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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

 
روزمره افراد را به  ياست كه نبود آن زندگانسان  اتيدرح رگذاريتاث و عناصرمهمترين از  يكيآب 

ع كه موضو نيبه ا ديتاك يقرآن برا اتياز آ يكند و با تأس يهمراه م يمخاطره انداخته و با مشكالت جد
 .شود يارزشمند آب م يوابسته به كاال زيهمه چ اتيح "ميرا از آب قرار داد زيهمه چ اتيح"

كشور با  ياست منابع آب يچند ،يموضوع آب در زندگ تياست كه با توجه به اهم يدرحال نيا
ان در كشور به صدا درآمده است و بحر ياز منابع آب نهيخطر استفاده به يمشكل مواجه شده و زنگ ها

 شده است. ريهمه گ يديكمبود آب در كشور تهد
هـاي خبـري    جلد از سلسـله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت      دومينچهل و مجموعه حاضر 

و  هـا  در ايـن خصـوص ضـمن بررسـي اخبـار جرايـد و روزنامـه       و جسـتجو  باشد كه بر آن است با پايش  مي

هاي مسئولين و كارشناسان مـرتبط بـا    ، مقاالت و مصاحبهها فقط آنچه كه در قالب ارايه اخبار، آمار سايت

هـاي خصوصـي مـردم نهـاد      هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سـازمان  آب در دستگاه

ها و نشريات به صورت روزانه و هفتگي چاپ گرديده است را در اختيـار   صورت گرفته و در خبرگزاري

ايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشناسان و محققين قرار داده تا نم

گردد.  منابع طبيعي را نشان دهد. هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي

نظر  اي تنظيم شود كه صرف مجموعهوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  طالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز درستي اخبار و ا

  



   

 

 

  ب

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان 

 

 ۱ ............................................................................................................................. 1400 بهار

 ۲ .................................................................................................................... 1400 بهشتيارد
 مورخ سنايا يخبرگزار – آب مسئوالن به هشدار/كشور از يمناطق در سابقه يب  يخشكسال 

01/02/1400 ........................................................................................................................................... 3 
 7 .................................................................. 01/02/1400 مورخ سنايا يخبرگزار – كرخه سد در يآب تنش 
 يخبرگزار – يشرق جانيآذربا در ها بارش يدرصد 22 كاهش داد؛ خبر استان يهواشناس ركليمد 

 8 .......................................................................................................................... 01/02/1400 مورخ سنايا
 آب ديتول/كشور يبارش كم طيشرا در آب كمبود يبرا يراهكار شد؛ اعالم سنايا با وگو گفت در 

 10 .......................................................... 01/02/1400 مورخ سنايا يخبرگزار – يصنعت پساب از يصادرات
 13 ......................... 01/02/1400 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – يجار سال در يبارش كم تيوضع با مواجهه 
 16 ......... 02/02/1400 مورخ سنايا يخبرگزار - ست؟يچ يخشكسال نوع نيدتريشد/يخشكسال درباره ينكات 
 كشور شرق آب ريذخا اكتشاف پروژه درباره زيچ همه/ژرف يها آب از استفاده با يآب كم خطر رفع 

 19 ................................................................................................ 03/02/1400 مورخ فارس يخبرگزار –
 فارس يخبرگزار – افغانستان امروز استيس ه،يترك روزيد كرديرو/ ها تيروا جنگ و آب يپلماسيد 

 29 ................................................................................................................................ 04/02/1400 مورخ
 كياستراتژ محصوالت كشت يالگو ديبا يسال خشك با مقابله يبرا: مجلس در بهشهر مردم ندهينما 

 نهيسبز روزنامه – قبل سال به نسبت مازندران در بهاره يها بارش يدرصد40 كاهش كند؛ رييتغ
 40 ................................................................................................................................ 05/02/1400 مورخ

 44 ............................... 05/02/1400 مورخ وزين افكار يخبر تيسا – شد كم درصد 19 كشور يسدها آب 
 ها سفره هيتغذ نخست، گام/كشور در ها يبارندگ يدرصد 80 رفت هدر دهد؛ يم گزارش مهر – 

 45 ....................................................................................................... 06/02/1400 مورخ مهر يخبرگزار
 49 ........................... 06/02/1400 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – كشور يسدها يورود يدرصد 40 كاهش 
 51 ......... 07/02/1400 مورخ نهيسبز روزنامه – نيقزو در هوشمند كنتور به آب چاه حلقه500 و هزار 3 زيتجه 
 آب، ريز اتيح از حفاظت ؛ياقتصاد لحاظ از كشور جنوب و شمال يآب حوضه 3 يباال تيظرف 

 53 .............................................................. 07/02/1400 مورخ نهيسبز روزنامه – است داريپا توسعه ضامن



   

 

 

  ت

 مورخ يفور خبر يخبرگزار – گرفت خود به يخشكسال رنگ دز سد: دز روگاهين و سد رعامليمد 
07/02/1400 ......................................................................................................................................... 61 
 65 .......................... 07/02/140 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – يبند رنگ سه با كشور در يآب تنش تيوضع 
 خاك شيفرسا  دهد؛ يم گزارش آن كنترل يراهكارها و رانيا در خاك شيفرسا فاجعه از» نهيسبز 

 67 ....................................................... 08/02/1400 مورخ نهيسبز روزنامه – يجهان متوسط برابر4 رانيا در
 يخبرگزار - ست؟يچ يخشكسال ياقتصاد و ياجتماع تبعات/يهواشناس يخشكسال درباره ينكات 

 74 ......................................................................................................................... 09/02/1400 يفور خبر
 76 .................. 11/02/1400 مورخ يفور خبر يخبرگزار – است كينزد غذا و آب جنگ: نيگارد روزنامه 
 است؛ ديشد يخشكسال ريدرگ استان مساحت درصد55: ياريبخت و چهارمحال يهواشناس ركليمد 

 مورخ نهيسبز روزنامه – 1400سال در ياريبخت و چهارمحال ياصل بحران ،يسال خشك
11/02/1400 ......................................................................................................................................... 78 
 85 ................................................ 11/02/1400 مورخ زانيم يخبرگزار – كشور در يآب فاجعه يرو و ـريز 
 خراسان يريدرگ كند؛ يم تجربه گذشته سال60 يط را بارش نيتر كم يجنوب خراسان روزها نيا 

 92 ..................... 12/02/1400 مورخ نهيسبز روزنامه – ها بارش يدرصد67 كاهش با يسال خشك با يرضو
 99 ............................................. 12/02/1400 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – يآب كم با يسازگار برنامه ابالغ 
 يآب كم خطر زنگ كرد؛ يشناس بيآس را كشور منطقه 6 در يخشكسال آثار مجلس يپژوهش يبازو 

 102 .......................................................................... 13/02/1400 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – 1400 در
 همه ست؛ين يآب گريد/ «شد محو ينيرزميز يها آب از هياروم اچهيدر برابر 1,6: دانشگاه استاد كي 

 109 ........................................................ 13/02/1400 مورخ يفور خبر يخبرگزار -» ميشو يم غرق باهم
 120 .................. 16/02/1400 مورخ سنايا يخبرگزار – كيدرولوژيه يخشكسال در يميراقليغ عوامل نقش 
 122 ................................. 17/02/1400 زانيم يخبرگزار – خزر زيآبر حوضه در بارش يدرصد 34 كاهش 
 124 ......................................... 18/02/1400 مورخ زانيم يخبرگزار – ينيزم ريز آب يها سفره مِيوخ حال 
 امروز نيهم از آب مصرف تيريمد ضرورت/  تهران يآب ريذخا و بارشها تيوضع نيآخر – 

 130 ................................................................................................. 18/02/1400 مورخ نميتس يخبرگزار
 مورخ سنايا يخبرگزار - ست؟يچ راهكار/ ها بارش زانيم كاهش با كشور مراتع بر فشار شيافزا 

18/02/1400 ...................................................................................................................................... 132 
 ژهيو تيريمد ازمندين رياخ قرن  مين سال نيتر خشك/آب مصرف درباره مسئوالن اظهارات اختالف 

 135 .............................................................................. 18/02/1400 مورخ فارس يخبرگزار – يآب منابع
 تيوضع بر يچندان ريتأث ها اَبر يبارورساز/ است رانيا ييايجغراف تيهو از يبخش يآب كم |وگو گفت 

 138 ........................................................................ 19/02/1400 مورخ زانيم يخبرگزار – ندارد ها بارش



   

 

 

  ث

 رانيا شهر كدام در/ ها گوراب از استفاده با يآبادان فرصت به ليس ديتهد ليتبد|»يزداريآبخ معجزه 
 140 .............................................................19/02/1400 مورخ ميتسن يخبرگزار - شود؟ ينم يجار ليس
 143 .................................. 19/02/1400 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – شهرها كالن در آب بحران چهره دو 
 146 ....... 19/02/1400 مورخ زانيم يخبرگزار – است افتهي كاهش درصد پنجاه امسال يها بارش: روين ريوز 
 ميتسن يخبرگزار – رانيا وهيم يها باغ ينابود در سيانگل انتيخ از يتيروا|» يزداريآبخ معجزه 

 149 ............................................................................................................................. 20/02/1400 مورخ
 رمجازيغ رانيا يها چاه درصد 40 كند؛ يم روبرو خطر با را يآب منابع برنج كشت يآزادساز: يمجاب 

 مورخ نيخبرآنال يخبرگزار - شود؟ يم جاديا ثروت چقدر آب مترمكعب هر يازا به/ هستند
20/02/1400 ...................................................................................................................................... 153 
 156 .......................... 20/02/1400 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – آب مصرف درباره مسووالن نظر اختالف 
 يخبرگزار – تختيپا يسدها مفرط يتشنگ/ شد كمتر درصد20 تهران يسدها آب يورود 

 158 ............................................................................................................ 20/02/1400 مورخ نيخبرآنال
 جهش در يزداريآبخ نقش/ يكشاورز بخش در يستميس كرديرو ضرورت|» يزداريآبخ معجزه 

 160 ........................................................................ 21/02/1400 مورخ ميتسن يخبرگزار - ست؟يچ ديتول
 به حركت و يكشاورز ييِخودكفا اشتباه: لنايا اي وگو گفت در كانادا يايكنكورد دانشگاه استاد 

 با يارتباط كشور يآب معضل/ تختيپا انتظار در فرونشست و ينمك خاك/ يآب يقهقرا سمت
 162 ....................................................................... 22/02/1400 مورخ لنايا يخبرگزار – ندارد گانيهمسا

 مورخ سنايا يخبرگزار – است يجد آب بحران/  كشور در ها بارش درصد 41  كاهش 
24/02/1400 ...................................................................................................................................... 168 
 171 ............................ 25/02/1400 مورخ سنايا يخبرگزار – رانيا بام مردمان سر بر يخشكسال نحس هيسا 
 2 ِ180 .............................25/02/1400 مورخ سنايا يخبرگزار – يخشكسال در يكشاورز يبرا مهم راهكار 
 نمرد، هياروم اچهيدر بحران؛ حالت از يغرب جانيآذربا زيغبارخ ياراض از هكتار هزار450 خروج 

 183 ............................................................................ 26/02/1400 مورخ نهيسبز روزنامه – نشد هم اءياح
 مورخ مهر يخبرگزار – شود يم تلف رانيا در ها بارش آب درصد 80 شد؛ اعالم مهر با گفتگو در 

26/02/1400 ...................................................................................................................................... 190 
 آب جنگ توسعه| شود يم غارت آب منابع | كشور يبرا آب بحران تبعات به نسبت يكالنتر هشدار 

 192 ............................................ 27/02/1400 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار – روستاها به ها استان از
 يخبرگزار - كند؟ يم حل را كشور يخشكسال مشكل آب بانك: شد حيتشر لنايا با وگو گفت در 

 196 ...................................................................................................................... 27/02/1400 مورخ لنايا



   

 

 

  ج

 رود يم هدر يكشاورز عاتيضا با آب مكعب متر ارديليم 13 ساالنه: شد مطرح لنايا با وگو گفت در /
 198 .................................. 28/02/1400 مورخ لنايا يخبرگزار - است؟ محتمل آب يبرا روستاها نزاع ايآ
 به بختگان تاالب ياياح ؛يطيمح ستيز حقابه سر بر ها يزن چانه و بختگان تاالب يآب كم تيوضع 

 200 ........................................ 29/02/1400 مورخ نهيسبز روزنامه – دارد ازين حقابه مترمكعب ونيليم 400
 تر كم آب مترمكعب ارديليم4 ساالنه گذشته، با سهيمقا در: دچمرانيشه دانشگاه يعلم ئتيه عضو 

 نهيسبز روزنامه – ها بارش يدرصد44 كاهش با كارون يبحران اوضاع ديتشد شود؛ يم كارون وارد
 207 ............................................................................................................................. 29/02/1400 مورخ

 هياروم اچهيدر چرا/ نيسرزم شيآما مطالعات به راداتيا همه: شد حيتشر لنايا با وگو گفت در 
 214 .................................................................. 03/02/1400 مورخ لنايا يخبرگزار - نشد؟ اءياح يبدرست

 
 
 
 
 



   

 

 

1 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهار

1400 
 



   

 

 

2 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ارديبهشت

1400 



   

 

 

3 
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – از كشور/هشدار به مسئوالن آب يدر مناطق سابقه يب  يشكسالخ

01/02/1400 

 

 رانيدر ا سابقه يو ب ديشد ياز خشكسال يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

مصرف آب موجود  يبرا طيشرا نيباتوجه به درنظر گرفتن ا ديبا ربط يذ يها خبر داد و گفت: دستگاه

 است. يجد آبحاضر كمبود  كنند و ارزش قطره قطره آب را بدانند چراكه درحال يزير شور برنامهدر ك

از مهر ماه سال گذشته تاكنون در كشور تنها حدود  نكهيبا اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

ند مدت كشور است. از بل نيانگيدرصد كمتر از م 43 زانيم نياظهار كرد: ا م،يا بارش داشته متريليم 113

 زيمقدار ن نيكه متاسفانه ا ميا بارش داشته متريليم 4,8فصل بهار تاكنون در كشور  ياز ابتدا گريد ييسو

 است. افتهيدرصد كاهش  85,5بلند مدت كشور  نيانگينسبت به م

 حيست، تصرقرار گرفته ا ديشد اريبس يخشكسال طيحاضر كشور در شرا  درحال نكهيا انيدر ادامه با ب يو

محسوب  يركورد در حوزه خشكسال ينوع از مهرماه تاكنون به رانيدر ا يدرصد كم بارش 43كرد: 

. امسال ميبود هبود، تجربه كرد رانيا يسال آب نيتر كه خشك 1387را در سال  طيشرا ني. مشابه اشود يم

 است. رانيدر ا يآب يها سال نيتر از خشك يكي ينوع هم به

در  يخشكسال نكهيبا اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يشكسالخ يمركز مل سيير

و بلوچستان، خراسان  ستانيس ،يشرق يها ازجمله قسمت يجار يزراع يسال آب يط رانياز ا ييها بخش

 متريليم 139بارش بلند مدت در هرمزگان  نيانگيبوده است، گفت: م سابقه يهرمزگان و... ب ،يجنوب

 مياستان داشت نيبارش در ا متريليم 12تنها  ريهفت ماه اخ يكه ط ستيدرحال نيت اگزارش شده اس

 .ميمنطقه مواجه هست نيها در ا بارش يدرصد 91با كاهش  نيبنابرا

درصد كمتر از  70درصد و در استان كرمان  93 زيو بلوچستان ن ستانيها در استان س بارش فهيگفته وظ به
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مثال  يندارد. برا يخوب طيشرا زيها در غرب كشور ن بارش تياست. وضعبلند مدت گزارش شده  نيانگيم

درصد كاهش  21درصد و همدان  35 ياريدرصد، چهار محال و بخت 33درصد، لرستان  21استان همدان 

 بارش داشته است.

 بيرتت و مازندران به النيها در استان گ وجود دارد و بارش زيدر شمال كشور ن طيشرا نيادامه داد: ا يو

كشور بدتر  ياوضاع در نوار شرق گريد ييبلند مدت بوده است. از سو نيانگيدرصد كمتر از م 21و  25

 61 يجنوب راساندرصد، خ 58  يدرصد، خراسان رضو 51درصد، سمنان  42گلستان  يها است و استان

 اند. داشته يدرصد كم بارش 51 يدرصد و خراسان شمال

 طيشرا زيافزود: در مركز كشور ن يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 23مهرماه تاكنون  يها در استان تهران از ابتدا مثال بارش ي. براستيمناطق خوب ن ريها مانند سا بارش

 زيو زنجان ن نيزوقم، البرز، ق يها ها در استان بلند مدت گزارش شده است. بارش نيانگيدرصد كمتر از م

 است. افتهيدرصد كاهش  34و  29، 19، 21 بيترت به

 

 بوده است رانيدر ا يآب يها سال نياز بدتر يكي 1399-1400 يآب سال

بوده  رانيدر ا يآب يها سال نياز بدتر يكي 1399-1400 يسال آب يطور كل به نكهيا انيدر ادامه با ب فهيوظ

بهاره جبران  يها ستان با بارشو زم زييدر پا ياوقات در كشور ما كم بارش يكرد: گاه حياست، تصر

از  يماه برخ نيوردفر يط يداشت و حت مينخواه يبارش خاص زيفصل ن نياما متاسفانه در ا شود يم

 اند. نكرده افتيدر يبارش چيها ه استان

 

 رانيدر ا ديشد يوقوع خشكسال ييچرا

ما از گذشته تاكنون  كشور يطور كل داد: به حيتوض رانيدر ا ديشد يوقوع خشكسال ييدرباره چرا يو
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در  ها يو خشكسال ها يهمواره با ترسال ريسال اخ 60 يرا تجربه كرده است و ط يديشد ينوسانات بارش

 مياقل رييمربوط است. تغ مياقل راتييموضوع به تغ نياز ا يالبته بخش ميا دست و پنجه نرم كرده رانيا

 دما شده است. شيخشك و افزا يها التعداد س شياست كه در كشور ما سبب افزا يجهان يا دهيپد

 

 بود شهيدرجه گرمتر از هم 3 نيفرورد

خود  يها از صحبت يگريدر بخش د يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

درجه گزارش شده است،  15,5ماه  نيفرورد يكشور در بلند مدت ط يدما نيانگيم نكهيبا اشاره به ا

 بوده گراديدرجه سانت 18از  شيب 1400 نيفرورد يكشور ط يدما نيانگيكه م ستيالدرح نياظهار كرد: ا

 تر شده است. ماه حدود سه درجه گرم نيهوا در ا يدما نياست بنابرا

هوا در كشور مواجه  يقابل توجه دما شيبا افزا زيبهمن ماه ن ژهيو زمستان سال گذشته به يافزود: ط فهيوظ

 كيحدود  رانيهوا در ا يدما نيانگيمهرماه تاكنون م يگفت كه از ابتدا توان يم يطور كل اما به ميبود

 بلند مدت بوده است. نيانگياز م شتريب گراديدرجه سانت

 

 ميهست يتنش آب طياز نقاط در شرا ياريبس در

 يدر مناطق كوهستان يآب رهيكاهش بارش و ذوب برف، ذخ ليدل  به يطيشرا نيدر چن نكهيا انيبا ب يو

حاضر   قرار خواهد داد. درحال يتنش آب طيما را در شرا تيوضع نيگفت: ا كند، يم دايشدت كاهش پ به

هستند و كاهش  يتنش آب طيدر جنوب و شرق كشور در شرا رانياز نقاط ا ياريگفت كه بس توان يم زين

 اثرات خود را نشان دهد. زيآب شرب ن نيتام يرو يحت تواند يها م بارش

عنوان  چيه به طيشرا نيا نكهيبر ا ديبا تاك يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 يها كرد: دستگاه حينشان خواهد داد، تصر يزود و اثرات خود را به ستيكشور ن ستيز طينفع مح به
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و كنند  يزير امهمصرف آب موجود در كشور برن يبرا طيشرا نيباتوجه به درنظر گرفتن ا ديبا ربط يذ

 است. يحاضر كمبود آب جد  ارزش قطره قطره آب را بدانند  چراكه درحال

از  ديشده است و با شتريكشور نسب به گذشته ب يآب ازيكرد: درحال حاضر ن حيتصر انيدر پا فهيوظ

به مسئله  طيشرا نيدر ا دياستفاده كرد. ما با يكشاورز يها نيزم ياريآب يراهكارها برا نيتر صرفه به

 نيچراكه مشكل فرونشست زم مياستفاده نكن ينيرزميز يها از آب مهابا يو ب ميتوجه كن نيسرزم يداريپا

 خارج كند. يستيز طيرا از شرا نيسرزم تواند ياست و م يجد اريدر كشور بس

از مهرماه سال گذشته آغاز شده است و تا آخر خرداد ماه امسال  1399-1400 يسال آب سنايگزارش ا به

 ادامه دارد.
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 01/02/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – در سد كرخه يتنش آب

  

 90 زيمترمكعب است. آورد رودخانه ن 635و  ارديليم 2متر با حجم  199,72سد كرخه  يفعل تراز 

است. تراز سد كرخه  هيمترمكعب بر ثان 102 زين ها نياز سد و تورب ياست و خروج هيمترمكعب بر ثان

افت  ترم 14سال، حدود  كياست و در  افتهيمتر بود، كاهش  214نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 

 ونيليم 900و  ارديليم كيمترمكعب بوده و حدود  ونيليم 460و  ارديليم 4است. حجم مخزن،   تراز داشته

دوم  مهيكم بوده و در ن يبارندگ ،ياول سال آب مهيدر ن نكهيد. با توجه به امترمكعب كمبود آب وجود دار

 نيا روگاهيباشد. ن روگاهين دياز تول تر نييپا يافت تراز حت شود، يم ينيب شيپ ست،ين يبارندگ زين يسال آب

خواهد داشت؛ بر  زين ديدارد و كاهش تول ديمگاوات ساعت تول 355هزار و  كيسد در حال حاضر 

 .ابدي يكاهش م ديساس حجم آب، تولا
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 –ي شرق جانيها در آذربا بارش يدرصد 22 كاهش؛ استان خبر داد يهواشناس ركليمد

 01/02/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

بارش در استان  زانيم يدرصد 22از كاهش  يشرق جانيآذربا يهواشناس ركليمد يشرق جاني/آذرباسنايا

 خبر داد.

بـارش   زانيـ اسـتان، گفـت: م   يبارشـ  تيوضـع  نيدر خصوص آخر سنا،يوگو با ا مهر در گفت يدولت يعل

بـا   سـه يبوده كه در مقا متريليم 170، معادل 1400 نيفرورد 30تا  99مهر  كياز  يجار ياستان در سال آب

 است. افتهيدرصد كاهش  22بارش،  متريليم 219مدت مشابه سال گذشته با  يبارندگ زانيم

درصـد   20 زيـ بـارش ن  متـر يليم 213با متوسط بـارش بلندمـدت بـا     سهيبارش استان در مقا زانيافزود: م يو

 كاهش داشته است. 

درصـد   60از  شيبـا بـ   ريو عجبش انهيمراغه، م يها رستانكاهش بارش در شه زانيم نيشتريادامه داد: ب يو

مواجه  يدرصد بارندگ 15 يپنج ال شيكاهش انجام گرفته و تنها در سه شهر ورزقان، مرند و شبستر با افزا

 .ميبود

هـا در   بـارش  يفصـل  ينـ يب شيبارش استان، گفت: بر اسـاس پـ   تيوضع يمهر در خصوص روند آت يدولت

البته با توجه  رد،يبارش در حد نرمال قرار بگ زانيماه م بهشتيا در دهه دوم و سوم اردت مياستان، انتظار دار

مـورد   يهـا  ارشبـ  زانيـ اگـر م  ست،يچندان خوب ن يسالجار يدر كل كشور ط يبارش تيوضع كه نيبه ا

 مياهاستان خـو  يبرا رياخ يها سال را در طول سال نيشاهد كم بارش تر رد،يانجام نگ يماه آت يانتظار برا

 بود.

بود، افزود: اگر  ميمواجه خواه يامسال با خشكسال ،يها در طول سالجار با كمبود بارش كه نيا انيبا ب يو

 يجار يدر سال زراع يريدر طول تابستان در حد نرمال باشد، تاث يول ابدين شيافزا يها در دو ماه آت بارش
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 خواهد بود. هابل استفادق يزراع يسال آت يبرا يبارندگ زانيم نينخواهد داشت و ا

 يآت يدما در روزها شيتا افزا مياظهار كرد: انتظار دار زياستان ن ييدما تيوضع نيدر خصوص آخر يو

 يهـوا در سـال زراعـ    ي. اما متوسـط دمـا  رديو خرداد در حد نرمال انجام بگ بهشتيارد يها و در طول ماه

 يدرجـه سـانت   3. 13بلندمدت بـا   يمتوسط دما با سهيگراد است كه در مقا يدرجه سانت 16,4معادل  يجار

 گراد، سه درجه گرمتر شده است.

از  يناشـ  ،يدمـا در سـالجار   شيهـا و افـزا   متذكر شد: كمبود بـارش  يشرق جانيآذربا يهواشناس ركليمد

 است. يا منطقه يبارش يها و عدم وجود سامانه يمياقل راتييتغ

 



   

 

 

10 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يكم بارش طيكمبود آب در شرا يابر يراهكار؛ اعالم شد سنايوگو با ا در گفت

 01/02/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي از پساب صنعت يآب صادرات ديكشور/تول

 

 يساخت و اجرا ،يطراح يچرا كه دانش فن ست؛ين ريپذ هياعتقاد محققان كمبود آب در كشور توج به

با  ييها آب توان يم ها ستميس نيدر كشور موجود است و از ا ييزدا و نمك كن نيريآب ش يها ستميس

 ند.ا كرده ييفارس اجرا جيحوزه خل يكه كشورها يكرد؛ همان اقدام ديتول يصادرات تيقابل

مستقر در  ييفعال در حوزه نمك زدا انيبن دانش يها از شركت يكي يامور ادار ريمد ،يمحمد مسعود

و  يشركت را طراح نيا يقاتيتمركز تحق سنا،يوگو با ا دانشگاه تهران در گفت يپارك علم و فناور

 يفن نشه دااست ك ياز نوع حرارت ها ستميس نيآب و پساب دانست و گفت: ا هيتصف يها ستميساخت س

 كشور) قرار دارد. 10از كشورها (حدود  يتعداد معدود اريآن در اخت

 اشغالگر قدس قرار دارد. ميو رژ رانيا اريدر اخت انهيدر خاورم ها ستميس نيا يدانش فن يگفته و به

عمل  ياتالف يها يانرژ يشركت بر مبنا نيا يزدا نمك يحرارت يها ستميس نكهيبر ا ديبا تاك يمحمد

 يبرا تواند يو حرارت هستند كه م يبخارات اتالف يدارا رانيدر ا عيادامه داد: غالب صنا كند، يم

 ديكه برق تول يبا انرژ روگاهين كيكه از  يا به گونه رد؛يقرار گ يآب منشا انرژ هيتصف يها ستميس

قرار  يبهره بردار آب مورد هيجهت تصف ها ستميس نيا ياتالف شده آن را برا يها يانرژ توان يم كند، يم

 خواهد بود. DMآب  يستميس نيچن يداد و خروج

 يبرا DMشد: آب  ادآوريكرد و  فيتوص متيگرانق اريشده و بس هيكامال تصف يرا آب DMآب  يو

استفاده  تيآب عالوه بر شرب قابل نيبه آن اضافه شود، ضمن آنكه ا ياست تا امالح ازيقابل شرب شدن ن

 ياديز يورصادرات دارد و ارزآ تيقابل يآب نيرو چن نيرا دارد، از ا يصنعتو  يكشاورز يها در بخش

 را به همراه خواهد داشت.
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شركت، اظهار كرد:  نيآب در ا هيتصف يبرا ييغشا يها ستميو ساخت س يبا اشاره به طراح يمحمد

خواهد  جاديرا ا يمشكالت يميتحر طياست و در شرا يغالبا واردات لترهايوابسته به ف ييغشا يها ستميس

آن در  يفن دانش دياجرا و تول 100چالش را ندارند، ضمن آنكه صفر تا  نيا يحرارت يها ستميس يكرد ول

 شده است. ييداخل كشور اجرا

هستند كه بنا  ييها شگاهيطرح پاال نيداد: ا حيتوض ستند،يمحصوالت آماده ن ها ستميس نيا نكهيا انيبا ب يو

 .شوند يم ييو اجرا ي) طراحيكشاورز ايو  يپساب (صنعت و نوع يبه درخواست متقاض

داد: اگرچه  حيباره توض نيدر ا ست،ين يدر كشور مشكل كمبود آب منطق نكهيبر ا ديمحقق با تاك نيا

آب  يندارند، حت ياديز ينيزم ريندارند، آب ز ياديز يفارس بارندگ جيجنوب خل يكشورها

در  نشدا ايندارند؛ چرا كه امروز در دن زيشكل كمبود آب را نم يرا هم ندارند؛ ول نيريش يا رودخانه

 يآب استوار است؛ مورد هيبلكه بر تصف ست،ين ينيزم ريز يها بر منابع آب يآب، تنها متك ديتول نهيزم

 مغفول مانده است. رانيكه در ا

كمبود آب، چالش بحران  توان يم يبه راحت يآب حرارت هيتصف يها ستمياضافه كرد: با استفاده از س يو

 عيصنا يكه از سو ييو بحران حرارت باال عتيدر طب نيفلزات سنگ يحاو يصنعت يها پساب يرهاساز

 را مرتفع كرد. شود يم ديتول

 ها ستميس نياز ا يليخ يها در كشور موجود است، ول كن نيريآب ش يدانش فن نكهيا انيبا ب ،يمحمد

در  كن نيريآب ش يها ستميس يپروژه اجرا 40ت تاكنون شرك نياظهار كرد: ا شود، ينم يبهره بردار

 ندرعباس،ب ،يپارس جنوب ياز فازها يبه برخ توان يكرده است كه از آن جمله م ييداخل كشور اجرا

 و بلوچستان اشاره كرد. ستانيخوزستان، س ش،يقشم، ك

 يطراح ينمك زدا ياه ستميس نيا يايمزا گريرا از د ستميس نيا ياز خروج يامالح معدن يابيباز يو

آب را به  هيهستند كه تصف ييها ستميس HRDو  ZLD  ستميشد: س ادآوريشركت نام برد و  نيشده در ا
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هستند كه  ييها به صورت لجن ها ستميس نيا يكه پساب ندارند؛ چرا كه خروج دهند يانجام م يا گونه

هستند، امكان  ييغلظت باال يها دارا جنل نيكه ا ييشوند و از آنجا ليجامد تبد ايبه پودر و  توانند يم

 ها وجود دارد. از آن ياستحصال امالح معدن

 توان يدستگاه م نيدرصد را دارند، گفت: از ا 90 يآب تا سخت هيتصف تيقابل ها ستميس نيا ،يگفته و به

 استفاده كرد. رهيرودخانه، چاه و غ ا،يدر يها آب هيتصف يبرا
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 01/02/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي سال جار در يكم بارش تيبا وضع مواجهه

 

با  1399-1400 يدر سال آب ،يبر اساس گزارش سازمان هواشناس نكهيا انيبا ب روين رياقتصاد : وز يايدن

سازمان  كينزد يگفت: با همكار م،يو كمبود پوشش برف مواجه هست  بارشكمبود قابل توجه 

 يطيشرا نيچن يبرا يزير در تدارك برنامه شيها پ بخش آب كشور، از مدت يها يو بررس يهواشناس

 .ميا بوده

 
نعت پروژه ص 8از  يبردار در مراسم بهره اني(پاون)، رضا اردكان رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 16روستا در  62به  يرسان كرمانشاه، اصفهان و پروژه برق ،ياريچهارمحال و بخت يها آب و برق در استان

 انيكنفرانس برگزار شد، با ب دئويتومان كه به صورت و ارديليم 175 يگذار هيسرما زانياستان كشور با م
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به  نيگفت: از ا م،يكن يلت سپردر بخش آب و برق را با سهو يكم بارش طيامسال شرا ميدواريام نكهيا

 يها يو خشكسال ها يو ترسال يحد طيبا شرا ييآب و هوا راتييو تغ يمياقل طيبه لحاظ شرا ديبعد با

گذشته، دو  يها كه در سال يهمان طور دهند، يم خر زيمتعاقب هم ن يكه گاه حت ميمواجه شو يديشد

 .ميتجربه كرد ريال اخس 50 يخشكسال نيدتريرا بعد از شد يپربارش اريسال بس

 97-98 يبود كه پس از آن، سال آب ريسال اخ 50سال در  نيتر خشك 96-97 يادامه داد: سال آب يو

 نيدر ا زين ييها البيشاهد وقوع س يگزارش شد كه حت ريسال اخ 50 يها ط سال نيتر از ترسال يكي

 .ميمدت بود

شد: امسال به نسبت سال گذشته با  ادآوريبود،  يارشسال پرب زين 98-99 يسال آب نكهيا انيبا ب انياردكان

مواجه  يدرصد كم بارش 40متوسط بارش بلندمدت با حدود  زانيدرصد كاهش و نسبت به م 50حدود 

به آب و  ازيخاص خود را دارد و ن تيكه مصارف شرب و بهداشت اولو يطيگفت: در شرا ي. وميهست

با توجه به مساله  ميتحر يها در سال ژهيو است، ما به يامر ضرور كي ديتول يها در همه بخش يانرژ

و مصارف  ازهاين يو جوابگو مينشان بده ايخود را به دن يآور تاب ميكرد يداخل، سع ديبر تول ديتاك

 .ميمختلف باش يها كشور در بخش

آب و مهم  رساختيعرضه دو ز تيكه مسوول يتا به عنوان دستگاه ميكرد يكرد: ما سع ديتاك روين ريوز

گونه خواهد بود،  نيبه هم زيو امسال ن ميتالش انجام ده تيخود را با نها فهيرا در كشور دارد، وظ يانرژ

و اصحاب رسانه  لتكارگزاران دو ز،يمردم عز يما به سو ياريو  يهمكار يهمچنان دست تقاضا يول

مختلف را  يها در بخش يتر آب و انرژ مناسب تيريمد ميدر كنار هم بتوان ميدواريدراز است كه ام

مهم و بزرگ بخش آب و  يها از افتتاح طرح نيهمچن يشود. و يسپر يبه خوب اميا نيتا ا ميانجام ده

 نده،يشنبه هفته آ پنج وزدر ر يجمهور استيبا حضور ر رانيا_ب_الف_هرهفته# شيبرق در قالب پو

 خبر داد.
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هزار  66مجموع  يگذار هيآب و برق با سرماپروژه صنعت  290در ادامه با اشاره به افتتاح تعداد  يو

هزار  44 يگذار هيطرح با سرما 167مردادماه  مهيگفت: مقرر شده تا ن ،يسال جار انيتومان تا پا ارديليم

تومان به مدار  ارديليهزار م 22 يگذار هيطرح با سرما 123سال تعداد  انيمرداد تا پا مهيتومان و از ن ارديليم

 خانه هيتصف 21 ،ياريآب يهزار هكتار شبكه اصل 16 ،يسد مخزن 18ه در مجموع شامل برسد ك يبردار بهره

 2060 تيبه ظرف يحرارت روگاهين 12 ،ييهزار روستا 960به  داريپا يفاضالب، آبرسان خانه هيتصف 34آب، 

 .شود يمتعدد پست و خطوط انتقال م يها طرح و ريدپذيتجد روگاهيپروژه ن 51مگاوات، 

 يانياز سخنان خود افزود: دغدغه مشترك همه دست اندركاران در سال پا يگريدر بخش د روين ريوز

ها نه تنها  از انتخابات و رفت و آمد دولت يو تحوالت ناش رييتغ قياست كه مردم از طر نيدولت ا

 ارياختدر  ييها هشده در قالب تجرب يبلكه احساس كنند كه همه زمان سپر نند،يدر انجام كارها نب ياختالل

ادامه  فهيو انجام وظ يو فراوان به خدمت رسان شتريب زهيتا با نشاط و انگ رديگ يقرار م ديجد يها تيريمد

 دهند.

راهكارها، مشكالت و  ها، استيتا همه نظرات، س ميكرد ياظهار كرد: ما به سهم خود سع انياردكان

 زياز هر چ شيب يتيريمد يها مهلت  ها و چرا كه مجموعه فرصت م؛يكن يمختلف را جمع آور يها تجربه

 .شود يكشور و حقوق عامه محسوب م يها هيجزو سرما
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - ست؟يچ ينوع خشكسال نيدتري/شديدرباره خشكسال ينكات

02/02/1400 

 

واقع در  يدر كشورها يمياقل طياز شرا ريناپذ ييو جدا يهواشناخت يها دهياز پد يكي يخشكسال 

جهان را داراست، خطر  يها ابانيب نيشتريمناطق كه ب نياست. در ا رانيمانند ا يا جنب حاره يها عرض

 را به همراه دارد. ينامطلوب يامدهايپ دهيپد نيوجود دارد و ا يخشكسال

به  يآن از محل يمانند شدت، مدت و بزرگ يو اثرات خشكسال ها يژگيو يطور كل به سنايارش اگز به

منابع آب  يرو يخشك اثرات كمبود بارندگ مهيمتفاوت است. در مناطق خشك و ن گريمحل د

منابع آب هستند،  تيمحدود يدارا يعيكه به طور طب يدر مناطق گريد اني. به بشود يسرعت آشكار م به

 شود. يبه بحران منته تواند يم يبه دنبال دارد وحت يشتريب يمنف راتيتاث يخشكسال بروز

و  يكشاورز يازجمله خشكسال يبعد يها يبه وقوع خشكسال يهواشناس يها يموارد خشكسال شتريب در

 يمنته يو اجتماع ياقتصاد يبه خشكسال ابديسال ادامه  نيكه چند يو درموارد يآبشناس يخشكسال

 خواهد بود. تر قيآن عم راتيباشد، تاث شتريب  يهر چه شدت و گستره خشكسال شود يم

 يگزارش داده است كه در گذشته برخ يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمل مركز

فراوان به  يها را دربرگرفته بود و باعث بروز خسارت رانيطور محدود و بعضا گسترده ا به ها يخشكسال

 هبه شهرها را ب انييروستا يشده و مهاجرت دسته جمع ييمناطق روستا يو دام يمحصوالت كشاورز

 دنبال داشته بود.

را بر  ينيسنگ اريبس يها نهيها است كه هز مهاجرت نياز عوارض ا يكيبزرگ  يدر شهرها ينينش هيحاش

 نيور بر اثر اكش ياز روستاها يكه برخ دهد ينشان م ها يسرشمار جي. نتاكند يم ليجامعه و كشور تحم

در مناطق  ژهيو و بلند مدت به ديشد يها ياند. وقوع خشكسال از سكنه شده يخال ها يگونه خشكسال
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 .شود يم يو اجتماع ياقتصاد ديشد يحساس و شكننده موجب وارد آمدن ضررها

را  طيمح جيتدر آرام و خزنده است كه به يا دهيپد ليبر خالف س  يگزارش، خشكسال نياساس ا بر

 يها خسارت كبارهيلرزه  نيو زم ليمانند س يا دهي. پدشود يم ليتبد يعيطب يبال كيو به  كند يم ريسخت

اغلب  نكهبا آ ياز خشكسال يناش يها كه خسارت ستيدرحال نيا كنند يم ليبر جامعه تحم ينيسنگ

  و مسئوالن نامحسوسمردم  يبرا شوند يم انينما جيتدر آنكه به ليدل تر هستند اما به و گسترده تر نيسنگ

 ياساس يازهاياز ن يكي يخشكسال ينيب شيو پ شيرو پا ني. از ارنديگ يهستند و كمتر مورد توجه قرار م

 در كشور است.

آن نامعلوم و  انيهمراه است و آغاز و پا اديز تيبا عدم قطع يخشكسال ينيب شيپ ها نيبه ا باتوجه

به سه مرحله  يمتفاوت است، رخداد خشكسال گريد هيبا ناح هيوقوع و اثرات آن در هر ناح يچگونگ

رخ  يشناسهوا يخشكسال زيحوضه آبر ايمنطقه  كي. در ابتدا با كاهش بارش در شود يم كيمختلف تفك

آن است. در ادامه چنانچه كاهش  يامدهايپ نيآب به پشت سدها از اول يكه كم شدن ورود دهد يم

خواهد  شيبه آب افزا اهيگ ازيو ن شود يم اديو تعرق ز ريتبخ ابديدما همراه شود و تداوم  شيبارش با افزا

 . افتد ياتفاق م ميدر بخش د ژهيو به يكشاورز يخشكسال جهيو در نت افتي

 شيافزا ريصورت تبخ آب به يآب به پشت سد، خروج يكاهش ورود ديحوزه آب ضمن تشد در

 يآبشناس يخشكسال ابد،يادامه  يطوالن مدت يبرا ينيرزمي. چنانچه برداشت آب از منابع زابدي يم

است.  يكشاورز ياز خشكسال تر قيعم اريآن بس يكه اثرات منف وستيوقوع خواهد پ ) بهكيدرولوژي(ه

خود را  يبيآثار تخر يو خشكسال شوند يمطلع م يمرحله است كه عموم مردم از وقوع خشكسال نيدر ا

 است.  نهيمشكل و پرهز ارياز آن بس يجا خواهد گذاشت و كاهش خسارات ناش در منطقه به

مهاجرت  ،ياقتصاد يها تيفعال يليتعط ،يرفتن كشاورز نياز ب ينوع خشكسال نيا امدياساس پ نيا بر

صورت منابع  به يطيمح ستيز داتيو تهد يمعضالت اجتماع يريگ وشكل يخشكسال دگانيد بيآس
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 آلوده كننده است.

در  يخشكسال يگزارش داده است كه بررس يمان هواشناسبحران ساز تيريو مد يخشكسال يمل مركز

بودن  يا را مانند دوره يبه مطالعات آن كند و اطالعات يكمك قابل توجه تواند يگذشته م يها سال

 نيدتريشد ،يساله خشكسال يورود به دوره س ،يو هفت سال ترسال يهفت سال خشكسال ،يخشكسال

 و ... مشخص كند. يكسالخش
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آب  ريدرباره پروژه اكتشاف ذخا زيچ ژرف/همه يها با استفاده از آب يبآ رفع خطر كم

 03/02/1400خبرگزاري فارس مورخ  – شرق كشور

 

متر مكعب است و با  ارديليم 1000 ستانيس ةابرحوض تيظرف مييبگو كه نيگفت: ا يانرژكارشناس  كي

قطعاً مشكل شرب و  يمنطق ديد كيبا  يحل خواهد شد، اغراق است، ول رانيحجم آب كل مشكل ا نيا

 .شود يمنابع حل م نيبهداشت تمام مناطق كم آب كشور با ا

 آب شرق كشور ريدرباره پروژه اكتشاف ذخا زيچ همهژرف/ يها با استفاده از آب يآب خطر كم رفع

 اديز اريآب موجود در اعماق بس ريذخا رامونيفارس، بحث پ يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

مطرح  يندهايو فرآ نيتر از جالب يكيمطرح شده است. در  يها است كه در افكار عموم مدت ن،يزم

اچه يدر 2لوت،  ريو كو ريدور در محل دشت كو يليخ يها كه در زمان شود يشده نزد مردم، ادعا م

 پنهان شده است. نيمنابع در عمق زم نيآب ا يآب قرار داشته و بر اثر فعل و انفعال عيوس

 يها موسوم به آب اديز ارياز اعماق بس  پروژه اكتشاف آب ها، تيروا نياز درست و غلط بودن ا فارغ

 كشور قرار گرفته است. يدولت ياز نهادها ياست كه در دستور كار برخ  يژرف مدت

و شگرف اكتشاف  زيآم تيموفق جيمسئله به نتا نيا يبه عنوان متول يجمهور استير يمعاون علم زين رياخ

 و بلوچستان اشاره كرد. ستانيآب ژرف در منطقه س

 يكيو  ياس انرژكارشن د،يپروژه به سراغ محمد پور حم نياز ا شتريب يراستا و به منظور آگاه نيهم در

 است: ليگفتگو به شرح ذ نيا مشروح.مينيمسئله به بحث بنش نيا رامونيتا پ ميپروژه رفت نياز مطلعان از ا

 

 آب ژرف در كشور شمار ياز مناطق ب يكيو بلوچستان  ستاني*منطقه س

رسانه  يو بلوچستان فضا ستانيآب ژرف در منطقه س رياكتشاف ذخا رامونياست كه اخبار پ ي: مدتفارس
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پروژه از  نيا دييبفرما د،يپروژه مطلع هست نيا اتيشما از جزئ نكهيكرده است، با توجه به ا ريكشور را درگ

 خورد؟ ديكل يچه زمان

 يابر حوضه آب ياديمشخص كرد كه ما تعداد ز يپروژه، شركت مجر نيا ريمس ي: در ابتداديپورحم

در خود  ها نيا ةآب هستند، اما لزوماً سرچشم ياديز يليمقدار خ يكه هر كدام حاو ميداخل كشور دار

 يا طهنق كيو در  كند يم دايپ انيجر نياز سطح زم اديز ةاست كه با فاصل يو آب ستيكشور هم ن

مشاهده  يآبرفت يها هيال ينيرزميمنابع آب ز ريسا ايكه در قالب چشمه  رسد يم نيسرانجام به سطح زم

 انيدور هم جر ةرا شارژ كند و از فاصل نيسطح زم ةنقط كي ديها با آب نيبه هر حال ا يعني. شوند يم

 نيبه سطح زم ييدر جا باالخرهو  كنند يم دايپ لومتريك 3 اي 2تا  يهم عمق ييجاها كيو  كنند يم دايپ

كه به دست آمد،  يباشد، فلذا با توجه به اطالعات ديآب حتما در ارتفاعات با نيا ةاما سرچشم رسند، يم

 انيچ تيچ يو آقا يدكتر ستار ي. با نظر آقاميداشته باش قيدق ةجا مطالع كيدر  ديد كه ما بامشخص ش

 اتيعمل ليو تكم لوتيپا شاتيآزما نيا يو بلوچستان برا ستانيدر س يا وقت، منطقه روين ريبه عنوان وز

 انتخاب شد. ياكتشاف

 

بر اساس  ايمدنظر قرار گرفت؟ آ لوتيو تست پا شاتيآزما ليتكم يو بلوچستان برا ستاني: چرا سفارس

 منطقه انتخاب شد؟ نيطرح ا ينظر مجر

 ياصرار داشتند و هم آقا يليخ يدكتر ستار يبود. هم آقا تيرينظر دوستان مد ر،ي: خديپورحم

 نياول م،يبكن يمحروم بود، گفتند اگر هم قرار است اكتشاف ةجا منطق آن كه نيا ةبه واسط انيچ تيچ

كشور  رونيب ازمنطقه  نيآب ا ةمعلوم بود، سرچشم نكهيدوم ا ليبه مناطق محروم برسد. دل ديثمرات آن با

آب را شما استفاده  نياگر ا قتيكمتر باشد. در حق ديبا عتاًيمنطقه طب نيا يها برا مخالفت يعنياست و 

بود چون  هم كمتر ينيداخل سرزم يها و البته چالش ديدار يآب را برم گرياستان د كياز  ديكن يم
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 افغانستان است. كشوركوه هندوكش واقع در  از رشته ستانيس ةمنطق ةمشخص بود كه سرچشم

 

 رديگ يبلوچستان از رشته كوه هندوكش سرچشمه م ستاني*منبع آب ژرف س

از محل واقع در  ستانيكه منبع آب ژرف موجود در س د،ينكته اشاره كرد ني: در اظهاراتتان به افارس

 آب مشخص شده است؟ نيا قيدق ريمس ايآ رد؛يگ يكش سرچشمه مرشته كوه هندو

 ييها و از شكست شود يم قيباران تزر ايدر ارتفاعات هندوكش آب به شكل برف  قتي: در حقديپورحم

و از  رسد يم ستانيس ةبه منطق ريمس يو ط شود يم نيزم يها هيوجود دارد وارد اعماق و ال نيكه در زم

 يايسطح در دركه به نظر  شود يشارژ م نيدر سطح زم ييجا كي تيو در نها كند يهم عبور م ستانيس

 .زند يم رونيب نيريآب ش يها عمان به صورت چشمه

 

 نيزم ريدر ز يزمان كيهستند و  يلياز منابع آب فس يها ناش آب نيا نديگو يكه م ينظر ني: پس افارس

 ست؟يحبس شدند درست ن

هم وجود دارد كه از  يليمنابع آب فس يسر كي د،يكن يم يماق بررسشما در اع يوقت عتاًي: طبديپورحم

 ديبا د،يكن يم يشما اعماق را بررس يهم ندارد. فلذا وقت انيگذشته وجود داشته و محبوس شده و جر

حوضه  راست كه تحت عنوان اب يرسطحيز قيعم اناتيجر ايهست  يليآب فس ديده صيتشخ ديبتوان

 نيا نيب يشناس آب شاتيبا توجه به آزما ديها وجود دارد و ما با آب نيت ا. پس جفكند يم دايپ انيجر

 .ميقائل شو زيدو تما

 

 آب ژرف رياز پروژه اكتشاف ذخا رويسابق ن ريوز يتومان ارديليم 28 تي*حما

 بود؟ يو بلوچستان داخل ستانيو اكتشاف چاه آب ژرف س اتيعمل يمجر اي: آفارس
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را انجام داد،  يكه كار حفار يار اكتشاف را انجام داده بود و هم شركتكه ك ي: بله هم شركتديپورحم

با  ستگاهيا يسر كي ديبود با ديروش جد نيكه ا ييجا از آن هياول يها ليتحل ةبودند. در مرحل يداخل

بفرستند و سپس با  عماقرا به ا سيكه امواج الكترومغناط شد ي) زده مي(مگنتو تلور MTاستفاده از روش 

آب  هيكه در كدام ال ديفهم توان يم آمد، يكه در بسامد امواج به وجود م يرييو تغ ها نيو برگشت ارفت 

 است. يوجود دارد و در چه عمق

كمك  ها يمرحله از خارج نيا يبرا شد، يانجام م دياكتشاف بود، منتها چون با روش جد ةمرحل نيا

 يموجود تمام مراحل حفار يتوجه به روش حفار انجام شد، با ها ليتحل نيا كه نيگرفته شد. بعد از ا

 گرفتند آن چاه را بزنند. ميبود. پس تصم يدست شركت داخل

 

پروژه  نيا يدولت برا يهم از سو يتيحما ايآ ان،يچ تيچ يو دوره وزارت آقا ي: در آن بازه زمانفارس

 اعمال شد؟

 نيا يتومان برا ارديليم 25 انيچ تيچ يگرفتند و آقا تيدولت هم در آن زمان حما ئتي: از هديپورحم

متر  2200تا  يچاه انجام شد. حفار يدولت مصوبه گرفت. بعد از انجام مناقصه حفار ئتيموضوع از ه

تا  ميباشد تا بتوان ديبا مه گريتومان د ارديليم 13ادامه داشت و بعد منابع و اعتبارات تمام شد و گفتند كه 

 كيشد كه به  يمتر حفار 3800كرد و درآخر چاه تا عمق  دايادامه پ طور نيو هم ميمتر ادامه بده 3200

 .دنديدار رس آب يةتعداد ال

 

 عمان برآورد شد يايآب در يدر گام اول اكتشاف، نصف شور ستانيآب ژرف س ي*شور

و  ستانيبه دست آمده از چاه اول اكتشاف آب ژرف س جينتا رامونيپ ياتي: ممكن است جزئفارس

 د؟يكن حيشربلوچستان را ت
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 800در عمق  انيجر نيشد. اول ييشناسا انيآب دار شامل چند جر هيال ي:در چاه اول، تعدادديپورحم

عمق مختلف وجود  5در  انيجر 5 طور نيمتر و هم 1800بود و بعد  يمتر 1200بود و بعد در عمق  يمتر

آب چقدر  EC اي يشور مثال، يكه برا شد يانجام م يشناس مطالعات آب ديبعد با ةداشت. در مرحل

و  يآب جار اياست  يليآب فس ايآ ر؟يخ اياست  ويواكتيآب شامل مواد خطرناك و راد اياست؟ آ

مطالعات زمان برد. در  ليتكم يبرا يبر بودند فلذا چند ماه و زمان دهيچيمطالعات پ ني. اگريمطالعات د

ندارد.  تهيويواكتيراد مواده آب موجود نشان داد ك ها شيرد شد. آزما ها هياز فرض يهمان ماه اول برخ

 كيكه خب ممكن است،  آمد يدار به سطح م آب يةبود كه مخلوط آب چهار ال يطور يروش حفار

در  يشور نيبود كه ا 20000ها حدود  آب نيا يمتوسط شور يشورتر، ول هيال كيبود و  نيريش هيال

 عمان است. يايدر ينصف شور ياز طرف يخزر است، ول يايآب در يحد شور

 ةهم يممكن بود شور يمخلوط شده بود، ول ها هيشد، آب ال ينيب شيبود كه پ هيفرض نيراستا ا نيهم در

 قيكه به چاه تزر يبود، گل حفار ينفت يمانند حفار ،يچون روش حفار يمثل هم باشد. از طرف ها هيال

كه  ياختالط كه نيا گريد يةضفر كي. پس شدند يبودند كه بعضا با آب مخلوط م يمواد يحاو شد، يم

 ييها هيهمه فرض ها نيآب باالتر برود. ا ECو آب شكل گرفته بود باعث شده بود كه  يمواد حفار نيب

كه در چاه اول به وجود آمده بود در چاه دوم هم كاربرد  ييها تجربه نيو ا شد يثابت م ديبود كه با

به كار رود  يمواد يگل حفار يراحكنند و در ط يرا جداگانه بررس هيداشت كه در چاه دوم آب هر ال

مشخص باشد كه اثر آن چقدر است.  رد،يصورت بگ يكه انحالل آن با آب كمتر باشد و اگر هم انحالل

 از چاه دوم يو من اطالعات گرفت يدر چاه دوم مورد توجه قرار م ديبا اتيتجرب نيا

 

 به چه نحو بود؟ يشافچاه اول اكت يانجام شد بر رو شاتيآزما جي: نتافارس

مورد  نينبود. دوم يليآب جزو منابع آب فس يشناس طبق مطالعات آب كه نيمورد ا ني: اولديپورحم
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آب از رشته كوه هندوكش  نيا يها آب انجام شد نشان داد كه سرچشمه نيا يكه رو يزوتوپيمطالعات ا

آن  يها نهانجام شد و نمو يخارج يو كشورها ياتم يبا كمك سازمان انرژ شرفتهيمطالعات پ نياست. ا

اگر  يحت كه نيواقعا كمك كرد و مورد سوم ا ياتم يهم به خارج كشور ارسال شد و هم سازمان انرژ

 يبرا يراه حل چيمنطقه ه نيمثبت است، چراكه در ا ةنكت كياست، باز هم  20000آب  ECكه  ميريبپذ

كرد و بعد به  نيريعمان را ش يايآب در وانت يم كنند يكه مطرح م يراه حل كيو  ميآب ندار نيتأم

 منتقل كرد. ستانيس

عمان را انجام  يايدر 70000تا  EC 50000آب با  يساز نيريكه اگر ما ش كند ياقتصاد حكم م نجايا

 يچاه كيدر همان منطقه  كه نيا يدارد، ول يهنگفت ةنيهز م،يتا زابل منتقل كن لومتريك 70و سپس  ميده

 يةتصف يكه برا ييها تر است و روش كمتر از آن آب استخراج شود، به صرفه يليخ يباشد كه با شور

 دارد. يكمتر يليخ ةنيهز شود، ياستفاده م 20000 يآب با شور

كه  نديگو يدوستان م يكرد. بعض دياغراق هم نبا يحد قابل دفاع و استفاده بود، ول نيتا هم جينظر بنده نتا به

كه از  يا است. ابر حوضه يمترمكعب آب وجود دارد كه حرف درست ردايليم 1000در آن ابر حوضه 

 يتيرا دارد، اما واقع بحجم آ نيا رد،يگ ياز كرمان هم دربرم ييها قسمت يو حت شود يهندوكش شروع م

 يآبده تيكه ظرف ييتا جا يعني ميكن يبردار منابع بهره نياز ا ميتوان يم يسقف كيما تا  نكهيكه هست ا

است، اجازه  يحد مشخص كيچاه در  يها وارهيسرعت شارژ شدن آب در د يعنيه بدهد، اجاز نيزم

با برداشت آب  ديبا يو از طرف ديكن داشتبر ديهر مقدار اراده كن ديتوان يو شما نم ديبرداشت آب دار

 د.انجام نشده بو يطيمح ستيكه تا مرحله اكتشاف چاه اول مطالعات ز ديايبه وجود ن يطيمح ستيمشكل ز

اگر  يعني د،يآب برداشت كن ديتوان يم يحد مشخص كيشما تا  تيمحدود 2 نيبا توجه به ا پس

 300 اي 200ساالنه  ها تيمحدود نيمتر مكعب است، با توجه به ا ارديليم 1000ابر حوضه  نيا نديگو يم

 .ميبرداشت كن ميتوان يمتر مكعب م ونيليم
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 است آب شرب كشور نيآب ژرف قادر به تام ري*ذخا

 وجود دارد؟ ايدن يكشورها رياستفاده از آب ژرف در سا نهيدر زم يتجربه جهان اي: آفارس

 اياسترال ة. ابر حوضمياشاره كن ميانجام داد ايكه در استرال يمورد ةبه مطالع توان يمورد م ني: بله و در اديپورحم

 يمتر مكعب را در خود جا ارديليم 68000معادل  يآب زاني)  مGAB (grade artesian basinبا نام  

 .شود ينم يبردار متر مكعب بهره ارديليم 1از  شتريحوضه ب نياز كل ا ها تيبا توجه به محدود يداده، ول

. در ديآ يم رونيبه صورت چشمه ب نيدر سطح زم ييجا كيها  آب نيكه در ابتدا گفتم ا طور همان

منبع  نياز ا يها ناش آن بخش از چشمه يبعد از مدت يولها باال بود،  آب نياز ا يور ابتدا بهره اياسترال

متر مكعب  ارديليم كيو به عدد  ميكن ليرا تعد يور بهره ديكه با دنديرس جهينت نيخشك شد و بعد به ا

 ندارد. يطيمح ستيو هم مشكل ز دهد يرا پوشش م نيزم يآبده تياست و هم ظرف يكه منطق دنديرس

 

مشكل آب شرب و  تواند يم ستانيمنابع آب ژرف س م،ييبگو نكهيا يانتجربه جه ني: بر اساس افارس

 ست؟ين حيرا حل كند، صح رانيا يكشاورز

حجم آب  نيمتر مكعب است و با ا ارديليم 1000 ستانيس ةابر حوض تيظرف مييما بگو كه ني: اديپورحم

شرب و بهداشت تمام قطعاً مشكل  يمنطق ديد كيبا  يحل خواهد شد، اغراق است، ول رانيكل مشكل ا

 .ميحل كن شود، يمناطق كم آب كشور را م

 

 شده بود يزير چاه برنامه 3با  ستانيمنطقه س ياكتشاف اتي*عمل

است  نيها آرتز چاه اياست  يكش آب زاتيبه استقرار تجه ازيآب از منابع ژرف ن ني:در استحصال افارس

 رسد؟ يم نيبه پمپاژ به سطح زم ازيو آب بدون ن

 يعمق كيآب بود ثابت شد كه تا  نيپشت ا يكيدروليپرفشار ه انيجر كي ،يي: در چاه ابتداديپورحم
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.در آخر شد يباال آوردن آب استفاده م ياز پمپ برا ديو از آن عمق به بعد با آورد يآب را باال م

 موضوع كمك كند. نيا تر قيدق يبه بررس تواند يم يبعد يها مطالعات چاه

 

 در منطقه زده شده است؟ يچند چاه اكتشاف ديت: شما مطلع هسفارس

 كيخط و صفحه گذراند، از دو نقطه  تينها يب توان ينقطه م كيكه از  ميخواند ياضي: در رديپورحم

 م،يساده نگاه كن يتئور نيعبور داد. اگر با ا توان يصفحه م كيصفحه و از سه نقطه تنها  تينها يخط و ب

آن  تيمختلف وضع اعماقشود كه در  يصفحه طراح كيتا بتوان  شد يده مچاه در منطقه ز 3 ديبا عتاًيطب

 كنند. انيمطالعات را ب ةجيچاه زده شود و بعد نت 3بود كه  نيمعلوم باشد. فلذا نظر بر ا

 

 تقاضا در حوزه آب ندارد تيريبه مد يتوجه روي*وزارت ن

موضوع كه  نيبه ا ميبپرداز كه نيا يبه جا نديگو ياست كه م رويموضع وزارت ن گريبحث د كي: فارس

 نيو ا ميمصرف و تقاضا كار كن تيريبحث مد يرو ديبا ميآن را استخراج كن ةو هم ميچقدر منبع دار

 موضوع چقدر قابل استناد است؟ ني. به نظر شما اميبگذار ندگانيآ يمنبع را برا

 يكار يضه و تقاضا است، ولعر تيريبحث مد يا نهينظر درست است و امروزه در هر زم ني: اديپورحم

 يرسان عرضه است. االن راه حل آب تيريو مد ستيتقاضا ن تيرياصال مد دهد، يانجام م رويكه وزارت ن

 30از  شيبمشهد قطعاً  ةعمان و انتقال به مشهد. خود شبك يايآب در يساز نيريش ست؟يبه مشهد چ

و بعد از انتقال  ديريهدر رفت را بگ يلوكه شما ج نيهم يعنيتقاضا  تيريدرصد هدر رفت آب دارد. مد

و فقط  ستندياست كه خودشان هم معتقد ن يحرف كي نيا ميبگو خواهم ي. مديشو يم ازين يجا ب آب به آن

 .كنند يموضوع را مطرح م نيآب ژرف ا ةمخالفت با پروژ يبرا
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 دارد؟ يخاص ليمخالفت دل ني: به نظر شما افارس

 يزمان آقا يموافق بود، ول رويوزارت ن ةكل بدن انيچ تيچ يزمان آقا. دانم ي: واقعاً نمديپورحم

 است. انياردكان يكل بدنه مخالف شدند و به نظر بنده علت مخالفت توسط شخص آقا انياردكان

 

 و بلوچستان است ستانيمخالف استفاده از منابع آب ژرف س روين ري*شخص وز

 ايماف نيآب در كشور وجود دارد و مخالفت ا يايمافاز كارشناسان معتقد هستند،  يا عده كي: فارس

 نيبه سراغ ا يالبته ما زمان دهد، يرا نم ستانيژرف س يپروژه استفاده از منابع آب عيسر لياجازه تكم

نظر تا چه  نيا شمابه نظر  م،يكن يموضع طرف مقابل را فهم نم قيبه طور دق ديكه شا ميرو يمباحث م

 است؟ حياندازه صح

كه جلسه داشتم.  رويوزارت ن رانيمد يبا برخ يموضوع را قبول ندارم، ول نيدر ا اي: بحث مافديپورحم

هر  م،يمتر مكعب آب دار ارديليم 1000 ميياست كه اگر بگو ينگران نيموضوعات هم نيتر از مهم يكي

ژرف  ياه آب انو شما هم ميده يتقاضا را انجام نم تيريپس مد د،يآقا شما كه آب دار ديگو يم يكس

 .شود يم معنا يب ييجو و صرفه ميكن يمصرف م ميو ما هم هر چقدر بخواه دياورديرا باال ب

وجود ندارد  ينانيكه هست اطم يمنبع نيا كه نيهم از ا ينگران كيموضوع است و  نياز ا ينگران كي

با  ديشود، باانجام  يكه اگر قرار است مطالعات كامل نديگو يكه مطالعات آن درست و كامل باشد و م

 مي. به هر حال تستكه مطالعات كامل بوده ا مياعتماد كن ميتوان يو االن ما نم رفت يجلو م يگريروش د

را قبول  يتيريمد ميت نيا ديجد ةنيانتخاب كرده بودند و كاب رويوزارت ن يقبل ةنيپروژه را كاب نيا يتيريمد

 يرويآن در وزارت ن نيگزيبود، رفت و جا سابق يرويدر وزارت ن يهر مهندس ديندارد. اگر دقت كن

آمدند  يو دكتر يبا تفكر دانشگاه يها رفتند و آدم يبا تفكر مهندس يها آدم يعنيدكتر آمد،  كي يفعل

 ها متفاوت است. دو گروه در پروژه نيا يو متد رفتار
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به  ميتوان يما نم نديگو يها بوده انجام نشده است، م پروژه مدنظر آن شبرديپ يكه برا يواقع چون روش در

 نيا يموارد. به نظر من رو ريسا اياست  ياقتصاد اي ستين يليآب فس نيكه واقعاً ا ميبرس جهينت نيا

است، اما  رويوزارت ن رانيدر سطح كارشناسان و مد نيو ا كنند يموضوعات است كه دوستان مخالفت م

طرح بودند و  نيردند از همان اول مخالف اك دايموضوع ورود پ نيبه ا انياردكان يقبل از آن، خود آقا

موضوع را قبول ندارند و علت  نياست كه ا نيا شانيا يمباحث ندارند و تفكر ذهن ريبه متد و سا يكار

 .دانم يآن را نم
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 – امروز افغانستان استيس ه،يترك روزيد كردي/ روها تيآب و جنگ روا يپلماسدي

 04/02/1400خبرگزاري فارس مورخ 

 

منطقه  تيكشور و هم امن نيا تيامن يهم برا هيمنابع آب ترك تيريمد حيناصح هيحاصل از رو تبعات

كشور  نيا يو فرو مل يدر سطوح فرامل ياديبن راتيياقدامات منجر به بروز تغ نيا راينگران كننده شده ز

 خواهد شد. ديتشد زين ندهيمسائل در آ نياست و ا

 

 امروز افغانستان استيس ه،يترك روزيد كردي/ روها تيآب و جنگ روا يپلماسيد

مناسب در حوزه  يگذار استيس يمنبعث از آن برا يها تيروا ليو تحل خيفارس؛ شناخت تار يخبرگزار

و معتقد هستند  دانند يم خيروز شدن تار را علم به استيس ،يبرخ راياست ز يضرور يب، امرمنابع آ

فهم در جهت  نياز مسائل گذشته داشته باشد و بتواند از ا يخيتار يفهم گذار استياست س  يضرور

 يكيتيدروپليو مراودات ه يدر عرصه مناسبات آب حيصح يگذار استيبهره ببرد. س رو شِيپ عيشناخت وقا

 نياز ا يريادگيگذشته و  يدادهايو رو عيو مستلزم شناخت وقا ستين يمستثن هيرو نياز ا زين

 لين يبرا ها دولتكشورها و  ديشد ليو م يشدن مكتب نوساز رياست. با فراگ يخيتار يها آموخته درس

در  يديشد اريبدون اطالع از ابعاد و تبعات آن، شتاب بس ،يافتگي به توسعه، حركت به سمت توسعه

 يتوسعه برگرفته از مكتب نوساز نديكردن فرا يمختلف گرفت. ط يها دولت ياندازها و چشم ها استيس

 يمختلف از جمله در مسائل آب بعادرخ داده در غرب، در ا ةتيبه مدرن دنيبا تصور رس ايدرمنطقه غرب آس

محور غرب  سازه يكردهاياز رو يريكرد كه شاهد بارز آن الگوگ دايپ يمنطقه، نمود جد نيا يكشورها

 بود. يافتگي به توسعه ليو ن عتيبا هدف تسلط انسان بر طب

 يكشورها يتوسعه منابع آب يندهايدر فرآ ياريبس هاي -كه شباهت دهد ينشان م يخيتار يها يبررس
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كار آمدند  يدو كشور رو نيدر ا يمشابه، حاكمان باًيتقر يزمان يها و افغانستان وجود دارد. در بازه هيترك

ش) 1317-1302( وركش) در افغانستان و آتات1352-1312ش) و ظاهرشاه (1307-1297خان ( اهللا (امان

تحت حكومت  يدر كشورها انهيگرا يمل يها تي) كه مترصد انجام اصالحات با تمركز بر فعالهيدر ترك

تقر را مجاب كرد تا توسعه منطقه، دو دولت مس يميو اقل ييايجغراف يها مشخصه انيم نيخود بودند. در ا

بكار  تهيبه مدرن يابيخود با شعار دست انهيگرا يبه اهداف مل يابيدست يبرا يرا به طور مشابه يمنابع آب

خود و به طور خاص  يمنابع آب شياز پ شيو از آن برهه به بعد، دو كشور در صدد توسعه ب رنديگ

دو كشور به  يبرا يمتفاوت جينتا ،يخيتحوالت تار ريمتعدد، اما س ياشتراكات رغم يبرآمدند. عل يسدساز

 ليتبد يمنابع آب يا در توسعه سازه رو شيظاهر پ به يرا به كشور هيترك ،يخيتار يارمغان آورد. رخدادها

 عقب انداخت. يبه عبارت بهتر، سدساز ايمحور  سازه يا ماراتن توسعه نينمود و افغانستان را در ا

 نيدر ا يرو شيپ يكه افغانستان عزم خود را برا دهد يئن مختلف نشان مشواهد و قرا يعصر كنون در

با تمركز بر  يا سازه  در توسعه هيترك رياز خط س يبردار بر گرته يكه مبتن يماراتن جزم كرده است، عزم

 هيدر ترك يآب منابعتحوالت توسعه  ريس ياساس، بررس نيكشور است. بر ا نيا يمشترك فرامرز يها آب

افغانستان و  ياسيس ندهيبه اهداف توسعه در آ يابيدست يداريپا نييروشنگرانه در جهت تب ينقش اندتو يم

از  يلينوشتار ابتدا، تحل نياساس، در ا نيكشور داشته باشد. بر ا نيبر آب در ا يمبتن يها آن توسعه ليذ

و آنگاه  شود يرائه ماستفاده از منابع آب ا بادو كشور  نيا يساز و ملت يساز روند دولت خِيتار

 نيا آمد يخواهد شد. پ ليمنابع آب دو كشور تحل تيريمد نهيگذشته و حال در زم جيرا يها نيدكتر

از  تيتبعات تبع تيدو كشور خواهد بود و در نها نيدر گذشته و حال ا جيرا ييگرا به غرب يبحث، نگاه

خواهد  يآن بررس يرامونينستان و منطقه پافغا يبرا يمناسبات آب صهدر عر هيترك يكيتيدروپليه  گفتمان

آن  يرامونيگفتمان در افغانستان و مناطق پ نياز ا ياستگذاريس كرديرو نياز ابعاد و تبعات ا يشد تا بخش

 مشخص گردد.
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 يبا استفاده از منابع آب يساز و ملت يساز * دولت

بر سر  ژهيبو عتيدر طب ميعظ ياه اهداف ساخت سازه نيتر از مهم يكينشان داده است كه همواره  خيتار

در  اي -ژهيو گاهيجا زيقول ساخت سد ن انيم نيبوده است. در ا يساز منابع مشترك، مسأله دولت

ن موضوع تا بدان يا تيباعث افتخار دولتمردان بوده است. اهم شهيها داشته و هم دولت ياسيس هاي- حلقه

 .»ديانتخابات را برنده شو كي د،يا قول دهسد ر كيساخت «معتقد هستند  استمدارانيجا است كه س

دارند. دولتمردان با  يينقش به سزا زين يساز در ملت يبزرگ و متعدد آب يها سد و سازه احداث

 يو مشابه منابع داخل كنند -يقلمداد م يداخل يمثابه منبع به ن،يمنابع آب، آب را همچون سرزم يساز يمل

 ها- دولت يت مليهو يبرا نمادي عنوان-مشترك، به  ينابع آبم سازي -ي. ملكنند -يبا آن برخورد م

حس مالكانه مردم  جييآب، دست به ته يساز يمل يها تالش دارند در لوا و دولت شود- مي محسوب

منظر  نيگام بردارند. از ا يساز در جهت ملت ،يحس نيخود نسبت به آن زده و با استفاده از چن نيسرزم

 يساز تيهو يبرا يعنوان ابزار  مشترك، به يعياز موارد از كنترل منابع طب ياربسي در ها -است كه دولت

 .كنند -ياستفاده م شتريو اقتدار ب تيكسب مشروع يها، برا از آن يِساز خود و فرصت ياز دوره حكومت

وجود  يساز و ملت يساز استفاده از منابع آب با هدف دولت يبرا هيترك يها از تالش يمتعدد قيمصاد

 ونيليم كياسكناس  يسد آتاتورك بر رو ريكشور در گذشته از تصو نيچند نمونه، ا يارد. تنها براد

و  يالملل نيب ةخود از مهار آب رودخان  تا به درك و احساس شهروندان كرد يخود استفاده م يريل

ت به عنوان فرا يفرامرز زيحوضه آبر يمنابع آب سازي- نهينهاد يكند. تالش برا يده مشترك فرات شكل

ساز، در  ملت يبدل كردن آن به امر تيآن و در نها يساز يو مل هيمردم ترك يياز دارا يبخش

 نيتورگوت اوزال، هشتم رمثال، اظهار نظ يمشهود بوده است. برا زيكشور ن نيدولتمردان ا هاي- يسخنران

 ياز تالش برا يمصداق بارز هيبا سور هيترك يدر خصوص قرارداد موقت آب ه،يترك جمهور سيرئ

از قبل آن است.  يساز آب و آنگاه ملت سازي- يبه مل ليجهت ن ابزاري عنوان -به يمنابع آب يريكارگ به
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قرار دارد، اما تورگوت  هيكشور سور دررودخانه فرات  زآبري حوضه از درصد 20 حدود كهبا وجود آن

آب رودخانه «آب معتقد بود كه  مين تسهو در زما دانست يم هيرودخانه را متعلق به ترك نياوزال آب ا

 ».فرات، ارزان فروخته شد

سد آتاتورك، ضمن استفاده از عبارت  هيدر مراسم افتتاح زين رل،يدم مانيسل ه،يترك جمهور سيرئ نينهم

 ادآوريكشور را  نيموجود در ا ينسبت به منابع آب فرامرز تيحس مالك ،»هيآبِ كشورِ ترك« ةمالكان

و حس  داد يم شيرا افزا هيمردان ترك و اقتدار دولت تيمدت مشروع انيدر م يراتاظها نيشد. چن

 نينشان دادند كه ا ياما شواهد متعدد بخوب نمود، يم ديجوامع تشد انيكوتاه مدت را در م يپرست وطن

 »ستيز طيمح«و » جامعه« يمنطقه شد و برا ديشد يداريدر بلندمدت سبب ناپا ها استيو س كردهايرو

 به همراه نداشت. يتيامن يو حت يطيمح ستيو ز ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسياز منظر س داريپا  عهتوس

 ياز روند تيحكا زيبر آب در افغانستان ن يتوسعه مبتن ياستگذاريس ريدر مورد خط س يقيتطب مطالعه

رها و بارها با ،سازي آن ملت يو ورا سازي- تيكشور، به منظور هو نيمشابه دارد. دولتمردان و سران ا

 ،غني اشرف. اند داده رو كارنامه دولت خود قرا ياسيس هاي تيو فعال ها يرا محور سخنران يمنابع آب

 يعواطف مل ديو تشد يبستگ دل جاديكرده است تا با ا يسع يافغانستان، در موارد متعدد جمهور سيرئ

نمونه، او  يكند. برا جاديور خود امردم كش انيرا در م» من است يآب برا« ةمالكان تينسبت به آب، ذهن

در كابل برگزار  2017كه در سال  »داريآب و انكشاف پا«آب تحت عنوان  يدر كنفرانس سه روزه مل

در  نيهمچن يو». ما است يما است و حفظ آبرو، هدف مل يآب، آبرو«كرد كه:  انيمسأله را ب نيشد ا

هدر نخواهد  گريما است و د هيآبِ ما سرما«اشت كه اذعان د 2017خان در سال  افتتاح فاز سوم بند كمال

 ».رفت

 يذهن يها مشابه انگاره يتيمردان افغانستان ماه دولت اناتيو ب ها يدر سخنران افتهي تينيع يذهن يها انگاره

 نيبوده و هست تا از ا شهيجوامع هم ر انيم ياز منابع آب يساز تيريدارد و در صدد غ هيدولتمردان ترك
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 نيب يمشترك و فرامل يتيموجود يِساز ينموده و با مل ديجوامع خود تشد انيرا م يدوست وطنحس  انيم

 تواند يم يعواطف مل ديتشد رايبزنند. ز يساز دست به ملت ،يمشترك فرامرز يها آب ،يرامونيجوامع پ

تحمل و حس  يدئولوژيا بيضر تيو در نها ديبه دولتمردان دور نما يجوامع را از داشتن نگاه منف

 انهياقدامات ظاهرگرا نيبطن و سرشت ا نكهيمشكالت مختلف را در جوامع تحت فشار باال برد. غافل از ا

 يدر بلندمدت برا يفراوان يطيمح ستيو ز ياسيس ،يتبعات اقتصاد دار،يپا ةتوسع يها و متضاد با شاخص

 يها يو دگرگون راتييتغ جاديا يبرا يبه همراه خواهد داشت و عامل »نيسرزم يرامونيپ طيمح«و » جامعه«

 بود. واهددر منطقه خ يگسترده اجتماع

 

 يمنابع آب فرامرز تيريمد يها ني* دكتر

 تيحاكم نيها دكتر از آن يكيوجود دارد كه  يمنابع آب فرامرز تيريدر مد يمختلف يها نيدكتر

 انيبد آوازه در م هاي -ياز تئور يكيهارمون  نيهارمون مشهور است. دكتر نيبه دكتر ايمطلق  ينيسرزم

كل وقت  دادستان دگاهيو بر اساس د 1895در سال  نيدكتر نياست. ا يِعيمنابعِ طب المللي- نيب نيقوان

مشاوره در مورد اختالف  يجودسون هارمون، در پاسخ به درخواست وزارت امور خارجه برا كا،يآمر

هارمون  نيشكل گرفت. دكتر وگراندير يرزبر سر استفاده از آب رودخانه فرام كيمتحده با مكز االتيا

هر كشور اشاره دارد و  يمرزمشترك داخل  المللي- نيب هاي- بر آبراهه نيمطلق سرزم تيبه اصل حاكم

هر كشور واقع شده است،  ينيكه در محدوده سرزم يفرامرز هاي- معتقد است آن قسمت از رودخانه

كه بخواهد  يبه هر روش تواند -يطبع، آن كشور م آن كشور است و به يو داخل يمل هاي- از آب يبخش

از  ياريبه طور كامل برخالف عدالت و انصاف بوده و توسط بس نيدكتر نياز آن استفاده كند. ا

 رد شده است. المللي- نيب يو نهادها ها -ونيكنوانس

ذشته كامالً در گ هيهارمون در اظهارات دولتمردان كشور ترك نيمسئله، اما نمود دكتر نيا رغم يعل
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طور كه ما به اعراب  همان«اظهار كرد:  1988نمونه، تورگوت اوزال در سال  يمشهود بوده است. برا

 يونگچگ خصوص در ها-هم از آن يشنهاديپ چيانجام دهند، ه يبا نفت خود چه كار مگويي- ينم

آب مانند «بود  يمدع زين هياسبق ترك جمهور سيرئ رليدم ماني. سل»ميرپذي -ينم مانهاي -استفاده از آب

به اشتراك گذاشته شوند.  نيحقوق طرف تيبا رعا ديبا يعيبوده و همه منابع طب يعيمنابع طب رينفت و سا

نفت متعلق به آنها. ما  منابعاست؛  هيبشكه نفت است. منابع آب متعلق به ترك كيبشكه آب معادل  كي

». باشند ميما سه يدر منابع آب توانند ينند و آنها هم نمك ميخود را با ما تقس  كه آنها منابع نفت ميخواه ينم

است اما در عمل  يعيبر اصل معروف استفاده منصفانه از منابع طب يمبتن رلياگر چه مقدمه فرض سخن دم

 است. رفتهيصورت پذ ينيمطلق سرزم تيو اصل حاكم نهارمو نيبر دكتر يمبتن يريگ جهينت

) در تهران اظهار 1396گرد و غبار ( يكنفرانس مل يدر سخنران زين رانيدر ا هيترك ريسف ن،يتك رضا

و  يمل يدارند آب منبع ديها تأك تر است و ملت بشكه نفت گران كيآب از  يبطر كيامروز «داشت: 

 .  »ميشو ينم كيتر است، پس چرا نفت را با هم شر حق هر دولت است، حاال كه آب از نفت هم گران

آب و  يعرف نيو قوان الملل -نيحقوق ب ةهارمون در عرص نكتريد كه است ها- چه مدت اگر

در  نيدكتر ناي از استفاده اما اند -آن شده نيگزيجا يگريد هاي- نيمنسوخ شده و دكتر ستزي-طيمح

افغانستان، در  جمهور سيرئ نيزدهميس ،يحال حاضر افغانستان مشهود است. اشرف غن يآب يها استيس

هر قطره آب افغانستان از  رايز مكني -يم يگذار هيمهار آب سرما يما برا«كرد:  اظهار 1397سال  اسفندماه

از تبادل  يخان اشرف غن سد كمال هيدر افتتاح زين 2021در سال ». خواهد بود تر- يمتيق ها -هينفت همسا

 و بدون هيهمچون ترك ستانافغان دهد يبا نفت سخن گفت. شواهد نشان م رمنديآب مازاد از حقابه ه

با اتكا به اصول حاكم بر  ست،يز طيبه نام مح يتيماه طور نيو هم دست نييدرنظر گرفتن حقوق جوامع پا

است.  يساز ملت يبرا يبه افكارعموم يده آب و از قبل آن، جهت يساز يدر مل يهارمون سع نيدكتر

 نيدكتر يريارگك از تبعات به يكي مشتركجوامعِ  انيفاصله و كدورت م جاديدانست كه ا دياما با
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 يها يواسطه سدساز به رودان انيجوامع م انيتفرقه در م يريگ مدعا، شكل نيبر ا يهارمون است و شاهد

در باالدست منطقه  ها ياز سد ساز يناش يآب واسطه بحران كم بزرگ به ستانيجوامع س نيو همچن هيترك

 بزرگ و خراسان بزرگ است. ستانيس

 

 نينماد يمن سازو دش ييگرا غرب يبرا لي* تما

نگرش در افغانستان رو به  نيمشهود بود و حال ا اريبس هيدر ترك ييگرا غرب يبرا ليتما يا برهه در

اروپا  هيبه اتحاد يغرب ييدر تالش بود تا با تمركز بر غرب و كشورها نياز ا شيتا پ هيگسترش است. ترك

كشور، موجب  نيا رشيپذ ياروپا برا هيدو نظر غرب را نسبت به خود جلب كند؛ اما تعلل اتحا وندديبپ

 رياحمد داود اوغلو، وز كيعمق استراتژ نيحاصل ورود دكتر كرد،يرو رييتغ نيآن شد. ا كرديرو رييتغ

كشور  نيا يخارج استيرا در س ينينو كرديرو ك،يعمق استراتژ نياست. دكتر هيترك نيشيخارجه پ

با حركت از  ن،يدكتر نيدر قالب ا ندهست  آن در تالش استمدارانيكه مسئوالن و س يكرد به نحو جاديا

 رييكنند. تغ جاديكشور ا نيا يخارج استيرا در س يراتيينرم، تغ يپلماسيد يسو سخت به يپلماسيد

داشته است. اگر چه  زين هيترك يآب هاي -استيبر س يمحسوس و قابل توجه ريكه تأث يكرديرو

دارند؛  ديتأك يبزرگ آب يها سازه ساخت يان بر استراتژكشور همچن نيو حكمرانان ا گذاران-استيس

 يپلماسيهارمون و د نيمختلف (در ابتدا دكتر هاي- نيمسئله در قالب دكتر نياما نحوه مواجهه آنها با ا

 نيبر هم ينرم) متفاوت است و مبتن يپلماسيو د كيعمق استراتژ نيسخت و در حال حاضر دكتر

 كرده است. رييتغ زيه نيمنابع آب ترك تيريمد كرديرو راًياخ رات،ييتغ

كشور در  نيا نيدكتر رييتغ ،بريالملل نيو ب يدر مسائل فرامرز كيعمق استراتژ نياز دكتر هيترك استفاده

سخن » تبادل نفت با آب«كه در گذشته از  يا هياثرگذار بوده است. ترك زيآن ن يآب يها استيخصوص س

متعدد  يها يو سدساز يكيتيدروپليه يتيضدامن ةه اقدامات گستردحال در تالش است تا از مقول گفت يم
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رساند كه به  نشيب نيرا به ا هيترك ك،يعمق استراتژ نيكند. دكتر »ييزدا يتيامن« الملل نيب يخود در فضا

شناختن  تيبه رسم يبرا يجهان تيهارمون و عدم وجود مقبول نيمطرود و منسوخ شدن دكتر ليدل

با  هيترك مداران-استياساس، س ني. برادده رييخود را تغ يآب يپلماسيآن، منش د بر يمبتن يكردهايرو

  هارمون است) به نيسخت (كه برخاسته از دكتر يپلماسيموضع از د ريينرم و با تغ يپلماسيد تيدرك اهم

به اهداف  يابيدجله و فرات ابزار دست زيكه آب حوضه آبر كنند يادعا م نيچن نيا راًينرم، اخ يپلماسيد يسو

 نيدر ا زيآبر هاي احداث شده جهت مهار حوضه يا هيترك هاي سازه ندهست يو مدع ستين هيترك ياسيس

 نخواهد كرد. جاديمشترك ا زيآبر هاي حوضه دست- نييپا يكشورها يبرا يديتهد چيكشور، ه

كشور  نيا استينظر كرده و س از نگاه صرف به غرب صرف كيعمق استراتژ نيدكتر ليذ نيهمچن هيترك

تنها  ديكشور نبا نيمعتقد بودند ا هيترك گذاران استيس رايشرق منعطف شده است ز يسو به شياز پ شيب

 گذاري هيسرما زينكشورها  گريد يبر رو ديقانع باشد و با ايغرب آس اينقش در منطقه بالكان  يفايبه ا

 يايآس يكشورها يخود را در برخحال در تالش است نقش، نفوذ و قدرت نرم  هينمونه، ترك يكند. برا

كنفرانس  زبانيگذشته م هاي- كشور در سال نياساس، ا  ناي بر. كند تر و افغانستان گسترده يمركز

 هايي اجالس ياست و با برگزار بوده) در خصوص مسائل افغانستان 2011استانبول (نوامبر  المللي- نيب

 انيدانشجو يبرا يليتحص هاي- كشور تعداد بورس نيتا در جهت حل مسائل منطقه گام بردارد. ا دهيكوش

توسعه  يبرا گذاري هيكرده و در حال سرما يگذار هيداده، در حوزه رسانه سرما شيرا افزا يافغانستان

نشست  زبانيم يسال جار ليكرده كه در ماه آور ليتما رازاب نيهمچن هيافغانستان است. ترك ياقتصاد

 ها، يتالش دارد در سدساز نيهمچن هياست كه ترك نيدكتر نيهم ليباشد. در ذ زيصلح افغانستان ن

 ها طرح نيداشته باشد. از جمله ا يحضور پررنگ زيافغانستان ن يكالن آب هاي و برنامه يرساختيز هاي پروژه

توسعه  نهمچني و خان-و افتتاح فاز سوم سد كمال  گذاري -هيبه سرما توان- يم نكال هاي- پروژه و

 مترمكعب اشاره كرد. ارديليم كيتا  رمنديرودخانه ه يبر رو يكسد كج تيظرف
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و  ييگرا غرب ه،يترك ةهمچون ادوار گذشت ،يدر افغانستانِ عصر كنون گران لياز تحل يارياذعان بس به

 يبرخ رانهياقدامات سوگ طور نيدولتمردان افغانستان به غرب و هم شيشده است. گرا جيرا ييزدا سنت

تالش تا  نياست. ا يسوق ملت به سمت فرهنگ غرب يدر راستا ييها كشور، گام نيامقبول  يها رسانه

 ياز افراد در جامعه افغانستان در مواجهه با كشورها يبرخ شود يم دهيپررنگ است كه بعضاً د يحد

 نيداشته باشند. ا يمنف ينگاه  آنها دراز كرده يبه سو ياريدست  يكه در ادوار مختلف يا هيهمسا

واسطه   به ران،يا نمشترك با مردما تيهو يافغانستان و مناطق دارا يغرب يدر مرزها شينما

 ياري. به اذعان بسخورد يبه چشم م اريبس رمنديو ه روديهر زيآبر يها حوضه يمسائل آب يساز پررنگ

دار  خدشه و افغانستان را رانيمشترك دو كشور ا ونديارتباط و پ تواند يكه م يا تنها مسئله گران لياز تحل

 نهيمردان افغانستان در زم دولت يها استياقدامات و س امديرو، پ نيمسئله آب است. از ا دينما

جز شكاف  يزيو خراسان چ ستانياجتماع س انيم يمسائل آب يبحث آب و پررنگ ساز يساز تيريغ

به  يكينزد يكشور برا نيو تالش ا هيتجربه امروز ترك نده،يدر آ شود يم ينيب شينخواهد بود. پ

 منطقه در افغانستان تكرار شود. . يكشورها

 

 يمنابع آب تيريدر عرصه مد يساز * گفتمان

خود با  يا از اقدامات سازه يمختص به خود و الگوساز يگفتمان آب كيبه  يده در صدد شكل هيترك

از  يرانيركشتيغ برداري- بهره نيقوان ونيكنوانس« يرگي يكشور در زمان رأ نيا راينرم است. ز يكرديرو

 ونيكنوانس نيكه به ا ودب ياز سه كشور يكيدر سازمان ملل متحد،  1997در سال  »المللي نيب هاي آبراهه

مانند  يباالدست يكشورها انياز م يريارگيبه دنبال  يدر سطح جهان هيترك رسد- يداد. به نظر م يمنف يرأ

مشترك  هاي از آب برداري در خصوص بهره ژهيو يو گفتمان هيرو جاديافغانستان است تا بتواند با ا

 نيا سازي- يراستا داشته و با جهان نيرا در ا شورهاك نيا ينموده و همراه يدر جهان، الگوساز يفرامرز
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 شود يم ينبي شياساس، پ  ني. بر اديسازمان ملل متحد مقابله نما 1997 ونيكنوانس قيبتواند با مصاد هيرو

 يكشورها ريآب بتواند در سا يپلماسيو د كيتيدروپليدر حوزه ه هيترك هايي تياقدامات و فعال

افغانستان، با  استگذارانيكشور از جمله افغانستان به شدت اثرگذار باشد و دولتمردان و س نيبا ا هيرهمسايغ

كه  يداشته باشند. در حال ها استياز آن اقدامات و س يبردار يدر كپ يسع هيالگو قراردادن اقدامات ترك

مسائل  ژهيآن بو يها و مشكالت و چالش شود يو منطقه نم هيدر ترك داريمنجر به رشد پا ها استيس نيا

نه چندان   ندهيدر آ هيدولتمردان ترك يو چالش اصل هيترك ريگ دامن ياسيو س يو اجتماع يطيمح ستيز

 دور خواهد شد.  

منطقه  تيكشور و هم امن نيا تينام يهم برا هيمنابع آب ترك تيريمد حيناصح هيحاصل از رو تبعات

كشور  نيا يو فرومل يدر سطوح فرامل ياديبن راتيياقدامات منجر به بروز تغ نيا راينگران كننده است. ز

تحوالت مسئله  خيتاراست كه توجه به  نيچن نيخواهد شد. ا ديتشد زين ندهيمسائل در آ نيشده است و ا

تبعات  ينيب شيپ يبرا يو هشدار يبردار يكپ ينادرست برا ييمثابه الگو به هيمنابع آب در ترك تيريمد

 نياز ا هيترك يخيهست. توجه به اقدامات تار زيكشور ن نيا هيهمسا يكشورها ياقدامات افغانستان برا

را از  يها و مشكالت متعدد ن كشور، چالشيدر ا يفرومل يآب هاي -پروژه يارزشمند است كه اجرا ثيح

در  يتيبافت جمع رييكه تغ يكرده به نحو جاديكشور ا نيا نيمناطق كردنش يبرا ياسيو س يمنظر اجتماع

اجرا شده  يآب هاي -از طرح يكيكه  سويليسد ا يرينمونه ساخت و آبگ يمناطق را رقم زده است. برا نيا

 فكي ساز حصن و تمدن يخياز شهر تار ياست باعث شده است تا بخش قابل توجه فيك در منطقه حصن

 شده نهينهاد يو هنجارها باستاني ها از ارزش ياريآب رود و بس ريهزار ساله به طور كامل ز ازدهي يتبا قدم

مردان افغانستان پندآموز باشد.  دولت يبرا تواند يدرس آموخته م نيمنطقه نابود شود. ا نياز قبل آن، در ا

كشور با  نيمشترك ا زيآبر يها همشترك در حوض يمنابع آب سازي يمل يدولت مردان افغانستان برا شتال

 هاي فرصت و ها اقدامات، ارزش نياست كه ا يدر حال نيآشكار است. ا رانيا ژهيبو هيهمسا يكشورها
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 .كنند يم ديتهدهامون را   يالملل نيب يها مشترك تاالب يو فرهنگ بومي ستيز ،ياجتماع ،ياقتصاد

 ستانيامرارمعاش ساكنان منطقه س يله منابع اصلو شكار از جم يريگيماه ،يدامدار ،يباغدار ،يكشاورز

از آن، منجر به مختل  يناش يطمحي -ستيز راتتغيي و رودخانه آورد كاهش كه اند -بزرگ در گذشته بوده

به قاچاق كاال،  همنطق نياز ساكن يبخش آوردن يرو ايساكنان  ينمودن مشاغل مذكور، مهاجرت اجبار

شده  ستانسي منطقه ساختار و هنجارها ها، -در ارزش ياديبن راتييتغبروز  نيسوخت و مواد مخدر و همچن

 ندهيمنابع آب افغانستان، در آ يساز يمل يِاسيس نديو فرآ يجار كرديرو شود يم ينيب شياساس، پ نياست. برا

 داشته باشد. ي(هامون) در پ ستيز طيمح يِاصل مدخلِ يجوامع مشترك و ذ يبرا يريتبعات جبران ناپذ

تر شدن مباحث  واسطه پررنگ  و افغانستان تنها به رانيمشترك ا تياز هو يساز تيريكه غ ييجا آن از

 انيروابط خوب م تواند يكه م ياست و معدود مسائل ريپذ دو كشور امكان نيب يمرتبط با مناسبات آب

زبان،  خ،يتار يها نهيزم ربا هم د ياريبس يناگسستن يوندهايو افغانستان را كه پ رانيا »يو مل يجوامع محل«

 يمشترك است، ضرور يها قرار دهد مسئله آب ريدارند تحت تأث ينژاد يها فرهنگ، مذهب و قرابت

تر ساختن مناقشات  خبرگان و نخبگان جامعه نسبت به اهداف پشت پرده پررنگ استمداران،ياست س

گسست  جاديا تواند يغانستان، ماف يبآ يها استيتبعات س رايخان آگاه باشند. ز مرتبط با آب از سد كمال

حوزه  ياجتماع تيآن در دگرگون نمودن وضع يو افغانستان باشد و تبعات سدساز رانيدو كشور ا انيم

موقت در  يتيحاكمان محبوب يممكن است برا ييها استيس نياثرگذار خواهد بود. اتخاذ چن دست نييپا

 به ارمغان نخواهند آورد. يداريپا »ستيز طيمح«و » جامعه« يداشته باشد، اما برا يپ

 مدرس تيآب دانشگاه ترب تيريو مد يگروه مهندس ارياستاد-يآباد انيم حجت

 منابع دانشگاه تهران تيريارشد مد يدانش آموخته كارشناس-يشيزهرا قر دهيس
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كشت محصوالت  يالگو ديبا يسال مقابله با خشك يمردم بهشهر در مجلس: برا ندهينما

بهاره در مازندران نسبت به سال  يها بارش يدرصد40 كاهش؛ كند رييتغ كياستراتژ

 05/02/1400روزنامه سبزينه مورخ  – قبل

 

 يمحصوالت كشاورز ديمسأله بر تول نيبحران مطرح است و ا كيعنوان  به ايدر همه دن يمياقل راتييتغ

برخوردار  يتر شياز شدت ب خشك مهيبحران در مناطق خشك و ن ني. اگرچه اگذارد يم يمنف ريتأث زين

درجه  شياساس، افزا ني. بر همستنديمصون ن دهيپد نياز ا زين نپرآب و بارا يها نياست، اما سرزم

طور حتم باعث كاهش  خارج از فصل، به يها و بارش يكاهش بارندگ ،ينزوالت جو راتييحرارت، تغ

 تواند يم زين ديشد يگرما ني. همچنشود يمختلف كشور م يها در استان يبرداشت محصوالت كشاورز

 شود. ياورزرفتن محصوالت كش نيموجب از ب

 يسال دما، ناقوس خشك شيو افزا يدر فصل آغاز كشت و كار كشاورز ها يكاهش بارندگ ن،يب نيا در

 يا گونه آب و باران به صدا درآورده است، به نيكشور ازجمله مازندران، سرزم يها از استان يرا در برخ

پرآب و  شيها دخانهكه رو غم آنر . بهستيها و مزارع مازندران اصالً خوش ن گفت حال باغ توان يكه م

اند.  نفس افتاده و در آستانه فصل گرما به نفس ستنديسبز و زرد ن شيها آسمانش پرباران است، اما دشت

رو چندان   شيپ يمازندران در سال زراع يآب تياز آن است كه وضع يحاك زيهمه آمار و ارقام نشان ن

 .ميبه سال قبل شاهد هست نسبتر مازندران بهاره را د يها بارش يدرصد40و كاهش  ستيخوش ن

ساالنه  نيانگيكه به طور م يتنها از دور خوش است؛ استان شيگفت آوازه مازندران و آب و آبشارها ديبا

مترمكعب بوده، اما سهم  ارديليم از شش شيآن ب يآب ليدارد و پتانس يبارندگ متر يليم800تا  600 نيب

گذشته از  يها در سال رانمازند كه  نيو اندك است. به واسطه ا زياچمنابع، ن نيها و مزارع از ا دشت

هدر  شيها ها و رواناب از باران يتوجه سدها عقب مانده است، بخش قابل رينظ يساخت مخازن آب
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و زمستان بوده كه چندان  زييپا يها استان در فصل يها يبارندگ تر شيب ني. همچنزدير يم ايو به در رود يم

به  شيها نفس دشت ،يآب كم ليكاربرد ندارد و در فصل بهار و تابستان به دل يكار كشاورز كشت و يبرا

 .افتد يشماره م

 

 است افتهيمازندران كاهش  يها و بارش يآب منابع

هوا را  تياست، وضع افتهياستان كاهش  يها و منابع آب بارش كه نيا انيمازندران با ب يهواشناس ركليمد

خوب و  طيشرا ،ييو آب و هوا يسب دانست و به بازار گفت: از نظر كشاورزنامنا يكشاورز يبرا

 است. افتهيها كاهش  و هم بارش يهم منابع آب رايز م،يندار يمساعد

گندم، كلزا  رياز محصوالت نظ يبرخ يها برا هوا و بارش تيوضع نيادامه داد: همچن يرضو محمدرضا

 .شوند يم بيدچار آس زيمراتع ن يها شگاهيو رو ستينبه دانه هستند، خوب  دنيو... كه در حال رس

 

 ندارد يكاربرد يكشاورز يزمستانه برا يها بارش

درصد ذكر كرد و گفت: 40بهاره نسبت به سال قبل را  يها مازندران كاهش بارش يهواشناس ركليمد

 رايكاربرد ندارد، زچندان  ياز نظر كشاورز دهد، يرخ م زييكه در فصل زمستان و پا ييها يبارندگ تر شيب

 وجود دارد.  به بارش ازيدر فصل بهار ن تر شيب

مناسب در فصل بهار جبران و  يها را با بارش يو كشاورز يا رودخانه انيجر ديبا كه نيا انيبا ب يرضو

درصد و نسبت به بلندمدت 40شد: در حال حاضر نسبت به سال گذشته حدود  ادآوري م،يكن تيتقو

 .ميا داشته يگدرصد كاهش بارند21

 يدر نوع كشت محصوالت كشاورز ديندارد و با ياثرات خوب ها يخاطرنشان كرد: كاهش بارندگ يو

 .ميبده رييكشت را تغ يو الگو ميكن دنظريتجد
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 تيوضع ينيب شيشروع شده است، درباره پ يسال امسال با خشك كه نيا انيمازندران با ب يهواشناس ركليمد

 داشت. مينخواه يخوب و مطلوب يها بارش انيجر ندهيروز آ13كه تا  دهد يم نشان ها ليهوا گفت: تحل

 

 يكاهش بارندگ ليدل آب پشت سدها به يرهاساز

ها از  چشم د،يآ يبرنم يكه از دست ابر و باران كار يو زمان يزاريآستانه فصل كشت و كار شال در

 يسدها چهيسبب شد در يز تنش آبا يريشگيو پ يآب . كمشود يم رهيخ يآسمان به سدها و منابع آب

 شوند. رابيس دست نييتشنه پا يها تا دشت ييمازندران زودتر از موعد بازگشا

سبب  يو برداشت محصوالت زراع يزاريدر مازندران در آستانه فصل شال ها يبارندگ يدرصد40 كاهش

استان مازندران  يآب پشت سدها رهياز ذخ يبخش ،يسال و خشك ياز تنش آب يريشگيپ يشده است برا

 شود. يرهاساز

 

 مازندران يسدها  چهيزودهنگام در ييبازگشا

و  ييرجا دياز آب سد شه يتاكنون بخش كه نيا انيبا ب زيمازندران ن يا شركت آب منطقه رعامليمد

هزار 54 يصالح اهللا تيرها شده است، اظهار كرد: سد آ هيحاش ياراض كردن رابيس يبرا يصالح اهللا تيآ

 .كند يم رابيرا س هيحاش يز اراضهكتار ا

 يها واقع در شهرستان ياز اراض يسد، بخش نيآب ا يبا رهاساز كه نيبا عنوان ا يخكشي ميمحمدابراه

دما و  شيگفت: با توجه به افزا شوند، يمند م آن بهره يايشهر از مزا و قائم ريبابل، بابلسر، بهنم بار،يجو

 انجام شده است. قبل يها روز زودتر از سال10ا امسال سده چهيدر ييبازگشا ها، يكاهش بارندگ

فصل  انيعادالنه آب تا پا ميو تقس عيتوز يچند روز گذشته برا زين ييرجا ديسد شه چهيادامه داد: در يو

 كند. نيرا تأم هيحاش يهزار هكتار از اراض22 ازيشد تا آب مورد ن ييبازگشا يزراع
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خاطرنشان  يجار يدر سال آب ها يبا اشاره به كاهش بارندگمازندران  يا شركت آب منطقه رعامليمد

 .كند يرا با مشكل مواجه م يكشاورز ها، يكرد: متأسفانه كاهش بارندگ

 ديشه يمترمكعب است. سدها ونيليم400ها حدود  آب در آن رهيذخ تيسد وجود دارد كه ظرف10مازندران  در

مازندران  يزارهايهزار هكتار از شال216امسال  نيهمچن .شوند يو البرز، دو سد بزرگ استان محسوب م ييرجا

 .شود يمنطقه محسوب م نيكشاورزان ا يها آب ازجمله دغدغه نيكشت برنج رفته است كه تأم ريبه ز

 

 كند رييتغ ديبا يكشت كشاورز يالگو

 نيدر ا كند،  يم دياستان مازندران را تهد گرياز هر سال د شيامسال ب ،يسال وقوع خشك كه نيتوجه به ا با

و  يالزام شياز پ شيآب ب كم يبر در نواح از كشت محصوالت پرآب زيكشت و پره يالگو رييتغ نيب

 .رسد يبه نظر م يضرور

ساختار  تيكشت و هدا يالگو رييبر لزوم تغ ديبا تأك زين ياسالم يمردم بهشهر در مجلس شورا ندهينما

 يالگو ديدر استان با يسال مقابله با خشك ي: برااظهار كرد كيدر حوزه محصوالت استراتژ يكشاورز

 .رديصورت بگ نهيزم نيدر ا يتر شيب قاتيتحق ديرو با نيو از ا ابدي رييتغ كيكشت محصوالت استراتژ

 كشت در منطقه الزم است. يالگو رييتغ يو زعفران برا شهير اهيس اهانيشد: كشت گ ادآوري يعتيشر رضا غالم

و  ياز تنش آب يريشگيپ يامر و كارشناسان برا انياست كه متول ييكارهاازجمله راه ياراض يزهكش

است كه مازندران كه  يدر حال ني. ادانند يكارساز م يدر حوزه كشاورز يمصرف منابع آب تيريمد

و  كند يم ديتن انواع محصوالت را تول ونيليم5/7است و ساالنه  يمحصوالت كشاورز ديقطب مهم تول

هزار 200هزار هكتار است و 15تنها  ياراض يرا دارد، سهمش از زهكش يول كشورمحصول رتبه ا19در 

 است. يهمچنان منتظر زهكش شيزارهايهكتار از شال
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 05/02/1400سايت خبري افكار نيوز مورخ  – درصد كم شد 19كشور  يآب سدها

 

ها نشان از آن دارد كه با كاهش بارش  بارش تي) وضعوريشهر يتا انتها 1399(مهرماه  يجار يسال آب در

 بود. ميروبرو خواه

 انيتا پا يجار يبارش سال آب دهد، ينشان م مياقل رييو تغ يشناس ميپژوهشكده اقل ينيب شيكه پ طور آن

درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته  54,7به بلندمدت و درصد نسبت به دوره مشا 43ماه  نيفرورد

 اند. نكرده افتيرساالنه را د نيانگياز م شيدوره بارش ب نيا يكشور ط يها از استان كي چياست و ه

 يحجم آب موجود در مخازن سدها رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيو براساس تازه تر اكنون

 .ديمتر مكعب رس ونيليم 67و  ارديليم 29ماه امسال به رقم  بهشتيتا سوم ارد يجار يسال آب يكشور از ابتدا

 ونيليم 83و  ارديليم 36 يبازه زمان نياست كه پارسال و در هم يآب سدها در حال يموجود زانيم نيا

 دهد.   يرا نشان م يدرصد 19متر مكعب آب در مخازن سد ها وجود داشت كه كاهش 

به  يماه درحال بهشتيتا سوم ارد يجار يسال آب يكشور از ابتدا يزن سدهاآب به مخا يورود زانيم

 35و  ارديليم 37رقم  نيا يبازه زمان نيكه پارسال در هم دهيمتر مكعب رس ونيليم 32و  ارديليم 22رقم 

 متر مكعب بود. ونيليم

 يدرصد 40 نسبت به پارسال با كاهش يجار يكشور در سال آب يآب به مخازن سدها يورود زانيم

 همراه شده است.

 82و ارديليم 19آب از سدها به رقم  يحجم خروج ماه بهشتيتا سوم ارد يجار يسال آب ياز ابتدا امسال

 .ديمتر مكعب رس ونيليم

متر مكعب بود كه  ونيليم 15و  ارديليم 29آب از سدها  يمشابه حجم خروج يو در مدت زمان پارسال

 ل دارد.در امسا يدرصد 32نشان از كاهش 

 ونيليم 500و  ارديليم 50 زيكل سدها ن تيدرصد است و ظرف 59كشور  يسدها يدرصد پرشدگ اكنون

 متر مكعب است.
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 هيدر كشور/گام نخست، تغذ ها يبارندگ يدرصد 80رفت  هدر دهد؛ يمهر گزارش م

 06/02/1400خبرگزاري مهر مورخ  – ها سفره

 

به  ليدرصد آن تبد 11و حدود  ريدرصد بارش ها تبخ 70كارشناس حوزه آب حدود  كيگفته  به

 .ميده يدرصد نزوالت را از دست م 80حدود  نيشود، بنابرا يم البيس

خشك است،  مهيكه دو سوم مساحت آن خشك و ن رانيا يچالش آب براگزارش خبرنگار مهر،  به

منابع  تيپهناور با محدود يايجغراف نياست كه ا ياديز يها . سالرود يبه شمار نم يمقوله تازه ا عتاًيطب

 يها اما روش ،نبوده يكنون طيشرا يبه گستردگ يآب ازين زانيمواجه بوده است؛ در گذشته هر چند م يآب

 كرده است. يم تيريرا مد يچالش آب نيا يحدتا  يسنت

جمله در صدر اخبار حوزه آب و برق قرار  نينخست سال ا مهين نيآغاز يسال است، روزها يها سال

عبارت هر چند خالف  نيا» شده، آغاز شده اند! ينيب شيگرم سال زودتر از زمان پ يروزها: «رديگ يم

و  يبه بررس ازيكه ن ستين يديگفت موضوع جد توان يم ران،يا ياما با توجه به آب و هوا ست،ين تيواقع

و  ايدر دن ييآب و هوا يالگو رو،ين ريوز ان،يبه گفته رضا اردكان گريد ييداشته باشد. از سو قيدق يواكاو

را  يا سابقه يب يسال، ترسال كيمعنا كه در  نياست. به ا ينوسيروند س كيدر حال تجربه  رانيالبته ا

 ،يرييتغ ني. با در نظر گرفتن چنميشو يرو به رو م ديشد يبا خشكسال يو در سال بعد ميكن يتجربه م

چه دست  نكهيمختلف از سطوح مختلف است. ا يزيچند مدل برنامه ر فياقدام، تعر نيتر يمنطق

و  يبهره بردار نيشتريب يپر آب اميمدت و بلند مدت انجام شود، تا در ا انيدر كوتاه مدت، م ديبا ياقدامات

بخش شرب، صنعت و  ازيشكل ن نيبا بهتر ،يكم آب يزهاو در رو ميآب را داشته باش يساز رهيذخ

 .ميرا برطرف كن يكشاورز
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 ها كم بارش هستند؟ استان كدام

چنانچه در  رود؛ يها به شمار م سال نيتر از خشك يكي نياز متخصص ياريبه گواه بس يجار يآب سال

 ينبود و بهار سال جار يسازمان هواشناس يها ينيب شيو باران مطابق پزمستان سال گذشته، بارش برف 

 نبوده است. يكشور عدد قابل توجه يها يحجم بارندگ نيانگيم زين

از  ياديشركت آب و فاضالب كشور در تعداد ز رعامليجانباز، مد درضاياظهارات حم نيآخر طبق

كرده است، مانند استان  دايكاهش پ اريارش بسب زانيم يشرق يها و استان رانيمركز فالت ا يها استان

خراسان  يها استان نيكاهش در آن ثبت شده است. همچن متر يليم 10و بلوچستان كه كمتر از  ستانيس

 بارش هستند. دياز اصفهان و سمنان دچار كمبود شد ييها و بخش زديكرمان، جنوب فارس،  ،يجنوب

را داشته  يتنش آب نيقرار است در شهرها و روستاها كمتر ها يزير مقام مسئول بر اساس برنامه نيگفته ا به

 زانيآب، كاهش م نيتأم تيظرف شيافزا بيترت نيشده است. به ا نيمحور تدو 6اساس  نيكه بر ا ميباش

و درخواست از  يگانو آموزش هم يعموم يآب، اطالع رسان يساز رهيذخ زانيم شيهدر رفت آب، افزا

در دستور كار  زيهوشمند ن يها شبكه جاديصرف از آن جمله است. ام تيريمد يمشتركان برا

 رهيرا ذخ يفشار، آب مناسب تيريبا مد ميكن يم يآب و فاضالب در سراسر كشور است و سع يها شركت

 .ميمصرف استفاده كن كيو در پ

 

 ستيآب سدها خوب ن ريذخا حال

 دهد، ينشان م 1400 بهشتيارد 5تا بزرگ كشور  يسدها تيگزارش وضع نياست كه آخر يدر حال نيا

و  ارديليم 22تاكنون برابر با  99-1400 يسال آب يآب از ابتدا يها، حجم ورود بارش يبه تبع روند كاهش

 ونيليم 350و  ارديليم 37قبل از آن ( يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 320

 تيوضع نيكشور است. آخر يه مخازن سدهاآب ب يورود يدرصد 40كاهش  انگريمترمكعب)، ب
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مترمكعب  ونيليم 670و  ارديليم 29آب در مخزن سدها به  ريذخا زانيكه م دهد يكشور نشان م يسدها

درصد كاهش  19 يمترمكعب) دارا ونيليم 830و  ارديليم 36( 98-99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيرس

 است.

 ديو دامنه آن صنعت برق و تول شود يه بخش صنعت آب نممشكل آب در كشور ما تنها محدود ب البته

شركت  رعامليزاده، مد يراستا محمد حسن متول نيدر هم كند؛ يمتأثر م زيرا ن يبرقآب يها روگاهيبرق از ن

 بيترت نيداد. به ا برها خ كمبود بارش ليبه دل يآب برق يها روگاهين ديتول يدرصد 40از كاهش  ريتوان

نكردن  تينخست سال درصورت رعا مهيو ن ستيكشور مطلوب ن يو روز آبگفت حال  توان يم

 يها استيس ني. البته به گفته متخصصميگذار يمصرف، با چالش پشت سر م تيريمد يها استيس

 شبه ثمر دهد بلكه زمان بر است. كيكه  ستين يا مصرف آب، مقوله تيريمد

 

 لش آبچا تيرينخست مد تياولو الب،يو س ريتلفات تبخ كاهش

مدت و  انيساز، كارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهكار كوتاه مدت، م ينيس ديحم

 م،يشاهد آن هست ينوسيكه به طور س ييها يترسال اي يكشور با توجه به خشكسال يبلند مدت چالش آب

ها در  البياز س و تلفات حاصل ريتلفات تبخ ريبه طور همزمان به سمت كاهش چشمگ ديگفت: ما با

شدن  يياجرا ريدر مس قتيدر حق ينيرزميآب ز يها نفوذ دادن آب به سفره عي. با تسرميكشور گام بردار

 .ميدو هدف حركت كرده ا نيهم زمان ا

بر  اينفوذ داده نشوند،  ينيرزميآب ز يها در سفره ميشاهد آن هست يكه بر اثر بارندگ يافزود: اگر آب يو

قدرت  ها، يبيدر سراش نيزم يشدن رو يبا جار اي شوند يم ريو وزش باد تبخ دياثر تابش نور خورش

 نيا ميها بتوان بارش ي. اگر از ابتداشود ياز دسترس خارج م بيآس جاديو عالوه بر ا ابدي يم يبيتخر

آب باران در كشور،  يدرصد 70از تلفات حدود  مينفوذ ده ينيزم ريآب ز يها نزوالت را به سمت سفره
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 .ميسته اكا

ادامه داد:  شود، يم البيبه س ليكشور تبد يها يدرصد بارندگ 11تا  10حدود  نكهيا انيساز با ب ينيس

از  نيا تيرياست كه با مد يدر حال ني. اميده يرا از دست م يدرصد از نزوالت آسمان 80حدود  نيبنابرا

چالش  تيريمد يبرا ديجد يمنابع آب فيشاهد تعر توان يدرصد، م 40تا  30 زانيبه م يرفتن آب، حت نيب

 يخود استفاده كند كه حت يدرصد منابع آب 20در مجموع از  تواند يتنها م رانيا ني. بنابراميآب كشور باش

 ندارد. يحداكثر يبهره بردار زين زانيم نياز موارد از هم ياريدر بس

و انتقال آب را فراموش  عيه توزسهم تلفات شبك دينبا انيم نيكارشناس حوزه آب اظهار داشت: در ا نيا

 .رود يبه طور كامل از دست م رات،يو تبخ يهدررفت نزوالت آسمان يدرصد 80رقم  نياما ا م؛يكن

آن را مهار و مورد  توان يآب را كه م ريو تبخ ليرقم تلفات س ديداد: در وهله نخست با حيتوض يو

 يها كه سفره يطي. آن هم در شراميمنتقل كن ينيمز ريآب ز يها به سفره ايكاهش داد  م،ياستفاده قرار ده

 ندارند. يساز رهياز نظر ذخ يمطلوب طيعنوان شرا چيبه ه ينيرزميآب ز
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 06/02/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – كشور يسدها يورود يدرصد 40كاهش 

 

 دهد، ينشان م 1400 بهشتيارد 5بزرگ كشور تا  يها سد تيوضع  گزارش نياقتصاد : آخر يايدن

مترمكعب بوده كه  ونيليم 320و  ارديليم 22تاكنون برابر با  1399-1400 يسال آب يآب از ابتدا يورود

 كشور نسبت به سال گذشته دارد. يسدها يورود يدرصد 40نشان از كاهش 

 50/ 5 تياز مجموع ظرف 1399-1400  يدر سال آب  (پاون)، رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

درصد مخازن پر  59مترمكعب، معادل  ونيليم 670و  ارديليم 29ها، حدود  مخازن سد يمترمكعب ارديليم

 شده است.

تاكنون برابر  99-1400 يآبسال  يآب از ابتدا يها، حجم ورود بارش ياساس، به تبع روند كاهش نيا بر

 350و  ارديليم 37قبل از آن ( يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 320و  ارديليم 22با 

 .استكشور  يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 40كاهش  انگريمترمكعب)، ب ونيليم

آب در مخزن سدها  ريخاذ زانيم دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نياست، آخر يگزارش حاك نيا

 ونيليم 830و  ارديليم 36( 98-99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 670و  ارديليم 29به 

 درصد كاهش است. 19 يمترمكعب) دارا

آب از سدها با كاهش مواجه بوده و تا  يكشور، خروج يبه سدها يورود زانيآمار، به تبع م نياساس ا بر

كه  يا گونه كشور صورت گرفته، به يآب از سدها يمترمكعب خروج ونيليم 820و  ارديليم 19مدت  نيا

 برخوردار بوده است. يدرصد 32قبل، از كاهش  يبا مدت مشابه سال آب سهيدر مقا

بر  تريل240شرب در شهر تهران  مركز كنترل آب تهران اعالم كرد: سرانه مصرف آب ريحال، مد نيهم در

 شتريب تريل70 ها يتهران ،يكشور هيبر ثان تريل170هر نفر است كه باتوجه به سرانه  يازا ز بهرو در شبانه هيثان

 .كنند ياز سرانه كشور مصرف م
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 تريل 310  بستان تا سرانه مصرف شهر تهران در تا نكهيا انيبا ب ييسرا نيحس ،»ميتسن« يخبرگزار گزارش به

است، افزود: در زمان حاضر شهر تهران روزانه  يبزرگ اريبس رقم نيكه ا رسد يم زيروز ن در شبانه هيبر ثان

خواهد  هيبر ثان تريهزار ل 44از  شيب بهبستان  رقم در تا نيكه ا كند يآب مصرف م هيبر ثان تريهزار ل 37

. شود يم ديك شهر تا كالن نيمصرف در ا تيريبر لزوم مد ها يبارندگ ريكه با توجه به كاهش چشمگ ديرس

 سهيشهر در مقا كالن نيكه مصرف آب شرب ا دهد يدر شهر تهران نشان م يمصارف فعل گفت: ييسرا

و  يسازمان هواشناس يها است كه با توجه به گزارش شتريدرصد ب 10با مدت مشابه سال گذشته 

مركز كنترل آب تهران با اشاره  ريداشت. مد مينخواه يلحاظ آب به  يخوب طيشده، ما شرا انجام يها بارش

و  زييپا يدر ابتدا ميموجود را حفظ كن ريبستان ذخا ها ادامه داد: اگر ما در تا پشت سد ريكاهش ذخابه 

بر لزوم  ديك با تا ييشد. سرا ميمواجه خواه يكمتر يها تيبا محدود ديجد يآب از شروع سال شيپ

 يجا ز آب بهمصرف آب اضافه كرد: استفاده از كاهنده مصرف، استفاده نكردن ا يدرصد10 ييجو صرفه

 مانع از هدررفت آب شود. تواند يجارو در زمان نظافت ساختمان و بازنگذاشتن آب در زمان استحمام م

 نيم تا ينيرزميز يها درصد از منابع آب 30و  يدرصد از منابع آب سطح 70شرب تهران  گفت: آب يو

 ابدي يم شيافزا ينيرزميكاهش و سهم منابع آب ز يسطح يها ها، سهم آب كه با كاهش بارش شود يم

 است. ندهيآ آب نسل رياستفاده از ذخا يمعنا روند به نيكه ا
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روزنامه سبزينه مورخ  – نيحلقه چاه آب به كنتور هوشمند در قزو500هزار و  3 زيتجه

07/02/1400 

 

تومان  ارديليم12گفت: با اختصاص  نياستان قزو يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

در استان به كنتور هوشمند مجهز  يو خدمات يصنعت ،يحلقه چاه كشاورز500هزار و  اعتبار، تاكنون سه

و  دوهزار زياعتبار ن نيرت تأمو در صو ميدر كشور هست شرويپ يها لحاظ جزو استان نيشده و از ا

 كنتوردار خواهند شد. گريحلقه چاه د700

نصب  تيدرخصوص اهم يمنصور ديحم رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيبه نقل از پا »نهيسبز«گزارش  به

با  نيدر استان قزو 93هوشمند از سال يهوشمند در استان اظهار كرد: پروژه نصب كنتورها يكنتورها

 يها پروژه ريخورد تا در كنار سا ديكل ينيرزميز يها منابع آب نهيبه تيرياظت و مدحف انت،يهدف ص

تا مجهز شدن  زيآن ن يكمك كند و اجرا ينيرزميز يها به كاهش مصرف آب يبخش و تعادل اءيطرح اح

 استان به كنتور هوشمند همچنان ادامه خواهد داشت. يها همه چاه

بر  (چاه، قنات و چشمه) در استان بالغ ينيرزميرداشت از منابع آب زب زانيادامه داد: در حال حاضر م يو

مجاز كه تعداد  يها مترمكعب آن از چاه ونيليم960مترمكعب است كه حدود  ونيليم500و  ارديليم كي

در  دياست و با كننده راننگ اريروند بس نيكه ا رديگ يحلقه است صورت م800هزار و  ها در استان پنج آن

 انجام شود. يزير به آب قابل برنامه دنيالزم جهت رس تيريمد نهيزم نيا

 يها چاه يدستگاه كنتور هوشمند رو500هزار و  از سه شيتاكنون، ب 93شد: از سال ادآوري يمنصور

 ونيليم130 ييجو صرفه نهيتعداد كنتور، زم نياستان نصب و با نصب ا يو خدمات يصنعت ،يكشاورز

 يصنعت ،يحلقه چاه كشاورز300شده است؛ البته در حال حاضر دوهزار و مترمكعب آب در استان فراهم 

مجهز به كنتور هوشمند شوند كه اگر  ديمانده كه با يدر استان باق كيحلقه چاه فرم 393و  يو خدمات
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 يانداز دستگاه كنتور را نصب و راه800تا  400ساالنه  ميشود، قادر هست نيخصوص تأم نياعتبار الزم در ا

 .ميكن

ها در  با اشاره به نقش مهم رسانه انيدر پا نيقزو يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

همه  يهمكار ازمنديپروژه ن نيا ليهوشمند گفت: تكم يكنتورها يانداز پروژه نصب و راه ياجرا

 يامدهايپ رخصوصمناسب د يرسان با اطالع ميانتظار دار زيها ن استان است و از رسانه ربط يذ يها دستگاه

طرح را  نيكشاورزان با ا يهمراه نهيزم ،يآب و بحران كم ينيرزميآب ز ريو كاهش ذخا هيرو يمصرف ب

 كنند. ايمه
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 اتياز ح حفاظتي؛ شمال و جنوب كشور از لحاظ اقتصاد يحوضه آب 3 يباال تيظرف

 07/02/1400روزنامه سبزينه مورخ  – است داريآب، ضامن توسعه پا ريز

 

از لحاظ  ييباال اريبس تياست كه ظرف يهزاران گونه آبز ستگاهيز ران،يشمال و جنوب ا يحوضه آب سه

و  نيزم درصد سطح كره71از  شيبا وسعت ب ها انوسيو اق اهايدارند. در داريپاو توسعه  ياقتصاد

به  ينظر علم زا يستيبرخوردارند. تنوع ز ياديز اريبس تياز اهم ،يستيتنوع ز نياز باالتر يبرخوردار

تر  دهاما به زبان سا شود؛ يمنطقه گفته م كيدر  يستميو تنوع اكوس يا تنوع گونه ،ياز تنوع ژن يا مجموعه

ثروت  كي يستيتنوع ز قتيمنطقه دانست. در حق كي اتيدر شكل ح يگوناگون توان يرا م يستيتنوع ز

 .كند يم نيروح و روان تأم يسالمت يپوشاك، خوراك، مسكن و حت نهيبشر را در زم ازياست كه ن يعيطب

بخش  تواند يم ييايمنابع در برداشت از برند، يبهره م زيدارند، از نعمات آن ن ايكه در ييكشورها ايدن در 

داشتن سواحل و  رو نيكند؛ از ا نيآن را تأم ييغذا تيرا رفع و بحث امن نيآن سرزم يازهاياز ن ياديز

 ،ياقتصاد يها تيفعال كند، يبرداشت م يستيكه از منابع ز از آن رياست و غ تيمز كيكشورها  يبرا ايدر

دانش و محصوالت  ديتول ق،يآموزش، تحق ر،يدپذيتجد يها يانرژ ديتول ،يحمل و نقل كاال، مواد سوخت

به ارمغان  امحوريتوسعه در يكشور در راستا كي يبرا اهاياست كه در ييها تيهمه از مز يفناور ستيز

 .آورند يم

 

 ييايدر يها ستمياكوس تياهم 

ان در جنوب عم يايو در فارس جيخزر در شمال، خل يايمهم شامل در يبا دارا بودن سه حوضه آب رانيا

 يهزاران گونه آبز ستگاهياست كه ز امحوريو توسعه در ييايعلوم در نهيمطرح در زم ياز كشورها يكي

 دارد. داريو توسعه پا ياز لحاظ اقتصاد ييباال اريبس تياست و ظرف
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 هستند، بر ديمف اريها بس و انسان ستيز طيمح يبرا عتيموجود در طب مندان ستياعتقاد كارشناسان، ز به

 ،يستيز طيمح يمختلف آن شامل كاركردها يو كاركردها وحش اتيح ياساس بر ارزش ذات نيهم

نقش  نيو همچن يشناخت ييبايز ،يحيتفر ،يفرهنگ ،يآموزش ،يعلم ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يكيژنت

 شده است. ديتأك يو رفاه انسان داريدر توسعه پا وحش اتيح

هزار گونه  كه حدود شش كنند يم يزندگ ايدر دن يه جانورهزار گون61از  شي، ب2015آمار سال براساس

حفاظت  يالملل نيب هي(اتحاد IUCNآمار براساس فهرست سرخ  نيقرار دارند. ا ديها در معرض تهد از آن

 هستند. ديتهد عرضداران جهان در م درصد مهره7/9كه اكنون  دهد يشده و نشان م هي) تهستيز طياز مح

 

 دار كشور در خطر انقراض مهره يورجان يها درصد گونه 7 

حدود  IUCNدار وجود دارد كه براساس فهرست سرخ  گونه مهره170و  هزار كيحدود  رانيا در

از  يمختلف بوده و ممكن است برخ داتيتهد نيهستند. البته درجه ا ديها در معرض تهد گونه از آن78

 حدوداست كه  نيد؛ اما آنچه گفته شده اتر باشن با درجه كم يها به شدت در معرض انقراض و برخ آن

 قرار دارند. ديدار كشور در معرض تهد مهره يجانور يها درصد گونه هفت

 ادشانيز تيارزشمند، با وجود اهم يستميعنوان اكوس ها به و موجودات زنده آن اهايبه در انيم نيدر ا اما

هزاران  يبرا يارزشمند يها ستگاهيز كه يتوجه نشده است؛ درحال ديطور كه با آن عت،يدر چرخه طب

گونه 10 گو،يگونه م15 ،يگونه ماه600و  هزار كيحدود  رانيا يجنوب يها هستند، در آب ييايگونه در

و  يسنگ مرجان گونه آب100حدود  ،ييايپشت در گونه الك پنج ن،يگونه دلف هفت ،ييايپستانداران در

 ها يماه ازجمله كوسه انيماه يو برخ ييايدر يها پشت گونه پرنده گزارش شده است، الك 70از  شيب

 .شوند يدر معرض خطر محسوب م يها جزو گونه
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 امحوريتوسعه در تياهم

از  يكي ايگفت: داشتن در رنايرابطه به ا نيدر ا ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر بوم ستيز ركليمد

از كشورها  يتعداد انيم نيحال در ا از آن برخوردارند. رانيكشورها ازجمله ا ياست كه برخ ييها نعمت

از  ديو شا ديكه با طور آنهم  يتعداد كنند، يو استفاده م يبردار آن به نحو مطلوب بهره يستياز منابع ز

 را به ارمغان آورند. داريتوسعه پا امحور،يبا توسعه در توانند يكشورها م كه يدرحال شوند؛ يمند نم آن بهره

آغاز  اهايدر رياز ز اتيآمده، ح زين اءيدر سوره انب ميطور كه در قرآن كر نافزود: هما رشكاريم داوود

انسان جالب بوده و  يبرا اهايدر ريدر ز ياست. همواره زندگ تياهم زيحا اريمقوله بس نيا رو نيشده؛ از ا

 يها هاز گون ياريبس ديدانشمندان معتقدند هنوز شا ها يكنجكاو نيدر كشف آن داشته، اما با همه ا يسع

 نشده باشند. ييشناسا ييايدر

عمان احاطه شده و  يايو در فارس جيخزر و از جنوب با خل ياياز شمال با در رانيادامه داد: ا رشكاريم

 كرده است. جاديكشور ا يبرا كيو هم استراتژ يهم از نظر اقتصاد يا ژهيو يايمزا ايسه در نيا

از  يستيز ريغ ميعظ ريو ذخا يستيز ميمنابع عظ عمان با دارا بودن يايو در فارس جيگفت: خل يو

 يالتيش انيكوچك، ماه انيماه ،يمرجان يها سنگ مانند آب ييايموجودات در يها پناهگاه نيتر بزرگ

 ،ييايدر يها سعرو ،ييايدر يها اسفنج ،ييايدر يها قيتنان، شقا ها، نرم ها، حلزون صدف ،يالتيرشيو غ

 است. گريد يياياز موجودات در ياريو بس ها يهما كوسه ها، نيها، دلف پشت الك

و  فارس جيخل ديو پر تول تيبا اهم ستگاهيدو ز يمرجان يها سنگ مانگرو و آب يها جنگل نيافزود: همچن يو 

است كه از دو  يو خشك ايدر نيب ليحا يها ستميعنوان اكوس مانگرو به يها عمان هستند كه جنگل يايدر

 .شود يشامل م رانيا سواحلهزار هكتار را در 21از  شيب يه و مجموع مساحتشد ليگونه حرا و چندل تشك

مانند  ديبا ارزش و پر تول اريبس ستگاهيعمان دو ز يايو در فارس جياظهار داشت: در واقع در خل رشكاريم

محسوب  نيزم كره ديپر تول يها ستگاهيوجود دارد كه از ز يمرجان يها سنگ حرا و آب يها جنگل
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 اريها بس در آن يزادآور و كنند يم ديتول يالتيش انيباالست و ماه اريها بس آن هياول ديتول يعني ؛شوند يم

 باالست. اريبس كنند، يم ديكه تول يا زنده وميب رو نياست، از ا اديز

بعد از  يمرجان يها سنگ اظهار داشت: آب ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر بوم ستيز ركليمد

از هزاران  شيب اتيدر واقع ح شود، يمحسوب م نيزم كره ديپرتول وميب نيعنوان دوم به يا حاره يها جنگل

، گذراندن زمان يزادآور يامن برا يطيمح ها ستگاهيز نيمرتبط است. ا ها ستگاهيز نيبه ا يگونه جانور

 دي. البته باشوند يمحسوب م اهايما در در يها ها هستند و در واقع نوزادگاه گونه نيا يبرا يو نوزاد يالرو

 هستند. نيزم در معرض انقراض در كل كره يها جزو گونه يمرجان يها سنگ آب ميبدان

ها،  مصب ،يمناطق جزر و مد ،يا سواحل شن و ماسه ،يا سواحل صخره ،ييايدر يها گفت: علف يو

را در  يفرد به منحصر يستيز كه تنوع شوند يمحسوب م ييايدر يها ستگاهيز گرياز د ها جيو خل اتيخور

 اند. داده يخود جا

 يبرا يو گردشگر يستيز  تنوع ،ياقتصاد ثيچه از ح ياديز اريبس يايمزا ها ستگاهيز نيافزود: ا رشكاريم

علت  به زين يو از برخ مياستفاده كن يدرست به ميتوانست ها ليپتانس نياز ا يكردند كه از برخ جاديما ا

 نيا بندينا جيخل مانندنقاط كشور  يو در برخ ميحروم شدم ها ستگاهيز بيو تخر هيرو يبرداشت ب

باال و استحصال سواحل از  يآلودگ ب،يمختلف اعم از تخر ليدال خود را به يكاركرد اصل ها ستگاهيز

 اند. شده فيضع اريبس ايدست داده 

 

 شده است ييشناسا فارس جيدر خل ييايدر  گونه19

در خطر انقراض در  ييايدر يها به گونه ستيز طيحسازمان حفاظت م ييايدر بوم ستيز ركليمد

و  ييايپستانداران در ،يو كنار آبز يپرندگان آبز ،ييايدر يها پشت اشاره كرد و گفت: الك فارس جيخل

 در خطر انقراض هستند. يها ها و خارپوستان جزو گونه صدف ان،يپا شكم ان،ياز ماه يبرخ
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 فارس جيو سرخ در خل يتونيسبز، ز ،يچرم پشت ،ينقار عقابپشت شامل م گونه الك افزود: پنج رشكاريم

در سواحل  يگذار تخم يبرا ريدهه اخ كيدر  يتونيسبز و ز ،يپشت منقار عقاب وجود دارد كه الك

 اند. شده دهيعمان د يايو در ريجزا فارس، جيخل

حوزه سواحل  كه در رياخ يها يبررس يگفت: ط فارس جيدر خل ييايدر يها درباره تعداد گونه يو

 ها نيمانند دلف ييايگونه در19حدود  ييشناسا يدهايدر كل يبا برابر ادانيمكران انجام شد، بنا به گفته ص

 ييايتوسط كارشناسان پستانداران در يدانيم شيبا پا يليشده است؛ اما گزارش تكم ييها شناسا و نهنگ

 است. دهيگونه رس19بود كه اكنون به گونه پستانداران اعالم شده 10درحال انجام است. در گذشته 

 

 در معرض خطر انقراض هستند يمرجان يها سنگ آب 

 يمرجان  سنگ گونه آب100اشاره كرد و افزود: حدود  يمرجان يها سنگ آب طيدر ادامه به شرا رشكاريم

 دار،يناپا يبردار علت بهره ها به از آن ياريعمان وجود دارد كه بس يايو در فارس جيثبت شده در خل

 يو گردشگر اياز در نياستحصال زم ها، يآلودگ رمجاز،يو غ رمسئوالنهيغ ياديو ص ديص م،ياقل راتييتغ

 در معرض خطر انقراض هستند. رمسئوالنهيغ ييايدر

 

 خزر يايدر در يهزار گونه آبز2 ييشناسا

 يايگفت: درخزر  يايدر يستيز تيدرباره وضع ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر بوم ستيز ركليمد

گونه  نياست. بهتر يغن اريبس يستيو به لحاظ تنوع ز استيدن انيماه نيبهاتر و مأمن گران ستگاهيخزر ز

جزو  يستيتنوع ز ثيحبا ارزش و از  ياست كه از منابع اقتصاد ياريخاو انيخزر، ماه انيشده ماه  شناخته

 .شوند يمحسوب م ستمياكوس نيارزشمند ا يها گونه

 نيتر مهم انيشده است، حضور ماه ييخزر شناسا ياياز دوهزار گونه در در شيود: تاكنون بافز رشكاريم
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 ،يگونه ماه133 يخزر دارا يايدر ستمي. اكوسرود يشمار م به يآب ستمياكوس ني) ايستيفون (تنوع ز

 .استگونه پرنده 466و  توپالنكتونيگونه ف450گونه زئوپالنكتون،315گونه زئوبنتوز، 380

ها) هستند و  ها و تاالب (رودخانه نيريش ساكن آب تر شيشده، ب ييشناسا انيماه انيمه داد: از مادا يو

درصد از 17. حدود دهند يم ليبه رودخانه تشك ايمهاجر از در انيها را ماه درصد از آن23حدود 

 يبردار بهره تيقابلمنطقه  نيا انيماه يها درصد از گونه44هستند.  يربوميمنطقه غ نيا يماه يها گونه

نقاط  ريخزر هستند و در سا يايدر يمنطقه انحصار نيا انيماه يها درصد از گونه24دارند و  ياقتصاد

 وجود ندارند. ايدن

 

 در خزر ياقتصاد يها گونه هيرو يب ديص 

 يها به لحاظ حفاظت گونه نياظهار داشت: ا ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر بوم ستيز ركليمد

فرد به حساب  منحصربه ستمياكوس نيا ژهيو اتياز خصوص كه نيهستند، ضمن ا يا ژهيوارزش  يدارا

 .رديصورت گ يخاص داتيها تمه نسبت به حفاظت از آن ديو با نديآ يم

 ازمنديدرصد ن21در معرض خطر انقراض هستند،  داًيمنطقه شد نيا يها درصد از گونه گفت: شش يو

 يانيماه يمخصوصاً برا ستگاهيز بيتخر يطور كل دارند؛ به يخوب تيدرصد وضع36حفاظت بوده و فقط 

 دمثليتولخصوص در دوره  ها را به آن يچرخه زندگ كنند، يم دمثليكه مهاجر هستند و در رودخانه تول

از عوامل مهم در خطر انقراض قرار گرفتن  ياقتصاد يها گونه هيرو يب ديص نيبرهم زده است. همچن

 طقه هستند.من نيا انيماه يها گونه

 

 رانيدر سطح جهان و ا يستيكاهش تنوع ز ليدال 

 يطيمح ستيز يها به ارزش يتوجه يكرد و افزود: ب و كشور اشاره ايدر دن يستيبه كاهش تنوع ز رشكاريم
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ها و  مستمر گونه يها شيدر دسترس نبودن اطالعات پا ،يبردار بهره داريپا تيريمد و عدم يستيو تنوع ز

 ييجدا ،يكياكولوژ ساسدر مناطق ح ژهيو به يانسان يها تيو گسترش فعال تيجمع شيزااف ها، ستگاهيز

و  ياراض يكاربر رييتغ ،يحفاظت يها با برنامه يا توسعه يها انطباق برنامه و عدم يحفاظت و توسعه اقتصاد

 است. يستيكاهش تنوع ز لياز دال يها برخ و آفتكش ييايميش ياز حد سموم، كودها شيمصرف ب

 يها تيآب و خاك در اثر فعال يآلودگ ،يو جانور ياهياز حد از منابع گ شيب يبردار افزود: بهره يو

 يو بذرها واناتيح يرقانونيتجارت غ ،يربوميغ يها گونه يانتقال و معرف ،يو كشاورز يمختلف صنعت

از  ديشكار و ص رشما يب رمجازينامتعارف و غ يو ابزارها رمجازيو غ رمسئوالنهيو شكار غ ديص ،ياهيگ

 است. رانيدر سطح جهان و ا يستيكاهش تنوع ز ليدال گريد

 

 يستيراه نجات تنوع ز داريپا يبردار و بهره حفاظت 

از  داريپا يبردار كرد: حفاظت و بهره ديتأك ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر بوم ستيز ركليمد

اركان  يموضوع توسط تمام نيا رشيذاست. درصورت پ يستيراه نجات تنوع ز يعيطب يها ستمياكوس

 ينابود لپر شتاب درحا يبا سرعت ها ستگاهيز كه نيبود؛ اول ا ميرو خواه روبه تيجامعه با دو واقع كي

 ها ستگاهيز كه نيدوم ا شود، يمحو م زيجهان ن يستيتنوع ز چهارم كي ها ستگاهيز ياست و همراه با نابود

 ،يو زندگ شتيسطح مع يو ارتقا نيگزيجا يها شتيمع يا معرفب كه نينجات داد، مگر ا توان يرا نم

 .ميداشته باش يعياز منابع طب داريپا يبردار را در حفاظت و بهره يمشاركت جوامع محل

  

 يعيطب يها ستميحفاظت از اكوس يبرا ستيز طيمح اقدامات

اقدامات خود را  ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيراستا معاونت مح نيگفت: در ا رشكاريم

 معطوف كرده است. يا و منطقه يالملل نيب ،يبه سه سطح مل
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در  يها منظور حفاظت گونه به يآموزش يها كارگاه يبرگزار قياز طر يآموزش جوامع محل«افزود:  يو

 يدر سطح مدارس، ادارات دولت يآموزش همگان نيها و همچن معرض خطر انقراض و امداد و نجات آن

 يها ستگاهيدر معرض خطر انقراض و ز يها حفاظت از گونه ياقدام مل يها برنامه نيتدو« ،»انيو نظام

و  يالملل نيب يها ونيكنوانس يها استيها و س كردن برنامه يياجرا« ،»نفعان يذ يبا مشاركت تمام يعيطب

با  يها گاهستيدر معرض خطر انقراض، ز يها گونه يستيتنوع ز شيو پا يستيحفاظت از تنوع ز يا منطقه

 معاونت است. نياز اقدامات ا يبرخ »تياهم

 يها پشت و الك ييايازجمله پستانداران در ييايدر يستيامداد و نجات تنوع ز«ادامه داد:  رشكاريم

جهت گنجاندن نام  هيو توج ديدر معرض تهد يها اضافه شدن گونه شنهاديپروپزال پ نيتدو« ،»ييايدر

در  يهمكار« ،»ها حفاظت مؤثرتر از آن گونه يمربوطه در راستا يها ونيكنوانس ميضما ستيها در ل آن

و جلب مشاركت  يستيبا موضوع حفاظت از تنوع ز يها شيها، هما ها، كنفرانس نشست يبرگزار

 يمل ينامه با نهادها انعقاد تفاهم« ،»يو انتظام ينظام يها و ارگان يردولتيغ ،يدولت ينهادها ان،يدانشگاه

حفاظت از  يكشورها در راستا رينامه با سا انعقاد تفاهم نينهاد و همچن و مردم يردولتيغ ،ياعم از دولت

و  يستيمرتبط با حوزه تنوع ز يترجمه و چاپ كتاب و راهنماها ن،يدر تدو يهمكار«و  »يستيتنوع ز

و حفاظت  يدر راستا ستيز طيسازمان مح ييايمعاونت در يها برنامه گرياز د» ها ن حفاظت از آ

 است. يعيطب يها ستمياز اكوس داريپا يبردار بهره
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خبرگزاري خبر  – به خود گرفت يدز رنگ خشكسال سد دز: روگاهيسد و ن رعامليمد

 07/02/1400فوري مورخ 

 

مترمكعب اعالم كرد و گفت:  ونيليم 200و  ارديليم كيسد را  يدز حجم خال روگاهيسد و ن رعامليمد

 .برد ينامطلوب به سر م يآب طيسد در شرا

كاهش  يقابل توجه زانيشد و بارش باران و برف به م ليآسمان كشور در زمستان سال گذشته بخ يوقت

ها  هم كمبود يبهار يها باران كردند، يرا گوشزد م يلخوش نبود و هرچه بود خشكسا گريها د خبر افت،ي

 .ستيها در استان خوزستان خوب ن را جبران  نكرد و حاال حال و روز سد

حدود  ياست، گفت: حجم يسد دز عمال خال نكهيا انيدز با ب روگاهيسد و ن رعامليمد نسب، يرئوف ديسع

در  ينديخوشا يها خبر ليدل نيبه هم است، يمترمكعب از سد دز خال ونيليم 200و  ارديليم كي

نشان  ها نرا به مردم گفت و هرچه هست را به آ ها تيواقع دياما با م،يسد دز ندار يآب تيخصوص وضع

درصد  40حدود  زيسد ن يخروج تينرمال و وضع تيدرصد وضع 40 بايآورد سد دز تقر رايداد، ز

نرمال  طيبا شرا سهيبود آب در سد دز در مقادرصد كم 60 ،يگفت كه به نوع دينرمال است و با تيوضع

 .ميدار

حدود  ديسد دز با يقاعدتا خروج شود، يتابستان آغاز م كيكه پ ماه بهشتياز ارد نكهيبا اشاره به ا يو

است،  هيمترمكعب بر ثان 100تا  90سد دز حدود  يباشد، اما در حال حاضر خروج هيمترمكعب بر ثان 250

 ديشا يو حت وريشهر داد،مر ر،يخرداد، ت بهشت،يارد يها آورد سد دز در ماه تيافزود: با توجه به وضع

 .ميداشته باش يخروج هيمترمكعب بر ثان 100 ميتوان يمهرماه، تنها م

 يخروج زانيبرق، م ديتول نيمصرف آب و همچن يبرا دست نييپا ازيكرد: با توجه به ن انينسب ب يرئوف

 يو آورد سد دز اكنون به شكل يخشكسال تيباشد، اما وضع هيثانمترمكعب بر  250حدود  ديسد دز با
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متر  100شتر از يب يآب با دب يمهرماه امكان رهاساز يو حت ورماهيرو تا شهر شيپ يها است كه در ماه

 وجود ندارد. هيمكعب بر ثان

تا  11در هر بازه  بايتقر م،يا كه اكنون با آن مواجه شده يخشكسال نكهيا انيدز با ب روگاهيسد و ن رعامليمد

با  1387و  1378كشور و استان خوزستان به وجود آمده است، اظهار داشت: در سال  يبرا بار كيسال  12

 هيشب اريبس تيو وضع ميا ردهبرخو يبه خشكسال 1400در سال  زيو اكنون ن ميمواجه شد يخشكسال نيچن

 دوره قبل است. 2به 

شده، سد  انجام يها ييجو همه صرفه رغم ياست، گفت: عل يعمال خالسد دز  نكهيا انيمقام مسئول با ب نيا

متر  ونيليم 200و  ارديليم كيحدود  يآن است كه حجم يارتفاع به معنا نيمانده است. ا يمتر خال 21دز 

متر  310متر است و تا ارتفاع  331است و در حال حاضر ارتفاع آب در سد دز  يمكعب از سد دز خال

 21 ميتوان يم يوجود ندارد. از نظر ارتفاع ميبرو تر نييارتفاع پا نياز ا نكهيو امكان ا ميبرو نييپا ميتوان يم

 زيمترمكعب ن ونيليم 700و حدود  ميمترمكعب است را استفاده كن ارديليم كيمتر از آب سد كه حدود 

 داشت. ميآورد خواه

و  ارديليم كيحدود  م،يمتوسط دار كه به صورت يبا آورد يزير ادامه داد: حجم آب قابل برنامه يو

 100شده به صورت متوسط  يزير آب، بر حسب آنچه برنامه زانيم نيا يمتر مكعب است؛ برا ونيليم 700

آب شرب،  نيتام يبرا دست نييكه پا يدر حال ميداشته باش ياز سد خروج ميتوان يم هيمترمكعب بر ثان

 دارد. ازين هيمكعب بر ثانمتر 250حدود  يبه خروج يبرق شبكه و آب كشاورز

 راينگاه كرد، ز ياز سال آب مانده يباق يها به ماه دياست كه تنها نبا نيافزود: مساله مهم ا نسب يرئوف

اساس  نيها به چه شكل است. بر ا بارش تيماه وضع كرد كه در مهرماه و آبان ينيب شيپ قايدق توان ينم

را در سد  ييها حداقل ديم. بايندار يآب چيه مييبعد بگو و ميكن يآب را رهاساز ريهمه ذخا ميتوان ينم

 .ميكن رهيذخ ينشده سال جار ينيب شيپ يخشكسال يبرا
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 مينداشت يشده است، اظهار كرد: بارندگ تيريشكل ممكن مد نيسد دز به بهتر تيوضع نكهيا انيبا ب يو

ها به دقت در سد  تورالعملهمه دس ت،يوضع نيو با توجه به ا ميمواجه هست تيوضع نيكه اكنون با ا

 40 نيو ا ميكن نيرا تام دست نييپا ازيدرصد ن 40 ميتوان يتنها م يفعل طيشده است، البته با شرا يياجرا

داشت. سد دز  مينخواه يشتريب يها خواهد بود و امكان رهاساز و باغ دست نييآب شرب پا يدرصد برا

 .ميكن يآن را نگهدار ميندارد كه بخواه يا آب اضافه

مترمكعب است تا بتوان  ارديليم 8تا  7سد دز حدود  يسال آب كيداشت: آورد متوسط  انيب نسب يرئوف

آورد سد دز  زانيم 98-97 يكرد، در سال آب ميتنظ هيمترمكعب بر ثان 250تا  200 يسد را بر رو يخروج

 طياما اكنون شرا بود،زد  سد يبرا شده يطراح زانيمترمكعب بود كه دو برابر حداكثر م ارديليم 16حدود 

 نامطلوب است. اريآورد سد دز بس تيو وضع ستيبه آن شكل ن گريد

در همه  دياست كه با يروگاهيسد دز، تنها ن روگاهيسد دز گفت: ن روگاهيبرق در ن ديدر خصوص تول يو

ار باشد، به صورت كامل در مد ديبا يخشكسال اي يپر آب تيدر وضع روگاهين نيدر مدار باشد. ا طيشرا

 وجود ندارد. يروگاهين چيه لوولتيك 230آباد و از سد دز تا اهواز، در شبكه  از سد دز تا خرم رايز

خود  ديهمه تول تواند يپست م نياست و ا زيكرد: پست سد دز رابط شمال و جنوب ن حينسب تصر يرئوف

را به شمال خوزستان  يكند و بخش زيرا تراسنفر ن ديجنوب استان خوزستان انتقال دهد و تول ايرا به شمال 

در سد دز  يآب نكهيا رغم يمانند امسال عل يخشكسال تيرا به جنوب استان انتقال دهد، در وضع يو بخش

و  افتيكنند و برق را از شمال در نيتا ولتاژ را تام شوند ياز مدار خارج نم يروگاهين يها اما واحد ست،ين

 .كنند يبه بحث انتقال برق از شمال به خوزستان كمك م ها واحد نيبه خوزستان منتقل كنند. ا

ساعته در مدار خواهد بود، افزود: به طور  24سد دز به صورت  روگاهين نكهيا انيمقام مسئول با ب نيا

 يها و در سال كند يم ديساعث برق تول لوواتيك ارديليم 2,5حدود  يسال آب كيدز در  روگاهيمتوسط ن

كه امسال با  يتيوضعاما با  كند، يم دايساعث كاهش پ لوواتيك ارديليم 2ود عدد به حد نيا يخشكسال
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سد دز وجود ندارد، اما در جبران افت ولتاژ  روگاهيدر ن زين ديتول زانيم نيامكان ا يحت ميآن مواجه هست

 .ميداشته باش ينقش موثر ميتوان يشبكه و انتقال توان از شمال به جنوب م

 ارديليم 1,2كمتر از  ديسد امسال شا نيا روگاهيبرق ن ديدر سد دز، تول يالخشكس طيگفت: با شرا يو

 يو رهاساز ميدار يبرق در سد نگه م ديتول يما آب را برا نديگو يم يا ساعت باشد، عده لوواتيك

. ميكن يرهاسازكرده و سپس  ديو برق از آن تول رهياست كه آب را ذخ نيفلسفه احداث سد ا م،يكن ينم

مساله را هم  نيو ا ميكن ديتا تنها برق تول ميو به مردم نده ميكن رهيكه آب را ذخ ستيآن ن يمعنابه  نيا

 مردم هستند. يگفت كه برق و آب هر دو برا ديبا
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 07/02/140روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي بند در كشور با سه رنگ يتنش آب تيوضع

 

آب  يو ورود ها يبارندگ تيكشور اعالم كرد: وضع يشركت آبفا يبردار و نظارت بهره يراهبرد معاون

. ميآب ندار يبند هيسهم يبرا يا كشور دارد اما برنامه يكشور نشان از وخامت اوضاع آب يبه سدها

 تيشهر در وضع 101تعداد  نيباشند كه از ا يشهر در تنش آب 282 يردر سال جا ميا كرده ينيب شيپ

 .رنديگ يزرد قرار م تيشهر در وضع 126و  ينارنج طيشهر در شرا 55قرمز، 

 يشركت آب و فاضالب كشور در نشست خبر يبردار و نظارت بهره يمعاون راهبر ،يكشف محمدرضا

كه در  دهد ينشان م ها يمناسب نبود و بررس يرجا يكشور در سال آب يبارندگ تيوضع نكهيا انيبا ب

 چستانو بلو ستانيگفت: در استان س م،يدر كشور هست يدرصد كاهش بارندگ 40با بلندمدت شاهد  سهيمقا

است كه  يدرحال ني. اميبا بلندمدت داشت سهيدر مقا يدرصد كاهش بارندگ 80حدود  يو خراسان جنوب

درصد و در  41 فارس جيخل زيدرصد، در حوضه آبر 50استان،  17كشور با  يفالت مركز زيدر حوضه آبر

گفت  توان يم نيابنابر م؛يبا بلندمدت را تجربه كرد سهيدر مقا يدرصد كاهش بارندگ 18خزر  يايدر

با اعالم  يمهر، كشف يبد بوده است. به گزارش خبرگزار اريدر اغلب نقاط كشور بس ياوضاع بارندگ

درصد كاهش داشته است، ادامه داد: در مدت  50 نيانگيكشور به طور م يآب به سدها يورود نكهيا

 يدرصد از مخازن سدها 55كشور پر بود، اما اكنون تنها  يدرصد مخازن سدها 80مشابه سال گذشته، 

فصل گرم، آغاز نشده  يبرا يآب ريذخا نياست كه هنوز زمان برداشت از ا يدر حال نيكشور پر است، ا

 470 ازيكرد: آب مورد ن حياست، تصر ميكشور وخ ياوضاع آب نكهيبر ا ديوول با تاكمقام مس نياست. ا

 نيآب ا نيتام ها، يگسترده بارندگ كاهش ليكه به دل شود يم نيتام يسطح يها شهر كشور از منبع آب

ها،  و چاه ينيرزميافت سطح آب منابع آب ز ليبه دل گريد يشهرها با چالش مواجه شده است. از سو

در  نياند. ا مواجه شده تيبا محدود زين شود يم نيمنابع تام نيا قيآنها از طر ازيكه آب مورد ن ييهاشهر
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گزارش شده  زين يندگيمنابع وجود آال نيدر ا ،ينيزم ريز يها افت سطح آب لياست كه به دل يحال

 نيبه تعداد ا زين ندهيآو در  ميها را متوقف كرد چاه نياز ا يبرداشت از برخ زانيم ليدل نياست كه به هم

 . شود ياضافه م يندگيآال لياز مدار خارج شده به دل يها چاه
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؛  دهد يكنترل آن گزارش م يو راهكارها رانيخاك در ا شياز فاجعه فرسا »نهيسبز«

 08/02/1400روزنامه سبزينه مورخ  –ي برابر متوسط جهان4 رانيخاك در ا شيفرسا

 

مسئوالن امر را در  ياز اندازه آن، صدا شيو وقوع ب شود يم ميتقس يو باد يخاك به دو نوع آب شيفرسا

 شود، ياجرا م يزداريمثل آبخ ييها خاك طرح شيمهار فرسا يبرا كه نيجود ادرآورده است. با و رانيا

 است. يخاك در كشور چهار برابر متوسط جهان شيفرسا زانياما م

 يكاربر رييتغ ،يكشاورز يمراتع به اراض ليها به مراتع و تبد جنگل لياز منابع خاك، تبد هيرو يب استفاده

موجب شده است خاك مرغوب دچار  نيسهمگ يها باليآن وقوع س يو درپ يكشاورز ياراض

مؤسسه  يعلم ئتيعضو ه كه ييدر كشور ما به مراتب بدتر است، تا جا تيوضع نيشود. ا شيفرسا

تن در سال عنوان كرده  ارديليم خاك را دو  شيرقم فرسا نيباالتر نهيزم نيها و مراتع در ا جنگل قاتيحقت

 .ديخوان يوگو نشسته كه در ادامه آن را م از كارشناسان به گفت يادبا تعد »نهيسبز«ارتباط  نياست. در هم

 

 رديدر بستر صورت بگ ديخاك با حفاظت 

خاك در  شيفرسا زانياز م يمتفاوت يها ها و مراتع گفت: نرخ جنگل قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيه عضو

است كه  نيرند، انظر دا سطح كشور ارائه شده است، اما آنچه همه كارشناسان درخصوص آن اتفاق

ساالنه حدود دو  كه ني. با توجه به اشود يم شيتن خاك از سطح كل كشور دچار فرسا ارديليساالنه دوم

 م،يريهزار هكتار در نظر بگ10را  مزارهاياگر د م،يده يرا از دست م مزارهايخاك از سطح د متر يسانت

از دست  يآب شيواسطه فرسا به مزارهايصورت ساالنه از سطح د مترمكعب خاك را به ارديليم كيتنها 

و  نيزنجان، قزو يها ستانا يعنيدر غرب كشور و منطقه زاگرس،  تر شيهم ب مزارهايد ني. اميده يم

 همدان قرار دارند.
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متفاوت است.  اريخاك در جهان بس شيادامه داد: نرخ فرسا »نهيسبز«وگو با  در گفت يعباس درضايحم

مقدار  نيباران ا در مناطق خشك و كم ياست، ول اديز اريمقدار بس نيا نيدر مناطق مرطوب مثل كشور چ

 يمتر يليم220 يگبا توجه به نسبت بارند رانيخاك در ا شيطور متوسط نرخ فرسا . بهشود يكم م اريبس

 است. يجهان نيانگيحدود چهاربرابر م يزيدر سال، چ

داد:  حيخاك توض شياز فرسا يريدر جلوگ يزداريآبخ يها طرح يرگذاريتأث زانيدرباره م يو

 يريدر جلوگ ييسزا به ريقطعاً تأث شود، يم ياهيپوشش گ ريخاك در ز يكه موجب نگهدار ييها كيتكن

درصد 80 شود، يآنچه باعث حفاظت خاك م ش،يعلم فرسا يخاك دارد، اما طبق الفبا شياز فرسا

حفاظت از خاك است  يها كياطر تكنخ درصد به20و  ها ستميخاك در اكوس يداريثبات و پا اسطهو به

 .شود يها اجرا م كه در آبراهه

تمركز  نيتر شيها و مراتع خاطرنشان كرد: در كشور ما ب جنگل قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيه عضو

را رها  هياست كه ما اصل قض نيهاست. مشكل ا ساختن بندها در داخل آبراهه يحفاظت خاك رو

. كند يرا كنترل م يباد شيدرصد نرخ فرسا20كه فقط  ييجا يعني م؛ينك يتوجه م اتيو به فرع ميا كرده

 د،يايخود كنده شود و به داخل آبراهه ب يما اگر خاك از منطقه اصل دگاهياست كه از د يدرحال نيا

 .كند ينم يگريكمك د  چيآن در داخل آبراهه جز حفظ سدها ه ينگهدار

 

 ها وبات در آبراههرس يبه نگهدار ها ستمياكوس تيريمد محدودشدن

استقرار پوشش  يعني ها ستمياكوس يداريبه پا ديبا ،يشناس علم خاك يادامه داد: از نظر الفبا يعباس

هاست؛  احداث بندها در آبراهه يرو ياست كه تمركز فعل يدرحال ني. اميها توجه كن در عرصه ياهيگ

از آن  يزداريآبخ يمد، پشت بندهاخاك از بسترش جدا شد و به داخل آبراهه آ كه نيبعد از ا يعني

 نياصل حفاظت خاك ا كه يدرحال م؛يكن يبه كار خود افتخار هم م كه ني. نكته جالب اشود يم ينگهدار
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 تيريذرات از سطح خاك كنده شوند و به داخل آبراهه بروند. متأسفانه مد مياست كه اجازه نده

 ها محدود شده است. سوبات در آبراههر يكالن كشور به بحث نگهدار يو استراتژ ها ستمياكوس

سد معادل  كي يروبيبار ال سه نهيها و مراتع، هز جنگل قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيعضو ه نيگفته ا به

تا رسوب وارد  مياز سدها انجام ده ينگهدار يتمام تالشمان را برا كه نيسد است. ا كياحداث  نهيهز

بستر،  در دياست كه با نيا يك است. مسأله اصلحفاظت خا يبرا يمحدود اريسدها نشود، هدف بس

 .رديشده است، صورت بگ ليكه تشك ييو حفاظت از خاك در جا ميكن يخاك را نگهدار

 

 در حفاظت از خاك ها ستمياكوس يداريموثر پا نقش 

 م،يباشد، اضافه كرد: اگر مقدار كلس ها ستمياكوس يداريحفظ و پا ديبا يمسأله اصل كه نيا انيبا ب يو

 شود، يخاك جدا م هكتار كياز  شيواسطه فرسا را كه به يو تمام عناصر ميمس، آهن، پتاس م،يزيمن

دالر 500حدود چهارهزار و  يزيارزش آن چ م،يرا بفروش يمواد معدن نيا ميو بخواه ميكن يبررس

 د،ستنيخاك مناسب ن شياز فرسا يريجلوگ يبرا كدام چيه يزداريآبخ يها و طرح ي. سدسازشود يم

به  يزداريتر است. آبخ مهم نيسرزم تيريو مد ياهيحفظ پوشش گ ها، ستمياكوس يداريبلكه حفظ و پا

در كشور ما به حفظ خاك  يزداريروش آبخ يول كند، يم يريخاك جلوگ شياز فرسا اش ياصل يمعنا

 .كند ينم يكمك چندان

 

 خاك در كشور يتن ارديليم4تا 2 شيفرسا

خاك  شيفرسا نهيدر زم رانيدرباره رتبه ا زين هيآب دانشگاه اروم يمهندسگروه  يدرولوژيه ارياستاد

برآوردها  يخاك در كشور وجود ندارد، ول شيدرمورد مقدار فرسا يقياطالعات دق كه نياظهار كرد: با ا

تن در هكتار و 20 ات 15 نيساالنه در كشور ب يو باد يآب شيخاك از فرسا شيمجموع فرسا دهد ينشان م
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 ياست كه مورد توافق مجامع علم لومترمربعيتن در هر ك600و  هزار كي ايتن در هكتار 16متوسط  طور به

تن در سال  ارديليخاك درحدود دو تا چهارم شيكشور فرسا يها گفت در كل عرصه توان يبوده و م

 است.

تن در 5/1النه سا ايخاك در سطح دن شيفرسا نيانگيادامه داد: م »نهيسبز«وگو با  در گفت يحصار بهزاد

 ،يجهان يارهايتن در هكتار است. طبق نظرات فائو و براساس مع  عدد حدود پنج نيا ايآس يهكتار و برا

 ،يو دانشگاه يقاتيتحق عتن در هكتار باشد. طبق باور مجام شش ديبا رانيخاك در ا شينرخ ساالنه فرسا

 يمياقل طيكه عمده سهم آن مربوط به شرادارد  يبا روند صعود ايرا در سطح دن شيفرسا نيباالتر رانيا

 است. ياهيگرم و خشك و نبود پوشش گ

 اتيكرد: مجموع عمل انيخاك ب شيكنترل فرسا يبرا يزداريآبخ يها مؤثربودن طرح زانيدرباره م يو

مثل  ياهيبا پوشش گ شي(كنترل فرسا يكيولوژيب اتيشامل عمل يآب شيكنترل فرسا يبرا يزداريآبخ

 يمهندس يها هبا ساز شي(كنترل فرسا يكيمكان اتيو...)، عمل يكار بوته ،يبذرپاش ،يكار النه ،يكار كپه

 اتيو...)، عمل ليپخش س يها و پروژه يسكوبند ،يمالت ريگ رسوب يبندها ،يسنگ يمثل تور

مثل حفاظت و  يتيريمد يها و...) و روش يچپر يمثل بندها ياهيسازه و پوشش گ بي(ترك يكيومكانيب

و  يمجاز بمراتع، تجارت آ تياحشام و ظرف نيتعادل ب جاديا ب،ياز شخم درجهت ش يريجلوگقرق، 

گرد و خاك،  تيتثب يها مناطق بحران، روش ييمثل شناسا يباد شيمقابله با فرسا يها روش نيهمچن

كه  هستند ييها ها عمده روش و استفاده از مالچ يحفاظت يورز خاك رزنده،يزنده و غ يها بادشكن جاديا

 ييها روش ها ني. ارنديگ يو از دست رفتن خاك  مورد استفاده قرار م شيكنترل فرسا يبرا ايدر سطح دن

دامنه  ليدل . به اند و در كشورمان هم جواب داده  كرده دييها را تأ آن ييكارآ يقاتيهستند كه مراكز تحق

اجرا  يا صورت نقطه و به يحرانها در مناطق ب خاك، پروژه شيبحران فرسا اديز اريگسترده و سطح بس

عامل اعتماد و مشاركت  نيدارد كه اول يبستگ ياديز املبه عو يزداريآبخ يها پروژه تياند. موفق شده
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محدود و سطح گسترده، كمك مردم را  يها يگذار هيگفت سرما ديراستا با نيمردم است. در هم

 .كند يم ريناپذ اجتناب

 رانيدر ا شيفرسا نهي، هز1991رنامه عمران سازمان ملل در سالب يها يكرد: طبق بررس انيب يحصار

 شده. تر شيب اريرقم درحال حاضر بس نياست كه ا يدرصد درآمد ناخالص مل14معادل 

 

 مترمكعب از حجم سدها با رسوب ونيليم200 پرشدن

شور ادامه رسوب سدها در ك زانيدرباره م هيآب دانشگاه اروم يگروه مهندس يدرولوژيه ارياستاد نيا

. رسوب مخازن  كشور با رسوب پرشده يمترمكعب از حجم سدها ونيليم200حدود  شود يداد: برآورد م

سد به  ندارد. رسوب قابل جبرا جبران رقابليمقدار از دست رفته و غ كيمقدار قابل جبران و  كي

و  شود يمنتقل م يكشو زه ياريآب يها شده و مشكل رسوب رودخانه به شبكه  منتقل دست نييرودخانه پا

دالر در 5/2هر مترمكعب از مخزن برابر  يروبيال نهي. هزكند يم ليساالنه را تحم يروبيال اديز يها نهيهز

 ونيليم50كارون با  يروبيال ي، برا98دانشگاه اهواز در سال ديبرآورد اسات ني. همچنشود ينظر گرفته م

 .گردد يخود برم يجا سال به د از سهتومان بود كه دوباره بع ارديليم750مترمكعب خاك، 

 تيكامل آن تا مرحله تثب تيريو مد يزداريآبخ اتيو كامل عمل حيصح يكرد: با اجرا حيتصر يو

معناست  نيبد نيو ا ابدي شيدرصد در عرصه افزا20تا  10 نيب انيجر بيانتظار داشت ضر توان يپروژه، م

 بود. دواريعب آب در سال اممترمك500حدود  رهيبه ذخ توان يكه در هر هكتار م

 شياز فرسا يريو كاركرد خود را در جلوگ گاهيهر كدام جا يزداريو آبخ يادامه داد: سدساز يحصار

منابع و مصارف  يزمان راتييتغ ميبزرگ، موازنه و تنظ يها البيخاك دارند. سدها با اهداف كاهش س

 يفيكسطح  ي(ارتقا دست نييپا ستيز طيمح داريپا انيبرق، جر ديتول ،يخصوصاً در بخش كشاورز

. شوند يساخته م يشهر يها هرزآب يآور ) و جمعوحش اتيح يايرودخانه و اح ستميآب، حفظ اكوس
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از اهداف فوق حاصل شود،  يموارد كمك كند قسمت يدر بعض تواند يهم م يزداريآبخ اتياگرچه عمل

 هك جاست نيهم هستند. مشكل ا دو طرح هر دو مكمل ني. استياهداف ن نيا يبرا ينيگزيجا يول

شدن  منجر به مطرح نيو كاركرد الزم را ندارند و ا شوند يساخته م ياسيبا اهداف و اغراض س ييسدها

 اتي. اگر سد كاركرد درست داشته باشد و عملشود يم يبا سدساز يزداريآبخ اتيعمل ينيگزيجا

خواهند  كمنابع آب و خا داريپا تيريدشود، الزم و ملزوم هم در م تيريدرست اجرا و مد يزداريآبخ

 بود.

 

 يزداريآبخ يها طرح يخاك با اجرا شياز فرسا يريجلوگ 

 زانيدرباره م زيكشور ن يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يو آبخواندار البيدفتر س ركليمد

در سطح  يو آبخواندار يزداريآبخ يها كه درباره پروژه ييها يابيخاك در كشور گفت: ارز شيفرسا

 دهد يانجام داده است، نشان م يزداريكه پژوهشكده آبخ يقاتيتحق ن،يبر ا كشور انجام شده و عالوه

كه ما از  يا يابيخاك است و ارز شيكاهش فرسا يمثبت در راستا ياقدام ،يزداريآبخ يها تيفعال

 دهد ينشان م م،يا داده سراسر كشور انجام يمياقل يها مختلف در پهنه يزداريآبخ يها پروژه در حوضه25

 .دهد يكاهش م راخاك و چهارتن رسوب  شيتن فرسا9طور متوسط  به يزداريآبخ تيهر هكتار فعال

در مناطق  يزداريآبخ يها تيادامه داد: هر هكتار فعال »نهيسبز«وگو با  در گفت پور نيحس ابوالقاسم

در  يو هر هكتار آبخواندار كند يمترمكعب آب را كنترل م530طور متوسط  و باالدست به يكوهستان

مترمكعب در هكتار، آب را  هزار كيطور متوسط  به دست نييپا يو مناطق دشت زيحوضه آبخ يانيمناطق م

باعث كاهش  جهيكه درنت ابدي يرواناب كاهش م بيضر لهيوس نيكه به ا دهد ينفوذ م نيبه درون زم

 .شود يم يزيخ ليس

به  ليو تبد ياز بارش كه جار يآن درصد م،ينفوذ بده نيبه زم آب را تر شياضافه كرد: هرچه ب يو



   

 

 

73 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

هم  گريد يمؤثر است. در سو يزيخ ليكاهش س يكاسته شده كه در راستا شود، يم البيرواناب و س

دنبال  به را ريبرابر كاهش تبخ13تا  تواند يدر باالدست م يزداريآبخ تياست. هر هكتار فعال ريبحث تبخ

 يدرجه حرارت باال و خشك ،يمياقل طيخاطر شرا به يها و منابع آب از بارش يداشته باشد، چون بخش

كمك كند،  ريو كاهش تبخ يمنابع بارش رهيدر ذخ تواند يكه م ياز اقدامات يكيو  شود يم ريتبخ طيمح

 است. يو آبخواندار يزداريآبخ يها ها و پروژه طرح

 

 يارزديآبخ يها تيآب سبز در فعال رهيتوجه به ذخ لزوم 

به  دياظهار كرد: با يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 رهيذخ تواند يشاخص كه م يها تياز فعال يكيبخش هم  نيكه در ا ميآب سبز در كشور توجه كن رهيذخ

 است.   يزداريآبخ يها تيدهد، فعال شيآب سبز را افزا

آب است و از  نيتأم تر شيب يسدساز كرديگفت: رو يزداريو آبخ يسدساز يها طرح تيدرباره مز يو

بحث سطح  گر،يد يطرف و از سو كيآب شهرها از  نيو ضرورت تأم ينيكه گسترش شهرنش يزمان

با  يسدساز افته،يرواج  ايدر مناطق مختلف كشور و دن ييغذا داتيتول شيو افزا يكشت كشاورز ريز

 كيعنوان  خاك به شيطرح در بحث كنترل فرسا نيكرده است. ا دايپ گسترش زيآب ن نيتأم كرديرو

و  ياهيپوشش گ يايبا اح يعيو منابع طب يزداريآبخ يها گفت طرح دي. باستيمطرح ن يجد ويآلترنات

 انحوه برخورد ب يزراع يها در عرصه ني. همچنكند يخاك را در سطح كم م ييجا بارش جابه تيريمد

خاك  شيمنجر به كاهش فرسا رد،ياصول حفاظت خاك انجام بگ يبرمبنا ديكه با يخاك و اقدامات

 .شود يم
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 - ست؟يچ يخشكسال يو اقتصاد ي/تبعات اجتماعيهواشناس يدرباره خشكسال ينكات

 09/02/1400خبرگزاري خبر فوري 

 

 ييآب و هوا يالگو رييرا بارش كمتر از حد معمول كه منجر به تغ يخشكسال يهواشناس كارشناسان

از  يناش ياز خشك يحالت به ياز نظر هواشناس يخشكسال يطوركل به رو نياند. از ا كرده فيتعر شود، يم

 .شود ياطالق م يكمبود بارندگ

 يو طول دوره خشك نيانگيم اينرمال  ريبا مقاد سهيدر مقا يبراساس درجه خشك معموالً يخشكسال

هر منطقه متفاوت از  يبرا يصورت مورد به يهواشناس يخشكسال في. الزم است كه تعارشود يم فيتعر

منطقه  به يا از منطقه شود يكه موجب كمبود بارش م يجو طيدرنظر گرفته شود چرا كه شرا گريمناطق د

 است. ريمتغ گريد

 دگاهياز د يخشكسال فيتعر يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال ياساس گزارش مركز مل بر

 يها كه وجود دوره يمختلف متفاوت است. در مناطق يها مختلف و در زمان يدر كشورها يهواشناس

حد آستانه  كيتر از با بارش كم ييبر تعداد روزها يمبتن يفياست تعر يعاد يامر يبدون بارندگ يطوالن

متوسط ماهانه،  ريبارش به مقاد يانحراف واقع زانيم نيب يا رابطه فيتعار رياست. درسا يواقع ريخاص غ

 ساالنه برقرار است. اي يفصل

 يناش ييآب و هوا يالگوها راتيياست كه بر اثر تغ يعيطب دهيپد كي يخشكسال شناسان مياقل دگاهيد از

 كيدرولوژيو ه كيو ادامه آن موجب عدم تعادل اكولوژ ديآ يجود مو  به ياز كاهش نزوالت جو

شدت  ست،وابسته به مكان ا يمفهوم يخشكسال فيتعر ييايجغراف دگاهيچون از د گريد يي. ازسوشود يم

 يشناس مياز نظر اقل نيبارش در همان محل است بنابرا يريرپذييتغ بياز ضر يدر هر محل تابع يخشكسال

 .شود يم نييتع يوترسال يروش درجه خشكسال نيدر ا كه ياست به طور نييقابل تع يخشكسال
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به محل  يآن از محل يمانند شدت، مدت و بزرگ يو اثرات خشكسال ها يژگيگزارش، و نيبر اساس ا 

سرعت  منابع آب به يرو يخشك اثرات كمبود بارندگ مهيمتفاوت است. در مناطق خشك و ن گريد

منابع آب هستند، بروز  تيمحدود يدارا يعيطور طب كه به يدر مناطق گريد اني. به بشود يآشكار م

 شود. يبه بحران منته تواند يم يبه دنبال دارد وحت يشتريب يمنف راتيتاث يخشكسال

و  يكشاورز ياز جمله خشكسال يبعد يها يبه وقوع خشكسال يهواشناس يها يموارد خشكسال شتريب در

 يمنته يو اجتماع ياقتصاد يبه خشكسال ابديسال ادامه  نيچند كه يو درموارد يآبشناس يخشكسال

 خواهد بود. تر قيآن عم راتيباشد، تاث شتريب  يهر چه شدت و گستره خشكسال شود يم

 يگزارش داده است كه در گذشته برخ يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمل مركز

فراوان به  يها را دربرگرفته بود و باعث بروز خسارت رانيطور محدود و بعضا گسترده ا به ها يخشكسال

 هبه شهرها را ب انييروستا يشده و مهاجرت دسته جمع ييمناطق روستا يو دام يمحصوالت كشاورز

 دنبال داشته بود.

را بر  ينيسنگ اريبس يها نهيها است كه هز مهاجرت نياز عوارض ا يكيبزرگ  يدر شهرها ينينش هيحاش

 نيكشور بر اثر ا ياز روستاها يكه برخ دهد ينشان م ها يسرشمار جي. نتاكند يم ليحمجامعه و كشور ت

در مناطق  ژهيو و بلند مدت به ديشد يها ياند. وقوع خشكسال از سكنه شده يخال ها يگونه خشكسال

 .شود يم يو اجتماع ياقتصاد ديشد يحساس و شكننده موجب وارد آمدن ضررها
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خبرگزاري خبر فوري مورخ  – است كيو غذا نزد : جنگ آبنيروزنامه گارد

11/02/1400 

 

گذر از  يبرا يفور ينوشت: چنانچه راه حل يمياقل راتييبا اشاره به ضرورت مقابله با تغ نيگارد روزنامه

 بر سر غذا و آب خواهد بود. ندهيآ ينشود، جنگ نسل ها دايپ يليسوخت فس هيااقتصاد بر پ

اروپا هشدار داد كه  ونيسيمعاون كم »مرمنسيفرانس ت« ،يسيروزنامه انگل نيا يخبر يبه نقل از تارنما 

 يفداكار مياقل رييمبارزه با تغ يبرا ديبا انساليبر سر غذا و آب خواهد بود و اكنون افراد م ندهيجنگ در آ

 كنند.

 استياقتصاد كم كربن س كي جاديا يايها و مزا نهيمنصفانه هز ميتقس يچنانچه برا«گفت:  مرمنسيت

از دست دادن شغلشان را  ميكه ب يجوامع دينشود، جهان با واكنش شد بيترك مياقل استيبا س ياجتماع

 استياست كه س يبيامفرنادرست رهبران عو يها استياز س يكه ناش يشود؛ موضوع يدارند مواجه م

 ».  قرار داده اند يليفس ياستفاده از سوخت ها هيخود را بر پا يها

اقتصاد خود را  دياست و لذا ما با يدارد بلكه مساله دشوار تيموضوع نه تنها فور نيا«كرد:  ديتاك يو

سر آب و غذا ما بر  ندهيندارم كه نسل آ يديترد مينكن ياقدام عتريو چنانچه هر چه سر ميمتحول كن

 .»ديخواهند جنگ

است كه  يچند برابر ارزان تر از اختالل ييآب و هوا راتييباور هستند كه مقابله با تغ نيبر ا كارشناسان

در سالمت جوامع  ييبسزا ريتواند تاث يم استيس نيخواهد كرد. ضمن آنكه ا جاديا يجهان شيگرما

 يمشاغل سنت يبرخ انياپ يبه معنا يليفس يز سوخت هاوجود، كنار گذاشتن استفاده ا نيداشته باشد. با ا

مختلف جامعه  يرا بر دوش بخش ها ينابرابر يها نهيامر هز نيمانند استخراج زغال سنگ است كه ا

 مداران وارد عمل شوند. استيس نكهيخواهد بگذارد، مگر ا
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امن  ييانند در آب و هواتو يجوانان م نكهياز ا نانيحصول اطم ياروپا هشدار داد برا ونيسيكم معاون

 نشان دهد. ياز خود گذشتگ ديكنند، نسل بزرگتر با يزندگ

 استمدارانيكند س ياست و ثابت م ميكارشناسان اقل ندهيفزا ينشان دهنده نگران مرمنسيت يهشدارها

 زتر،ياز جمله هوا و آب تم ييايجامعه كم كربن را به مردم نشان دهند. مزا كي ياينتوانسته اند مزا

 و رفاه. ياز سالمت يتر و سطح باالتر يقابل زندگ يشهرها

مقابله  يطرح ها شيها يو هم حزب كايآمر نيشيپ يجمهور سيرئ» دونالد ترامپ«از جمله  ياستمدارانيس

 استياز دست دادن شغل افراد دانسته و آنها را رد كردند. ترامپ در دوران ر متيرا به ق مياقل راييبا تغ

كه توسط  سيارپ يياعالم كرد از توافق آب و هوا ن،يزم شيرد موضوع گرماخود ضمن  يجمهور

 نيكرد خروج از ا ديشود و تاك يامضا شده بود خارج م كايوقت آمر يجمهور سيرئ» باراك اوباما«

 دهد. يرا رونق م كايتوافق صنعت نفت و زغال سنگ آمر

 يا بلندپروازانه يها بازگشت و گام مانيپ نيه اب گريبار د كايآمر ،»دنيجو با«كار آمدن  يرو يدر پ هرچند

 كرده است. ميتنظ 2030تا سال  يگلخانه ا يبا هدف كاهش انتشار گازها

 يدرصد استفاده از سوخت ها 55خود را با كاهش انتشار دستكم  يياروپا هم هدف آب و هوا هياتحاد

گام ها  نياز بلندتر يكي نيشود ا يه مكرده است. گفت ميتنظ 1990با سال  سهيدر مقا 2030تا سال  يليفس

ارائه شده  كايو آمر سينگلاروپا در كنار ا هياتحاد ياست كه تاكنون از سو مياقل رييدر راه مقابله با تغ

 است.
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 يخشكسال ريدرصد مساحت استان درگ55: ياريچهارمحال و بخت يهواشناس ركليمد

روزنامه  – 1400در سال يرايچهارمحال و بخت يبحران اصل ،يسال خشك؛ است ديشد

  11/02/1400سبزينه مورخ 

 

هشدار كامالً  كي ،ياريدر چهارمحال و بخت يجار يها در سال آب بارش يدرصد30از  شيب كاهش

 يموضوع زنگ هشدار نياز حد نرمال بود و ا تر نييامسال پا يها استان است. بارش نيمردم ا يبرا يجد

مسأله  نيو ا ودب ريكامالً چشمگ ماه نيها در فرورد كاهش بارش ني. ايبحران يورود به تابستان ياست برا

 استان است. نيدر ا ديشد يسال بر خشك يدييمهر تأ

كه  يموجود دارد. زمان يآب به سدها يورود زانيدر م ييسزا به ريتأث ها يكم شدن بارندگ ن،يا بر عالوه

 يآب در فصول گرم سال برا يبند رهيج ديامر نو نيكند، قطعاً ا دايآب پشت سدها كاهش پ رهيذخ

 تياولو رآب د تيريو مد ييجو و اگر صرفه دهد يم و صنعت را يازجمله آب شرب، كشاورز يامور

است كه به گفته استاندار  يمسأله تا حد نيا تيشد. اهم ميبا بحران آب مواجه خواه رد،يقرار نگ

 است. 1400بحران استان در سال نيتر ها، بزرگ كاهش بارش ،ياريچهارمحال و بخت

 

 خروشان يبا تانكر در سرچشمه رودها يرسان آب

 ياستان در مواقع ترسال نيو دز است. ا رود ندهيسرچشمه سه رود بزرگ كارون، زا ياريو بخت لچهارمحا

اما به گفته مسئوالن شركت آب و فاضالب استان، در حال  كرد، يم نيدرصد آب كشور را تأم10حدود 

در  يسال خشك وندر ني. قطعاً با اشوند يم يرسان استان با تانكر آب نيروستا در ا50به  كيحاضر نزد

 .افتيخواهد  شيبا تانكر هستند، افزا يرسان آب ازمنديكه ن ييتابستان تعداد شهرها و روستاها
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 از آب يخال يخاك يسدها

ها در  با اشاره به كاهش بارش ياريچهارمحال و بخت يزداريو آبخ يعيطب  كل منابع اداره يزداريآبخ معاون

ها مانند بروجن، شهركرد، بن و  از شهرستان يدر برخگفت: در حال حاضر  سنايبه ا يجار يسال آب

كوهرنگ و  مانندها  از شهرستان يهستند. در برخ يكامالً خال يمالت-يو سنگ يخاك يسامان، سدها

 آب دارد. رهيها ذخ درصد آن25حدود  ايهستند  يكامالً خال ايسدها  زيلردگان ن

 ،يخاك يآب در پشت سدها رهيذخ زانيلندمدت، مب نيانگيبا م سهيادامه داد: در مقا يمحمد محمد يعل

وجود نداشته  يكه بارش يدرصد كاهش داشته است. زمان60حدود  يونيگاب يها و سازه يمالت-يسنگ

 نخواهد شد. رهيسدها ذخ نيپشت ا زين يباشد، قطعا آب

خطر  تيريكاهش مد يسدها برا نيداد: ا حيتوض يمالت-يو سنگ يخاك يبا اشاره به كاركرد سدها يو

اما در زمان  كنند، يرا كم م يسال اثرات خشك يو تا حدود شوند ياحداث م يسال قبل از خشك

سدها آب را  نيدر زمان بارش ا راينخواهند داشت، ز يو كمبود بارش، عمالً كاركرد چندان يسال خشك

 .دهند ينفوذ م ينيرزميآب ز يها به داخل سفره

كرد: طبق گزارش  انيب ياريچهارمحال و بخت يزداريو آبخ يعيبط  كل منابع اداره يزداريآبخ معاون

درصد كاهش داشته است و در حال 30گذشته حدود  يها نسبت به سال آب بارش ،يسازمان هواشناس

 و كاهش بارش قرار دارد. يسال چند استان اول كشور در بحث خشك نياستان در ب نيحاضر ا

بر منابع آب دارد، گفت: در زمان كمبود بارش،  يميقمست ريكاهش بارش تأث كه نيا انيبا ب يو

. اكنون در استان، دهد يرخ م يو اجتماع يو اقتصاد يكشاورز ،يكيدرولوژيه ،يهواشناس يسال خشك

 .ستيدور از انتظار ن زين يبعد يسال رخ داده و دو خشك يكيدرولوژيو ه يهواشناس يسال خشك

 يخاك يآب در پشت سدها رهيمناسب و نرمال باشد، ذخ ها كه بارش ييها كرد: در سال انيب يمحمد

 نياطراف سدها موثر باشد، اما ا يسارها ها و چشمه قنات ،ينيرزميز يها سطح آب شيدر افزا تواند يم
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 دشت را حل كنند. كيدر  يآب مشكل كم توانند يسدها نم

 

 ها رتبه سوم كاهش بارش ،ياريو بخت چهارمحال 

پاسخ به  اتيعمل يو فرمانده يهماهنگ ،يريشگيدر ستاد پ يارير چهارمحال و بختاستاندا زين نياز ا شيپ

استان اظهار  نيها در ا درخصوص كاهش بارش يبحران در استان با اشاره به گزارش سازمان هواشناس

 يها در بخش مبوداست و با ك 1400بحران استان در سال نيتر ها، بزرگ كرد: رتبه سوم در كاهش بارش

 شد. ميو... مواجه خواه يدامدار ،ي، كشاورزآب شرب

اكنون در  از هم ديآب شرب در مناطق مختلف استان با نيتأم يالزم برا يها ينيب شيافزود: پ يعباس اقبال

تا دچار  رديپاسخ به بحران قرار بگ اتيعمل يو فرمانده يهماهنگ ،يريشگيستاد پ يدستور كار اعضا

 .مينشو يبحران اجتماع

با مشكل  ندهيآب در سال آ نيتأم يكه برا ياريدر چهارمحال و بخت يمناطق بحران ديكرد: با ديتأك يو

 نيشود. همچن نيتدو يآب با كم يسازگار يبرا يا برنامه نيو همچن ييشناسا م،يشو يها مواجه م در آن

 .رديدر دستور كار قرار بگ ديموضوع با نيا يبرا زياعتبارات الزم ن نيتأم

در نظر گرفته  يمنياصول ا ديبا يخاك يدر ساخت سدها كه نيا انيبا ب ياريرمحال و بختچها استاندار

 داتيتمه ديبا نيكشور است؛ بنابرا زيخ ليس يها از استان يكي ،ياريشد: چهارمحال و بخت ادآوريشود، 

 .رديها و... در دستور كار قرار بگ سدها، رودخانه يروبيالزم ازجمله ال

 

 ياريدرصد از مساحت چهارمحال و بخت13در  نرمال تنها بارش 

ها  استان، رتبه سوم كشور در كاهش بارش نيا كه نيا انيبا ب زين ياريچهارمحال و بخت يهواشناس ركليمد

 ،يجار يكرمانشاه و هرمزگان به خود اختصاص داده است، گفت: در سال زراع يها را بعد از استان
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 يجار اندما در فصل زمست نيبارش مواجه بود. همچن يمتر يليم320شهرستان كوهرنگ با كاهش 

 داشته است. شيبلندمدت افزا نيانگيدرجه نسبت به م5/1

ها نرمال  بارش ياريدرصد مساحت چهارمحال و بخت13تنها در  يجار كرد: در سال انيپور ب چراغ مهران

 يسال دچار خشك زيدرصد ن55 يو باال فيخف يسال درصد مساحت استان دچار خشك23 نيبود. همچن

 است. ديشد

ها مواجه  بارش يدرصد44بلندمدت با كاهش  نيانگينسبت به م 99افزود: در مجموع در زمستان سال يو

 .ميشد

 

 خزنده است دهيپد كي يسال خشك

در  يسال خشك كه نيبا اشاره به ا زيدانشگاه شهركرد ن يعيطب منابع  يدانشكده مهندس يپژوهش معاون

متوسط است،  ايتر از نرمال  كم يها كمبود بارش و بارش يمعنا  به يدرولوژيو ه علوم مربوط به آب

مرتبط  يها تيالفع يعيبه اشكال مختلف مانند كمبود بارش، مختل شدن روند طب يسال اظهار كرد: خشك

 خود را نشان دهد. تواند يم زيبا بخش آب، كمبود رطوبت خاك و... ن

نوع  نياول ،يهواشناس يسال دارد، گفت: خشك يانواع مختلف يسال خشك كه نيا انيبا ب يعبدالله اريخدا

بارش باران و برف كاهش  زانيم ،يسال نوع خشك ني. در اميشو يرو م است كه با آن روبه يسال خشك

به  يريتأخ كيو خودش را با  كند يم دايظهور پ يهواشناس يسال كمبود در خشك نيو ا كند يم دايپ

 .دهد يقرار م ريتأث تحت زيو آن را ن درسان يم يآب ستميس

. سپس در دهد يكاهش م زيها را ن آب رودخانه زانيها و م رواناب ،يسال افزود: كمبود بارش و خشك يو

را  يرسطحيو ز يسطح يها و آب كند يم دايكاهش پ زين ينيرزميتراز آب ز ،يسال خشك يمرحله بعد

 .دهد يقرار م ريتأث تحت زين



   

 

 

82 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در  يدرولوژيه يسال خشك كه نيا انيدانشگاه شهركرد با ب عتيطب يگروه مهندس يعلم ئتيه عضو

. فاز رديگ يقرار م ريتأث تحت زين يكرد: در مرحله بعد زراعت و كشاورز انيب رد،يگ يمرحله بعد قرار م

رخ  شوند، يمختلف دچار مشكل م يها كشاورزان در حوزه يوقت زين يو اجتماع ياقتصاد يسال خشك

در بلندمدت در اجتماع ظاهر  يسال نوع خشك نيبر بخورد، اثراث ا يكشاورز به مشكل مال ي. وقتدهد يم

 .شود يم

كار  يسال خزنده است، خاطرنشان كرد: شناخت خشك دهيپد كي يسال خشك كه نيبا اشاره به ا يو

و  ها ينيب شياست. طبق پ يسال دشوار بودن شناخت خشك يبرا ينمونه خوب يجار . سالستين يآسان

نرمال  دنرمال و درح يجار يبارش در سال آب ميامسال انتظار داشت ،يشمال كره مين يها كليس يها يبررس

ها  و بارش رود يم شياتفاقات برخالف انتظارات پ يگاه ،يسال باشد، اما با توجه به خزنده بودن خشك

 .ستيدر حد انتظار ن

در  نياست. همچن فيضع ميحاكم بر اقل يتصادف يهانديكرد: شناخت ما نسبت به فرآ ديتأك يعبدالله

 يمنابع آب يرو ياديز يكه بارگذار ميكن يم يزندگ يو در كشور ميآب با مشكل مواجه هست تيريمد

ختم  ديشد راتيو تأث جيكشور است، به نتا يمياقل ستميو هرگونه تنش كوچك كه همان س شود يانجام م

 .شود يم

 

 شود يم يرزصرف كشاو يدرصد منابع آب90

كه  ييجا تا آن رانيدر ا ديبا كه نيا انيدانشگاه شهركرد با ب يعيطب منابع  يدانشكده مهندس يپژوهش معاون

درصد 90از  شيكرد: ب حيتصر م،يآن برو يامدهايو مقابله با پ يسال خشك تيريبه سمت مد ميتوان يم

 يو زارع يامورات حوزه كشاورزصرف  ،ياريدر كشور و به تبع آن در چهارمحال و بخت يمنابع آب

 .ميبرو ياريآب نينو يها مصرف آب و استفاده از روش يبه سمت اصالح الگو ديبا نيبنابرا شود؛ يم



   

 

 

83 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در  نيدارد، همچن يدرصد بازده30ها حدوداً  مزارع و باغ ياريدر آب يسنت يها روش كه نيا انيبا ب يو

 يدرصد70تا  30 نيب يبازده يحت نينابرادرصد است؛ ب70تا  30 نيب يتحت فشار بازده ياريآب

 ني. اميكن تدرصد دارد، حرك70 يباال يكه بازده ينيرزميز ياريبه سمت آب ديو با ستين ازين يجوابگو

 است. يمناسب نهيآب گز تيريمد يبرا خشك مهيروش در مناطق خشك و ن

مختلف  يها وهيعت به ششرب و صن ،يتلفات آب در بخش كشاورز ديبا كه نيبر ا ديبا تأك يعبدالله

استفاده از  ان،يدر م كي ياريباال از روش آب يبر بهره يبرا يكند، گفت: در بخش كشاورز دايكاهش پ

 استفاده كرد. يتونل در انتقال آب به مزارع كشاورز يدرختان و استفاده از لوله به جا ريمالچ در ز

انتقال آب به  يكرد اضافه كرد: عموماً برادانشگاه شهر يعيطب منابع  يدانشكده مهندس يمعاون پژوهش

. استفاده رود يهدر م ياديروش آب ز نيكه در ا ميكن ياستفاده م يخاك يها از كانال يمزارع كشاورز

 .كند يآب در مزرعه كمك م تيريانتقال آب به مد ياز لوله برا

و  برد يرا باال م يكاربر آب انتظار كشاورز و ،ياقدامات در زمان تنش آب يكرد: متأسفانه برخ حيتصر يو

باعث  ،يگونه و مقطع اقدامات مسكن ني. اميكن يم اديرا ز دست نييبا انتقال آب، انتظار مصرف آب در پا

فعال در مناطق خشك و  يمي. معموالً كشاورزان قدشود يم يسال شدن بحران خشك سپرده يبه فراموش

زراعت  يعيطب ستميبا س توانند يكار نم كشاورزان تازهدارند، اما   يآمادگ يآب يها تنش يبرا خشك مهين

 كنند. تيريخود را مد

عنوان كرد:  برد، يكننده را باال م آب، توقع مصرف نيتأم يبرا يمقطع يها روش كه نيا انيبا ب يعبدالله

 ديبا يكه كس ميكن يم افتيكننده در را از مصرف ييانتظارات باال دهد، يرخ م يسال كه خشك يزمان

 داشته باشد. يگآماد ديمختلف با طيمواجهه با شرا يكاربر برا كه يباشد؛ درصورت طيسئول شرام

 يسال و بعد از خشك نيقبل، ح ديدانشگاه شهركرد ادامه داد: با عتيطب يگروه مهندس يعلم ئتيه عضو

مصرف  تيريمد يتا برا ميكاربران آب ارسال كن يبرا تياطالع از وضع يرسانه برا قيرا از طر ييها اميپ
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. ميكرد افتيدر ارشب ياندك زانياما امسال م م،يداشت يكنند. در سال گذشته ترسال دايپ يآب آمادگ

 باشد. راتييتغ نيا يبر مبنا ديآب با تيريمد يها استيس

 

 درصد است80 رانيدر ا يمنابع آب يرو يبارگذار

نُرم  نيدرصد است كه ا30حدود  يبمنابع آ يرو يجهان، بارگذار يكرد: عموماً در كشورها انيب يو

در دسترس قرار  يآب كه نيقبل از ا يعنيدرصد است؛ 80حدود  زانيم نيا رانياست، اما در ا رشيقابل پذ

 كند. دايپ شيزابه بارش اف يوابستگ شود يمسأله موجب م ني. اميكن يم يزير آن برنامه يرو رد،يبگ

. قطعاً آب ميكن يبند تياولو ياستفاده از منابع آب يبرا يسال خشك طيدر شرا ديداد: با حيتوض يعبدالله

دارد. كشاورزان در  يباالتر تيو صنعت اولو ستيز طيمح ،ينسبت به كشاورز طيشرا نيشرب در ا

 كشت كنند. بر آب محصوالت كم ايدهند  رييكشت خود را تغ خيتار توانند يكه بارش كم است، م ياميا

در بحث مصارف آب شرب، صنعت  ييجو به صرفه يتوجه يصورت ب است كه در نياز ا يحاك آمارها

چهارمحال و  تياز جمع يمين باًيتقر كه نيشد. با توجه به ا ميرو خواه روبه يبا مشكالت جد يو كشاورز

در روند  عيتسر يبرا يا چاره ديبه آب شرب سالم مواجه هستند، مسئوالن با يبا مشكل دسترس ياريبخت

 نيبه آب شرب سالم ا يپروژه مشكل دسترس ني. اشندينديبروجن ب-ازجمله بن يرسان آب يها پروژه

 را حل خواهد كرد. تيجمع

 ياست. اگر در حال حاضر مسئوالن متول تيريتشنه مد يگرياز هر زمان د شيب يسال خشك بحران

 يآت يها را در ماه يسخت طيبحران شرا نيقطعاً ا شند،ينديمنابع آب در استان ن نهيبه تيريمد يبرا يا چاره

 رقم خواهد زد.
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 11/02/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – در كشور يفاجعه آب يو رو ـريز

 

گذاشته  يآببر بحران كم  ياديز ريدر كشور تاث ينيرزميز يها آب هيرو يو برداشت ب يبارندگ كاهش

 است. رمجازيغ يها اقدام مسدودكردن چاه نيتر است و مهم

 يها آب ريذخا مياوضاع وخ ها، يبارندگ ديكاهش شد«روزنامه خراسان نوشت:  - زانيم يخبرگزار

 روزيتلخ، حرف امروز و د يها تيواقع ني؛ ا»كشور يو اقتصاد ياجتماع ،ييغذا تيامن ديتهد ،ينيرزميز

معتبر  هينشر االاند، اما ح درباره آن هشدار داده ياست كارشناسان و پژوهشگران داخله بلكه سال ست،ين

 را گوشزد كرده است. رانيا ندهيآ يهم خطر آن برا »چرين« يالملل نيب

 
 

 يرانيمحقق ا 3پژوهش  جينتا

و در  هيرا ته يا لهمقا رو،يوزارت ن يآمار يها به استناد داده كا،يكانادا و آمر يها دانشگاه يرانيمحقق ا سه
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تا  2002 يدر بازه زمان رانيا ينيرزميز يها آب رهيذخ راتيياند كه در آن روند تغ منتشر كرده چرين هينشر

 شده است: ي) بررس1395تا  1381 يها (سال 2015

 ست.شده ا هيكشور تخل ينيرزميز يها آب ريمترمكعب از ذخا ارديليم 74از  شيساله، ب 15 يبازه زمان ني* در ا

درصد كل مساحت كشور، اضافه برداشت آب صورت گرفته است (به طور  76ها در  سال نيا ي* ط

 كشور). يشرق و شمال يشرق ،يمركز يخاص در نواح

 يدرصد 2600بار بوده است: كاهش  مناطق فاجعه يدر برخ ينيرزميز يها آب ريكاهش ذخا زاني* م

از جمله تهران، البرز، قم و  ييها در استان يدرصد 1658تا  1120در محدوده استان فارس، كاهش  ريذخا

و  ستانيو س يخراسان جنوب ،ياز جمله خراسان رضو ييها در استان يدرصد 940تا  640كاهش  ،يمركز

 بلوچستان.

 

 كرد؟ ديبا چه

 يها اقدام مسدودكردن چاه نيتر مهم ،ينيرزميز يها آب هيرو يب يها از برداشت يريجلوگ درباره

هزار چاه مسدود شده  حدود هشت رياخ يها سال يط رو،ياست كه بر اساس اعالم وزارت ن زرمجايغ

وزارت  مدتانجام شده و برنامه بلند رمجازيغ يها چاه يبند و دسته ييشناسا ر،ياست. به گفته معاون وز

را هم  نيا »زاده يقاسم تق«است.  ينيرزميز يها ها و آب بهبود وضع دشت يها برا مسدودكردن آن روين

 يگانه طراح9 زيآبر يها بر اساس حوضه رايمنابع آب كه اخ تيريساختار مد ميدواريگفته است كه: ام

 كند. كمنابع آب كشور كم تيرياست، بتواند به بهبود مد افتهيشده و استقرار 

 

 شهر 250در  يآب تنش

 يط ها يبارندگ سابقه يكاهش ب گر،يبخش ماجراست و بخش د كيفقط  چر،يپژوهش منتشرشده در ن اما
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 يمنجر شده است. برخ ينيرزميز يها آب هيرو يبه اتفاق ناگوار برداشت ب عتاياست كه طب رياخ يها سال

خراسان و  قه: در منطكند يحوزه را هم شفاف م نيكشورمان در ا تيوضع ،يرسم يها ها و خبر گزارش

است.  افتهيدرصد كاهش  80دمدت، حدود با دوره بلن سهيدر مقا يبارندگ زانيو بلوچستان، م ستانيس

و  فارس جيخل زيدرصد، در حوضه آبر 50استان) حدود  17(شامل  رانيا يدر فالت مركز ها يبارندگ

بر  كه نيمهم ا كتهاست. ن افتهيدرصد كاهش  20 زيخزر ن يايدرصد و در حوضه در 42عمان  يايدر

و  شود يم نيتام يسطح يها كشور از منبع آبشهر  470 ازيكشور، آب موردن ياساس اعالم شركت آبفا

هم  روين ريها با چالش مواجه خواهد شد. معاون وز شهر نيآب ا نيتام ها، يكاهش گسترده بارندگ ليبه دل

 زانيدر م جادشدهياست. بحران ا دهآن خبر دا تيريمد يشهر كشور و تالش برا 250در  ياز تنش آب

 يمانند گلستان، ط يدر استان يحت ميكه بدان كند يم ييخودنما رشتيب يوقت يسطح يها و آب ها يبارندگ

 افتهيدرصد كاهش  88تا  61 نينسبت به بلندمدت ب ،ياصل يها امسال حجم رواناب رودخانه ماه نيفرورد

 است.

 

 ستيها هم خوب ن سد حال

ها  بارش يل اصلفص انيكشور هم گذاشته است و با وجود پا يها سد يخود را رو ريها، تاث بارش شدن كم

 80كه در مدت مشابه سال گذشته،  ياست؛ در حال يمخازن خال تيدرصد ظرف 41هنوز  ،يدر سال آب

و به تبع  تاس افتهيدرصد كاهش  40ها هم  آب به سد يورود زانيكشور پر بود. م يها درصد مخازن سد

 .ميها هست آب سد يخروج يدرصد 32آن شاهد كاهش 

 

 ميا مواجه يجمهور: با خشكسال سيرئ

كشور  يآب تيدرباره وضع رو،يشنبه گذشته در مراسم افتتاح چند طرح وزارت ن هم پنج يروحان دكتر
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 تياست؛ وضع افتهيدرصد كاهش  50ها حدود  و بارش ميا مواجه يامسال با خشكسال«هشدار داد و گفت: 

هستند،  يآب كه برق ييها وگاهرياست و ن يما خال يها سد تياز ظرف ياريبس ست،يها هم مثل پارسال ن سد

مصرف آب و مصرف  يگذشته برا يها از سال شيب ديبا نيبنابرا شوند؛ يم يمسلماً امسال دچار مشكالت

 .»ميكن ييجو است، مراعات و صرفه ريپذ كه امكان ييبرق، تا جا

 

 ها چه خبر؟ ابر يژرف و بارورساز يها آب از

ها و استفاده از  ابر يبارورساز يها طرح جهيباشد كه نت نيا د،يايب شيشما هم پ يكه برا يسوال ديشا اما

داده و گفته است: هر دو موضوع  حيتوض روين ريمعاون وز زاده يتق باره نيدرا د؟يژرف به كجا رس يها آب

و استفاده داشته  يبردار انتظار بهره تموضوعا نياز ا ميتوان ياكنون نم بوده و هم يمطالعات يها جزو برنامه

هم گفته است:  ،يشهر در معرض تنش آب 250 يدنيآب آشام نيتام ي. او با اشاره به تالش دولت برامياشب

 .ميكن تيريرا مد رو شيپ طيشرا يزير كرد با برنامه ميو تالش خواه ميندار يبند رهيج يبنا

 

 استان! 17برنج در  كاشت

در آن را ذكر كرده است: متاسفانه از اشتباهات مهم  يكيهم اشاره و  يبه حوزه كشاورز زاده يتق

و  النيكه كاشت برنج محدود به دو استان گ يدر حال شود، ياستان كشور برنج كاشت م 17اكنون در  هم

مناطق  ياما در برخ كارند، يدارد برنج نم يبارندگ متر يليهزار م ريكه ز ايدن يجا چيمازندران است. در ه

 .كارند ياست، برنج م متر يليم 150بارش  نيانگيكه م رانيا

 

 يمتوسط جهان سوم كي ران،يدر ا يبارندگ

و با  70: از دهه ديگو يهم م يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ »فهيوظ احد«
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 يرو يكشور به توسعه كشاورز ييغذا تيامن نيتام يمختلف برا يها دولت ت،يتوجه به توسعه جمع

 تيو ظرف اشتفصل ك ،ياريآب يها با توجه به روش ديضرورت بود، اما با كيار ك نيآوردند كه هرچند ا

ها هم  عملكرد نيا جهينت م،يده شيكشت را افزا ريفقط سطح ز كه نينه ا شد يهر منطقه انجام م يمياقل

است و  يمتوسط جهان سوم كيدر كشور ما  ها يبارندگ زاني: مديافزا يم يكشور است. و يكنون تيوضع

 يبرا ديواضح است كه ما با نيااست؛ بنابر يبرابر متوسط جهان سه رانيآب در ا ريقابل شدت تبخدر م

شرب،  يو استفاده مناسب از آب برا تيري: مدديگو ي. او مميآب هم برنامه داشته باش تريل كيمصرف هر 

 نيتر ز مهمدر مناطق مختلف ا تيمناسب جمع يو بارگذار يتحول در كشاورز ع،يمناسب صنا ييجانما

 داشت. ميخواه شيدر پ يا نگران كننده ندهيوگرنه آ ميبه آن توجه كن دياست كه با ياقدامات

 
 

 رانيا ستيز طيآب، غذا و مح تيبر امن ريجبران ناپذ اثرات

است كه  ياز سه محقق يكيكانادا و  يايدر دانشگاه كنكورد ستيز طيگروه مح ارياستاد ،»يناظم يعل«
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 نيتر با خراسان به مهم ياختصاص يوگو منتشر شده است. او در گفت چرين هينشر ها در پژوهش آن

 پژوهش خود و همكارانش اشاره كرده است: جيموضوعات و نتا

در كشور را  ينيرزميز يها آب هيتخل زانيم بار نياول يبرا رويوزارت ن يآمار يها با استفاده از داده ما

 لومتريك 74حدود  2015تا  2002آن در دوره  زانيكه م دهد يو محاسبات ما نشان م ميا زده نيتخم

 يها نيدرصد از زم 76از حد در  شياتفاق با برداشت ب نيمكعب) بوده است. ا اردمتريليم 74مكعب (

 نيفرونشست زم زانيو م يفراوان شيافزا نيخاك و همچن يشور شيصورت گرفته و منجر به افزا رانيا

توجه بوده و  قابل كياز مناطق استراتژ يدر بعض دهيپد نيكه ا ميده يهشدار م . ماشود يم رانيدر سراسر ا

 ينيرزميز يها آب داريناپا تيريروند الزم است چرا كه ادامه مد نيكردن ا معكوس يبرا ياقدامات فور

 شود. رانيا ستيز طيآب، غذا و مح تيبر امن يريناپذ منجر به اثرات جبران تواند يم رانيدر ا

 

 اضافه برداشت آب يكشور در مناطق دارا تيصد جمعدر 71

 ينيرزميز يها كه كاهش آب دهد يما نشان م قاتيبوده، اما تحق دهيپد نيمحرك ا ها يخشكسال هرچند

ها اضافه برداشت  كه در آن يكه مناطق برداشت گسترده آب اتفاق افتاده است. ضمن آن ليعمدتا به دل

عمده  اهشك يقربان ني. اولدهند يم ليرا تشك رانيا تيجمع درصد از 71صورت گرفته است، حدود 

مربوط به  ،ينيرزميز يها درصد از برداشت آب 90از شيكشور است. ب ييغذا تيامن ،ينيرزميز يها آب

 ست،ياز حد ن شياكنون اضافه برداشت آب ب كه هم ييها در حوضه ياست. حت يكشاورز يبرا ياريآب

ها و  تعداد چاه ربه سرعت در حال رشد است. اگ يعياست و برداشت طب اديز يآب كشاورز يتقاضا برا

و در مجموع  ستيدور از انتظار ن زيها ن حوضه نيا شدن يبحران ابد،ي شياستخراج همچنان افزا زانيم

 رخ خواهد داد. يحوزه كشاورز نيدر هم يمشكل اساس
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 نيفرونشست زم يجد خطر

سفره آب  تيبا كاهش ظرف تواند يهم م ينيرزميز يها آببرداشت گسترده  ليبه دل نيزم فرونشست

است،  نيموثر، كه متأسفانه چن يتيريمد يها روش ابيبه آن را كاهش دهد. در غ يدسترس ،ينيرزميز

مستعد  همثل تهران ك تيو بروز آن در مناطق پرجمع شود يم نيزم شتريروند موجود منجر به فرونشست ب

 عمده است. ينگران كيهستند،  زين يا لرزه تيفعال
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؛ كند يسال گذشته تجربه م60 يبارش را ط نيتر كم يروزها خراسان جنوب نيا

روزنامه سبزينه  – ها بارش يدرصد67با كاهش  يسال با خشك يخراسان رضو يريدرگ

 12/02/1400مورخ 

 

و  شود ياست كه روز به روز حادتر م يميقد يبلكه معضل ست،ين روزيمشكل امروز و د ،يآب  كم

 ديمطلوب و بعضاً شد يادعاست. اگرچه بارندگ نيگواه ا ران،يو ا ايدر دن ريدو دهه اخ يها يسال خشك

 بر يها مبن يزن گمانه يها شد، به برخ استان يگسترده در برخ ليمنجر به س يكه حت 99و  98يها سال

بارش گذشته و بهار خشك امسال،  تجربه زمستان كم يدر كشور دامن زد، ول يسال خشك انياحتمال پا

 دارد. ياسان رضواستان خر ژهيو به كشور و به يسال خشك تياز بازگشت وضع تيحكا

سال گذشته نه تنها همه  دهد ينشان م يسال و هشدار خشك شيپا يشده توسط مركز مل ثبت يآمارها

درصد 100به  كينزد رانيمناطق ا ياند، بلكه حجم بارش در برخ بوده يسال خشك ريمناطق كشور درگ

مناطق كشور  زا ياريدر بس باًيبدان معناست كه سال گذشته تقر نيبلندمدت بوده است. ا نيانگيتر از م كم

بر  يدييتأ زيروز بهار امسال ن40 ياندك بارندگ زانيو م نبوده  ياز بارش موثر نزوالت آسمان يخبر چيه

 يبا برخوردار يخراسان رضو ان،يم نياست. در ا يسال ها و ادامه خشك بارش يبه شدت نزول ريتداوم س

 يسال سال تجربه خشك17از  سخوب را پ يبارندگاگرچه حدود دوسال  خشك مهيخشك و ن مياز اقل

وارد بحران  گريبار د ها،  بارش يدرصد67كاهش  ليدر كارنامه خود ثبت كرد، اما امسال به دل

 .كند يم ديخطه را تهد نيشده و عواقب آن به شدت ا يسال خشك

 

 ميدر كشور ندار يخوب يامسال بارندگ بهار

استان  نيها در ا بارش يدرصد67با اشاره به كاهش  يراسان رضوخ يهواشناس ركليارتباط، مد نيهم در
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استان در سال  يها شهرستان يگفت: تمام رنايبا مدت مشابه سال گذشته به ا سهيدر مقا يدر سال جار

مناطق نسبت  گريسرخ، د و به جز كوه  داشته ينسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش بارندگ يجار يزراع

 اند. برخوردار بوده ياهش بارندگاز ك يبه دوره آمار

بارش در  نيتر شيو ب متر يليم30بارش در گناباد با  زانيم نيتر مدت كم نيافزود: در ا زاده يعراق محسن

 گزارش شده است.  متر يليم178سرخ با  كوه

 يو در دوره آمار متر يليم286گذشته  يرا در سال زراع يدر خراسان رضو يبارندگ نيانگيم يو

 عنوان كرد. متر يليم165

گزارش  متر يليهفت م ،يبارش در استان خراسان رضو نيانگيامسال م ماه نيافزود: در فرورد زاده يعراق

 بوده است. متر يليم40 يو در دوره آمار 127در سال گذشته  زانيم نيشده كه ا

حوزه  نيخصصان اكارشناسان و مت يها از سو نقشه يبا اشاره به بررس يخراسان رضو يهواشناس ركليمد

امسال  زييو احتماالً از پا ميدر كشور و استان ندار يخوب ياظهار كرد: در ادامه فصل بهار امسال، بارندگ

 .ميها باش بارش شيشاهد افزا

 نيداشته و ا شيگذشته افزا يتا دو درجه نسبت به دوره آمار كي نيامسال ب زيدما ن زانيادامه داد: م يو

 خواهد گذاشت. يرا بر حوزه كشاورز دما اثرات خود شيافزا

 

 شود يعنوان بارش موثر محسوب نم به متر يليم2تر از  كم يها بارش

عنوان بارش  به متر يليتر از دو م كم يها گفت: بارش زين يخراسان رضو يا شركت آب منطقه رعامليمد

 قتيدرحق ست؛ينسودبخش  يمصارف كشاورز يبرا يدر قالب رواناب حت رايز شود، يموثر محسوب نم

 است. متر يليم45بارش موثر 

است  تر شيب يشركت از سازمان هواشناس نيبارش ا زانيسنجش م يها ستگاهيافزود: تعداد ا ييعال محمد
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 .رديصورت گ يدو دستگاه هماهنگ انيها، م بارش زانيو ضرورت دارد در اعالم آمار م

بارش در استان امسال  زانيكت آب و فاضالب، مشر يها ستگاهياز ا يادامه داد: طبق آمار استخراج يو

بارش ثبت شده كه  متر يليم241بوده است و از اول مهرماه سال گذشته تاكنون، مجموعاً  متر يليم8/73

 دارد. يها در سال جار بارش يدرصد69نشان از كاهش 

بوده است،  متر يليم10بارش موثر تنها حدود  زانيامسال در شهرستان گناباد م كه نيبا اشاره به ا ييعال

درجه حرارت  كه نيبوده؛ ضمن ا زانيم نيتر سال گذشته كم60در  ياظهار كرد: بارش استان در سال جار

 باالتر رفته است. زين

گفت:  شوند، يبه صورت روزانه كنترل م يسد بزرگ در خراسان رضو19 كه نيدر ادامه با اشاره به ا يو

كه  است  يدر حال نيمترمكعب است؛ ا ونيليم572و  ارديليم كيتعداد سد معادل  نيحجم مخزن آب ا

 آب هستند. رهيمترمكعب ذخ ونيليم947 ياكنون دارا هم

 ونيليم910سدها  نيدر ا ميافزود: آب قابل تنظ يخراسان رضو يا شركت آب منطقه رعامليمد

 زيمسال نمترمكعب آن فراهم شد و ا ونيليم947مترمكعب است كه سال گذشته امكان برداشت 

 .ميمترمكعب آب دار ونيليم664

 

 است يخراسان خال يسدها تيدرصد ظرف58

استان  يسدها تيدرصد ظرف42اكنون  هم كه نيا انيبا ب يخراسان رضو يا شركت آب منطقه رعامليمد

 كننده نيتأم يدرصد بود، گفت: سدها 60 زانيم نيدر مدت مشابه سال گذشته ا كه يآب دارد، درحال

مكعب  ترم527 زانيم نيمترمكعب آب داشتند و امسال ا ونيليم773سال گذشته  زيمشهد ن يدنيآب آشام

 است.

 ونيليم489تنها  ،يسد دوست يمترمكعب ونيليم200و  ارديليم كي تياكنون از مجموع ظرف ادامه داد: هم يو
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 ريسد تبخ نيا مترمكعب از آب ونيليم11توجه داشت ساالنه  ديبا كه نيمترمكعب آن آب دارد؛ ضمن ا

 .شود يم

 تيمترمكعب اعالم كرد و افزود: با توجه به وضع ونيليم180را  ياز آب سد دوست رانيسهم ا ييعال

 يسازمان جهاد كشاورز ديصفر خواهد بود و با يبخش به آب شرب كشاورز نيآب ا صيموجود، تخص

 كند. يهمكار نهيزم نيدر اعالم و هشدار به كشاورزان در ا

 صيتخص يبا تركمنستان برا يزنياظهار كرد: در حال را يخراسان رضو يا شركت آب منطقه رعامليمد

مترمكعب آب از  ونيليم100 زانيآب شرب مشهد به م نيتأم يحداقل برا رايز م،يهست رانيها به ا سهم آن

 شد. ميآب مشهد دچار مشكل خواه نيتأم يصورت برا نيا ريدر غ م؛يدار ازيسد ن نيا

 ديافزود: كشاورزان نبا م،يكن ينيب شيپ ميامسال را نتوانست يسال متأسفانه شدت خشك كه نيا انيبا ب ييعال

تجربه نشان  كه نيضمن ا م؛يامسال خارج شو يبحران تياز موقع ميداشته باشند تا بتوان زهييكشت پا

 دار خواهد بود. ادامه ديشد يسال ورود به خشك سال كي دهد يم

 

 يها در خراسان رضو اغكننده ب نگران توسعه

ها در  گذشته شاهد توسعه باغ يها سال يط كه نيا انيبا ب يخراسان رضو يا شركت آب منطقه رعامليمد

تر از  گذشته كم دهه كي يدارد، گفت: نسبت باغ به زراعت ط ينگران يبس يامر جا نيو ا ميا استان بوده

 هياز ناح يريپذ بيآس زانيامر م نيو هم فتهاي شيافزا ارياكنون بس هم زانيم نيدرصد بود، اما ا15

 داده است. شيرا افزا يسال خشك

از  يريدرخصوص جلوگ يانجام شود و جهاد كشاورز تيريمد نهيزم نيدر ا ديكرد: با ديتأك ييعال

 نيآب ا نيباشد، چراكه در صورت ادامه روند موجود، تأم اريدر استان هوش يباغدار جيتوسعه و ترو

 مواجه خواهد شد. يكل جدها با مش بخش
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 ييغذا تيامن يبرا يديتهد ،يكردن كشاورز محدود

از  شيدر ب يآب مصرف نيتر شيگفت: ب نهيزم نيدر ا زين يخراسان رضو يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 ازيآب و غذا به همراه هم مورد ن كه نيا ليبه دل رد،يگ يقرار م يبخش كشاورز اريدر اخت ايكشور دن200

 است. ييغذا تيامن يعني ت،يبخش امن نيتر مهم كننده نيتأم يخش كشاورزاست و ب

با فشار به  ميبخواه د،يآ يكه در حوزه آب به وجود م يافزود: اگر قرار باشد هر مشكل ياوران محمدرضا

مشهد  نينش هيحاش ينفر ونيليم5/1 تيجمع م،يكن تيريكشاورزان و ممانعت از كشت و كار، آن را مد

 خواهد داشت. يدآوريتهد شيافزازود  يليخ

دارند و با محدود كردن  تياستان فعال يهزار نفر در حوزه كشاورز700و  ونيليم كياز  شيادامه داد: ب يو

 شد. ميها را باعث خواه مهاجرت آن تيو درنها يمشكالت اقتصاد ،يكاريب نهيآنان، تنها زم يكشاورز

با همت  بار نينخست يادامه داد: امسال برا ست،يراه ن نيتر انراه آس نيبهتر شهيهم كه نيا انيبا ب ياوران

 ارديليم420 ياز محل اعتبارات صندوق توسعه مل ،ياستانداران پنج استان كشور ازجمله خراسان رضو

دارنده  يرضو انخراس كه نيداده شده و با توجه به ا صيتومان در كل كشور به بخش قنات تخص

 خواهد برد. يصيدرصد سهم از بودجه تخص نيمعادل همكشور است،  يها درصد قنات18

كشت  يها وهيمصرف آب به دنبال اصالح ش تيريمد يبرا يدر حوزه كشاورز ديكرد: با ديتأك يو

چون آب  د،يبه كشاورزان گفت محصول نكار ديبه عنوان مثال نبا ت؛يمحدود جاديا اينه حذف  م،يباش

 نيها تأم آن شتيمع كه نيبر ا تا عالوه ديبر بكار آب حصوالت كمم مييبگو ديبلكه با م،يده يو نم ميندار

 كرد. تيريشود، بتوان مصرف آب را هم مد

 

 مترمكعب هدررفت ساالنه آب ونيليم151

استان،  يزير و برنامه تيريبا اشاره به گزارش سازمان مد يخراسان رضو يسازمان جهاد كشاورز سيرئ
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 نيمترمكعب عنوان كرد و گفت: از ا ونيليم401را در سال گذشته  استان يآب در حوزه شهر ديتول زانيم

 مترمكعب هدررفت آب است. ونيليم102مترمكعب آن فروخته شده و  ونيليم299 زانيم

شده  مترمكعب، آب فروخته ونيليم104 يديآب تول زانيم زين ييافزود: در شبكه آب روستا ياوران

 مترمكعب است. ونيليم49مترمكعب و هدررفت آب  ونيليم92

آب  كه يمترمكعب آب در استان هدررفته است؛ درحال ونيليم151مجموعاً  نيادامه داد: بنابرا يو

 مترمكعب گزارش شده است. ونيليم183مشهد  يمصرف

هدررفت آب در استان كاهش  زانيكه بهتر باشد با اقدامات الزم، م رسد يكرد: به نظر م حيتصر ياوران

 و كشاورزان گرفته شود. يكشاورز يجلو كه نينه ا ابد،ي

 

 بحران يراهگشا ،يخراسان رضو يآب كم طيبا شرا يسازگار سند 

با  يسند سازگار يگفت: اجرا نهيزم نيدر ا زين يخراسان رضو ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

 مرتبط باشد. يياجرا يها دستگاه يكار تيدر اولو ديبا يخراسان رضو يآب كم طيشرا

تمام آن در  ياجرا ديآب استان است كه با تيريسند، نقشه راه مد نيافزود: ا انيرجعفريم نيالد دكماليس

 .رديآب قرار گ صيو تخص نيتأم نهيخصوص در زم به يمتول يياجرا يها دستور كار دستگاه

بحث اساس،  نيآب مشخص و بر ا يمتول يها همه دستگاه فيو تكال فيسند وظا نياضافه كرد: در ا يو

 شده است. نيسند تدو نيآب در ا عيانتقال و توز يها اصالح شبكه ،يهوشمندساز

و آثار آن از مشكالت  يسال خشك كه نيا انيبا ب يخراسان رضو ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

 يبا كمك و همكار ديموجود با طياستان خواهد بود، افزود: در شرا ريبانگياست كه امسال گر يمهم

 .ميموثر آب حركت كن تيريو مد يسال از خشك يناش يها بيكاهش آس ريردم در مسم

ها در  در ارائه گزارش عملكرد و اقدامات دستگاه مايصدا و س يبر ضرورت همكار ديبا تأك انيرجعفريم
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آب و برق  رمجازيبا مصارف غ ديجد و بدون اغماض با آب و مصارف آن افزود: به تيريمد يراستا

 داشته باشد. يدرپ يفراوان يها مخاطره تواند يم رمجازيمصارف غ نيا رايود، زبرخورد ش

 يها كشت ديموجود مختل شود، بلكه با طياستان در شرا يكشاورز دينبا وجه چيادامه داد: به ه يو

نداشته  يا الزم در كشت محصول انجام شود تا دغدغه تيو از آنان حما يبه كشاورزان معرف نيگزيجا

 باشند.

اجازه  دينبا وجه چيبه ه زيگفت: در حوزه دام ن يخراسان رضو ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

 نيتأم ديمنظور، با نيا يخارج و كشتار شود. برا ديخصوص دام مولد از گردونه تول مازاد و به يها داد دام

 .رديقرار گ يمسئوالن متول يريگيمورد پ يالزم و كاف زانيآب شرب دام به م نيو همچن ازينهاده مورد ن

تاكنون نسبت به مدت مشابه  يجار يسال زراع ياستان از ابتدا نيدر ا يبارندگ نيانگيم كه نيا انيبا ب يو

باران در  متر يليم85تاكنون،  يجار يسال زراع يدرصد كاهش دارد، اظهار كرد: از ابتدا67سال قبل 

 درصد كاهش دارد.49 يوره آماراست كه نسبت به د دهيبار ياستان خراسان رضو

 يط يخراسان رضو يها شهرستان يگفت: تمام يخراسان رضو ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

 هيسرخ، بق و به جز شهرستان كوه  داشته ينسبت به مدت مشابه قبل كاهش بارندگ يجار يسال زراع

 اند. ار بودهبرخورد يهم از كاهش بارندگ يها نسبت به دوره آمار شهرستان
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 12/02/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي آب با كم يابالغ برنامه سازگار

 

ت: برنامه گف رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركلياقتصاد : مد يايدن

 اجرا ابالغ شده است. يو برا دهيرس بياستان به تصو 30 يآب با كم يسازگار

 
 

مختلف صنعت،  يها بخش يآب با كم يافزود: برنامه سازگار »رنايا«در گفت و گو با  ييزهرا بنفشه

 .رديگ يو شرب را دربرم يكشاورز

در مصرف  ييجو صرفه يبرا يموثر يبرنامه راهكارها نيمختلف مشمول ا يها ادامه داد: دستگاه يو

 اند. ارائه داده يمنابع آب يآب، كاهش مصرف و كاهش آلودگ

اظهار كرد: گفت: اكنون در  رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

در  يرفتار مصرفبر اصالح  يخوب يآنها اثرها يكه اجرا ميبرنامه ها قرار دار نيهركدام ازا ييمرحله اجرا

 آب دارد.
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 در كشور موضوع آب است. يگفت: اكنون چالش اصل روين ريوز يمعاون آب و آبفا تر شيپ

درصد  43 نيفرورد انيتا پا يجار يبارش سال آب م،ياقل رييو تغ يشناس ميپژوهشكده اقل ينيب شياساس پ بر

از  كي چياهش داشته است و هدرصد نسبت به سال گذشته ك 54/ 7نسبت به دوره مشابه بلندمدت و 

 يبرا يزنگ خطر نيااند،  نكرده افتيساالنه را در نيانگياز م شيدوره بارش ب نيا يكشور ط يها استان

 است. ستيز طيو مح صنعت ،يها از جمله شرب، كشاورز تمام بخش

كم ) موجب 1400 وريتا آخر شهر 1399(مهر  يجار يها در سال آب بارش يدرصد 50واقع كاهش  در

گزارش  نيتر كشور شده است كه براساس تازه يحجم آب موجود در مخازن سدها يدرصد 19شدن 

تا  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يحجم آب موجود در مخازن سدها ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد

دها در آب س يموجود زانيم نيا ده،يمتر مكعب رس ونيليم 67و  ارديليم 29امسال به رقم  بهشتيردسوم ا

متر مكعب آب در مخازن سدها  ونيليم 83و  ارديليم 36 يبازه زمان نياست كه پارسال و در هم يحال

 وجود داشت.

 شيشركت آب و فاضالب كشور گفت: ستاد پا يبردار و نظارت بر بهره يحال، معاون راهبر نيهم در

 ليكشور تشك يها استان يمامت يها آب در سطح شهرها و روستا  كاهش تنش يها مراقبت يبرا يتنش آب

 .شود يم

(پاون)، اظهار كرد: با توجه به كاهش  رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيوگو با پا در گفت يكشف درضايحم

تحت پوشش،  يتيدر مراكز جمع يو احتمال بروز تنش آب رياخ يدر سال آب ينزوالت جو يدرصد 40

 شيپا دها، ستا استان ير سطح شهر و روستاهاد يآب يها الزم در كاهش سطح تنش يها مراقبت يبرا

 .شود يم ليتشك يتنش آب

است  يبوده و ضرور يتنش آب شيستاد پا ليآب و فاضالب ملزم به تشك يها شركت يافزود: تمام يو

كشور  يآبفا يبردار و نظارت بر بهره يستاد هر هفته به معاونت راهبر نيشده ا ليگزارش جلسات تشك
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آب و فاضالب كشور هرگونه  يشركت مهندس رعامليبا دستور مد ،يه كشفارسال شود. به گفت

 كشور ممنوع است. يآب در شهرها و روستاها يبند وبتن

ستاد  نيدر ا ديشركت آب و فاضالب كشور خاطرنشان كرد: با يبردار و نظارت بر بهره يراهبر معاون

كه با مشكل كمبود  يدر مناطق ژهيو آب به نيرفع مشكل تام ينيب شيو پ ييالزم جهت شناسا داتيتمه

 .رديرو هستند صورت گ آب روبه ديتول

آب و فاضالب  يها در مراكز امداد و رفع حوادث شركت عيواكنش سر يها ميت يادامه داد: تمام يو

 كنند. يريگيموارد مربوط به حوادث را پ ژهيباش تمام وقت و با سرعت و صورت آماده به ديكشور با

شركت آب و  يشركت مهندس رعامليجانباز مد درضايكرد: با دستور حم حيصرت نيهمچن يكشف

 عيو توز هيته يها سامانه نيو همچن اريثابت و س يو تداركات تانكر آبرسان ينيب شيپ ديفاضالب كشور با

 رانيمد يكارآب مواجه خواهند بود در برنامه  يكه با كمبود احتمال ييشهرها و روستاها يبرا يبند بسته

 .رديآب و فاضالب كشور قرار گ يها ركتش

با مراكز  يگذشته ضمن همكار يها همچون سال ديآب و فاضالب كشور با يها اضافه كرد: شركت يو

آب شرب در محدوده مطلوب انجام  تيفيك يها الزم را جهت حفظ شاخص يها يزير برنامه ،يبهداشت

 دهد.

 زاتيركت آب و فاضالب كشور، تدارك تجهش يبردار و نظارت بر بهره يگفته معاون راهبر به

 زانيشده به م يبند آب بسته رهيو ذخ نيتام د،يژنراتور، تول زليد ژهيو به يو ضرور ازيمورد ن آالت نيماش

 ها است. استان يتنش آب شيستاد پا فيوظا گرينقاط كشور از د ريسا ايدر استان  يكاف
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 زنگ؛ كرد يشناس بيشور را آسمنطقه ك 6در  يمجلس آثار خشكسال يپژوهش يبازو

 13/02/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – 1400در  يآب خطر كم

 

مجلس با استناد به  يپژوهش يبه صدا درآمده است؟ بازو 1400در سال  يآب كم : زنگ خطر اقتصاد يايدن

 يو اثر آن بر مخازن سدها، بر ضرورت آمادگ زيآبر ياصل يها در حوضه يجو يها زشير ديكاهش شد

را  عموضو نيا يامدهايو آثار و پ ديمختلف كشور تاك يها در بخش يبا خشكسال يسازگار يبرا

 است. گرياز مناطق د شيدر شش استان ب ينش آبكرد. ت يشناس بيآس

 
 

در  يبارندگ ،يسازمان هواشناس يها به صدا درآمده است؟ با وجود وعده يآب خطر كم زنگ

دو بخش آب و برق  يها چالش زيبه چند رگبار محدود شده است. اتمام دوره بارش بهاره ن ماه بهشتيارد
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 يگانه آب از مناطق شش يميدر ن دهد يجلس نشان مم يها . گزارش مركز پژوهشكند يم تر يرا جد

و  ستانيس«، »هرمزگان«، »اصفهان« يها كرده است. استان دايكاهش پ دايبه سدها شد يآب ورود كشور،

 يدر معرض تنش آب يها از جمله استان »يخراسان رضو«و  »يمركز» «فارس« ،»لياردب«، »بلوچستان

دو موضوع  نيا بيشده است. ترك درصد گزارش 58شورك يمخازن سدها »يدرصد پرشدگ«هستند. 

 15تا  10. از آنجا كه كند يم دييرا تا 1400در سال  يآب اخبار منتشر شده در خصوص خطر كم صحت

كشور  يداريبه منزله كاهش پا 1400در  يآب كم شود، يم نيتام يآب برق يها روگاهيدرصد برق كشور از ن

صنعت، خدمات  عتايآب و برق كشور با هم دچار كمبود شوند، طب يوقت برق است.  يانرژ نيتام نهيدر زم

مجلس قابل  يها گزارش مركز پژوهش يال موضوع در البه نيخواهد شد. ا فيتضع رانيا يو كشاورز

كرده  ديبرق تاك ديتول يانداز نزول طور مكرر بر چشم به رياخ يدر روزها زين رويلمس است. وزارت ن

بروز خواهد كرد،  يآت يها در ماه يآب كم جهيكشور كه در نت يرو شيالت پمشك نيتر است. بزرگ

 يآب برا نيتام يدشوار« ،»رانيمتمركز در مركز ا عيدر سطح صنا ياحتمال بروز خاموش«عمدتا شامل 

است. در  »زگردهاير دهيپد رينظ يطيمح ستيمسائل ز شيافزا«و » كشور نقاط يدر اقص يبخش كشاورز

 گذار استيكرده س يسع شنهاد،يپ 11 در ياستيس نامه هيتوص كيمجلس با ارائه  يپژوهش يوراستا باز نيا

 كند. ييراهنما يآب و كم يمواجهه با خشكسال نهيرا در زم

به  ديمنابع آب با يزير مختلف و برنامه يها مصارف بخش يبند تيشده اولو حيتصر نامه هيتوص نيا در

و  يبخش صنعت، كشاورز يازهايبه پوشش ن يو در مراحل بعدباشد  »يبهداشت«و » مصرف شرب«سمت 

از  ياريبس بانيدر سال گذشته كه گر يكه با توجه به مشكالت خاموش ياقدام شود. موضوع ستيز طيمح

دچار مشكل نشود. از آنجا كه  ديبوده تا روند تول ژهيتوجه و ازمنديوكارها را گرفت، ن و كسب عيصنا

 يصنعت، خدمات و كشاورز يها در بخش ديبه ثبات تول مايبرق مستق ديولت نهيكشور در زم يداريپا

شكل  نيآن به بهتر ريتدباست كه  يموارد نيتر بخش از مهم نيبرق در ا ديتول تيريمنجر خواهد شد، مد
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 .رديقرار گ گذار استيدر دستور كار س ديممكن با

آب  نيتام نهيدر زم دهايو به ترد شود يبرق محدود نم دياما صرفا به افت تول يكاهش بارندگ تبعات

را  يشيسرما ليدما، شدت استفاده از وسا كبارهيشدن  يبزرگ دامن زده است. از آن سو صعود يشهرها

خواهد  شيفزاا ياز موعد به شكل جد شيبه برق را پ ازيكه ن يزده است؛ موضوع ديزودتر از موعد كل

تر از قبل  تشنه زيكشور ن ي. جنوب و جنوب شرقابديش برق ممكن است كاه دياما تول نيح نيداد. در هم

كه از  يطيرو شده است. در شرا روبه يدرصد 46تا  30مناطق عموما با افت  نيا يآب رياست و ذخا

اند، كاهش  رسانده ثبترا به  يحوضه عملكرد مثبت ايمهم كشور تنها در سه استان  يمجموع سدها

 ستيز طيمح ،ياقتصاد ،يخارج استيس ،ياجتماع يها ا در حوزهر يارياستان مسائل بس 27در  يبارندگ

در كنار » از پهنه كشور يعيبه بخش وس زگردهايبازگشت ر. «كند يم ليو بهداشت به جامعه تحم

شبكه برق از بخش  يبانيكاهش توان پش« زيو ن» و صنعت يدو بخش كشاورز يآب برا نيتام تيمحدود«

 رخ خواهد داد. يآت يها كه احتماال در ماهاست  ياز موارد يتنها بخش» صنعت

سال  يآب و كم يخشكسال جهياند، در نت گزارش مورد توجه قرار گرفته نيمنطقه مهم كشور كه در ا شش

حاد  تيوضع كند يم حيگزارش تصر نيرو خواهند شد. ا روبه ياريبس يها ، با مسائل و چالش1400

  يآب كم«بر  موجب خواهد شد تا عالوه 1400ال در س يآب كم نهيو شرق كشور در زم يجنوب شرق

، »آب شهر مشهد نيمشكل تام« ،»يكاريو ب يمهاجرت، ناامن« رينظ ييها احتمال بروز چالش ،»ديشد

 شود. تر يجد »رمنديحقابه ه نيتام عدم«و  »يآب كشاورز نيمشكل تام«، »توفان و گردوخاك ديتشد«

 نيرشد مناقشات ب« ،»زگردير شيافزا«عمدتا  يآب ت كماما مشكال رانيا يغرب و جنوب يبخش غرب در

بوده و مساله » آب كرخه و كارون تيفيبروز مشكل در ك«و  »يآب كشاورز نيمشكل در تام«، »ها استان

كمتر  شكالتم يغرب . در مناطق شمالكند يرا پررنگ م »يآب برق يها روگاهيدر ن يانرژ ديافت تول«

در  يبروز مشكالت«و  »هياروم اچهيدر يدر حوال يطيمح ستيمسائل ز شيافزا«است، اما همچنان شاهد 
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 بود. ميخواه »يآب بخش كشاورز نيبخش تام

 شيدر كنار افزا رود ندهيزا ريحساس نظ زيآبر يها ها در حوضه تنش شيهشدار نسبت به افزا ضمنا

است كه  ياز جمله تبعات يمرز يها بر سر نحوه مهار آب هيافغانستان و ترك رينظ ييمشكالت با كشورها

 خواهد بود. ينيب شيپ قابل رياخ يآب كم جهيدر نت

 

 ها چگونه بوده است؟ بارش تيوضع

 ياستان در سال آب 3استان كشور، تنها  31از مجموع  دهد ينشان م رويوزارت ن يآمارها تر قيدق يبررس

ها در سه استان تهران،  اند. بارش هساله خود را به ثبت رساند 52 نيانگينسبت به م يشتريب يبارندگ يجار

 نيرو شده است. در قزو بلندمدت خود روبه نيانگيدرصد رشد، نسبت به م 3و البرز با  يشرق جانيآذربا 

بارش بلندمدت با  نيانگيامسال نسبت به م يبارندگ زانيم زياستان ن 27بوده است. در  رييبدون تغ تيوضع

، »و بلوچستان ستانيس«گانه 31 يها استان نيرا در ب تيضعو نيرو بوده است. بدتر روبه يافت جد

آنها  يها اند كه بارش تجربه كرده» فارس«و  »يخراسان رضو«، »كرمان« ،»يخراسان جنوب«، »هرمزگان«

نوار  يكه از مشكل جد ياست؛ موضوع افتهيساله كاهش 52 نيانگيدرصد نسبت به م50از  شيب يهمگ

كه الزم است  يگريدارد. اما نكته مهم د تيمساله آب حكا نهير در زمكشو يو جنوب شرق يشرق ،يانيم

بلندمدت بارش كشور  نيانگيكشور و م 1400بارش سال  نيانگيم نيفاصله ب شيبه آن توجه شود، افزا

بارش  نيانگينرخ م دهد، يرا نشان م متر يليم 202بلندمدت كشور عدد  نيانگيم كه ياست. در واقع درحال

آمارها نشان  تر قياست. مرور دق دهيرس متر يليم 125به سطح  يدرصد38 يبا افت يآب يجار كشور در سال

 يبا افت زيداشته ن يجار يرا در سال آب يسطح بارندگ نيشتريكه ب النيگ نهمچو ياستان دهد يم

 رو شده است. روبه يجار يبارش در سال آب يدرصد10
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 منطقه 16سدها در  ليو تحل هيتجز

درصد از 42 دهد يمجلس قرار گرفت نشان م يها گزارش مركز پژوهش يكه مبنا رويارت نوز يآمارها

گزارش  نيهستند. جداول ا يخال 1399 - 1400 يسال آب نيفرورد 20 انيكشور تا پا يمخزن يسدها

 20/ 78معادل  بيبه ترت خيتار نيكشور تا ا يبه مخازن سدها يو خروج يكل ورود دهند ينشان م

 ستميب خيتا تار زيحجم آب موجود سدها ن نيمترمكعب است. همچن ارديليم 18/ 74مترمكعب و  ارديليم

از كل حجم مخازن است.  يدرصد پرشدگ 58مترمكعب است كه معادل  ارديليم 29/ 48معادل  ن،يفرورد

 كشور است. يآمار البته مربوط به كل سدها نيا

استان كشور حاكم بوده كه در جدول گزارش قابل منطقه و  15مهم كشور در  يبر سدها يخاص طيشرا

كشور در  يآب رهيذخ نكيهم ا دهد يمنطقه نشان م 15 نيا ريمشاهده است. كنار هم قرار دادن ذخا

نشان  ار يريبا سال گذشته كاهش چشمگ سهيمترمكعب است كه در مقا ارديليم 22مذكور بالغ بر  يسدها

مترمكعب  ارديليم 29/ 48 نكيكل كشور هم ا يسدها رهيحجم ذخاعالم كرده  روي. البته وزارت ندهد يم

اند كه  خوزستان تجربه كرده يافت را از نظر حجم كاهش، سدها نيبدتر رو،ياست. در گزارش وزارت ن

مناطق  يآب طيشرا اند، كه تجربه كرده يدرصد17آنها و افت  يمترمكعب ونيليم 15320با توجه به حجم 

 .دهند يننده نشان مك كشور را نگران يجنوب

 ماه نيفرورد ستميكشور تا ب يورود آب به سدها زانيم يمجلس برمبنا يها كه مركز پژوهش يگزارش

مثبت را  يو بوشهر روند يكشور تنها در دو استان خراسان شمال يسدها دهد يكرده نشان م هيته 1400

 يمناسب تيع، از نظر ورود آب وضنسبت به سال قبل يدرصد 32بوشهر با رشد  ياند. سدها كرده تجربه 

دارند. در  رهيمترمكعب هم ذخ ونيليم 444اند، اما  درصد مخازن پر شده64تنها  نكهيرغم ا داشته و به

درصد،  87مخازن تا سطح  يورود آب به سدها و پرشدگ يدرصد2به لطف رشد  زين يخراسان شمال

 ت.مترمكعب اس ونيليم 53استان  نيمخازن ا يموجود نكيا هم
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مناطق دارند. در  يحادتر از باق يتيهستند كه وضع يو بلوچستان دو استان ستانيحال هرمزگان و س نيع در

 18مترمكعب آب بود، امسال تنها  ونيليم 100 يرايكه سال گذشته پذ انيو ن ليهرمزگان، مخزن سد سم

 ونيليم 116تنها  ،يددرص51با توجه به افت  زيدارد. در سد استقالل ن رهيمترمكعب آب ذخ ونيليم

 شده است. رهيمترمكعب آب در مخزن ذخ

 

 يچالش جد كيعبور از  يبرا ييراهكارها

 يآب و برق برا ديتول يها و چالش يخشكسال تيريبند نسبت به نحوه مد 11مجلس در  يپژوهش يبازو

 يها ارف بخشمص يبند تياولو«مركز  نينكته از نظر ا نيتر اقتصاد كشور واكنش نشان داده است. مهم

 »ياورزو كش ستيز طيشرب و بهداشت، صنعت، مح تياولو بيمنابع آب به ترت يزير مختلف و برنامه

حال  نيكمك كند. در ع گذار استيبه س رو شيسخت پ طيبهتر شرا ريدر تدب تواند يبوده كه م

 گرياز د »يخشكسالو  يآب با كم يسازگار جيدر اقشار مختلف مردم و ترو يآمادگ جاديو ا يرسان اطالع«

مركز  نيا زين تر يئجز يها و حوزه تر نييشده است. در سطوح پا يا ژهيو ديآن تاك ياست كه رو يموارد

 يآب در پشت سدها رهينكاشت با هدف ذخ يها طرح يو اجرا يحقابه كشاورز ديخر«كرده  هيتوص

 ديدر توسعه كشت و تول يبند تياولو. «رديقرار گ گذار استيدر دستور كار س» حقابه شرب  يدارا

 تيهدف حما با يكشاورز يها مهيب تيتقو« ،»كيخصوص محصوالت استراتژ به يمحصوالت كشاورز

 زيحوضه آبر يدارا هيهمسا يبا كشورها يزنيرا تيتقو«، »مواجه با بحران ييجوامع روستا شتياز مع

تمام مصارف  قيدق شيپامنابع آب و  شيشبكه پا زيتجه«، »آب يپلماسيبه د ژهيمشترك و توجه و

و مالحظات  اختالفات تيريمقابله و مد يبرا يدر مسووالن كشور يآمادگ جاديا« ،»ينيرزميو ز يسطح

 ياقدامات عاجل برا«، »عمان يايفارس و در جيو خل يمركز زيآبر يها خصوص در حوضه به ياجتماع

بر توسط دولت و  تعهدات آب دجايا عدم« ،»ينيرزميو منابع آب ز ستيز طيبه مح بيحداقل كردن آس
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اقدامات فوق توسط  امبر انج ياسالم ينظارت مجلس شورا تيتقو«در كنار  »ياسالم يمجلس شورا

 نياز مشكالت ا يمجلس جهت حل بخش يها مركز پژوهش ياست كه از سو ياز جمله موارد» دولت

افت بارش در كشور  رينظ يدر رفع مشكالت يچندان ريموارد هرچند تاث نيشده است. ا شنهاديحوزه پ

و  يتجار ،يمختلف خانگ يها و مصرف آب و برق در بخش دياصالح نحوه تول يرا برا ريندارند اما مس

باال را  يها هيرو است كه توص نيبه صدا درآمده است. از ا 1400 يآب . زنگ خطر كمكند يم ايمه يعموم

 گرفت. يجد ديبا
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 يآب گريد«محو شد/  ينيرزميز يها از آب هياروم اچهيبرابر در 1,6 استاد دانشگاه: كي

  13/02/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ  - »ميشو يهمه باهم غرق م ست؛ين

 

اما استان اصفهان  رود، يبه اصفهان م زدياز  ي. مثال فردكنند يآب نباشد مردم شروع به مهاجرت م يوقت«

از  ياتفاق در برخ ني. االن اديآ يمردم به وجود م نيدعواها ب جهياسكان دادن را ندارد و در نت تيظرف

 »رخ داده است. رانيا ينواح

درباره  يشگيشعار هم كيجمله به نظر شما  نيا ديندارد؛ شا هيتخل يبرا نيرزميدر ز يآب گريد رانيا

 يآب يب گريمنتشر شده است، نشان داده كه د يكه به تازگ يا باشد، اما مقاله رانيدر ا يوضع خشكسال

 .ستين يرواقعيشعار غ كي رانيا

كه حجم  دهد ير شده است، نشان ممنتش چريدر مجله ن يكه به تازگ يرانيا نيسه نفر از محقق يها يبررس

 شده است. هيتخل  يالديم 2015تا  2002كشور از سال  ينيرزميز يها از آب يا يباورنكردن

سمانه اشرف، محقق دانشگاه مونترآل و  ا،يدانشگاه كنكورد ارياستاد ،يناظم ياز مقاله عل يبخش در

كه در  ميا زده نيما تخم«باره آمده است:  نيادر  نيدر اروا ايفرنياستاد تمام دانشگاه كال رآقاكوچك،يام

 ريشده است، تاث هيتخل رانيا ينيرزميز يها مكعب از آب لومتريك 74) 2015تا  2002(سال  يبازه زمان نيا

خاك در سراسر كشور و  يشور شيافزا ران،يدرصد مساحت ا77موضوع با اضافه برداشت آب در  نيا

 »شده است. دهيد رانيدر ا نيزم يها تعداد و شدت فرونشست شيافزا

 هيبه طور پنهان تخل رانيا نيزم ريسال از ز 14در  هياروم اچهيتر از اندازه در بزرگ يحت يحجم يعني نيا

 موضوع در سرتاسر كشور معلوم است. نيا يامدهايپ يشده است و حاال حت

مقدار  نياول ما ا: «ديگو يم حجم از آب  نيا هيتخل يمقاله، درباره معنا نيمسئول ا سندهينو يناظم يعل

و  ميكرد سهيمقا ديشد يدر زمان خشكسال شانيكشور و مركز كشاورز نيا يو فالت مركز كايرا با آمر
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ساز شده  گر مشكليد يا است كه در منطقه يطيشدن به شرا كيدر حال نزد يلياعداد خ نيمشخص شد ا

 هياروم اچهيرا در ارمانيكشورمان معنا بدهد، معمسئوالن و مردم  يبرا طيشرا نيكه ا نيبود. اما بخاطر ا

 اچهيكه در يآن هم زمان ه،ياروم اچهيبرابر حجم آب در 1,6و با كمال تاسف مشخص شد كه  ميگذاشت

 .»ميكرد هيخلسال ت 14را در  ينيرزميز يها سطحش بود، ما آب نيدر باالتر

براساس آمار اعالم شده توسط وزارت مقاله منتشر شده كه اطالعات آن هم  جيكه نتا نيبدتر ا خبر

 هم برنگشته است. ها يبا بارندگ يشده حت هيآب تخل نيموضوع نشان داده شده است كه ا نيا روست،ين

كه بارش قبل از روان  يكار نياول گردد، يآب بعد از مصرف برم يبه طور كل: « دهد يم حيتوض يناظم

آب  نيدرصد ا50تا  40حدود  ران،ياز مناطق ا يليخو در  شود ياست كه وارد خاك م نيا كند يشدن م

برابر آب  1,6 ها حرف نيبرسد، اما با تمام ا ينيرزميز يها وارد خاك بشود به سفره آب تواند يبارش م

 »و برنگشته است. ميآب خورد هياروم اچهيدر

نه  ان،رياتفاق در ا نيا يكه عامل اصل دهد يو همكارانش نشان م يناظم يها يبررس ييسو از

 يبه فكر راهكار دياتفاق است و حاال هم خودش با نيا ليبلكه انسان دل م،يراقلييبوده و نه تغ ها يخشكسال

 .  ستيكه اصال ساده ن يباشد، راهكار

 اريمسئله بس نياما متاسفانه ا زدم يها را نم حرف نيا چوقتيكاش ه: «ديگو يم ايدانشگاه كنكورد ارياستاد

علم را  دياول با مينيمسئله را بب كي ميخواه يم يگم شده است. وقت ياسيس ياهويشده و در ه دهيچيپ

به  يو رقم هستند و ربط عدد گريد ها ني. اميدنبال راهكار بگرد ياسيو بدون نگاه س ميبگذار مانيجلو

 »ندارد. ياسيس يها راست و چپ و بحث

 :ديبخوان نجايرا ا ا،يكورددانشگاه، دانشگاه كن ارياستاد ،يناظم يوگو با عل گفت مشروح
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قرار  يرا مورد بررس رانيدر ا ينيرزميز يها آب زانيم ديگرفت مياصال چه شد كه تصم د،ييتان بگو مقاله از

 د؟يبده

آن  طيشرا افتيواضح است، در ها اچهيشدن در يو پر شدن و خال شوند يم دهيچون د يسطح يها آب

كه دارند، توسط  يپنهان تيبخاطر خاص ينيرزميز يها كه آب يتر است. در حال راحت نيمسئول يبرا

ها و  قنات ها، چاه يمثل خشك يالبته ما مسائل رند؛يگ يمورد توجه قرار نم يبه اندازه كاف نيمردم و مسئول

عمق مسئله چقدر  ميدانست ياما نم ميديد ياست، م ينيرزميز يها از كمبود آب يرا كه ناش نينشست زم

 است.

 دهيند يكس چيچون ه م،يكن يرا بررس تيوضع نيكه ا ديبه ما رس دهيا نيا شياز سه سال پ ليدل نيهم به

 يكه مثال برا يكرده است، در صورت دايدر كشور كاهش پ ينيرزميز يها آب زانيبود كه چقدر م

اطالعات  اشرفكار آن زمان گذاشته شد و خانم دكتر  نيا هياعداد وجود دارد. سنگ اول هياروم اچهيدر

 كردند. يآور موضوع را با زحمت جمع نيا

 

 د؟ياطالعات را به دست آورد نيچطور ا و

كار  نيمتاسفانه به صورت مدون نبود. اما ا يوجود داشت، ول رويوزارت ن تياطالعات در وبسا نيا همه

 يها آمار مربوط به آب ران،يحوضه ا ريز 472 يبرا رويوزارت ن يسخت انجام شد و ما از اطالعات رسم

 يمياقل يها مولفه اي شود يبرگردانده م ينيرزميز يها كه به آب يمثل آب گريو موضوعات د ينيرزميز

 .ميكرد يرا بررس ريمثل بارش و تبخ

رفته  نييپا رانيدر ا ينيرزميز يها آب يليتا مشخص شود كه اصال به چه دل ميكار را انجام داد نيا ما

عوامل  اياتفاق رخ داده و  نيا يهواشناس يها ياست، بخاطر خشكسال ميراقليياز تغ يا نشانه نيا اياست، آ

 موضوع بوده است. نيعامل ا »يانسان«
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 لومتريك74، 2015تا  2002دهنده بود و مشخص شد كه از سال  تكان اريشما بس يبررس نيا جهينت

 دهد؟ يم ييعدد چه معنا نيا تر يفي. به طور كميكرد هيرا تخل ينيرزميز يها مترمكعب از آب

 يكس چيواقعا چقدر است، ه رانيدر ا ينيرزميز يها آب يها سفره تيكه ظرف ستيمشخص ن متاسفانه

شده است.  هيتخل ينيرزميز يها چند درصد از آب ميتا من بگو داند يعدد را م نيادعا كند كه ا تواند ينم

 شود. صآن مشخ تيتا وضع ميكن سهيمقا يرا با منابع آب سطح زانيم نيا ميتوان ياما ما م

 ديشد يدر زمان خشكسال شانيكشور و مركز كشاورز نيا يو فالت مركز كايمقدار را با آمر نيما ا اول

 يا است كه در منطقه يطيشدن به شرا كيدر حال نزد يلياعداد خ نيو مشخص شد ا ميكرد سهيمقا

بدهد،  اردم كشورمان معنمسئوالن و م يبرا طيشرا نيكه ا نيساز شده بود. اما بخاطر ا مشكل گريد

 ه،ياروم اچهيبرابر حجم آب در 1,6و با كمال تاسف مشخص شد كه  ميگذاشت هياروم اچهيرا در ارمانيمع

 .ميكرد هيسال تخل 14را در  ينيرزميز يها سطحش بود، ما آب نيدر باالتر اچهيكه در يآن هم زمان

كه بارش قبل  يكار نياول گردد، يمصرف برمآب بعد از  يآب اصال برنگشته است. به طور كل زانيم نيا

درصد 50تا  40حدود  ران،ياز مناطق ا يليو در خ شود ياست كه وارد خاك م نيا كند ياز روان شدن م

 1,6ها  حرف نيا مبرسد، اما با تما ينيرزميز يها وارد خاك بشود به سفره آب تواند يآب بارش م نيا

 برنگشته است.و  ميآب خورد هياروم اچهيبرابر آب در

 تواند يآبخوان نم گريكه د ميها را تحت فشار قرار داد خوان و آب ميآب استفاده كرد نيما از ا يحد تا

سال  كيدر  يحت ش،يسال پ 15بشود، برخالف  شترياگر بارش هم ب يحت يعنيكند.  ميخودش را ترم

 كند. ايخودش را اح تواند يخوان به سرعت سابق نم پربارش، آب

 

 چه بود؟ جهينت د،يا كرده يرا هم بررس رانيآب در ا بيو غر بيبرداشت عج نيكه عامل ا ديگفت

به چه  زانيم نيرفته است و ا نيرزميكه مشخص شود چقدر آب به ز ميانجام داد يدار  كار حساب كي
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 داشته است. بعد هم ينقش قو يليموضوع خ نيدر ا يعامل انسان ميگرفت جهيخارج شده است و نت يشكل

 نيمحرك ا ميراقلييو تغ يكه خشكسال نيو مشخص شد متاسفانه با وجود ا ميانجام داد گريد ليتحل كي

 هاست. ما انسان ريتقص تيمسئول شترياست، اما ب رانيمشكل در ا

 
 

 نيها االن كمتر شده است، اما نه بخاطر ا است كه برداشت ما از آبخوان نيكه وجود دارد ا يگريد يدرد

اند  شده تر قيو عم شتريب مانيها . چاهميتا برداشت كن ميندار يآب گريما د م،يكن يمصرف م يكه آب كمتر

 جان ندارد. گريآبخوان د ناما مقدارش كمتر شده است، چو ميريگ ياز آب آبخوان را م يشتريو درصد ب
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 برداشت وجود ندارد؟ يبرا يآب گريد يعني

 .ميرياز او خون بگ ميبخواهنداشته باشد و ما  يكه خون يمثل فرد قا،يدق

 

نقش داشته  رانيا ينيرزميز يها آب هيدر تخل يكدام عوامل انسان تر يبه طور جزئ يدكتر ناظم يآقا

 است؟

به  ينيرزميآب ز يها برداشت يهستند كه برا ييها عامل چاه م،يصحبت كن ميبه طور مستق ميبخواه اگر

 شده است. اديها در كشور به شدت ز كه تعداد چاه ميما نشان داد يبررس نيوجود آمده است. در هم

تعداد چاه  نيها شناسنامه داده است، ما دو تا سه برابر ا به آن رويهستند كه وزارت ن ييها چاه ها نيتازه ا 

را  ها نيا رويوزارت ن يها . ما فقط با چاههاست نيمسئله بدتر از ا دهد يكه نشان م ميدار رمجازيغ

كه  يآب زانياحتماال م ميكن يررسكشور را هم ب رمجازيغ يها چاه ميخواست ياگر م ،ميكرد يريگ اندازه

 .ميا استخراج كرده يرسم يها را ما صرفا از داده يكنون جهي. نتشد يهم م نياز ا شتريشده ب هيتخل
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 ما داشته است؟ يبرا ييامدهايموضوع تاكنون چه پ نيا

 رويخود وزارت ن يها . ما از دادهشود يم شتريخاك ب يصد شورنداشته باشد، در يخوان واقعا آب آب اگر

 يآمار يها يشدن است. همبستگ تر يدر حال نمك نيزم رانيو مشخص شد كه در تمام ا مياستفاده كرد

 آب است. يانسان يها شدن بخاطر برداشت ينمك نيهم نشان داد كه با كمال تاسف، ا

 تيمقدار ظرف نيشده است، نشست زم نياعث نشست زمموضوع ب نيمتاسفانه و متاسفانه ا نيهمچن

 نيا ني. همچنرديبگ يسطل كمتر شود و آب كمتر كيكه ارتفاع  يمثل وقت كند؛ يآبخوان را كم م

 ييدر جا ست،يو آب ن ينمك تهران فقط درد كشاورز اچهيمثل در ييبه خصوص در جا نينشست زم

 يداريوجود دارد، اگر زلزله رخ بدهد و پا يديشد يزيخ زلزله يها تيرخ داده است كه فعال فاقات نيا

اثرات آن زلزله و اتفاق  تواند يم نينشست زم نيوجود داشته باشد، ا نيخاك نباشد و خطر رانش زم

 كند. شتريرا به شدت ب نديناخوشآ

 

و روبر يخطرات نيبا چن يبرنگشتند، از سمت نيرزميمصرف شده هم بارش باران به ز يها كه آب ديگفت

 م؟يانجام ده ميتوان يم يچه كار ست؟ياساس راهكار چ ني. براميهست

گم  ياسيس ياهويشده و در ه دهيچيپ اريمسئله بس نياما متاسفانه ا زدم يها را نم حرف نيا چوقتيه كاش

 ياسيو بدون نگاه س ميبگذار مانيعلم را جلو دياول با مينيمسئله را بب كي ميخواه يم يشده است. وقت

 ندارد. ياسيس يها بحث وبه راست و چپ  يعدد و رقم هستند و ربط گريد ها ني. اميراهكار بگرددنبال 

آن محكم باشد، حاال هركه در قدرت  يها هيپا ديباشد با يجمهورش هركس سيكشور ماست و رئ نيا

 يدعوا سر صندل يكشور ما لق شده و بهتر است جا ستيز طيمح يصندل يها هيندارد. پا يباشد فرق

 مشكالت را حل كنند. نيدستشان در دست هم بگذارند ا
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به  نديفرا كي جهيخزنده هستند و در نت يمثل خشكسال يبلندمدت است، مسائل يكار برا نيحل ا راه

 ميو وقت نگذاشت ميسد ساخت م،يآب را انتقال داد م،يسال فقط چاه ساخت 30 ياند. ما برا وجود آمده

 الهس 20 ديشا اي 10پروژه  كيمشكالت به  نيا ي. براميكن را درست يكشاورز يها رساختيز

 .ميازمندين

 

 ست؟يمدتمان چ كوتاه راهكار

رو به احتضار االن  ماريب نيانجام بدهند تا حداقل ا ييها تيفعال دينظر من، هم دولت و هم كشاورزان با به

 .ردينم

چطور ممكن است  كنند، يم دايا پفرد ر عيسر  يمجاز ينفر در فضا كياقدام  كيكشور ما كه با  در

 نيها را ببندند؟ اول چاه نيدرب ا توانند يمجاز كشور كجاست؟ و چطور نم ريغ يها مسئوالن ندانند چاه

 در كشور است. رمجازيغ يها انجام بدهند بستن چاه توانند يكه م يكار

 

 انجام بدهند؟ توانند يم يتيو كشاورزان چه فعال دولت

كه  كنم يموجود از دولت فكر نم يديو ناام طيشرا نيورزان صحبت بشود، البته با ابا كشا ديبا واقعا

انجام بشود و مثال من  ديحركت خودرو با كي ليدل نيمسئوالن بتوانند با كشاورزان صحبت كنند. به هم

صحبت كند تا  نشامنش خارج بشود و با كشاورز و هم وط ياستاد دانشگاه، من مهندس و ... از فضا

 .ننديها آموزش بب آن

آشنا كنند، چراكه  يبگذارند و كشاورزان را با مسئله خشكسال ييها دوره كي ديما با يها دانشگاه ديشا

 نيحل ا ميراقلييبدون در نظر گرفتن مسئله تغ طيشرا ني. در بهترستيكشورمان ن يمسئله امروز و فردا نيا

 يها خوان است كه آب دهيكش طولسال  ها ونيلياكه مچر برد، يزمان م شتريب يليخ ايسال  20تا  10مسئله 
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 .گردد يآب دو روزه هم برنم نيما پر شوند و ا

ضرر كند،  يوجود دارد و مثال قرار است كشاورز يكه اگر ضرر ميكن جاديفضا را ا نيا ديبا نيهمچن

 .مياندازه ضرر كن كيبه  ديهمه با

 

 كنند؟ يم ييراهكار را اجرا نيچطور ا گريد يچطور ممكن است؟ كشورها يزيچ نيچن

كاناداست و به  يخشك، قطب كشاورز مهيمنطقه ن نيا م،يكانادا داشت يتجربه را در آلبرتا نيما هم اتفاقا

بخاطر  هيجنگ سور نديگو يم ها ياز تئور يكيبراساس  يمعروف است. حت »اينان دن يسبدها«از  يكي

وجود  انهيخاورم هدر آلبرتا امكان صادرات گندم ب يمرتبط است؛ بعد از خشكسال نجايدر ا يخشكسال

 يراه انداختند. مقاالت يشد و مردم از درد نان، جنگ داخل يخشكسال ريهم درگ انهينداشت و خود خاورم

 منتشر شده است. هيكانادا و جنگ سور يهم درباره ارتباط خشكسال

مهندس بود و اتفاقا من  كياتفاق  نيا تيريشد، مسئول مد يكه در كانادا خشكسال يهر حال، زمان به

 ريفرد گفت كه اگر قرار است گشنه و فق نيكردم تا با او صحبت كنم. ا دايفرصت را پ نيخودم هم ا

نباشد. اگر من قرار است ضرر كنم،  ريو فق يبحث غن گريو د مينيبب بياندازه آس كيبه  ديهمه با م،يبمان

 يهمه پخش كرد و كس يفرد، كمبود را برا نيا جهي.در نتضرر كند زانيبه همان م ديمن هم با هيهمسا

 ميمردم همبسته شدند و دست در دست هم آب را تقس ليدل نيفكر نكرد كه سرش كاله رفته است. به هم

 كردند.

 

 است؟ يهم شدن رانيكار در ا نينظر شما ا به

كه  دانم ينه، نم اي ست يشدن رانيدر ا يزيچ نيكه چن دانم ينبودم و نم رانيسال است كه در ا نيچند من

 ايبگذارد  يگريدستش در دست كشاورز د تواند يبه هم اعتماد كنند و كشاورز م توانند يمردم واقعا م
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 كنند. ميتقس كسانيهمه به صورت  يآب را برا نيشجاعت را دارند كه ا نيآب ا يا منطقه رانيمد

 ياز راهكارها يكي نيرخ بدهد. ا يشكل مساو همه به يبرا دياتفاق با نيا م،يقرار است ضرر كن اگر

 مدت است. كوتاه

 

 يرانيما در حال و ست،يو اقتصاد ن استيس رانيا يبشود. مسئله اصل جاديا يگفتمان مل كي دياز آن با بعد

خواهد  يرا چه كس ندهياست، جواب نسل آ دهيها هزار سال به ما رس كشور بعد از ده نيا م،يخانه هست نيا

 داد؟

خاك، همه با هم  نيا يخاك استفاده كنند و بدون وجود هوا نياز ا ديفرزندان خودمان با تينهادر 

و  مينيبنش زيم كيسر  يهمگ ديشود كه شا نياتفاق منجر به ا ني. پس دوست دارم كه اميشو يغرق م

 .ميباهم صحبت كن

 

داشته  تواند يم ييامدهايپدر كشور ما چه  ماريب نينشوند، مرگ ا ييراهكار اجرا نيكه ا يصورت در

 باشد؟

 انجام بدهند؟ توانند ي. بدون آب چه كار مستيكشور ن گريكه آب نداشته باشد د يكشور

 

 م؟يكينزد ميكلمه آب نداشته باش يواقع يموضوع كه به معنا نيبه ا چقدر

 متر عمق90كه  يچاه گفت يبودم، م رانيدر ا يكشاورز كيمن در حال صحبت با  شيروز پ چند

روند تا كجا  نياست! ا دهيرفته به آب نرس نييمتر پا120كه  نيداشته تا به آب برسد االن بعد از ا

 زنگ خطر به صدا درآمده است. گريكه د كنم يكند؟ من فكر م دايادامه پ خواهد يم

فهان اما استان اص رود، يبه اصفهان م زدياز  ي. مثال فردكنند يآب نباشد مردم شروع به مهاجرت م يوقت
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 ني. االن اديآ يمردم به وجود م نيدعواها ب جهيرا ندارد و در نت يزدياسكان دادن به كشاورز  تيظرف

 يكه از دعوا ييها من عكس شيچهار سال پ ايرخ داده است، سه  رانيا ياز نواح ياتفاق در برخ

 كه باعث شد چند روز نخوابم. دميو اصفهان د زديكشاورزان در 

.  مردم و همه موجودات زمان دهد ياتفاقات رخ م نيشود و تناوبش باال برود، ا ديدماجرا تش نيا اگر

نداشته  نانيخود اطم ييو غذا يآب ،ياقتصاد تيهم مردم از وضع ي. وقتكنند يترس، شروع به دعوا م

 فكر كنم. رابخش از ماج نيبه ا خواهم يمن واقعا نم دهند، يانجام م يرانسانيغ يباشند، كارها

 

 رابطه است؟ نيدر هم يخطر هم زنگ ينيرزميز يها مقاله شما درباره آب نيا

ها  آن يو برا ميا نوشته ياديز ينيچن نيدكتر آقاكوچك و هم من، مقاالت ا يخانم اشرف و هم آقا هم

 يا پروژه كي نجايا يگاه اي مي. ما بدون بودجه و پول وقتمان را گذاشتميا پول هم نگرفته الير كي

انجام  يچشمداشت چيهكار را هم بدون  ني. اميمطالعاتمان انجام داد نياز آن را صرف ا يبخشو  ميگرفت

 است. ينيد يادا م،يآمد رونيكه از آن ب يبه كشور ها نيا م،يداد

 نيا يمقدار كيبه مسئوالن باشد تا  يبينه كيواقعا  نيبخورد و ا رانيبه درد مردم ا قيتحق نيا دوارميام

. ميا كشور را فراموش كرده ياست، اما ما مسائل اصل دهيرس يبه حد بد طيشرا نيد. ابساط را جمع كنن

خاك، همه با هم  نيا ياخاك استفاده كنند و بدون وجود هو نياز ا ديفرزندان خودمان با تيدر نها

و  مينيبنش زيم كيسر  يهمگ ديشود كه شا نياتفاق منجر به ا ني. پس دوست دارم كه اميشو يغرق م

 .ميهم صحبت كنبا
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 16/02/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – كيدرولوژيه يدر خشكسال يميراقلينقش عوامل غ

 

 نيكرد. ا يبرف) بررسكاهش دوره بارش (شامل بارش  راتيهمراه با تاث ديرا با كيدرولوژيه يخشكسال

 است. رگذاريتاث ينيرزميز يها مخازن و سطح آب ها، اچهيها، در آب رودخانه زانيكاهش بارش در م

گزارش داده است كه تناوب و  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سنا،يگزارش ا به

توجه خود  شتريشناسان ب كرد اما آب يبررس زيدر محدوده حوزه آبخ ديرا با كيدرولوژيه يشدت خشكسال

 .كنند يمعطوف م كيدرولوژيه ستميو س زيدوره در حوزه آبخ نيو ا دهيپد نيرساندن ا انيرا به نحوه به پا

 يريو با تاخ ستين يو كشاورز يمياقل يها يمعموال همزمان با خشكسال كيدرولوژيه يها يخشكسال

كاهش بارش بتواند خود  نيا نكهياست تا ا ازيمورد ن يتر يچراكه زمان طوالن دهد يم يها رو نسبت به آن

سطح آب  ايها و  آب رودخانه انيكاهش رطوبت خاك، جر لياز قب كيدرولوژيه ستميس يرا در اجزا

 و مخازن نشان دهد. ها اچهيدر

 زيكامال متما يو اجتماع يمختلف اقتصاد يها در بخش كيدرولوژيه يخشكسال رينقش و تاث رو نيا از

رطوبت خاك شود كه  عيباعث نقصان و كاهش سر تواند يم يمثال كاهش بارندگ ياست. برا گريكدياز 

 يها روگاهيقابل مشاهده است و مسئوالن ن يامر در وهله اول توسط متخصصان و مسئوالن كشاورز نيا

 .ابنديممكن است اثرات آن را در يا چند ماهه ريبا تاخ ستيز طيمح ايو  يبرقاب

ها و مخازن،  رودخانه ليازقب كيدرولوژيه يها ستميشده در س رهيآب ذخ ايو  يآب جار گريد ييسو از

 ،يرانيكشت ،ياريآب الب،يها مانند كنترل س از آن يا چند منظوره يها دارد و استفاده يبرداران متعدد بهره

 كيدرولوژيه يسالو شدت اثرات خشك امدهايپ نيبنابرا شود يو... م يريگيبهداشت و شرب، ماه

باعث بروز  يرقابت بر سر استفاده از منابع آب ياست و هنگام وقوع خشكسال تر دهيچيتر و پ افزون

 .شود ياستفاده كنندگان از آب م نيب ييها كشمكش
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 رياز نقش سا توان ياما نم شوند يشناخته م يخشكسال هيو اول يعنوان عامل اصل به يميچند عوامل اقل هر

 ،يتراش مثل جنگل نيزم يدر كاربر عيوس راتييهمانند تغ يخشكسال دهيكننده پد ديعوامل موثر و تشد

 زيآبخ وزهح كيدرولوژيبزرگ كه مشخصات ه يمانند ساخت سدها يعمران اتيعمل ايخاك  بيتخر

 غافل شد. دهند، يقرار م ريرا تحت تاث

هستند و كمبود  گريدكيحلقه اتصال مناطق مختلف به  كيدرولوژيه يها ستميگزارش س نياساس ا بر

مثال  يقرار دهد. برا ريتحت تاث زيخارج از محدوده خود را ن يمنطقه ممكن است مناطق كيبارش در 

 .كند يمواجه م يتمام حوزه را با خطر خشكسال ز،يحوزه آبخ يكمبود بارش درمناطق باالدست

استفاده  دياست. تشد ينيرزميز يها از آب هيرو يب يبردار بهره يخشكسال ديعوامل موثر بر تشد گريد از

 كند يوارد م ينيرزميرا بر منابع آب ز يكشت فشار مضاعف ريباال بردن سطح ز يبرا ينيرزميز يها از آب

كه  يخشكسال يها الو در س شود يم ينيرزميآب ز يها باعث افت محسوس سفره ندهيفشار فزا نيو ا

 .رسد يم يبه حالت بحران ينيرزميآب ز يها افت سطح سفره شود يمنابع دوچندان م نياستفاده از ا

 شيها فرسا دنبال آن و به ياريو آب ينامناسب كشاورز يها مفرط و روش ياز چرا يناش ياراض بيتخر

 .كند يم ديرا تشد ياثرات خشكسال يو باد يآب

 ريز يها آب هيجذب آب و عدم امكان تغذ يخاك برا تيموجب كاهش ظرف يرفتن خاك سطح نيب از

 لياست س ينسبت خشك به نيكه سرزم رانيخواهد شد. در كشور ا البيمنجر به بروز س تيو در نها ينيزم

 يها رو نامناسب بارش يزمان عيو توز رانيخشك فالت ا طي. شراگرنديكديهمزاد  يو خشكسال

 ت، موثر است.اس يبارندگ زانيها وابسته به م در آن انيجر زانيهستند و م يفصل شتريكه ب رانيا يها دخانهرو

و در  شود يم لياز متوسط درازمدت باشد منطقه مواجه با س شيب يكه بارندگ يدر مواقع رو نيا از

 بود. ميمواجه خواه يخشكسال دهيكمتر از متوسط باشد با پد يكه بارندگ ييها سال
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 17/02/1400خبرگزاري ميزان  – خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 34كاهش 

 

 15تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 138ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 1400 بهشتيارد

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 296شابه سال قبل بالغ بر است كه در مدت م يدر حال نيا

 يدرصد  35ساله با كاهش  51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد 53كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

كه نسبت به  دهيرس متريليم 262ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 18و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 34سال گذشته با كاهش  يها ارشب

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم200عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 42و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 54

 14بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 216با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 3مدت كاهش   و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 36 كاهش

 60بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 89با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد 36ساله با كاهش  51ز مدتو نسبت به درا يدرصد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 73بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 39با  زيشرق ن يمرز حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 57كاهش 

ل گذشته بارش نسبت به سا متريليم 97با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست، حوضه آبر يگفتن
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 را به ثبت رسانده است. يدرصد 49و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 64با كاهش 
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 18/02/1400خبرگزاري ميزان مورخ  –ي نيزم ريآب ز يها سفره مِيحال وخ

 

از دست رفته  ينيزم ريز يها مكعب از آب لومتريك 74سال،  14است كه در طول  از آن يحاك ها يبررس

 آب قرار دارد. هيرو يبحران برداشت ب ريدرصد مساحت كل كشور تحت تأث 77و 

حجم آب  رييتغ زانيدر مورد م چريمجله ن يقيروزنامه رسالت نوشت: گزارش تحق - زانيم يخبرگزار

به نگارش  كاياز كانادا و آمر يرانيسه پژوهشگر ا يورمان كه از سوكش زيآبر يها در حوضه ينيرزميز

 ريز يها از آب بمكع لومتريك 74سال،  14در طول  يعني 1394تا  1381 يها سال نيب دهد يدرآمده نشان م

 آب قرار دارد. هيرو يبحران برداشت ب ريدرصد مساحت كل كشور تحت تأث 77از دست رفته و  ينيزم

آب  يها سفره تيكه وضع زنند يم اديفر يكارشناسان و دلسوزان داخل سال انيت كه سالاس نيا تيواقع

از اندازه  شيو حفر ب هيرو يب يها همچون برداشت يانسان يها تيو فعال ستيكشورمان خوب ن ينيرزميز

تعادل  يها طرح يو اجرا ينيسرزم شيآب، عدم آما يبا مصرف باال يچاه، كشت محصوالت كشاورز

 يو اشكال راديها ا مرز نيا رونياما از آنجا كه تا از ب ،ينيرزميشده است بر جان منابع آب ز يشترين يبخش

در خصوص  چرين يالملل نيمجله معتبر و ب ريگزارش اخ م،يكن ينشوند، به آن توجه نم ادآوريرا به ما 

 نيسر بدهند؛ لذا هر چند اوا اسفا  اديرو ف نديايباعث شد همه به خود ب رانيا ينيرزميز يها آب تيوضع

اما  چند،يپ يدرد به خود م نيهاست در سكوت با ا ل سا ينيرزميآب ز يها و سفره ستين ديموضوع جد

 يمنابع آب كشور طرح تيريمد وهيكه در ش نيسرزم نيا يآب رانيمد يبود برا يگزارش، تلنگر خوب نيا

 نو دراندازند.

 

 رانيا يطيمح ستيز تيامن ديكل ،ياريراندمان آب بهبود

موجود در دسترس  ينيرزميمتوسط ماهانه سطح آب ز يها گزارش كه با استفاده از داده نياساس ا بر
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مربوط به  هيتخل زانيم نيشتريبه دست آمده است، ب رانيحوضه در ا 30حوضه و  ريز 478عموم در 

 26 هك يا ست. حوضهرفته ا ليسال تحل 14مكعب در طول  لومتريك 20/35نمك بوده كه  اچهيحوضه در

 .دهد يرا پوشش م تختياز جمله پا رانيا تيدرصد جمع

 4مكعب كه  لومتريك 0/01 ليتحل زانيقره سو است با م-مربوط به حوضه هراز زين هيتخل زانيم نيكمتر

 .شود يرا شامل م رانيا تيدرصد جمع

ختگان بوده كه كاهش مربوط به حوضه طشك ب زين ينيرزميآب ز رهيدر ذخ ينسب راتييتغ نيباالتر

. دهد يرا پوشش م رانيا تيدرصد از جمع 5/3 زيحوضه ن ني. ادهد يرا نشان م يدرصد 2600حدود 

 شيافزا ياصل ليدل ياريغذا بدون بهبود راندمان آب ديتول«است كه  نيگزارش ا نياستدالل نگارندگان ا

باعث  ينيرزميضافه برداشت آب زاست. ا رانيا ينيرزميآب ز يها از حد اضافه برداشت از سفره شيب

 »كامل نباشند. يابيمرطوب قادر به باز يها در سال يها حت كه آبخوان شود يم

در  ياريبحران، بهبود راندمان آب نيبرون رفت از ا يمقاله برا نيا سندگانينو يها از راهكار يكي بالطبع

بهبود  يبرا ياقدامات فور ز،يناچ رايبس ياريبا راندمان آب رانيمانند ا يكشور يبرا«است:  يكشاورز

 لياست كه به دل رانيا يطيمح ستيز تيامن ديكل نيكه ا ميباور نياستفاده از آب الزم است. ما بر ا

آب و هوا، احتماالتحت تنش  رييتنوع و تغ شيهمراه با افزا ،يو انسان يعيمدت طب يطوالن يها يخشكسال

 »قرار خواهد گرفت. يشتريب

را  يعيو طب يانسان يكارشناس و پژوهشگر منابع آب، دو عامل اساس ،يخلق اطيناصر خ راستا، نيهم در

 :ديگو يمؤثر دانسته و م ينيرزميآب ز يها در كاهش سطح آب سفره

بازگشت متعدد  يها دوره دي. بدون تردميكن يم يخشك جهان زندگ مهيدر منطقه خشك و ن ما«

 طيشرا نيما با توجه به هم اكاني. نميتمدن خود داشته ا خيسال در طول تار 30و  20، 10، 5 يخشكسال

كه در  يمياقل طيمثل قنات را به وجود آوردند كه بتواند متناسب با شرا يا خارق العاده اريسازه بس ،يعيطب
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. در خصوص عامل ستين يديمسئله جد نيا نيشان را برطرف كند؛ بنابرا يآب يها ازيآن قرار داشتند ن

 كياز  تيجمع هيرو يب شيگفت افزا ديبا زين ينيرزميز يها آن بر كاهش آب ريتأث يو چگونگ يانسان

 دايپ شيافزا زيما ن يآب يها ازيسو باعث شده است ن گرياز د يشدن و گسترش تكنولوژ يسو و صنعت

سال است آن  50، 60و چه از طرف خود مردم،  نيمنابع آب چه از طرف مسئول تيريمد نيكند. همچن

 ياديز اريبس يها است كه برداشت نيا تينبوده است. واقع زميناميد يو دارا ايپو ديو شا ديباطور كه 

 قابل كنترل خواهند بود. يار منسجم، منابع آبيبس تيريتنها با مد يطيشرا نيو در چن ميانجام داده ا

 

 قانون مخرب كي

مخرب  اريحفر شده بودند را بسمجاز  ريكه به صورت غ ييها مجوز به چاه يدر اعطا 85قانون سال  يو

كه قبل  ييها را ارائه كردند و گفتند تمام چاه يآمدند طرح 1385در سال  ها نيا: «دارد يدانسته و اظهار م

. غافل از رنديبگ يبردار هرهمجوز حفر و ب توانند ينداشته است، حاال م يبردار سال مجوز بهره نياز ا

ها مجوز داده بود، باالتر از  به آن روي، وزارت ن85ب و قبل از سال قبل از انقال يكه حت ييها چاه كه نيا

چه  ميدچار مشكل بود زيها ن ما با همان نيبنابرا كردند؛ يم هيكشور آب را تخل يها آبخوان ليتوان و پتانس

 لهيوس نيها هزار حلقه چاه بد كرد و ده بيرا مجلس وقت تصو نمتأسفانه آن قانو كه نيبرسد به ا

 دار شدند.  مجوز

 

 نشده اند يهنوز متوجه خطر كم آب مردم

ها تعادل  دشت ينيرزميرفتن سطح آب ز نييكشور و پا ييغذا تيامن نيب ديمعتقد است با يخلق اطيخ

متأسفانه مردم ما به  كنم يبه صراحت عرض م: «ميداشته باش يبند تيمسئله اولو نيا يو برا ميكن جاديا

. ستندين ينام كم آب به يهنوز متوجه خطر رانيا يها مردم كالن شهر ژهيبه وو  نيمردم مناطق شهرنش ژهيو
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ها  مشهد و اصفهان ساعت يونيليم 5تا  4 ايتهران  يونيليم 12كه شهر  شود ياحساس م يخطر زمان نيا

واقعا نامساعد است. مردم ما متأسفانه هنوز  طيآب داشته باشند. آن زمان متوجه خواهند شد كه شرا يقطع

 يها ها و روستا ها و كالن شهر شهر يمصرف شربرا هم اضافه كنم كه آب  ني. من استنديمتوجه مشكل ن

اما در هر صورت  ست،يتوسط كشاورزان ن ينيرزميز يها با حجم استحصال از آب سهيما اصال قابل مقا

 »است. يآن هم خود عدد

دانسته و عنوان  تر يرا بحران رانيا يو مركز يدر مناطق شرق ينيزم ريآب ز يها سفره تيوضع يو

كشور را  يها از آبخوان يدرصد بهره بردار نيشتريب رانيا يو مركز يمتأسفانه مناطق شرق: «دارد يم

 نيكرمان، فارس و قم ما با ا زد،يسمنان، اصفهان،  ،يخراسان جنوب ،يخراسان رضو يها دارند. در استان

است و  يمنف يدشت ما از نظر بهره بردار 409 النيب ميگو يكه من م ي. اما زمانميمشكل رو به رو هست

 هيها در كل دشت نياست كه ا يمعن نيبه ا شود، ينم ديتوسط باران و برف تجد ميكن يآنچه كه برداشت م

ممكن است باالتر از  يبارندگ زانيكه م يغرب يها شما در استان يعنيكشور پخش است.  يها استان

 د،يمشكل را دار نيدر كردستان هم ا د،يها را دار دشت النيبودن ب يمنف نيا زيمتوسط كشور باشد ن

مواجه شده اند.  ينيرزميآب ز يمنف النيها با ب در شرق استان مازندران چند سال است كه دشت نيهمچن

 »شده است. ريمسئله همه گ نيا

 

 منابع آب تيريدر مد ضعف

 يو علم يرا فن كنند ياعالم م ينيزم ريم منابع آب زاتما يكه زمان برا يپژوهشگر اظهار نظر كسان نيا

مقامات  شود يم دهيد يگاه: «ديگو يخاص خود را دارد م يها يژگيو يهر دشت كه نيا انيندانسته و با ب

خاص خودش را دارد.  يژگيو ي. هر دشتستيارقام درست ن ني. ادهند يو ارقام م نديآ يمسئول كشور م

 ،يروند منف ني. با ادامه اشود يكشور تمام م ينيزم ريز يها آب گريسال د 30 اي 25مثال  ميبگو توانم ينم
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اش تمام شود.  ينيزم ريآب ز رهيذخ گريسال د 20 گريد يو دشت گريسال د 10دشت ممكن است  كي

است  رويكه مصوب خود وزارت ن يبخش ادلتع يها كنم چنانچه طرح ينيب شيپ توانم يم نگونهياما من ا

كلمه مطالعه و به طور كامل اجرا  يواقع يبه معنا ،يو خشكسال يبا كم آب يسازگار يها رحدر كنار ط

 مهيمناطق خشك و ن يها يژگياز و يكي. ميرا كنترل كن مانيدشت ها ميتوان يم ياديشوند ما تا حد ز

 ليس ني. آب اافتد يراه م يميعظ ليكوتاه، س تمركزدوره  يبارندگ كيبا  دفعه كياست  نيخشك ا

مثل امسال  ييها سال يو هم برا ديايبه وجود ن بيكه هم تخر ميآن را كنترل كن دياست. با متيما غن يبرا

منابع آب  تيري. من مشكل را در درجه اول مدمياستفاده كن ها نياز ا ميبتوان ميرو به رو هست يكه با كم آب

اعالم كرد  شيهفته پ يراسان رضوعامل آب خ ريمد يي. محمدعالميهست فيضع اريبس آنكه در  دانم يم

 5شده بود، امسال  يخراسان رضو يها متر مكعب آب وارد سد ونيليم 500بر خالف سال گذشته كه 

 يا صد برابر كمتر، هر انسان عاقل و با تجربه يعنيبوده است،  مانيآب سدها يمتر مكعب ورود ونيليم

اما آنچه  رند،يبگ خواهند يم يميچه تصم انريمد دانم يآب خطرناك است. نم تيبفهمد وضع تواند يم

نگرش حوضه  ديباشد، با كپارچهي تيريبه صورت مد ديبا شود يكه گرفته م يماتيتصم كه نيمسلم است ا

فكر  م،يمسائل را حل نكن نيحل شود. تا ا ديها به خاطر آب با استان نيباشد و معارضات ب يزيآبر

 »كشور برطرف شود. نيمشكل آب ا كنم ينم

 

 يآب، موانع طرح تعادل بخش يقانون يها جذب بودجه و مشخص نبودن ساختار عدم

 يها حفظ و كنترل آب يها از راهكار يكيكه  يطرح مهم تعادل بخش يبه موانع اصل انيدر پا يو

است. اول مسئله اعتبارات  زيموانع در حال حاضر دو چ نيا: «دارد يم انياست اشاره كرده و ب ينيرزميز

كه هنوز قانون مجوزدار شدن  يزمان يعني شيسال پ 15 رو،يطرح در وزارت ن نيا يست. سنگ بناا يمال

نشده بود، گذاشته شد و بعد از سه، چهار سال مسكوت ماندن در  بيتصو 85مجاز در سال  ريغ يها چاه
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. اگر كند يدرصد بودجه را جذب م 10 تيآن شروع شد. اما هر سال نها ياجرا 90، 91در سال  تينها

آن  ريقرار است درگ خانه مهم دارد و چند وزارت اريدستورالعمل بس 15مهم است و  نقدريا يطرح كي

 ي. تا زماندهد ياصال معنا نم نيا كند؟ يم افتيدر يبشوند و راه نجات دهنده است، چرا آنقدر بودجه كم

ا هم به خودش صد در صد بودجه ر ياگر طرح تعادل بخش يها مشخص نشود حت چارچوب نيكه ا

و  ييبهتر خواهد بود، اما به آن كارآ يفعل طيالزم را نخواهد داشت. مسلما از شرا ييجذب كند آن كارآ

اصالح  ديها با ساختار يعنيهستند  گريكديدو مكمل  ني. اديشده خود نخواهد رس نييتع شياهداف از پ

منابع آب كشور  تيوضع صورت نيا ريدر غ ميكن يكار ميبشود و بودجه كامل جذب شود كه ما بتوان

 »واقعا در خطر است.
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 امروز نيمصرف آب از هم تيريتهران / ضرورت مد يآب ريبارشها و ذخا تيوضع نيآخر

 18/02/1400خبرگزاري تسينم مورخ  –

 

امروز  نيآب شرب، از هم داريمطمئن و پا نيكمك به تام ياست تا شهروندان محترم تهران در راستا ازين

و  يتابستان سال جار ميآب توجه الزم را داشته باشند تا بتوان نهيو مصرف به يينسبت به صرفه جو

 .ميكن يپرمشكل و چالش س نياوج مصرف آب را با كمتر يروزها

 

 
 

 يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد ،ياريشهر محمد

 ريذخا تياظهار داشت: در حال حاضر وضع ميتسن يخبرگزار يتهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد

 ونيليم 973سال گذشته كه  با روز مشابه سهيمترمكعب است كه در مقا ونيليم 804گانه تهران  5 يسدها
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 .ميتهران را شاهد هست يآب در سدها رهيمترمكعب كاهش ذخ ونيليم 169 بايمترمكعب بود، تقر

 يدر روزها يرگبار يكه در خصوص بارشها ييها ينيب شيو پ رياخ يرغم بارش ها يافزود: عل يو

نسبت به  ياه سال جارم بهشتيروز نخست ارد 17تهران در  يمخازن سدها يورود تيشده، وضع يآت

 درصد كاهش مواجه شده است. 57زمان مشابه سال گذشته با 

 ونيليم 158گانه تهران  5 يامسال در سدها بهشتيروز نخست ارد 17در " نكهيا انيبا ب ياريشهر

روز نخست  17تهران در  يآب به مخازن سدها يمقدار ورود ني، گفت: ا"ميداشت يمترمكعب ورود

 مترمكعب بود. ونيليم 370شته حدود سال گذ بهشتيارد

نسبت به  يماه سال جار بهشتيدر ارد ر،ياخ يبا بروز بارشها زيادامه داد: در خصوص بارشها ن يو

تهران از  يبارشها زانيم سهياما در مقا م؛يبارشها را شاهد بود شيدرصد افزا 13سال گذشته،  بهشتيارد

كاهش  زانيم نيدرصد كاهش داشته و ا 37نان بارشها گذشته، همچ يبا سال آب يجار يسال آب يابتدا

مصرف در تابستان  تيريبه مد يآب به مخازن سدها و ضرورت توجه جد يبارشها موجب كاهش ورود

 شده است. يسال جار

كرد:  حيتهران تصر يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد

كننده آب شرب تهران موجب شده كه  نيتام يسدها زيدر حوضه آبر يبرف ريذخانبود  گريد ياز سو

در  اه يروند كاهش ورود نيكه مطمئنا ا ميآب به مخازن سدها باش يشاهد كاهش روز افزون ورود

 .افتيخواهد  زين شيخصوصا در فصل تابستان افزا يآت يروزها
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خبرگزاري ايسنا  - ست؟ي/راهكار چ ها بارش زانيفشار بر مراتع كشور با كاهش م شيافزا

 18/02/1400مورخ 

 

كاهش اثرات  يراهكارها حيضمن تشر يزداريها، مراتع و آبخ كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ريمد

 شيافزا يصورت تصاعد فشار بر مراتع را به ينزوالت جو زانيدر مراتع گفت: كاهش م يسالخشك

 .دهد يم

 شيهكتار، ب ونيليم  84,8معادل  يمراتع كشور با وسعت نكهيبا اشاره به ا سنايبهزاد در گفت و گو با ا ترحم

بردار  خانوار بهره ونيليم كياز  شيب شتياظهاركرد: مع شود، يدرصد از سطح كشور را شامل م 52از 

درصد  66در حدود  ياهيگ شپوش گريد ييبه مراتع وابسته است. از سو يريهزار خانواده عشا 200شامل 

 ديها سبب تشد عرصه نياز ا يراصوليغ يها يبردار قرار دارد و بهره ريفق تياز مراتع كشور در وضع

رخداد  عيامل آب و خاك و تسرش هيدر حفظ منابع پا يشتريو مشكالت ب ليو بروز مسا بيتخر

 . شود يم ييزا ابانيب

 دهيپد« رانيجهان ازجمله ا خشك مهيمناطق خشك و ن ريانكار ناپذ يها تياز واقع يكيادامه داد:  يو

كه تلورانس (مقاومت و  ياهانيگ يرو يو حت بخشد يرا شدت م ييزا ابانياست كه ب »يخشكسال

 است.  رگذاريتاث زين دهند ياز خود نشان م يدر مقابله با خشكسال يي) بااليسازگار

متاسفانه بر اثر  نكهيا انيكشور در ادامه با ب يزداريها، مراتع و آبخ كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ريمد

مراتع  داتياند و تول قرار گرفته يجد بيمراتع كشور در معرض آس ،يخشكسال دهيبروز و استمرار پد

 تيكرد: در نها حيتصر ست،ا دهيآمده و به حداقل ممكن رس نييپا اريبس ياهيلحاظ پوشش گ  به ريفق

شدن آن توسط  نيگزيخوراك و جا خوش اهانيدام و كاهش گ ازيمورد ن يعلوفه مرتع تيكاهش ظرف

 وارد شود. انيكه به سالمت مرتع و دام ز شود يمهاجم و هجوم آفات و امراض سبب م اهانيگ
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 يها نهيدر زم ياديز يها خسارت م،يمستق يها عالوه بر خسارت يخشكسال دهيگفته بهزاد وقوع پد به

خاك، كاهش حجم آب سفره  شيفرسا ز،يآبخ يها حوضه يزيخ ليس بيضر شيمختلف ازجمله افزا

 . دارد دنبال به را …و يفرهنگ يو حت يبروز مسائل اقتصاد ،يباد شيفرسا ،ينيرزميز يها آب

زاد و ولد، حساس  زانيكاهش م ،يدام داتيكاهش وزن دام، كاهش تول نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

ها است،  دام يرو ياثرات خشكسال نيازجمله مهمتر يدشت يها دام يو خطر نابود يماريها به ب شدن دام

 يدام يكيژنت كيراتژمهم و است ريرفتن ذخا نيو ازب نيسقط جن شيبه افزا توان يموارد م گريگفت: از د

پراكنش نامناسب دام در سطح مرتع و  تيانسان و درنها يو كمبود منابع شرب دام و حت كشور، كاهش

فشار بر مراتع  ينزوالت جو زانيكاهش م  نينامناسب از مرتع اشاره كرد عالوه بر ا يبردار بهره جهيدر نت

 .دهد يم شيافزا يصورت تصاعد را به

و كمبود علوفه و آب و  يهوا در مراتع قشالق گرم شدن ،يكرد: با توجه به شدت خشكسال حيتصر بهزاد

زودتر از موعد مقرر به  رياوقات كوچ عشا يكه گاه شود يمختص دام سبب م ريواگ يها يماريب وعيش

 . ستندينآماده چرا  كيولوژيزيآن هنوز از لحاظ ف اهانيگ كه يانجام شود در حال يالقييمراتع 

 رو نيكشور در ادامه اظهار كرد: از ا يزداري، مراتع و آبخها كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ريمد 

 يريعشا يها راه ليرفتن ا نياز ب ،يالقييمراتع  تيكوچ و در نها ريدر مراتع مس ريحضور زود هنگام عشا

 شود يو خاك م آبو وارد شدن خسارت به منابع  ياهيپوشش گ بيدنبال دارد و موجب تخر را به

بحران درنظر  نيمقابله با ا يدولت برا ياز سو يتيحما داتيتمه يطيشرا نيچن است كه در ازين نيبنابرا

 گرفته شود.

 1399-1400 يسال آب يها بارش يبررس رو،يوزارت ن يبر اساس آمار منتشر شده از سو نكهيا انيبا ب يو

سال بارش نسبت به  يدرصد 54بلند مدت و كاهش  زانيها نسبت به م بارش يدرصد 43از كاهش  يحاك

 10,7از  راتععلوفه قابل برداشت مجاز از م ديكه تول شود ياساس برآورد م نيگذشته است، گفت: بر ا
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 .ابديكاهش  يتن در سال جار ونيليم 6,45 زانينرمال و بلند مدت به م طيتن در شرا ونيليم

است كه  ازين يو بعد از خشكسال نيكاهش اثرات ح يها استيكردن س يياجرا يگفته بهزاد برا به

خروج دام از مرتع و  يتيحما يها طرح قيگله و كوچك كردن گله از طر بيترك رييهمچون تغ يموارد

ت مرتع، اعمال  يعلوفه و انتقال آب، كنترل ظرف ديخر ارانهيآب و  عيو توز نيچرا، تام تيريانتقال دام، مد

ها و  اتراقگاه زيداث و تجهو اح ديشد يخشكسال ريسه ساله مرتع در مناطق تحت تاث ايدو  يها قرق

 .رديها در دستور كار قرار گ دام يانتظار و نگهدار يها ستگاهيا

 نيمراتع ح ياياصالح و اح اتيعمل يخدمات بهداشت و سالمت دام، اجرا هيكرد: ارا ديتاك انيدر پا يو

به اعتبارات  ازيآب باران، احداث آبشخور و آب انبار و ... ن ينزوالت با جمع آور رهيذخ ،يخشكسال

 زيمانند آب و خاك ن هيپا يطيكنندگان، از منابع مح ديو تول دياز تول تيموقع دارد تا ضمن حما و به يكاف

 حفاظت شود.
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 ازمندين ريقرن اخ  ميسال ن نيتر ختالف اظهارات مسئوالن درباره مصرف آب/خشكا

 18/02/1400خبرگزاري فارس مورخ  –ي منابع آب ژهيو تيريمد

 

وزارت  انيشود اما اظهارات متول ريقرن اخ ميسال ن نيتر آماده مواجه با خشك ديكه كشور با يطيشرا در

 مصرف آب در كالنشهرها باهم اختالف دارد. طيشرا رامونيپ روين

بر  ،ياپيدر دوسال پ يفارس، پس از بارش مناسب نزوالت جو يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

در سال  ،يمدت ترسال يبر ورود كشور به دوره طوالن يمبن گذاران استياز س يبرخ ينيب شيخالف پ

 .ميهست ريسال اخ 50در طول  يسال آب نيتر شاهد خشك يجار

كمتر از  يجار يكشور در سال آب يبارندگ زانيم رو،يوزارت ن يآمار ارائه شده از سو نياساس آخر بر

 167,4بلند مدت بارش در مدت زمان مشابه معادل  نيانگيم كهيگزارش شده است، در حال متريليم 122

 .ميتبارش هس يدرصد 27شاهد افت  1400 - 1399 يثبت شده و در سال آب متريليم

 كيبروز  يشود، حكم زنگ خطر جد يتلق يعيطب دهيپد كياز آنكه  شتريب يجو يها بارش كاهش

 .طلبد يمسئوالن و توجه مردم را به خود م يزير از گذشته برنامه شيكه ب يبحران در كشور است. بحران

 

 از كشورها باالتر است يارياز بس راني* سرانه مصرف آب در ا

خشك جهان واقع شده اما اطالعات موجود از  مهياز مناطق خشك و ن يكيدر  نرايا نكهيبه ا باتوجه

 كشور ندارد. يآب طيبا شرا يقيتطب چيمصرف آب ه

 دهيدر اكثر نقاط آن به ثبت رس متريليم 600از  شتريب يعنوان مثال در كشور انگلستان كه متوسط بارندگ به

در  گريد ياز سو شود، يدر روز برآورد م تريل 153هر نفر معادل  يبرا ياست، سرانه مصرف آب خانگ

در روز به ثبت  تريل 129سرانه مصرف آب معادل  زين متريليم 810كشور هلند با متوسط بارش ساالنه 
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درصد دو كشور مذكور، سرانه مصرف آب  30با متوسط بارش كمتر از  رانياست اما در كشور ا دهيرس

 ست.شده ا نييتع تريل 224مردم معادل  يبرا

 رانيبرابر م 2به  كينزد ،يياروپا يسوم كشورها كيدر كشور با سرانه بارش  رانيمردم ا يعني نيا

 .كنند يها از آب استفاده م مصرف آن

 

 مصرف آب در كشور طيشرا رامونيپ روي*اختالف مسئوالن وزارت ن

بار مخابره شده از مصرف آب در كشور در كنار اخ يبر سرانه باال ياست، اطالعات مذكور مبن يعيطب

 انيآن است كه متول زينكته تامل برانگ نيب نيرا فراهم كند، در ا يدشورا طيشرا نهيزم تواند يم يخشكسال

 مصرف آب در كشور ندارند. طيدرباره شرا يآب در كشور نظر مشترك نيتام ياصل

مصرف آب در  زانيا اشاره به مدر امور آب و آبفا ب روين ريمعاون وز ،يخامس زاده يراستا، قاسم تق نيهم در

داشت و در  يكرونا مصرف رشد نجوم روسيو وعيش يابتدا يدر بازه زمان« حال حاضر كشور گفت: طيشرا

 »است. دهيرس ياما االن به حالت معمول ميمصرف آب بود يدرصد 45 شيتهران شاهد افزا نيهم

به چه  يمنابع آب در سال جار تيرينحوه مدسوال كه  نيدر امور آب و آبفا در پاسخ به ا روين ريوز معاون

 .»ميكرد تيريمد زيرا ن طيشرا نيو بدتر از ا ميرا داشت يسخت يها سال نيما تجربه چن« نحو است گفت:

بر ركوردزدن  يمبن يشاهد اخبار رايكه اخ شود يمطرح م يطيدر شرا يخامس زاده يقاسم تق اظهارات

شركت آب و فاضالب  رعامليمد ،ياريرتباط محمدرضا بختا ني. در اميمصرف آب در شهر تهران بود

 ماه بهشتيروز جمعه اول ارد« گفت: تختيدر پا هيرو يمصرف آب ب عياستان تهران با اشاره به ابعاد وس

روز  كيمصرف در  زانيم نيهزار مترمكعب آب در تهران مصرف شد كه ا 350و  ونيليم 3، 1400سال 

 »بوده است. سابقه يب ريسال اخ 50از ماه دوم سال در 

مصرف آب در حوزه به ثبت  نيتر شينكته كه ب نيا انيشركت آب و فاضالب استان تهران در ب رعامليمد
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 »مترمكعب آب در تهران مصرف شده است. ونيليم 104تاكنون  يسال جار ياز ابتدا« كرد: دياست، تاك دهيرس

وجود  انگريشركت آب و فاضالب استان تهران ب املرعيو مد روين ريقرار گرفتن اظهارات معاون وز كنارهم

از  زاده يتق كهياست. در حال تختيمصرف آب در كالنشهرها و به خصوص در پا زانيم انيآشكار م ياختالف

 .ديگو يآب م رفدر مص ياز ركوردزن يارياما بخت دهد يخبر م تختيمصرف آب در پا يعاد طيشرا

 50سال  نيتر كه نامزد خشك يه مصرف آب آن هم در سالمتفاوت در حوز ياظهارنظرها نيا وجود

 بحران آب را فراهم كند. ديتشد نهيزم تواند يم د،يآ يبه حساب م ريسال اخ

 

 شود يطراح ريقرن اخ ميسال ن نيتر متناسب با خشك ديمنابع آب با تيري*مد

كه منتظر  يا است، مسئله يل جارها در سا مصرف آب، كمبود قابل توجه بارش تيريمد نهيقابل توجه در زم نكته

 مردم رقم بزند. يرا برا يتابستان سخت توان يو م ماند ينم يكشور باق يمنابع آب تيريمد ياظهارات مسئوالن برا

بحران آب را  ديكشور با انيمتول نكهيكارشناس مسائل آب با اشاره به ا ،يارتباط، محمد نجف نيهم در

 طيشرا عتايطب د،يكن يسال گذشته را تجربه م 50در طول  يسال آب نيتر كه خشك يزمان« گفت: رند،يبپذ

 »كنند. تيريبه مردم داده شود تا مصرف را مد ديمسئوالن با يهشدار از سو نيوجود ندارد و ا يعاد

 رد،يدر دستور كار قرارگ ديبا يمنابع آب تيريمد يها برنامه نكهيا انيكارشناس مسائل آب، ضمن ب نيا

با  رويدارد و وزارت ن يجامعه به آب بستگ يپارامترها نيتر ياتياز ح ياريو بس ييذاغ تيامن«گفت:

 »منابع آب را فراهم كند. تيريمد نهيزم ديبا يبند تيالو

منابع آب در دوران كمبود منابع در كشور وجود دارد اما همانگونه كه امسال از  تيريتجربه مد عتايطب

با  ديبا زيحوزه ن نيدر ا رويوزارت ن ياست، لذا راهكارها رياخقرن  ميسال ن نيتر لحاظ بارش، خشك

 شود. يريگيپ نيتر ژهيتوجه و
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 ريها تأث اَبر ياست /بارورساز رانيا ييايجغراف تياز هو يبخش يآب كم |وگو گفت

 19/02/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – ها ندارد بارش تيبر وضع يچندان

 

خود با بحران  يايجغراف تيموقع ليبه دل رانيدانشگاه تهران گفت: كشور ا يدانشكده فن يعلم ئتيه عضو

 است. رانيا ييايجغراف تيز هوا يبخش يآب بلكه كم ستيمواجه ن يخشكسال

 تيموقع ليبه دل رانيكشور، گفت: كشور ا يبا اشاره به تنش آب زان،يوگو با م عرب در گفت رضا

 است. رانيا ييايجغراف تياز هو يبخش يآب بلكه كم ستيمواجه ن يبا بحران خشكسال يايجغراف

 يرا دسته بند ينوع خشكسال 4ان محقق نكهيا انيدانشگاه تهران با ب يدانشكده فن يعلم  ئتيه عضو

 شود، يم سهيبارش نسبت به سال گذشته مقا زانيكه در آن م يهواشناس يكرد: خشكسال حيكردند، تصر

 .رديگ يقرار م يابيبارش مورد ارز زشيزمان ر ياست كه بر مبنا يكشاورز ينوع دوم خشكسال

 شود يمربوط م ينيزم ريرف و منابع زب ريمربوط به حجم ذخا يدرولوژيه يافزود: نوع سوم خشكسال يو

 است. يو بدون تناسب از منابع آب هيرو ينوع چهارم مربوط به استفاده ب يو خشكسال

بارش نسبت به سال  زانيكرد: م انيمواجه است، ب ينوع خشكسال 4امسال كشور با هر  نكهيا انيباب عرب 

 و در افتهي كاهش يبرف ريرش داشته، ذخانزوالت اندك هم در زمان سرما با نيهم افته،ي گذشته كاهش

 داشته است. شيگذشته افزا يها نسبت به سال ياستفاده از منابع آب زانيم تينها

مصرف آب در بخش  يبرا يمشخص يگذشته الگو يها دهه يكرد: ط انياستاد دانشگاه تهران ب نيا

و  ميها هست حوزه نيدر ا يمصرف يولنگار ينشده است و شاهد نوع  فيتعر يصنعت و خانگ ،يكشاورز

 .ميدر منطقه هست ينيسرزم شيآما يها به طرح ازمنديروش مصرف ن نيا رييتغ

با منابع ندارد و شاهد كشت انواع محصوالت آب بر  يتناسب چيدر كشور ه يكشاورز يافزود: الگو يو

 باشد. ميالت دمحصو ديبه تول ديبا يعمده كشاورز يدر حال ميمانند برنج و هندوانه و مركبات هست
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حالت  نيكرد: در بهتر انيها ندارد، ب بارش تيبر وضع يچندان يريها تأث اَبر يبارورساز نكهيا انيباب عرب

 ازيبا ن سهيخواهد داشت كه در مقا ينزوالت جو زشيبر ر يدرصد 15 يريها تأث ابر يممكن بارورساز

 نخواهد بود. يمؤثر يكشور رقم چندان

مصرف آب را تنها مربوط به بخش  ييجو كه صرفه ييها كرد: استدالل انيان باستاد دانشگاه تهر نيا

 يزير برنامه تواند يو نحوه كاركرد آن م تيجمع عيتوز ليبلكه به دل ستين حيصح كند، يم يكشاورز

 مصرف را مشخص كند. تيريمد يبرا

سهم از مصرف  نير باالتركشو يها شهر نيتر از متراكم يكيعنوان   افزود: در حال حاضر تهران به يو 

 نيو صنعت شود، صرف تأم يمانند كشاورز گريد يها بخش ريصرف سا ديكه با يآب را دارد و منابع

 .شود يم يآب شرب در بخش خانگ

منجر به  ياُستان شمال كيدر  ييجو متفاوت بارش در كشور، صرفه عيتوز ليكرد: به دل انيب عرب

مصرف آب در تمام نقاط كشور صورت  تيريمد ديشد و با نخواهد يآب در مناطق جنوب يور بهره

 .رديگ

 جادياست با ا ازيكشور، ن يها از استان ياريدر بس يكرد: با توجه به تنش آب انياستاد دانشگاه ب نيا

 آب ورود كرد. يدر بحث حكمران كپارچهيصورت  بحران به تيريمد يها گروه
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ها/ در  با استفاده از گوراب يت آبادانبه فرص ليس ديتهد ليتبد|»يزداريمعجزه آبخ«

 19/02/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - شود؟ ينم يجار ليس رانيكدام شهر ا

 

 ليس يول ،يزيلخيو استعداد س يو موسم يمقطع يها يبارندگ رغميعل رانيمناطق ا يها برخ يبررس طبق

 .ميپرداز يمساله م نيگزارش به علت ا نيندارد. در ا يدر آن راه

 يآسا ليس ينباشد كه باران ها يكس ديشا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

به  يخسارات فراوان ليس 1398سال  نيرا به خاطر نداشته باشد. در فرورد 98 ليو اوا 97سال اواخر 

 نياز ا يكيو  كردوارد  رهيمثل لرستان، مازندران، گلستان و غ رانيمختلف ا يو اماكن استان ها ساتيتأس

و  يات فراوان مالخسار رازيدروازه قرآن ش ليبود كه متاسفانه س رازيمناطق، استان فارس و شهرستان ش

 1398 نيصبح دوشنبه پنجم فرورد 8ساعت  يكه  باران كه از حوال يگذاشت؛ به طور يرا به جا يجان

 كيبه خود گرفت و پس از حدود  گبه همراه بارش تگر ديتند و شد يتمير كبارهيشروع شده بود، به 

جان خود را از دست  يعده ا شهر را دربرگرفت و ليس متريليم18بارش مداوم و تنها با  ميساعت و ن

 دادند.

و بارش  البيس رياستهبان با وجود قرار گرفتن در مس يعني رازيش هيدر كمال تعجب در شهرستان همسا اما

همجوار  يدر شهرها 95تر آنكه در سال  بيبه پا نشد! عج يليساعت س 24باران تنها در  يمتريليم 40

بر  يخسارات فراوان ليس متريليم 220و  280، 340 بيبه ترت يجهرم، خنج و فسا با بارندگ يعنياستهبان 

 رخ نداد. يا حادثه چيباران ه متريليم 500در استهبان با  يگذاشت ول يجا

 يبوم يها يو خسارات آن در استهبان، وجود فناور لياول عدم گزارش س ليدل ست؟يعلت چ اما

شهرستان استهبان استان فارس  ميد يها ستانرياست كه به وفور در انج» گوراب«موسوم به  يآبخواندار

 شدهاستهبان كه گوراب ساخته  يها ها و روستا شهر يدر برخ يمحل نيشود. به گفته ساكن يم افتي
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 بزند. يبيها آس ها هم نتوانسته به آن بارش نيدتريشد

 ز،يآبخ يها وزهمناسب از باران در سطح ح يبهره بردار يها وهيگوراب ها با ش نينظر كارشناسان، ا طبق

فرصت  جاديو ا البيزمان تمركز س شيافزا قيمخرب از طر يها البيعالوه بر كاستن از شدت وقوع س

امكان  ،يعيطب يها عرصه يايو اح ينيرزميز يها آبخوان هيو تغذ ريكاهش تبخ ،يسطح يها انينفوذ جر

استهبان  يها . گورابكند يم سريم يساده و بوم يها با استفاده از روش داريبه آب را به صورت پا يابيدست

 نيانتقال دهند. همچن ينيزم ريز يها و به سفره رهيمتر مكعب آب را ذخ ونيليم كياز  شيب توانند يم

منطقه  ياز رواناب ها ياديز زانيشده م اعث، ب يريآبگ يتحت عنوان جو يزداريآبخ ژهيو اتيانجام عمل

 شود. البيتادن سكنترل و مانع از راه اف رهايآبگ نيتوسط ا

 هيها شب . گورابگردد يبر م هياست و قدمت آنها به دوران صفو يخيسابقه تار يگوراب ها دارا نيا البته

 شود يم ريها در دهانه آبراهه كه از كوه سراز دارند. گوراب يبتون، سازه خاك يبند است، اما به جا ليس

 يِكشاورز يها نيو زم ها تابه روس دنياز رس شيپ شود يم يكه از كوه جار ييها و آب شوند يساخته م

 .شوند يم رهيها ذخ دست در گوراب نييپا

 يها رستانيدر شهرستان استهبان داشته باشد، وجود انج ليموثر در مهار س اريكه نقش بس يگريعامل د اما

دت در دامنه كوه ها از آنجا كه از ش ياهيپوشش گ يشهرستان است؛ به طور كل نيدر ا ميبزرگ د

 ليكنترل س ركند د يدر خاك نفوذ م جيكند و آب باران به تدر يم يريجلوگ نيبرخورد باران به زم

استهبان  بر همگان به وضوح روشن و مبرهن  يها رستانيكاركرد درباره انج نيدارند. ا يموثر ارينقش بس

 است.

توانسته است  نكهيكه عالوه بر ا دانسته ايدر دن ميد رستانيانج نيتوان بزرگتر ياستهبان را م رستانيانج

 يداشته باشد، موجب بهره مند -است  البيس ريكه در مس يدر شهر - ليبه مهار س يكمك فراوان

كه ساالنه  يطور هكرده است. ب ليرا به فرصت تبد ليس ديشهر شده و در واقع تهد نيساكنان ا ياقتصاد
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 شود يم دياستان فارس به خصوص استهبان  تول ياه رستانيهزار هكتار انج 35از  ريهزار تن انج 40حدود

 ريفارس و سا جيخل هيحاش يژاپن، كانادا، كشورها ن،يچ كا،يمثل آمر ايمختلف دن يو به كشورها

مرغوب  ريانج لوگرميك 1100از  شياستهبان ب ميد رستانيشود. از هر هكتار انج يكشورها صادر م

 شود. يبرداشت م

ها در شهرستان  مثل گوراب يو آبخواندار يزداريآبخ يبوم يها يو فناور ميد يها رستانيرو انج نيا از

كرده اند كه  ليتبد داريو امرار معاش پا يسرسبز شرفت،يپ ،يآبادان يبرا يرا فرصت ليس دياستهبان، تهد

 اجرا نمود. زيلخيتوان در سرتاسر كشور به خصوص در مناطق س يمدل را م نيا

در  يرياز نقش مهم و انكارناپذ يزداريو آبخ يعيكارشناسان، منابع طب ديبه تاك آنكه با توجه يانيپا نكته

و  يعيطب يها ديكه است تهد يدر حال نيمناطق مختلف كشور برخوردارند و ا شرفتيو پ يآبادان

و  يزداريآبخ حطر يلذا اجرا دهد؛ يقرار م يمنابع ارزشمند را در معرض خطر نابود نيا يعيرطبيغ

از  يريبا هدف حفاظت از آب، خاك و جلوگ يبوم يها يبه فناور يو توجه جد يآبخوان دار

 بيو تخر ديها و تهد يبا توجه به ادامه خشكسال يعيطب يها عرصه ياساس يِها ازياز ن البيو س ييزا ابانيب

 رود.  يها به شمار م عرصه
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 19/02/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – دو چهره بحران آب در كالن شهرها

 

شهرها با بحران بزرگ و  كه كالن يطيمعتقد است در شرا يكارشناس حوزه منابع آب كي:  اقتصاد يايدن 

كه با  يتوجه شود، به طور قيو دقطور درست  و راهكارها به نيبه قوان ديبا رند،يبه نام آب درگ يمعنادار

 فاجعه بزرگ شد. كيمانع بروز  يمنطق يارائه راهكارها

شهرها، دو چهره دارد كه  بحران آب در كالن نكهيا انيبا ب »سنايا«وگو با  در گفت يمختار وشيدار

بحران از دو  نيموارد است، اظهار كرد: ا نيجزو ا يآب  يو ب يآب  كم ركننده،يو غافلگ يناگهان البيس

شهرهاست و  كالن نيكمدر  يناگهان ليس ند؛يآ يم ديكوتاه پد يبازه زمان كيهستند و در  يجنس ناگهان

 يتا چند ده هزار كشته بر جا بگذارد. مشكل بعد يچند ساعته، حت يبازه زمان كيدر  شود يم ينيب شيپ

دائما  نيبنابرا شود ير، شناخته مشه كالن نيتهران جزو پرخطرتر نيب نيشهرها است كه در ا كالن يآب كم

 يها رجوع شده است و باز هم در دوره زين ورمجا زيآبر يها شهر، به حوضه كالن نيآب ا نيتام يبرا

كه  ستيسكونتگاه كوچك ن كيتهران  نكهيبر ا ديبا تاك ي. ورديگ يقرار م يبند رهيدر آستانه ج يخشك

پس از  يآب آن اقدام كرد، ادامه داد: مرحله بعدكمبود  نيزمان كوتاه نسبت به تام كيبتوان در 

چند ساله  يبازه زمان كي يمساله برا نيشهر تهران است؛ اگر چه ا شدن كالن از سكنه يخال ،يبند رهيج

 نيآنچه ا ختهينادرست و بهم ر يزير باتوجه به برنامه نيشهر تهران همچن كالن هيرو يباشد اما با توسعه ب

 نيو به واقع ا كند يم ييخودنما يمزمن است كه گاه يماريب كيهمانند  شود يمشهر به آن دچار  كالن

آن  ياز سكنه شدن دائم يبه خال ديكه شا يي. تا جاكند يرا تجربه م يتر بزرگ بيآس موارهشهر ه كالن

 .ستيرخداد چندان هم دور از ذهن ن ني. انجامديب

وجود دارد كه  يدو بحران، دو اشكال اساس نيا ديدر تشد نكهيا انيبا ب يكارشناس حوزه منابع آب نيا

 رييبه تغ ها يشهردار ندهيفزا شيها و گرا آب و فاضالب به توسعه شبكه يها شركت ندهيفزا شيگرا
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به توسعه  قداما ها يشهردار نيب نيحوزه است، گفت: در ا نياز جمله موارد نادرست در ا ها يكاربر

 يرا به سو يمسكون يمالكان واحدها يتقاضاها يدر پ يپو در همان حال،  كنند يشهرها م كالن

ها ناچار شوند شبكه آب و فاضالب را توسعه دهند.  شركت نيكه ا فرستند يآب و فاضالب م يها شركت

 نيكه ا ابدي يم شيافزا يشهر يها در محدوده نياست كه ارزش زم نيناكارآمد ا تيوضع نيا يخروج

كه بنا به نظر معماران و شهرسازان،  شود يدر متن شهرها م يساز رتبهمساله نه تنها موجب توسعه بلندم

 دايتوسعه پ زيشهرها ن رامونيپ يبار كرده است بلكه اراض زننده و رقت اريشهرها را بس يبافت كالبد

 .شوند يم تر گستردهتر و  بزرگ يدر پ يشهرها، پ كالن بيترت ني. به اكند يم

اشكال  ها يمساله توجه داشت كه قانون شهردار نيبه ا ديبا يشناس بيآس هدگاياز د نكهيا انيبا ب يمختار

و كنترل  يريشگيقانون، بر پ نيگفت: در ا د،يدر آن به عمل آ يجد يدارد و الزم است بازنگر ياساس

 شيگرا ،يمومموسسات ع نينشده است و ا يشياند چاره ،يموسسه عموم كيقدرت و ثروت در متن 

شوراها، نتوانسته از پس  ليدارند. قانون تشك يفروش شهرها و تراكم رامونيپ ياراض يبركار رييبه تغ يذات

اصالح  بر يمبن رانيوز اتيه نامه بيتصو رايحال، اخ ني. در همديناكارآمد برآ يساالر وانيد نيكنترل ا

) به 1396( يغو با يزراع ياراض يحفظ كاربر نقانون اصالح قانو ييِاجرا نامه نيي) بند (ز) آ3تبصره (

و توسعه  يتوسعه عمران و شهر يها طرح يمنظور اجرا ابالغ شده است كه در آن، به ربط يذ يها دستگاه

 يشده است و در كمال شگفت يشتريب يريگ و آسان يساز شهرها، ساده رامونيپ يمسكون يها شهرك

 .گذارد يشهرها باز م كالن توسعهو  يكاربر رييتغ يرا برا ها يدست شهردار

كه  يطيبا مقوله مسكن از اساس نادرست است؛ آن هم در شرا يبرخورد انفعال نيچن نكهيبر ا ديبا تاك يو

تعداد  شيهدف از افزا ستياز سكنه وجود ندارد و معلوم ن يخال يمسكون ياز شمار واحدها يآمار روشن

 ست،يچ شود، يمط تا چه اندازه به كمبود مسكن در جامعه مربو ستيكه معلوم ن يمسكون يواحدها

آب  يها مدت همان است كه شركت كوتاه يشهرها، راهكارها در كالن يآب با كم ييارويرو يگفت: برا
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قرمز شهرها، به  تيطور معمول در حالت بحران و وضع و به دهند يو فاضالب در دستور كار قرار م

 است. يراهكار انفعال كيكه  آورند يرو م يبند رهيج

در  نكهيهمچنان معطل مانده و با ا يمصرف آب شهر يساز نهياس، قانون توسعه و بهكارشن نيگفته ا به

آن توجه نشده  يگنجانده شده بود، هرگز به اجرا يبند زمان ،يسينو قانون و خالف معمول قانون نيا

) كاهش يافزار نرمراهكار  3و  يافزار راهكار سخت 5هشت گانه (شامل  يراهكارها ب،يترت نياست. به ا

و  زاتيدرصد، نصب تجه كيساالنه  زانياز جمله كاهش هدر رفت به م ييو روستا يمصرف آب شهر

در سطح واحد  يبازچرخان ،يو پخت و پز از آب بهداشت يدنيآب نوش يكاهنده، جداساز رآالتيش

 ريسبز از سا يآب فضا يآب، جداساز عيو در سطح شبكه توز يو صنعت يتجار ،يخدمات ،يمسكون

طور  بها) به مصرف و تعرفه (آب يمازاد بر الگو مهي)، اعمال جريساز آموزش (فرهنگ ،يرمصارف شه

 اند. نشده يياجرا ريموثر و فراگ

جبران كرد  ييمواد غذا يرا با واردات مقطع يدر بخش كشاورز يآب كم توان ياظهار كرد: م يمختار

. پس، به ميكوتاه برطرف كن يقطع زمانم كيشهر را در  كالن كي يكم آب اي ليبحران س ميتوان ينم يول

جانبه و منظم  مهطور ه كاهش مصرف آب را به يراهكارها ادشده،يقانون  يو با اجرا مييفزايمخاطرات ن

 .نجامديب زيآم رخداد فاجعه كيكننده به  نگران يشود كه هشدارها ريمبادا آنقدر د م؛يآغاز كن
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خبرگزاري ميزان مورخ  – است افتهي امسال پنجاه درصد كاهش يها : بارشروين ريوز

19/02/1400 

 

كه به  يا درجه كياست گفت: هر  افتهيامسال، پنجاه درصد كاهش  يها بارش نكهيا انيبا ب روين ريوز

 .شود يدرصد كمتر م 3 يمصرف انرژ م،يرو يدرجه) م 25( شيآسا يسمت دما

با حضور  كشنبهيامروز  »انيرضا اردكان« رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيبنا به اعالم پا - زانيم يخبرگزار

هزار خانوار  10شبكه،  يبهساز يها طرح نيچاپ اول اظهار داشت: عالوه ا يونيزيدر برنامه زنده تلو

 .شوند يمند م بهره يديخورش يها و پنل يسوخت يها ليمتحرك برق اعم از پ يها امانهرو از س كوچ ريعشا

 سيبا اعالم رئ 98سال و مهر ماه  مهيطرح از ن نيگفت: ا »رانيهر هفته الف ب ا« شيدرباره پو يو 

به عنوان  رويبود كه وزارت ن نيما ا يشروع شد، هدف اصل رانيوز ئتيدر جلسه هفدهم مهر ه يجمهور

جنگ  انآب و برق است، در كور يها طرح يها دست اندركار اجرا در تمام سال يدستگاه خدمات كي

به  يطيشرا نيدر چن رد،يگ يكشور صورت م طيو شرا يو تاب آور يداريپا هيكه عل يغاتيو تبل ياقتصاد

 .ميستبرنامه ه يو دارا ستيبر صنعت آب و برق حاكم ن ينوع روزمرگ چيكه ه ميسهم خود نشان ده

 ديتومان به ثمر رس ارديليهزار م 33 يگذار هيپروژه با سرما 227، 98دوم سال  مهين يافزود: برا انياردكان 

 اسفند همان سال افتتاح شد. 20ها در  پروژه نيكه آخر

شده و خانواده بزرگ صنعت آب و برق در داخل و خارج از  جاديا تيظرف نيا يگفت: به اتكا يو 

طرح با  250 ميسال اعالم كرد يشروع و در ابتدا يرا با ابعاد بزرگتر شيپو نيا زين 99دولت، سال 

كه تا  يتيكه به وجود آمد و ظرف يبا استقبال يول شود، يتومان افتتاح م ارديليهزار م 50 يگذار هيسرما

 .ديتومان به ثمر رس ارديليهزار م 81 يگذار هيطرح با سرما 307سال وجود داشت،  انيپا

 روگاهين 25كوچك،  اسيمق روگاهين 30 روگاه،ين 14 ،يسد بزرگ مخزن 14ها به  طرح نيز جمله اا يو 
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كشور اشاره  يروستا 1650به  داريپا يفاضالب و آبرسان خانه هيتصف 13آب،  خانه هيتصف 9 ر،يدپذيتجد

 كرد.

 م،يهم به ثمر برسان يكار پروژه ساز و 50 ميتوانست 99در سال  نها،يعالوه بر ا نكهيا انيبا ب روين ريوز 

مند باشند، از  بهره ديو تحول دولت با رييهدف و نگاه كه مردم از بابت تغ نيهم با ا 1400سال  يافزود: برا

شده  يزير تومان برنامه ارديليهزار م 66 يگذار هيپروژه با سرما 290سال تا هفته چهارم اسفند  يابتدا

 است.

 يمياقل طيروز اظهار داشت: شرا يها ياز فناور يمند از آب و برق با بهره يدرباره استفاده علم انياردكان 

خارج  هيو فرض هينظر كياز حالت  مياقل رييهم موضوع تغ رياخ يها كشور گرم و خشك است و در سال

 جهان مطرح است. يدر مجامع علم قتيحق كيشده و به عنوان 

 اريبس ديبا يحد طيرا داشته و در شرا يمتر يليم 250ط انتظار بارش ساالنه متوس دينبا نكهيا انيبا ب يو 

 زياز هر چ شيو پ زياز هرچ شيب حيبه اندازه باشد، مصرف صح ديافزود: مصرف با م،يمراقب مصرف باش

 است. يمسئله اخالق كي

 ي. باالديآ ينم شيپ يا مسئله ميداشته باش يبا مصرف آب و انرژ يگفت: اگر برخورد اخالق روين ريوز 

 زانيما مهم است، اما م يبرا ييغذا تيامن شود، يمصرف م يدرصد آب موجود در بخش كشاورز 90

 است. تيبخش هم حائز اهم نيمصرف آب در ا

 نيدارد و ا ييباال ارياما ارزش افزوده بس شود، يمصرف م يافزود: در بخش صنعت آب كمتر انياردكان 

از  شود يكه لزوما از آب شرب استفاده شود. م نيه ااما ن م،يكن نيبخش را تام نيآب ا شود يموجب م

 استفاده كرد. ايكردن آب در نيريشده فاضالب و ش هيپساب تصف

كه  شود يموجب م نيدرصد نسبت به سال گذشته كمتر است و ا 50ها حدود  ادامه داد: امسال بارش يو 

برق  يها روگاهير كشور به وجود ند يانرژ ديكه تول نيدقت ما در مصرف آب باالتر رود و با توجه به ا
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 .گذارد يبرق هم اثر م ديدر تول ياست، كم بارش يمتك يآب

ما كمتر بوده و الزم است  يبرق آب يها روگاهياز ن يمگاوات امسال برق ناش 200افزود: سه هزار و  يو 

 .ميهم دقت كن يدر مصرف انرژ

حدود  شيآسا يدر تابستان امسال گفت: دما يشيسرما يها مصرف دستگاه تيبر رعا ديبا تاك روين ريوز 

 يسه درصد در كاهش مصرف انرژ ش،يآسا يدرجه حركت به سمت دما كيدرجه است و هر  26

 موثر است.

هزار مگاوات  60گفت: از حدود  يدر ادارات دولت يگاز يها درباره لزوم استفاده نكردن از كولر يو 

 يشيسرما يها هزار مگاوات مصرف دستگاه 24ن در اوج بار، برق در تابستا نيتام يبرا ازيتوان مورد ن

است، حداقل  يدولت يها را كه هزار مگاوات آن مربوط به دستگاه زانيم نيا توان يم ياست و به راحت

 شود. يكه تابستان امسال بدون مخاطره سپر شود يموجب م نيهزار مگاوات كاهش داد. ا كي

سال گذشته در كشور  نينسبت به فرورد يشتريب يدرصد انرژ 22امسال  نيافزود: فرورد انياردكان 

مرتبط بوده  رمجازيغ يها هم با رمزارز يو بخش يزودرس و كم آب ياز آن به گرما يمصرف شد كه بخش

 .گردد يم بر دياما بخش عمده به تحرك تول شود، يكه به شدت دنبال م

 نياست امسال هم ا ديداشتند؛ ام يخوب ياحال گفت: مردم، سال گذشته در مصرف، مدار نيدر ع يو 

 در مصرف آب و برق ادامه داشته باشد. يهمراه
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 – رانيا وهيم يباغ ها يدر نابود سيانگل انتياز خ يتيروا| »يزداريمعجزه آبخ«

 20/02/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 يرانيا وهيم يمثمر و باغ ها يگسترده جنگل ها بيآنان از عوامل تخر يو عوامل داخل سيانگل انتيخ

 .ميپرداز يمطلب م نيبوده اند. در گزارش به ا

كشور پوشش  خيول تارها در ط يطبق بررس ؛»يپرونده معجزه اقتصاد« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 وهيدرصد درختان م 95از  شيو مزارع ب يرانيا يباغ ها ،يعيطب يزارها، مراتع، جنگل ها شهيدر ب ياهيگ

 ي. ولميثمر و چمن نداشت ياز درختان ب يبوده كه هرگز پوشش انبوه يو مرتع ييدارو ،يزراع اهانيو گ

مثل كهور، عرعر،كاج   يثمر واردات يرختان بو غرس د هيرو يسال ها شاهد وارادات ب نيا يمتاسفانه ط

 است. دهيدرختان به اثبات رس نيا انباريكه اثرات مخرب و ز ميبوده ا رهيو غ

 ياهيگ يآن با گونه ها ينيگزيو جا ريقرن اخ كيدر  وهيم يمثمر و باغ ها يجنگل ها يو نابود بيتخر

گسترده باغ  بياز عوامل تخر يكيشته باشد. دا يتواند علل و عوامل مختلف يو مضر، م يواردات رمثمريغ

 ييغذا تيامن اختنبه مخاطره اند يآنان برا يو عوامل داخل سيتوطئه انگل ،يرانيا يها و جنگل ها

در كتاب  يپور ازغد ميرح دريباره ح نياست. در ا يرانيو گسترش فقر و فالكت در جامعه ا انيرانيا

درباره  يكتاب به شواهد مختلف نيدر ا يع پرداخته است. وموضو نيا يبه بررس» نوشته من نيتلخ تر«

 ن،يكه از بهتر يو پسته كوه ردوگ يگسترده جنگل ها بيآنان در تخر يها و عمال داخل يسينقش انگل

 كند. ياست اشاره م ايارقام گردو و پسته دن نيو مرغوب تر نيگرانتر

داند، درباره شاهد  ين را حاصل عمر خود مكه آ»نوشته من نيتلخ تر«در كتاب  يپور ازغد ميرح دريح

 كند: يم تيروا نيچن يرانيا يباغ ها يدر نابود سياول دخالت انگل

صنف  سيپدرم كه رئ يسوخت سفارت انگلستان به سرا ديدرشكه مامور خر يكوچك بودم. روز من
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 اريته به خاطر عرضه بسپس زميه ديخر ، امي. در آن اميخواه يپسته م زميبود آمد و گفت: ما فالن مقدار ه

ها فرستاد و هر  ابانيب هخبر خوش، آنان را ب نيبودند و ا كارينبود اما اشترداران ب ياقتصاد ،يباغ يها زميه

فروختند و  يكردندو به سفارتخانه انگلستان م يرا قلع و قمع م يروز هزاران اصله، درخت پسته كوه

ادارات هم كه بردگانش بودند سفارش  يهدا و به روساسفارت، مازاد سوخت خود را به كارمندان خود ا

 زشياست مصرف نكرده و كنده پسته كه همه چ يزغال سنگ، كه كربنش موذ ديتوان يكرد تا م يم

پسته را ممنوع نكرده  يكه دولت مصدق قطع بوته ها يتا روزگار تيجنا ني. اديبهتر است مصرف كن

 بود، ادامه داشت.

 يرا با رشوه دادن به دوازه بانان، تا آنجا ادامه دادند كه جنگلها تيجنا نيا يتهادس زيپس از منع ن كنيل

و  نيما كه بهتر يدرختان پسته كوه يانگلستان با نابود ميافتيبعد در د،يگرد ابانيبه ب ليپسته خراسان، تبد

لم  يابانهايبه ب ليدرخت پسته را تبد يهاجنگل  يا لهيگونه پسته است با ماچه كرده و با چه ح نيگرانتر

 است.!!! دهيساخته و مراتع را نابودگردان ريو كو زرعي

 دارد: ياظهار م يرانيمثمر ا يجنگل ها يدر نابود سيدرباره شاهد دوم نقش برجسته انگل سندهينو نيا

چند صد خروار گندم مازاد را پنهان از نظر  يخرند! سال يامروزه از شهر نان م يما كه همگ يحوال منطقه

 يدانه از آنها را نم كيكه امروز  ييكرد. گندمها يصادر م يكه در قبضه غرب بود به شورو يحكومت

مغز دانه  خصوصو پسته و ب يسيصادرات كشته و ق ي. و به غرب هم از همه كشور به طور رسمننديب

مه جانبه ه ي) كمر همت به نابودسيو انگل كاي(آمر انيجان نيكه ا ي. تا روزميزردآلو و گردو داشت

 ما بستند. يو باغدار يكشاورز

كردن امالك و تارو مار كردن كشاورزان بود و  يو طرح متالش ياصالحات ارض كا،ينخست آمر ضربه

باغات كه هرگاه به  ينابود  به واردات گندم و در قدم سوم، يازمنديتا مرز ن رانيقدم دوم شكستن كمر ا

 فرستم. يم كايآمر استيس يديعنت بر پلفشارد و ل يرا م ميبغض گلو شمياند يآن م
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صادركنندگان خشكبار كشور بودند به  نيحامل خشكبار با بازرگانان خراسان كه عمده تر يكشت يسال

اجازه رفتن  يبه كشت يو هنگام ديمتوقف گرد ايكاال در در يكه هرگز مشخص نشد، چند روز يبهانه ا

تر به  شيپ ازماموران بهداشت كه  ديرس كايله به آمركاال گذشته بود و چون محمو مهيدادند كه مدت ب

 گريفرمودند: مغزها فاسد گشته و د يصور يا يبودند به سراغ كاال آمدند و با بازرس يانتظار ورود كشت

 اي!) و همه را به درچيمهر و موم و كاغذ پ يسال و درون جعبه ها ديتول ي.(مغزهاستيقابل خوردن ن

 غاتيوارد معركه شد و به تبل سيبار انگل نيكه به بازرگانان وارد شد ا يو در عوض خسارت ختندير

ادارات، در لحظه،  يكل ها ريدرختان زردآلو و توت پرداخت من شاهد بودم كه مد زميسوخت ه

! آنگاه كه ديبا كنده توت و زردآلو گرد يادارات و مجامع فرهنگ شتريگشته و سوخت ب يبهداشت

آوردند! چه ، در لحظه نرخ  يران به اجبار، درختان صدساله را قطع و به بازار مباغ دا م،ينداشت يصادرات

داد به  يمحصول م يرا كه هر اصله آنها خروار يرو درختان نيگرفت. از ا يتوت و زردآلو فزون زميه

 فروختند. زميكردند و ه يفرشته نجات قطع م ييراهنما

 

 است: ريه قرار زكند ب يم تيروا يپور ازغد ميكه رح يسوم شاهد

ها به سراغ  ييكايها و آمر يليمشترك اسرائ يها سيدگربار، سرو ،يفرشته ا نيچن تياز حما پس

 كيدرختان گردو آمدند و هر درخت گردو از صد سال به باال را به هزار تومان كه در آن روزگار بهاء 

 هيكوهپاردو، وجب به وجب پرسود درخت گ ديخر يو دالالن برا دنديبود، خر يمنزل شهر نيقطعه زم

ده  يكه اگر امروز بود هر اصله آنها سال ي. درختانديگشتند تا درختان گردو هم قلع و قمع گرد يها را م

داد و باغ داران، سالها بعد، دانستند دشمن با آنان  ياست)گردو م 1389تومان (رقم بر اساس سال  ونيليم

كاشت نهال گردو  يپا خاسته كه در پ بهبعد فرزندانشان  ندارد، و يسود يبعد يمانيپش كنيچه كرده، ل

 ديهم تول يسالگ يو تا س رنديصغ يسالگ ستيما تاب يدانند درختان گردو يهمه م نكهيبر آمدندبا ا
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وامانده بودند تا بلوغ  نيشود . بنابرا يم شتريمحصولشان هرروز ب يتا پانصدسالگ يندارد ول يچندان

بر آمدند تا زودتر به  يلياسرائ يگردو ينهال ها ديعمال غرب، به خر هادشنيدرختان چه كنند؟ به پ

 دنديخر يم كه پدرانشان فروخته بودند،  يبه بهاء كهن درختان يعنيو هر اصله را هزار تومان  نديحاصل نش

از درختان چند  يكيدر حد  يلياسرائ ياند كه محصول ده درخت گردو افتهيكاشتند. و امروزه در يو م

 باشد.  يتومان فروخته بودند، نم اركه به هز يساله اصد
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 يها درصد چاه 40؛ كند يرا با خطر روبرو م يكشت برنج منابع آب ي: آزادسازيمجاب

 - شود؟ يم جاديهر مترمكعب آب چقدر ثروت ا يهستند/ به ازا رمجازيغ رانيا

 20/02/1400خبرگزاري خبرآنالين مورخ 

 

 رانيكمتر از دو دالر ثروت در ا رانيمصرف هر متر مكعب آب در ا يگفت: به ازا يمحمد مجاب ديس

 .شود يم ديتول

مطلب در گفتگو با كافه خبر  نيبا اعالم ا يخدمات كشاورز يشركت مادر تخصص رعامليمد

ماده خشك  زانيكرد: م دياز آب تاك ينيآفر با اشاره به ضرورت توجه به ثروت نيخبرآنال يخبرگزار

و  لويك كيبه حدود  رقم نيگرم بود اما ا 970در محدوده  1392متر مكعب آب در سال  كياز  يديتول

فاصله  يجهان ياما هنوز از استانداردها شود يم يمهم تلق يشرفتيكه هر چند پ افتهي شيگرم افزا 250

 دارد.

 جاديچقدر ثروت ا يبه طور كل رانيمصرف هر مترمكعب آب در ا يسئوال كه به ازا نيدر جواب ا يو

 رانيدالر و در ا ميبه دو و ن كيجهان نزداز هر متر مكعب آب در  يديثروت تول زانيگفت: م شود؟ يم

بهبود  يراحئه ب نيدر ا يريآب در كشور الزم است تدب تيكمتر از دو دالر است و با توجه به اهم

 شود. دهيشياند تيوضع

نزوالت  نيانگيخشك واقع شده است، گفت: م مهيدر منطقه خشك و ن رانيا نكهيبا اشاره به ا يمجاب

 .شود يمحسوب م ياندك اريرقم بس زين ايبا آس اسيدر ق ياست كه حت متر يليم 250 رانيدر ا يجو

 نياست ، به ا متريليم 800و در جهان حدود  متريليم 600برابر با  ايدر آس ينزوالت جو نيانگيگفت:م يو

در  نكهيچهارم جهان است. او با اشاره به ا كيو  ايسوم آس كي رانيدر ا ينزوالت جو زنيم بيترت

رسانده است،  متر يليم 200بارش را به محدوده  زانيم يو وقوع خشكسال يمياقل راتييتغ رياخ يها سال



   

 

 

154 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 باالست. رانيآب در ا ي مصرف سرانه زانيم ،يبارندگ زانيم نياست كه با ا يدر حال نيداد: ا حيتوض

 يدر حال نينفر در روز است ا-تريل 250 رانيمطلب افزود:  مصرف سرانه آب در ا نيا حيدر توض يو

مقام  ني. ارسد ينفر در روز م 150به  يچند برابر يها با وجود بارش ،يمصرف جهان نيانگياست كه م

مصرف هر مترمكعب آب چقدر خلق ثروت در كشور خلق  يسئوال كه به ازا نيمسئول در پاسخ به ا

جوامع دارد، به ثروت در  ديدر تول يتيبااهم ارينقش بس ياتيعنصر ح كيگفت: آب به عنوان  شود؟ يم

 در حوزه خلق ثروت روبرو هستند. يتر يكم آب با بحران جد يكشورها بيترت نيا

متر مكعب به كمتر از  ارديليم 127از  ريسال اخ 50در  رانيا يآب ليتوجه داشت پتانس ديگفت: با يو

 يآب برا تيكه اهم دهد يكاهش نشان م نياست و ا دهيمتر مكعب در اسناد برنامه ششم توسعه رس90

 از قبل شده است. شيب رانيا

در خلق ثروت از آب رخ نداده است و حجم ماده  يچندان رييتغ ليپتانس نيگفت: در مقابل كاهش ا يو

كه  دهيگرم رس 250و  لويك كيگرم به  970از هر مترمكعب آب از  يدر حوزه كشاورز يديخشك تول

 هنوز فاصله دارد. يمللال نيب ياست اما با استانداردها يهر چند اتفاق خوب

 يها از تاالب يدست اقدامات برخ ني: ا،گفتيو سطح يجار يها آب هيرو يبا اشاره به برداشت ب يو

 يدائم يو بختگان را در معرض خشك يو گاوخون هياروم اچهي، در انيمهم كشور ازجمله تاالب جازمور

 زانيم ريچشمگ شيگفت: افزا ينيرزميبرداشت آب از منابع ز زانيدر خصوص م يقرار داده است.و

كه در كشور فعال هستند،  ييها درصد از چاه 40و متاسفانه  ميروبرو هست زين ينيرزميز يها مصرف آب

 مجاز هستند. ريغ يها چاه

نشست  رانيها در ا از دشت ياريسبب شده است  بس ينيرزميز يها برداشت آب نكهيبر ا ديبا تاك يمجاب 

 گريو د دهد يخود را از دست م يكيدرولوژيه تيكند، خاص ينشست م يدشت يبكنند، گفت: وقت

 آب در داخل خود نگه دارد. تواند ينم
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كه محل  يا يسد خداداد جهيو در نت ستيآب به آن ن قيامكان تزر يطيشرا نيكرد: در چن ديتاك يو

آب را بدون  ينيرزميز يسدها قتي. در حقرود يم انياز م يتوجه يب نيآب بوده است در اثر ا رهيذخ

 داتيتول زانيم رانيا يحجم برداشت از آبها نيبا ا مينيب يم ميكن يو اگر بررس كنند يحفظ م ريتبخ

 به مقوله آب است. ياقتصاد حيامر نشانه عدم نگاه صح نيكه ا مينكرد دايپ ييباال ياقتصاد

؟ گفت: انتقال  ريخ ايارند د يهيانتقال آب توج يطرح ها يطيشرا نيسئوال كه در چن نيدر پاسخ به ا يو

ان  هكه اب ب يدر محل يدياز موارد محصول تول ياريدارد و در بس ييباال اريبس نهيهز يا حوضه انيآب م

 .  رديگ يدر بر نم زياب را ن يارزش اقتصاد يانتقال داده شده حت

 يها طرح ياجراآب و  يانتقال آب معطوف به بازچرخان يرا به جا ها يگذار هيگفت: اگر سرما يمجاب

 داشت. ميرا خواه يباالتر يدستاورد اقتصاد مييآب و فاصالب نما هيتصف

 كند، يبه كشور وارد م ياقتصاد بيكشت چقدر آس يالگو تيسئول كه عدم رعا نيدر پاسخ به ا او

 نيرا تدو يكشت درست يالگو ديبا يمينكته را در نظر داشت كه كشور ما به لحاظ اقل نيا ديگفت: با

 شود. يم نييتع داتيتول يو ارزش اقتصاد يمنابع آب م،يبه اقل يكشت با نگاه يالگو نيو ا ميكن

عنوان  چيبه ه يكار يفيدارد ، ص ييباال اريكه بحران آب بس زديمانند  ييگفت: به عنوان مثال در جا يو

 .ديآ يم است كه به دست يمناطق باالتر از محصول نيدر ا يندارد چرا كه ارزش آب مصرف هيتوج

وزارت جهاد  هيداد: بر اساس ابالغ حيكشت برنج توض يازادساز يمجلس برا ميبا اشاره به تصم يو

 يها استان يعنيمحدود،  ييها محصول تنها در استان نيا يباال يبر آب ليكشت برنج به دل يكشاورز

برداشته  تكش يالگو موضوع، نيبه ا ياسالم يبا ورود مجلس شورا راًياما اخ رديصورت گ ديبا يشمال

آب  نهياست و هز يمنابع آب يخطرناك برا اريبس يشده و كشت برنج در كشور آزاد شده است كه اتفاق

 برنج خواهد بود. متيبرابر ق نياطق چندنم ياريدر بس يمصرف



   

 

 

156 
 1400 ارديبهشت  -) 42هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 20/02/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – اختالف نظر مسووالن درباره مصرف آب

 

خشك جهان واقع شده است ، اما  مهياز مناطق خشك و ن يكيدر  رانيا نكهي: باتوجه به ا اقتصاد يايدن

 كشور ندارد. يآب طيبا شرا يقيتطب چياطالعات موجود از مصرف آب ه

در اكثر نقاط آن به ثبت  متر يليم 600از  شتريب يتان كه متوسط بارندگمثل انگلس يكه در كشور يدرحال

 ياز سو شود، يدر روز برآورد م تريل 153هر نفر معادل  يبرا ياست، سرانه مصرف آب خانگ دهيرس

در روز به ثبت  تريل 129سرانه مصرف آب معادل  زين متر يليم 810در  هلند با متوسط بارش ساالنه  گريد

 يدرصد دو كشور مذكور، سرانه مصرف آب برا 30با متوسط بارش كمتر از  رانيت، اما در  ااس دهيرس

 شده است. نييتع تريل 224مردم معادل 

 زانيبرابر م 2به  كينزد ،يياروپا يسوم كشورها كيدر كشور با سرانه بارش  رانيمردم ا يعني نيا

 .كنند يمصرف آنها از آب استفاده م

 زانيدر امور آب و آبفا با اشاره به م روين ريمعاون وز ،يخامس زاده يفارس قاسم تق ينقل از خبرگزار به

كرونا مصرف رشد  روسيو وعيش يابتدا يدر بازه زمان«حال حاضر كشور گفت:  طيمصرف آب در شرا

 يمعمول التاما االن به ح م،يمصرف آب بود يدرصد45 شيتهران شاهد افزا نيداشت و در هم ينجوم

 »ست.ا دهيرس

به چه نحو  يمنابع آب در سال جار تيريسوال كه مد نيدر امور آب و آبفا در پاسخ به ا روين ريوز معاون

.» ميا كرده تيريمد زيرا ن طيشرا نيو بدتر از ا ميرا داشت يسخت يها سال نيما تجربه چن«است گفت: 

بر ركورد زدن   يمبن ياخبارشاهد  رايكه اخ شود يمطرح م يطيدر شرا يخامس زاده ياظهارات قاسم تق

شركت آب و فاضالب  رعامليمد ،ياريارتباط محمدرضا بخت ني. در اميمصرف آب در شهر تهران بود

سال   بهشتيروز جمعه اول ارد«گفت:  تختيدر پا هيرو يمصرف آب ب عياستان تهران با اشاره به ابعاد وس
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روز از ماه  كيمصرف در  زانيم نيشد كه اهزار مترمكعب آب در تهران مصرف  350و  ونيليم 3، 1400

 نيا انيشركت آب و فاضالب استان تهران در ب رعامليمد» بوده است. سابقه يب ريسال اخ 50دوم سال در 

تاكنون  يسال جار ياز ابتدا«كرد:  دياست، تاك دهيمصرف آب در حوزه به ثبت رس نيشترينكته كه ب

و  روين ريكنارهم قرار گرفتن اظهارات معاون وز.» تده اسمترمكعب آب در تهران مصرف ش ونيليم 104

مصرف آب در  زانيم انيآشكار م يوجود اختالف انگريشركت آب و فاضالب استان تهران ب رعامليمد

 تختيمصرف آب در پا يعاد طياز شرا زاده يتق كه ياست. درحال تختيكالن شهرها  به خصوص در پا

متفاوت در  ياظهارنظرها ني. وجود اديگو يمصرف آب م رد يزناز ركورد يارياما بخت دهد يخبر م

 تواند يم د،يآ يبه حساب م ريسال اخ 50سال  نيتر كه نامزد خشك يحوزه مصرف آب آن هم در سال

 بحران آب را فراهم كند. ديتشد نهيزم

 يا مساله است، يها در سال جار مصرف آب، كمبود قابل توجه بارش تيريمد نهيقابل توجه در زم نكته

 يرا برا يتابستان سخت تواند يو م ماند يكشور نم يمنابع آب تيريمد يكه منتظر اظهارات مسووالن برا

 مردم رقم بزند.
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 – تختيپا يمفرط سدها يدرصد كمتر شد/ تشنگ20تهران  يآب سدها يورود

 20/02/1400خبرگزاري خبرآنالين مورخ 

 

درصد كاهش مواجه  20با مدت مشابه سال گذشته با  سهيتهران در مقا يسدها يورود يسال آب يابتدا از

 بوده است.

 يجار يآب سال يپنجگانه استان تهران از ابتدا يبه سدها يحجم آب ورود ن،يگزارش خبرآنال به

 1159گذشته كه  يبا مدت مشابه سال آب سهيحجم در مقا نيمترمكعب بوده است، ا ونيليم 931تاكنون 

 ر،يركبيام يسدها يحجم آب ورود ني. همچندهد يدرصد كاهش را نشان م 20متر مكعب بوده  ونيليم

 ونيليم 12و  41، 52، 24، 38 بيتاكنون به ترت يسال جار بهشتيارد يالر، طالقان و ماملو از ابتدا ان،يلت

متر  ونيليم 67و  99، 89، 58، 78 بياحجام در مدت مشابه سال گذشته به ترت نيمتر مكعب بوده است، ا

 .ميا مواجه شده يدرصد 58مكعب بوده و با كاهش 

 

 متر مكعب است ونيليم 806تهران  يكل مخازن سدها حجم

رابطه به  نيتهران در ا يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

تهران نسبت به روز مشابه سال  يآب مخازن سدها رهيذخ يحجم فعل يمتر مكعب ونيليم 178كاهش 

است  كعبمتر م ونيليم 806تهران  يگذشته  اشاره كرد و گفت: درحال حاضر حجم كل مخازن سدها

 متر مكعب بوده است. ونيليم 984گذشته  در روز مشابه سال رهيذخ زانيم نيكه ا

 زانيم ميشاهد آن بود رياخ يماه و روزها بهشتيكه در ارد ييها افزود: با توجه به بارش ياريشهر محمد

 يبرف رهيبا توجه به نبود ذخ يداشت، ول يدرصد 13 شيسال گذشته افزا بهشتيبا ارد سهيبارش در مقا

 يدر حجم ورود يدانچن ريتأث يبارندگ زانيم نيشرب تهران، اكننده آب  نيتام يسدها زيدر حوضه آبر
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با  سهيدر حوزه عملكرد استان تهران در مقا يجار يسال آب يها بارش زانيآب به مخازن سدها نداشته و م

 مواجه است. يدرصد 37گذشته با كاهش  يمدت مشابه سال آب

پنجگانه تهران و  يدر سدها يسطح يها آب ريو ذخا يمنابع آب تيخاطرنشان كرد: با توجه به وضع يو

 شيآن بر افزا ريحاكم بر استان و تأث ييكرونا طيشرا نيسدها و همچن نيآب به ا يورود يروند كاهش

داشته  نظرآب را همواره مد نهيو مصرف به ييجو كه صرفه شود يمصرف آب، از شهروندان درخواست م

 ياوج مصرف آب، مشكل يم شده در تابستان امسال و روزهاانجا يها يزير بر اساس برنامه ميباشند تا بتوان

 .ميآب نداشته باش داريمطمئن و پا نيبه جهت تام
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 يزداري/ نقش آبخيدر بخش كشاورز يستميس كرديضرورت رو| »يزداريمعجزه آبخ«

 21/02/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - ست؟يچ ديدر جهش تول

 

 يگفت: نم يبه مسائل كشاورز يستميس كرديدانستن رو يبا ضرور يجامعه كشاورز جيسازمان بس سيرئ

 گرفت. دهيناد ديرا در جهش تول يزداريتوان آبخ

سازمان  سيدانشگاه تهران و رئ يعلم ئتيعضو ه«محمدرضا جهانسوز  م،يسنت يگزارش خبرگزار به

 تيوضع حيبا تشر »ديهوشمند و جهش تول تيريمد ج،يترو« يدر نشست علم»  يجامعه كشاورز جيبس

دالر محصوالت  ارديليم 9ساالنه  نيانگيبصورت م 97تا  90كشور گفت: از سال  يكشاورز يكنون

محصوالت مثل  يمحصوالت مثل گندم كمتر و در برخ يه است كه در برخبه كشور وارد شد يرزكشاو

 بوده است. شتريب يروغن يدانه ها

به  كيدر محصوالت استراتژ ييبر ضرورت خودكفا يمبن يمقام معظم رهبر داتيبا با اشاره به تأك يو

آن را به  زين يدارد و مقام معظم رهبر تياهم ديكه در جهش تول يياز بخش ها يكيگندم گفت:  ژهيو

 است. يزداريكردند، آبخ يمعرف ياقتصاد شرانيعنوان پ

است، افزود:  يمل اتياز ضرور يكي ديجهش تول نكهيبا اشاره به ا يكشاورز جيسازمان جامعه بس سيرئ

شعار سال متناسب با  زيكردند و امسال ن ينامگذار ديسال گذشته را سال جهش تول يمقام معظم رهبر

 دهيمردم د فرهدر سرس دياست كه جهش تول نيا ياب شده است و انتظار مقام معظم رهبرانتخ ديبحث تول

 شود.

گفت:  يياز خانوار روستا تيو حما ديتول يبر كمك مومنانه برا ديدانشگاه تهران با تاك يعلم ئتيه عضو

 يبه طور ميدار يمتوسط مل ديكشاورزان نمونه و تول نيب يمحصوالت كشاورز ديدر تول ياديما فاصله ز

چرا  نكهيو ا استبرابر  21تا  يبرابر و در محصوالت باغ 4تا  يفاصله در محصوالت زراع نيكه ا
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 .يكشاوز يساز يجز علم ستين يزيسطح برسند چ نيكشاورزان نمونه توانسته اند، به ا

 ،يساز يدر كشور، علم يكشاورز يراهكار ارتقا نيمهمتر ،يجهاد كشاورز ريگفته معاون اسبق وز به

در حال  يجامعه كشاورز جيبحث مهم در سازمان بس نياست كه ا يكشاورز يو هوشمند ساز جيترو

 است. يريگيپ

 نيدر ا ديو جهش تول يبخش كشاورز ياز مسائل اساس يكيگفت:  يجهاد كشاورز ريسابق وز معاون

و  يعياز منابع طب يدر بخش كشاورز دي. تولميندار يستمينگاه س ديبخش آن است كه ما به جهش تول

 وردگرفت بعد بتوان آب م دهيناد ديرا در جهش تول يزداريتوان آبخ يشود. نم يشروع م يزداريآبخ

 كرد نيرا تأم يبخش كشاورز ازين

مجهز به سالح علم  ديبا يمروجان كشاورز نكهيبر ا ديكشور با تاك يجامعه كشاورز جيسازمان بس سيرئ

كمك  يها يها ستميس نيتر يقو ،يجامعه كشاورز جيسازمان بس در يشوند، گفت: بزود يو تكنولوژ

 . ميباش اشتهد ديدر جهش تول ژهيحركت و كي ميدواريگذاشت و ام ميخواه انيمرب اريرا در اخت ياتيعمل
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و  يكشاورز ييِخودكفا اشتباه :لنايا ايوگو  كانادا در گفت ياياستاد دانشگاه كنكورد

 ي/ معضل آبتختيو فرونشست در انتظار پا ينمك/ خاك يآب يحركت به سمت قهقرا

 22/02/1400خبرگزاري ايلنا مورخ  – ندارد گانيبا همسا يكشور ارتباط

 

آن باال رفتن  ليگرفته و دل يشيآب پ يموجود زانيگفت: مصرف آب از م ايدانشگاه كنكورد استاد

 است. يرواقعيغ تيريمد ليسرانه مصرف آب و سرآمد همه دال شيو افزا تيجمع

 يبا توجه به خشكسال رانيا يدرباره اوضاع منابع آب لنا،يا يگو با خبرنگار اقتصادو در گفت يناظم يعل

مشخص شده كه كاهش  ياصل زيحوضه آبر 30و مطالعات انجام شده در  نياظهار داشت: بر اساس تخم

 مياز برداشت مستق يندارد، بلكه ناش يعيمنشاء طب رانيا ينيدر اكثر مناطق پهنه سرزم ينيرزميز يها آب

 . اند دهيرس تيوضع نيمجاز به ا ريغ ايمنابع است كه با حفر چاه مجاز و  نيانسان از ا

 

 است افتياز در شيب ايدرصد جغراف 77در  ينيرزمياز آب ز برداشت

 رانيا ييغذا تيامن يبرا يجد اريخطر بس كي ينيرزميز يها آبخوان تيكم شدن ظرف نكهيا انيبا ب يو

 افتيدر زانياز م شيب ينيرميز يها برداشت از آب زانيم رانيا ييايهنه جغرافدرصد پ 77است، افزود: در 

 ييغذا تيتواند امن يداشت كه م ميرا خواه كيستماتيكاهش س كي تيوضع نيبا ادامه ا جهياست، در نت

قرار دارند كه محصوالت  ياند در نقاط كه نرخ كاهش را داشته يمناطق نيشتريب رايز ندازد،يرا به خطر ب

 . شود يكشور مثل گندم كشت م كياستراتژ

 

 يجان كشاورز يبال ينمك خاك

 زيرا ن ستيز طيمح تيدر مونترال كانادا عالوه بر مسئله آب و غذا، موضوع امن اياستاد دانشگاه كنكورد 
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شدن خاك است كه  نينمك گريد يدر كشور برشمرد و گفت: مسئله اصل ياز جمله مخاطرات خشكسال

 تواند يرا م ياديز لقوهبا راتيموضوع تاث نيشده و ا تر نينمك رانيا ينيها پهنه سرزم ول سالمتاسفانه در ط

 يغلظت نمك باال برا نيهمچن ست،يكشت مناسب ن يبرا يخاك نمك نكهيداشته باشد از جمله ا

 مناسب نخواهد بود.  يانسان يها تيجمع يو حت بوم ستيز

 

 كند يم ديرا تهد ها يكه فرونشست توام با زلزله تهران يخطر

 ياديدانست و افزود: در اكثر مناطق كشور فرونشست ز نيرا فرونشست زم گريد تيمسئله حائز اهم يو

 نيشتريدارد ب ينيرزميز يها نرخ كاهش را در منابع آب نينمك كه باالتر اچهيمثال در در م،يرا شاهد

حوضه  نيدر هم يلاص يها رساختيو ز تيمعنفر ج ونيليم 15نشست اتفاق افتاده كه شهر تهران با حدود 

هم توام  ديكه فرونشست با زلزله شد يخاك در صورت نييپا يدارينمك واقع شده و باتوجه به پا اچهيدر

 مردم خواهد شد. يبرا يريناپذ شود باعث خطرات جبران

 

 گرفته يشيآب پ يِاز موجود مصرف

 يها با دوره يخيخشك واقع شده و بصورت تار مهين يداشت: كشور ما در نواح انيدر ادامه ب يناظم

آب و  نيكه ا ياز زمان گريمواجه بوده است، بعبارت د يچند سال خشكسال يحت ايو  يساالنه فصل

وجود دارد  رانيكه اكنون در ا يا تجربه شده، اما مسئله زين يرا در خود جا داده خشكسال تيخاك؛ جمع

سرانه مصرف آب و  شيو افزا تيآن باال رفتن جمع ليدل گرفته و يشيآب پ يموجود زانيمصرف از م

. متاسفانه شود يمشاهده م ستيز طياست كه در منابع آب و مح يرواقعيغ تيريمد ليسرآمد همه دال

چراكه  كند يرا اضافه م ببحران آ شتريو هرچه ب شد يانجام م ديكه از ابتدا نبا ابدي يادامه م ييكارها

 .ميندار يواجهه با خشكسالم يبرا يروش مدون و درست
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بوده كه توسعه  نيفقط هدف ا م،يفكر نكرد داريبه توسعه پا يخيخاطرنشان كرد: ما بصورت تار يو

نابجا  ميتصم كي م،يحل كن يو تخصص يمان را بسرعت، بدون نگاه كارشناس داشته و مسائل عيسر

 از اتفاقات را باعث شود.  يا رهيزنج تواند يم

 

 رود يهدر م يآب كشاورز دوسوم

 ميفكر كرد يو صنعت يبه توسعه كشاورز يگفت: متاسفانه وقت مياقل رييآب و تغ تيمتخصص امن نيا

كه چگونه  ميفكر كرد يتوسعه كشاورز يمصرف. برا يبوده تا سامانده ديجد يمنابع آب جاديمان ا هدف

ما  يكشاورز ياريكه آب ميكرد اما فراموش م،يرا استفاده كن ينيرزميز ايو  يخواه سطح ديجد يمنابع آب

درصد در كل كشور است و  35در حدود  يرقم يكشاورز يور ناكارامد است، در واقع نرخ بهره اريبس

 . ميده يآب را مصرف و دوسوم را هدر م سوم كيما  دهد ينشان م نيا

 

 يدر كشاورز ييخودكفا كياستراتژ اشتباه

 مياما فكر نكرد م،يفكر كرد يكشاورز ييكه ما به خودكفا نكهيا كياشتباه استراتژ كيادامه داد:  يو

فرسوده و ناكارمد است، در  اريبس كميو  ستيو قرن ب ديجد يايكشور در دن يكشاورز يها رساختيز

زمان كه  انحركت به سمت قهقرا است، در هم ياريآب يكه الگو ميكن يفكر م يبه توسعه انسان يحال

سال  كينبود و بعد از  ييداده شد، اما متاسفانه گوش شنوا ياديز ياخطارها ميبود ييبدنبال خودكفا

 .ميشد رخودكفايگندم دوباره غ ييخودكفا

 

 تشنه هستند يو اجتماع ياقتصاد يها تيفعال

 دهد، يقرار م دتريرا تحت فشار شد ينيرزميز يها منابع آب قيبه دو طر يكرد: خشكسال ديتاك يناظم
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 ابد،يكاهش  يسطح يها منابع آب ،يبه خاطر كاهش بارش و خشكسال يوقت نكهيو آن ا مياثر مستق يكي

 نيدر زم يبارندگدرصد  50تا  30 يكيدرولوژياز لحاظ ه م،يكن يها مشاهده م بازخورد آن را در آبخوان

كمبود به منابع  نيبارش در سطح كم باشد ا زانياگر م رسد يها م به آبخوان تيو در نها رود يفرو م

و  ياقتصاد يها تيفعال نكهياست ا دتريشد اريكه بس ميرمستقياما اثر غ ابد،ي يم يتسر زين ينيرزميز

باشد كشاورز، صنعتگر و شهروند  داشتهوجود ن يسطح يها منابع آب يتشنه هستند وقت اريما بس ياجتماع

كاهش  نيخواهد شد و ا ينيرزميز يها كه باعث فشار به منابع آب آورد يم يرو ينيرزميز يها به آب

در كشور خواهد  نيو نشست زم ييغذا تيامن ديشدن خاك و تهد نينمك يرو ياثرات مضاعف شتريب

 شد. 

 

 رمجازياز حفر چاه غ يريجلوگ لزوم

 نيقرار دارد، ا تياهم نييدر كشور كم و در درجه پا يدغدغه مسائل آب نكهيبا ابراز تاسف از ا يو

 يبه عنوان كسان كنند يحفر م رمجازيرا كه چاه غ يكسان بطريذ يها پرسش را مطرح كرد كه چرا ارگان

 كنند؟ ينمو محاكمه  يمعرف ييو به منابع قضا ريدستگ برند يم نيكه منابع آب و خاك را از ب

 

 دارد؟ گانيبا همسا يكشور چه ارتباط يآب معضل

 يهواشناس يانسازمان جه ييبرنامه مطالعات آب و هوا GEWEXپروژه  يماتولوژيدروكليپنل ه سيرئ

 رانيشمال ا يكشورها ايو افغانستان و  هيمثل ترك هيهمسا يكشورها يسدساز يها تيدر ادامه درباره فعال

 اچهيكه در در يتباشد، مثال مشكال رگذاريتاث يمرز يها در حوزه تواند يكشورها م نيا تيگفت: فعال

اما آنچه در داخل  ميافغانستان جدا كنو  يمرز يها آب تيرياز مشكالت مد ميتوان يرا نم ميهامون دار

كشور ندارد. به عنوان نمونه  يبه خارج از مرزها يارتباط ميبا آن مواجه زيآبر يها و حوضه نيسرزم
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 هيهمسا يبا كشورها يكيدرولوژيهارتباط  چيكه تهران در آن واقع شده ه يا نمك و حوضه اچهيدر

در  ميما خود مسئول آن هست م،يكن يان را مشاهده مكشور و جه يآب عيفجا نياز بزرگتر يكيندارد و 

و نه  ميبه خود و مردم نگاه كن ديكه كشور به آن مبتال است با يو موضوعات آب نيگستره داخل سرزم

 .گانيهمسا يسدساز يها برنامه

ا مشكل كنند، ام جاديكشور ا يسطح يها منابع آب يدر برخ هيادامه داد: ممكن است افغانستان و ترك يو

ها، خودمان  ها و ترك است و نه افغان ها يرانيبه خاطر برداشت و مصرف نامناسب ما ا ينيرزميمنابع آب ز

 .ميآب مقصر ينيرزميو منابع ز نيداخل سرزم يسطح يها رفتن آب نيدر از ب

سد بسازد و در  يكشور كيچطور ممكن است  ستيتوطئه قابل باور ن يها يتئور نيگفت: ا يناظم

خودمان  ياست، انگشت اتهام را به جا يو سطح يرمنطقيغ فيتعر نيشود؟ ا جاديا يمشكل آبكشور ما 

 يادعا از لحاظ علم نيا م،يرو ينشانه م گرانيما باعث اتفاقات شده به سمت د يكه ممكن است نابخرد

باشد چرا  نگونهيكند اگر ا جاديا يآن سوتر مشكل آب لومتريك 1000بتواند  يبشر تياثبات نشده كه فعال

 نكند؟ جايافغانستان مشكل ا يبرا رانيا يسدساز

در  رمجازيغ يها چاه نكهيداشت: ابتدا ا انيدر كشور ب يآب حل معضل كم يدر رابطه با راهكارها يو

حفر و از منابع آب  قيو عم رمجازيبا استفاده از رانت چاه غ يكس شود يشود، نم يكشور سامانده

از آب و  يستبدر تواند يكه چگونه م شدينديب ديخگو هم نباشد. دولت بااستفاده كند و پاس ينيرزميز

 خاك كشور حفاظت كند.

 

 ميضرر كن ياز خشكسال زانيم كيهمه به  ميريبگ ادي

مردم  م،يكشاورز، صنعتگر و باغدار همت كن عينسبت به آموزش سر ديافزود: با ايدانشگاه كنكورد استاد

كه غرب كانادا  يمردم است. مثال در خشكسال تيآب به حما تيريمد به فكر هم باشند، در مسائل ديبا
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و به هم  دهيكش شرا كشاورزان به دو تيريمد ياما بار اصل ديدشياند يداتيتمه يرخ داد، دولت محل

درصد محصول  20ضرر كنند، مثال اگر كشاورز كالن  زانيم كيكمك كردند، همه قبول كردند به 

 يبانياتخاذشده پشت ماتيضرر كرد. همه از تصم زانيم نيخرد هم به هم خود را از دست داد كشاورز

در مزارع به  راآب  تيريكردند كه عدالت حاكم است خودشان مد يكشاورزان احساس يكردند، وقت

 ريو فق يهمه از غن ميعبور كن ياز خشكسال ميخواه ياتفاق افتاد، اگر م يخوب يها عهده گرفتند و حركت

 .ميضرر كن انزيم كيبه  ديبا

را  ياريبخصوص آب يكشاورز تيفعال يساز نهيپروژه به ديدولت با مدت انيخاطرنشان كرد: در م يو

در نظر  رانيا يبرا يا ندهيها انجام شود، اگر آ پروژه نيباشد كه ا ازيدهه وقت ن كي ديادامه دهد، شا

 ديبا م،يروز آشنا كن رنرا با دانش مدكشاورز  ديبا م،يجلو برو ميتوان ينم يكشاورز تيوضع نيبا ا ميدار

 م،يآشنا كن ييآب و هوا تيو انتخاب محصول با توجه به وضع ياريآب يكشاورز را با تكنولوژ ميكن يسع

 ساز باشد.  مشكل تواند يهر دو م رايز ميرا داشته باش يحد طيدر شرا البيو س يخشكسال ينيب شيپ ديبا

 

 ميغفلت نكن يطيمح ستيگفتمان ز از

 طيدارند، متاسفانه مح يستيز طيبه گفتمان مح ازيشد: در درازمدت هم دولت و هم مردم ن ادآوري ياظمن

 ديآب و خاك است، با نياز ا يپاسدار يبرا يرمناسبيروش غ نيدر كشور ما مغفول است و ا ستيز

 .ميندازيرا در كشور جا ب انهيجو صلح يطيمح ستيگفتمان ز
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – است يكشور / بحران آب جدها در  درصد بارش 41  كاهش

24/02/1400 

 

ها و  بارش تيوضع نيآخر حيضمن تشر يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 يها از آب مهابا يو ب ميتوجه كن نيسرزم يداريبه مسئله پا طيشرا نيكشور گفت: در ادر  يخشكسال

 است. يجد اريدر كشور بس نيچراكه مشكل فرونشست زم مياستفاده نكن ينيرزميز

 127,1تاكنون در كشور  يجار يسال آب ياز ابتدا نكهيضمن اشاره به ا سنايوگو با ا در گفت فهيوظ احد

 41 - متريليم 87بلندمدت كشور حدود  نيانگينسبت به م زانيم نياظهار كرد: ا م،يا شتهبارش دا متريليم

 كمتر است. -درصد 

 حيكشور كمتر از نرمال گزارش شده است، تصر يها استان يبارش در تمام نكهيا انيدر ادامه با ب يو

ها در استان  مثال بارش يرانقاط است. ب رياز سا شتريب اريها بس از استان يدر برخ يكرد: شدت كم بارش

درصد كمتر از  65درصد و در استان كرمان  86درصد، در استان هرمزگان  82و بلوچستان  ستانيس

 بلند مدت گزارش شده است. نيانگيم

 

 پربارش يها بارش در استان يدرصد 23تا  17 كاهش

مهر ماه  يها از ابتدا بارش زانيم ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سييگفته ر به

درصد كاهش داشته  17و  23حدود  بيترت به زيو مازندران ن النيمانند گ يپربارش يها تاكنون در استان

 39درصد، سمنان  38گلستان  يها كشور بدتر است و استان ياوضاع در نوار شرق گريد يياست. از سو

 يدرصد كم بارش 36 يو خراسان شمال درصد 46 يدرصد، خراسان جنوب 47  يدرصد، خراسان رضو

 اند. داشته
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 211,4تاكنون در تهران  يسال آب يكرد: از ابتدا حيها در تهران تصر بارش تيدر ادامه درباره وضع فهيوظ

استان با كاهش  نيدر ا يعني نيكمتر است. ا متريليم 44نسبت به نرمال  زانيم نيكه ا ميبارش داشت متريليم

 .ميواجه هستها م بارش يدرصد 17

 

 رانيا يآب يها سال نياز بدتر يكي 1400-1399

خود  يها از صحبت يگريدر بخش د يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 يبوده است. گاه رانيدر ا يآب يها سال نياز بدتر يكي 1399-1400 يسال آب يطور كل اظهار كرد: به

 نيدر ا انهاما متاسف شود يبهاره جبران م يها و زمستان با بارش زييپادر  ياوقات در كشور ما كم بارش

 نيفرورد يماه بهتر بود اما ط بهشتيداشت. هرچند كه اوضاع در ارد مينخواه يبارش خاص زيفصل ن

 نكردند. افتيدر يبارش چيه رانيا يها از استان يبرخ

 يدر مناطق كوهستان يآب رهيوب برف، ذخكاهش بارش و ذ ليدل  به يطيشرا نيدر چن نكهيا انيبا ب يو

حاضر   قرار خواهد داد. درحال يتنش آب طيما را در شرا تيوضع نيگفت: ا كند، يم دايشدت كاهش پ به

هستند و كاهش  يتنش آب طيدر جنوب و شرق كشور در شرا رانياز نقاط ا ياريگفت كه بس توان يم زين

 اثرات خود را نشان دهد. زيآب شرب ن نيتام يرو يحت تواند يها م بارش

 

 است يآب جد كمبود

 يزود و اثرات خود را به ستيكشور ن ستيز طينفع مح عنوان به چيه به طيشرا نيا نكهيبر ا ديبا تاك فهيوظ

مصرف  يبرا طيشرا نيباتوجه به درنظر گرفتن ا ديبا ربط يذ يها كرد: دستگاه حينشان خواهد داد، تصر

حاضر كمبود   در حال اكهكنند و ارزش قطره قطره آب را بدانند  چر يزير آب موجود در كشور برنامه

 است. يآب جد
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 ازيكرد: درحال حاضر ن حيتصر انيدر پا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 يها نيزم ياريآب يراهكارها برا نيتر صرفه از به ديشده است و با شتريكشور نسب به گذشته ب يآب

 يها از آب مهابا يبو  ميتوجه كن نيسرزم يداريبه مسئله پا طيشرا نيدر ا دياستفاده كرد. ما با يكشاورز

را  نيسرزم تواند ياست و م يجد اريدر كشور بس نيچراكه مشكل فرونشست زم مياستفاده نكن ينيرزميز

 خارج كند.  يستيز طياز شرا
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 25/02/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – رانيبر سر مردمان بام ا ينحس خشكسال هيسا

 

مناطق  ژهيو مردمان اكثر نقاط كشور به يبر زندگ يخشكسال هيروزها سا نيا ياري/چهارمحال و بختسنايا

 شيب يجار يها در سال زراع ساس آمارها و شواهد بارشبرا كند، يم ينيكشور سنگ خشك مهيخشك و ن

 نياز نظر تام يتكاهش داشته است و به گفته مسئوالن تابستان سخ ياريدرصد در چهارمحال و بخت 30از 

 خواهد بود. شيو صنعت در پ يآب شرب، كشاورز

به صدا درآمده،  ياريچهارمحال و بخت ژهيو در اكثر نقاط كشور و به يآب زنگ خطر كم سنا،يا گزارش به

از  يچنان برخ بگذارد، اما هم يرا به جا يريناپذ هشدارها ممكن است تبعات جبران نيبه ا يتوجه يب

 يتمام بانيكوتاه گر زمانكه امكان دارد در مدت  ياند، بحران نگرفته يبحران را جد نيمردم و مسئوالن ا

 .رديا بگصنعتگران، دامداران و كشاورزان ر ژهيو اقشار مردم به

و ساالنه  مياست كه در كشور با آن مواجه هست ييها چالش نيزتريانگ از غم يكي يخشكسال بحران

 يو خال ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يها، استفاده ب موضوع باتوجه به كاهش بارش نيها در رابطه با ا دغدغه

بر  ياريبس وبنامطل راتيبحران تاث نياست، ا شيشده در پشت سدها در حال افزا رهيشدن آب ذخ

 انسان خواهد گذاشت. تيجانوران و در نها اهان،يگ

كشور  ازيدرصد آب موردن 10دور حدود  انيدرصد مساحت كشور در سال كيبا  ياريو بخت چهارمحال

با  يدر پ يپ يها يو خشكسال مياقل رييعلت كاهش بارش، تغ به ريدهه اخ كياما در  كرد، يم نيرا تام

از  يمين زا شيب يو صنعت مواجه شده است و به گفته مسئوالن استان يآب شرب، كشاورز نيبحران تام

 يدارا يبه آب شرب سالم مواجه هستند و تعداد شهرها و روستاها يمردم استان با مشكل دسترس تيجمع

 است. شيدر حال افزا زين يتنش آب

فكر  به نكهيقبل از ا دياما با رد،يمسئوالن قرار بگ تيدر اولو ديآب شرب سالم با نيبحث تام قطعا
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مختلف اعم از شرب، صنعت و  يها آب و حل مشكل كمبود آب در بخش نيتام يبرا يموقت يها مسكن

و  ميبشناس ار ياريچهارمحال و بخت يممنوعه و ممنوعه بحران يها در گام اول درد دشت م،يباش يكشاورز

كه در  ستين يآب موضوع م،يبده شنهاديپ ياسكارشن يدردها و مشكالت راهكارها نيدرمان ا يبرا

 داد. شنهاديپ يركارشناسيغ يها مربوط به آن بتوان احساسات را دخالت و روش يها يريگ ميتصم

 

 هستند اريس يآبرسان ازمنديدر تابستان ن ياريروستا و چهار شهر در چهارمحال و بخت 60 حدود

در  ياريت آب و فاضالب چهارمحال و بختو توسعه آب شرك يبردار معاون بهره ،يمحمود مراد

روستا در استان وجود دارد، اظهار كرد: شاخص  750شهر و حدود  40 نكهيبا اشاره به ا سنايوگو با ا گفت

 يها لوله ددرص 40درصد است، متاسفانه  77استان حدود  ياز آب سالم در شهرها و روستاها يمند بهره

هستند،  يدر استان در نظر گرفته شده بود، دچار فرسودگ يسانبحث آبر يانتقال آب كه در گذشته برا

 نبوده است. تياولو يدر بحث انتقال آب چندان دارا يعموما در آن دوران مسائل فن رايز

خطوط  ضيو تعو ياصالح شبكه آبرسان ازمندياز هدررفت آب ن يريجلوگ يبرا نكهيبر ا ديبا تاك يو

و  ياعتبارات مل صيتخص ازمندياقدام ن نيافزود: ا م،يهست ياريتفرسوده انتقال آب در چهارمحال و بخ

تا دوساله  كي يمانبازه ز كيدر  توان يشود، م نيكار تام نيا يبرا ازياست، اگر اعتبار مورد ن ياستان

 را اصالح كرد. يشبكه آبرسان يتمام

بارش در چهارمحال و  يدرصد 40به  كيبا كاهش نزد يجار يزراع  در سال نكهيبا اشاره به ا يمحمود

موارد موجب شده  نيكرده و ا دايپ رييها از برف به باران تغ كرد: نوع بارش انيب م،يمواجه بود ياريبخت

در  يجار را در سال نمسائل استا نيا م،يدر استان مواجه شو ينيزم ريز يها است كه با كاهش سطح آب

 قرار داده است. يا ژهيو طيشرا

 ديمردم با نكهيبر ا ديبا تاك ياريتوسعه آب شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختو  يبردار بهره معاون
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 راستاندارديغ يها به روش يشد: متاسفانه كشاورز ادآوريقرار دهند،  تيآب را در اولو نهيمصرف به

 شوند. يدچار آلودگ زيدر استان ن يمنابع محدود آب نيموجب شده است كه هم

آب در چهارمحال و  يها عمر چاه يدر پ يپ يها يعلت خشكسال به ريال اخچند س يط نكهيا انيبا ب يو

 شود، يكه در سال اول حفر م يچاه يمثال دب ياست، خاطرنشان كرد: برا دهيرس كسالي ريبه ز ياريبخت

استان  يها دشت سفانهمتا رسد، يچاه به صفر م نيآب ا ياست، اما در سال بعد دب هيبر ثان تريل 10حدود 

 شيكار باعث افزا نيا م،يرياز شهرها فاصله بگ ديحفر چاه با يبرا نيندارند، بنابرا يمطلوب تيوضع

 خواهد شد. يآبرسان يها نهيهز

است كه در تابستان  نيبر ا ياريادامه داد: تمام تالش شركت و آب و فاضالب چهارمحال و بخت يمحمود

رشات ارائه شده در حال حاضر با مشكل اما طبق گزا م،يآب مواجه نشو يبند رهيو ج يبا بحث قطع

 ديبا نيبنابرا گذارد، يم ريتاث زيدر تابستان بر بحث كمبود آب ن يخاموش م،يمواجه هست زيكمبود برق ن

 .رديقرار بگ تيزمان در اولو در مصرف آب و برق هم ييجو بحث صرفه

گفت: شركت آب و  ياريو توسعه آب شركت آب و فاضالب چهارمحال و بخت يبردار بهره معاون

باشد، قانون  نهيمصرف آب به ديكه مردم اصال آب مصرف نكنند، بلكه با ستين نيدنبال ا فاضالب به

 نيرا در نظر گرفته و قطعا ا يمياز حدمجاز است، جرا تر شيها ب مصرف آن زانيكه م يمشتركان يبرا

 اعمال خواهد شد. ميجرا

 نيخواهد شد، ا ليتشك اريس يها پيتوسط مشتركان اك منظور نظارت بر نحوه مصرف آب افزود: به يو

گزارشات خود را در  توانند يخواهند كرد، شهروندان م يريگيبحث نظارت بر مصرف آب را پ ها پياك

شامل  سباستفاده نامنا نيگزارش دهند، ا 122خصوص استفاده نامناسب افراد از آب شرب به سامانه 

مشتركان پرمصرف به  نيفرش با آب شرب است، اگر ا يو شستشومنازل  اتيمعابر، خودرو، ح يشستشو

 .شود يها قطع م تذكرات توجه نكنند انشعاب آن
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 حيدر حال انجام است، تصر يتنش آب يدارا يروستاها و شهرها ييشناسا نكهيا انيدر ادامه با ب يمحمود

 ياريدر چهارمحال و بختروستا و چهار شهر  60حدود  يجار در تابستان سال شود يم ينيب شيكرد: پ

بخش  يو روستاها هشهركرد، سامان، بروجن، فرادنب يباشند، در حال حاضر شهرها اريس يآبرسان ازمندين

  به شوند، يم يكه دچار تنش آب ييمواجه هستند، تعداد روستا و شهرها ديشد يسردشت با تنش آب

 است. شيصورت روزانه در حال افزا

بحث  يخاطرنشان كرد: برا ياريآب شركت آب و فاضالب چهارمحال و بخت و توسعه يبردار بهره معاون

مردم در  يبا همكار ميدواريام م،يهست مانكارياستان در حال انتخاب پ يبه شهرها و روستاها اريس يآبرسان

 ستين يدنيمتاسفانه آب خر م،يمواجه نشو يبند رهيو ج يدر مصرف آب با مشكل قطع ييجو بحث صرفه

 .ميخود را برطرف كن ازيمنابع محدود ن نيهم با ديو با

 يداد: مكاتبات الزم با ادارات برا حياز ادارات، توض يآب در برخ يبا اشاره به مصرف باال يمحمود

در  ييجو بر صرفه زيبرق ن يروين عيدر مصرف آب انجام شده است، شركت توز ييجو بحث صرفه

خواهد  دها برخور كنند به شدت با آن يها تخط ورالعملدارد، اگر ادارات از دست ديتاك زيمصرف برق ن

 قطع شود. يشد و امكان دارد آب و برق مجتمع ادار

 ياريآب يكرد: برا انيب ياريو توسعه آب شركت آب و فاضالب چهارمحال و بخت يبردار بهره معاون

با  يها بز از چاهس يفضا ياريآب يبرا ازيعموما آب مورد ن شود، يسبز از آب شرب استفاده نم يفضا

 يفضا ياريبحث آب يشده برا هيبحث استفاده از پساب تصف نيهمچن شود، يم نيتام نييآب پا تيفيك

 در دستور كار قرار گرفته است. رياخ انيسبز و استفاده از صنعت در سال

 نيشده تام  هيپساب تصف قيكارخانه فوالد بروجن از طر ازياضافه كرد: در حال حاضر آب موردن يو

استفاده در موارد  ياز مواقع برا يدارند و در برخ يخاص ياستفاده استانداردها يها برا پساب شود، يم

و  رساختيز نيمچنهستند، ه يليتكم هيتصف ازمندين ها ييشويمانند استفاده در كارواش و قال رشربيغ
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 ندارد. مراكز در سطح شهرها وجود نيشده به ا هيانتقال پساب تصف يامكانات الزم برا

 نيشد: بنابرا ادآوري شود، يمصرف م يدرصد آب در بخش كشاورز 96به  كينزد نكهيا انيبا ب يمحمود

هدررفت آب در  يجلو ديشرب و صنعت باالتر است، با يها بخش ريبخش از سا نيهدررفت آب در ا

 كشت گرفته شود. يالگو رييمختلف با اصالح شبكه و تغ يها بخش

 

 در كشور فاجعه است رمجازيغهزار چاه  350 وجود

 نكهيبا اشاره به ا سنايوگو با ا آب دانشگاه شهركرد در گفت يگروه مهندس اريدانش ينافچ يفتاح اهللا روح

وجود دارد، اظهار كرد: براساس مطالعات صورت  يو اجتماع يدئولوژيا ،يهواشناس يسه نوع خشكسال

 ياجتماع يالاست، خشكس يانواع خشكسال يمتما ريدرگ ياريگرفته در حال حاضر چهارمحال و بخت

 .آورد يم ديپد ندهياستان در آ يرا برا ياريساز شده و معضالت بس امروزه مشكل

كه منابع آب  يدر زمان يعني ياجتماع يافزود: خشكسال ،ياجتماع يبا اشاره به موضوع خشكسال يو

 نيدر ا قتيدر حق م،يكن تيجمع صنعت و ،يدر دسترس وجود ندارد، اقدام به توسعه كشاورز داريپا

 خواهد بود. تر شيب م،يا كرده يزير آن برنامه يكه برا يريدپذيآب تجد يتقاضا برا طيشرا

 نييمترمكعب در سال تع 700تا  300 نيهر نفر ب يبه ازا ريدپذيمثال سرانه آب تجد يكرد: برا انيب يفتاح

 شود، يمتر مكعب آب در سال مصرف م 1500دود ح ريچند سال اخ نيهر نفر در ا يشده است، اما به ازا

بارش در  كاهشبا  زيخواهد كرد، در گذشته ن تر شيرا ب يخشكسال راتينحوه مصرف آب تاث نيا

مصرف را بر اساس آب  زانيم ديو با كرد يم دايها كاهش پ ها و چاه آب رودخانه يدب ،ييها دوره

 .ميكرد يدر دسترس هماهنگ م ريدپذيتجد

نقاط كشور  ريو سا ياريدر چهارمحال و بخت نكهيبر ا ديبا تاك رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

اكنون  رمتوازنيتوسعه غ نيداد: ا حيتوض م،يكرد جاديدر دسترس، توسعه ا ريدپذياز منابع آب تجد شيب
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خواهد شد، ن نيتام ازيآب مورد ن نيو كاهش بارش، ا يخشكسال طيدر شرا عتايآب است و طب ازمندين

 50 يتنها بر  رو ديبا يدر حالت عاد نيخشك قرار دارد، بنابرا مياقل كيدر  رانيكشور ا نكهيباتوجه به ا

 يمنابع آب يدرصد بر رو 120اما در حال حاضر حدود  م،يكن يزير برنامه ريدپذيتجد يدرصد منابع آب

 بود. ينيب شيكامال قابل پ طيشرا نيو ا ميا كرده يزير برنامه

كرد:  حياست، تصر رگذاريتاث ياجتماع يخشكسال يريگ ها در بحث شكل نقش دولت نكهيا انيبا ب يو

خشك  مهيدر مناطق خشك و ن يخشكسال طيو شرا يمنابع آب تيبدون در نظر گرفتن وضع كه يزمان

 يبرا ندهيكند، قطعا در آ دايتوسعه پ يو دامدار يمباحث كشاورز ها ليپتانس ريبدون در نظر گرفتن سا

 شد. ميآب با مشكل مواجه خواه نيتام

و  رديصورت بگ داريو منابع آب ناپا تيتوسعه بدون در نظر گرفتن جمع كه ياضافه كرد: زمان يفتاح

 يمشكالت فراوان يدخالت داده شود، قطعا كاهش بارش و خشكسال يا و توسعه يدر مباحث علم استيس

 خود قرار ندارند. يافراد در سر جا يتيريمتاسفانه در مباحث مد آورد، يوجود م را به

هزار حلقه چاه در كشور وجود  750حدود  نكهيا انيبا ب رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

بار است، متاسفانه  آمارها فاجعه نيهستند، ا رمجازيها غ چاه نيهزار حلقه از ا 350دارد، گفت: حدود 

نمود  يخشكسال راتيعلت تاث نيهم و به شود يموجود انجام نم يها ليها براساس پتانس توسعه در استان

 .كند يم دايپ يتر شيب

خشك و مرطوب بوده  ييآب و هوا طيشرا يدارا زيگذشته ن يها در سده رانيا نكهيبا اشاره به ا يو

ع را به نف عتيهماهنگ باشند و طب ستميگرفته بودند كه با اكوس اديداد: مردم در گذشته  حياست، توض

 ندهند. رييخود مصادره نكنند و آن را تغ

و  ددشتيمانند سف يخوب است، اما در آبخوان قيحفر چاه عم يبرا يافزود: وجود تكنولوژ يفتاح

 يرا برا ياريمشكالت بس تواند يم قيبرداشت آب وجود ندارد، حفر چاه عم يالزم برا ليفرادنبه كه پتانس
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 م،يكن ديچاه جد فردر دشت بحران زده اقدام به ح يوسعه كشاورزت يبرا دينبا اورد،يوجود ب دشت به نيا

 دشت انتقال داد. نيرا به ا ديمنبع آب جد ديبلكه با

از منابع آب به  هيرو يب يها علت برداشت به نكهيبر ا ديآب دانشگاه شهركرد با تاك يگروه مهندس اريدانش

 يها مترمكعب آب مازاد از سفره ارديليم 65حدود  ريداد: در چند سال اخ حيتوض م،يمقروض هست عتيطب

آب مصرف  يتمام ميتوانو ب ميكن لياگر كشور را تعط يحت م،يا در كشور برداشت كرده ينيزم ريآب ز

است تا  ازيحدود چند سال زمان ن ميبرگردان ينيزم ريز يها جبران و به سفره آب يشده را به هر نحو

 .مياخت كنپرد ينيرزميز يخود را به منابع آب يبده

 رينظ ييها رودخانه هيپا ياست، دب ينيرزميوابسته به منابع آب ز زيها ن ادامه داد: آورد رودخانه يو

سطح  يو وقت شود يم نيتام ينيرزميمنابع آب ز قيرودخانه ارمند و ... از طر ار،يك رود، ندهيآباد، زا بهشت

خود را  ريمسئله تاث نيكرد، ا داي. كاهش پو .. ددشتيسف رزا،يدر دشت شهركرد، خانم ينيرزميز يها آب

 گذاشت. زين يسطح يها بر سطح آب

 يگفت: برا م،يكن يم يخشك زندگ مهيخشك و ن مياقل كيدر حال حاضر در  نكهيبر ا ديبا تاك يفتاح

 م،يريكار بگ به يرا در بخش شرب، صنعت و كشاورز ييها كيتكن ديآب با نهيو مصرف به ييجو صرفه

درصد به  26از حدود  رياخ يها در سال يا اقدامات صورت گرفته راندمان در بخش كشاورزخوشبختانه ب

پساب فاضالب  يآب صنعت مباحث بازچرخان نيتام يبرا نيكرده، همچن دايپ شيدرصد افزا 45 كينزد

 ريرا با شمش ياست كه فرد نيو مانند ا ستين ياقدامات كاف نينقاط در حال انجام است، اما ا يدر برخ

 .ميزخم انگشت دستش چسب زخم بزن يبر رو ميو بخواه ميتكه تكه كن

 ياريمنابع باشد، آب لياز پتانس شيبرداشت آب ب يافزود: وقت رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

 يها برداشت نيجبران ا يانتقال آب فرسوده و ... برا يها لوله ضيپساب، تعو يتحت فشار، بازچرخان

و  نيسرزم شيآما سدر گام اول بر اسا ديبا ياست، توسعه در بخش صنعت و كشاورز ريتاث يب هيرو يب
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درصد منابع آب  40 يبر رو ديتنها با يعنيباشد،  نانيو قابل اطم ريدپذيبااحتساب منابع آب تجد نيهمچن

احداث  بر مانند فوالد آب عيكشور صنا يريدر مناطق كو دينبا م،يكن يزير موجود در دسترس برنامه

 .ميكن

كرد:  انيمانند صنعت، ب رشربيمباحث غ يآن برا هيپساب و تصف يآور در خصوص بحث جمع يو

و بخش از  شود يم يآور توسط شبكه فاضالب جمع ياريدر چهارمحال و بخت يدياز پساب تول يبخش

شبكه  ياريتچهارمحال و بخ يدر اكثر روستاها شود، يموارد ذكر شده مصرف م يو برا هيپساب تصف نيا

درصد آن  10تنها حدود  شود يم يآور كه از شهرها جمع يفاضالب وجود ندارد و پساب يآور عجم

حدود هفت درصد  شود يكه در بخش شرب مصرف م يآب رد،يگ يو مورد استفاده قرار م يبازچرخان

 برانج يراهكار برا كي زين نيندارد، اما ا يبر منابع آب ياديز ريفاضالب تاث يبازچرخان نياست، بنابرا

استان برنامه  يها خانه هيشده در تصف يپساب بازچرخان ياست، متاسفانه برا ياز كمبود منابع آب يبخش

 .ميندار يخاص

 

 پساب فاضالب معجزه نخواهد كرد يبازچرخان

زه معج يجبران كمبود منابع آب يپساب برا يمانند بازچرخان ياقدامات ميفكر كن ديعنوان كرد: نبا يفتاح

منابع  يامروزه آلودگ شود، يم ينيزم ريز يها آب يفاضالب مانع از آلودگ هيتصف ميبدان دياما با كند، يم

 رشربيمنبع آب را به آب غ نيآب شرب، ا يحوزه است، آلودگ نياز مشكالتمان در ا يكيآب شرب 

 .كند يم ليتبد

هر منطقه صورت  يها ليتوجه به پتانسبا تيجمع شيافزا ديآب دانشگاه شهركرد با يگروه مهندس اريدانش

و  كند يم يخود را ط ريمس عتيطب م،يهماهنگ باش عتيبا طب دياز منابع با يبردار در بهره نيهمچن رد،يبگ

ها زمان  سال ستميآمدن اكوس وجود به يبرا م،يده رييرا تغ ستميس اي ميبا بارور كردن ابرها اقل ميتوان ينم
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مانند آب  ياقدامات ديدر آن نبا يزندگ يهماهنگ شود و برا ستمياكوس نيابا  ديبا زياست، بشر ن ازين

 كرد. ديرا تهد ستمياكوس نيا يا حوضه نيكن و انتقال آب ب نيريش

به  يعني كند، يحركت م داريبه سمت توسعه ناپا ستمياقدامات در اكوس نيكرد: ا ديتاك انيدر پا يو

آب  نيو قول تام ميكن يواگذار م يكشاورز يبرا نيزم منطقه خشك مانند شرق اصفهان كيكشاورز در 

را  ديا كرده يزير او برنامه يكه برا يآب ديندار نانياست كه شما اطم يدر حال نيا م،يده يبه او م زين

 نه؟ اي ديكن نيتام ديتوان يم
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 25/02/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي در خشكسال يكشاورز يراهكارِ مهم برا 2

 

از  تيهم حكا يهواشناس يها ينيب شيمشهود است و پ يجار ي/كرمانشاه كمبود بارش در سال زراعسنايا

 شتريرا ب يالمقابله با بحران خشكس يبرا يمنابع آب تيريمد تيمسئله اهم نيدارند و ا ها ياستمرار خشكسال

 تيريد به سمت مديبا شود يمربوط م يمصرف آب به بخش كشاورز نيشتريكه ب يي. از آنجاكند يم

 اما چگونه؟ م،يبرو يمصرف آب در بخش كشاورز

در پاسخ به  سنا،يكرمانشاه در گفت و گو با ا يدانشگاه راز يعلم ئتيزن عضو ه پاپ ديدكتر عبدالحم 

 ارائه كرد. يبهتر مصرف آب در بخش كشاورز تيريمد يپرسش دو راهكار مهم برا نيا

آب عنوان كرد و  يباال يور با بهره ياريآب نينو يها به سمت روش يريگ راهكار را جهت نياول زن پاپ

. ميبرو يدر بخش كشاورز ياريآب وهيش رييبه سمت تغ يمنابع آب تيريمد يكه برا دهيافزود: وقت آن رس

 يغرقاب ياريآب يحادث شده در گذشته بوده كه كشاورزان از روش ها يها يبر اساس كم آب ديشا

 يو قطره ا يتحت فشار باران ياريآب يرفته و بعد از آن روشها ينشت ياريفاصله گرفته و به سمت روش آب

 شده است. جيرا يدر كشاورز

 زانيم يفعل يها با روش نكهيا انيكرمانشاه با ب يدانشگاه راز يو آموزش كشاورز جيگروه ترو اريدانش

كم  يليكند، گفت: هم اكنون در كشور خ ينم ياديز رييتغ ياستفاده و هدررفت آب در بخش كشاورز

است كه  يباران شارتحت ف ياريكشور از نوع آب ياراض شتريشود و ب ياستفاده م يا قطره ياريآب ستمياز س

 است. ياديدررفت زه يهوا باالتر باشد، دارا يكه دما يخصوصا در موارد ياريآب نيا

ندارد، چون از خرداد به  ييكارا يليدر غرب كشور خ يباران ياريكرد: استفاده از روش آب ديزن تاك پاپ

 نيتندتر شده و هم الميمثل كرمانشاه، كردستان و ا ييمنطقه و در استان ها نيدر ا ديبعد تابش خورش

كه نسبت به مصرف  ميشداشته با ينيمسئولاز آب بخار شود، لذا  اگر  ياديشود بخش ز يموضوع باعث م
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 يا قطره ياريبه آب ليرا گرفته و تبد يارينوع آب نيا يجلو ديحساس باشند با يآب در بخش كشاورز

 زانيببرند، م رخاكيرا ز يقطره ا ياريباال را ندارد. البته اگر آب يآب در دما ريكنند كه مشكل تبخ

 هدرفت آب كمتر هم خواهد شد.

 70ما  يعني نيدرصد است، گفت: ا 30 ريدر كشور ز ياريهم اكنون راندمان آب نكهيا انيه  با بدر ادام يو

را  ياستراتژ ديبا ياريراندمان آب شيافزا يلذا برا م،يده ياز دست م يدرصد آب را در بخش كشاورز

 كند. يگذار هيحوزه سرما نيدولت در ا مينيب يهرچند كمتر م م،يعوض كن

از كشورها آنقدر  يكار دارد، گفت: برخ يجا يليدر كشور خ ياريآب يها روش رييتغ هنكيا انيبا ب يو

 يا قطره ياريكار كرده اند كه امروز در روش آب يمصرف آب در بخش كشاورز تيريمد يرو

 آب شده اند.  يدرصد 60 رهيهم موفق به ذخ ينيرزميز

 يمنابع آب در بخش كشاورز تيرير مدد يتواند نقش مهم يزن م كه از نظر  دكتر پاپ يدوم راهكار

 كشت است. يالگو رييداشته باشد، تغ

ضرورت است، گفت:  كيو بحران آب  يخشكسال طيكشت در شرا يالگو رييتغ نكهيا انيبا ب زن پاپ

دارند. البته منظور از  يكمتر يآب ازين ياصالح اي يكه به صورت ذات ميبرو ياهانيبه سمت كشت گ ديبا

است كه با  يبلكه منظور  استفاده از ارقام ست،ين ختهيعنوان محصوالت ترار چيبه ه ياصالح يروش ها

 اند. اصالح  شده يزراع به يعلم يها كياستفاده از تكن

و توسعه باغات  جاديبهتر است به سمت ا م،يادامه داد: مثال اگر قرار است توسعه باغات را داشته باش يو

 .ميكم برو يآب ازيباغات با ن گريو د تونيمثل پسته، ز يخشكبار

بر   محصوالت آب گريو ذرت و د ازيو پ ينيزم بيادامه داد: هم اكنون تا دلتان بخواهد كشت س زن پاپ

كشت  يالگو دياست، لذا با يمقابله با خشكسال ينقطه مقابل استراتژ قايكه دق ميرا در سطح كشور دار

متخصصان  ديو با اردبحث د يجا نهايد. البته همه اكن رييدر غرب كشور تغ ژهيبه و ياز اراض ياريبس
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 كنند. يمعرف نيگزيجا يآن كار كرده و كشت ها يرو

هم  يگريكشت، نكات د يالگو رييمزارع و تغ ياريآب وهيش رييمثل تغ ييگفت: عالوه بر روش ها يو

را باال  ياورزتوانند راندمان آب در بخش كش يوجود دارد كه كشاورزان با در نظر گرفتن آن نكات م

كه در  ردشب ها اشاره ك يحت ايدر ساعات خنك روز و  ياريتوان به آب يببرند كه از جمله آنها م

ها هم هدر رفت آب در اثر تابش  شب ايدر ساعات خنك روز و  ياريگذشته هم وجود داشته است. با آب

 .مياز درجه حرارت دار يناش يهدر رفت كمتر نكهيو هم ا ميرا ندار ديخورش

است كه  نيا تيو بحران آب، گفت: واقع يبودن خشكسال ياستاد دانشگاه سپس با اشاره به جد نيا

بر  ميتا بتوان ميريبگ يموضوع را جد نيا ديقرار گرفته، لذا با ايخشك دن مهيكشورما در منطقه خشك و ن

 .مييبحران آب فائق آ

 چ،يكه ه يكشاورز م،ينداشت يبهاره خوب يحت زمستانه و يمثل امسال كه بارندگ يادامه داد: در سال يو

 .ميريبگ يمصرف آب را در كشور جد تيريمد ديقرار گرفته اند، لذا با يهم در خطر نابود يعيمنابع طب
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 اچهيدر؛ از حالت بحران يغرب جانيآذربا زيغبارخ يهزار هكتار از اراض450خروج 

 26/02/1400روزنامه سبزينه مورخ  – هم نشد اءينمرد، اح هياروم

 

مدت تراز  نيو در ا گذرد يم هياروم اچهيدر ياياح بر يمبن يحسن روحان ياز قول انتخابات سال هشت

كامل آن هنوز  ياياح يكرده ، هرچند كارشناسان معتقدند برا دايپ شيافزا متر كيحدود  هياروم اچهيدر

هزار 50تر از  كه كم است نيا انگريب يغرب جانيمطالعات انجام شده در آذربا نياست. آخر يباق يراه دراز

با  زيو مناطق غبارخ زگردير يها هزار هكتار از كانون450در استان وجود دارد و  زيغبارخ يهكتار اراض

 اند. از حالت بحران خارج شده اديشدت ز

 اچهيدر يايستاد اح يقبل از آغاز كار عمل سال كي يعني 1393در سال هياروم اچهيآب در زانيم نيتر كم

 زانياكنون م هم ديو ام ريكه با نگاه بلندمدت دولت تدب ديمترمكعب آب به ثبت رس ونيليم500با  هياروم

 داشته است. شيافزا بربرا به هشت كيو نزد دهيمترمكعب رس ارديلياز چهارم شيبه ب اچهيدر نيآب ا

نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيوجود ا با

 نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد يم

تراز آب  شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيبراساس س ياز منابع آب

 .نجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 متر يسانت40طور متوسط  بسته ساالنه به يحوضه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

 يها روند خشك شدن آن كه همراه با بحران ديو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا ؛افتي يكاهش م

 ازجمله غبار نمك بود، متوقف شد. يمختلف

 هياروم اچهيدر كيعنوان ارتفاع اكولوژ متر به274و  هزار كيبخش معتقدند هر چند تراز  نيا كارشناسان

از  شيخواهد داشت و ب يمطلوب طيمتر هم شرا272و  هزار كيدر تراز  اچهيدر نيا يول  اعالم شده،
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 آن رفع خواهد شد. زگردير يها درصد كانون95

 

 افتيدرصد كاهش 90 هياروم اچهيدر ينمك وغبار گرد

 يغرب به قدر ارزشمند منطقه شمال بوم ستيز نيموجود در ا يو گردوغبارها زگردير يها كانون مهار

 يپس از آغاز اقدامات عمل هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستاندفتر  سيرئ يها مشهود بوده كه طبق گفته

 زانيم يبحران طنقا يدر برخ يو حت افتهيدرصد كاهش 90 هياروم اچهيدر يوغبار نمك ستاد، گرد نيا

 است. دهيبه صفر رس ينمك يزگردهاير

 ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح ييو قبل از آغاز اقدامات اجرا 1393در سال كه نيا انيسرخوش با ب فرهاد

حساس به  ياز اراض هياروم اچهيآب در ينينش عقب ليدل هزار هكتار به100 يبيبه وسعت تقر يمساحت

در كنترل نقاط  اءيستاد اح يبر اقدامات تخصص گفت: عالوه رنايبه ا شد، يمحسوب م يباد شيفرسا

آب آن سبب شد تا  زانيم يبرابر و هشت هياروم اچهيوسعت در يدرصد50 شيافزا زگردها،ير يبحران

 بازگردند. ديو سف يبه حالت عاد يباد شيمستعد فرسا ياز اراض ياريبس

 ديو ام رياضافه كرد: دولت تدب هياروم اچهيرفع دغدغه مردم درباره در يبا اشاره به اهتمام دولت برا يو

 است. كرده يگذار هيتومان سرما ارديليهزار م10 اچهيدر نيا يياياح يها طرح ياجرا يبرا

 يوغبار نمك گرد يبحران يها كانون يتمام كه نيبر ا ديبا تأك هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

در  يوغبار نمك گرد يها كنترل كانون اتيتحت كنترل است، گفت: عمل هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر

 خود قرار دارد. يانيدر مرحله پا اي دهيبه اتمام رس ايمنطقه  نيا

اشاره كرد و افزود:  ينمك يزگردهاير يها در كانون اتيعمل ياجرا يبند تيبه اولو نيهمچن سرخوش

 تالش خود را به كار گرفته است. يتمام ينمك يزگردهايدر مقابله با ر هياروم اچهيدر يايستاد اح
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 از حد انتظار شيبرابر ب10گردوغبار  كنترل

در  يزيغبارخ تيبا قابل يهزار هكتار از اراض400 كه نيا انيا بهم ب يغرب جانيآذربا يعيمنابع طب ركليمد

 يبحران مهيبه ن ياراض نيهزار هكتار از ا250بودند، اظهار داشت:  يبحران تيدر استان در وضع 1399سال

 يعاد يبه اراض يحفاظت قداماتدر اثر قرق و ا يبحران مهين يهزار هكتار هم از اراض200شدند و  ليتبد

 .شدند ليتبد

اطراف  زيغبارخ يصورت گرفته كه اراض يدرحال ياراض تيوضع ليتبد نيا ،يقاسم يهاد گفته  به

 بوده است. يباد شيو فرسا يگذار شدت در معرض رسوب به هياروم اچهيدر

و زودرس را برعهده دارند،  رمجازيغ يكنترل و نظارت بر چرا تيمسئول پيهفت اك كه نيا انيبا ب يو

هزار و  به مساحت سه 1399فقره پرونده در سال644هزار و  به تعداد سه ياراض يادامه داد: بازرس

و  دي خلع هكتار400فقره پرونده با مساحت دوهزار و 622دوهزار و  زانيم نيهكتار انجام شد و از ا300

 شده است. يريگ بازپس

 يغرب جانين آذربااستا يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد يها براساس گفته زيگردوغبار ن درخصوص

انجام  قاتيبراساس تحق ،يتومان بوده است. به گفته و ارديليم از پنج شيب 1399شده در سال نهياعتبار هز

برابر 10كنترل گردوغبار  ياداره كل توانسته است در راستا نيا يو دانشگاه يقاتيمجامع تحق ريشده با سا

 از حد انتظار گردوغبار را كنترل كند. شيب

 گانيگشت  يروينفر ن86از  شيب زين 1400در سال يحفاظت و قرق اراض يضافه كرد: براا يقاسم

 يكرد: كارها انيب يها فعال هستند. و كه در همه شهرستان ميگشت مراقبت دار پياك 39حفاظت و 

 يمتنوع يها بوده است و پرونده گاني نيا يها تيزودرس ازجمله فعال ياز چرا يريچون جلوگ يشاخص

هكتار 900بر  پرونده با مساحت افزون650و  رمجازيغ يهزار واحد دام100از  شيفقره با ب700قالب  در زين

 داده شده است. ليتحو ييبه مراجع قضا
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 صورت مستمر به هياروم اچهيدر يزيغبارخ زانيم شيپا

بت به نس يغرب جانيگفت: آذربا ستيز طيوغبار سازمان حفاظت مح گرد دهيمقابله با پد يمل ريمد 

آن در  شياست و پا يمطلوب طيدر شرا يزيغبارخ تياز نظر وضع ها يريگ و براساس اندازه 1394سال

توسط دانشگاه  رو ستاد مقابله با گردوغبار كشو هياروم اچهيدر يايكشور با استفاده از اعتبارات ستاد اح

 .شود يصورت مشترك انجام م به زديو دانشگاه  هياروم

و  ونيليم كشور و سه يها هزار هكتار از تاالب460و  ونيليم كيافزود:  يگانريب يطهماسب محمد يعل

 انيبا ب ياست. و زيغبارخ ستيز طيسازمان حفاظت مح تيريتحت مد يها ستگاهيهزار هكتار از ز500

 رياخ الاطالعات در دوس نيكرد: ا انيب ست،ين يغرب جانيشامل آذربا يزيآمار غبارخ نيا كه نيا

 وغبار راهگشا خواهد بود. گرد يآت تيرياست و در مدشده  يگردآور

دام، چرا و قرق جزو  تيريگفت: مد ستيز طيوغبار سازمان حفاظت مح گرد دهيمقابله با پد يمل ريمد

 گردوغبار است. تيرياهداف در مد نيتر ياصل

 

 وجود دارد يغرب جانيدر آذربا زيغبارخ يهزار هكتار اراض50 

تر از  است كه كم نيا انگريب يغرب جانيمطالعات انجام شده در آذربا نيداد: آخرادامه  يرگانيب يطهماسب

 نيدر ا ديشد اريو بس اديبا شدت ز زيدر استان وجود دارد و مناطق غبارخ زيغبارخ يهزار هكتار اراض50

 خطه از كشور وجود ندارد.

 اتيهكتار عمل ونيليم كياز  شيو ب هياروم اچهيدر اطراف در يكار نهال اتيهزار هكتار عمل15تا  10از  شيب

گردوغبار سازمان حفاظت  دهيمقابله با پد يمل ريمنطقه انجام شده كه به گفته مد نيقرق و كنترل دام در ا

مثل خوزستان  يدر مناطق م،يكرد كسب هيكه در اروم يا گفت: تجربه ياست. و رگذاريتأث اريبس ستيز طيمح

 .هاست ستگاهيا نيتر شرفتهيكه جزو پ ميكرد يانداز را راه يشيپا يها ستگاهيو ا ميكار گرفت به
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گردوغبار در حوضه  زانيگفت: م ستيز طيگردوغبار سازمان حفاظت مح دهيمقابله با پد يمل ريمد

 ارياستان بس نيگردوغبار در ا زانيكه م دهد ينشان م ها يريگ و اندازه شود يم يريگ اندازه هياروم اچهيدر

و  يغرب جانيو سلماس در آذربا اندوآبيكرد: در منطقه جبل، م انيب يقبل است. و يها تر از سال كم

 شده است. يانداز راه  يدائم شيپا يها ستگاهيا يشرق جانيو بناب در آذربا ريش عجب يشهرها

 

 است هياروم اچهياطراف در ياهيپوشش گ يايراهكار اح قرق 

از اقدامات مطلوب قرق توسط  نهيزم نيدر ا زين هيرومدانشگاه ا يعيطب دانشكده منابع يعلم ئتيه عضو

كنترل گردوغبار در استان  نهيشده در زم از اقدامات انجام يكرد و گفت: برخ تياعالم رضا  يعيطب منابع

 زده بوده است. شتاب هياروم اچهيخصوص حوضه در به

بوده است،  نهيزم نيزده در ا ت شتابجزو اقداما يكار و نهال يكار بوته كه نيا انيبا ب يرگانيب ياحمد حسام

كه آنچه كاشته شد خشك شده است؛  مينامناسب انجام شد و اكنون شاهد يدر فصل يادامه داد: گزكار

 .ميهست يخوب ياهيگ وششاكنون با قرق مناسب و مستمر در جبل شاهد پ هم يزدگ همه شتاب نيبا ا يول

تا  500داغ در  است، اضافه كرد: كاشت گونه قره دهيمانجا يدرصد به خشك90 يگزكار كه نيا انيبا ب يو

 يمحل زين دكنندهيكار شده بود و تول يها كامالً علم داشت، چون گونه يخوب جهينت يهكتار از اراض100

 بوده است.

 شبرديپ يها منفك بدانند و برا خود را از دانشگاه دينبا يياجرا يها استاد دانشگاه ادامه داد: سازمان نيا

از اقدامات انجام  يخود را با مطالعه انجام دهند؛ چراكه برخ يها كارها سازمان ديبا يصورت علم ا بهكاره

 .ستندين يكنترل گردوغبار چندان علم نهيشده در زم

غافل بود؛  زيكشور در استان ن ستيز طياز اقدامات مطلوب سازمان حفاظت مح ديادامه داد: نبا يو

مثبت  يها گام تيتثب يها و راه شيمناطق حساس به فرسا ،يريگ اندازهمباحث  يسازمان رو نيچراكه ا
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 برداشته است. ياريبس

انجام  1395بود كه در سال ياقدام مطلوب و مثمر يپاش مالچ ه،يدانشگاه اروم يعلم ئتيگفته عضو ه به

 يشود براقرق  يخوب نكته است كه اگر منطقه به نيانچه بارز است ا يداشته، ول يخوب يابيشد و ارز

 كنترل گردوغبار كمك خواهد كرد.

 

 مهاجرت از روستا با كاهش گردوغبار فروكش كرده است تب 

 كه نيا انيشهرستان، هم با ب نيا يلومتريك20در  هياروم يجبل كند يروستا ياز اهال يكي ،يمحمد يعل

 ينمك يزگردهاير بر اثر ياز مشكالت تنفس يو بروز برخ يكشاورز يها نيرفتن زم نيدر گذشته از ب

 است. دهش انيياز روستا يموضوع قبالً باعث مهاجرت برخ نيكننده بود، گفت: هم نگران اريبس

 نياظهار كرد: اقدامات مسئوالن در ا ينمك يزگردهايامروز منطقه در بروز ر تيدر رابطه با وضع يو

 ياز اهال ياريبس موضوع سبب برگشت نيمناسب شود و هم اريبس يفعل تيرابطه سبب شده تا وضع

 شده است. شانيها مهاجرت كرده به خانه

 م،ينيب يدر منطقه را به چشم خود م ينمك يزگردهاياقدامات مسئوالن در كنترل ر كه نيا انيبا ب يمحمد

دام دارند تا به  يالزم را در نحوه چرا يمنطقه پس از مشاهده تالش مسئوالن، همكار ياظهار داشت: اهال

 نرسد. يبيقه آسمنط ياهيپوشش گ

 يروستا در راستا يبا اهال هياروم اچهيدر يايچهره به چهره مسئوالن ستاد اح يها از آموزش نيهمچن يو

 هياروم اچهيشده در مناطق خشك تيوضع يبهبود يبرا يهمكار يكشت و چگونگ ياصالح الگو

كاهش  تشد به ينمك يدهازگريروستا در رابطه با ر ياهال يها يكرد و گفت: خوشبختانه نگران يقدردان

 است. افتهي
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 هياروم اچهيدر هيدر حاش ينفر از گردوغبار نمك ونيليم14 ييرها

است كه  تيحائز اهم يا به اندازه ينمك يزگردهايو ر  روان يها شن تيدر تثب ديو ام ريدولت تدب تالش

در  ديو ام ريات دولت تدباز اقدام يكيعنوان  از طوفان نمك را به يرانيا ونيليم14نجات  جمهور سيرئ

دولت در روز  ميتصم نيعنوان اول به هياروم اچهيدر يايدولت برشمرد و افزود: اح ليتشك ليهمان اوا

گام  نيمطمئن بود و اگر ا اچهيدر نيا يايبه اح توان يدولت بود كه امروز م نيا ليكار تشك آغاز به

 كردند يمهاجرت م رانينفر از غرب ا ونيليم14ت و وجود نداش زينام تبر به ياكنون شهر شد، يبرداشته نم

 .رفت يم نيها و مزارع از ب باغ يو تمام

از بروز  يريو جلوگ زگردهاير تيدر تثب ديو ام ريمهم دولت تدب يها موضوع طرح نيا تياهم بنابر

 كيكه  جانيآذربا يآب نينگ ياياح يتومان برا ارديليدر منطقه و صرف هزاران م ينمك يها طوفان

 واقع نشود. ولاست تا اقدامات مثبت دولت مغف يرسان و اطالع نييتب ازمنديبود، ن يو فرامل يمطالبه مل

 كي) به تراز اكولوژ1394سال (از 10قرار است ظرف مدت  اءيستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيدر

شروع به خشك شدن  80از اواسط دهه اچهيدر نيخود برسد كه حدود دوسال از برنامه عقب است؛ ا

 نيبه ا هدرصد مساحت آن خشك شد. با توج80حدود  يالديم2015تا سال  يالملل نيكرد و بنابر آمار ب

 نيمناسب، انتقال خوب ا يها با بارش هياروم اچهياز آب موجود در در يادياطالعات و آمار، بخش ز

بوده  يمصرف آب در بخش كشاورزانتقال آب سدها، كاهش  ،ياقمار يها رودخانه يروبيها با ال بارش

 اچهيدر يرا برا يدبخشينو يآمده و روزها ريتداب نيبه كمك ا تواند يكه انتقال آب حوضه به حوضه م

 خبر بدهد. هياروم
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خبرگزاري  – شود يتلف م رانيها در ا درصد آب بارش 80 در گفتگو با مهر اعالم شد؛

 26/02/1400مهر مورخ 

 

رقم شامل  نيشود كه ا يكشور تلف م يها يدرصد از بارندگ 80كارشناس آب گفت: حدود  كي

 نشده است. تيريمد البيو س ريتلفات تبخ

كوتاه  يچه راهكارها نكهيرنگار مهر درباره اساز، كارشناس حوزه آب در گفتگو با خب ينيس ديحم

راهكارها با  نيچالش آب وجود دارد، گفت: در خصوص ا تيريمد يمدت و بلند مدت برا انيمدت، م

 يبه سمت كاهش هم زمان تلفات باال ديبا ليو خسارت س يترسال يو حت يخشكسال طيتوجه به شرا

باران و  شتريو ب تر عياقدام با نفوذ دادن هر چه سر نيا م؛يدر كشور برو ها البيو تلفات حاصل از س ريتبخ

انجام نشود، در  يروند نيچن ياست. وقت ريامكان پذ ينيرزميآب ز يها به سفره يمنابع حاصل از بارندگ

قدرت  ن،يزم بيكه در ش شود يم يجار ايوزش باد شده  ايدر برابر آفتاب  ريوهله نخست موجب تبخ

 باشد. ديو شد يها موسم اگر بارش ژهيبه و شود، يخسارت م جاديو موجب ا افتهي يبيتخر

 يادامه داد: اگر در مباد شود، يدر كشور ما تلف م يدرصد آب بارندگ 70از  شيب نكهيبا اشاره به ا يو

شك عالوه بر  يب ميده شيرا افزا ينيرزميآب ز يها آب به سفره يريو سرعت نفوذ پذ زانيها م بارش

 .ميستيو خسارت ن البيس جاديشاهد ا ها، ياز بارندگ ياستفاده حداكثر

اما  كند، يم هيرا تغذ ستيز طيو مح شود يها م ها وارد تاالب بارش نياز ا يساز افزود: هر چند بخش ينيس

. البته نفوذ آب در شود يكشور خارج م ياز مرزها البيشدن به س ليبا تبد يحت زين گريد يبخش

آب  يها چه سفره ره بيترت ني. به استيرفتن آب ن نياز ب ايگم شدن  ينبه مع ينيرزميآب ز يها سفره

از سرباز كردن  يشكل قتيها كه در حق تاالب ستيبه ز قتيدر حق م،يكن تيخود را تقو ينيرزميز

 .ميهستند، كمك كرده ا ينيرزميآب ز يها سفره
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 شود يم ليكشور س يها درصد بارش 11

 البيبه س ليكشور تبد يها درصد از سهم بارش 11تا  10حدود  نكهيكارشناس حوزه آب با اعالم ا نيا

كه  ي. در حالميده يكشور را از دست م يدرصد از بارندگ 80حدود  قتياظهار داشت: در حق شود، يم

در  يگشود، نقش پررن يساز رهيرقم ذخ نيدرصد ا 30اگر  ياست و حت يساز رهيرقم قابل ذخ نيا

 دارد. يآبكمك به گذار كشور از چالش 

 اي ها يدرصد از بارندگ 20حدود  يتنها برا قتيدر حق ،يدرصد 80داد: ما با داشتن تلفات  حيتوض يو

استفاده  زيدرصد را ن 20 ني. البته همه اميكن يزيبرنامه ر ميتوان يكشور م يبه مرزها يورود يها آب

  .ميهست يآب هم شاهد تلفات عيچرا كه در شبكه انتقال و توز ميكن ينم

در دو  ديكشور با يمدت و بلندمدت چالش آب انيكوتاه مدت، م تيريمد نكهيبر ا ديساز با تاك ينيس

در  رهيمقدار آب قابل ذخ نيكرد: ا حيدر كشور خالصه شود، تصر البيو س ريعبارت كاهش تلفات تبخ

افت  هدشا ها است آن وجود دارد. چرا كه سال يبرا زين ياست و حجم كاف ينيرزميآب ز يها سفره

نقاط كشور در  يكه در برخ ي. به نحوميها در كشور هست و افت سطح آبخوان ينيرزميز يها سطح آب

 به آب وجود دارد. يدسترس يمتر 200عمق 

 زانيم ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش يها پژوهشگر آب، بر اساس گزارش نياظهارات ا طبق

 يباال تيمترمكعب است كه نشان دهنده ظرف ارديليم 130از  شيآب در كل كشور ب يتجمع يكسر

 است. يساز رهيذخ
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توسعه | شود يمنابع آب غارت م |كشور  ينسبت به تبعات بحران آب برا يهشدار كالنتر

 27/02/1400همشهري آنالين مورخ خبرگزاري  – ها به روستاها جنگ آب از استان

 

كالن كشور خاطر نشان كرد: متخصصان  يها استيبر ضرورت اصالح س ديبا تاك يجمهور سيير معاون

 پاسخگو باشند. ديبا خيكشور بابت سكوت خود برابر تار

با موضوع  يتخصص - يعلم ناريدر وب يكالنتر يسيع سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

كه » و گرد و غبار يخشكسال يطيمح ستيز يها دهيمقابله با پد يبرا يالملل نيو ب يمل يها ياستراتژ«

 ياسيس ليدال اعتقاد ندارند.  به داريكشور به توسعه پا استمدارانيس يامروز برگزار شد، گفت:  برخ

متر مكعب از  ارديليم 20است.  ساالنه  يو استفاده منابع در كشاورز يمتيداخل به هر ق ديتمركز به تول

روند  ني. با اشود ي.  منابع آب غارت مرديگ ياضافه برداشت صورت م ينيرزميز يها و آب يعيمنابع طب

نخواهد بود چون منابع آب را  يزاز كشاور ياثر گرياطراف زاگرس د 1420و در سال  گريسال د 20

 .  ميكن يغارت م

دارد. نسل حاضر  ستنيسال سابقه ز 7000 نيسرزم نياضافه كرد: ا ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

را  بيوارد شده شدت تخر يكه به دست آورده همه منابع را غارت كند. تكنولوژ يبا ابزار خواهد يم

 داده است.   شيشدت افزا به

 نكهيخود با انتقاد نسبت به سكوت متخصصان كشور درباره بحران آب و بااشاره به ا يدر سخنران يكالنتر

 يقربان رانيا عتيرسد گفت: طب يها شروع شده است و به روستاها م استان يبرخ نيجنگ آب ب

 .دهد ينسل پاسخ م نيكالن كشور شده است و اكنون به تجاوز ا يها استيس

و  تيجمع شي. با توجه به افزاميداشت يكمتر يعيطب يها ينابسامان 60دهه  ليتا اوا بايشد: تقر ادآوري يو

رسم بود و االن هم  كيدر توسعه در كشور  يداريناپا نكهيكالن كشور و با درنظر گرفتن ا يها استيس
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 نيكه كشور به ا شداز منابع خودش سبب  عتيو آب و خاك و محروم كردن طب عتيهست، تجاوز به طب

 .مينيب يآن را م شيو فرسا يو گرد و غبار، خشكسال فتديز برو

و در سال  70دهه  ليدر اوا داريكه توسعه پا يكرد: زمان حيتصر ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 ميشناخت يرا به عنوان سوغات غرب م داريتوسعه پا 1380 يها شروع شد، ما تا سال ايدر دن يالديم 1970

 تجاوز شد. ها ابانيمراتع و ب ،ينيزم ريز يو آب ها يسطح يو به منابع آب و خاك، منابع آب ها

 

 آب يمنف النيبرابر شدن ب 100

 يازهايكه همه ن شد يآغاز شد و مراتع شخم زده و گمان م 60كه در دهه  ييها با اشاره به پروژه يكالنتر

متر مكعب  ونيليم 200، كال 1360گفت: ما در سال  م،يكن هيته ديبا يمتيمردم را در داخل كشور به هر ق

 برابر شده است. 100 يعني ستا دهيمترمكعب رس ارديليم 20رقم به  نياما ا ميداشت يمنف النيدر سال ب

استفاده از  ن،يو كشاندن آن به سطح زم يليفس يها به آب يانداز با اشاره به دست يجمهور سيير معاون

 ،يطيمح ستيز يها آبه به حق يتوجه يب ،يسطح يها از آب يعلم رياستفاده غ د،يتول يآب برا نيا

كه در  1992سال  رد ويتوافق ر ياظهاركرد: بر مبنا عتيو توجه نكردن به حق طب داريرپايغ يها يسدساز

 ريدپذيدرصد منابع آب تجد 40كرد، كشورها حق دارند تنها از  دييسازمان ملل متحد آن را تا 1997سال 

 .ميكن ياستفاده م ريدپذيتجد يآب ها تيدرصد ظرف 100از  شيهاست كه ما ب استفاده كنند اما سال

به  زيكالن ن يها استيكالن كشور شده است. س يها استيس يقربان رانيا عتيطب ،يگفته و به

 امر هستند. نيقراول ا شيگاه، خود پ يياجرا يابالغ شد و دستگاه ها يياجرا يها دستگاه

كه  ياست به شرط يخوب يليخ زيچ تيجمع شيافزا نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

با درنظرگرفتن  تيو توسعه جمع ييغذا ازينشود و ن ليكشور تحم عتيبه طب تيجمع شيعوامل افزا

كه آن هنگام  يكه مهندس موسو 1361ماه سال  نيشود، اظهاركرد: در فرورد يريگيمنابع پ تيمحدود
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نشد، به عنوان  يياول پنج ساله آن زمان كه اجرا يزيبود دستور دادند كه من در برنامه ر ريوز نخست

 يريدرگ يو كارشناسان سازمان دامپرور يعيمنابع طب نيدارم كه ب اديحضور داشته باشم. به  شانيا ندهينما

. كارشناسان رسد يواحد م ونيليم 65بود كه تعداد دام در كل كشور به  نيشد. در آن زمان صحبت از ا

رفتن  نيدام به مراتع باعث از ب زانيم نيا ليها معترض بودند چراكه معتقد بودند تحم سازمان جنگل

 شود. يم ياهيپوشش گ

 انهياست. سال دهيدر كشور رس يواحد دام ونيليم 120به  يواحد دام ونيليم 65افزود: امروزه  يكالنتر

. امروز منشاء بخش عمده ميدار ينيرزميز يها متر مكعب اضافه برداشت از منابع آب ارديليم 20از  شيب

بود، گرد و  انيموركه در استان كرمان در حوزه جاز ياست؛ گرد و غبار ياز گرد و غبار، داخل يا

كه در استان خوزستان بود با  يياز گرد و غبارها يكه در استان فارس است و بخش عمده ا ييغبارها

 مهار شد. ونيليم 370 صيبا تخص ستيز طيفاده از منابع صندوق توسعه محاست

 يها كه بخش يداريناپا يها استيس ريدهد، به تاث يبه عملكرد ما پاسخ م عتيطب نكهيبر ا ديبا تاك يو

 رفتيرا قبل از ساخت سد ج انيكرده است، اشاره كرد و گفت: جازمور ليتحم يعيبه منابع طب يكشاورز

 يطيمح ستيز آبه به عنوان حق انيكه به سمت جازمور يآب مي. ما فكر كردديريو پس از آندرنظر بگ

را  انيو جازمور ميرا توسعه داد يكشاورز م،ي. آب را مهار كردميبكن يصرف كشاورز ديرا با رود يم

 .ميخشك كرد

درصد  10و  كرونيم 10 ريدرصد ز كي ش،يكرد: در هر هكتار از فرسا حيتصر يجمهور سيير معاون

از  شود، يبلند م كرونيم 10غبار كمتر از  نيدر چ يگب ياز صحرا ياست. وقت كرونيم 100 ريها ز آن

 مياوريفشار ب رندگانيگ ميو تصم استگذارانيبه س دي. ما بارسد يم كايو به آمر كند يآرام عبور م انوسياق

 .ميرا حفظ كن عتيكه طب

 يها نسل سهيكن نباشد. ما از ك شهيكه ر ييخوب است اما خودكفا اريبس ييكرد: خودكفا ديتاك يكالنتر
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 يدر كرمان و ... غارت م رفت،يكشور، در ج يها در همه جا . منابع آنميده يانجام م ديتول ميدار ندهيآ

بود و امروز افتخار  كتارهزار ه 40تا  35كشت باغات پسته  ريدر استان كرمان سطح ز شيسال پ 40شود. 

 نيرا به سطح زم ينيرزميز يها است. چگونه؟ آب دهيهزار هكتار رس 200آن به  زانيكه م ميكن يم

 شيب يعي. فشار بر منابع طبرود يغلط، منابع كشور از دست م يها استيس لي. به دلميكرد ريو تبخ ميآورد

 از اندازه است.

 يبرا 1352حفظ كرد، گفت: در سال منابع را  توان يچون قرق نم يبا امكانات نكهيبا اشاره به ا يو

و  نيهمزمان در كشور در حوزه پروتئ ديتوان ينم داريرشد پا يگفته بودند كه برا ينفر ونيليم 35 تيجمع

كنند، مواجه  يم ليسازان كشور تحم ميكه تصم يبا فشار عتي. امروز طبديبرس ييغالت به خودكفا

 است.

همه مردم شمال كشور  شيسال پ 70خود اظهار كرد: حدود  يها از صحبت يگريدر بخش د يكالنتر

وارد شد،  يتكنولوژ يتوانستند خارج كند. وقت يشمال را نم يدرختان افتاده جنگل ها شدند، يجمع م

 100 بودند يمقن رانيروز افتاد. اگر همه مردم ا نيكرد و كشور به ا دايپ شيشدت افزا به بيسرعت تخر

 ،يشد را استخراج كنند اما با ورود تكنولوژ يخارج م نياز زم ديكه با ييب هاآ توانستند ينم شيسال پ

 كردند. هيمتر حفر كردند و منابع آب را تخل 500تا  300تا عمق 

 

 ها به روستاها جنگ آب از استان توسعه

گرفت اما  يگندم صورت م ديتن خر ونيلياز استان فارس، دو م شيسال پ 25تا  20خاطرنشان كرد:  يو

استان  نيتمام شد. جنگ آب ب يو كارست ينيرزميز يها هزار تن گندم هم ندارد چون آب 500امسال 

استان در  بهجنگ از استان  نيخوزستان و لرستان شروع شد و ا زد،ي ،يارياصفهان، چهار محال بخت يها

 به روستا به روستا است. دنيحال رس
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 - كند؟ يكشور را حل م يآب مشكل خشكسال بانك شد: حيتشر لنايوگو با ا در گفت

 27/02/1400خبرگزاري ايلنا مورخ 

 

و حفاظت از حقوق آب است كه در  تيبانك آب رعا يانداز كارشناس حوزه آب گفت: الزمه راه كي

 .ميبانك و بازار آب را ندار جاديا طيشرا نيبنابرا ست،ين نگونهيكشور ما ا

و امكان  يخشكسال درباره موضوع لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يارياسفند ينور انوش

 ياپياظهار داشت: ما دو سال پ طيشرا نيعبور از ا يبرا يحل عنوان راه بانك آب در كشور به يانداز راه

شد كه  عهيشا يرا فراموش كردند و حت يآب مسئله كم نيمردم و مسئول يو به نوع ميداشت يبارندگ

 . ميشد ريلگغاف ياكنون تا حدود ليدل نيشروع شده، به هم يترسال يها دوره

باش وجود داشت اما برنامه  هشدار داد و آماده يآب با كم يبه گروه سازگار يافزود: سازمان هواشناس يو

و به  رمتمركزياست كه غ ييها هيبه صورت توص ريتداب شتريب زينشده بود و اكنون ن دهيتدارك د يمنسجم

به كشت  هيتوص نهيدر زم ها مهبرنا شتري. بمشاهده نشده است يابتكار مناطق مختلف گذاشته و برنامه جامع

 توانند ياز تلفات آب است كه چندان نم يريجلوگ يها در منزل و راه ييجو بر، صرفه آب محصوالت كم

 ها را كاهش دهند.  خسارت

درصد كاهش داشته،  40 نيانگيبارش در كشور به طور م زانيكارشناس حوزه آب گفت: اكنون م نيا

 ياز موضوع خشكسال يو  شرق يمناطق جنوب شود يم ينيب شيبهتر است اما پ تيطق وضعمنا يالبته در برخ

 . ننديبب بيآس يليخ

 شهيهم يخشك واقع است، بطور كل مهيكه در منطقه خشك و ن ميهست يداشت: ما كشور انيب يو

 يو به جارا دنبال كرده  يتر ياساس يها حل راه ديبا نياست بنابرا ياز كشور دچار خشكسال يمناطق

 ياقتصاد يها تيفعال يمياقل طيكه متناسب با شرا يا و برنامه ميسازگار كن يمقابله، خودمان را با خشكسال
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 بيكمتر آس ياقتصاد يها تيداشته و فعال يبه آب كمتر ازيكه ن يا وجود ندارد. برنامه م،يكن فيرا تعر

 نشده است. فيتعر ند،يبب

از آب  يبردار بهره يكه برا ييبانك آب خاطرنشان كرد: مجوزها يانداز درباره راه يارياسفند ينور

 نيمجوزها را دارند به ا ديكه قصد فروش و خر يكسان يعني شود، يبانك گذاشته م نيوجود دارد در ا

 . كنند يفروش اقدام م ايو  ديبانك مراجعه كرده و نسبت به خر

كمبود آب حقابه كشاورزان مجاور شهر  ليدلسال به  كيدر  يمنطقه شهر كي ميادامه داد: فرض كن يو

از حق آب كشاورزان شهر مجاور برداشت و به  بيترت نيو به ا خرد يرا كه در بانك آب موجود است م

. دارنداست كه حقوق آب ثبت شده و مشخص  ييمربوط به كشورها هيرو نيا شود، ياضافه م داريخر

حفر و از سفره مشترك برداشت  رمجازيچاه غ ياست و اگر كس يآب يانداز كشور ما در معرض دست

 دار هم توان مقابله ندارد.  و حقابه كند يآن را كم م اياستفاده كرده و  گرانيكند، در واقع از حقابه د

است كه از حقوق آب حفاظت  ييكرد: بانك آب مختص به كشورها ديكارشناس حوزه آب تاك نيا

در كشور ما  يول كنند يم يريجلوگ يانداز شدت از دست به مربوط به ثبت حقوق آب يو نهادها شود يم

پرداخت  يتعد نيهم بابت ا يو خسارت شود يم يانداز دست ستيز طيو مح يبه حقابه كشاورز

 .شود ينم

 نگونهيو حفاظت از حقوق آب است كه در كشور ما ا تيبانك آب رعا يانداز شد: الزمه راه ادآوري يو

 .ميبانك و بازار آب را ندار ادجيا طيشرا نيبنابرا ست،ين
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 يكشاورز عاتيمتر مكعب آب با ضا ارديليم 13 ساالنه مطرح شد: لنايوگو با ا در گفت

خبرگزاري ايلنا مورخ  - آب محتمل است؟ ينزاع روستاها برا اي/ آرود يهدر م

28/02/1400 

 

از  شيب رو شيجهان پ يپلماسيو د يالملل نيب ،ياسيمجلس گفت: نقش آب در مناسبات س ندهينما كي

 رددا تيكه موضوع آب چقدر اهم دهد ينشان م نينفت خواهد بود و ا

چقدر  نكهيو ا يدرباره اوضاع خشكسال لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت نژاد يسادات دجواديس

و به تبع آن  ميدار ياست، اظهار داشت: امسال كاهش نزوالت جو كيروستاها نزد نيب يجنگ آب

 بلقا مياز كشت گندم د يبخش يداشته است، در سال جار زين يحوزه كشاورز يرو ياثرات يخشكسال

 . ابديدرصد كاهش  10تا  7برداشت  زانيبرداشت نبوده و ممكن است م

 حيكنند، تصر جاديا يمناسب طيشرا يور اند، با بهره مشابه ما توانسته ميبا اقل ييدر كشورها نكهيا انيبا ب يو

 زانيم نيبابت ا يعني شود، يتلف م يكشاورز عاتيبا ضا يمتر مكعب آب زراع ارديليم 13كرد: ساالنه 

 .رود يم نيعات از بيتومان صرف شده كه تماما بصورت ضا ارديليهزار م 40 يمحصول كشاورز

كند، در همه  جاديشهرها روستاها منازعه ا نيب ايدر نظامات دن تواند يمجلس گفت: آب م ندهينما نيا

 ،ياسيآب است، نقش آب در مناسبات س تيدهنده اهم نشان نيو ا ميدار يمناشقات آب ايدن يجا

كه موضوع آب چقدر  دهد ينشان م نياز نفت خواهد بود و ا شيب رو شيجهان پ يپلماسيو د يالملل نيب

و  يدو روستا مشترك باشد زمان خشكسال ايدو كشور شهر و  نيب يمنبع آب كياگر  عتايدارد، طب تياهم

 .رديشكل بگ يممكن است منازعات يبودن منابع آب يناكاف

با  ديدر همه كشورها وجود دارد با يافزود: خشكسال م،يداشته باش يو عمل قينگاه دق دياب نكهيا انيبا ب يو

 .ميكن جاديمردم ا يغذا نيتام يرا برا يمطلوب طيشرا يو علم و فناور يانطباق و سازگار
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 م،يدنبال كن يو درست را در حوزه منابع آب قيدق ياستراتژ كي ديبا طيشرا نيكرد: در ا ديتاك نژاد يسادت

را در مناطق  يكشاورز ديبا م،يرا حذف كن يو غرقاب يسنت ياريو آب ميآب را باال ببر يور بهره ديبا

 يكشاورز ونيزاسيحوزه مكان د،آب باال برو يور تا بهره ميها منتقل كن سربسته و گلخانه يبه فضا يريكو

 نيگزيجا كير و استرتژب آب كم يها بر حذف و كشت آب يها كشت يري. در مناطق كوميده شيرا افزا

 يمنابع آب تياگر از ظرف يداشته باشد، بطور كل يبا منابع آب يمناسب يسازگار ديكشت با يشود، الگو

 يور با بهره ميتوان يم نكهيكماا ميرا دار يرانيا ونيليم 80 يغذا نيكشور مناسب استفاده شود توان تام

 .ميهم وارد كشور كن ياديز يغذا كرده و منابع ارز ديهم تول نياز ا شيب
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تاالب  ياياحي؛ طيمح ستيبر سر حقابه ز هاي زن تاالب بختگان و چانه يآب كم تيوضع

 29/02/1400روزنامه سبزينه مورخ  – دارد ازيمترمكعب حقابه ن ونيليم 400بختگان به 

 

 يوارد كرده، بلكه ط يجد بياستان آس يو جانور ياهيفارس نه تنها به پوشش گ يها تاالب يخشك

ر كه طو منطقه هم شده است و آن ييخطرناك آب و هوا تيوضع يها از علت يكي رياخ يها سال

 يها يماريو ب ابدي يكاهش م ياهيها پوشش گ دارند با ادامه خشك شدن تاالب ديكارشناسان تأك

فارس را بهبود ببخشد، هر چند كه  يها تاالب تينتوانست وضع ي. بارندگشود يم تر شيب وحش اتيح

 بود. ها حقابه افتيدر ليداشتند و آن هم به دل يبهتر تيتنها دو تاالب بختگان و كمجان وضع

تاالب بختگان  يطيمح ستيحقابه ز صيخواستار تخص ستيز طياز فعاالن مح يجمع رياخ يروزها يط

ها هشدار  دارد. آن ازيمترمكعب آب ن ونيليم400تا  300شدند و معتقدند اكنون بختگان حداقل به 

آستانه مرگ در  يجار سال يسال واسطه خشك در تاالب بختگان به نگويكه هزاران جوجه فالم دهند يم

  جوجه يداده نشود، امكان تلفات باال صيبه تاالب بختگان تخص يطيمح ستيهستند و اگر حقابه ز

 وجود دارد. اند، دهيكه هنوز به زمان پرواز نرس نگوهايفالم

 يكنون تيوضع اياما آ دانند، يبختگان م يايرا نماد حفظ و اح نگوهايفالم ست،يز طيعده از فعاالن مح نيا

 هستند؟ يطياطراف تاالب در چه شرا يجوامع انسان كند؟ يرا متأثر م نگوهايبختگان تنها فالمتاالب 

 

 دارند؟ يا چه خواسته ها يستيز طيمح

هم گره  موضوع به نيبختگان چند يكنون تيبختگان اظهار داشت: درمورد وضع يپارك مل سيرئ

 يچندان رييمنطقه تغ نيبارش در ا تيضعكه و دهد ينشان م يآمار بلندمدت هواشناس يخورده است. بررس

 يها آبو برداشت  يمانند سدساز يواسطه اقدامات انسان بختگان به اچهيدر يكنون تينداشته، اما وضع

 رقم خورده است. ينيرزميز
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رودخانه  يمرودشت و رو يغرب در شمال 50به اعتماد گفت: سد دورودزن در دهه ييطباطبا دحسنيس

كه سد مالصدرا  86نداشتند؛ اما از سال يبد طيشرا 85طشك و بختگان هم تا سال اچهيكر ساخته شد. در

 مرودشتبه پل خان  ونديكرد. در گذشته رود س رييدر بختگان هم تغ طيشدند، شرا يريآبگ ونديو س

پشت سد است.  وندياما اكنون آب رود س خت؛ير يبختگان م اچهيشده و به در يكيو با رود كُر  آمد يم

ساخته شد و از آن طرف هم سد مالصدرا در باالدست سد دورودزن  البيمنظور مهار س به دونيسد س

دو  نياز ساخت ا عداست. ب البيو مهار س يآب برق يانرژ ديتول يبرا يآب سد برق كيشده كه  يريآبگ

 تر شد. بختگان كم و كم اچهياز سمت رود كُر به در يورود يسد، دب

سمت پل خان  به ونديرودخانه س يرودخانه و محدود شدن ورود يكيلدرويه ميرژ رييافزود: تغ يو

ها هم هست  تعداد چاه شيمسأله، مشكل افزا نياست. در كنار ا يكنون طيدر شرا رگذاريازجمله موارد تأث

بختگان  فاطرا ينيرزميز يها حاضر سطح آب نقش داشته. درحال ينيرزميآب ز يها كه در افت سفره

 دياطراف بختگان ادامه دارد. شا يها رفته و افت سفره همچنان در دشت نييستر پامتر از ب حدود هفت

زود خود را نشان بدهد و  اي ريد يدر بازه زمان تواند يم راتيتأث نينشود، اما ا دهياتفاق د نيا رياكنون تأث

شود و ابتدا  دزگريبه كانون ر ليتبد ختگانب عيمسأله است كه تاالب وس نيعمده ما هم اكنون هم ينگران

 ستيز طيعمده كارشناسان مح ينگران نيرا متأثر كند. بنابرا گريد يآرام نواح جوامع اطراف و بعد آرام

 و بحران آب است. نيفرونشست زم زگرد،ياكنون ر

 

 است يبختگان توسعه كشاورز ياصل مشكل 

 يدر خشك ونديقش سد ساستان فارس با ن يا شركت آب منطقه رهيمد  ئتيه يو عضو اصل رعامليمد اما

ندارد.  يآب چيه يورود به دوره خشك ليدل به وندياظهار داشت: سد س ست،يتاالب بختگان موافق ن

 بختگان، يو به نظر من مشكل اصل شود يمشاهده نم ونديدر س يآب چيآب، ه  حاضر جز چند لكه درحال

 است. يو گره خوردن معاش مردم به كشاورز يتوسعه كشاورز
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چنانچه امسال هم انجام  شود؛ يهر ساله انجام م يطيمح ستيحقابه ز يگفت: رهاساز يدهقان درضايحم

مناطق اطراف بختگان است. سال گذشته هم  يها چاه يحاضر كنتورگذار ما درحال تيشده، اما اولو

 تاناس ياكنون دغدغه اصل يبود، ول شتازيهوشمند در كشور پ ياستان فارس از نظر نصب كنتورها

در  ياست. به نظر من عمده مشكل بختگان توسعه كشاورز يع گره خوردن معاش مردم به كشاورزموضو

شود با شروع  اچهيهم وارد در ياگر آب يباعث شده كه حت ينيرزميباالدست است. برداشت از آب ز

 و خشك شود. فتدياتفاق ب ريتبخ عيسر يليفصل خشك خ

 

 كند؟ به بختگان كمك تواند يحقابه م يرهاساز ايآ

 ياست كه اگر اكنون رهاساز نيما ا ينيب شي: پديگو يسؤال م نيبختگان در پاسخ به ا يپارك مل سيرئ

باشد؛ اما برداشت  اديز ريتبخ زانيم دياطراف رود كُر شا يحقابه انجام شود با توجه به سابقه كشت اراض

به آب ندارند.  يدانچن ازياست كه اكنون ن يتر خواهد بود، چون نوع كشت كشاورزان به نحو آب كم

 يرهاساز يا حقابه داشته است. زمستان گذشته هم حقابه نيتأم يبرا ييها يريگيپ ستيز طيسازمان مح

 .ستين يدارد، رقم ازين اچهيكه در يشد، در قبال آب يكه رهاساز يمترمكعب ونيليم50شد، اما 

هزار هكتار 126دارد.  ازيترمكعب آب نم ونيليم400تا  300افزود: اكنون بختگان حداقل به  ييطباطبا

و  ارديليم كي رند،يآب بگ متر كياگر قرار باشد به عمق  نيطشك و بختگان است؛ بنابرا اچهيوسعت در

 و محال است. شود ينم نيتأم زانيم نيا يكنون طيمترمكعب آب الزم است؛ اما قطعاً در شرا ونيليم260

و  يخشك شدن تاالب بختگان متوجه جوامع انسان يصاداقت يامدهاياست كه پ نيگفت: حرف ما ا يو

 گره خورده است. عتيبا طب يهم به نوع يبهداشت هم هست. امروز سرنوشت جوامع انسان

هم  ياگر آب ياستان فارس معتقد است حت يا شركت آب منطقه رهيمد  ئتيه يو عضو اصل رعامليمد اما

 ازيعبور كند كه در اوج ن يآب ازمنديكشت شده و تشنه ن نيزم لومتريك180از  ديبا  يكنون طيباشد در شرا
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 يريشدت درگ  امسال به وهستند  يزن ها اكنون در مرحله خوشه افزود: گندم يدهقان درضايهستند، حم يآب

 ديبع م،يگرا باش واقع ديصورت گرفته. با تيريآب با مد عيلذا توز شود؛ يم دهيآب د يها برا شهرستان نيب

 برساند. اچهيرا به در يفصل، آب نيبتواند در ا ستيز طيمح اي يا منطقه كه آب دانم يم

هم  يمترمكعب ونيليم55است، حقابه  لومتريك180بختگان حدود  اچهيدر ادامه گفت: فاصله سد تا در او

و بعد از مصوب شدن در كارگروه  ستيز طيشد بنا به درخواست مح يبختگان رهاساز يكه برا

مترمكعب رها  ونيليم40پرآب حدود  يها در سال كه ياستان انجام شد؛ درحال يآب با كم يسازگار

 هم بود. تر شيب يحت يرهاساز زانياستاندار م هياما امسال بنا به توص شد، يم

 

 استان فارس يمتوسط بارندگ كاهش

استان  ياستان فارس گفت: متوسط بارندگ يا شركت آب منطقه رهيمد  ئتيه يو عضو اصل رعامليمد

وارد  يالبيرخ داده و عمالً س يبارندگ متر يليم146تنها  يجار است، اما در سال متر يليم310فارس 

 يبرامترمكعب  ونيليم55حدود  يا است كه سال گذشته حقابه يدر حال نيسد نشده است؛ ا اچهيدر

 كرد. جاديرا ا ياديز يدهايداده شد كه ام صيبختگان و طشك تخص يها تاالب

 شود، يداده نم صيبه بختگان تخص يكاف يطيمح ستيپرسش كه چرا حقابه ز نيسخ به ادر پا يدهقان

شده  زيحوضه آبخ نيا يوارد سدها يجار كه در سال يكه حداكثر آب ديعنوان كرد: در نظر داشته باش

شرب شهرستان مرودشت،  يمترمكعب برا ونيليم38مقدار  نيمترمكعب است كه از ا ونيليم300

 يهم برا يجهت صنعت و باق ونيليم5/8مصرف شده؛  ريمس يشهرها و روستاها ز،رايش شهر النك

 داده شده است. صيحوضه تخص نيكشاورزان ا

 

 ها يستيز طيو دغدغه مح روزيكامف برنج

است كه چطور آب  نياند، ا مطرح كرده ها يستيز طياز مح يجمع رياخ يكه در روزها ياز مسائل يكي
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  ئتيه يو عضو اصل رعامليمد ست؟يبختگان آب ن يهست، اما برا روزيكامف رزايهزاران هكتار شال يبرا

است كه  داغجزو نقاط  روزيسؤال گفت: كامف نياستان فارس در پاسخ به ا يا شركت آب منطقه رهيمد

 .شود يهاست كه كشت م برند است و سال ينوع روزيدارد. برنج كامف ركشتيهزار هكتار ز هفت

 روزيندارند، بلكه كامف اريبه آن وسعت در اخت نيزم ها يروزيشده، كامفكه گفته  يزيچ برعكس

كه كشاورز  گريبرخالف نقاط د يعنيدارد،  يكشت دوهزار متر نيانگياست كه م تيپرجمع يا عرصه

. باشدداشته  نياست كه دوهزار هكتار زم يتر كس كم روزيداشته باشد در كامف نيهكتار زم20ممكن است 

نوع  رييانجام شده حاضر به تغ يها اما طبق صحبت كنند؛ يهم حقابه خود را طلب م يروزيكشاورزان كامف

 شود. نيدرآمد خانوارها تأم كه نيشرط ا نيكشت هستند به ا

 

 زگرديبختگان به كانون ر لياز تبد ينگران

ب طشك و تاال اچهيچشمه گمبان، در تيوضع ،يسال خشك طياند در شرا گفته ياز منابع محل يبرخ

به  ستيز طيعمده كارشناسان مح ينقاط است؛ اما نگران ريبختگان به نسبت بهتر از سا يكمجان در ورود

 راتيتأث و زگرديبختگان به كانون ر اچهيدر ليبختگان، تبد يپارك مل سيرئ ،ييطباطبا دحسنيگفته س

 از آن است. يناش يطيمح ستيو ز ياجتماع

اتفاق وجود  نياز ا يريجلوگ يبرا يا برنامه ايپرسش كه آ نيآب استان فارس در پاسخ به ا رعامليمد

دارد. از  يا تحت فشار و توسعه گلخانه ياريعملكرد را در آب نيتر شيگفت: استان فارس ب ريخ ايدارد 

 استيو ر ستيز طيمحآن  ريشده كه دب نييبا حضور استاندار تع يبختگان، كارگروه اچهيدر يبرا يطرف

 يكارگروه مشخص است و آموزش جوامع محل نيها در ا دستگاه فياست. شرح وظا آن هم با استاندار

 اتفاق است. نياز ا يريجلوگ يراهكارها نيتر از مهم يكي

آموزش جوامع اطراف  نيبنابرا كند؛ يشهرستان را متأثر م كم هشت است كه دست يبختگان به حد وسعت
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بر  آب سمت كشت كم است كه كشت در استان به نياما تالش كارگروه ا ست،ين يا موضوع ساده اچهيدر

 ميد يها رستانيهم اكنون در انج يزداريآبخ يها طرح نيتر از بزرگ يكيبدهد. در ضمن  ريمس رييتغ

 .شود يدر مصرف آب انجام م ييجو در دست انجام است كه با هدف صرفه زير ياستهبان و ن

 

 قرار داد را مدنظر زيكل حوضه آبخ دينجات بختگان با يبرا 

(نقصان  يهواشناس يسال چهارمرحله دارد: خشك يسال بختگان معتقد است خشك يپارك مل سيرئ

 يها (نقصان آب يكيدرولوژيه يسال (نقصان رطوبت خاك)، خشك يكشاورز يسال بارش)، خشك

 بختگان در مرحله زيكه متأسفانه در حوضه آبخ يو اجتماع ياقتصاد يسال ) و خشكينيرزميو ز يسطح

از  گريد ياطراف و مشكالت اجتماع انيي. مهاجرت روستاميهست يو اجتماع ياقتصاد يسال خشك

 .كند يم جابيا زيرا درمورد تاالب و حوضه آبخ كرديرو ريياست كه ضرورت تغ دهيپد نيا راتيتأث

اهكار مشكل حل نخواهد شد. ر م،ينيرا با هم نب زيما كل مسائل حوضه آبخ كه يگفت: تا زمان ييطباطبا

را مدنظر قرار  زيكل حوضه آبخ دينجات بختگان با يبلكه برا ست،يتاالب ن نينجات بختگان در خود ا

عوض شود.  ديكه با كردهاستيرو نياند و ا باالدست كشت شده ياراض يبرخ رياخ يها داد. در سال

زرگ كه نه ب ياز نظر من تنها راهكار حل مشكل است، مشكل زيجامع كل دشت و حوضه آبخ تيريمد

 قرار خواهد داد. ريتأث  شدت تحت  را هم به يمنافع انسان يبلكه حت ،يستيز تنها تنوع 

  

 بختگان ينگوهايفالم

عمق  كم يها اچهيدر ايكف رودخانه  يكه رو يزير موجودات ايپالنكتون  ،ياز مواد آل نگوهايفالم

منقار را به  ييباال مهيبا چرخاندن گردن، ن صورت است كه نيها به ا آن هي. تغذكنند يم هيوجود دارد، تغذ

 جاديبا بستن دهان و ا ن. پس از آبرند يرا به داخل دهان م يمواد آل يسطح هيدرآورده و ال ليصورت ب
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و مورد  دهيرا بلع يرا خارج و مواد آل ياضاف يها منقار، آب ريپوسته قابل ارتجاع ز لهيوس فشار هوا به

 يساز و النه يآور در زمان جوجه نگوهاياز مدفوع فالم مانده يعالوه، رسوبات باق . بهدهند ياستفاده قرار م

 .شود يم ها االبو فسفر ت تروژنين زانيم شيافزا هم باعث

ها را چه از  تاالب ييايپو تواند يم ها يسال از خشك يناش راتيو تأث نگوهايمانند فالم يپرندگان آبز تجمع

 قرار دهد. ريتأث  تحت يكروبيو چه از نظر م يينظر مواد غذا

كرده كه دو سطح  دييتأ Fuente de Piedra, Málaga ينمك اچهيدر در ها يياياسپان مطالعات

 يبارندگ زاني(م يمياقل طيشرا نيا يستميوجود دارد؛ در سطح اكوس يكروبيو م ييكننده مواد غذا كنترل

ك يكربن ارگان ،ييجمع مواد غذات ر،يتبخ ،يكيدرولوژيه يورود زانيو درجه حرارت) است كه م

سطح  كياما  كند؛ يم نييرا تع نگوهايمانند فالم ييها پرنده يزادآور زانيمحلول، سطح آب و البته م

محلول  ييمواد غذا زانيها م تاالب نيهستند كه با حضورشان در ا نگوهايكننده هم خود فالم كنترل گريد

ها  چراكه آن دهند، يم رارها ق را در دسترس انسان يمهم يستميقرار داده و خدمات اكوس ريتأث را تحت

نشان داده كه  ها يياياثرگذار هستند. مطالعات اسپان يكروبيم يها تيبر چرخه فعال ميطور مستق به

حال  نيها شود؛ اما در ع تاالب ييمجموع مواد غذا شيمنجر به افزا تواند يم ديشد يها يسال خشك

 .كند يمحدود م شدت فسفر به زانيواسطه كاهش م هرا هم ب يكروبيم يها تيفعال

 يها باشد، چرخه اديآب شور ز يها در تاالب نگوهايمانند فالم ياگر تجمع پرندگان آبز كه يدرحال

 يكنترل فراوان خوار، گانهيب يها يباكتر ديدر تول نگوهايچون فالم گردند، يم ديكه با يبه آن شكل يعيطب

را در  طيشرا يعيطب يها ها از چرخه محلول نقش دارند؛ لذا حذف آن تروژنين زانيم شيو افزا ها روسيو

ها باشد.  به ضرر انسان يحت تواند يم نيو ا كند يم دهيچيشدت پ آب شور به يها اچهيدر ستمياكوس

و در  نگوهايشناخته شده فالم يها ستگاهياستان فارس هم جزو ز جان،يبختگان و طشك كم اچهيدر

 هستند. رانيمهم پرندگان ا منطقه105فهرست 
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مترمكعب آب  ارديليم4با گذشته، ساالنه  سهي: در مقادچمرانيدانشگاه شه يعلم ئتيعضو ه

 ها بارش يدرصد44كارون با كاهش  ياوضاع بحران ديتشد؛ شود يتر وارد كارون م كم

 29/02/1400روزنامه سبزينه مورخ  –

 

رودخانه كارون هستند؛  يبرا ييرهايتعب ران؛يرودخانه ا نيتر يو طوالن نيتر بزرگ ن،يتر پرآب

 يزياز گذشته آن چ يشده كه اگر كس قدر آب رفته و خشك ها آن سال نيكه در طول ا يا انهرودخ

 دور از ذهن باشد. شيبرا يكم ريتعاب نيا دينداند، شا

از  رد،يگ يسرچشمه م يارياز زردكوه استان چهارمحال و بخت لومتر،يك950كارون با طول حدود  رودخانه

 يگريد ياز هر جا تر شيگذرش از شهر اهواز ب دياما شا زد،ير يم فارس جيو به خل گذرد يدل خوزستان م

 .كند يآن عبور م يپل از رو10و  ميجا كه شهر را دو ن آن د؛يايبه چشم ب

 يانتقال آب به فالت مركز يها ثيبه جان كارون افتاده و حرف و حد يسال است كه خشك يسال چند

آن قدم  انيكه مردم اهواز در م دهيرس ييرون به جارودخانه كا تيرا بدتر كرده است. وضع طيهم شرا

 اند كردهكشاورزان كف آن را محل كشت  كنند، يم يبردار در بسترش خاك نيسنگ يها نيماش زنند، يم

هم اتوبانش كنند،  گرياگر چند وقت د ستين بيعج كنند؛ يم ريگ شيگل و ال انيم ها قيو البته قا

 دارد. يخوبكه نباشد، طول و عرض  چيباالخره ه

ها در حوضه كارون  بارش زانيم يدرصد44و كاهش  يجار يدر سال آب ينامطلوب بارندگ طيشرا

از باالدست كارون، آب  كه نيكرده است. ا شهياز هم تر يكارون را بحران طينرمال، شرا يها نسبت به سال

 .دكن ينرسد، وخامت اوضاع را دوچندان م يانتقال داده شود و به كارون خشك آب

 

 است يعيطب طيشرا چهارم كيتر از  كارون در مقطع اهواز، كم يدب
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رودخانه  تيدرباره وضع ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز  طيگروه مح سيارتباط، رئ نيهم در

تا  40حدود  ،يجار يها در حوضه كارون بزرگ در سال آب بارش نيانگيگفت: م سنايكارون به ا

 نيانگيبا م سهيمتوسط رودخانه كارون در مقا يمسأله باعث كاهش دب نيدرصد كاهش داشته و ا44

 شده است. رازمدتد

اهواز  ديرودخانه كارون در مقطع پل سف ي، دب98سال ماه نيفرورد البيافزود: در زمان س شيدرو محمد

مكعب متر210آب در كارون حدود  يعبور ياكنون دب كه يبود، درحال هيهزار مترمكعب بر ثان از سه شيب

 هيشب يزيكارون را چ ،آب از آن زانيم نيرودخانه، عبور ا نياست و با توجه به بستر گسترده ا هيبر ثان

 كرده. كيبار يجو كي

 انياست، گفت: در م رانيرودخانه ا نيتر كارون همچنان پرآب كه نيا انيبا ب يستيز طيفعال مح نيا

هنوز  ه،يمترمكعب بر ثان210با عبور  يارون حتكه در كشور وجود دارد، رودخانه ك يرودخانه دائم93

 يسد و انتقال آب چياگر ه كه نيحوضه كارون و با فرض ا ياست؛ البته با بررس رانيرودخانه ا نيتر پرآب

 هيمترمكعب بر ثان800حدود  يآب ،يبارش و كم يسال خشك طيشرا نيدر هم ديكارون با شد، ينم يياجرا

 .داد يم را در مقطع اهواز از خود عبور

شده در باالدست  انجام يها يانتقال آب و بارگذار يها طرح ها، يادامه داد: مجموع سدساز شيدرو

كارون در مقطع  يباعث شده دب راحمد،يو بو هيلويو كهگ ياريچهارمحال و بخت يها خوزستان، در استان

 خود برسد. يعيطب طيشرا چهارم كيتر از  اهواز به كم

 رايشد، ز ميبزرگ مواجه خواه يا شود، با فاجعه هيمترمكعب بر ثان150تر از  كم ،يبد نيافزود: اگر ا يو

از  يبخش بزرگ تواند يو م شود يخوزستان م يها وارد نخلستان فارس جيمد، آب شور خل طيدر شرا

آب  ياجازه دهند دب يطيشرا چيتحت ه ديآب خوزستان نبا رانيببرد. مد نيرا از ب يكشاورز ياراض

 شود. هيمترمكعب بر ثان150تر از  ه كارون كمرودخان
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وارد  98سال  ماه نيفرورد البيكه در س يحجم رسوبات ،يسال جار يبارش و كم يسال خشك بر عالوه

 انيبزرگ و كوچك در م ييها رهيجز جاديرسوبات باعث ا نيبود. انباشت ا سابقه يب رودخانه كارون شد، 

هم  يروبيد الياند كه شا آورده رونيقدر سر از آب ب كه آن يريبستر رودخانه كارون شده است؛ جزا

شده در  انجام يجزئ يها يروبيال ايمختلف  انيدر طول سال يروبيالبته عدم ال د؛يها برآ نتواند از پس آن

 .ميدر رودخانه باش ديجد يا رهيبر علت است تا هر روز شاهد رشد جز ديمز زيكارون ن يها بخش يبرخ

 

 رودخانه ينينش عوامل ته نيتر كارون، از مهم يمختلف رو ياه سازه جاديا 

درخصوص  زيسازمان آب و برق خوزستان ن يها رودخانه يسامانده يها طرح يو اجرا يروبيال ريمد

در  يروبيهزار مترمكعب ال963گذشته تاكنون، حدود  سال كيرودخانه كارون گفت: در طول  يروبيال

 دمتر كه دستگاه كاترساكشن عملكر60در حدود عرض  شود يتالش مرودخانه كارون انجام شده است. 

را در  يروبيكار ال كند، يرودخانه سازمان آب و برق اعالم م يكه بخش مهندس يدارد و عمق يمطلوب

 .ميرودخانه كارون انجام ده

عوامل  نيتر از مهم يكيرودخانه كارون،  يمختلف رو يها وجود سازه كه نيا انيسردسته با ب عبداهللا

در رودخانه كارون و وجود  انيو قدرت جر ميرودخانه است، افزود: رژ ني) در اينينش (ته بيترس

 در كارون انجام شود، مجدداً يروبيال زانياست كه هر م يآن به شكل يمختلف رو يها سازه

 باالست. يگذار رودخانه، شدت رسوب نيرخ خواهد داد و همواره در ا يگذار رسوب

 

 آب در كارون وجود ندارد تر شيب يسازرها امكان

درصد از 58 كه نيا انيبا ب زيجامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ن يها و طرح هيمطالعات پا معاون

 يها سال نيتر آب و كم نيتر از خشك يكياست، گفت: امسال  ياستان خوزستان خال يمخازن سدها
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بود و كارون  دگذشته نخواه يها انه كارون مانند سالرودخ يدب ليدل نياست و به ا يطول دوره آمار

 به چشم خواهد آمد. شهيتر از هم آب كم

 طيرودخانه كارون در مقطع اهواز با توجه به شرا يدب يشده برا انجام يها يزير افزود: برنامه يرابع فراز

رودخانه  يدب زيرودخانه است و اكنون ن نيآب از ا هيمترمكعب بر ثان200عبور حدود  ،يسال خشك

 است. زانيم نيكارون در مقطع اهواز هم

 يفعل طيكرد: شرا حيجامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصر يها و طرح هيمطالعات پا معاون

 آب در رودخانه كارون وجود ندارد. تر شيب ياست و امكان رهاساز يسال خشك طيدر خوزستان، شرا

 م،يخوزستان نداشت يآب ريذخا تيبهبود وضع يبرا يموثر يبهار بارندگ در زمستان و كه نيا انيبا ب يرابع

كنندگان به  شده است و اگر همه مصرف انجام يها يزير مطابق برنامه طيعنوان كرد: در حال حاضر شرا

 شد. هدنخوا يفعل تيتر از وضع كارون كم يشده متعهد باشند، دب انجام يزير برنامه

رودخانه كارون در مقطع اهواز خواهد  يدر باالدست، قطعاً باعث كاهش دب رمجازيافزود: برداشت غ يو

برداشت آب، مشكالت  يبرا ها يزير است كه عدم تعهد به برنامه يدر كارون در حد طيشرا رايشد، ز

 وجود خواهد آورد. كارون به يبرا ياريبس

 

 اسم كارون را رودخانه گذاشت توان ينم يفعل تيوضع با

و حال مردمش را خوب كند؛ البته  بايشهر را ز ينما تواند يمثل كارون م يا خانهرود انداز چشم

مردم شده  يرو ادهيپ يبرا يراه اهواز كه خاك يروزها نيكه در آن آب باشد نه كارون ا يا رودخانه

آدم به  لد كه ني. انگار اگر كارون نبود، بهتر بود تا ازند يدر ذوق م شهيتر از هم است و خشك

 خون باشد. اش يخشك

همه  كند، يها عبور م آن انيكه رودخانه از م ييخصوص اظهار كرد: شهرها نيدر ا زياهواز ن شهردار
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شهر رقم بزند.  يبرا يا ژهيخاص و و اريبس طيشرا تواند يبه همان رودخانه است و رودخانه م شانييبايز

 نينبوده كه از ا مكنتاكنون م ،يشكلاست، اما به هر  ييفرصت طال كي زياهواز ن انيعبور كارون از م

 .ميدر اهواز استفاده كن يفرصت خداداد

 تيريو مقررات متعدد و عدم مد نيوجود قوان ،يمتول يها دستگاه انيم يافزود: ناهماهنگ ينوشاد ميابراه

. بحث ميرودخانه كارون در اهواز استفاده كن ييطال تياز ظرف ميباعث شده است كه نتوان يواحد شهر

  وجود آورده به خانهرود نيا يبرا ياريمعضالت بس زيفاضالب در رودخانه ن زشينتقال آب كارون و را

 است.

 كند يم داياسم كارون را رودخانه گذاشت؛ رودخانه با آب معنا پ توان ينم يفعل تيادامه داد: با وضع يو

 نييرودخانه پا يدب كه ني. ادده يخود را از دست م ييبايبدون آب باشد، معنا و ز يا رودخانه يو وقت

رودخانه پر از فاضالب  كي كه نيو ا رسد يشدت به مشام م بد فاضالب در اطراف كارون به ياست، بو

 ندارد. يخوش يشهر باشد، اصالً رو كيدرون 

 

 شود يتر م در خوزستان، قطعاً كارون خشك يسال ادامه خشك با 

درباره خشك شدن رودخانه كارون گفت:  زياهواز نچمران  ديگروه آب دانشگاه شه يعلم ئتيه عضو

 نيكه در تأم ياما با توجه به مشكل م،يداشت ينرمال يها يدر آغاز سال، بارندگ كه نيرغم ا سال گذشته به

 يها بارش ديبرق و به ام نيمنظور تأم خوزستان به ياز آب سدها يوجود آمد، بخش در زمستان به يانرژ

 شد. يسازسال بعد رها ماه نيفرورد

مورد نظر باعث شد كه  يها ها نرمال نبود و عدم رخداد بارش افزود: متأسفانه سال بعد، بارش يقمش يمهد

 نيبه ا زيمثل كارون ن يا رودخانه تيداشته باشند و وضع ياريبس يخال تيخوزستان ظرف ياكنون سدها

 .دياينظر ب شكل، خشك به
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 اديز اريموجود، مصرف آب در باالدست اهواز بس يمنابع آب تيبا توجه به محدود كه نيبا اشاره به ا يو

محدود شده و همه  اريبس زيآب ن يرهاساز شده، ينيب شيپ يبند رهيبا توجه به ج نيكرد: همچن انياست، ب

 اهواز شده است. قطعرودخانه كارون در م يفعل تيوجود آمدن وضع مسائل در كنار هم باعث به نيا

سال  ،يمياقل يها ينيب شيكرد: طبق پ حيچمران اهواز تصر ديب دانشگاه شهگروه آ يعلم ئتيه عضو

 ن،يب نيآب ادامه خواهد داشت. در ا يبند رهيج ط،يشرا نيخشك خواهد بود و با ا يسال زين ندهيآ

 يعنيكننده از آب،  استفاده ياصل يها آب هستند تا بخش يدر حال رهاساز اطيبا احت اريبس زيمسئوالن ن

 دچار مشكل نشوند. زين ندهيو صنعت، در سال آ يكشاورز آب شرب،

كه  يدر خوزستان ادامه داشته باشد، قطعاً رودخانه كارون از وضع ها يسال افزود: اگر روند خشك يقمش

 هشدار است. كيمسأله،  نيتر خواهد شد و ا اكنون دچار آن است، خشك

 زين ندهيكه سال آ رسد ينظر م به ،يمياقل يها ينيب شياز پ يافتيدر يها گناليكرد: بر اساس س حيتصر يو

 كارون خواهد گذاشت. تيوضع يرو يمسأله، قطعاً اثر جد نياز نظر بارش نخواهد بود و ا يسال نرمال

انتقال آب در باالدست  يها طرح كه نيا انيچمران اهواز با ب ديگروه آب دانشگاه شه يعلم ئتيه عضو

قرار دارند كه  ييها رحوضهيها در ز طرح نير دارند، گفت: همه ارودخانه كارون و در سرشاخه قرا

در باالدست قرار  اه طرح نيا ي. وقتشود يم نيتأم  ها رحوضهيآب كارون از آن ز نيدارتريو پا نيتر شيب

سمت كارون در  آب به مانده يو باق نيتأم ها رشاخهيز نيمختلف از ا يها آب مورد نظر بخش يعنيدارند، 

 .رود يو اهواز مخوزستان 

 

 كارون و دز يها مترمكعب آب از سرشاخه ارديليم3/1ساالنه  انتقال 

و اگر  شود يكارون و دز منتقل م يها مترمكعب آب از سرشاخه ارديليم3/1افزود: ساالنه حدود  يو

 يها استان يعنيالبته رشد مصرف آب در حوضه كارون،  د؛يآ يسمت حوضه كارون م ماند، به يباق يزيچ
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كارون  رودخانهكه در  يباعث شده كه كمبود آب راحمد،يو بو هيلويو كهگ ياريلرستان، چهارمحال و بخت

 يخيبا سابقه تار سهيمترمكعب در مقا ارديليساالنه به حدود چهارم م،يدر استان خوزستان با آن مواجه هست

 كارون برسد.

 نيتر وارد ا مترمكعب آب كم ارديلين، چهارمكارو يخيبا سابقه تار سهيساالنه در مقا كه نيگفت: ا يقمش

به  تيبرود و وضع يسمت خشك وجود آورده كه كارون در مقطع اهواز به به يطيشرا شود، يرودخانه م

 .ميكن يشود كه اكنون در اهواز مشاهده م يشكل

لمه حرف چند ك گفت؛ ياز مردم شهر م يكيجمله را  ني. ا»ديريجان اهواز است؛ جانمان را نگ كارون،« 

 .دهد يرو م شيتر پ ناخوش يكه خبر از روزها يا حساب و البته جمله

 شهيتر از هم رودخانه بزرگ را خشك نيو ا ميكارون باش يتر برا تشنه يمنتظر حال و روز ديبا ديشا

و  زند يوپا م است كه دست قيكف قا دشدهيتازه ص يكارون هم مثل ماه يهرچند حال فعل م؛يتصور كن

 .ندك يجان م
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 اچهي/ چرا درنيسرزم شيبه مطالعات آما راداتيا همه شد: حيتشر لنايوگو با ا در گفت

 03/02/1400خبرگزاري ايلنا مورخ  - نشد؟ اءياح يبدرست هياروم

 

و  نيسرزم يها و تخصص ها تيقابل ها، تيبه اقتصاد متناسب با مز يمنابع آب گفت: تنوع بخش پژوهشگر

با حصول  داريهوشمند و پا يو استقرار كشاورز يبردار اصالح ساختار و نظام بهره ،يتحول كشاورز

از آب  يريگ سند است و بهره يكه از جممله بندها زين ستيز طيآب و مح ييغذا تياز امن نانياطم

در  چكداميه كند، يرا گوشزد م ييغذا ييخودكفا يبه جا ييغذا تيتوجه به امن نيو همچن يمجاز

 كشور وجود ندارند. يجار يها استيس

ت بعد از دول نيتر يستيز طيمح نكهيا انيبا ب لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت فرد ييفدا يمصطف

 هياروم اچهيدر يطيمح ستيدولت دوازدهم بوده است، اظهار داشت: با توجه به مشكل ز نيانقالب هم

 يايستاد اح 1392موضوع بود. در سال  نيكار آمدن هم يبعد از رو يدولت كنون اتيمصوبه ه نياول

 زيتبر يها م دانشگاهه فيسپرده شد. دانشگاه شر فيآن به دانشگاه شر تيريو مد ليتشك هياروم اچهيدر

 ايبه ستاد اح زين يكار كرد. اعتبارات خوب نيا ريمشاور را درگ يچند شركت مهندس نيو همچن هيو اروم

 داده شد. صيتخص

به مؤسسه آب دانشگاه  1394آب سد گتوند در سال  يافزود: دو سال پس از آن، پروژه رفع شور يو

 ديشد يها البيبالفاصله پس از وقوع س 1398سال  لياواچهار سال بعد و در  نيتهران واگذار شد. همچن

كارون به  وگرگانرود، كرخه، دز  يها در حوضه 1398 نيتا اوسط فرورد 1397اواخر اسفند  ريو فراگ

و  يشد تا ضمن بررس ليدر دانشگاه تهران تشك ها البيس يگزارش مل ژهيو اتيجمهور ه سييدستور ر

 شود. نيتدو البيس تيريمد يبرا طيبهبود شرا يارهاراهك الب،ياثرات وقوع س يابيارز

مورد  يسابقه حدود پنجاه ساله مطالعات كيبا  نيسرزم شيپژوهشگر آب موضوع انتشار گزارش آما نيا
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ارزنده و قابل  ارياقدامات كه بس نيمثبت برشمرد و گفت: همه ا يعملكردها گريتوجه دولت را از د

 است. ستيز طيدوستدار مح يها از دولت يكيولت د نياز آن است كه ا يو حاك ريتقد

با  ييمجموعه ستاد، در قالب قراردادها ريو مد يبه عنوان متول فيدر ادامه گفت: دانشگاه شر يو

 500از  شيب يريمشاور و البته بكارگ يچند شركت مهندس نيو همچن هيو اروم زيتبر يها دانشگاه

 ها، تيفعال يا آغاز كرد. در همان دو سه سال ابتداكار خود ر يو خارج يكارشناس و متخصص داخل

همه جانبه  يها تيحما رغميشد، عل هيته زين ييها شد و گزارش ليتشك يمختلف تخصص يها كارگروه

متاسفانه از  ا،يو اعضاء ستاد اح رانيمد يها و تالش هياروم اچهيدر يايدولت از ستاد اح يو معنو يماد

مشهور  نيبزرگان و متخصص ،از كارشناسان ياريشد و بس دهيبه انحراف كش ها تيفعال ريكار، مس يها انهيم

داشتند، از ستاد جدا شده و حاضر به  يديكل اريتا آن زمان نقش بس يتخصص يها گزارش هيكه در ته

 يها گزارش يو تخصص يفن تيفيو به خصوص كاهش ك ها تيفعال تيفينشدند و اُفت ك يتداوم همكار

مطالعات را  تيكفا ا،يستاد اح رانيدم يفروپاش نياز ا يمشهود شد. پس از مدت كوتاهشده كامال  هيته

كه  هيو اروم زيتبر يها با دانشگاه يمطالعات يها ورود كردند. البته قرارداد يياعالم كرده و به مراحل اجرا

 ت.و اصالح اس يدر دست بازنگر زيزمان ن نيبرخوردار بود، تا هم يقابل توجه يها از ضعف

حائل  تيگفت: به عنوان مثال، سه مطالعه مستقل توسط سه گروه مختلف در ارتباط با وضع فرد ييفدا

 ديرس جهينت نيبه ا يمطالعات يها از گروه يكيچون كه   ديبه انجام رس ايدر ستاد اح هياروم اچهياطراف در

 قايدق يا جهيگر نتيد يگروه شود، يم هياروم اچهيبه در يآب ورود انيكه بافرزون باعث كاهش جر

 چيبود كه بافرزون ه دهيرس جهينت نيمعكوس را در گزارش خود ارائه داده بود و گروه سوم هم به ا

درخواست  رغميكه عل نيندارد، نكته جالب ا اچهيبه در يرواناب ورود شيافزا ايدر كاهش و  يريتاث

گاه مورد  چيه شنهاديپ نيا تاسفانهم ،رگذاريموضوع مهم و تاث نيا فيتكل نييتع يبرا يدانيمطالعات م

 توجه قرار نگرفت.
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 يها توسعه مدل يبرا هياروم اچهيروابط سطح، حجم و ارتفاع در تيشد: با توجه به اهم ادآوري يو

 اچهينقشه مخزن در هيهمه مطالعات، ته يمبنا بودن آن برا نيو همچن يكيناميدروديو ه يكيدروليه

 چگاهيه ينامعلوم ليمتاسفانه به دال يدر دستور كار قرار گرفت ول ها، تيلفعا لي) در همان اوايمتري(بس

و دستاوردها بر اساس  جينشد و در حال حاضر همه نتا نييتع قيبطور دق اچهيدر يمتريبس تيوضع

 .شود يارائه م اچهيحجم مخزن در يرواقعياطالعات غ

 يها انجام مطالعات توسط گروه يان برافراو يها نهيهز رغميكارشناس حوزه آب خاطرنشان كرد: عل نيا

مختلف  يازهايكه ن قيتلف ايگزارش سنتز و  چيمتاسفانه در حال حاضر ه ،يو خارج يمختلف داخل

و   مانده پاسخ يب رگذاريو تاث هيو پا يمطالعات يها از پرسش ياريها را پوشش بدهد وجود ندارد و بس طرح

قزاقستان،  ،يمالز كا،يامر يمتعدد به كشورها يكار يها فرتستاد، مسا رانيمد ر،ياخ يها در خالل سال

 خصوص منتشر نشده است. نيدر ا ياند كه دستاورد خاص داشته ايهلند و اسپان ه،يترك ا،ياسترال

ماه  وريكه قرار بود در شهر ژهيو اتيه يها داشت: گزارش انيب زين البيعملكرد حوزه س يابيدر ارز يو

 يها تالش رغميمنتشر نشد، عل يبه صورت عموم ينامعلوم لياواخر و به دال نيمنتشر شود، تا هم 1398

 يقابل توجه يو تخصص يفن يها ها، متاسفانه ضعف گزارش نيكشور در رابطه با تدو يها دانشگاه دياسات

ام كه در دست  ارسال كرده اتيه رخانهيرا به صورت مكتوب به دب يابيارز جيوجود دارد. البته بنده نتا

 ها فراهم است. گزارش تيفيامكان بهبود ك رسد يموجود، به نظر م ياست و با توجه به دستاوردها يررسب

 يها گزارش راداتيا نيتر مهم رگذار،يو تاث يديدستاوردها و مطالب شفاف، كل انيگفت: در م فرد ييفدا

 فياز وظا ياريواضحات، موكول كردن بس حيضرور، توض ريمطالب غ اديوجود حجم ز ژه،يو اتيه

مهم،  يپارامترها يو عدم پرداختن به برخ يتوجه ياست. ب ندهيبه مطالعات آ ات،يمحول شده به ه

 دي(الزم به ذكر است كه خسارات شد ها البيو رسوب حاصل از س شيمانند فرسا يديو كل رگذاريتاث

از  يورود حجم فراوان و ديشد شياز فرسا يپلدختر و معموالن در استان لرستان، ناش يبه شهرها البيس
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موضوع رسوب نشده  هب يتوجه چيمردم بود كه متاسفانه ه يها، روستاها و منازل مسكون رسوب به شهر

از ارزش كار  يفراوان كه به نوع يركاربرديغ يها ها و نقشه ارائه آمار، اطالعات، عكس نياست)، همچن

 نيكه از ا يكرده است، در مجموع انتظاراتناممكن  يها را به نوع تالش نياز ا يبردار كاسته و بهره

 وجه برآورده نشده است. چيگزارش وجود داشت به ه

 نيتر از مهم يكيگفت:  زين نيسرزم يو استان يمل شيآما يها و انتشار گزارش نيتدو يابيدر ارز يو

رتبط با م هي)، عدم ارائه مطالعات پايو هم استان ي(هم مل نيسرزم شيگزارش آما يِاساس يِرادهايا

سند،  نيد و تدوياست كه تول يدر حال نياست. ا هيالاقل فقدان استناد به مطالعات پا ايموضوعات و 

 ياساس رادياست. ا هيها و راهبردها مستلزم استناد و ارتباط دادن تنگاتنگ به مطالعات پا برنامه ها، استيس

كه  يلياز دال يكي. الزم به ذكر است كه است نيسرزم شيآما هيانيو دور از دسترس ب آل دهينگاه ا ،يبعد

پنج ساله كشور دست نخورده  يها شده در اسناد برنامه ينيب شيپ يها از برنامه ياريمنجر به آن شد كه بس

 و دور از دسترس بوده است. آل دهيا دگاهيد نيبماند، هم يقابل اجرا باق ريو غ

در قالب  نيسرزم شيآما يو دستاوردها جيتاكه ن نيا گريمهم د راديپژوهشگر منابع آب گفت: ا نيا

قابل استفاده منتشر شده است و اما  ريخُرد و غ اريبس يها و در حد لكه اسيكوچك مق اريبس يها نقشه

است كه  نيوارد كرد ا آل دهيا ينيسرزم يراهبردها ها، استيبه س توان يكه م ياديبن راديا نيتر مهم

 ايراهكار و  چيتر آن كه ه واالتر و مهم راديو ا ستينها فراهم ناز آ ياريبس ياجرا يكشور برا طيشرا

 يها استيبند از راهبردها و س نيارائه نشده است، به عنوان مثال اول يمشكل نيرفع چن يبرا يا برنامه

 يبا كشورها يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيو مناسبات س وندهايو ارتقاء پ جاديبا عنوان ا ينيسرزم

و  يا منطقه يتيترانز يها كشور در شبكه گذرگاه ينقش مفصل تيآنها  تقو نيجهان و دوم منطقه و

 كشور مطابقت ندارد. يپر تنش فعل يها استيكدام آنها با س چياست كه با ه يالملل نيب

و تحول  نيسرزم يها و تخصص ها تيقابل ها، تيبه اقتصاد متناسب با مز يادامه داد: تنوع بخش يو
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از  نانيبا حصول اطم داريهوشمند و پا يو استقرار كشاورز يبردار اصالح ساختار و نظام بهره ،يكشاورز

و  يمجاز باز آ يريگ سند است و بهره يكه از جممله بندها زين ستيز طيآب و مح ييغذا تيامن

 يها استيكدام در س چيه كند، يرا گوشزد م ييغذا ييخودكفا يبه جا ييغذا تيتوجه به امن نيهمچن

 كشور وجود ندارند. يجار

 نيكه دولت در به وجود آمدن ا رسد يكرد: در هرحال به نظر نم حيدرباره راهكارها تصر فرد ييفدا

 نياز ا ياريالزم وجود داشت، بس يها رساختيداشته باشد. اگر ز ياديسامان سهم ز نابه طيشرا

 ليخود، به پتانس يها دگاهيو د ها يراناز سخن ياريجمهور در بس سيي. رآمد يبه وجود نم ها ينابسامان

قابل حصول از توسعه  يدر كشور اشاره كرد و بعضا اعداد و ارقام درآمدها يخارج يتوسعه گردشگر

در  چگاهيخودخواسته، ه يها تيوجود محدود ليمتاسفانه به دل يرا ارائه كرده ول يصنعت گردشگر

مشكالت است.  شهير افتني ،يو اساس يكار اصل راه ني. بنابراميا توسعه مورد نظر قرار نگرفته ريمس

تعامل مناسب با  ،يالملل نيب يها كاهش تنش يبرا يجد يكه در صورت برطرف نشدن، مانع يمشكالت

است. به  ييو پاسخگو تيمطلوب بودجه و اعتبارات، كاهش رانت و فساد، بهبود شفاف صيجهان، تخص

جناب  يغاتيتبل يشعارها نكرد ياتيبا عمل توان يرا ماز مشكالت كشور  يبزرگ ارينظر من، بخش بس

 برطرف كرد. 1400 يجمهور استير يتاجزاده در هنگام ثبت نام برا

 نيمسئول يتيو امن ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيس ميپارادا رييكرد كه انتقادات منجر به تغ يدواريابراز ام يو

رو به جلو  يگام دار،يتوسعه پا يدر راستامنابع و مصارف آب شده و  تيريبهبود مد نيكشور و همچن

 باشد.
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