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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 

موضوع كه  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
شور به صدا درآمده است و بحران در ك 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 سلسله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت     پنجاه و سومينمجموعه 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    كه در قالب ارايه اخبار، آمار، مقاالت و مصاحبه ها فقط آنچه 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

اسان و محققين قرار داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشن

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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خبرگزاري  – كشور شده است ريگ بانيگر شهياز هم شيكه ب يديتهد »بحران آب«

 02/01/1401تسنيم مورخ 

 

و  ينيرزميآب ز تيفياست و افت سطح و ك يهمگان آشكار شده است كه وضع آب در كشور بحران رب

 ياستحصال آب، خشك نهيهز شيكشاورزان، افزا يكار يها، ب رود يو خشك يآب كم ن،يفرونشست زم

 هستند. يبحران طيشرا نيا انگريخاك ب شيو فرسا ييزا ابانيها، ب و تاالب ها اچهيدر

 قاتيمركز تحق يعلم ئتي, عضو هيالله تيب يدكتر عل ؛ ميتسن يخبرگزار يرنگار اجتماعگزارش خب به

سازمان ملل متحد  ينوشت: مجمع عموم يادداشتيآب در  يبه مناسبت روز جهان يراه، مسكن و شهرساز

 2022 لكرده است. شعار سا يآب نامگذار ي) را روز جهاننيمارس (دو فرورد 22روز  1992در سال 

)، GROUNDWATER - MAKING THE INVISIBLE VISIBLEآب، ( يجهانروز 

آب،  يانتخاب شده است. شعار امسال روز جهان "آشكاركردن آنچه كه نهان است ،ينيرزميز يها آب"

و با افت مستمر سطح  ميمواجه هست ينيرزميز يمخازن آب ها ندهيفزا يما كه با بحران آب و كسر يبرا

بس مهم  م،يكن يخود، تجربه م ينيرا در گستره سرزم "نيفرونشست زم" دهيدپ ينيرزميز يآب سفره ها

 است. ژهيتوجه و انيو شا

وضوح آشكاركننده  آن به تيو وضع ينيرزميز يها است؛ آب ييايآب، شعار گو يامسال روز جهان شعار

آن،  راتييو روند تغ تيو كم تيفيو ك ينيرزميز يها در كشور است و آب يمنابع آب تيريمد يچگونگ

 است. ستيز طيتوجه ما به حفظ مح زانيم كننده انيآشكارا، ع

 تيو درجه اهم ييجو صرفه زانيمصرف، م يالگو تينحوه رعا يايآن، گو تيو وضع ينيرزميز يها آب

تمام  نهييدر كشور، آ ينيرزميز يها مخزن آب يو كسر تيفيك راتيياست. روند تغ اتيح هيما نيما به ا

به آن  يجهان عهعبارت ساده كه جام كيو در  يطور كل است و به داريتوسعه پا ياز الگو ما يرويپ ينما
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 آشكار كردن آنچه كه نهان است، هستند. ،ينيرزميز يها توجه كرده است، آب

بحران در كشور ما از  نياست و از نظر من ا يهمگان آشكار شده است وضع آب در كشور بحران بر

 بوده است: عمده طهيح 4شامل  ربازيد

 آب تيكم •

 آب تيفيك •

 ستيز طيمح •

 يآب يزدگ استيو س تيريمد •

 ،ينيرزميز يها افت سطح آب ،يسطح يمنابع آب هيرو يممتد، استفاده ب يها يو خشكسال يمياقل راتييتغ

 ارديليم 80ها در كشور نسبت به متوسط دراز مدت آن (از حدود  آب روان يدرصد 50و كاهش حداقل 

 ياسيسدوره) و  نيدر هم يدرصد 11مترمكعب و كاهش بارش حدود  ارديليم 45 مترمكعب به حدود

 نيزم رانيرا در ا "بحران آب "است كه  ييها آب از جمله شاخص يو كارشناس يكردن موضوع فن

 وجود آورده است. به

طور محسوس شروع شده با گذشت  در كشور به 1355كشور كه از سال  ينيرزميز يها حجم آب كاهش

 يها حوضه ياست. افت سطح آب در تمام دهيرس لومترمكعبيك 135آن به  يكسر زانيسال، م 45

كشور در حال رخ دادن  يها استان يدر تمام "نيفرونشست زم"كشور محسوس و به تبع آن  زير آب

 هزار 45برابر شده است و از  17از  شيب رانيآب در ا يها ، تعداد چاه50و دهه  1355به سال  تاست. نسب

 است. دهيهزار رس 800از  شيحلقه به ب

 ليدل كه به يي, جاشود ياستحصال م تر نييپا يعمق يها ها از افق آب نيا ،ينيزم ريز يها افت سطح آب با

) متوسط ي(شور ECباعث شده است كه  يامر نيقرار دارد. چن تر نيباال، آب سنگ تيو ملح يشور

متوسط  رابرمقداربه دو ب متريبر سانت كروموسيم 2300از  ريسال اخ 40كشور در مدت  ينيرزميز يها آب
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 برسد. 4500از  شيبه ب يعنيخود  يقبل

 135دشت ممنوعه و  270دشت (  405به  1345دشت در سال  22از  يممنوعه و بحران يها دشت تعداد

 دهيرس 1397) در آخر سال 1398 نيمنابع آب فرورد تيريگزارش شركت مد ،يدشت ممنوعه بحران

درصد آن در  89كه  ينيرزميآب ز يمتر مكعب ارديليم 50كه برداشت ساالنه  شود يم ينيب شيست. پا

 هيو شامل كل شتريطور مستمر ب در كشور را به يممنوعه و بحران يها است ، تعداد دشت يكشاورز

 كشور كند. يها دشت

و فرونشست  ينيرزميزسال گذشته، افت سطح آب  45در  ينيرزميو ز يسطح يكاهش منابع آب اثرات

 ياستحصال آب، خشك نهيهز شيافزا ،ينيرزميز يها آب تيفيها، افت ك رود يو خشك يآب كم ن،يزم

 قدرتكشاورزان و كاهش  يكاري, بزگردهاير شيخاك، افزا شيفرسا ،ييزا ابانيها، ب و تاالب ها اچهيدر

 بوده است. يات آبو بروز منازع ينينش هيها، مهاجرت به شهرها و توسعه حاش آن ديخر

روان  يدرصد 50از  شيبخش آب كشور, كاهش ب يبر اساس آمار و اطالعات رسم نكهيوجود ا با

كشور را با بحران  يآب تيوضع ينيرزميز يها مخزن آب يكسر لومترمكعبيك 135كشور و  يها آب

اجرا خشك كماكان  مهيخشك و ن يآب در نواح عيصنا يابي مواجه ساخته است، همچنان، مكان

 يا ادامه دارد و توسعه كشت گلخانه يبا مشكل كم آب يآب بر در استان ها محصوالتكشت  شود، يم

 كرده است. دايشده تحقق پ ينيب شيدرصد از مقدار مساحت پ 20تا  15 نيتنها ب

آن كند بوده  يو اجتماع يو حقوق ييمشكالت اجرا ليدل به رمجازيغ يها المنفعه كردن چاه مسلوب روند

 رمجازيحفر چاه غ زيو ن يشكن حفر چاه، كف گريمناطق د يبه آب شرب و در برخ ازين ليدل كماكان به و

طور  به ميرا دار ها كردن آن ييكه امكان اجرا ييها ها در دشت آبخوان يمصنوع هي. تغذشود يانجام م

 نشده است. ياتيمحسوس عمل

محصوالت  يانواع محصوالت با بازده ديلمصرف آب در تو يها استيآب كماكان نازل و س يور بهره
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مورد توجه قرار نگرفته و محصوالت  ستهيطور شا آن در كشور به تيو اهم ي. آب مجازستيمنطبق ن

زان يم ديكه با شود يها صادر م آن يمصرف شده به پا ينيرزميز نيريكمتر از آب ش نهيبر با هز آب

 بر آن اضافه كرد. زيباال را ن اريبس ينيرزميآب زمحصوالت و هدر رفت منابع  يدرصد 30 يپرت يبيتقر

نسبت به متوسط  يبرابر 3از  شيب ريبر، تبخ هدر رفت آب، كشت محصوالت آب ياريآب يها وهيش

كشور، همه و  يها استان يدر تمام نيو فرونشست زم يسوم متوسط جهان كيكمتر از  يو بارندگ يجهان

را  رمنابع آب كشو تيريمد رانهيالزام اجرا برنامه سختگاست كه  ينيسخت و سنگ طيشرا انگريهمه ب

 .كنند يگوشزد م

 يها منابع آب نيبه عنوان مهمتر ينيرزميز يها آب تينظر به اهم 2022آب در سال  يروز جهان رخانهيدب

 را آورده است: يمتن نيخود چن تيدر دسترس بشر، در سا نيريش

 ها كردن نهان اني, عينيرزميز يها آب •

 آن در همه جا قابل مشاهده است. ريهستند، اما تأث ينامرئ ينيرزميز يها آب •

 .كند يم يما را غن ياست كه زندگ يگنج پنهان ينيرزميز يما، آب ها يپا رياز چشم، ز دور •

 .دهند يم ليتشك ينيرزميز يها جهان را آب نيريش يها تمام آب باًيتقر •

 .شوند يو بدتر م تر يبحران ينيرزميز يها آب تيوضع ،ييآب و هوا راتييبدتر شدن تغ با •

 .ميكن يهمكار گريكديمنبع ارزشمند با  نيا داريپا تيريمد يبرا ديبا ما •

 دور از ذهن باشند. ديممكن است دور از چشم باشند، اما نبا ينيرزميز يها آب •

 !ديكشور رس يكارست يها به آبخوان "بحران آب" •

 هياروم اچهيدر 5معادل سال  23مصرف شده در  ينيرزميز يها آب حجم •
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استان در معرض تنش  10كند، خشك شد /  يم نيشهر را تام 5چشمه كوهرنگ كه آب 

 02/01/1401خبرگزاري الف مورخ  –ي آب

 

، "و بلوچستان ستانيس"، "كرمان"، "همدان"، "خوزستان"، "اصفهان"، "فارس"، "مازندران"استان  10

 نكهيا يدر كشور قرار دارند، ول يتنش آب نيشتريدر معرض ب "زدي"و  "هرمزگان"، "يرضو خراسان"

 است. گرفتهو بلوچستان قرار  ستانيو س زديچون اصفهان،  ،ييها استان مازندران در كنار نام استان

ژرف و  يها رفتن به سراغ آب يكرد: ما به جا ديآب تاك افتيدر باز ونسكوي يكرس سيينوشت: ر سنايا

 يدر حوزه آب و ارتقا يبه همراه دارند، بر توسعه فناور ياديز يستيز طيكه اثرات مح ديجد يمنابع آب

 .ميمتمركز شو يبهره ور

ها و رودها  به كنار چشمه شد، يم دهينام "ها نوروز آب"را كه  اسفند ماه هر سال 13باستان روز  انيرانيا 

 .گرفتند يروز را جشن م نيمراسم خاص ا ييو با برپا رفتند يم

اسفند بوده كه به آن  19كه مصادف با  ميرا داشت "نوروز رودها"ما روز  يباستان خيدر تار نيهمچن

ها  و چشمه زهايها، كار رودخانه يو پاكساز يروبيالبه  انيرانيروز ا نيو در ا شد يگفته م "روز نيفرورد"

 انگرينما نيبوده كه ا ها انهو اطراف رودخ يعطر و گالب به رو دنيجشن همراه با پاش نيو ا پرداختند يم

 است. ستيز طيو سالمت مح ييبايبه ز انيرانيتوجه ا

و  ينيگسترش شهرنش ،يآبمنابع  تيريعدم مد هيفراموش شده و در سا كوين يها سنت نيهمه ا اكنون

قرار دارد  "يتنش آب"كه در راس آن  ميكن يدست و پنجه م يقابل جبران ريغ يها با چالش عيتوسعه صنا

كه وارد  يآب ابربر 4ها؛  از حوضه يساله در برخ 13بازه  كيمطالعات انجام شده در  نيو بر اساس آخر

 دشت شده به طرق مختلف برداشت شده است!

و  ستانيس"، "كرمان"، "همدان"، "خوزستان"، "اصفهان"، "فارس"، "مازندران"استان  10بر آن  عالوه
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در كشور قرار دارند،  يتنش آب نيشتريدر معرض ب "زدي"و  "هرمزگان"، "يرضو خراسان"، "بلوچستان

رفته قرار گ چستانو بلو ستانيو س زديچون اصفهان،  ييها استان مازندران در كنار نام استان نكهيا يول

 تامل دارد. ياست، جا

 5كه آب شرب  "كوهرنگ"كه چشمه  ميشاهد بود رود، ندهيبعد از خشك شدن زا  از همه بدتر، يول

آب آن وارد خط انتقال  يمواجه شده و تمام يآبده ديبا كاهش شد كرد، يم نيروستا را تام 34شهر و 

است در  يي؛ كوهرنگ، جاچشمه به طور كامل خشك شده است انيو جر شود يآب به شهركرد م

واژگونش در بهار. گفته  يها آن معروف است و هم دشت الله  يكه هم آب معدن ياريو بخت رمحالچها

و  رود ندهيزا يعني ياتيكشور از جمله سرچشمه دو رودخانه بزرگ و ح يها درصد از كل آب 10 شود يم

 .رنديگ يسرچشمه م يرايزردكوه بخت دهيشهرستان از قلل سر به فلك كش نيكارون در ا

زردكوه و حفر  يها خچاليو تا تمام شدن  شود يآغاز م يچشمه از كاهش بارندگ نيشدن ا خشك ليدال

 .ابدي يتونل كوهرنگ سه ادامه م

 تيريبا مد ديبه اعتقاد محققان با يمواجه است، ول ها يو كاهش بارندگ مياقل رييچند كه كشور با تغ هر

 نيبه هم ديشا م،يداشته باش  يمياقل ريياز تغ ياز عوارض ناش يخطر ين، عبور بآ يو بازچرخان يمنابع آب

ماه) را روز  نيفرورد 2مارس ( 22، روز 1992سازمان ملل متحد در سال  يباشد كه مجمع عموم ليدل

در دست ما  يشود كه منابع آب امانت ديتاك انيروز به جهان نيكرده است تا در ا يآب نامگذار يجهان

 .ميده ليتحو ندهيبه سالمت به نسل آ ديكه بااست 

و آب اتاق  يكشاورز يمطالعات راهبرد يمركز مل سيكه پس از تاس ميدار "آب يروز مل"ما  زين رانيا در

اسفند به مناسبت نوروز  13، روز 1394در سال  رانيا يو معادن كشاورز عيصنا ،يدر اتاق بازرگان رانيا

آب و روز  يروز مل يمانشد و اكنون ما در فاصله ز ينامگذار "آب يمل روز"به نام  ميها، در تقو آب

 .ميبپرداز م،يو غفلت كرد ميداد يانجام م ديتا به مرور آنچه كه با ميكن يرا برگزار م يا آب جشنواره يجهان
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 نيكره زم يمنابع آب يبرا يجهان روز

با اشاره به  سنا،يوگو با ا ر گفتآب د افتيدر باز ونسكوي يكرس سييزاده، ر صراف نيمحمدحس دكتر

است تا توجه افكار  ازيهمواره ن نكهيبر ا ديكه كشور در حوزه آب با آن مواجه است، با تاك ييها چالش

 يما در كرس استار نيافزود: در ا م،يموضوع جلب كن نيرا به ا يحكمران يها و جامعه و بخش يعموم

و در سه  ميدار يم ياسفند است را گرام 13ه مصادف با آب ك يآب هر ساله روز مل افتيدر باز ونسكوي

آب  يروز مل نيب يو در بازه زمان ميدر حوزه آب داشته باش يكه برنامه مناسب ميكرد يسع زين ريسال اخ

 .ميرا برگزار كن يا ) جشنوارهنيفرورد 2مارس مصادف با  22آب ( ياسفند) تا روز جهان 13(

 نياظهار كرد: در ا شود، يبرگزار م "نوروز آب"تا  "آب يروز مل"از جشنواره  نيا نكهيا انيبا ب يو

آب با مشاركت  در حوزه يجيو ترو يو هنر ياجتماع ،يفرهنگ ،يعلم يدادهايجشنواره سلسله رو

 نييتب شورآب ك تيها وضع برنامه نيا يشد و ط دهيمختلف تدارك د يها ها، نهادها و دانشگاه سازمان

 .شود يم

برنامه در  نيا هيكرد: افتتاح ديامسال جشنواره آب، تاك يها برنامه اتيا اشاره به جزئب زاده صراف

برگزار شد؛ چرا كه  "كوهرنگ مادر آب"تحت عنوان  ياريكوهرنگ در استان چهارمحال و بخت

 نگران كننده است. اريبس رياخ يها چشمه در سال نيا يده آب تيوضع

مخاطرات  يكرس سيطر نشان كرد: عالوه بر آن به مناسبت تاسآب، خا افتيدر باز ونسكوي يكرس سيير

 استيبه ر يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم نيكه توسط پژوهشكده علوم زم يساحل يشناخت نيزم

به  توجهبا  يكرس ني. اميجشنواره آب را برگزار كرد "و تمدن ميآب، اقل"پنل  ،ينظر ديدكتر حم

ما  يو تمدن مياقل رييچون تغ ييها ه ما نشان دادند كه چگونه آب در حوزهكه ارائه كرد، ب يمطالب علم

 اثرگذار است.

شد: در  ادآورياست،  1401ماه  نيفرورد 2آب كه مصادف با روز  يروز جهان يها با اشاره به برنامه يو
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 شده است. دهيدر سطح جهان در حوزه آب تدارك د ييها روز برنامه نيا

 

 يمنابع راه نجات از تنش آب تيريآب و مد يبازچرخان

دارد،  يآب و هوا بستگ تيبه وضع ياديآب در كشور تا حد ز تيوضع نكهيبر ا ديبا تاك زاده صراف

به  ينظام جامعه جهان ياثرگذار است، به طور كل زيو غذا ن يچون انرژ ييها اظهار كرد: آب بر حوزه

 اثرگذار است. گريبر بخش د ياست كه هر بخش يا گونه

كه  يبر اثر مسائل جياست كه به تدر يو مناطق ها اچهيبر اثر خشك شدن در زگردهاير دهياضافه كرد: پد يو

. از ميمواجه شد زگردهاير دهيبا پد جهياند و در نت دارد، خشك شده يو انسان يصنعت يها تيدر فعال شهير

از  يا نمونه يديو باران اس تآب اثرگذار اس يبر رو يهوا وجود دارد، به نوع يآلودگ يوقت گريد يسو

 .شوند يوارد منابع آب م قيطر نيو از ا شوند يهوا جذب آب بارش م يها ياست كه آلودگ دهيپد نيا

در حوزه  ونسكوي يما در كرس كردياساس رو نيآب، ادامه داد: بر ا افتيدر باز ونسكوي يكرس سيير

 يبسترها ديبا شود، يم دهيد ياقتصاد چرخش كه در سطح كشور و در مقوله ييها نهياست كه زم نيآب، ا

 شود. دهيآب د يمربوط به بازچرخان يندهايآن در فرآ يعلم

 تياز وضع ييرها يبرا ديباشد، گفت: با يخط كردهايرو ديدر خصوص آب نبا نكهيبر ا ديبا تاك يو 

 دهيد يمواد دفع كه فاضالب و پساب به عنوان ميبرو ييها چرخه جاديآب و ا يموجود به سمت بازچرخان

 .ميكن افتيرا باز يآب عمناب نيرا انجام داده و ا ييها يبلكه به عنوان منابع آب نامتعارف بررس شوند، ينم

قرار گرفته  استمدارانيسال قبل مورد توجه س 8از  "آب يبازچرخان"خاطر نشان كرد: نهضت  زاده صراف

ها توجه شده كم  برنامه نيبه ا زانيبه چه م نكهيا يول شده است، نيتدو نهيزم نيدر ا زين ييها است و برنامه

 حاصل شده است. نهيزم نيدر ا يخوب يها شرفتيها پ از سال يدارد؛ در برخ اديو ز

 حوزه نام برد. نيكشور در ا يها شرفتيآب را از جمله پ افتيباز يها يتوسعه فناور يو
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 ژرف يها استفاده از آب نهيدر زم ونسكوي يكرس نظر

جبران كمبود  يبرا يراهكار مناسب ،يكارست يها توجه به آب ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا زاده صراف

الزم است به دنبال  م،يآب باش ديدائما به دنبال منابع جد نكهيا يبه جا ديداد: ما با حيآب است، توض

قطعا مصرف كننده  م،يكن نيتام يشتريب يمنابع آب ميچرا كه هر چه ما بتوان م؛يمصرف آب باش تيريمد

 شود. نيتدو يتيريمد يها رو الزم است كه در بخش مصرف كنندگان برنامه نيموجود است، از ا زيآن ن

 يكنندگان به مصرف تياولو ديبا يزير برنامه نيكرد: در ا ديآب تاك افتيدر باز ونسكوي يكرس سيير

 .كنند يمصرف م شتريب يور اختصاص داده شود كه آب را با بهره

است كه در  يا امر به گونه نيكرد و افزود: ا فيآب در كشور را نامناسب توص يور بهره تيوضع يو

نامتناسب است، ما  يآب مصرف زانيم شود، يم ديكه تول يمحصول لوگرميك كي يبه ازا يحوزه كشاورز

است كه  دامدر دست اق نهيزم نيدر ا ييكارها يول م،يدار ييها يعقب ماندگ ايدن يها نسبت به متوسط

 ديتول يشود كه به ازا يالزم است بررس زين يرا جبران كند و در حوزه صنعت يعقب ماندگ نيا تواند يم

 يبررس نيو با ا شود يآب مصرف م زانيچه م ريش يبطر كي ايبشكه نفت و  كي يتن فوالد، به ازا كي

استفاده از آب  يور جا دارد بهرهو  ميا ور، عمل نكرده بهره اديز زيحوزه ها ن نيكه در ا ميشو يمتوجه م

 .ابديتوسعه 

رفتن به سراغ  يشد: ما به جا ادآوريروال است،  نيبه هم تيوضع زين يدر حوزه شهر نكهيا انيبا ب يو

در  يبه همراه دارد، بر توسعه فناور ياديز يستيز طيكه اثرات مح ديجد يژرف و منابع آب يها آب

 .ميشومتمركز  يبهره ور يحوزه آب و ارتقا

معموال دور از دسترس و در عمق  يكارست يها نكته توجه شود كه آب نيبه ا ديكرد: با ديتاك زاده صراف

گران خواهد  قيطر نيآب از ا ديدارد، لذا تول يبه صرف انرژ ازيها ن رو استحصال آن نيهستند؛ از ا نيزم

 شد.
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آب تمركز دارد و  يبر بازچرخان وونسكي يكرس نيآب اضافه كرد: ا افتيدر باز ونسكوي يكرس سيير 

بار مصرف شود،  كيآنكه آب  يمعنا كه به جا نيدارد، به ا هيآب تك يور بهره شيبر افزا كرديرو نيا

 يمنبع، به ازا نيا از قيطر نيآب است؛ چون از ا يور همان بهره نيو ا رديبار مورد استفاده قرار گ نيچند

 نيو ا شود يمصرف م يآب كمتر يكرد و در بخش كشاور ديتول يشتريمحصول ب توان يآب م تريل كي

 .رود يآب به شمار م يور بهره يهمان ارتقا
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– است دهيفرا رس» مسئله آب تيريمد«به  »يبا كم آب يسازگار«زمان عبور از 

 02/01/1401خبرگزاري فارس مورخ 

 

به  »يكم آب«و » بحران آب«، »كمبود آب«چون  يمحدود يها فرض شيبا پ ريدرگ يينگرش ها دوران

 است. دهيفرا رس» مسئله آب تيريمد«به  »يبا كم آب يسازگار« استيآمده و اكنون، زمان عبور از س انيپا

است كه سال ها برساخته  ييها فراغت از قالب ،يشناخت است و سرآغاز هر شناخت ،يريهر تدب يابتدا 

و تحول تمدن ها بوده  يريمؤثر در شكل گ يعامل ران،يا نيو خاصه در سرزم انهيدر خاورم» آب. «ميا

ت. اس رفتهيپذ يم ريتأث زين انيبلكه از اجتماع و فرهنگ و اد م،يبخش، نه فقط از اقل اتيماده ح نياست. ا

 يموضوعات داخل نيرگذارتريو تأث نيپربحث تر ن،ياز پرمناقشه تر يكي» آب« ،يشمس 15در آغاز قرن 

 .ستين ياز آن، مستثن زين رانيدهد كه ا يم ليكشورها را تشك يالملل نيو ب

 طهيو قرارگرفتن موضوع آب در ح 1347در سال » شدن آن يقانون آب و نحوه مل« بياز تصو پس

در دسترس بودن  ايكمتر به آب  ازيآن؛ به علت ن تيرينقش دولت در مد يرياوج گو  يحقوق عموم

 گسترشصنعت،  شرفتيآب استوار بود. اما با پ عيو ناظر قانون بر توز يآن، نگاه قانونگذار و مجر شتريب

 نيتأم ينو برا يها يشد و فناور يبه آب، روز به روز افزون تر م ازين ،يو توسعه كشاورز ينيشهرنش

برآمدند. مصادف  ينيرزميو ز يدر صدد استخراج و مهار منابع مختلف آب سطح ،يعموم اجاتياحت

افكار  ،يعلم محافل ج،يدشوارتر كرد و به تدر شياز پ شيكار را ب م،ياقل راتييتحوالت با تغ نيشدن ا

 موضوع افتادند. نيو دولت به صرافت ا يعموم

صرفه «زاده شد و در برابرش  يها ينگران نيبود كه از ا يخته ابار سا ني، اول»كمبود آب«عبارت  ابداع

و به  فتاديمؤثر ن ديو شا ديآنچنان كه با يآمد ول ديبود كه پد يراه حل ني، سهل تر»در مصرف آب ييجو

 داد. ليتقل يشرا در اذهان جامعه در حد آب شرب و لوله ك »ييصرفه جو«توان گفت  يجرأت م
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 يدر سال ها نيو وقوع فرونشست زم ينيرزميز يه هفتاد، افت سطح آب هاده يها يشروع خشكسال با

و  يو دولت ي، نقل محافل علم»بحران آب«عبارت  ،يگرفت و به آرام يها درباره آب فزون تيبعد، حساس

به قاموس آب اضافه شد و  زين يهرگونه سدساز يمانند نف يكالينظرات راد ن،يب نيشد. در ا يرسانه ا

 مطرح شد. ينزد برخ م،يعظ ييبه عنوان تابوانتقال آب 

كه كم  دينو مطرح گرد يا هيبه عنوان ابداع نظر »يبا كم آب يسازگار«موسوم به  يا دهيا ن،يب نيا در

 ليمفروض گرفت و سازگار شدن با آن را تنها چاره تقل رانيا نيدر سرزم يخيتار يتيرا به عنوان واقع يآب

 تيريدر مد ياجتماع علومهر چند كه در مقام سخن، در صدد وارد كردن كرد.  انيب ياثرات سوء كم آب

 دهينام يو تعادل بخش ايتر، اح شيكه پ ينام برنامه ها و اقدامات رييدر عمل، به صرف تغ يآب برآمد ول

 شد، بسنده شد. يم

د و تا به موضوع آب بو يديدر صدد درانداختن طرح و نگاه جد ،يبا كم آب يسازگار نكهيوجود ا با

ضعف بود و نتوانست به  يدارا ،يدر انسجام و اقناع گر يتوانست عنوان خود را بازتاب دهد ول يحدود

 .رديگ يجامع پا يعنوان گفتمان

مضاف و  اي ميكن نيعج» بحران«كه آن را با واژه  ستين نيبه مقوله آب، ا حيزعم نگارنده، نگاه صح به

كه  ي. مسئله اديد» مسئله« كيبه عنوان  ديوضوع آب را با. مميبرساز »يكم آب«مانند  يهيمضاف ال

 يدرولوژيه ا،سازه ه ت،يجمع م،يچون اقل يمختلف يدارد، از شاخص ها يمعلومات و مجهوالت متعدد

 ،يكشاورز خ،يفرهنگ، عرف، شرع، تار ،ياقتصاد، جامعه شناس است،يحقوق، س ،يدروژئولوژيو ه

و  يفرابخش يتيسازد كه ماه يرا م يكه مسئله ا نهاستيا عيو جمشده است  ليتشك نهايصنعت و مانند ا

 دارد. يفرادولت

آب را در  تيرياست كه مد ياز معضالت يكيدر مقوله آب، » حقوق«عنوان مثال، عدم توجه درخور به  به

بتوان  ديدر عصر حاضر است؛ شا يو اساس جوامع بشر هيحل مسئله، كم توان كرده است. حقوق، پا
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» آب قوقح«منظر،  نياست. از ا يجامعه ضرور تيحفظ تمام يدانست كه برا» حداقلِ اخالق« حقوق را

است  ياز حقوق يناش م،يشناس يم رانيكه به عنوان مسئله آب در ا يزيمسئله آب است. تمام چ يربنايز

ده و شاخ و دا ليدرخت را تشك نيا شهيقانون منشأ گرفته و سال ها و بلكه قرن ها، ر ايكه از شرع، عرف 

اند. اگر واقع  دهييآن رو اساسبر  يو مهندس يمانند اقتصاد آب و موضوعات اجتماع يتازه ا يبرگ ها

و مقررات مناسب  نيقوان نيتدو يدر پ ديبا م،يكن ييمسئله آب چاره جو يو با نگرش بلندمدت برا نانهيب

و اقتضائات خود را  طيشرا ،يزمان؛ هر دوره و »قانون، فرزند زمانه است. «ميحل مسئله آب باش يبرا

 طلبد. يم

كشور ما  طياست شرا يهيگذرد. بد يعادالنه آب م عيقانون توز بيبه چهار دهه از تصو كينزد

 يشتريب يداشته، اراض يرياضافه شده، صنعت رشد چشمگ تيها نفر به جمع ونيليدگرگون شده است؛ م

 ردر دستور كار قرا ديجد استيها برنامه و س مصوب شده و ده يگريمتعدد د نيتحت كشت رفته، قوان

عادالنه آب،  عيمتبلور در قانون توز »انهيگرا عيتوز« مياست كه از پارادا دهيگرفته است. هنگام آن فرا رس

نسل حاضر، از  يازهاين نيتا عالوه بر تأم ميرو شيپ ديجد نيو وضع قوان »داريتوسعه پا« ميبه سمت پارادا

 .ميغافل نباش زيشور نك ينسل آت اجاتياحت

كه  شود يموقت م ينگرش قيدهد كه نگاه بحران انگارانه به آب، موجب تزر يسال ها، نشان م نيا تجربه

سازگارانه با مقوله آب، آن را  دگاهيتوان از بحران عبور كرد و د يپربارش، م يپندارد با فصل و سال يم

 يي. دوران نگرش هاستيجز انفعال و سازش با آن ن يانگارد كه چاره ا يو ارابه وار م ريتغيال يتيواقع

آمده و اكنون،  انيبه پا »يكم آب«و » بحران آب«، »كمبود آب«چون  يمحدود يفرض ها شيبا پ ريدرگ

 است. دهيفرا رس» مسئله آب تيريمد«به  »يبا كم آب يسازگار« استيزمان عبور از س

 رانيمنابع آب ا تيريمد يشركت مادر تخصص يدفتر حقوق ركلي/مديزمان نيحس 
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 –ي گذار تا اصالح تعرفه يماهه دولت در حوزه آب؛ از جهاد آبرسان 6عملكرد  اتيجزئ

 02/01/1401خبرگزاري فارس مورخ 

 

موفق دولت  تيريآب در كشور، توجه به اقتصاد آب و مسئله مد ياستقرار نظام حكمران ،يآبرسان جهاد

  .ديآ يدر حوزه آب به حساب م رويماهه وزارت ن 6عملكرد  ياز محورها يهرمزگان، برخ ليدر س

مدت  نير او د گذرد يم يدولت مردم تيماه از فعال 6فارس،  يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

. در شود يم دهيد يعملكرد مسئوالن به خوب تيها و در نها خانه در اغلب وزارت يگذار استيس  لير رييتغ

مواجه شد كه  يتيريمد يجد راتييبا تغ يطيرسان در شرا نهاد خدمت كيبه عنوان  رويوزارت ن نيب نيا

 ياپيسال پ 2 گريد يبود و از سو كالفه كرده 1400برق و كمبود آب مردم را در تابستان سال  يخاموش

 .ميبود زيمكرر برق در فصل زمستان ن يشاهد قطع

 يريگ از جهت تواند يماه گذشته م 6قابل توجه اتفاق افتاده در  يها تيبه فعال ينگاه طيشرا نيا در

 يبردار آب و برق پرده يعنيتوسعه كشور  يالفبا نيتام طيشرا نيكردن بهتر ايدر جهت مه رويوزارت ن

آب در روز  ربخشد يخانه راهبرد وزارت نيماه ا 6 يها تيفعال ياساس به منظور بررس نيكند. بر ا

آب در  ياستقرار نظام حكمران ،يجهاد آبرسان رينظ ييمحورها ي) به بررسماه نيفرورد  آب (دوم يجهان

 .ميپرداز يهرمزگان م ليموفق دولت در س تيريكشور، توجه به اقتصاد آب و مسئله مد

 

 ييبه جامعه روستا يرسان خدمت يبرا ييالگو ي*جهاد آبرسان

دارد، بر  يتفاوت معنادار ا،يدن گرينقاط د رينسبت به سا رانيا ييو روستا يآب شهر نيتام يها رساختيز

 ييروستا تيدرصد از جمع 80از  شيكشور و ب يدرصد از شهرها 99,5از  شيمبنا، در حال حاضر ب نيا

 دارند. يدسترس داريپا يبه آب شرب بهداشت
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كار آمدن  يبا رو ييبه خصوص در بخش روستا يفعل يها شاخص شتريهرچه ب يوجود، ارتقا نيا با

 يبا هدف ارتقا يمبنا جهاد آبرسان نيقرار گرفته است. بر ا رويدر دستور كار وزارت ن يدولت مردم

تا از  دقرار دار رويوزارت ن يها تيجزء اولو يشهر داريبه آب پا ييروستا تيجمع يدسترس يها شاخص

 يساخت و سازها ريآب و سا عيتوز رساختيتوسعه ز ص،يتخص رينظ ييبا استفاده از ابزارها قيطر نيا

 شود. ايمه ييروستا يجهش در آبرسان طيشرا ازيمورد ن

 3رنامه ب كيدر صدد است تا در قالب  رويوزارت ن ،يمنتشر شده از برنامه جهاد آبرسان اتيجزئ يمبنا بر

تحت  تيمذكور را فراهم كرده و جمع يها شاخص يدرصد 10رشد  هيزمن زدهميدولت س انيساله تا پا

  درصد برساند. 90از  شيدرصد به ب 80را  از  يبهداشت داريپوشش آب شرب پا

 نيا يدولت انيدر كنار متول نيريحوزه آب به همراه خ يتخصص يجهاد يها جزء گروه 2رابطه  نيهم در

 .دهند يم ليرا تشك يضلع مثلث جهاد آبرسان 3ه  حوز

فارس  يگو با خبرگزار و  در گفت رويوزارت ن يمركز جهاد آبرسان سي، رئ جعفرزاده ثميم باره، نيا در 

 يآب يازهاين يتمركز رو: «ديگو يم رويوزارت ن يمركز جهاد آبرسان لياهداف تشك حيضمن تشر

مركز  نيا ياز اهداف اساس ييو روستا يمناطق مختلف شهرشرب در  ازين نيتام تيبا محور يضرور

 يدر  اجرا نيريمردم نهاد و خ يها گروه ،يجهاد يها توسعه و تعامل با تشكل لهياست كه به وس

 »خواهد شد. يريگيپ يآبرسان يها طرح

و در  ديجد يالگو ياساس مركز جهاد آبرسان نيبر ا« ادامه داد: رويوزارت ن يمركز جهاد آبرسان سيرئ

 »مناطق محروم است. يبرا يجهاد ينوع فرهنگ نو خدمت رسان كي قتيحق

قرارگاه  نيآبرسان و همچن نيريهزار روستا به خ 7از  شيآب ب نيگزارش فارس تاكنون، قرارداد تام به

 بدون وقفه ادامه خواهد داشت. زينوروز ن ديكار در ع ني(ع) منعقد شده و ايامام حسن مجتب
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 كشور يبدون ضابطه آب سدها يبا رهاساز ي* خداحافظ

منابع آب  يمسئله استقرار نظام حكمران يبه واكاو رويماهه وزارت ن 6 يها تيفعال يگام دوم بررس در

به منابع آب كشور وارد كرده و  يضربه كار رياخ يها موثر در سال ي. خالء حضور حكمرانميپرداز يم

 روياساس وزرات ن نيرا به همراه داشته است. بر ا يو خشكسال ليگسترده مردم در بروز س يتينارضا نهيزم

منابع آب  تيريمنابع آب كشور را با مد تيريمد نياستقرار ساختار نو نديمسئله فرآ نيا تيبا توجه به اهم

 زد. ديدر گام اول كل يسطح

شده و هر متر  برق متوقف نيتام رينظ يكشور با اهداف يبدون ضابطه آب سدها يراستا، رهاساز نيا در

 .شود ياستفاده مردم رها م يبرا يكارشناس دهيچيبا محاسبات پ يمكعب از آب سطح

شد كه مطابق  ميمتوجه خواه م،يكن يمراجعه م يآب برق يها روگاهيكه كه به آمار و ارقام در بخش ن يزمان

مواجه شده  يددرص 61بخش با كاهش  نيبرق در ا ديتول زانيم يدر سال جار رويوزارت ن يها صحبت

 است.

 يها روگاهيمگاوات ساعت برق توسط ن 901هزار  33 يجار يسال گذشته در بازه زمان گريعبارت د به

 371هزار  13به  يآمار در سال جار نيكه ا يشده بود در حال ديكشور تول يمستقر در سدها يآب برق

 است. دهيمگاوات ساعت رس

منابع آب  ياستقرار نظام حكمران رويجود آمده، وزارت نبه و يخشكسال طيبا توجه به شرا قتيحق در

 ياز رهاساز يريكار خود قرار داده و بر خالف دولت قبل جلوگ تيرا در اولو اتيح عيما نياز ا انتيص

 شده است. ليبدون ضابطه آب به خط قرمز تبد

و به  ندهيدر آ است كه در نظر گرفته شده و ياز قطعات پازل يكيكشور  يسدها تيرينظام مد اصالح

 رويوزارت ن يمنابع آب از سو تيريدر حوزه مد يشتريشاهد اخبار مثبت ب ديبا ندهيدر آ رسد، ينظر م

 .ميباش
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به منظور  ييها با برنامه يآب عالوه بر مسئله آب سطح ياساس، مسئله استقرار ساختار حكمران نيا بر

 يها توجه به پروژه نيو همچن تيشفاف جاديا تيدر ساختار با محور رييتغ ،ينيرزميمنابع آب ز تيريمد

 خواهد كرد. دايادامه پ دار تياولو

 
  

  يجهاد تيريهرمزگان با مد ليس ي* كاهش خسارات جان

هرمزگان است.  ليبحران پس از س تيريمد رو،ياز نقاط درخشان كارنامه شش ماه وزارت ن يكي

 يها و بارش ديآ يكشور به حساب م يعيطب يهاثابت بال يگذشته پا يها بار در سال خسارت يها البيس

 نهيزم تر در حال حاضر با دوره بازگشت كوتاه شد، يتكرار م كباريسال  50هر  نياز ا شتريكه پ ينيسنگ

 .كند يم ايمردم را مه يزندگ يدشوار

بر  را ياديكه به خسارات ز 98 البيدر مواجه با س ينامطلوب دولت روحان تيريتجربه مد نيب نيا در

 تكرار شود. گريبار د 98نگران كرد كه مبدا اتفاقات  رياخ ليگذاشته بود، مردم هرمزگان را در س يجا
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ها در جنوب و  ساعات وقوع بارش ني، در نخست1398در سال  ليبحران س تيرياز مد يوجود تجربه منف با

. بنابر اظهارات افتيجمهور در منطقه حضور  سيرئ ندهيبه عنوان نما روين ريجنوب شرق كشور، وز

واكنش  يروهايپس از حضور در منطقه به ن روين ريشركت آب و فاضالب استان تهران، وز رعامليمد

گسترده  يها البيتهران دستور داد تا بالفاصله با تمام قوا در شهر كنارك به عنوان مركز س يآبفا عيسر

 خارج شود. ايدر يشهر به سو نيا زمان از نيتر در كوتاه البيدر جنوب شرق كشور حاضر شوند و س

 6 هيپمپ تخل 10و  نجيا 2 هيپمپ تخل 40تهران همراه با  يآبفا عيواكنش سر يروين 50گزارش فارس،  به

 يجهاد تيريمد كيدر كنارك حاضر شد و در قالب  روين ريپس از دستور وز يساعات نچيا 4و  نچيا

 يمردم و معابر به سو يها ساعت از خانه 48بود در  شتريب 98سال  ليشهر كه به مراتب از س نيا البيس

 گشت. تيهدا ايدر

 نيبود. بر ا نابيدر سد م يريخطرپذ تيري، مسئله مد1398بحران در سال  تيريمد ياياز زوا گريد يكي

كه  ستيدر حال ني. اديبارش به ثبت رس متر يليم 110روز معادل  7اساس در استان هرمزگان تنها در 

 نيا جهي. در نتتگزارش شده اس متر يليم 180استان در بلند مدت كمتر از  نيا كسالي يمتوسط بارندگ

سطح آب  زانيم شيمستقر در مناطق جنوب و جنوب شرق كشور شاهد افزا يسدها اچهيها، در بارش

 .ميسطح آب باش يدرصد 100 شيشاهد افزا نابيها موجب شد تا در سد م بارش نيبوده است. ا

 ياز جمله خالء حضور سدها البيكننده س كنترل يها سازه تيبا توجه به محدود يطيشرا نيچن در

 هيمجبور به تخل نابيسد م يداريپا يخطر برا شياز افزا يريجلوگ يبرا رويدر مجموع وزارت ن ر،يگ ليس

 شد. نابيمتر مكعب آب از سد م ونيليم 300از  شيب

 نهيزم يدانيبا حضور م نابيسد م طيشرا تيريمنظور مدمنابع آب كشور به  تيريمد انياساس، متول نيا بر

همه  لياز وقوع س شيانجام شد كه پ يطيدر شرا نابيسد م يمبنا خروج نيكردند. بر ا ايمسئله را مه نيا

 چيه جاديبدون ا ملبه طور كا نيحجم آب سنگ نيشده و ا هيتخل تيدر معرض خطر از جمع يروستاها



   

 

 

21 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

سد استقالل با حداكثر  ريذخا البيس انيدر پا نيو همچن هيتخل حيصحبحران  تيريبا مد يتلفات جان

 خود پابرجا ماند. تيظرف

 
  

 يگذار نظام تعرفه رييبه واسطه تغ يشمس يهجر 14خوش آب در قرن  اني*پا

نظام  رييتوجه به مسئله تغ ،ييماهه ابتدا 6 تيدر دوران فعال روياقدامات وزارت ن نياز آخر يكي

 قيزخم عم كياز  يناش يالكچر يها . اسراف آب توسط پرمصرفديآ يآب به حساب م يگذار تعرفه

اساس  رآب كشور از ابتدا تا كنون ب نياساس، نظام تام نيآب است. بر ا يگذار در نظام تعرفه يميقد
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 بنا شده است. يا ارانهي يگذار تعرفه

 نيمنابع است و ا نيفروش ا متيتر از قكم اريآب در كشور بس عيو توز ديتول يتمام شده برا نهيهز زانيم

 .شود يپنهان آب به مردم پرداخت م ارانهيدر قالب  يتفاوت از منابع دولت مابه

فروش آب به  نهيبا هز يقرابت چيآب، ه عيو توز ديتول رساختيتوسعه ز نهيمسئله سبب شده تا هز نيهم

آمار شركت آب  نيروزتر به يبر مبنا يهرتمام شده آب ش نهيمثال هز ينداشته باشد. برا يمشتركان خانگ

فروش هر متر  متيكه ق ست يدر حال نيتومان است، ا 1390هر متر مكعب معادل  يو فاضالب كشور برا

 تومان محاسبه شده است. 538در حال حاضر تنها  يمكعب آب شهر

 بيآب به ترت فروش متيتمام شده و ق متيق نهيصادق بوده و هز زين ييدر بخش روستا نيبر ا عالوه

 تومان است. 419تومان و  1600

در  اتيح عيما نياز هدر رفت ا يريمنظور جلوگ نظام اقتصاد آب به يذكر شده، جراح طيتوجه به شرا با

قانون بودجه  8تبصره  »ي«مردم در قالب بند  ندگانيقرار گرفت و نما ياسالم يدستور كار مجلس شورا

 آب كردند. يگذار دولت را مكلف به اصالح نظام تعرفه

 شنهاديحكم مندرج در بند قانون بودجه پ ي، در اجرا1400اسفند  15در جلسه مورخ  زيدولت ن اتيه

مشتركان را به  يآب مصرف يبها نييبند از قانون موضوع تع نيا يينامه اجرا نييدرخصوص آ رويوزارت ن

 رساند. بيتصو

و  كنند يبخش آب استفاده م ارانهيآب همچنان از درصد از مشتركان صنعت  94استناد آمار موجود،  به

فراتر از  كنند يبرابر الگو از آب استفاده م 2از  شيپرمصرف آب كه ب يدرصد 6 تيآب اقل يتنها بها

 تمام شده آب خواهد رفت. متيق

تصاد را در اق يبزرگ اريبس راتييتغ تواند، يم ريقرن اخ يروزها نيآب در آخر يگذار در نظام تعرفه رييتغ

 در كشور بگذارد.  اتيح عيما يرو شيرا پ يدهد و قرن درخشان ديآب كشور نو
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – !ديكشور رس يكارست يها به آبخوان "بحران آب"

02/01/1401 

 

تمام  ريبانگيمشكل گر نيا م،يا با بحران آب مواجه شده مييگو يكه م ي: هنگاميبهشت ديدانشگاه شه استاد

 است. زيكشورمان ن "يكارست يها آبخوان"منابع آب از جمله 

كارست اظهار  يها درباره آب ميتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اجتماع در گفت يهاشم نيحس ديس

) يتيو دولوم ي(آهك يسخت كربنات يكه در سازندها شود ياطالق م ييها كارست به آب يها كرد: آب

 صدر ينمونه غار عل يبرا كنند؛ يم دايتجمع پ يشناس نيزم يها در طول دوره يبر اثر انحالل و شكستگ

 است. يهمدان، كارست

كارست و در كشور ما منابع آب  شوند يمحسوب م ينيرزميز يها از جمله آب يمنابع آب نيافزود: ا يو

ها مرتبط  با آن يپرآب يها ها را مشاهده كرد و به طور معمول چشمه آن توان يمختلف م يها را در استان

 هستند.

ها  آبخوان نيآب در كشور است، گفت: ا نياز منابع مهم تأم يكارست يها آبخوان نكهيا انيبا ب يهاشم

موضوع حفاظت  جهيحساس هستند، در نت اريبس يورود آلودگ نيخود و همچن هيو تخل هيتغذ زانينسبت م

 مهم است. اريها بس از آن

ها و  آب نيبه ا نيمنتشره در سطح زم ها يداد: احتمال ورود آلودگ حيها توض آب نيا يدرباره آلودگ يو

آن ساختار و نحوه  لياست كه دل يآبرفت يها از آبخوان شترينوع آبخوان، ب نيدر ا يگسترش آلودگ

 ،يو صنعت يشهر يها مانند فاضالب ييها يآلودگ كه يمثال در صورت يا است؛ براه متفاوت آن هيتغذ

شوند،  هيتخل يكارست يها آبخوان هيتغذ يها محل كيفضوالت دام و ..., نزد ،يكودها و سموم كشاورز

 كنند. دايممكن است به سرعت وارد آب شوند و در آبخوان گسترش پ
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 يباعث كاهش آبده ينيرزميز يها آب هيرو يبرداشت ب كه نيا انيپژوهشگر حوزه آب با ب نيا

 نيا م،يا با بحران آب مواجه شده مييگو يكه م يكرد: هنگام حيشده است، تصر يكارست يها آبخوان

 كارست و ...، است. ،يآبرفت يها تمام منابع آب از جمله آبخوان ريبانگيمشكل گر

ها  آبخوان ني: در حال حاضر برداشت آب از اگفت يكارست يها درباره برداشت آب از آبخوان يهاشم

از  ياريو در بس شود يكشور انجام م يشهرها يآب شرب برخ نيتام ژهيدر كشور به طور گسترده به و

ها  آب نيا اظتموضوع لزوم توجه به حف نيها برهم خورده است كه ا آن هيو تخل هيتغذ انيمناطق تعادل م

 .كند يرا دو چندان م
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كشور در سال  يستيز طيو مح يامور آب، كشاورز يها رفع چالش يبرا ياصلبرنامه  4

 02/01/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  1401

 

 يساز ادهيتحت پوشش برنامه پ يآب يدرصد از اراض 15بار  نياول يم كرد، برابرنامه بودجه اعال سازمان

 قرار خواهد گرفت. يكشت محصوالت كشاورز يالگو

سازمان برنامه و  ستيز طيمح ،يامور آب،كشاورز سيرئ ،يفرخ مسجد م؛يتسن يگزارش خبرگزار به

هوشمند تا مسدود كردن چاه  يهانصب كنتور شيافزا 1401بودجه در سال  حهيبودجه گفت: بر اساس ال

 .اردقرار د زدهميدر دستور كار دولت س يمنابع آب و ارتقاء بهره ور تيريدر جهت مد رمجازيغ يها

از  ينصب كنتور هوشمند حجم ،يمنابع آب و ارتقاء بهره ور تيريدر جهت مد 1401بودجه  حهيال در

هزارو  3حلقه چاه به  220هزار و  3مجاز از  ريغ ياه هزار كنتور و انسداد چاه 77هزار كنتور به  62تعداد 

 شده است. ينيب شيحلقه پ 770

آب با  نيو آب شور، برنامه تام ايآب در ييآب از نمك زدا نياز منابع آب، تام يو بهره بردار حفاظت

 آب شرب نيبرنامه عرضه آب با تام ،يبخش كشاورز داريپا نيها،برنامه عرضه آب با تام البيكنترل س

حل مشكل آب  يبودجه برا حهيبرنامه ها در ال نياز مهمتر يتنش آب يدارا يو كاهش شهرها داريپا

 است.

بخش  گذاران هيآب از سرما ينيتضم ديبه منظور خر الير ارديليهزار م25 زانياعتبار به م ينيب شيپ

 ارديليم  690ار و هز 126 زانيبخش آب به م يا هيسرما يها يياعتبارات تملك دارا ينيب شيپ ،يخصوص

 حوزه است. نيدر ا 1401الزم در سال  داتيتمه نياز مهمتر الير

هزار و  4 زانيبه طور متوسط در هر هكتار شاهد كاهش مصرف آب به م ياريآب نينو يروش ها ياجرا با

 بود. ميدر مصرف كود و سموم خواه يدرصد 30متر مكعب و كاهش  400
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كشت محصوالت  يالگو يساز ادهيتحت پوشش برنامه پ يآب يضدرصد از ارا 15بار   نياول يبرا

 رياز سا نهيبه يدر منابع آب شاهد بهره بردار ييقرار خواهد گرفت كه عالوه بر صرفه جو يكشاورز

 بود. ميخواه يكشاورز يو نهاده ها يخاك، انرژ بليمنابع از ق

با هدف آموزش  ستيز طيمح يازدر حفظ و بهس يمردم يمشاركت ها يو ارتقا يتوانمند ساز برنامه

و  ستيز طيمح يها  ندهياال تيريو مد شيپا ت،يريتحت مد يبوم ها يو بهساز اينفر، اح 5000

در  1401سال  يبرنامه ها نياز مهمتر تيريتحت مد يبوم ها ستيز طيمح يو بهساز اءيحفاظت،اح

مهم در  يبوده است كه گام يا به گونه 1401سال  حهيال نيدر تدو كردهاياست.رو ستيز طيحوزه مح

 بوم كشور داشته باشد. ستيز يداريپا
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خبرگزاري  – ميكن يدنيو پنهان را د يمنبع نامرئ |آب  يبه مناسبت روز جهان يادداشتي

 02/01/1401تسنيم مورخ 

 

 ازيسوم آب مورد ن كيو حدود  يكشاورز ازيدرصد آب مورد ن 40جهان،  يدنياز كل آب آشام يمين

 است. يمنابع ضرور نياز ا داريكند و حفاظت پا يم نيتام ينيرزميصنعت را منابع آب ز

 اي ريو پنهان هستند؛ منتها تاث يهستند كه نامرئ يآن دسته از منابع ينيرزميز يآب ها - ميتسن يخبرگزار

نقاط جهان ممكن است تنها  نيدر خشك تر يمنابع آب نيا ي. از طرفداستيآثارشان همه جا آشكار و پ

دهد  يم ليتشك ينيرزميزدر جهان را آب  نيريمنابع آب ش تيدارند. اكثر اريباشد كه مردم در اخت يآب

 تيمز يمنابع دارا نيباشد. ا يم ستميو اكوس ياورزشرب، بهداشت، صنعت، كش يازهايكننده ن نيكه تام

از  ياريو مقرون به صرفه آب در بس يدارد. منبع اصل هيتصف نييپا اريبه سطوح بس ازيباال بوده و ن تيفيك

 تيدرصد از جمع 50 نيدارد. همچن جوامع نيدر توسعه ا ياست و نقش مهم ييروستا يها تيجمع

 هستند. يمتك ينيرزميز ياكنون به آب ها يشهر

 ازيسوم آب مورد ن كيو حدود  يكشاورز ازيدرصد آب مورد ن 40جهان،  يدنياز كل آب آشام يمين

ها  ها مانند تاالب ستميعملكرد سالم اكوس يبرا نيهمچن ينيرزميز يها كند. آب يم نيمنابع تام نيصنعت را ا

 نيجهت تام ينيرزميز يآبها هيرو ياز مناطق برداشت ب ياريمهم است. اما در بس اريو رودخانه ها بس

 يها تيفعال يمنابع را به خطر انداخته و  از طرف نيا اتي، ح يبخش كشاورز ژهيمصارف به و يازهاين

آلوده ممكن است ده  يآبها اءيگشته است كه اح ينيرزمياز حد منجر به آلوده شدن منابع آب ز شيب يانسان

 .انجامديقرن ها به طول ب ايها و 

 يبرا يستيخواهد نمود و ما با فايا يمياقل راتييبا تغ يدر سازگار ينقش مهم ينيرزميز يآب ها 

 ياز آب ها داريالزم را در استفاده پا يهايمنابع ارزشمند، تبادل دانش و همكار نيا داريپا تيريمد
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 يمعمو يها يو الزم است آگاه ساز ميها بعمل آور يو حفاظت از انها در برابر آلودگ ينيرزميز

 .رديدر سراسر كشور صورت گ ينيرزميز يمراقبت از آب ها تيدرخصوص اهم

و استفاده مجدد آب و استفاده  افتيباز ،ينيرزمياز منابع آب ز داريحفاظت پا ياصل ياز راهكارها يكي

 يبرگشت يآبها ديمصرف آب و تول يساز نهيباشد. كم يم يديتول يو پساب ها ياز منابع آب سطح نهيبه

 ينيرزميز يهاآب يفيو ك يحفاظت كم يراهكارها گرياز د زين يو كشاورز يصنعت ،يرف خانگدر مصا

 يديكاهش حجم تول جهيآب و در نت نهيبا مصرف به ننيآب و همچ يابيخواهد بود. در واقع با باز

 وارد منابع يكمتر يآلودگ يوارد شده و از طرف ينيرزميبه منابع آب ز يفاضالب/پساب، هم فشار كمتر

و  ستيز طيمحدر مصرف آب كمك به  ييصرفه جو گريد يخواهد گشت. به عبارت ينيرزميآب ز

 يليفس يها بر استفاده از سوخت ياز موارد مبتن يارياست كه در بس يانرژ يكمك به كاهش ردپا نيهمچن

 به فاضالب ليشود، پس از مصرف تبد يم يكه در منازل صرف مصارف بهداشت ياست. بعنوان مثال آب

 رايخواهد، ز يآب خام م هيتصف يراب ازيمورد ن ياز انرژ شتريب يبرابر انرژ 5آن حدود  هيتصف يگشته و برا

 باشد. يم ندهيمواد شو رينظ ييها ندهيآال يداشته و حاو يشتريب يآب مصرف شده آلودگ

 ياه آب تيفيك يبرا  يجد ديتهد كي يدر كشاورز يو آل ييايميش ياستفاده از كودها نيهمچن

 ينگران كننده برا يها ندهيآال ريباشد و سا يم تراتيها، ن ندهيآال نيا نيتر جيبوده كه را ينيرزميز

 .رديگ يدر دسته آفت كش ها قرار م ،يكشاورز يها تيحاصل از فعال ينيرزميز يها آب

مقررات  و نياست قوان يضرور  ،ينيرزميمنابع آب ز يمحدود نمودن آلودگ ايو  يريبه منظور جلوگ لذا

 و سالمت انسان ها گردد. ستميدر همه سطوح اجرا شود تا سبب حفظ اكوس

منابع آب  تيريشركت مد رمتعارفيغ يو آبها ستيز طيواحد مح سيرئ -يريبهنم ي* دكتر اصغر جهان

 رانيا
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خبرگزاري  - تا چه اندازه در كاهش مصرف آب كشور مناسب است؟ يآب خاكستر

 04/01/1401تسنيم مورخ 

 

بزرگ مانند  يها در گستره يو فاضالب مدفوع يجداگانه آب خاكستر هياستاد دانشگاه گفت: تصف كي

 يها گستره ايساختمان  كي اسيدر مق ياست اما استفاده از آب خاكستر نهيپرهز اريبس يشهر كار كي

 كوچك به طور قطع بر كاهش مصرف آب موثر خواهد بود.

 يخبرگزار يوگو با خبرنگار اجتماع در گفت يبهشت دي, استاد دانشگاه شهيهاشم نيحس ديس دكتر

از فاضالب است كه شامل فاضالب  يبخش يگفت: آب خاكستر ،يدر رابطه با آب خاكستر م؛يتسن

مدفوع  يجز فاضالب حاو ها، به و مشابه آن ييروشو ،ييلباسشو ،ييخانه، حمام، ظرفشودر آشپز يديتول

 .شود يم

 هيتصف يآور جمع يهمراه با فاضالب مدفوع يكرد: در حال حاضر در كشور ما آب خاكستر حيتصر يو

 يسطح يها به آب زيمناطق ن ي. در برخشود يم ينيرزميز يو وارد آب ها هيتخل يجذب يها در چاه ايو 

 .شود يم هيتخل

از فاضالب  يآب خاكستر يلزوم جداساز ايكرد: بحث در مورد امكان  انيب يدانشگاه بهشت استاد

ها  در ساختمان ياز آب خاكستر منيبر سهولت استفاده مجدد و ا شتريمطرح است كه ب ايدر دن يمدفوع

 يجا بهاز شستشو را  يآب ناشوجود دارد كه  ييها ييكشورها روشو يمثال در برخ يدارد. برا هيتك

 ييها سامانه اي كند يو استفاده م رهيتانك توالت ذخ در فالش يها و فاضالب مدفوع آب رياختالط با سا

 هنگام دوش گرفتن ابداع شده است. يو بازچرخش آب مصرف هيتصف يبرا

 هيو تصف يآور داد: جمع حيآب در كشور توض نياستفاده درست از ا يها تيدر رابطه با ظرف يهاشم

 كيبزرگ مانند  يها در گستره يو فاضالب مدفوع يمتمركز آب خاكستر مهين ايجداگانه و متمركز 
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 كي اسيمق در ياست اما استفاده از آب خاكستر ياقتصاد هيو احتماالً فاقد توج نهيپرهز اريبس يشهر كار

و به طور قطع بر كاهش مصرف  دريمورد توجه قرار گ تواند يكوچك م يها گستره ايمجتمع  ايساختمان 

 آب موثر خواهد بود.

موثر باشد،  يآب شهر يبر كاهش تقاضا برا تواند يم ياستفاده از آب خاكستر كه نيبا اشاره به ا يو

در  اديآب شرب، مواجه است، به احتمال ز ژهيو كشور ما با كمبود آب، به كه نيداد: با توجه به ا حيتوض

ها  ساختمان خلبه خصوص در دا يسمت بازچرخش و استفاده آب خاكستر به زيما ن ندهيآ يها سال

 كرد. ميحركت خواه

 يآب اشاره و خاطرنشان كرد: جدا از مسائل فن نياستفاده از ا يبه بعد فرهنگ يبهشت ديدانشگاه شه استاد

مثال ممكن  يامهم است؛ بر نهيزم نيدر ا يفرهنگ يها , توجه به جنبهياستفاده از آب خاكستر يو اقتصاد

در داخل ساختمان  يرهنگام بازچرخش و استفاده از آب خاكست ينديافراد احساس خوشا ياست برخ

 دارد. يساز به فرهنگ ازيمورد ن نينداشته باشند كه ا
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/ بارش كمتر از 1401كشور در فصل بهار  ياز آب و هوا يهواشناس شكسوتيپ ينيب شيپ

 06/01/1401ري تسنيم مورخ خبرگزا – بهتر از پارسال ينرمال ول

 

 ن،يدر فرورد هوا در فصل بهار نوشت: تيخود از وضع ينيب شيبا پ رانيا يهواشناس شكسوتيپ كارشناس

گرم را شاهد  يمتناوب و خرداد هجوم هوا يرگبارها بهشتيهوا مطبوع و نسبتا آرام و كم بارش، ارد

 بود. ميخواه

 يكه برا يمطلب يط رانيا يكسوت هواشناس شيكارشناس پ ياردكان نيحس م،يتسن يگزارش خبرگزار به

 ارسال كرده نوشت:  ميتسن يخبرگزار

 بهشتيارد نطورينرمال دارد و هم يباال يرا كه دما يو كم بارش يو نسبتا آرام ) مطبوعلي(آور نيفرورد 

و طوفان دينسبتا شد يمتناوب باران و رعد و برق و بادها يهمراه با رگبارها ي) لذت گردشگرلي(آور

 يو جنوب غرب كشور  و در خرداد (م يمناطق كشور مخصوصا حوزه مركز شتريگرد و خاك در ب يها

 1401بهار  يخرداد ماه و بطور كل 20 يال 15از  يمانسون رانتظاريگرم و غ يموج هوا كيهجوم و ژوئن) 

 .ميدار شيبهتر از پارسال در پ يبا بارش كمتر از نرمال ول

در جنوب و غرب كشور و تهران  52 يال 51 يتابستان گرمتر از سال قبل با ثبت ركوردها ياحتمال نگرش

 درجه خواهد بود. 43كمتر از  يول 42 يال 41ثبت  يبا ركوردها
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 رهيذخ يدرصد 14,8/ كاهش ديمترمكعب رس ارديليم 24,7كشور به  يها آب سد ريذخا

 07/01/1401خبرگزاري ميزان مورخ  – مخازن نسبت به سال گذشته

 

 يها آب در مخازن سد ريمجموع حجم ذخا دهد، يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و داده آمار

 14,8 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم 24,78كشور به حدود 

 درصد كاهش است.

آب كشور  يها آمار دفتر اطالعات و داده رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيبنا به اعالم پا - زانيم يخبرگزار

) مجموع حجم 1401-1402 ي(سال آب نيفرورد 6تا  يروز از سال آب 185شدن  يبا سپر دهد، ينشان م

مشابه  به مدت بتكه نس دهيمترمكعب رس ارديليم 24,78كشور به حدود  يها آب در مخازن سد ريذخا

 درصد كاهش است. 14,8 انگريگذشته ب يسال آب

 يورود تيوضع يآب كشور اظهار كرد: بررس يها دفتر اطالعات و داده ركليزاده مد قاسم روزيف 

كه  دهيمترمكعب رس ارديليم 17,39به  يجار يمخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يها سد

 رتها كه به صو از بارش يگذشته دارد. بخش يشابه سال آبدرصد نسبت به مدت م 6,9معادل  يكاهش

 را به دنبال خواهد داشت. ها يرشد ورود يآت يها برف در ارتفاعات بوده، بعد از ذوب شدن در ماه

حوضه  يها استان تهران، سد يها در استان اصفهان، سد رود ندهيسد زا يپرشدگ زانياضافه كرد: م يو

 62درصد،  20درصد،  24حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يها و سد هياروم اچهيدر زيآبر

 درصد است. 55درصد و 

 يها مصرف در بخش نهيبه يالگو تيرعا ان،يآب كشور در پا يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 عنوان كرد. يها را ضرور مناسب مخازن سد هيمختلف مصرف تا زمان تغذ



   

 

 

33 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در بخش  انيدانش بن يها شركت يبرا تيرصه مهم فعالع 6 |»يزداريمعجزه آبخ«

 09/01/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي كشاورز

 

 نيشده است در ا ينامگذار »نياشتغال آفر انيدانش بن ديتول«ل رهبر معظم انقالب به سا ياز سو امسال

 .ميپرداز يم يبخش كشاورز انيمهم دانش بن ياز عرصه ها يگزارش به برخ

 ديتول«به سال  يمقام معظم رهبر يامسال از سو ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

رهبر معظم  ينوروز شاتيكه در فرما يياز بخش ها يكيت. شده اس ينامگذار »نياشتغال آفر انيدانش بن

 نياست كه متاسفانه كشور در ا ينمودن بخش كشاورز انيقرار گرفت دانش بن ديانقالب مورد تاك

 سينائب رئ يعباس رضايكه به گفته عل يمواجه است؛ به طور يجد يموضوع با چالش ها و ضعف ها

تنها سه  ان،يبن هزار  شركت دانش 6از حدود  بايرتق ياسالم يمجلس شورا يكشاورز ونيسيكم

 پوششرا  يبخش كشاورز يها همه عرصه  زيمقدار كم ن نياست و هم يدرصدشان در حوزه كشاورز

 دهد. ينم

در بخش  ديدر جهش تول ييبسزا اريتواند نقش بس يم يكردن بخش كشاورز انيدانش بن مسلما

 انيمهم دانش بن اريبس ياز عرصه ها يگزارش به برخ نيدر اداشته باشد كه   ينيو اشتغال آفر يكشاورز

 :ميپرداز يم يعيو منابع طب يدر بخش كشاورز

 

 حفاظت از هدررفت آب ها -1

مهم دانش  اريبس ياز عرصه ها ياز هدررفت آب ها در بخش كشاورز يرياز آب ها و جلوگ حفاظت

درصد نزوالت  70 يكنون تيسفانه در وضعشود. متا يمحسوب م يعيو منابع طب يدر بخش كشاورز انيبن

با  ار ريتبخ زانيم نيكه بتوان ا يشود و در صورت يو تعرق از دسترس خارج م ريبه سبب تبخ يآسمان
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برابر  2از  شيكشور به ب يزيبه حداقل نصف كاهش داد، آب قابل برنامه ر يو آبخواندار يزداريآبخ

محصوالت  ديدر تول ييتواند نقش بسزا يكه م ديمتر مكعب) خواهد رس ارديليم 200حدود  يعني(

 مصارف مثل شرب و صنعت داشته باشد. ريسا نيو همچن يكشاورز

 ياز آب ها يكردن استحصال و بهره بردار انيباره، دانش بن نيمهم در ا اريو بس تيحائز اهم نكته

كشور  يطيمح ستيش زچال نياز كارشناسان و صاحبنظران بزرگتر يارياست كه به اذعان بس ينيرزميز

 ياريكند و بس يم نيكشور را تام يآب ازيدرصد ن 55 ينيرزميز يشود؛ چرا كه منابع آب ها يمحسوب م

به آب  ياز عدم توجه جد يناش رهيفرونشست و غ ،يخشكسال زگردها،يمثل ر يطيمح ستيز يچالش ها

 است. ينيرزميز يها

 

 يبخش كشاورز يبهره ور شيافزا -2

است. در حال  يبخش كشاورز يبهره ور شيافزا يبخش كشاورز انيدانش بن يرصه هااز ع گريد يكي

عملكرد  نيانگيم ايبا كشاورزان نمونه  سهيدر مقا يكشاورز داتيعملكردها در تول نييپا يحاضر بهره ور

 راهچالش به هم نياست. ا يبخش كشاورز گريد ياز چالش ها يدر كشاورز شرفتهيپ يدر كشورها

 نيباشد. در ا يكردن بخش كشاورز انيدر دانش بن يموضوع محور  ديبا يانسان يها هير سرماد يينارسا

تن در  4تا  3,5كشور  يگندم آب دينمونه متوسط عملكرد كشور در تول يدهد برا يها نشان م يباره بررس

داد (در  شير افزابراب 3از  شيبرا تا  زانيم نيتوان ا يعرصه م نيكردن ا انيهر هكتار است كه با دانش بن

 ديتن در هكتار تول 14-13كردن زراعت خود توانسته اند تا  انيكشاورزان با دانش بن يحال حاضر بعض

درصد است  35در كشور يمحصوالت كشاورز يآب يداشته باشند.) به گفته مسئوالن بهره ور ديگندم تول

 د.رس يدرصد م 65تا  ايدن يكشورها ياست كه بهره ور يدر حال نيو ا
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 حفاظت از خاك -3

 يها از چالش يكيحفاظت از خاك در كشور است؛  يبخش كشاورز انيبن مهم دانش اريبس يها عرصه از

 ينعمت اله نيخاك است كه متاسفانه ا يو نابود شيكشور فرسا يعيو منابع طب يبخش كشاورز ياساس

ب يتخر شيكشور با فرسا از خاك يقابل توجه زانيو ساالنه م شود ياز دسترس خارج م يبه راحت

خاك در كشور برآورد شده است، كه  شيتن فرسا ارديليم 2ها ساالنه حدود  ي. طبق بررسشود يم

 يمحصول در اراض ديشود.كاهش تول يدالر را شامل م ارديليم 56حدود  ياز آن، رقم يخسارت ناش

افراد جامعه و  انيمدر  يهدررفت آب، پر شدن سدها از رسوب، به خطر افتادن سالمت ،يكشاورز

نمودن  انيو دانش بن شود يم جاديخاك ا شياست كه با فرسا ياز خسارات يها تنها برخ آب يلودگآ

 مخاطرات داشته باشد. نياز ا يريشگيدر پ يتواند نقش موثر يحفاظت از خاك م

 

 يديبريه يبذرها ديتول -4

در داخل كشور است. متاسفانه  يديبريه يبذرها ديتول ،يبخش كشاورز انياز عرصه دانش بن گريد يكي

از  ياديز اريبس زانياست كه م يديبريه يبذرها ،يكشور در بخش كشاورز يها ياز وابستگ يكي

از  تيشود كه حما يم نيواردات تأم قيجات كشور از خارج كشور و از طر يفيو ص يسبز يبذرها

 عرصه مهم كاهش دهد. نير در اكشو ياز عقب ماندگ ياريتواند تا حد بس يم انيدانش بن راكزم

 

 يكشاورز يپسماندها اي عاتيضا تيريمد -5

است.  يپسماند بخش كشاورز اي عاتيوجود ضا ،يدر بخش كشاورز انيدانش بن گريد ياز عرصه ها 

است  يارزشمند اريبس هيكشور و سرما يديدرصد از محصوالت تول 30معادل حدود  يپسماند كشاورز

 يدر ارزش افزوده بخش كشاورز يميتواند منشا تحول عظ يارزش م يها رهيزنج ليو تكم جاديكه ا
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كاغذ و  خوراك دام و نئوپان و ديتول يتواند برا يم شكرين يها نمونه گاس و برگ ي. براددگر

متاسفانه  نكهيخوراك دام و نئوپان  مورد استفاده واقع شود. نكته قابل مالحظه ا يخرما برا يها سرشاخه

نداشته  ودوج يموضوع مهم اهتمام جد نيا يريگيو پ تيريمد يبرا يوزارت جهاد كشاورزدر ساختار 

 است.

 

 يمحصوالت كشاورز عياصالح نظام توز -6

است.  يدر بخش كشاورز عياصالح نظام توز ،يدر بخش كشاورز انيدانش بن ياز عرصه ها گريد يكي

 يمحصوالت كشاورز يو بازار رسان يابيارباز نديدر فرا رضروريغ يوجود واسطه ها ،يكنون تيدر وضع

 يمحصوالت كشاورز يموجب گران نكهيمساله عالوه بر ا نياست كه ا يبخش كشاورز ياز چالش ها

نمودن نظام  انينرسد؛ لذا دانش بن يكننده واقع ديبخش به تول نيا يشده است باعث شده منفعت اصل

به نظر  يضرور يبخش، امر نيمختلف در ا يبه انحا رضروريغ يو حذف واسطه ها يكشاورز عيتوز

 رسد. يم
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 4سد بزرگ تا  45از  يبردار / بهره شود يكوچك در سواحل كشور احداث م يها سد

 11/01/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – ندهيسال آ

 

كشور خبر داد و گفت:  يو شمال يدر سواحل جنوب يها و مخازن ساحل از آغاز ساخت سد روين ريوز

 .ديمترمكعب خواهد رس ارديليم 60به  ندهيسال آ 4كشور تا  يآب در سدها يساز رهيذخ تيظرف

كوچك و عمدتا  يها هدف از ساخت سد روين ريوز ان،ياكبر محراب يعل  م،يتسن يگزارش خبرگزار به

اعالم كرد و گفت: هم  ايبه در نيرياز هدررفت آب ش يريو جلوگ ها البيس رهيرا كنترل و ذخ يكيالست

و احداث  وچستانو بل ستانيسد در استان س 5نوع در استان هرمزگان ,  نيسد از ا 7اكنون مطالعه ساخت 

 وزارتخانه قرار گرفته است. نيدر دستور كار ا كشور يمتعدد در سواحل شمال يها سد

آن و در شمال كشور  رهيكمتر از حجم ذخ يليها در جنوب كشور خ سد نيا يميافزود: حجم تنظ يو

 برعكس آن است.

قابل  يدنيو آشام يكه در بخش كشاورز يمخازن ساحل نياز ا يگفت: احداث و بهره بردار روين ريوز

 است. ديسودآور و مف اريكشور بس يبرا يداستفاده است از لحاظ اقتصا

تمام  مهيراكد و ن يها تمام طرح ميكرد يسع 1400دوم سال  مهيكرد: در ن حيتصر نيهمچن انيمحراب

 .ميكن يبخش آب كشور را فعال و راه انداز

ها  سد نيكرد و افزود: با اتمام ا ديتاك ندهيسال آ 4سد بزرگ كشور در مدت  45بر اتمام  گريبار د يو

آب  رهيمترمكعب بر ذخ ارديليم 10به  كينزد يعنيكشور،  يها آب سد يفعل رهيپنجم ذخ كيحدود 

 .ندمتر مكعب خواهد رسا ارديليم 60آن را به حدود  يها افزوده خواهد شد و عدد كنون سد
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خبرگزاري فارس مورخ  – شد تر قيمنابع و مصارف آب در سد كرخه عم يشكاف ناتراز

14/01/1401 

 

معادل  زانيم نيمتر مكعب كمتر از منابع خود آب دارد كه ا ونيليم 177 بهشتيارد يكرخه تا انتها سد

 سال است. كي ينفر ط ونيليم 2,5مصرف 

 اريبس طيشرا يجار يكرخه در سال آب زيفارس، حوضه آبر يبرگزارخ يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 نيا يسبب شده تا مصارف در نظر گرفته شده برا يو كاهش قابل بارندگ گذارد يرا پشت سر م ينامطلوب

 از منابع باشد. شتريب اريسد بس

، سد كرخه 1401ل سا ماه بهشتيارد يراستا به استناد آمار سازمان آب و برق خوزستان تا انتها نيا در

كه  يمنابع دارد، در حال مرهيسد س هيو تخل ،يورود ره،يمتر مكعب آب از محل ذخ ونيليم 682مجموعا 

متر  ونيليم 859به  ميرودخانه و تاالب هورالعظ انيجر يداريو پا يمجموع مصارف شرب، كشاورز

 .رسد يمكعب م
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 بهشتيارد يدر سد كرخه تا انتها يمترمكعب ونيليم 177 ي*ناتراز

مواجه است  يمتر مكعب ناتراز ونيليم 177با  يماه سال جار بهشتيارد يسد در انتها نيا گريعبارت د به

 ندارد. نيتام يبرا يشده آب انيب زانيو عمال به م

 زهييخوش و فكه با مساحت كشت پا نيدشت عباس، ع يها آب شبكه نياخالل در تام يطيشرا نيچن در

 .ديآ يمنابع و مصارف در سد كرخه به حسال م يتركش ناتراز نيهزار هكتار اول 31

برنج در مناطق تحت  يرقانونيكشت غ يها كه زمزمه افتد ياتفاق م يطينبود آب سد كرخه در شرا مسئله

شروع فرابحران در  يبه معنا زيحوضه آبر نينشاء در ا نيو كاشت اول شود يو م دهيسد شن نيپوشش ا

 منطقه است.
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خبرگزاري فارس مورخ  – آب يها راهكار مواجهه با چالش انينش بندا تيريمد

14/01/1401 

 

و به  ينيرزميز يها آب يداريپا استيموثر س نمودن ياتيعمل يآب گفت: برا يكارشناس حكمران كي

 و علم است. استيفصل مشترك در مرز س كي جاديبه ا ازيمنابع آب، ن تيريمد يها  برنامه يطور كل

 رياخ يها در طول دهه رانيمنابع آب در ا تيريفارس، مسئله مد يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

وز مشكالت مسئله سبب شده تا شاهد بر نيرا فراهم كرده است و هم يا بروز مشكالت گسترده نهيزم

 .ميحوزه باش نيگسترده در ا

 
مطالعه  ازمندين يگريد زياز هر چ شيمنابع آب ب تيريدر نوع نگاه به موضوع مد رييراستا تغ نيهم در

متناسب با  ديبا يا هيرو نيچن يريگ حوزه است و پس از شكل نيموفق جهان در ا يكشورها اتيتجرب

 .ميش كندرست تال ميكشور نسبت به اتخاذ تصم طيشرا

 يها منابع آب كشور زمزمه تيريدر مد ديساختار و نفرات متخصص جد يريگ حال حاضر با شكل در

 يها و صحبت رسد يمنابع آب به گوش م يو استقرار ساختار حكمران يآب طيبهبود شرا يحركت به سو

 .دهد يمطلوب خبر م طيشرا جاديحوزه از ا نيا انيمتول
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كارشناس حوزه  ،يموريمنابع آب به سراغ پژمان ت تيريمسئله مد يوراستا به منظور واكا نيهم در

 3گفتگو در  نيراستا ا ني. در هممينيبه گفتگو بنش يموضوع با و نيا رامونيتا پ ميآب رفت يحكمران

 شده و در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. ميبخش تنظ

 است: ليقسمت اول به شرح ذ مشروح

 

 است ينيرزميدر جهان از منابع ز يكشاورز ازيمورد ن  درصد آب 43 و يدنيدرصد آب آشام 50* 

در جهان مطرح شده است. ممكن  ينيرزميبه نظر توجه به مسائل مرتبط با آب ز ي: در سال جارفارس

 د؟يآ ياز كجا م قايمنابع دق نيا تياهم ليدل ديياست بفرما

در جهان هستند. در حال حاضر  نيريآب ش ي شده عيتوز ي رهيذخ نيبزرگتر ينيرزميز يها : آبيموريت

از  يدر جهان، همگ يكشاورز ازيمورد ن يها درصد آب 43و  يدنيدرصد آب آشام 50حدود 

 عمربرابر با طول  يزمان اسيها در مق آبخوان يو متاسفانه تمام شوند يبرداشت م ينيرزميز يها آبخوان

 .ديآ يبه حساب م ريدناپذيبشر، تجد

 

 شكل گرفته شامل چه موارد است؟ يها ينگران نيش مهمتربخ ني: در افارس

كشت محصوالت  شيبه افزا ازيگذشته و ن يها دهه يط تيجمع يجيتدر شي: اصوال افزايموريت

در مورد تداوم كاهش تراز  ينگران جاديو ا ينيرزميز يها به مرور موجب كاهش تراز آب يكشاورز

 ي گذشته، واژه يها منابع آب جهان در دهه تيريمد ياه شده است. لذا در برنامه ينيرزميز يها آب

Safe Yield معناست  نيبه ا خطر ياز آبخوان است. پمپاژ ب خطر يپمپاژ ب يواژه به معنا نيباب شد. ا

 نيها فراتر رود. ا آبخوان يو مصنوع يعياز مجموع شارژ طب دينبا ينيرزميز يها برداشت از آب زانيكه م

 يازهايبود و عمال ن يرجوامع بش يازهايآن به رفع ن شيمنسوخ شد، اوال گرا ليبه سه دل جيواژه بتدر
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و  يباشد، عمال لفاظ ياتيو عمل ياز آنكه راهگشا و كاربرد شتريب ايثان گرفت، يرا در نظر نم ها ستمياكوس

و  افتي شيمنابع آب روز بروز افزا يداريآب بود، ثالثا ناپا يدر متون علم  مورد استفاده يپرداز واژه

 شد. فزودها يداريناپا نيبر علل ا زين يمياقل راتييتغ

 

 منابع آب تيريمد اتيادب خچهيبر تار ي*مرور

 طرح شد؟ داريمسئله پمپاژ پا خطر يپس از منسوخ شدن مسئله پمپاژ ب م،يبگو حي: اگر صحفارس

جهان و  شدن يصنعت جهان و افزون بر آن تيجمع شيافزا لياست، باز هم بدل طور ني: بله هميموريت

 ي بار واژه نيغالب شد و ا يطيمح ستياز مالحظات ز ياريبشر بر بس يازهاين ،يرونق اقتصاد

Sustainable Yield اول  ي از واژه يواژه حت نيا يآب بود. فحوا ينقل محافل علم داريپمپاژ پا اي

كنندگان  مصرف اريدر اخت وستهيپ و داريبطور پا ستيبا ينيرزميز يها معنا بود كه آب نيبدتر بود و به ا

 يمياقل راتييدر تغ عيو تسر ديسبب تشد شدن يمنسوخ شد، اوال صنعت ليبه سه دل زيواژه ن ني. ارديقرار گ

 شيو افزا يبشر يازهايصرفا به رفع ن نآ شيگرا ايشد، ثان دتريشد ينيرزميمنابع آب ز يداريبوده و ناپا

ها و  نشست در دشت ي دهيكه پد ديرس يبه حد ينيرزميز ياه رفاه بشر بود، ثالثا كاهش تراز آب

 شده توسط بشر را سست كرد. احداث يها رساختيو ز يبشر امروز يپا ريكامال ز ،يشهر يها طيمح

جز  يماحصل ينيرزميز يها  برداشت از آب يداريكه پا دنديرس جهينت نيبه ا يمحافل علم تينها در

 بار نيقرار دادند و ا ينيرزميز يها آب يدارياصل را بر حفظ پا ليدل نيمندارد. به ه يمنابع آب يداريناپا

 يها آب يدارياصطالحا بهبود پا اي  Sustainable Groundwater Development ي  واژه

 Sustainableبه  زين  واژه نيدو سال گذشته ا يامروزه باالخص ط تيشد. در نها جيرا ينيرزميز

Groundwater اي Water Sustainability  و  افتي رييتغ ينيرزميز يها آب يداريپا يبه معن

 ها شد. آن Buzzwordاصطالحا  ايآب  يمحافل علم كالم هيبه تك ليتبد رياخ ي واژه
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 به چه معناست؟ ينيرزميز يها آب يداريپا قيدق في: االن تعرفارس

 ريذخا مدت يطوالن ينگهدارعبارت است از: حفظ و  ينيرزميز يها آب يداريپا ،ي: به طور كليموريت

 و منصفانه. مدت يجامع طوالن تيريو مد يبا استفاده از حكمران يكيناميثبات د يدارا يآب يها انيو جر

 

 با دو چالش مهم ييارويمنابع آب و رو تيري*مد

 ؟ميمواجه هست يبا چه الزامات ينيرزميز يها آب يداريما در بحث پا ها، يپرداز واژه ني: جدا از افارس

 ي بشر، توسعه تيجمع ي ندهيدر مواجهه با رشد فزا يآب تياول حفظ امن ات،يادب ني: فارغ از ايموريت

جزء الزامات  ايرشد دن  روبه تيبا توجه به جمع ييغذا تيو دوم حفظ امن يمياقل راتييو تغ يكشاورز

 منابع آب ماست. تيريمد

برقرار  ازيدو ن نيا نيشده و تعادل ب يآب تيمنهمواره سبب به خطر افتادن ا ييغذا تيحفظ امن تاكنون

 ياز علل اصل يكيكه  يمياقل راتييمنابع آب و سازگار نشدن با تغ تيرينشده است. فارغ از ضعف در مد

را  ريو فق فياقشار ضع ل،تعاد يعدم برقرار نياست، ا يآب تيو امن ييغذا تيامن نيتعادل ب يعدم برقرار

به آب سالم و احجام و  يمحروم از دسترس ايكه عمدتا  يده است، بطورهدف قرار دا يدر جوامع بشر

 ندارند. زيغذا را ن نياستطاعت تام نكهيا ايهستند،  يمكف يآب يها كرهيپ

 انهياز كشورها باالخص در خاورم ياريمنابع آب در بس تيريمد يها كه برنامه افتيدر توان يجا م نيا از

 عيو توز صيعدالت در تخص نكهيا يعني ستند،يعادالنه و منصفانه ن نكهيچهار ضعف عمده دارند، اول ا

 يآب در اجرا نيمشترك كتتر مشار ساده انيبه ب اي نفعانيمشاركت ذ نكهيوجود ندارد، دوم ا يمنابع آب

عادالنه به منابع  يحقوق آنها در دسترس ليدل نياست و به هم فيضع اريمنابع آب بس تيريمد يها برنامه

عادالنه به منابع آب  يدر دسترس نفعانيحقوق ذ نيتضم يبرا يقو نيقوان نكهيسوم ا شود، ينم تيآب رعا

 ي حوزه يها استيس نكهيوجود ندارد و چهارم ا آبمنابع  تيريمد يها نافذ برنامه ياز اجرا تيو حما
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 تيد و محوردارن يعلم ي جنبه شتريمنابع آب كه در حال حاضر ب تيريمد يها برنامه بانيآب عمال پشت

 .ستياست، ن فيآنها ضع ياجتماع

 محور تيفيآب عمدتا ك تيكم يدر جوامع برخوردار، بجا ياجتماع يها و دغدغه ها تيچه اولو اگر

 تيهنوز دغدغه و اولو ياز جوامع بشر يتا برخ  سبب شده ادشدهيمتاسفانه چهار علت  كنياست، ل

 آب باشد. تيكم شان ياصل

 

دست و پنجه نرم  يبه طور خاص با چه مشكالت د،يكه شما متصور شد يچالش نظام ني: خب در افارس

 م؟يكن يم

 يداريپا كرديدر رو نفعانيو مشاركت ذ ياجتماع يها تياست كه درج اولو نيمهم ا ي : نكتهيموريت

ابع من تيريمد يها برنامه يساز كپارچهي جهيمنابع آب و در نت تيريمد يها برنامه ،يو بطور كل يمنابع آب

 آب با سه چالش عمده مواجه است.

 ياست و محور اساس يعيو علوم طب يكه شامل علوم اجتماع ينيرزميز يها  آب يداريدانش پا نكهيا اول

است. خالء  ييا رشته نياست و مستلزم وجود دانش ب دهيچيپ اريمنابع بوده، بس تيريمد يها برنامه ديتول

است. در واقع فهم و  بمطالعات منابع آ ي كشور ما در حوزه از مشكالت يكي ييا رشته نيوجود دانش ب

و اندركنش  ها ستميمنابع آب، اكوس يها ستميجوامع همگام و همزمان با س يجينمودن تحوالت تدر مدل

 ،يمقررات ،يگر ميتنظ يها جنبه ي رندهياست كه در برگ ييا رشته انيمعضل م كي يمياقل طيآنها با شرا

 .ودآب خواهد ب يكيزيف زيو ن ياقتصاد -ياجتماع ،يكيتكنولوژ

 يها ستميس يعيو طب يانسان يها منابع آب كه شامل جنبه تيريمد ي كپارچهي يها مدل ،يبعد مسئله

 دارند. ياديز اريبس يها تيقطع آب هستند،  عدم يكيناميد

 يآب بحد ي كارشناسان حوزه زيو ن رانيو مد سازان ميو تصم كيجوامع آكادم نيارتباط ب نيهمچن
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 يياجرا رانيو مد سازان ميمطالعات آب چندان مورد اقبال تصم يعلم جيگسسته است كه سبب شده، نتا

شدن  تر  رنگپر يتقاضا برا ليدل ني. به همدهد يدانش را در محور تقاضا قرار نم ينباشد و عمال خروج

روبه  يعلم يها يابيارز كردن و برجسته يدر جهت قانونمند كردن، اعتباربخش نفعانينقش مشاركت ذ

 داشته باشند. يشتريب يآب سازگار يتيريمد ماتياست تا تصم شيافزا

 

 بخش آب يها راهكار مواجه با چالش انيدانش بن تيري*مد

 دهد؟ يمورد سوق م نيدر ا يچه راه حل يما را به سو يمشكالت ني: دست و پنجه كردن با چنفارس

 يها آب يداريپا استيموثر س نمودن ياتيعمل يبرا ير كلو بطو ريحل سه معضل اخ ي: برايموريت

و  استيفصل مشترك در مرز س كي جاديبه ا ازيمنابع آب، ن تيريمد يها  برنامه يو بطور كل ينيرزميز

 ها ستمياكوس ازين نيتعادل در مصرف آب و تام جاديضامن ا تواند ياست و م يمشاركت ايعلم است كه قو

عرضه  نيبه ا يها انيبن ورود دانش گريبه حداقل برساند. به قول د زيرا ن ها تيقطع حال عدم نيباشد و در ع

 مسائل باشد. نيتر ياز راهبرد يكي تواند يم

 ي، مشكل اصل منابع آب شده عيو توز صيعدالت در تخص تيكه منجر به عدم رعا يتمام مشكالت يسوا

 ي عادالنه افتيدر ينسل حاضر را برا يازهاياست كه ما فقط ن نيا يمنابع آب عيو توز صيتخص يرو شيپ

گفت كه  ديمطلب با نيا ري. در تفسميغافل هست ندهيآ يها نسل يازهايو نسبت به ن ميريگ يدر نظر م  حقابه

 با مجموع صفر است. يباز كيآب،  صياساسا تخص

 

آب با  صيتخص بودم، ممكن راجع به مسئله دهيآن را نشن رينظ شترياست كه من پ يمفهوم ني: افارس

 د؟يده حيتوض شتريب ديكه مطرح كرد ينگرش

 كي يمشترك ممكن است برا كيآب به  صياز تخص يمنفعت ناش نكهيا يعنيمسئله  ني: ايموريت
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 ي استفاده ليدل نيمحسوب شود. به هم انيضرر و ز كند، يم يزندگ گريد ييكه در جا گريمشترك د

خواهد كرد، در  يزندگ گريد ييكه در جا ينسل بعد ي ادهبا استف ينفر از منابع آب كي مدت يطوالن

 است. تضاد

من  ياست، ممكن است برا خطر يشما ب يحقابه، آنچه برا صيدر بحث تخص گر،يعبارت د به

من  يشما از آب، هرچند ممكن است برا ي هيرو يب ي باشد و آثار و عواقب استفاده نيخطرآفر

كه  كند يعدالت حكم م نياغماض نباشد. بنابرا قابل گرانينظر دممكن است از  كنياغماض باشد، ل قابل

 ليشوند. به دل دهياز منابع آب به صورت برابر د يبردار در بهره ندهيآ يها و نسل يفعل يها نسل يازهاين

با  كساني يكيدروليه مياز رژ يفرامرز اي يالملل نيب اسيدر مق ياديآب، جوامع ز اليس تيو ماه عتيطب

ما،  يها ارزش زيبه آب و ن سبتما از آب، حق ما، نگرش ما ن ي استفاده ليدل نيمند هستند و به هم ما بهره

 .ستيكشور ن يمرزها يدر ماورا گريد يمستقل و متفاوت از مردم

و  ينيرزميمنابع آب ز يداريدر پا ياديز تياز اهم نفعانياست كه امروزه مشاركت ذ ليدل نيهم به

در  يگذار استيس ي و هم جنبه يعلم ي منابع آب برخوردار است. لذا هم جنبه تيريمد ي برنامه تيموفق

 داشته باشند. نفعانيمشاركت ذ كرديرو ستيمنابع آب با تيريمد ي حوزه

 

 مضر است ندهيآ يها نسل يآب برا ارانهي*

ست كه نهفته ا يآب، دو نوع برابر يها استيس ي: اگر درست متوجه شده باشم، امروزه در طراحفارس

 است؟ يو فرانسل ينسل نيب يبرابر

 ديپرداخت سوبس ليآب از قب يها استيخاص س داتياقدامات و تمه قتيمثال در حق ي: بله برايموريت

 بخش انيمضر و ز ندهيآ يها نسل يبرا توانند يهستند، قطعا م دينسل حاضر مف يكه برا ينيرزميز يها آب

مرفه  يها يگزند ،يو مردم عاد عياز صاحبان صنا ياريبس شود يآب سبب م ديباشند. پرداخت سوبس



   

 

 

47 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 اتيح ليبدل ندهيآ يها كه نسل يبدون امساك و سرشار از اسراف در مصرف آب داشته باشند، در حال

. ستيداشته باشند كه واقعا عادالنه ن يتر تر و پررنج بمراتب صعب يزندگ ،يآب ديبحران شد طيدر شرا

منابع آب  يحكمران يندهايفرآدر  ندهينما يبه وضوح و با صراحت دارا ديبا ندهيآ يها نسل نيبنابرا

 بشوند.

 يزمان يها از منابع آب، در افق يحقابه و برخوردار افتيحاضر در در يها نسل يآنجا كه برابر از

و  تيريبا اعمال مد ستيآب با يها استيلذا س شوند، يسال) در نظرگرفته م 50تر (كمتر از  كوتاه

ساله در  50-100 يافق زمان يعني ،يچند نسل يازهايانداز ن كه چشم ابديبهبود  يبه نحو رانهنگ ندهيآ

 يها نسل يازهايو ن افتهيآب بسط  يها استيس يو چارچوب زمان رديمنابع آب مدنظر قرار گ تيريمد

 يها آب يداريساله، از طول زمان پا 50-100 يزمان ي بازه نيكند. هرچند كه باز هم ا مهيرا ب ندهيآ

 كوتاهتر است. ينيرزميز

 

 به چه معناست؟ ينيرزميز يها آب يداريمسئله طول زمان پا ني: افارس

آبخوان به  كي دنيرس يبرا ازيدر واقع زمان مورد ن ينيرزميز يها آب يداري: طول زمان پايموريت

 است. رييسال متغ ها  ونيلياست كه از دهها تا م گري) دSteady-State( داريپا طيشرا

 

 دارد ازين تياز چند دهه فعال شيكشور به ب يها خوان * تعادل در آب

كه  م،يمنابع آب هست تيريوتحول در مسئله مد ريياست كه در كشور ما شاهد تغ ي: خب چندسالفارس

 شود؟ يم يمسئله تا چه اندازه راهكار تلق نيمتمركز شده است، ا يواژه پرداز يرو اتياز عمل شيالبته ب

الزم است دو  م،يكن يصحبت م ينيرزميز يها آب يداريپا يزمان اسيكه در مورد مق ي: وقتيموريت

طول عمر  يزمان اسيها در مق آبخوان ياحتماال برخ نكهياول ا م،يرا مورد توجه قرار ده يديكل ي نكته
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احتماال  نكهيااست. دوم  شتريب  قيمحصور و عم يها احتمال در مورد آبخوان نيهستند. ا ريدناپذيبشر تجد

 .شوند يشارژ مجدد م يبه سخت نكهيا اي ستندين ريدپذيتجد زيخشك ن يها ميموجود در اقل يها آبخوان

 يآبخوان فرامرز نيكه بزرگتر يشمال يقايدر آفر Nubian يها آبخوان ستميعنوان مثال، س به

 كنيسال قدمت دارد، ل ها ونيلياست كه م ينيرزميز يها از آب يميعظ ريذخا ياست، دارا ريناپذ ديتجد

 كيساوه  آباد يآبخوان دشت عل زين رانيكشور خودمان ا ني. در همشود يشارژ نم يا مالحظه بطور قابل

 رود يكه انتظار م رديگ يدورتر از دشت ساوه صورت م اريآبخوان محصور است كه شارژ آن در نقاط بس

 دنيو رس يريپذ ديتجد ي دوره نكهيا ايشود  يتلق ريناپذ ديتجد بايآن، تقر يعيبودن شارژ طب مشكل ليبدل

سال باشد.  50 -100از  شتريب اريبس يعني يچند نسل يزمان اسياز مق تر يطوالن اريبس ،يداريپا طيآن به شرا

آب را دوچندان  داريبه منابع پا ندهيآ يها نسل يما نسبت به دسترس ينگران يعلم يها تيواقع نيا

 ستيمنابع آب با تيفيو ك تيدر كم يداريپا نيمنابع آب و تام تيريمد يها امهبرن ني. بنابراسازند يم

 و اجراء شوند. يطراحساله  50 -100 يزمان يها اسيمق يبرا

در  يعني نيروبرو هستند. ا يبا مخاطرات جد يمياقل راتييتغ يفعل طيدر شرا زين ريدپذيتجد يها آبخوان

هستند،  ايآب ناپو كيناميكه از نظر د يمدت يطوالن يها ميرژ يمنابع آب، برقرار تيريصورت عدم مد

 گردد. زين ريدپذيتجد يها سبب مرگ آبخوان تواند يم ،يخشكسال يو طوالن ديشد يها دوره يعني

 طيبه شرا دنيمنابع آب، زمان رس تيريمد يها برنامه يتعلل در اجرا لياست كه بدل نيما ا ياصل مشكل

آلمان و  رينظ ييكه كشورها يدر حال افتهيدهه بسط  نياز چند شيان به بها در كشورم آبخوان يداريپا

چند ده سال محدود  نيمآبخوان را به ه داريپا طيبه شرا دنيژاپن، با اقدامات جامع و بموقع، زمان رس

كه  يدر حال م،يهست ايو استفاده از آب در يساز نيرياست كه ما مجبور به ش ليدل نياند و به هم كرده

و انتقال آن فكر هم  ايآب در يساز نيريبه ش يآزاد، حت يها به آب يدسترس رغميژاپن عل رينظ يكشور

 .كند ينم
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 15/01/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – درصد كم شد 30تهران  يسدها يورود

 

 يدرصد 30تهران، از كاهش  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تاس يبردار ر بهرهدفت ريمد

 با سال گذشته خبر داد. سهيپنج گانه تهران در مقا يها سد يورود

 573تهران در سال گذشته  يها سد يورود نكهيبا اشاره به ا ياريمحمد شهر م،يتسن يگزارش خبرگزار به

تاكنون  ن،يفرورد 14تا  يجار يسال آب ياست كه از ابتدا يدر حال نيا مترمكعب بود افزود: ونيليم

 يرصدد 30رقم نشان دهنده كاهش  نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 409تهران  يها سد يورود

 تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. يها سد يها يورود

مترمكعب است گفت:  ونيليم 403تهران  يها شده در مخازن سد رهيهم اكنون حجم ذخ نكهيا انيبا ب يو

 ونيليم 266مترمكعب بوده كه هم اكنون با كاهش  ونيليم 669سال گذشته  نيرقم در فرورد نيا

 .ميتهران مواجه هست يها آب در مخازن سد رهيذخ يمترمكعب

متر  يليم 155تهران با اشاره به ثبت  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تاس يبردار دفتر بهره ريمد

 يليم 204با متوسط بلند مدت كه  سهيرقم در مقا نيتا كنون در تهران افزود: ا يسال آب يبارش از ابتدا

 درصد كاهش مواجه است. 24متر بارش بوده با 

 19,66ماه, در متوسط بلند مدت,  نيروز فرورود 14 يبارش ها در بازه زمان زانيم نكهيا انيبا ب ياريشهر

درصد  74متر بوده كه تفاوت حجم بارش نشان دهنده  يليم 5,1رقم امسال  نيت شده گفت: امتر ثب يليم

 امسال نسبت به مدت متوسط بلند مدت است. نيدر فرورود يكاهش بارندگ

 يها سد يماه امسال نسبت به سال گذشته، ورود نيفرورود يها بارش يدرصد 74ادامه داد: كاهش  يو

روان آب به  يمترمكعب ورود ونيليم 62امسال  نيكه در فرورد ينحو تهران را كاهش داده است به

 است. ودهمترمكعب ب ونيليم 120رقم  نيكه در مدت مشابه سال گذشته ا يدر حال ميتهران داشت يها سد
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خبرگزاري فارس مورخ  – است يحل مشكل آب ضرور يبرا» سرسختانه تيريمد«

15/01/1401 

 

 يعنيها  آبخوان شدن يهشدار ته نيبروز آخر رغميآب گفت: در كشور ما عل يكارشناس حكمران كي

منابع آب اتخاذ  تيريتر از آن سازگارانه در بحث مد و مهم رانهيگ هنوز اقدامات سخت ن،ينشست زم

 نشده است.

 رياخ يها در طول دهه رانيمنابع آب در ا تيريفارس، مسئله مد يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

مسئله سبب شده تا شاهد بروز مشكالت  نيرا فراهم كرده است و هم يا بروز مشكالت گسترده نهيزم

 .ميحوزه باش نيگسترده در ا

مطالعه  ازمندين يگريد زياز هر چ شيع آب بمناب تيريدر نوع نگاه به موضوع مد رييراستا تغ نيهم در

متناسب با  ديبا يا هيرو نيچن يريگ حوزه است و پس از شكل نيموفق جهان در ا يكشورها اتيتجرب

 .ميدرست تالش كن ميكشور نسبت به اتخاذ تصم طيشرا

 يها منابع آب كشور زمزمه تيريدر مد ديساختار و نفرات متخصص جد يريگ حال حاضر با شكل در

 يها و صحبت رسد يمنابع آب به گوش م يو استقرار ساختار حكمران يآب طيبهبود شرا يحركت به سو

 .دهد يمطلوب خبر م طيشرا جاديحوزه از ا نيا انيمتول

كارشناس حوزه  ،يموريمنابع آب به سراغ پژمان ت تيريمسئله مد يراستا به منظور واكاو نيهم در

 3گفتگو در  نيراستا ا ني. در هممينيبه گفتگو بنش يموضوع با و نيا رامونيتا پ ميآب رفت يحكمران

 شده و در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. ميبخش تنظ

 است: ليقسمت دوم به شرح ذ مشروح

 



   

 

 

51 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 كشور است طيسرسختانه منابع آب الزمه شرا تيري*مد

مشكالت مرتبط  نيا ياصل هشيبه نظر شما ر م،يمنابع آب دار تيريدر مد يا : ما مشكالت گستردهفارس

 با كدام بخش است؟

 البيس اي يخشكسال اها،يسطح آب در شيشامل افزا ،ينيرزميز يها مرتبط با آب يها : بحرانيموريت

مشكالت را  نياز ا يونيها است. ما در حال حاضر در كشورمان كلكس و بروز فروچاله نينشست زم د،يشد

اختالف در  ني. استندين ريفروچاله درگ جاديو ا نينشست زم رينظ ياز كشورها با مشكالت ياما برخ م،يدار

 منابع آب است. ي سرسختانه تيريداشتن و نداشتن مد نياختالف ب قايسطح مشكالت، دق

  منابع آب در سرلوحه  رانهيگ سخت تيريمد يبرا يزير برنامه ربازيژاپن كه از د رينظ ييواقع كشورها در

از  شيها و پ آن  رهيها و كاهش ذخ آبخوان يداريعالئم ناپا نيشدن اولكارشان بوده، به محض ظاهر

است،  كاهشمرحله از شهود و عالئم  نيكه آخر نينشست زم رينظ كيبار يكار به جاها دنيرس

 نيبروز آخر رغميدر كشور ما عل كنيل كنند، يمنابع آب را اعمال م تيريمد  رانهيگ سخت يراهكارها

تر از آن سازگارانه در  و مهم رانهيگ هنوز اقدامات سخت ن،ينشست زم يعنيها  آبخوان شدن يهشدار ته

 منابع آب اتخاذ نشده است. تيريبحث مد

 

 يگاهيو جا تيچه اهم م،يكن يم ادي يمنابع آب تيريكه ما از آن به عنوان مد يكار ني: اصوال افارس

 دارد؟

و ارزش است، نخست مسئله حفظ سالمت و  تيجنبه حائز اهم نياز چند يمنابع آب تيري: مديموريت

از بحران  شيپ طيو بازگشت به شرا يآب يها غلبه بر بحران گريد ياز سو شود، يم يبهداشت جامعه تلق

ر مردم و فعاالن ينظ نفعانيذ نينظر در ب اتفاق ايدر كنار اجماع  ند،يگو يم يسان كه اصطالحا به آن كش

به  يمنابع آب صيعدالت و انصاف در تخص جاديابع آب و امن تيريجهت مشاركت در مد يطيمح ستيز
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و ...) از  يستيتور يها حفظ جنبه شدن، يابانياز ب يري(جلوگ ستيز طيمح ييبايهمراه تحقق و حفظ ز

 يها حفظ ارزش  ني. همچنكند يم ليتبد ياتيح يمنابع آب را به امر تيرياست كه مد يجمله موارد

كه مستقل از جوامع  ها ستمياكوس رينظ يذات يها )، حفظ ارزشيباستانآثار  ،يفرهنگ يها (ارزش ينسب

 يآب برا نيتام رينظ ياقتصاد يها ارزش يعني يابزار يها ارزشمند هستند و ارزش نفسه يكه ف يبشر

 منابع آب است. تيريمد تيمسائل اهم گرياز د زين رهيو غ يو صنعت يمصارف شهر ،ياريآب ،يكشاورز

 

 منابع آب يرانحكم قيدق في*تعر

ممكن  د،ياشاره كرد يسان ها تخت عنوان مبحث كش به موضوع غلبه بر بحران تانيها : در صحبتفارس

 د؟يموضوع را بازتر كن نياست ا

 اريبس تيبه لحاظ ماه يمنابع آب، مبحث كشسان تيريارزش در مد يدارا يها جنبه اني: از ميموريت

با حفظ  يمنابع آب است. تحقق كشسان يداريپا يبر مطالعات علم منطبق راياست، ز هيمحورتر از بق برنامه

 در تضاد و تعارض است. يابزار يها ارزش

از عملكرد آبخوان و  ياست، تابع يكيدرولوژيبر مطالعات ه يكه مبتن ينيرزميز يها آب يداريپا

 نيفصل مشترك ب جاديبه ا ازيقطعا ن ،ينيرزميز يها آب يداريبه پا لياست و ن يحكمران يفاكتورها

 كيها صرفا  آبخوان يدارياز آن است كه پا يضرورت ناش نيآب دارد. ا يگذار استيدانش و س

است. متاسفانه ما در  ياجتماع يها تيو اولو ماتيتصم ي جهيبلكه نت ست،ين يفن -يموضوع علم

 .مينمائ جاديآب ا يها استيدانش و س نيب يفصل مشترك خوب ميا كشورمان هنوز نتوانسته

 

 رامونيبحث پ قايدق م،يكن يآب صحبت م ياز حكمران  كهيموضوع زمان نيا يكارشناسان اتي: در ادبفارس

 ياز حكمران يفيو كاركرد مناسب آن است، شما چه تعر ييها در گام ابتدا فصل مشترك نيهم جاديا
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 د؟يمنابع آب دار

) و به تبع آن يگر مياف منبع (تنظدر خصوص اهد يساز ميتصم نديآب عبارت از فرآ ي: حكمرانيموريت

كال  ينيرزميز يها آب يداريبه آن اهداف منبع است. پا دنيرس يبرا شده فيتعر يو اقدامات عمل نيقوان

 يفاكتور اصل هآن مربوط به عملكرد آبخوان و س ياست كه پنج فاكتور اصل يهشت فاكتور اصل يدارا

اكتور عملكرد آبخوان شامل: سرعت شارژ مجدد آبخوان آبخوان هستند. پنج ف يمربوط به حكمران زيآن ن

 ،يطيمح ستيز يها انيآبخوان و جر ي هيتخل يها آب، سرعت تيفيآبخوان، ك يساز رهيذخ طيو شرا

 يها يو تكنولوژ ساتيستا ه،يتصف ،يساز رهيذخ ش،يپا ق،يپمپاژ، تزر دها،يو تهد يعيمخاطرات طب

 آب است. ي هيتصف

و فاكتور  يعيطب ينيرزميز يها آب ستميپنج فاكتور عملكرد آبخوان، جزو س انيفاكتور اول از م چهار

 است. ييربنايز يها ستميپنجم جزو س

 يها تيها و اولو ارزش ،يگر ميو تنظ يمقررات ،يقانون يها تيشامل: محدود زين يفاكتور حكمران سه

 خواهد بود. ،ياقتصاد يريپذ و امكان ياجتماع

و دو  يگر مياصطالحا تنظ اي يمقررات يها ستميآب جزو س يه فاكتور حكمرانس انياول از م فاكتور

 هستند. ياجتماع -ياقتصاد يها ستميجزو س گريفاكتور د

همان  ،يعيطب ينيرزميز يها آب يها ستميفاكتور در س نيتر عملكرد آبخوان، مهم يفاكتورها انيم در

آب و  طيشرا  رندهيفاكتور در برگ نياست. اآبخوان  يساز رهيذخ طيسرعت شارژ مجدد آبخوان و شرا

فاكتور  نيا وهاست. بعال ينيرزميز يها آب ي رهيكاهش تراز و ذخ ن،يزم يكاربر راتييآثار تغ ،ييهوا

 ياجرا يها و اقدامات و روش يكشاورز يها يتكنولوژ رييمجدد آبخوان با تغ ي  هينرخ تغذ شيشامل افزا

 است. نيزم يو كاربر يكشاورز

 باشند رگذاريتاث ينيرزميز يها آب يداريدر پا توانند يآبخوان چگونه م يحكمران يكتورها* فا
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آب تنها به عملكرد  يكيزيف يداريمسئله پا د،يمنابع آب ارائه كرد يكه از حكمران يفيتعر ني: در افارس

 ر؟يخ اي ديدار يآبخوان بستگ

 يداريپا كهيدارد در حال يخوان بستگعملكرد آب يآب فقط به فاكتورها يكيزيف يداري: پايموريت

سازگارانه در  يحكمران ياز عملكرد آبخوان است، بلكه تابع فاكتورها ينه تنها تابع ينيرزميز يها آب

فعاالن  نيب رنظر د  اجماع و اتفاق ساز نهيخواهد بود كه مشاركت زم يهياست. بد زيبستر مشاركت ن

منابع آب  تيريمد يها و برنامه ينيرزميبهبود منابع آب زنقش در  يفايا يبرا نفعانيو ذ يطيمح ستيز

 است.

 ياكنون بخوب ،ينيرزميز يها آب يداريپا تياهم زيمنابع آب و ن تيريمد يها ارزش تيتوجه به اهم با

 يها آب يداريدر مطالعات پا توانند يآبخوان چگونه م يعملكرد و حكمران يكه فاكتورها ميابي يدر م

 يها برنامه يرو شيپ يكه سه چالش اصل ميشو يمتوجه م يباشند، به عالوه بخوب اررگذيتاث ينيرزميز

 يساز مدل يدگيچيپ يعنيمنابع آب  تيريمد ي سازگارانه يها برنامه يساز كپارچهيمنابع آب و  تيريمد

منابع  تيريمد يها برنامه تيدر موفق توانند يعدم مشاركت چگونه م زيو ن تيقطع عدم ،يكيدرولوژيه

 آب نقش داشته باشند.

 

توجه به مسئله در چه  يعلم تيو ظرف ليو اتكا به پتانس يساز آب نقش مدل ينظام حكمران ني: در افارس

 رد؟يگ يقرار م يگاهيجا

 گرانيآب را به د يعني  ستميمان در مورد س آن دانش ي لهياست كه بوس ينديفرآ يساز : مدليموريت

مان در مورد  دانش بودن  يآن ناكاف  لهياست كه ما بوس ينديفرآ تيقطع كه عدم يدر حال م،يده يانتقال م

 .ميده يانتقال م گرانيآب را به د ستميس

 يمياقل راتييمجدد آبخوان و تغ ي هيتغذ زانيم ،يشناس نيزم يعموما مربوط به ساختارها ها تيقطع عدم
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و  شتريب اريبس ريتاث شوند، يم فيتعر يكيدرولوژيه يها كه در مدل يمرز طياز شرا ياست كه حت

 دارند. ينافذتر

 
 يجهان بر رو تيدرصد جمع 16دارم. حدود  تانيبرا يمثال خوب يشناس نيزم يمورد ساختارها در

ها قرار  در كارست زين ايدن نيريدرصد مخازن آب ش 15-16و بعالوه  كنند يم يزندگ يكارست يسازندها

شارژ  اتامر سبب شده اكثر مطالع نيمشكل است و هم اريسها ب كارست يكيدرولوژيه يساز دارند. مدل

 متمركز شود. يآبرفت يها آبخوان ايمتخلخل  يها آبخوان يها عموما بر رو آبخوان يمصنوع

 يكاربر رييدارد. تغ ياراض يكاربر رييو تغ يبه كاربر ياديز يها بستگ آبخوان يمصنوع ي هيتغذ زانيم

 ي در حومه يكشاورز يها نياز زم ياريطرف بس كيه است. از شد يشهر يها طيجان مح يبال ياراض

به مرور نه  نكهيا ات شوند، يها بحال خود رها م بدون كشت و زرع سال شده، نييتع شيشهرها با اهداف از پ

شهرها و  تيبلكه رشد جمع دهد، ياز دست م يكشاورز يخود را برا يزيها حاصلخ تنها خاك آن

. از گذارد ينم يباق يبه مسكون ياز كشاورز ياراض نيا يكاربر رييجز تغ ييا چاره ينيشهرنش شيافزا

 يرشهريو غ ييروستا يها طيمحكشت در  يتوال تيرعا عدم ليبه دل زيمقابل آن ن  و در نقطه گريطرف د

 زيخاك ن يزيخ كاهش قوت و حاصل نهيو زم شود يم ينيرزميكه سبب وارد آوردن فشار بر منابع آب ز
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و كمبود آب  يمياقل راتييدر اثر تغ يكشاورز يها نيكشت زم ريبه مرور سطح ز جهيو در نت خواهد بود

 ييغذا تيامن ديقابل زراعت و تهد يها نيو كاهش زم ييزا ابانيسبب ب تيكه در نها ابدي يكاهش م

شارژ  يابر توان ينم ياقدام چياست كه ه يا به گونه نيزم يكاربر ريي. در هر دو حالت، تغشود يكشور م

 ها به عمل آورد. آبخوان يمصنوع

 

 ندهيسال آ 80تا  ايآب در يمتريسانت 75 شي*افزا

است و چگونه ممكن  ياتيچه عمل د،يدار ژهيخوان كه به آن توجه و آب يمصنوع هيتغذ ني: افارس

 شود؟ يم

 ي هيتغذ تيدارد. اهم ياراض يكاربر رييبه تغ ياديز يها بستگ آبخوان يمصنوع ي هي: تغذيموريت

 شيافزا متريسانت 75حداقل  اهايسطح آب در 2100شده كه تا سال  ينيب شياست. پ اديز اريبس يمصنوع

شدن  سبب شور تواند يكه م شود يمحسوب م يساحل يها آبخوان يبرا يديامر تهد نيكه ا افتيخواهد 

 ها شود. آن

بالفعل،  جايبالقوه و تدر بيآس نيبا ا كه اگر در مقابله كنند يآمده ثابت م به عمل رايكه اخ يمطالعات

به درون  اينسبت به نفوذ آب در يتر به مراتب غالب ريها اقدام شود، تاث آبخوان ينسبت به شارژ مصنوع

 يايو اح يساحل يها آبخوان يعالوه بر شارژ مصنوع توان يترفند م نيدارد و با ا يساحل يها آبخوان

 كرد. يريها جلوگ آبخوان نيون ابه در اهايها، از نفوذ آب شور در آن

از  ياريبرخوردار است. بعنوان مثال، در بس ياديز تياز حساس ياراض يكاربر ريياز تغ يريجلوگ نيبنابرا

از  يكشاورز يها نياز زم ياديبخش ز ر،ياخ انيكمبود آب در سال لياستان همدان، به دل ريها نظ استان

كمبود آب و  ليدارد، بدل نيز كه ده هكتار زمكشاور كيكشت خارج شده است. مثال  ي چرخه

 شدن يابانيكه به مرور مستعد ب دينما يكشت خارج م ي آب، پنج هكتار را از چرخه يها شدن چاه خشك
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همان ده  تواند ي. كشاورز مبرد يكشت م ريدو بار ز يو بعضا سال وستهيهكتار آن را بطور پ 5است و فقط 

سبب حفظ قوت خاك  نكهيا رتناوب عالوه ب نيتا ا دينما شيآسال  كيكشت و  سال كيهكتار را 

گذشته،  يها به عمل آورد. در سال يريجلوگ زين يزراع نيپنج هكتار زم يجيتدر شدن يابانياز ب شود، يم

و  ستانيس رينظ يمعدود يها گرد و غبار غالبا در فصول خشك سال و تابستان آن هم در استان ي دهيپد

عالوه بر فصل  1400اما در سال  داد يرخ م انكرمانشاه و بعضا كردست الم،ي، ابلوچستان، خوزستان

 يها و استان ادشدهي يها در استان يگرد و غبار بطور متناوب با بارندگ ي دهيپد زيخشك، در اسفندماه ن

 شيزاهمجوار را اف يدر كشورمان و كشورها ييزا ابانيب ي دهيپد شياز افزا يرخ داد كه نگران زين گريد

 .دهد يم

 

 يساز اگر درست متوجه شده باشم، مدل دم،ياز شما پرس يساز مسئله مدل رامونيپ يسوال كي: فارس

 كند؟ يبه ما كمك م قيطر نيمنابع آب است و از ا يداريپا يها يدگيچيمشخص از پ يا هيعمال ال

 يداريالت مطالعات پااز معض يكي زين يكيدرولوژيه يها مدل يدگيچي: همانطور كه ذكر شد، پيموريت

 يداريدر مطالعات پا يدگيچياز پ  هيال نياول يكيدرولوژيه يساز است. در واقع مدل ينيرزميز يها آب

است. با  ها آن يها و مشخصات هندس از ابهام در مورد خواص آبخوان يمنابع آب است كه علت آن ناش

 ريها، خورها و سا تاالب رها،يها، آبگ ردابها، م چشمه رينظ يمتعدد يها ستمياكوس رفتن نيتوجه به از ب

در مطالعات  ها ستمياكوس نيا يكيآب اكولوژ يازهاين ستيبدون شك با ر،ياخ انيدر سال يعيمنابع طب

 شوند. دهيد يكيدرولوژيه

خود  ي به نوبه ،ينيرزميز يها آب يكيدرولوژيه يساز وابسته به آب به مدل يها ستمياكوس نيا افزودن

است كه  يهي. بدديافزا يم ينيرزميز يها آب يداريمطالعات پا يذات يدگيچيبه پ گريد ي هيال كي

 نشدا كنيوارد شوند ل يدرولوژيدر مطالعات ه تيبه صورت كم ديبا يكيآب اكولوژ يازهاين
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 است. دهينرس ينيب شيپ ي شرفتهيآن است و به سطوح پ ي هيهنوز در مراحل اول ازهاين نيا نمودن يكم

 

 مشكل است يكياكولوژ يازهاين ينيب شي*چرا پ

 است؟ يشامل چه موارد قايدق ها ستمياكوس يكياكولوژ يازهاين ينيب شيبودن پ : علت مشكلفارس

به  ها ستميپاسخ اكوس زانيسخت است و م يكيدرولوژيه يها به محرك ها ستمياكوس يوابستگ نيي: تعيموريت

از گسست دانش  يامر ناش ني. استيمشخص ن قاياص دقخ يو مكان يزمان طيدر شرا كيدرولوژيه راتييتغ

 يها اعم از داده ها ستميو نظارت بر اكوس شيپا يها داده گريد ياست، از سو يدرولوژياكوه  در حوزه

وابسته  يها ستميپراكنده هستند و اكوس يو مكان يبه لحاظ زمان يو ژئومورفولوژ يكيدرولوژيه ،يكياكولوژ

 مشكل است. ها ستمياكوس نيا تيريمد جهيدارند و در نت ياديع زتنو ينيرزميز يها به آب

دو  ،ينيرزميز يها آب يداريپا يابيدر مطالعات ارز ها ستمياكوس يآب يازهاينمودن ن وارد  يعمل برا در

 قايدق ،ينيرزميز يها طرح خاص پمپاژ آب كيبا داشتن  ستيوجود دارد، اوال مشخص ن يچالش اساس

 يكيدروليه دآنكه كاهش ه ليبه دل ايخواهد بود. ثان ها ستميدر دسترس اكوس يكيچقدر آب اكولوژ

شور در  يها نفوذ آب زانيم شيها و افزا توقف شارژ مجدد چشمه ايسبب كاهش  يا مالحظه بطور قابل

مشكل  يكياصطالحا آب اكولوژ اي ها ستمياكوس ازيآب مورد ن زانيم نييتع شود، يم ينيرزميز يها آب

 از چالش اول است. تر دهيچيتر و پ چالش بمراتب سخت نياست. ا

 يها آب يداريو پا يدرولوژيدر مطالعات ه ها ستميآب اكوس يازهاين يساز مدل يدگيچيتوجه به پ با

 تيريمد ي ها از برنامه يريگ بهره رينظ تر يعمل يها روش ها، ستميحفظ اكوس يبهتر است برا ،ينيرزميز

مدنظر قرار  نفعانيذو مشاركت  يسنج تيحساس ها، ستمياكوس ياز نابود يناش سكير يابيسازگارانه، ارز

 .رديگ
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 افتيدرصد كاهش  42ها  بارش الم،يزنگ خطر آب در ا

زنگ خطر مساله آب را در استان  الميدر استان ا يجار يسال زراع يبارش باران ط يدرصد 42 كاهش

 به صدا درآورده است.

 

 يخشكسال

زنگ خطر بحران  رياخ يها در سال يبه نقل از مهر، كاهش نزوالت جو نينالآ يگزارش همشهر به

 ازمنديكه ن يرا به صدا درآورده است، موضوع الميكمبود آب را در اكثر مناطق كشور از جمله استان ا

 بحران است. نيگذر از ا يفرسوده برا ساتيتوجه به اصالح تأس ازمندين يمردم و از طرف يهمراه

 

موجب كاهش  ها يكاهش بارندگ نيهم افت،يكاهش  اريها بس بارش الميگذشته در استان ا سال زمستان

از كاهش محسوس حجم آب سد  شود يرا م يكاهش منابع آب نياستان هم شده است، ا يحجم منابع آب

 .ديفهم الميا

 

كرده  تر يجد الميمسئله بحران آب را در استان ا زيمصرف آب توسط شهروندان ن زانيم شيافزا يطرف از

 يكشور نيانگيبرابر م 2 الميمصرف آب توسط شهروندان در استان ا زانيكه م دهد ياست. آمارها نشان م

 است.

 

نشود قطعاً مردم استان  تيرياگر مصرف آب در استان مد ميشو يم كيكه به فصل گرما نزد ييروزها در

 زاتياز هدررفت آب به تجه يگريه بخش دالبت شوند، يآب مواجه م يقطع ايدر تابستان با مشكل كمبود 

 توجه مسئوالن است. ازمنديمسئله ن نيگردد كه ا يو خطوط انتقال برم



   

 

 

60 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – الميها در استان ا بارش يدرصد 43 كاهش

15/01/1401 

 

زنگ خطر مساله آب را در استان  الميدر استان ا يجار يسال زراع يبارش باران ط يدرصد 42كاهش 

 به صدا درآورده است.

هاي اخير زنگ خطر بحران  به گزارش همشهري آنالين به نقل از مهر، كاهش نزوالت جوي در سال

ايالم را به صدا درآورده است، موضوعي كه نيازمند كمبود آب را در اكثر مناطق كشور از جمله استان 

 همراهي مردم و از طرفي نيازمند توجه به اصالح تأسيسات فرسوده براي گذر از اين بحران است.

ها موجب كاهش حجم  ها بسيار كاهش يافت، همين كاهش بارندگي بارش ايالم زمستان سال گذشته در استان

 شود از كاهش محسوس حجم آب سد ايالم فهميد. منابع آبي استان هم شده است، اين كاهش منابع آبي را مي

تر كرده است.  صرف آب توسط شهروندان نيز مسئله بحران آب را در استان ايالم جدياز طرفي افزايش ميزان م

 برابر ميانگين كشوري است. 2دهد كه ميزان مصرف آب توسط شهروندان در استان ايالم  آمارها نشان مي

 شويم اگر مصرف آب در استان مديريت نشود قطعاً مردم استان در روزهايي كه به فصل گرما نزديك مي

شوند، البته بخش ديگري از هدررفت آب به تجهيزات  در تابستان با مشكل كمبود يا قطعي آب مواجه مي

 و خطوط انتقال برمي گردد كه اين مسئله نيازمند توجه مسئوالن است.

 

 الميها در استان ا بارش يدرصد 43كاهش 

سال را  نيتر خشك الميل قبل استان اسا 50باره اظهار كرد: نسبت به  نيدر ا الميا يا آب منطقه رعامليمد

درصد نسبت به بلندمدت  46درصد نسبت به سال گذشته و  42ها در استان  بارش زيتجربه كرده و امسال ن

 است. افتهيكاهش 

 يو سطح ينيرزميكاهش منابع آب اعم از منابع ز يبر رو ييبسزا ريموضوع تأث نيپوراحمد افزود: ا يعل

https://www.hamshahrionline.ir/photo/38633/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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 گذاشته است.

درصداست كه نسبت  50حدود  يفعل تيدر وضع المياستان ا يآب سدها رهيرد: حجم ذخك حيتصر يو

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 30به بلند مدت 

اقدامات  ديآب وجود دارد و با عيهدررفت آب در شبكه توز دهد ينشان م ها يادامه داد: بررس پوراحمد

 .ردياز گذشته در دستور كار قرار گ شيشبكه ب يبهساز

 

 آب در استان   هيرو يب فمصر

هر نفر در طول شبانه روز در  يمصرف آب برا نيانگيكرد: م انيهم ب الميشركت آب و فاضالب ا رعامليمد

 است. يكشور نيانگيدوبرابر م الميرقم در استان ا نياست كه ا يدر حال نياست، ا تريل 150كشور حدود 

استفاده از آب شرب  رمجاز،يآب، انشعابات غ هيرو يمصرف ب ،يخشكسال دهيافزود: پد يناصر زيپرو

 استان به شدت كم شود. يشبكه باعث شده كه منابع آب يشرب و فرسودگ ريمصرف غ يبرا

مصرف آب  تيريبحث مد يآب و فاضالب استان در سال جار ياساس يها از برنامه يكيادامه داد:  يو

 و حفظ آب است. مصرف توجه به هدررفت تيريبحث مد يها از مؤلفه يكياست، 

است،  رمجازيو قطع انشعابات غ ييآب و فاضالب استان شناسا يها كرد: از جمله برنامه انيب يناصر

هنوز اصالح  يمنابع مال تيفرسوده آب كه متأسفانه به علت محدود يها شبكه ياصالح و بهساز نيهمچن

 نشده است، در دستور كار قرار دارد.

 يا درصد هدررفت آب وجود دارد كه بخش عمده 33از  شيدر استان ب نيانگياضافه كرد: به طور م يو

 شركت آب و فاضالب است. يها مساله جزو برنامه نيفرسوده است كه اصالح ا يها از شبكه ياز آن ناش

كرد: با  حيتصر الم،يدر استان ا يو خشكسال يآب و فاضالب استان با اشاره به كاهش بارندگ رعامليمد

 كرد. ميعبور خواه يمردم از بحران خشكسال يآب و همكار نهيرف بهمص ،يفرهنگ ساز
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 16/01/1401دنياي اقصاد مورخ رورنامه  – بر مخازن سدها ها ياثر بارندگ

 

 يروز از سال آب193شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها   : آمار دفتر اطالعات و داده اقتصاد يايدن

كشور  يكل حجم آب در مخازن سدها زاني) م1401 نيفرورد14تا  1400(از اول مهر  1400 -1401

نشان  شدرصد كاه14گذشته  يمترمكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال آب ارديليم25/ 26حدود 

آب كشور  يها   دفتر اطالعات و داده ركلي(پاون)، مد رويوزارت ن يرسان اطالع گاهي. به گزارش پادهد يم

 يجار ير سال آببه مخازن د يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع ياظهار كرد: بررس

گذشته  يمشابه سال آب تدرصد نسبت به مد 6معادل  يكه كاهش دهيمترمكعب رس ارديليم18/ 55به رقم 

استان  ياصفهان، سدها رود   ندهياستان تهران، سد زا يسدها يپرشدگ زانيزاده افزود: م   قاسم روزيدارد. ف

درصد، 25درصد، 21حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يخوزستان و سدها

 طيآب كشور اظهار كرد: با توجه شرا يها   دفتر اطالعات و داده ركليدرصد است. مد 66درصد و  56

مختلف مصرف  يها   مصرف در بخش نهيبه يالگو تيرعا ،يمنابع آب ريذخا تيكشور و وضع يمياقل

شركت آب  يآب و برق يآب ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره ريحال، مد نياست. در هم يضرور يامر

 با سال گذشته خبر داد. سهيگانه تهران در مقا پنج يها   سد يورود يدرصد30تهران، از كاهش  يا   منطقه

تهران در سال گذشته  يها   سد يورود نكهيبا اشاره به ا ياريمحمد شهر م،يتسن يگزارش خبرگزار به

 يورود ن،يفرورد14تا  يجار يسال آب ياست كه از ابتدا يدر حال نيمترمكعب بود، افزود: ا ونيليم573

 يها   سد    يرودو يدرصد30دهنده كاهش  رقم نشان نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم409تهران  يها   سد

در مخازن  شده رهياكنون حجم ذخ هم نكهيا انيبا ب يتهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. و

مترمكعب  ونيليم669سال گذشته  نيرقم در فرورد نيمترمكعب است، گفت: ا ونيليم403تهران  يها   سد

 .  ميتهران مواجه هست يها   آب در مخازن سد رهيذخ يمترمكعب ونيليم266بوده كه اكنون با كاهش 
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 متر يليم155تهران با اشاره به ثبت  يا   شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره ريمد

 متر يليم204با متوسط بلندمدت كه  سهيرقم در مقا نيتاكنون در تهران افزود: ا يسال آب يبارش از ابتدا

روز 14 يها در بازه زمان بارش زانيم نكهيا انيبا ب ياريدرصد كاهش مواجه است. شهر 24بارش بوده، با 

/ 1رقم امسال  نياظهار كرد: اثبت شده است،  متر يليم19/ 66در متوسط بلندمدت  ماه نيفرورود

امسال نسبت  نيدر فرورود يدرصد كاهش بارندگ 74دهنده  بوده كه تفاوت حجم بارش نشان متر يليم5

امسال نسبت به  ماه نيفرورود يها   بارش يدرصد74ادامه داد: كاهش  يبه مدت متوسط بلندمدت است. و

 ونيليم62امسال  نيكه در فرورد يتهران را كاهش داده است، به نحو يها   سد يسال گذشته، ورود

رقم  نيكه در مدت مشابه سال گذشته ا يدر حال م،يتهران داشت يها   آب به سد روان يمترمكعب ورود

 مترمكعب بوده است. ونيليم120
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 – سال گذشته را جبران كند 30در  يكاهش منابع آب تواند ينم يبارندگ شي: افزاينظر

 17/01/1401خبرگزاري الف مورخ 

 

 30در  يكشور گفت: كاهش منابع آب يبا اشاره به بحران كم آب ازدهميدر مجلس  نيمردم خم ندهينما

كم  يبرا يجبران تواند ينم يو نزوالت آسمان يبوده است كه در بارندگ يبحران يسال گذشته به قدر

 داشته باشد. يآب

با كاهش  رياظهار كرد: در دهه اخ يدرباره بحران آب در استان مركز سنايا اوگو ب در گفت ينظر رضايعل

كه  ميدما را تجربه كرد شيو چه در فصل زمستان و بهار افزا زيي. چه در پاميا مواجه بوده ينزوالت آسمان

ده كر ديرا تشد يمنابع آب به ازيدو عامل ن نيداشته است. مجموعه ا يسطح يها آب ريدر تبخ ينقش مهم

 است.

مناسب بود اما  1400سال در سال  يها بارش نكهيافزود: با وجود ا ازدهميدر مجلس  نيمردم خم ندهينما

و  يبوده است كه در بارندگ يبحران يسال گذشته به قدر 30در  يكه كاهش منابع آب نجاستينكته ا

سنوات گذشته،  مثل يال جاردر س نيداشته باشد. بنابرا يكم آب يبرا يجبران تواند ينم ينزوالت آسمان

 بود. ميخواه قهيدر مض ينيرزميز يها و سفره ياز نظر منابع آب

 يها كرد كه دستگاه ديمجلس تأك ستيز طيو مح يعيآب، منابع طب ،يكشاورز ونيسيعضو كم نيا

و آب  نهيمصرف به يدر جهان، اقدامات مناسب در راستا يمياقل راتييتا زمان رقم خوردن تغ ديمسئول با

 انجام داد و استفاده كرد.   ييصرفه جو ياستفاده از حداكثر ابزارها برا

 

 است يسنت ياستان مركز يكشاورز يها نيزم ياريآب روش

 نيدر شهرستان خم يمحصوالت كشاورز ياريدرباره نحوه آب ياستان مركز ندگانيعضو مجمع نما نيا
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. شهرستان شود ياعمال م يبه صورت سنت نيمدر شهرستان خ يكشاورز يها ياريبه اتفاق آب بيگفت: قر

ن محصول يا يبرا ياريآب نينو يها ما هنوز از روش  حال، نياست. با ا يتيچ ايقطب كاشت لوب نيخم

 زانيم نيشترياست كه ب يهمان روش غرقاب ياريروش مورد استفاده آب نيشتري. بميكن ياستفاده نم

 هدررفت آب را دارد.

 

 ياعتبارات مبارزه با بحران كم آب شينسبت به افزا يكشاورز يها نيسنددار شدن زم تياولو

اشاره  يكشاورز يها نيو سند دار شدن زم ياعتبارات مبارزه با بحران كم آب شيبه ضرورت افزا ينظر

عدم استفاده از امكانات به روز  لياز دال يكي. ستين يطرف، اعتبارات كاف كيكرد: از  ديكرد و تأك

 ياريآب يش منابع اعتبايبه فكر افزا نكهياز ا شيپ نياست. بنابرا يكشاورز ير نبودن اراضسند دا ،ياريآب

 است. يكه در حال نابود ميباش يا خرد شده يها نيزم يسندها فيتكل نييبه فكر تع ديبا م،يباش نينو
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 17/01/1401تصاد مورخ امه دنيا اقروزن – آب ياجالس جهان نينهم هيانيب

 

سنگال، بر لزوم توجه به مساله  تختيآب در داكار، پا ياجالس جهان نينهم يانيپا هياني: در ب اقتصاد يايدن

حل مشكالت  يبرا يپلماسياستفاده از ابزار د نيصلح و توسعه و همچن نيتام يآب و بهداشت برا نيتام

 شد. ديحوزه آب تاك

 ماه        نيفرورد        تا ششم 1400و نهم اسفندماه  ستياز ب هفته        كيآب، به مدت  يجهان ياجالس شورا نينهم

 يبهداشت و سالمت، آب برا ياجالس بر چهار محور اصل نيسنگال برگزار شد. ا تختيدر داكار پا

 يها        كنفرانس موضوع نيو ابزارها تمركز داشته است. در او مشاركت  يهمكار ،ييتوسعه روستا

 يزنگ هشدار ينشست جهان نيشد. ا يبررس يمنابع مال نيآب تا تام يو حكمران تيريمختلف، از مد

داشته  يشتريبخش آب تامل ب يها نسبت به چالش يالملل        نيب يها سازمان ديبود درباره مساله آب كه با

كنندگان بر اصول         اجالس، شركت نيا يينها هيانيشد. در ب ديمساله تاك نيبه ا يينها هيانيبباشند كه در 

و اهداف  سيپار يمينامه اقل در مورد آب و بهداشت، توافق نيشيپ يها        منشور سازمان ملل و قطعنامه

آب و  تيريمد يداريبودن آب، پا به در دسترس نيكردند. آنها همچن ديتاك داريگانه توسعه پا شش

 جاديا ها،        يكاهش نابرابر يبرا يعنوان ابزار به ييهمه، توجه به مسائل آب در مناطق روستا يبهداشت برا

 يو بررس يالملل        نيو ب يمل يها        اشتغال و مقابله با علل مهاجرت جاديجوانان و زنان، توسعه، ا يفرصت برا

كرده و جامعه  ديتاك داريششم توسعه پا هدفبه  يابيدست يبرا يگذار        هيسرما يشكاف بودجه برا

 فراخواندند. يرا به چند مورد كل يالملل        نيب

 يبه آب و بهداشت برا يحق دسترس يدر اجرا عيهمه: تسر يبه آب و بهداشت برا يحق دسترس نيتضم«

و  كپارچهي يها        ياستراتژ قياز طر گرانيهمه باز كردن جيمناسب و بس يقانون يها چارچوب قيهمه از طر

به منابع و  يدسترساز  نانياطم« نيقرار گرفت. همچن ديبود كه مورد تاك ياز موارد يكي »ريفراگ
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 يتيريمد يها        اتخاذ برنامه«همچون  يمنظور به موارد نيعنوان شد كه به ا هيانيب نيدر ا زين »يآور        تاب

و  مياقل رييدر برابر تغ يآور        از تاب نانيو اطم ها        ستميمحافظت از منابع آب و اكوس يبرا داريو پا كپارچهي

و  يديتول يها        وهيمنظور حركت به سمت ش        مسائل به نيدر مورد ا يآگاه يارتقا« ،»يتيجمع يفشارها

آب،  يسنت يها        ستمياز س ينگهدار جيها، ترو        از تاالب شتريمحافظت ب«و » و پاسخگوتر دارتريپا يمصرف

هم مورد » بودن بودجه ياز كاف نانيطما«اشاره شد.  »شده        هيو استفاده مجدد از پساب تصف يبازچرخان

و  يعموم يكاف يمنابع مال ختناندا انيجر به«منظور به  نيقرار گرفت و به ا ديبود كه مورد تاك يگريد

منظور توسعه         آب و بهداشت و به يها رساختيدر ز يگذار        هيسرما يتوسعه، برا يمنابع مشاركت نيهمچن

و  يخالقانه مال يها        زميمكان قيتشو« ،»ييجوانان، زنان و جوامع روستا« يبرا ژهيو        ، به»سبز«و  »يآب«مشاغل 

در  آبابا        سيموثر برنامه اقدام آد ياز اجرا تيحما«، »در آب و بهداشت يخصوص بخش يگذار        هيسرما

 يمال يها مدل شبرديپ«و » آب و بهداشت يها رساختيز رد يگذار        هيسرما ژهيو        به ،يگذار        هيتوسعه سرما

 اشاره شد.» البدر آب و فاض شتريتوسعه ب يبرا يالملل        نيب

شفاف،  تيريگسترش مد«از جمله  ي، اقدامات»آب ريفراگ ياز حكمران نانياطم« يدر راستا نيبر ا عالوه

متنوع و  يها روش جيترو نيدر سطح مطلوب و همچن ،يآب و خدمات بهداشت ريكارآمد و فراگ

و عادالنه از منابع  دارياستفاده مناسب، پا يبرا كپارچه،ي يتيريمد يها        برنامه ياجرا« ،»يتيريهماهنگ مد

 ها        ستمياكوس يمنبع، نگهدار تيفيحفظ ك ،ياجتماع-يتوسعه اقتصاد نياز تعادل ب نانيمنظور اطم        آب، به

توسعه  ،يكشاورز يها در بخش آب و بخش ها استيس نيب شتريانسجام ب جيترو«، »و محافظت از آنها

 هيبر پا  مربوط به آب  يعموم يها استيس يطراح«و » و صنعت يانرژ ،يستيز سالمت، تنوع ،ييروستا

 تيريبه مد يابيمنظور دست        به نفعان يذ يها در همه گروه تيظرف جاديا ها،        ياز نوآور تيدانش، حما

 قرار گرفت. ديمورد تاك »ستيز        طيمنابع آب و مح دارتريپا

به مسائل آب در  ژهيتوجه و«منظور هم  نيكه به ا گشت يبرم »يتوسعه همكار«به  هيانيب نيا گريد محور



   

 

 

68 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 تيتقو« ،»يالملل        نيو ب يا        منطقه ،يا        منطقه ريدوجانبه و چندجانبه در همه سطوح ز يها        يهمكار

، »منابع آب ريو فراگ داريپا كپارچه،ي تيرياز تالش آنها در مد تيو حما زيحوضه آبر يها سازمان

 يها        مشترك، شامل آبخوان زيآبر يها        حوضه تيريمد يو مشاركت سودمند متقابل برا يهمكار تيتقو«

و  يوگو، هماهنگ        استفاده از گفت«و  »ها        وهيش نيانتقال اطالعات و تجربه و بهتر قيمشترك، از طر

توجه قرار  مورد» آب يپلماسيدر د ياساس يوفصل اختالفات و ضرورت        حل يهسته اصل نوانع به يهمكار

 ،يها، مقامات محل        و دولت شود يبرگزار م بار        كي ، هر سه سال1997 گرفت. اجالس آب از سال

و جوامع  انينشگاهها، دا شركت ،يمال اتنهاد، موسس        مردم يها سازمان ،يردولتيو غ يالملل        نيب يها سازمان

 .آورد        يرا گردهم م يمدن
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خبرگزاري تابناك مورخ  – !رسد يدرجه م 3از  شيبه ب يمتوسط جهان يدما شيافزا

17/01/1401 

 

 3,2به سمت  ايدن ،يسازمان ملل هشدار داده شده است كه با روال فعل يميگزارش نهاد اقل نيدتريجد در

 .كند يقرن حركت م انيدما تا پا شيافزا گراد يسانت

سازمان ملل متحد منتشر  يميگزارش نهاد اقل نيروز گذشته آخر م،يبه نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

است  نيدرباره گرم شدن كره زم ايدانشمندان در سراسر دن يابيارز نيتر و تازه نيتر گزارش جامع نيشد. ا

 سازمان ملل منتشر كرده است. يمياقل راتييتغ يدولت نيب ئتيكه ه

انتشار  شيكمتر از سه سال فرصت دارد افزا تيسازمان ملل معتقدند كه بشر يآب و هوا كارشناسان

به نصف كاهش  باًيدهه آن را تقر كيمتوقف كند و كمتر از  شود، يم ارهيكربن را كه باعث گرم شدن س

نفس مواجه  نيمسابقه آخر كيبا  "يقابل زندگ ندهيآ" كي نيتضم يدهد و هشدار دادند جهان برا

 خواهد شد.

افتاد و  ريعضو به تأخ  دولت 195اختالف نظر دانشمندان و  ليساعت به دل 48از  شيگزارش ب نيا نتشارا

كردن متن و خالصه  يينها يوگو برا مشغول گفت يرعلنيو غ يكنندگان دو هفته به صورت مجاز مذاكره

را مشخص  يچارچوب ودارند چون مبنا  ياديز تياهم ئتيه نيا يمياقل يها اند. گزارش گزارش بوده نيا

 .رنديبگ شيدر پ ديبا نيگرم شدن كره زم رانگرياز عوارض و يريجلوگ يها برا كه دولت كند يم

دور از "بود را  سيپار مانيدرجه كه هدف پ 1,5 ريز يمتوسط جهان يدما شيداشتن افزا  گزارش نگه نيا

دانست و هشدار داد با روال  "گبزر يچالش"دو درجه را  ريدما ز نينگه داشتن ا يخواند و حت "دسترس

 .كند يقرن حركت م انيدما تا پا شيافزا گراد يسانت 3,2به سمت  ايدن ،يفعل

 شيافزا ديكنترل نداشته باشد، با رقابليآثار مخرب و غ نيزم شيگرما نكهيا يبرا س،يپار مانياساس پ بر
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گراد بماند اما  يدرجه سانت 1,5تر از كم يعني, ياز انقالب صنعت شيبا دما پ سهي، در مقا2030دما تا سال 

 يگذار هيو سرما ياديبن راتييتغ فهد نيبه ا دنيرس يبرا گذارد ينم يباق ديترد يسازمان ملل جا گزارش

 است. ازين ميعظ

بود كه بتوانند  يدر حال توسعه به نحو يبه كشورها يكمك مال زانياز نكات دشوار مذاكرات، م يكي

كند شدن  يكنند كه برا جاديا يا ياساس  و تحول رييخود تغ يو اقتصاد يتماعاج ،ياسيس يدر ساختارها

الزم،  راتييتغ يجراا يبرا اند دهيرس جهينت نيبه ا ها يابيارز يهستند. برخ يضرور نيزم شيروند گرما

از آنچه  شتريب اريخرج كنند، بس "دالر ونيليتر"چند  يحت يسال ديدر حال توسعه با يكشورها يبعض

عمل  سيپار مانيخود طبق پ يمال يها و ثروتمند كه به وعده افتهيتوسعه  ي. كشورهاشد ير متصو

 دهند. يها اكراه نشان م كمك نيا يدرباره اهدا كايخصوص آمر اند به نكرده

 يكربن يگازها دكنندگانيتول نيثروتمند كه خود مهمتر يكشورها نديگو يدر حال توسعه م يكشورها

 اند مودهيرا كه خود پ يدر عمل راه يمياقل يها تياند، اكنون با اعمال محدود بوده يتبعد از انقالب صنع

كه  كنند يم يا هگلخان يها را وادار به پرداخت تاوان گازها و آن بندند يم گريد يكشورها يبرا

 اند. كرده ديثروتمند در گذشته تول يكشورها

سمت توقف استفاده از  به عيو وس عيچطور سر اياست كه دن نيوگوها ا گفت يها ياز دشوار گريد يكي

 يليفس يها كنار گذاشتن سوخت نديگو يم ستيز طيبرود؛ دانشمندان و فعاالن مح يليفس يها سوخت

آن فعالً  يكه فناور ييها حل و راه ندهياست و حواله دادن مشكل به آ نيزم شيراه مقابله با گرما نيمهمتر

 بر مسئله است. "سرپوش گذاشتن"هوا، فقط مثالً جذب كربن از  ست؛يموجود ن

و انتقال به دوردست،  يانرژ يمركز ديتول يجا به يو كوچك انرژ يمحل ديو تول ريدپذيتجد يها يانرژ

 .نديبا سرعت به اجرا در آ ايدر تمام دن ديهستند كه با يراتييتغ نياز مهمتر

آن است،  نيتر و حساس نيزم شياز گرماسرنوشت ساز سازمان ملل  يابيارز نيتر بخش سوم از تازه نيا
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كاستن قابل مالحظه از  يكه برا پردازد يم ييها يو فناور يمال هيسرما ها، استيبخش به س نيچرا كه ا

 الزم است. يكربن يگازها ديتول

 تيفعال ديرس جهينت نيپرداخت و به ا ياول گزارش كه تابستان پارسال منتشر شد به شواهد علم قسمت

 نياز ا يبوده و برخ "سابقه يب"شده كه در صدها و هزاران سال گذشته  ميدر اقل يراتييتغبشر باعث 

 اند. شده "ريناپذ و برگشت ريزناپذيگر" گريد راتييتغ

كه  ديرس جهينت نيگم شد به ا نيو اوكرا هيجنگ روس هيسا ريمنتشر شد و ز شيدوم كه ماه پ گزارش

از  يريشگيپ يبرا "يشانس اندك"است و فقط  انيب در جرسرعت و شتا به ييوهوا آب ستميس يرانيو

 دتريشد وبدتر  نيزم شيگزارش هشدار داد كه عوارض گرما نيمانده است. ا يميبار اقل فاجعه يفروپاش

و  هودهياز راهكارها ب ياريدما به دو درجه برسد، بس شيو اگر افزا شد يم ينيب شياز آن است كه پ

 .شود يناممكن م مياقل رييمقاومت در برابر تغ

باال آمدن آب  ل،يس د،يشد يگرما ،يسال خشك شيعامل افزا نيگزارش گرم شدن كره زم نيا در

 ها دانسته شده است. جنگل يسوز و آتش اهايدر
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 زيآبر يها درصد از مساحت حوضه 87,2شدن  ريدرگ رخ داد؛ 1400اسفندماه  انيتا پا

 17/01/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي با خشكسال

 

به اسفندماه پارسال  يماهه منته 120دوره  كيدر  ديشد اريو بس ديشد يخشكسال دهيپد - رنايا - تهران

 كرده است. ريكشورمان را با خود درگ ياصل زيآبر يها ت حوضهدرصد از مساح 87,2

 دهد ينشان م يو هشدار خشكسال شيپا يگزارش مركز مل نيتر تازه رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

بلند مدت  يكشورمان دچار طبقات مختلف خشكسال ياصل زيآبر يها درصد از مساحت حوضه 87,2كه 

 هستند.

 
 

خزر،  يايدر ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيشامل خل زيآبر يضه اصلحو 6 يدارا رانيا

 شرق است. يو مرز يسرخس، فالت مركز
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و  ديشد يدرصد خشكسال 54,4كشور  زيآبر يها حوضه يدرصد مساحت خشكسال 87,2مجموع  از

 اند. را تجربه كرده ديشد اريبس

 نيدرصد ا 14,4درصد و  18,4كشور  ياصل زيآبر يها متوسط مساحت حوضه يخشكسال زانيم نيهمچن

 همراه بوده است. فيخف يمساحت با خشكسال

دهم درصد  كي،  1400به اسفند يماهه منته 120كشور در دوره  زيآبر يها مجموع مساحت حوضه از

 اند. بوده ديشد اريبس يشاهد ترسال

متوسط  يدرصد و ترسال 0,2د، ان داشته ديشد يكه ترسال ياصل زيآبر يها مساحت حوضه زانيم نيهمچن

 درصد بوده است. 0,3

عمده  1400به اسفند يماهه منته 120شرق  دردوره  يعمان  و مرز يايفارس و در جيخل زيآبر حوضه

 را به خود اختصاص داده بودند. زيآبر يها مساحت حوضه

به اسفند  يمنتهماهه  120عمان در دوره  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر يخشكسال يدرصدها مجموع

 ثبت شده است. 94,1شرق  يمرز زيحوضه آبر يرقم برا نيبوده است. ا 94,3معادل  يرقم 1400

 يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر فيضع يمساحت ترسال زانيم 1400به اسفند يماهه منته 120مدت  در

 تجربه نكرده است. زين ديشد اريو بس ديشد يدرصد بوده و ترسال 0,4عمان 
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – يها در سال سخت خشكسال بارش يدرصد 26ش كاه

17/01/1401 

 

كشور در سال  يبارش تينشان از آن دارد كه وضع يمنابع رسم يمنتشره از سو يآمارها -رنايا -تهران

 يدرصد 26با دوره بلندمدت با كاهش  سهي) در مقا1401وريتا آخر شهر 1400مهرماه  ي(ابتدا يجار يآب

 .تكرده اس يابيارز يامسال را سال سخت خشكسال روين رياساس وز نيهمراه است و بر هم

 تا آخر 1400مهر ي( ابتدايجار يكشور در سال آب يبارش تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

كم بارش  تيهمچنان در وضع م،يا داشته ينسبتا خوب يها ينقاط بارندگ ي) با آنكه در برخ1401وريشهر

 قرار دارد.

هم به  ياسالم يمجلس شورا يكشاورز ونيسيكم هيدر حاش روين ريوز »انياكبرمحراب يعل«گذشته  روز

ها دچار  استان يه و در برخداشت يكم يها بارش نكهيا ليبه دل1401موضع اشاره كرد و گفت: سال  نيا

 است. يسال سخت م،يهست يخشكسال

 19به  يمنته يبارش تيآن است كه وضع انگريب زين رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق رياخ گزارش

 هم چندان مناسب نخواهد بود. نيفرورد

پانزدهم   تا يدهد كه بارش ها ينشان م يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يگزارش مركز مل نيتازه تر و

 درصد كاهش دارد. 26امسال نسبت به دوره بلندمدت  نيفرورد

 137,4به رقم  يماه درحال نيفرورد 15) تا 1400مهرماه  ي(ابتدا يجار يسال آب ياز ابتدا يها بارش

 بوده است. متريليم 185,6در دوره بلندمدت  زانيم نيكه ا دهيرس لمتريم

كه در  وستهيبه وقوع پ يبارندگ متريليم 1,7روز آن  نيا  پانزدهمفصل بهار هم ت ياز ابتدا يبارش تيوضع

 دهد. يدرصد كاهش را نشان م 91,3دوره بلندمدت،  متريليم 19,4با  سهيمقا
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بارش  متريليم 8,3با  سهياست كه در مقا متريليدهم م كيهم  نيبه پانزده فرورد يهفت روز منته بارش

 است. افتهيدرصد كاهش  99,3بلندمدت 

الزم  ياقدام ها ياز مردم دعوت كرد هم در بخش شرب هم در بخش كشاورز روين رياساس وز نيرهمب

 كرد. يرا سپر يجار شده، سال نيآب تام زانيرا انجام دهند تا بتوان با م ييجو در خصوص صرفه
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 يروستا 500 يبرا يتنش آب ينيب شيپ شركت آب وفاضالب استان خبر داد: رعامليمد

 17/01/1401رگزاري تابناك مورخ خب – لرستان

 

مصرف  كيو در پ يسال جار يط دهد يما نشان م يها آب و فاضالب لرستان، گفت: برآورد رعامليمد

 آب متصور است. نيشهر مشكل تأم 11حداقل  يمواجه خواهند بود و برا يروستا با تنش آب 500حدود 

كرموند، در نشست حفاظت از منابع آب لرستان، اظهار  درضايحم سنا،يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

ا كاهش م يها بارش و روان آب نيو همچن ينيرزميآب ز رهيذخ ليپتانس تيكه وضع نيبر ا كرد: عالوه

 آب شرب ما دارد. نيدر تأم ياديز راتيكه تأث ميبه نام برف دار يگريكرده ما مشكل د دايپ

ها استفاده  چاه ايها  بلكه از چشمه ميكن يآب استفاده نم نيتأم يها برا ادامه داد: ما در استان از سد يو

مواجه  يروستا با تنش آب 500مصرف حدود  كيو پ يدر سال جار دهد يما نشان م يها برآورد م،يكن يم

 آب متصور است. نيشهر مشكل تأم 11حداقل  يخواهند بود و برا

مشترك  يمنابع با كشاورز نياز ا يبرخ م،يكن تيريمنابع موجود را مد ديآب با ديافزود: در تول كرموند

 نيتأم را گودرزيآب در دورود، و سراب كمندان ازنا كه آب شرب ازنا و ال يهستند مانند سراب دار

 .كند يم

به خطوط آب شرب  رسد يآب كم م يآب و فاضالب لرستان، عنوان كرد: در بخش كشاورز رعامليمد

داشتند  يا است كه چاه و چشمه نيا زيآن ن ليما خودگردان هستند و دل يها نصف روستا كنند، يتعرض م

 و از آن استفاده كردند.

را  يخوب يها پروژه ميكن يرا همراه با فرمانداران بررسها  تمام شهرستان ميگرفت ميادامه داد: تصم يو

 .كند يم داياز مشكالت كاهش پ يها بخش از آن يبردار كه با بهره ميشروع كرد

 يو حت ميآب شرب نگهدار يرا برا وشانيكه سد ا ميديرس جهينت نيآباد به ا افزود: در شهر خرم كرموند
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 .مياما شهر را با بحران مواجه نكن تر،يل 200 يبرا يحت ميكن خانه هياز آب كاكارضا وارد تصف ميمجبور

حال در دورود  نيپارسال بهتر از امسال بود با ا تيآب و فاضالب لرستان، عنوان كرد: وضع رعامليمد

 كنند. يبند رهيبودند كه آب شرب شهر را ج دهيرس جهينت نيبه ا يو حت ميمشكل داشت

كه اگر قطع شود همان مقدار كم  ميبه نام برق دار يكل بزرگمش يساز رهيكرد: در بحث ذخ حيتصر يو

 .ميكه تبعات آن را كمتر كن ميكرد يهماهنگ شود، ياز دست ما خارج م زيآب ن نيتأم

 يها تانكر م،يريدر نظر بگ زيها را ن آن يها دام ديبا ستيتنها شرب ن ييكرد: مصرف روستا انيب كرموند

 .ميرا آماده به كار كرد اريواحد س
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از سال  ستيز طيروشن در توسعه همساز با مح دهيا كينداشتن  جياز نتا »ختگانيفره«

روزنامه فرهيختگان  – ستيز طيمح هيتوسعه عل يها برنامه؛  دهد يگزارش م 1400تا  72

 18/01/1401مورخ 

 

از  يناش يطيمح ستيز يمنف يامدهايو مقابله با پ ستيز طيدر حفاظت از مح يو بخش خصوص بازار

 ناتوان بوده است. ياقتصاد يها تيفعال

 

 ستيز طيحم هيتوسعه عل يها برنامه

توسعه  يها برنامه يريگ رشد و توسعه و شكل يندهايفرآ يريگ گروه اقتصاد: با اوج ريدب ،يعبدالله يمهد

قرار  يا كننده نگران تيكشورها در وضع نيا ستيز طيمح تيدرحال توسعه، وضع يدر كشورها يصنعت

 يطيمح ستيز يمنف يمدهاايو مقابله با پ ستيز طيدر حفاظت از مح يگرفته است. بازار و بخش خصوص

حفاظت از  ياصل تيكه اساسا مسئول زيناتوان بوده است. دولت ن ياقتصاد يها تياز فعال يناش

با مداخله غلط  ايناتوان بوده  يذات فهيوظ نيدر انجام ا ايرا دارد  يعموم يكاال كيعنوان  به ستيز طيمح

دور،  يها افزوده است. برخالف گذشته يطيمح ستيبر عمق و دامنه بحران ز ،ياقتصاد يها تيدر فعال

در  راتييو تغ ستيجدا از اقتصاد ن ستيز طيهمگان روشن شده كه مح يبرا گريد ريچند دهه اخ يط

 تيرشد مستمر و ظرف تيظرف انيم ميمستق يا رابطه يعني. دهد يقرار م ريتاث شدت تحت را به يگريد ،يكي

 زانيادامه خواهد داشت كه م ييو مصرف تا آنجا ديتول ديگو يوجود دارد كه به ما م ستيز طيبار مح

از  يناش يها يتجاوز نكند. آشفتگ ستيز طيبار مح تياز ظرف يانسان تيفعال يها يپسماندها و خروج

آنها،  نديرا به دنبال داشته كه برآ مياقل رييو تغ يكاربر رييازجمله تغ يمختلف يها شكل يتوسعه انسان

منطقه  كيدر  يميبوده است. در كشورمان كه از لحاظ اقل ستيز طيده در محگستر راتييو تغ بيتخر
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همچون  يطيمح ستيز يامدهايدهه قبل در كنار پ كياز  ستيز طيواقع شده، فشار بر مح خشك مهين

به دنبال داشته  زيرا ن يتيو امن ياسيس ،يتبعات اجتماع ،يوقوع مكرر گردوخاك و خشك شدن منابع آب

خود را با  كيبه  كي ستيز طيمح بيمخرب تخر يامدهايپ ريدو دهه اخ ينكه، طيتامل ا لاست. نكته قاب

بخش  هيته يوبودجه كشور برا كه سازمان برنامه يا . طبق مطالعهدهد ينشان م يشتريسرعت ب

 يها يكاربر يا ماهواره ريتصاو سهيانجام داده، مقا نيسرزم شيسند آما ياراض يو كاربر يطيمح ستيز

درصد، پنهه  15به  كيكشور نزد يتاكنون مساحت جنگل 1372در بازه سال  دهد يكشور نشان معمده 

دوره،  نياست. اما در هم افتهيدرصد كاهش 5/13درصد و مساحت مراتع كشور  4/31كشور  يآب

 يدرصد و مساحت اراض 142ساخت  انسان يدرصد، مساحت اراض 3/10 رانيا يكشاورز يمساحت اراض

 است.  افتهي شيهكتار افزا ونيليم 6/2كشور  ريبا

 

 نگران بود؟  ديبا چرا

 يكاربر راتييتغ سميو مكان نديگذشته مطالعه فرآ يها در دهه ياراض يكاربر راتييتغ يمطالعه رو ليدال

 ستم،يبر اكوس يكاربر ريياثرات تغ ژهيو به يكاربر ريينوع تغ يبررس ،يمختلف مكان يها اسيدر مق ياراض

 ياريتوسعه، كانون بس يابر يمنبع ضرور كيعنوان  به يپوشش اراض اي ياز نقش كاربر ياهآگ ليدل به

 يبه اطالعات ارزشمند توان يم ياراض يكاربر راتييتغ سميمكان يها قرار گرفته است. با بررس از پژوهش

 ماتيت تصماثرا ينيب شيپ ني. همچنافتيدست  يدنبال آن بهبود رفاه انسان منابع و به تيريدر جهت مد

از نسبت انواع و  يشناخته شده است. آگاه يمكان يزير هدر برنام ياساس ازيعنوان ن به ياراض يكاربر رييتغ

آنها  راتييو به موازات آن تغ يشهر ياراض ،يمسكون ،يكشاورز يازجمله نواح ،ياراض يكاربر عيتوز

و نقاط  ينواح ييشناسا ن،يبهتر از زم منظور استفاده به يو قانونگذار يزير برنامه يدر طول زمان، برا

 ياراض يدر كاربر رييدارد. از آنجا كه تغ ييبسزا تياهم يا هيتوسعه ناح يابيو ارز يطيتحت فشار مح
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شده و  روز و بهنگام به آمار و اطالعات به يدسترس شوند يم يتلق يريناپذ برگشت راتييعنوان تغ به

در هر  تيريو ابزار مد ها يريگ ميتصم ها، يزير در برنامه يدياز عوامل كل راتييتغ نياز روند ا يآگاه

خواهد شد.  سريم ياراض يكاربر راتييتغ يآشكارساز نديامر با كاربرد فرآ نياست كه ا يسازمان

موضوع است كه  نيفهم درست ا ن،يسرزم يكاربر رييدر مواجهه با تغ زانير برنامه يموضوع برا نيتر مهم

از  يناش تواند يم راتييتغ نيدارد. ا ندهيدر آ يريآنها چه تاث يريكارگ از به يتبط ناشمر جيو نتا ها نهيگز

در  ريياز حد با تغ شيب يعنوان مثال چرا باشد. به عتياز مراحل تكامل خود طب يجزئ اي يتوسعه انسان

در قبل  يها اثرگذار است. دهه اريخاك بس شيفرسا شي)، در افزاياهي(پوشش گ نيسرزم يالگوها

 عتيخشم و واكنش متقابل طب هب يكمتر كس شد، يصحبت م ستيز طيمح بياز تخر يكشورمان وقت

كشور،  يو كالنشهرها يصنعت يو شهرها تختيمكرر هوا در پا يها يحساس بود اما امروزه با آلودگ

وچستان و بل ستانيخوزستان، س يها و گردوخاك در استان زگردهايهمراه با ر يروزها ياديوقوع تعداد ز

به كمبود آب در  ياعتراض يها تجمعها و  ها و رودخانه تاالب يو غرب كشور و خشك شدن برخ

 چيندارد و بدون ه يشوخ يبا كس گريد عتيكه طب ميشد هيهمچون اصفهان و... همه ما توج ييها استان

منابع محدودند و  يخبر ميو باور داشته باش ميرا باور كن طيرابطه متقابل انسان و مح ديبا يا وچونه چك

 حساس. 

 

  ميدار ابانيبرابر مساحت تهران ب 470

درصد آن مربوط به 5/78هكتار عرضه كشور،  ونيليم 162از  ،يگزارش وزارت جهاد كشاورز براساس

 م،يتحت كشت (زراعت د يدرصد از عرصه كشور شامل اراض5/21كشور و  دشوندهيتجد يعيمنابع طب

 ها، اچهيها، در )، راهييو روستا ي(شهر يبه مناطق مسكون افتهي صيتخص ياراض ها و...) و باغ ،يزراعت آب

درصد از عرصه كشور مربوط به 3/51زارهاست. طبق آمارها،  و درختچه زار شهيب زيها و ن ها، هامون مرداب
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 زار است.  و درختچه زار  شهيدرصد ب6/1درصد جنگل، 3/9 ابان،يدرصد ب9/17مراتع است. 

و  زار شهيب زيهكتار ن ونيليم 5/2كشور جنگل بوده و  يهكتار از اراض ونيليم 15ارها، آم نيا طبق

از  يرانيسرانه سهم هر ا م،يريرا جنگل درنظر بگ نهايا ي. اگر هر دوشود يزار به آن اضافه م درختچه

ه جهان ب سطحاست كه سرانه جنگل در  يدرحال نيهكتار خواهد بود، ا 21/0كشور حدود  يها جنگل

جنگل  ياست با توجه به سرانه جهان يهياست. بد رانيبرابر رقم ا4هكتار بوده كه معادل 8/0هر نفر  يازا

كشور  56 نيب راني. درضمن ارود يكشور در سرانه جنگل به شمار م ديرقم نشانگر فقر و كمبود شد نيا

 وپنجم را دارد.  جنگل در جهان، مقام چهل يدارا

وسعت كشور  يهكتار ونيليم 2/162از آن دارد كه از سطح  تيحكا يرزوزارت جهاد كشاو يآمارها

مراتع  كيمرتع است. تفك رانيا نيدرصد از وسعت سرزم3/51هكتار از آن معادل  ونيليم 3/83حدود 

درصد از كل 5/6هكتار معادل  ونيليم 4/5مراتع متراكم (خوب): حدود  -1است:  ريكشور به شرح ز

 -2. دهند يم ليو چندساله) تشك كي اهانيدرصد (گ50از  شيكم تاج پوشش ببا ترا يمراتع را مراتع

و  كي اهانيدرصد (گ25-50هكتار با تراكم تاج پوشش  ونيليم 9/20(متوسط) با سطح  متراكم مهيمراتع ن

 57) با سطح ريتراكم (فق مراتع كم -3. شوند يدرصد از كل مراتع را شامل م25چندساله) است كه معادل 

و  كي اهانيدرصد (گ5-25درصد از كل مراتع كشور با تراكم تاج پوشش 5/68هكتار و سهم  نويليم

 چندساله) است. 

درصد از مساحت 9/17مقدار معادل  ني. ادهند يم ليهكتار را تشك ونيليم 29از  شيب زين يابانيب ياراض

گانه شهر تهران 22ناطق كل مساحت م مياست بدان يكاف يابانيمقدار سطح ب نيتصور ا يكشور است. برا

 تختيمساحت پا رابرب471كشور حدود  يابانيب يها مساحت عرصه ،يعبارت هكتار است. به 562هزار و  61

استان شامل لرستان، بوشهر، كرمانشاه،  16معادل مساحت  يابانيب ياراض زانيم نيا نياست. همچن

 راحمد،يو بو هيلويكهگ ن،يقزو ،ياريوبخت چهارمحال ل،يهمدان، اردب الم،يمازندران، زنجان، گلستان، ا
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 تهران، قم و البرز است.  الن،يگ

آن، پست و بدون  ياست كه اراض ريدرصد آن مربوط به كو3/24كشور،  يابانيب يها دهياز كل پد 

است  يا ماسه يها درصد آن مربوط به تپه3/5است. حدود  اديز اريامالح بس يو عموما دارا ياهيپوشش گ

مسطح) است.  يا ماسه ي(اراض يا  ماسه يها درصد مربوط به پهنه6/2روان است،  يها ز ماسهكه متشكل ا

است. حدود  ريكو هيدر حاش يرس يقلي(سطوح صاف و ص يرس يها درصد مربوط به دق كيكمتر از 

مربوط به  رانيدر ا يابانيب يها دهيشور و نمكزار است. اما بخش مهم پد يدرصد مربوط به اراض6/10

كمتر از  يمرتع اهانيبا تراكم تاج پوشش گ ياراض نياست. ا يسنگ يزدگ رونيبدون پوشش و ب ياضار

 را دربردارد.  يابانيب يها دهيدرصد از پد2/56حدود  ،يسنگ يها يزدگ رونيدرصد و ب5

 

 ها  مساحت جنگل يدرصد15 كاهش

 كه نيوسو رفته است. ا  كدام سمت به رانيدر ا ياراض يكاربر راتييتغ كه نيمهم است، ا اريآنچه بس اما

است كه در  ياست، امر يجنگل ياز كشور اراض يبخش كوچك اياست،  يابانياز كشور ب يبخش بزرگ

 نيآب، ا نهيع و مصرف بهيو توز ها ييجو و اتفاقا با ابداع قنات و صرفه رفتهيآن را پذ انيرانيا خيطول تار

است كه  يا گسترده راتيياند. اما مساله مهم، تغ ردهك تيريمد يرا تا حد ييايجغراف يها تيمحدود

سازمان  يپژوهش يكه بازو يآشكار شده است. در گزارش رياثرات مخرب آن در چنددهه اخ ژهيو به

ها، مراتع و  سازمان جنگل يآمارهامركز با در كنار هم قرار دادن  نيوبودجه منتشر كرده، ا برنامه

 س،يمود يها سنجش از دور ماهواره يها داده قيمختلف از طر ياه دوره راتييتغ شيو پا يزداريآبخ

تاكنون در  1993كشور را از سال  يو پوشش اراض ياروپا، طبقات كاربر ييپروبا و اطالعات سازمان فضا

كرده است.  ديو تول هيساخت ته انسان يو اراض رياب ،يآب طيمرتع، مح ،يكالس شامل جنگل، كشاورز 6

 يعيطب يها مساحت جنگل ر،ياخ يها تا سال 1993 يدر بازه زمان دهد يور نشان مگزارش مذك يآمارها
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شمال كشور  يها درصد كاهش داشته كه عمدتا مربوط به جنگل8/14هزار هكتار معادل  357كشور 

درصد 3/10هكتار معادل  ونيليم2/2 زانيبه م يكشاورز يمدت مساحت اراض نيا ياست و در مقابل، ط

ها، درختزارها و مراتع كشور  جنگل بيكه با تخر يكشاورز يمساحت اراض شيست. افزاا افتهي شيافزا

بوده است؛ چراكه اغلب  ياراض ركشتيسطوح ز يفيو نه ك يهمراه بوده، صرفا از جنبه رشد كم

بوده و  نييپا اريبس رانيدر ا يبخش كشاورز يور باورند كه بهره نيبر ا يكارشناسان حوزه كشاورز

 يها بيبر هدررفت منابع، آس عالوه ينوع كشاورز نياست و ا انيهنوز در جر ينتوكار س كشت

 هم بر مراتع كشور وارد كرده است.  يريناپذ جبران

 

  ها ابانيب يهكتار ونيليم 6/2 گسترش

درصد آن در 7/23كشور،  يابانيب يهكتار اراض ونيليم 29از  ،يگزارش وزارت جهاد كشاورز براساس

و بلوچستان با سهم  ستانيدوم، س يدرصد6/17با سهم  يجنوب ار دارد. خراساناستان كرمان قر

درصد پنجم و ششم 8درصد و اصفهان با 6/8با  زديدرصد چهارم، 8/15سوم، سمنان با  يدرصد9/15

 يها استان ريدرصد در رتبه هفتم و هشتم هستند. سا6/1با  يرضو درصد و خراسان2/4. هرمزگان با تندهس

گلستان،  يها استان يمقدار برا نيكشور را دارند و ا يابانيب يدرصد از اراض كيمتر از كشور سهم ك

 ،ياريوبخت گلستان، كردستان، چهارمحال ل،ياست. اردب يپوش و قابل چشم زيناچ اريو مازندران بس النيگ

 نيكشور، كمتر يهستند كه پس از سه استان شمال ييها لرستان و زنجان استان الم،يا ه،يلويكرمانشاه، كهگ

 يابانيجزء مساحت ب رفته نيآن از ب ياهيرا هم كه پوشش گ ريبا يرا دارند. اگر اراض يابانيب يمقدار اراض

 شيهكتار افزا ونيليم6/2كشور  ريبا يتاكنون مساحت اراض 1993در بازه سال  م،يريكشور درنظر بگ

 داشته است. 
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 كشور يپهنه آب يدرصد31شدن  خشك

مختلف كاهش  ليدر كشور به دال يتاكنون سطوح آب 1993سازمان برنامه، در بازه  گزارش براساس

كشور نابود  يدرصد از مساحت پهنه آب4/31تاكنون حدود  1993از سال  كه يطور داشته، به يريچشمگ

چراكه خشك شدن  م؛ينگران باش شياز پ شيب ديكشور با يشده است. درخصوص كاهش سطح منابع آب

موجب  هيرو يب يها يبردار مداوم و بهره يها يدر اثر خشكسال ها، اچهيها و در تاالب يركارب رييتغ و

قرار  ديشدت مورد تهد كشور دارند، به ستميدر اكوس يشكننده آنها كه نقش مهم ستمياكوس شود يم

كه هم دارد  يتي(گردوخاك و...)، مخاطرات امن يطيمح ستيبر مخاطرات ز آن عالوه يامدهايو پ رنديبگ

 مختلف ازجمله استان اصفهان مشاهده شد.  يها ها در استان سال يآن ط يها نمونه

 

 درصد وسعت مراتع 5/13 كاهش

درصد) داشته 5/13(معادل  يهكتار ونيليم5/4تاكنون مساحت مراتع كشور كاهش  1993بازه  نيهم در

واسطه  به زين گريو بخش د يرزاز مرتع به كشاو يكاربر رييواسطه تغ از آنها به ياست كه گفته شد بخش

 يها يخشكسال نيچنبوده است. هم ريبا يها نيمرتع به زم لياز حد دام و تبد شيب يواسطه چرا به بيتخر

درصورت ادامه  ن،يداشته است. براساس ا ريبا يها نيمراتع كشور به زم ليدر تبد يجد اريمكرر نقش بس

 نيا يخواهد كرد. اما ط دايكاهش پ ياديز زانيبه م مرتع يمنوال، مساحت كاربر نيبه هم بيروند تخر

مساحت  شيافزا زانيم ني. البته استداشته ا يهزار هكتار 350 شيافزا زيساخت ن انسان يدوره اراض

آنچه مهم است  ست،ين گريد يها يبا كاربر سهيدر مقا يتوجه ساخت چندان رقم جالب انسان يكاربر

مدت دست  و كوتاه يآن يبه سودها يابيدست يانسان است كه برا يها دهو استفا ها يكاربر يامدهايپ نكهيا

 . زند يكشور م يستياز پهنه ز يا گسترده يها بخش يبه نابود
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  مينگرفت يكه جد يدستبرد

جنگل و  بيدر تخر يزيساخت نقش ناچ انسان يكيزيكه توسعه ف كند يم انيوضوح ب آمده به دست به جينتا

داشته  ها بيتخر نيدر ا يمهم ارينقش بس يانسان يها ارد؛ اما در عوض نوع استفادهد نيسرزم يمايس رييتغ

 يعيبه منابع طب دممر يدهنده وابستگ است؛ چراكه نشان تيحائز اهم اريبس ريينوع تغ نياست. ا

 اي هيرو يب يچرا ايزغال  ديصورت برداشت چوب و تول به تواند يم ينوع وابستگ نياست. ا دشوندهيرتجديغ

 يها يوسازها و كاربر سهم ساخت ن،يباشد. براساس ا ميد ياراض ديتول يها برا جنگل بيتخر يحت

و  يكشاورز يبه اراض يجنگل ياراض ليدكشور كمتر بوده؛ اما تب ياراض يكاربر راتييساخت در تغ انسان

 مراتع بوده است. ها و كاهش مساحت جنگل ياصل ليازجمله دال ،يآگاهانه انسان يها بيدر اثر تخر يمرتع
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خبرگزاري  – سد شمال كشور نيبزرگتر يريآبگ يدرصد 40تر شد؛ كاهش  تشنه النيگ

 19/01/1401ايرنا مورخ 

 

 يعنيسد شمال كشور  نيبزرگتر يريآبگ زانيكه م دهديها نشان م گزارش نيتازه تر - رنايا - رشت

 مواجه شده است. يدرصد 40در حال حاضر با كاهش  درود،يسف

 ونيليم 70و  ارديليم كي زاني) ملي(منجدروديماه سال گذشته،سد سف نيهجدهم فرورد رنا،يگزارش ا به

شدن  زيمنجر به سرر يه طبق گزارشات حتداشت ك رهيخود ذخ يها وارهيمتر مكعب آب را در پشت د

 آن شد. ريذخا

مترمكعب آب در  ونيليم 633در حال حاضر فقط  ،يگزارش شركت آب منطقه ا نيطبق تازه تر حال

آب سد  يمتر مكعب ونيليم437كاهش  انگريآمار ب نيشده است كه ا يريآبگ دروديپشت سد سف

 سد شمال كشور دارد. نيبزرگتر

بخش  نيو همچن يزاريشال يدرصد اراض 72حدود   ياريآب دروديه آب سد سفاست ك يدرحال نيا

 .شوديم هياستان تغذ 9 زياستان را بر عهده دارد كه از حوضه آبر يعمده باغ

 يشركت آب منطقه ا ياز سو النياستان گ يمصرف منابع آب تيريآمارها كه در جلسه مد نيا براساس

آب تشنه تر  نهيدر صورت عدم مصرف به النيگ يها نيو زمتر  انيامسال نما يارائه شد، خشكسال

 خواهند بود.

 633معادل  تيدرصد ظرف 57در حال حاضر  نكهيهم با اشاره به ا النيگ يا شركت آب منطقه رعامليمد 

استان و  يشده است، از همه فرمانداران شهرستان ها رهيذخ دروديمترمكعب آب در پشت سد سف ونيليم

 الزم را انجام دهند. يها يمصرف آب همكار تيريمد يبرا كشاورزان خواست

آب  يها همه چاه تيو استفاده از ظرف يكشاورز يسردهنه ها ريتعم -انهار يروبيافزود: ال يخرم ديوح
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 كمك كند. يبه كاهش تنش آب كشاورز تواند يم يكشاورز

بر لزوم توجه به انجام  ديتأك هم در جلسه مذكور با النيگ يجهاد كشاورز ياهيگ داتيبهبود تول معاون

كرد: هر ساله شخم زمستانه از بهمن ماه آغاز و تا  انيب كارانيتوسط شال يكشاورز يشخم زمستانه اراض

هزار هكتار  238از  صددر 75هزار هكتار معادل  142ماه ادامه دارد كه بر اساس آمار حدود  نيفرورد

 شخم زمستانه شدند. النيگ يزاريشال ياراض

 يافزود: از تمام يكشاورز يدر اراض يزراع ميدر خصوص توجه به تقو كارانيرخواست از شالد يو

كنند تا در مصرف كود و سموم  تيريخود را مد يكشاورزان درخواست دارم مصرف آب زراع

 شود. ييهم صرفه جو يكشاورز

 
 

 است يخشكسال ريدرگ النيدرصد مساحت گ 50 حدود

 50گفت: حدود  النيهوا در گ يدما يا دهم درجه 6 شيبا اشاره به افزا زين النيگ يهواشناس ركليمد
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اتفاق افتاده   النيمتر بارش در گ يليم 606مدت  نياست و در هم يخشكسال ريدرصد مساحت استان در گ

 درصد كمتر بوده است. 2كه نسبت به بلند مدت 

 .دهد يرصد كاهش را نشان مد 16ها  رود هم بارش ديسد سف زيدادرس افزود: در حوضه آبر محمد

با كم  ينخست سال جار يهفته ها يط النياست كه گ يدرحال النيگ يهواشناس ركليمد اظهارات

 يم هيشاهرود و قزل اوزن تغذ ياز منبع رودخانه ها دروديسد سف ريهمراه بوده است. البته ذخا زين يبارش

 ندارد. يدرون استان يبا بارشها يشود و ارتباط

 سييدر سفر به تهران به ر ندهيشده كه هفته آ ميتنظ يا مناسب نامه يها يريگ ميتصم يكه براشده  گفته

برنج و  ديتول يالزم را برا داتيو كشور خواهد داد، تا تمه كشاورزي جهاد – روين يجمهور و وزرا

 انجام دهند. يها در فصل كشاورز كاهش تنش

رو هم جلسه حفاظت آب استان با حضور  شيپهفته  كشنبهيبنابر گزارشات بدست آمده  نيهمچن

 شود؛عالوه يبرگزار م دروديو فرمانداران در پهنه سد سف ربطيبحران كشور و مسوالن ذ تيريمد ركليمد

اما آنچه  نديب يكشاورزان م ياستان برا ياز منابع آب نهيو مصرف به نيتام يكه دولت برا يداتيبر تمه

 يموضوع م 2در  ننديبب يرا از خشكسال بيآس نيتا كشاورزان كمتردارد  تيامروز اهم يزياز هر چ شيب

ها  و  هيو توجه به توص يكشاورز يزراع ميتوان لحاظ كرد ؛نخست حركت كشاورزان براساس تقو

به  يكمتر بيو خسارت اس ياست تا درصورت خشكسال يكردن محصوالت كشاورز مهيب يگريد

 كشاورزان وارد شود.

هزار هكتار  238كه با  ديآ يبرنج در كشور به شمار م تيفيو با ك يارقام بوم دكنندهيتول نيبزرگتر النيگ

برنج را به خود اختصاص  ديو رتبه دوم تول ركشتيرتبه اول كشور را از لحاظ سطح ز ،يزاريشال ياراض

 است. داده

جزو  دروديسپ و ارقام گوهر و يفيك يها  جزو رقم يلمانيو د يحسن ،يصدر ،يكاظم يعل ،يهاشم ارقام
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كشت شده برنج در  يها رقم نيشتريب شود، يكشت م النيگ يزارهايپرمحصول است كه در شال يها رقم

الن را يدرصد محصول برنج گ 85است كه افزون بر  يكاظم يو عل يهاشم يفيك يها استان، رقم نيا

 .شود يشامل م

 دارند. اريدر اخت النيگ يكاريشال يسهم را از مساحت اراض نيشتريسرا ب رشت و صومعه يها شهرستان

 نيانداخته، همچنان در كم هيو زمستان سال گذشته در كشور سا زييكه امسال از پا يخشكسال خطر

 كند. يم ديدشوار، كشاورزان را تهد ينشسته و انتظار سال النياز جمله گ يشمال ياستانها يزارهايشال

 يريو شخم زمستانه با بهره گ نيزم يآماده ساز داتيدر اواخر زمستان با تمه النيدر گ يكشاورز فصل

 يدرصد از اراض 75از روان آب ها ، آب باران و رودخانه ها آغاز شد اما با وجود شخم زمستانه حدود 

 خود نشده اند. يزاريشال يمناطق موفق  به شخم زمستانه اراض يهنوز كشاورزان در برخ  ،يزاريشال

 يم نيرود تام دياز سد سف زاريهزار هكتار شال 172استان، آب حدود  يزاريشال يهزار هكتار اراض 238 از

دست  نييو در پا دروديرودخانه سف ياست و بر رو النيگ يسد مخزن نيتر بزرگ دروديشود ؛سد سف

شهر  ورتجنوب شهر رشت و در مجا يلومتريك 75دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود، در  يمحل تالق

 احداث شده است. ليمنج

جلوه  شياز پ شيب زين دروديتر شده است در سد سف انيهم نما النيگ يكه امسال در بارش ها يخشكسال

شان خواهند  يدر  اراض يشتريب يدهدكه امسال كشاورزان شاهد خشكسال يگر شده است؛آمارها نشان م

 بود.
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 يتراژد ؛هشدار داد يمنابع آب تيسازمان ملل در گزارش ساالنه خود درباره وضع

 20/01/1401دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – ينيرزميز يها   آب يجهان

 

 يو كشورها رانيدر ا ينيرزميز يها   آب هيرو   ي: سازمان ملل نسبت به تبعات برداشت ب اقتصاد يايدن

آنها  نيدر ب زين رانيكه ا ييايكشور آس هشت دهد يتوسعه آب نشان م 2022هشدار داد. گزارش  ييايآس

جهان  يدرصد شهرها50. از آن سو كنند يجهان را برداشت م ينيرزميز يها درصد كل آب75قرار دارد، 

 است.    كننده   نگران ياند كه موضوع   وابسته شده ينيرزميز يها   به منابع آب

از  زيآب و پره تيريبه نحوه مد شتريقرار دارد، توجه ب يمياقل راتييآنجا كه جهان در معرض تغ از

 يالملل نينهاد ب نيا هيگزارش سازمان ملل است. توص يمحور اصل ينيرزميز يها   سوءاستفاده از آب

 سندگاني. نورهاستبه عنوان ضامن تداوم توسعه كشو ينيرزميب زو هوشمندانه از منابع آ نهياستفاده به

حوزه  نيا قيدق تيريبه مد ازيو ن ينيرزميز يها   گسترده آب لياز پتانس توان   يدارند، نم ديگزارش تاك نيا

كرد. از آنجا كه در قرن  يپوش چشم يكشاورز يها   نيغذا در زم ديو تول يمصارف خانگ نيتام يبرا

كم  ديجهان بر اثر برداشت شد ينيرزمياز منابع آب ز لومترمكعبيك 200تا  100به  بيقر يزيچ ديجد

 ياست. از آنجا كه شواهد رسم ياتيح رو   شيپ يها در سال ينيرزميدرست منابع آب ز يگر   ميشده، تنظ

 هيعنوان پا به نيزم ستميدارد، اكوس تيحكا ينيرزميز يها   برداشت آب يجهان زانيدر م ريياز عدم تغ

تنها در اروپا  ينيرزميز يها   دارد برداشت آب ديشده است. گزارش تاك فيشدت ضع به اتيح ياصل

 ينيرزميز يها   از برداشت از آب يگزارش سهم بخش كشاورز نيروبه كاهش است. ا يشده و حت تيتثب

مصارف  يبرا زيرصد ند22درصد منابع صرف بخش صنعت و  9كه  يدر حال كند، يدرصد عنوان م69را 

 رينظ يدر كشور يبرداشت آب در بخش كشاورز ادين گزارش علت ازدي. در اشود يبرداشت م يخانگ

 در روستاها منجر شده است. ياست كه به تاراج منابع آب يانرژ يها   ارانهيپرداخت  ران،يا
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شده در بخش  مصرف ييايميمواد ش ريها و سا   كش   آفت ترات،يورود گسترده ن ،يتيوضع نيچن در

رو  روبه يرا با مخاطرات ينيرزميز يها   موجود در سفره يمنابع آب هياست كه آت ياز جمله مسائل يكشاورز

مجوزهاست.  ياعطا زيتوسعه بخش پساب و ن يموضوع از مجرا نيسازمان ملل بر كنترل ا ديكرده و تاك

استفاده از «شامل  ينيرزميز يها   اشت از آبمتناسب برد ميتنظ يسازمان ملل به كشورها برا هيسه توص

از باال  تيرياز مد زيدر حوزه آب و پره يكشاورز يها   نيو مالكان زم يمحل يها   جوامع، انجمن تيظرف

و  »ينيرزميز يها   آب نهيبه تيريدر مد داريپا يو نظم حقوق ييتوجه همزمان به اقدامات اجرا« ،»نييبه پا

 كيدر قالب » منابع آب يها   حوزه رامونيگرفته پ كوچك شكل يوكارها تداوم كسب يتالش برا« زين

 كند. فايا يمنابع مشترك عموم ياست كه در آن دولت نقش كامل خود را به عنوان متول يمدل حكمران
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در جهان  ينيرزميز يها   آب تيريگزارش، توجه همزمان به سطوح خرد و كالن مد نينكات جالب ا از

آب در  ياجالس جهان نيآن در نهم يينسخه نها 1401 نيگزارش كه هفته اول فرورد نيا يبرمبنا است.

بنگالدش  ،ياندونز ،يسعود پاكستان، عربستان ه،يدر كنار هند، ترك رانيسنگال ارائه شد، ا تختيداكار پا

 يانداز دست ينيرزميدر جهان به منابع آب ز يگرياز هر كشور د شيهستند كه ب ييكشورها نيو چ

جهان در سال  ينيرزمياز كل منابع آب ز لومترمكعبيك720 يالملل نيمرجع ب نياند. طبق اعالم ا   كرده

حوزه است.  نيجهان در ا دهش درصد كل منابع برداشت75كشور برداشت شده كه  هشت نيتوسط ا 2017

از منابع  لومترمكعبيك239هم  قايو آفر كايآمر ه،يانوسياروپا، اق يها   جهان در قاره يكشورها يباق

 نياند. از نكات جالب درباره ا   برداشت كرده 2017سال  يبرآوردها يرا برمبنا ينيرزميز يها   آب

جهان  ينيرزميدرصد منابع آب ز5نفر كمتر از  ارديليم1/ 4بالغ بر  يتيكه با جمع قاستيگزارش، سهم آفر

برداشت از  يها   يقاره به تكنولوژ نياندك ا يدسترس ليكه عمدتا به دل يرا مصرف كرده است؛ موضوع

 رخ داده است. ينيرزميز يها   آب

گزارش مورد توجه  نياست، در ا ينيرزميتاراج منابع آب ز ياز متهمان اصل يكيكه  يكشاورز بخش

 ،يكشاورز داتيدر سه بخش تول ژهيو جهان، به ييغذا تيقرار گرفته است. از آنجا كه امن ژهيو

 رودر گ ييغذا يتيامن يداريمتصل است، پا ينيرزميز يها   به آب ييمواد غذا يو فرآور يپروردام

آب  يجهان يازهايبه منظور برآوردن ن كند يم دياست. گزارش صراحتا تاك ينيرزميمنابع آب ز يداريپا

نسبت به  يستيغذا، خوراك و سوخت ز يتقاضا يدرصد50 شي، از جمله افزا2050تا سال  يو كشاورز

. به اذعان ابديشدت ارتقا  به يمصرف آب در بخش كشاورز يور   ، الزم است بهره2012سال  يآمارها

 ديتشد قياغلب از طر يبخش كشاورز يور   بهره شيافزا يكنون تيگزارش، در وضع سندگانينو

 ديبا كاهش مصرف آب در تول ديبا هيرو نيكه ا رديگ يصورت م ينيرزميز يها   برداشت از آب

 كند. رييجهان تغ يكشاورز



   

 

 

94 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

بر  ياز توسعه بخش كشاورز يناش يزده شده كه آلودگ نيآب تخم يگزارش جهان 2022نسخه  در

 يو ساحل ينيرزميز يها   آب بيتخر يسبقت گرفته و عوامل اصل عيرشد صنا ايها    سكونتگاه يآلودگ

در  ينيرزميز يها در آب يانسان ندهيآال نيتر   عيشا ،يو آل ييايميش ياز كودها ترات،يشناخته شده است. ن

دفع  اي اريها در صورت استفاده بس   كش   ها و قارچ   كش   ها، علف   كش   حال حشره نيسطح جهان است. در ع

 يكيحال،  نيآلوده كنند. در ع يمواد سم ريزا و سا   را با مواد سرطان ينيرزميز يها   آب توانند   ينادرست م

 ريتاث ينيرزميز يها آب يها گاهيكه بر پر كردن جا ميلاق رييشده و گسترده تغ مشاهده راتياز تاث

رواج  لياز دال يكياز آلوده كردن آب  يريشگيپ نيدر قوان يبارش است.  ضعف جد ديتشد گذارد،   يم

به روستاها  يرسان   حال برق نيعاصالح شود. در  دياست كه با ينيرزميز يها   در آب يمواد سم يرهاساز

از  يدو موضوع الزم است به عنوان بخش نيدارد. ا ينيرزميز يها   برداشت از آب هبا توسع ميمستق ينسبت

 .رديحوضه و آبخوان مورد توجه قرار گ ،يكشورها در سطوح مل يكشاورز استيس

و فضوالت  يفاضالب شهر زند،   يدامن م ينيرزميز يها   آب يكه به آلودگ ياز مواد يگريد بخش

موضوع  نيكه ا شود يم ختهير قيعم يها   در گودال افتياست كه از شهرها خارج شده و بدون باز يانسان

 يدرصد كل منابع آب30آلوده شدن  نهيعامل زم ني. در روستاها ارديگ يبه خود م يتر   عيهر سال ابعاد وس

مختلف  يدر شهرها ينينش   هيكرده است. از آنجا كه ابعاد حاش جاديمناطق در جهان را ا نيبه ا كينزد

تر    بر منابع آب هر سال سخت ها   تيجمع نياز ا ياست، كنترل مضرات ناش شيرو به افزا وستهيجهان پ

در  يو توسعه كشاورز يكردن شهرساز محدودها با    است كه دولت نيسازمان ملل ا هيخواهد شد. توص

 ليكنند. به دل يريشهرها جلوگ هيحاش ينيرزميآب ز يها   سفره يريپذ   بيت گرفتن آسمناطق، از شد نيا

آب كه  يها   زنان و كودكان هستند، ساخت انواع چاه ينيرزميز يها   آب يآلودگ ياصل انيقربان نكهيا

 است. ياتيمناسب هستند، ح يبهداشت يها ستميبا س ونديخوب، در پ يضمن طراح

به آن توجه كند. گزارش  دياست كه جهان با يارينكات بس ينحوه مصرف آب حاو زيبخش صنعت ن در
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 ،يا   كارخانه ديتول يها   عمدتا در بخش كنند يرا برداشت م ينيرزميز يها كه آب يعيدارد صنا ديتاك

 يوابستگ هك يعيوساز مستقر هستند. از آن سو صنا و ساخت يبرق، مهندس ديمعدن، نفت و گاز، تول

 يدنيخود دارند، دو صنعت پوشاك و غذا و نوش نيتام رهيآن هم در زنج ينيرزميز يها   به آب ياديز

 ييها   در مكان ي. حتكنند ياستفاده م ينيرزميمختلف از منابع آب ز يبه انحا يصنعت يندهايهستند. فرآ

برداشت صورت  ت،آب مناسب اس تيفيمحدود، اما ك تياز نظر كم يبه آب سطح يكه دسترس

و  يمعدن يها   بخش تيفعال ،ينيرزميز يها   ها بر آب   و پساب يصنعت يها   تي. با وجود اثر سوء فعالرديگ يم

بگذارد كه  شيبه نما ينيرزميز يها   آب تياز وضع يدياطالعات مف تواند   يم نيزم يدر حفار رساختيز

 است. ديمف يحلو م يمل يها   و دولت استگذارانيس يموضوع برا نيا

كرده و از  يرا نگهدار يمنابع آب يخوب به توانند   يم ينيرزميز يها   از سدها، سفره يبا انبوه سهيمقا در

در  ينقش مهم دار،يپا يعنوان منبع انرژ به ،ييگرما نيزم يدر امان باشند. از آن سو توسعه انرژ زين ريتبخ

 يجذب و جداساز يبرا توانند   يم نينهمچ قيعم ينيرزميز يها   . سفرهكند يم فايا CO2كاهش انتشار 

 عيدر جو را تسر دكربنياكس ياز تجمع د يريجلوگ يكربن برا يساز   رهيذخ نديبوده و فرآ ديكربن مف

 كنند.

 

 ينيرزميبرداشت آب ز ياصل گرانيباز

سازمان ملل، از برداشت  2022جهان است و گزارش  ينيرزميز يها كننده آب مصرف نيتر بزرگ هند

با حدود  كايآمر متحده االتيدارد. ا تيكشور حكا نيآب در سال در ا لومترمكعبيك250

در  لومترمكعبيك70و  115با  بيبه ترت زيو پاكستان ن نيقرار دارد و چ يدر رتبه بعد لومترمكعبيك115

آب در  لومترمكعبيك65در رتبه پنجم قرار گرفته و حدود  زين رانيسوم و چهارم قرار دارند. ا يها دهر

 ،يسعود عربستان ك،يبنگالدش، مكز ران؛ي. پس از اكند يبرداشت م ينيرزميز يها   سال از سفره
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در سال قرار  ينيرزميبرداشت آب ز يبعد يها   در رده ايتاليو ا لنديژاپن، تا ه،يسور ه،يروس ،ياندونز

 دارند.

 

 2022در گزارش رانيا تيوضع

 تيوضع لياز دال يو جهان عرب، برخ انهيحاكم بر بخش آب در خاورم تيبه وضع يبا نگاه گزارش

 تيدارد كه اهم دي. گزارش تاكشود يم ادآوريرا  ايدر جنوب غرب آس ينيرزميز يها   آب ثبات   يب

 نشدهاست درك  رييآن در حال تغ  ييآب و هوا طيآب منطقه كه شرا تيامن يبرا ينيرزميز يها   آب

 قياز طر يمستلزم بهبود حكمران ينيرزميز يها   استفاده از آب تيحال، بهبود وضع نياست. در ع

 يبرا يبودجه اختصاص ها،   ياستفاده از فناور شينوآورانه، افزا يتيريمد يكردهايرو ن،يو قوان ها   استيس

 است. يا   منطقه يها   يهمكار شيشناخت بهتر منابع و افزا

خاص است.  طياست، شرا ينيرزميز يها   سطح برداشت آب نيكشور با باالتر از پنج يكيكه  رانيا در

از آن با بحران فرونشست  يقرار گرفته كه مناطق متعدد ييدر شمار كشورها تيوضع نيا جهيدر نت رانيا

 ياز وابستگ »ميكن دنيرا قابل د دهيناد ؛ينيرزميآب ز«گزارش كه با عنوان  نيرو شده است. شواهد ا روبه

 تيمورد استفاده حكا يدرصد كل منابع آب87در حد  ينيرزميز يها   به آب رانيا يبخش كشاورز ديشد

 يدرصد بوده است؛ سطح2بخش صنعت  يدرصد و برا11حدود  يمصارف خانگ يعدد برا نيدارد. ا

منابع تا  نياست. ا هاندرصدها در كل ج نيهند و پاكستان از باالتر ،يسعود كه در كنار عربستان

را  يتيوضع نيچن ليشده است. گزارش دل ييو غذا يا   مواد علوفه ديدرصد كل حجم صرف تول90

 يها   بر برداشت آب يريپرداخت شده و اثر چشمگ يكه به بخش انرژ داند   يم يهنگفت يها   ارانهي

 دارد. ينيرزميز
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 با ما يدارد كار ستيز طيمح |اول در وقوع گرد و خاك  فيمتهم رد رو؛يوزارت ن

 – ميكن تيبه دادگاه الهه شكا هياز ترك ديبا |بكند  توانست يكه داعش نم كند يم

 20/01/1401خبرگزاري همشهري آنالين مورخ 

 

اول در  فيمتهم رد ،يگفت: در حوزه داخل ياسالم يمجلس شورا ستيز طيمح ونيفراكس سيرئ مشاور

اما  كند يم نيدرصد منابع آب شرب كشور را تام 5است كه  رويگرد و خاك وزارت ن دهيوقوع پد

 انحو ممكن دارد آنها ر نيآب كشور را در دست دارد كه متاسفانه به بدتر منابع يصد درصد تيريمد

 .كند يم تيريمد

گرد و خاك كه روز گذشته از سمت غرب وارد كشورمان شده و  دهي: پديـ الله غزال نيآنال يهمشهر

منابع آب و  تيريمد يشگيهم يها از آن را فراگرفته، دوباره بحث ياريبس يها سرعت بخش به

هم  بازقرار است  ايدامن زده است كه آ ينگران نيو... را مطرح كرده و به ا نيفرونشست زم ،يزداريآبخ

 . ستيوقوع آن چ يو علت اصل ميباش يا دهيپد نيشاهد چن

 ستيز طيو فعال مح ياسالم يمجلس شورا ستيز طيمح ونيفراكس سيمشاور رئ ينادر يمصطف دكتر

است كه اعالم  يهمان منشا خارج ايآ يگرد و خاك كنون دهيپد يسوال كه علت واقع نيدر پاسخ به ا

 دهيپد كي روزيد دهيپد د،ينيهست. بب نهايكرد: همه ا انيدارد، ب يمنشا داخل ايو  هيترك يسدساز ايشد 

 بود.  سابقه يب ريدهه اخ 3از آن در تهران در  يناش يهوا ينوظهور بود و آلودگ

. قاعدتا ميهم شاهد آن بود النيگ اي زيدر تبر يبود و حت ريفراگ در كل كشور روزيد دهيافزود: پد يو

 لومتريكه تهران هزاران ك ديريگرد و غبار به كشور بوده است اما در نظر بگ يبخش اعظم آن توده ورود

 دفعه نياما چرا ا م،يا تهدر آن داش ديشد يبادها نيهم از ا شهيكشور فاصله دارد و هم يمرز يبا شهرها

با افت  نيو ورام ارياطراف تهران مثل شهر يها گرد و خاك شد؟ چون دشت زشيها باعث خباد نيا
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 4 ، 3فرونشست جزء  زانيدوتا دشت از نظر م نيا كنم ياند. فكر م و فرونشست مواجه ينيرزميز يها آب

و در  شود ديشدت تشد به كشور به واردشدهگرد و غبارِ  دهيباعث شدند پد نهايدشت اول كشور هستند. ا

 است.  100كه حد مجاز آن  يدر حال ميباش 500حدود  ياز تهران شاهد شاخص آلودگ يمناطق

 

 گرد و خاك  زشيمهم در خ يعامل ن؛يزم فرونشست

 يليخ ياما قطعا بحث داخل ميبه مسئله بپرداز ديبا يالملل نيو هم بعد ب يگفت: هم از بعد داخل ينادر

 . مينباش ييها دهيپد نيكه شاهد چن ميكن تيريمد يور را طورمنابع داخل كش يعنيتر است،  مهم

و  ها روگاهياز منابع ساكن مثل ن يناش يليفس يها هوا سوخت يآلودگ يادامه داد: قبال علت اصل يو

 تيريبه علت مد م،يبود و به مرور كه جلو آمد كلتيكارخانجات و منابع متحرك مثل خودرو و موتورس

را به سمت  شورو ك ميحوزه بود نيدر ا طيشورمان، هر روز شاهد بدتر شدن شرادر ك ياشتباه منابع آب

 دايممنوعه ما كه فرونشست پ يها بر تعداد دشت رياخ يها سال يكه ط يبه طور ميبرد شيپ يدگيخشك

 اند، افزوده شده است.  كرده

كه  يا دانست اما نكته يعوامل فرامرز توان يمسئله را م نيغالب ا ليكرد: دل ديمدرس دانشگاه تاك نيا

 ديشد يوزش بادها م،يدر كشورمان دار ياريبس يها است كه چون ما فرونشست نيا ميريدر نظر بگ ديبا

گفته  حااصطال كند، يدشت فرونشت م كي ي. وقتشود يآنها م يگرد و خاك از رو زشيباعث خ

 كه آن دشت مرده است.  شود يم

خاك كه خلل و فرج آن با آب  يمتريچند سانت يها هينشست، الدچار فرو يها ادامه افزود: در دشت يو

اتفاق افتاده  ني. االن هم همشود يبلند م نيزم ياز رو يباد نيتر هم فشرده و با كوچك يرو شد، يپر م

آنها  ياز رو كباعث بلند شدن خا يكشور فرونشست دارند، هر وزش باد يها دوسوم دشت ياست. وقت

ها و منابع آبش معروف است،  كه چشمه ياريمثل چهارمحال و بخت يوا در استانه  يآلودگ ي. حتشود يم
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  دهينداشت و پد ياتفاق كه منشأ فرامرز ني. اديبرابر حد مجاز رس 3تا  2پارسال به  م،يديطور كه د همان

 را دربر گرفت.  اسوجيبود چون فقط شهركرد و  يمحل

 

 اول وقوع گرد و خاك فيمتهم رد رو؛ين وزارت

 ريمنشأ گرد و خاك اخ نديگو يكه م يمجلس گفت: مسئوالن ستيز طيمح ونيفراكس سيرئ مشاور

ما در كشور  گريدرست بود كه د يحرف در صورت نيفرار كنند. ا تياز واقع خواهند ياست، م يفرامرز

 . مينبوده و نباش دهيپد نيشاهد ا

درصد منابع آب شرب كشور  5است كه  روياول وزارت ن فيمتهم رد ،يكرد: در حوزه داخل ديتاك يو

نحو  نيمنابع آب كشور را در دست دارد كه متاسفانه به بدتر يصد درصد تيرياما مد كند يم نيرا تام

 يكي زارتخانهو نيا تيريها هم فرمان مد . الحمداهللا در همه دولتكند يم تيريممكن دارد آنها را مد

 بوده است. 

 

 ميكن تيبه دادگاه الهه شكا هياز ترك دي/ باميبرو ستيز طيآب و مح يپلماسيبه سراغ د ديبا

به سراغ  دياز وقوع گرد وخاك با يريجلوگ يهم برا الملل نيدر حوزه ب نكهيبر ا ديبا تاك ينادر

ها به آن  از دولت كدام چياما متاسفانه ه م،يو آن را فعال كن ميآب برو يپلماسيو د ستيز طيمح يپلماسيد

 ليتشك هيهمسا يكشورهابا  يوميكنسرس ديبا هيدر ترك يهار كرد: مثال درباره سدسازاند، اظ نپرداخته

است  نيو بلوچستان مسئله ا ستانيس يخشك نهيدر زم اي. ميكن تيدر دادگاه الهه شكا هيترك هيو عل ميده

كار را  نيا است  اما نتوانسته رديمان را بگ است كه از افغانستان حقابه نيا ريهاست كشورمان درگ كه سال

امتناع  رانياز دادن حقابه به ا يراحت طالبان به حكومتكشور در گذشته و االن هم در  نيانجام دهد و ا

 كرده است. 
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گرد و خاك را در  ريو فراگ يناگهان يها دهيپد نيوقوع مكرر چن ديبا ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا يو

بود  ميخواه ييها دهيپد نيبعد ما مدام شاهد چن بله، من گفت: م،يباش  در كشور انتظار داشته شتريب ندهيآ

شان ـ بهتر شده و نه  و جنگزده داريناپا تيوضع ليو عراق ـ به دل هيمثل سور ييكشورها تيچون نه وضع

 كرده است.  يبا گذشته فرق يداخل تيريمد

 

 بكشانند يبه نابود يميپتروش يرضروريرا با احداث غ انكالهيم خواهند يم

 كياحداث  يبرا خواهند يكرد: م انيدر تاالب ب يميمدرس دانشگاه با مثال زدن احداث پتروش نيا

 ياز جنوب به شمال كشور گاز و نفت برسانند و محصول يكش لوله لومتريبا هزاران ك يرضروريمجتمع غ

 ايند. كن ربه جنوب كشور ببرند كه آن را صاد لومتريكنند و بعد آن را دوباره هزاران ك ديرا تول

 تيريكه عدم مد دهد ينشان م نهايآب برسانند. ا ياز شمال و جنوب كشور به فالت مركز خواهند يم

انقالب گرفته شده،  يكه در ابتدا ياشتباه ماتيكشور وجود دارد و تصم يواحد در حوزه منابع آب

 . شود يانجام مو  ذها اتخا همان زيآنها را آغاز كرد، همچنان ن يكه دولت هاشم ياشتباه يكارها

به  يكيبكر و سالم باشد و خدمات اكلوژ نقدريكه ا ميدار انكالهيادامه داد: مگر چند منطقه مثل م يو

 يآن را به نابود يرضروريغ يميپتروش كيبا ساخت  خواهند يمردم منطقه و كل كشور بدهد؟! حاال م

همچنان  زين شتباهدر مناطق ا ينيمسرز شيبرخالف آما هيرو يب يها يبكشانند. بحث انتقال آب و سدساز

 مطرح است. 

گرد و خاك شود، گفت:  دهيباعث بروز پد تواند يانتقال آب هم م ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا ينادر

هزار  2با مترو بشود  تواند يرفتن شما از خانه به محل كار م نهيراهكار است. مثال هز نيبله. انتقال آب آخر

 نياست كه ما با كمتر ني. مهم اومانت ونيليم 10بشود  كوپتريهزار تومان و با هل 40تومان، با اسنپ بشود 

 . ميبه هدف برس نهيهز
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 يعيدرصد است و صنا 30و  نييپا اريبس يآب ما در حوزه كشاورز يور هنوز بهره يكرد: وقت ديتاك يو

نه  ميرا درست نكن نهايا ديبا م،يكن يم جاديا زديمثل  ييو جا ريرا در دل كو يساز يمثل فوالد و كاش

 ياريبس يطيمح ستيز اثرات نهيپرهز يها راه ني. اميراه را كه انتقال  آب است، برو نيتر نهيپرهز نكهيا

كه در تهران افتاده، ماحصل  ي. مثال اتفاقمينيب يسال آنها را نم 10سال و  2 ،يكي يهم دارند كه ط

 است. ينيرزميز يها آب هيرو يسال برداشت ب 50، 40بد آب و   تيريمد

 

كه داعش  كند يبا ما م يدارد كار ستيز طيكند/ مح رييتغ ديبا يمنابع آب يگذار استيو س يحكمران

 بكند توانست ينم

از وقوع گرد و خاك در  يريشگيمجلس درخصوص راهكار پ ستيز طيمح ونيفراكس سيرئ مشاور

دولت  يبرا ديبا ستيز طيكند. مسئله مح رييتغ ديبا يمنابع آب يگذار استيو س يكشور گفت: حكمران

دارد  ستيز طيكه مسئله مح كنم يمسئله اول شود. به ضرس قاطع عرض م يبعد يها و همه دولت يكنون

 آن را انجام دهد.  توانست ينم كرد، يكه داعش اگر حمله م كند يبا كشورمان م يارك

نشان  ني. اميهست ايكشور اول دن 3جزء خاك  شيو فرسا نيفرونشست زم نهيافزود: ما االن در زم يو

و سازمان  ستيز طيمثل حفاظت مح ييها و سازمان رويمثل وزارت ن ييها وزارتخانه تيريمد دهد يم

 هم وجود دارد.  يآنها عدم هماهنگ نيو ب كنند يبد عمل م اريحوزه بس نيها و مراتع دارند در ا جنگل

شود كه  ليتشك ياتاق فكر دياست و با يتيث حاكمبح گريكرد: االن د ديمدرس دانشگاه تاك نيا

هر  يهر دولت نكهيآنها باشند، نه ا يها مجر شود و دولت بيتصو نهيزم نيدر ا يحكمران يها استيس

دلش بخواهد انجام  ياست و هر كار هيخواست انجام دهد. االن همه قدرت در دست قوه مجر يكار

 . دهد يم
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 داردن نهيدر كشور ما هز ها تيمسئول

اظهار  شوند، يافراد رزومه م يندارند و فقط برا نهيهز ها تيدر كشور ما متاسفانه مسئول نكهيا انيبا ب ينادر

. شما به رموفقيغ اي يموفق عمل كرد ،يداشت تيشما كه مسئول پرسد يهم از آنها نم كس چيكرد: ه

چون  دهند، يواهند انجام مبخ يو هركار رنديگ يبخواهند م يمي. هر تصمديمسئوالن كشور نگاه كن

 ندارد. يبه آنها كار يكس دانند يم

گفتند كه  انيدر كشور رخ داد، آقا 98و  97 يها كه در سال ييها ليمثال، بعد از س يادامه داد: برا يو

 يمبنا يكشور را رو يها استي. آنها همه سميشده است و مشكل كمبود آب ندار يكشور وارد ترسال

اما  رهيهمه شهرها مجوز كشت برنج دادند، مجوز توسعه شهر و توسعه صنعت دادند و غبردند و در  يپرآب

كشور را به  يو راهبردها ها استيكه س ي. االن آن مسئوالنميهست يكه نه، هنوز دچار خشكسال دنديبعد د

و  روين يآنها را محاكمه كرده است؟! وزرا يچه كس ايآن سمت بردند كجا هستند كه جواب بدهند 

كشور به  يمنابع آب دنيباعث رس غلطشان ماتيها با تصم سال نيآنها كه در همه ا يمخصوصا معاونان آبفا

 شدند، كدامشان محاكمه شدند؟!  يوضع كنون
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 تيجنا "هيگاپ ترك"پروژه  لي!/ تكمرانيغبار در ا و گرد يبحران تيمسبب وضع هيترك

 20/01/1400يم مورخ خبرگزاري تسن – هيهمسا يدر حق كشورها يستيز طيمح

 

به  416 سابقه يب يكرد و تهران را با شاخص آلودگ رياستان كشور را درگ 26كه  يميو غبار عظ گرد

 ليبود و با تكم يگرد و غبار خارج يها كانون رياز تأث يا كرد, نمونه يشهر جهان معرف نيتر عنوان آلوده

 را داشت! يبدتر يها انتظار طوفان ديبا هيترك يپروژه سدساز

استان كشور را در  26 يروز گذشته طوفان بزرگ م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

گرد و غبار در  نيخطرناك قرار داد. غلظت ا طيكشور را در شرا ياز شهرها ياريبس تيفت و وضعبرگر

 يمعرف هانشهر ج نيتر به عنوان آلوده 416 سابقه يب يشهر را با شاخص آلودگ نيبود كه ا يتهران به حد

 كرد!

و  هيهمسا يدر كشورهاگرد و غبار  ني, منشأ استيز طيو سازمان مح يگفته مسئوالن سازمان هواشناس به

 كشور بوده است. يغرب يبرخواسته از مرزها

شهروندان شده است.  ياستان كشور ادامه دارد و سبب نگران 18در  زيهوا امروز ن يپرخطر آلودگ طيشرا

از  يا طوفان گرد و غبار تنها نمونه نيمعتقدند كه ا ستيز طياست كه كارشناسان مح يدر حال نيا

رو خواهد شد چرا كه  به رو شتريبا آن ب ندهياست كه كشور در آ يبار با منشأ خارجگرد و غ يها طوفان

دجله و فرات  يها آبه رودخانه و قطع حق "گاپ"موسوم به پروژه  هيترك يسدساز يها پروژه ليباتكم

 !ميهم باش نيبدتر از ا يها منتظر رخ دادن طوفان ديبا

 ستيز طيمح ونيفراكس يو اعضا ستيز طيان محسازم راني, مدستيز طياز كارشناسان مح يجدا

اند و  پروژه هشدار داده نيمخرب بودن ا ديدرباره تبعات گسترده و شد زين ياسالم يمجلس شورا

 نيدر رابطه با ا رويوزارت خارجه و وزارت ن يالملل نيو اقدام ب يقو يپلماسيگرفتن د شيخواستار پ
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 اند. شده يالملل نيمجامع ب قيموضوع از طر

 نيدرباره ا ستيز طيسازمان مح ييايدر ستيز طي, سرپرست معاونت مح»يذوالجود يمجتب« نياز ا شيپ

موسوم به  هيترك يسوء پروژه سدساز راتيهشدار داده و گفته بود: تأث يطيمح ستيپروژه مخرب ز

 56 ورود كه كه از سويلياست و سد ا اديز اريبس ميخصوص تاالب هورالعظ و به رانيدر ا "پروژه گاپ"

 يريگيپ ي! براشود يكل منطقه محسوب م يبرا ي, خطركند يم يريدرصد از آب دجله به عراق جلوگ

انجام  يو وزارت امور خارجه متول رويكه وزارت ن ميآب دار يپلماسيبه د ازين هيپروژه گاپ كشور ترك

 .كند ينظارت م ها نبه عملكرد مطلوب بر روند كار آ دنيتا رس زين ستيز طيآن هستند و سازمان مح

با اشاره به  زين ستيز طيسازمان حفاظت مح ميهوا و اقل ي, سرپرست مركز مل»زادهيعل گل وشيدار«

پروژه عمالً بخش  نيدر كشورمان گفت: ا ريشدت طوفان گرد و غبار اخ شيبر افزا هيترك يها  يسدساز

گرد و غبار  منشأآبه به  اثر قطع حق كه بر ييها نيو زم كند يآبه دجله و فرات را قطع م از حق ياعظم

سد  نيا آورند؛ يگرد و غبار را به كشور ما م يو افق يعمود يبادها نيتر فياند, با وزش ضع شده ليتبد

درست هرچه  يپلماسيو الزم است با د دهد يم شيشدت افزا را به رانيگرد و غبار در ا ديخطر تشد

آبه را  حق ميرا ملزم كن هيو ترك مياقدام كن ها  يسدساز نيه با ادر رابط يالملل نيمجامع ب قياز طر تر عيسر

 كند. نيتأم

دجله و  يها سرشاخه يبر رو روگاهين 13سد و  22كه شامل  "گاپ"موسوم به  هيترك يسدساز پروژه

آب  يدزد نيخواهد كرد! ا ليسكونت تبد رقابليغ يها نيرا به سرزم رانيو ا هيفرات است، عراق، سور

عراق  يها نيزم يخشك نيكه ا شود يعراق م ميعظ يكشاورز يباعث خشك شدن اراض هيكتوسط تر

 است. رانيگسترده گرد و غبار در ا يها توده جاديا ليدل

 يشرويكه در غفلت مسئوالن وزات خارجه كشور در حال پ رياخ انيسال يپروژه ط نيا ليادامه تكم در

 شد! يريآبگ سويليسد ا 1400ماه سال  است, در آبان
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ساخته شده است،  هيدر جنوب شرق ترك "نيمارد"رود دجله در استان  يكه بر رو "سويليا" سد

محسوب  هيسد بزرگ ترك نيمتر مكعب آب را دارد و پس از سد آتاتُرك، دوم ارديليم 43 شيگنجا

است  ينسد و مخز 22از  يكيسد  نيو ا رنديگ يسرچشمه م هيدجله و فرات از ترك يها . رودخانهشود يم

 دجله و فرات بسازد. يها رودخانه يرو "گاپ"قصد دارد تحت پروژه  هيكه ترك

رفتن تنوع  ني, از بيآب كم نهيدر زم يجد يديمنطقه تهد يكشورها ريو سا رانيا يسد برا نيا احداث

را  يو به دنبال آن، مشكالت اقتصاد ياز رونق افتادن كشاورز نيباشد و همچن زگردهايبحران ر  و يستيز

رود  يآن بر رو حداثو ا هيسد در جنوب شرق ترك نيداشته باشد. با توجه به قرار گرفتن ا يدر پ زين

به خود وابسته كرده و  زيرا ن رانيكشور ا ستيز طيسد مح نيا  ,شود يم ريدجله كه به خاك عراق سراز

 برخوردار است. ييباال تياز اهم رانيا يبرا

 ميو سرانجام به تاالب هورالعظ كند يم ياريو عراق را آب شود يعراق موارد  هياز ترك ماًيمستق دجله

كه در  شود يم يريو عراق جلوگ رانيدرصد منابع آب دجله به ا 56سد از ورود  نيبا احداث ا رسد؛ يم

و  رانيدر ا يطيمح ستيفاجعه بزرگ ز كيو  ميتاالب هورالعظ الوقوع بيمنتظر مرگ قر ديبا جهينت

 !ميگردوخاك در كشورمان باش ميخو طيشرا ديتشد

گرفته خواهد شد و خشك شدن  دهيناد هيآبه رود دجله توسط دولت ترك سد، حق نياحداث ا با

در منطقه،  زگردير يكانون بحران نيبه بزرگتر ميتاالب هورالعظ ليتبد ه،يعراق و سور يمركز يها تاالب

از  يا مونهمسأله ن نيا ريچشمگ شيو افزا هازگرديكشورمان با معضل ر يو مركز ياستان غرب 25 يريدرگ

 خواهد بود. هيآبه دجله توسط ترك اثرات حذف حق

 شيفرسا يها كانون جاديا ه،يعراق و سور يكشاورز يهكتار از اراض ونيليم 6,5از  شيب ينابود نيهمچن

 گرياز د رانيا يكشور بر رو نيعراق و گرد و غبار برخاسته از ا يگرد و خاك، خشك ديو تول يباد

 خواهد بود. سويليبا احداث سد ا هياقدام دولت ترك ريناپذ     جبران يها بيآس
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 50 تيو با ظرف كند يم رهيدرصد آب فرات را ذخ 75كه  هيساخت سد آتاتورك در ترك زيگذشته ن در

شك است, سبب خ رانيا يها تمام آب تياز ظرف يميو معادل ن رانيسد ا 650مترمكعب معادل  ارديليم

بحران  ريرا درگ رانياز آن ا يناش يزگردهايدر عراق شده بود و ر مياز تاالب هورالعظ يشدن بخش

 كرده است. زگردهاير

دجله و فرات ساخته شود, عالوه  يها رودخانه يپروژه بر رو نيا يكه قرار است ط يسد 22تمام  ليتكم

و  شتريب يطيمح ستيز يها با بحران را رانيمنطقه از جمله ا يبحران آب منطقه, كشورها ديبر تشد

شاهد غفلت  نيچنهم نيمواجه خواهد كرد؛ با وجود ا زگردهايو بحران ر ياقتصاد يها تر, بحران گسترده

 !ميآب هست يپلماسيو خواب مسئوالن كشور در موضوع د
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كشور پر از آب است/ كاهش  يسدها تيدرصد ظرف 51 ران؛يدر ا يگام به گام خشكسال

 21/01/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – ريسال اخ كيتهران در  يآب سدها يدرصد 38

 

تا  زانيم نيمترمكعب آب است كه از ا ونيليم 500و  ارديليم 50كشور  يهاكل سد تيظرف -رنايا -تهران

 (آب) دارند. يدرصد پرشدگ 51ماه امسال،  نيفرورد ستيروز ب

خشك بوده و متوسط بارش آن  مهيخشك و ن مياقل يدارا رانيكشور ا رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 است. يسوم متوسط جهان كيبارش حدود  زانيم نياست كه ا متر يليم 250

مناسب  يو دسترس يمنابع آب تيدر جهت تقو يمطلوب طيبارش كشور، شرا يو زمان يمكان عياز نظر توز 

 متر يليم 46حدود  يريبارش در مناطق كو زانيم كه يطور به ست،يدر سطح كشور فراهم ن يبه منابع آب

و از نظر  ابدي يم شيزااف متر يليم 400و  زاره كياز  شيكشور به ب يشمال يها رقم در استان نيبوده كه ا

 يها آب كشت نيدر تأم يكه چندان كمك افتد يپنج درصد بارش كشور در تابستان اتفاق م زين يزمان

 .كند ينم يتابستانه و دائم

ساله كشور  53بارش  نيانگيكه م يطور متوسط بارش كشور در گذر زمان رو به كاهش است، به يطرف از

 است. افتهيكاهش  متر يليم 232به  ريساله اخ 13 نيانگيكه م يبوده در حال متر يليم 250حدود 

 يمنابع آب كشور نشانگر آن است كه حجم آب موجود در سدها تيريگزارش شركت مد نيتر تازه

امسال به رقم  نيفرورد ستمي) تا ب1401وريشهر يتا انتها 1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا

 است. دهيمتر مكعب رس ونيليم 71و  ارديليم 25

 48و  ارديليم 29كشور  يحجم آب موجود در سدها يبازه زمان نياست كه پارسال و در هم يدرحال نيا

 .دهد يرا نشان م يدرصد 13متر مكعب بوده كه كاهش  ونيليم

 

 ريسال اخ كيبه سدها در  يآب ورود يدرصد 5 كاهش

متر  ونيليم 58و  ارديليم 19) وارد سدها شده 1400مهرماه  ي(ابتدا يجار يسال آب يكه از ابتدا يآب كل
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 6و  ارديليم 20) 1400وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا يدر سال آب زانيم نيمكعب است كه ا

 است. افتهيدرصد كاهش  5متر مكعب بوده كه  ونيليم

 15و  ارديليم 13ماه  نيفرورد ستيتا ب يجار يسال آب يكشور هم از ابتدا يآب از سدها يخروج زانيم

متر مكعب  ونيليم 46و  ارديليم 18پارسال  يكه در مدت مشابه سال آب يمتر مكعب است، درحال ونيليم

 دهد. يرا نشان م يدرصد 29بوده كه كاهش 

 يمكعب متر ونيليم 169و  ارديليم كي يبا موجود يجار يدر سال آب هياروم اچهيدر زيسد حوضه آبر 13 

 دهند. يرا نشان م يپرشدگ شيدرصد افزا 3پارسال  يبا سال آب سهيدارند كه در مقا يدرصد پرشدگ 70

 زانيدرصد م 27مخزن  يمتر مكعب موجود ونيليم 339با  يجار يدر سال آب زيرود اصفهان ن ندهيسدزا

 ه است.شد شتريدرصد ب 3آن  يپارسال حجم پرشدگ يآن است كه نسبت به سال آب يپرشدگ

 

 تهران يآب سدها يدرصد 38 كاهش

 ي(ابتدا يجار يمخزن دارند، در سال آب يمتر مكعب موجود ونيليم 436كه  زيسد تهران ن پنج

 دارند. يدرصد 38پارسال كاهش  يبا سال آب سهيدارند كه در مقا يدرصد پرشدگ 23) 1400مهر

 56 يجار يآنها در سال آب يپرشدگ متر مكعب درصد ونيليم 736و  ارديليم 13سد خوزستان با  10

 دهند. يدرصد كاهش را نشان م 10پارسال  يبا سال آب سهيدرصد است كه در مقا

 كشور است. يسدها هيبهتر از بق يجار يدر استان هرمزگان در سال آب انيو ن ليسد استقالل و شم 2 تيوضع

 يدارد كه نسبت به سال آب يدرصد پرشدگ 93مخزن  يمتر مكعب موجود ونيليم 233استقالل با  سد

 است. افتهي يدرصد 92پارسال رشد 

 يدرصد حجم پرشدگ 72 يجار يمتر مكعب موجود مخزن در سال آب ونيليم 71هم با  انيو ن ليشم سد

 برخوردار شده است. يدرصد 293پارسال از رشد  يبا سال آب سهيدارد كه در مقام مقا



   

 

 

109 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا  – گرفت يجد ديكه با ينبحرا ل؛يدر اردب ينيرزميز يها افت سفره

 21/01/1401مورخ 

 

از  هيرو ياستفاده ب ليبدل ليدر دشت اردب ينيرزميآب ز يها سفره رياخ يها در سال -رنايا -لياردب

 آمده است. نييپا رمجازيغ يها آب ، بارش كم و استفاده از چاه يها اهچ

هم به صدا  ليو سدها زنگ خطر را در استان اردب ينيرزميز يها آب سفره ريكاهش ذخا رنا،يگزارش ا به

بوده است اما مهمتر از آن  تيوضع نيا لياز دال يكي ها يو كاهش بارندگ مياقل رييدرآورده است. تغ

 .استبوده  يمختلف شرب، صنعت و از همه مهمتر كشاورز يها آب در بخش هيرو يبرداشت ب

 يها كه در سال يمترمكعب است در حال ونيليم 130 ليبرداشت ساالنه آب از منابع دشت اردب استاندارد

 فيتعر تيبرابر ظرف 5رقم  نيدشت برداشت شده و ا نيمتر مكعب آب از ا ونيليم 632بالغ بر  يرقم رياخ

 ده است.ش

استان هم حال روز  يسدها تيوضع ،ينسل نيو ب كيبعنوان منبع استراتژ ينيزم ريز يبر سفره ها عالوه

شد  يم يساز رهياستان ذخ يكه در پشت سدها ييها درصد آب 40تا  30ندارد. در حال حاضر  يخوب

 بآ يساز هريمتر مكعب ذخ ونيليم 80 يكه برا يامچيكه هم اكنون سد  يشده است بطور ليتعد

 مترمكعب آب دارد. ونيليم 60و احداث شده بود كمتر از  يطراح

 ريو كاهش ذخا ييآب و هوا راتييباره گفت: با توجه به تغ نيدر ا يكارشناس كشاورز يباقر جالل

بحران  نيالزم ا يزير با برنامه ديروبرو است و با يبا بحران كم آب لياستان اردب ،ينيرزميآب ز يها سفره

 شود. تيريمد

 يپ يآن بارش كم، خشكسال ياصل ليبار است و دل اسف لياردب ينيرزميز يها سفره تيافزود: وضع يو

 است. رمجازيغ يكشاورزان و استفاده از چاه ها ياز سو ينيرزميز ياز سفره ها هيرو ي،برداشت ب يدر پ
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خطرناك كاهش  يهاامديرا پ ينيرزميز يخاك و آبها يشور شيافزا ،يكارشناس بخش كشاورز نيا 

 يمنف ريخاك تأث يآب و خاك بر بارور يباال يعنوان كرد و گفت: شور ينيرزميز يها سطح سفره

در  ييذاغ تيامن تيدارد و در نها ييمواد غذا ديتول يبر مناطق اصل يمخرب راتيو به تبع آن تأث گذارد يم

 .افتد يمدت به وضوح به خطر م يدوره طوالن كي

 
قابل  كياز مناطق استراتژ يدر بعض دهيپد نياند، ا داده يرانيكه پژوهشگران ا يهشدارافزود: طبق  يو

 روند الزم است. نيبرگشت ا يبرا يتوجه است و اقدامات فور

عنوان كرد و گفت:  نيرا فرونشست زم ينيرزميز يها كاهش سطح سفره يامدهاياز پ گريد يكي يباقر

آب  ريذخا ريكاهش چشمگ ليدل كه به كنند يم يزندگ يطقاكنون در منا هم رانيا تيجمع چهارم كي

 يها اچهيروند به وضوح در حوضه در نيمتر فرونشست داشته است. ا كي ر،يسال اخ10 يط ينيرزميز

 فرونشست مواجه هستند. زانيم نيكه با باالتر شود يمشاهده م رانيا يغرب يها استان نينمك و همچن

شاهد فرونشست در اثر  رياخ يها هم در سال لي: دشت اردبرشدادآوي يكارشناس بخش كشاورز نيا 
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 بوده است. ينيرزميز يها كاهش سفره

نصب  رمجاز،يغ يها افزود: انسداد چاه ينيرزميآب ز يها مقابله با كاهش سفره يها با اشاره به راه يباقر

و كنترل  ياتيح يها انيشر يها لوله يتاب آور يموجود، ارتقا يها چاه يهوشمند بر رو يكنتورها

 يعي،حفظ بافت طب يگانه تعادل بخش 15 يطرح ها ي، اجرا يآنها بصورت دوره ا تيريمنظم و مد

 يسبز، اجرا يو فضا يكم آب در بخش كشاورز اهانيكشت ، كاشت گ يالگو رييها ، تغ آبراهه

ها از  ش گلخانهگستر نيو همچن يعيطب يرهايها و مس نفوذ در كف رودخانه رقابليغ يحفاظت يها سازه

 است. ينيرزميز يها مقابله با كاهش سفره يجمله راهكارها

 

 ينيرزميز يها در كاهش سفره يراهكار اصل رمجاز؛يغ يها چاه انسداد

 ،ينيرزميآب ز يها از كاهش سفره يريجلوگ يكارشناسان، برا يشنهاديپ يراهكارها نيتر ياز اصل يكي

به گفته  ينشده ول ينيرزميز يها امر منجر به كاهش سفره نياست هرچند ا رمجازيغ يها انسداد چاه

 است. ينيرزميز يها سطح سفره ليآب و تعد هيرو ياز برداشت ب يريجلوگ ياز راهكارها يكيكارشناسان 

 
داشته  يبخش كشاورز يچاهها تيريبر مد ياهتمام جد لياردب يراستا شركت آب منطقه ا نيهم در
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در شهرستان  رمجازيحلقه چاه غ 10 ريسال اخ كياداره در  نيكارشناسان ا بر اساس اعالم ياست به طور

حلقه چاه  38و  يدر شهرستان گرم رمجازيحلقه چاه غ 6در خلخال ،  رمجازيحلقه چاه غ32، نينم

 شهر مسدود شده است. نيدر مشگ رمجازيغ

و  ايطرح اح يمجر ندهياز منابع آب و نما يبردار دفتر حفاظت و بهره ريمد "داور بستام"گفته  به

در نقاط مختلف استان مسدود  رمجازيحلقه چاه غ 134تاكنون  لياردب يا شركت آب منطقه يبخش تعادل

 هزار متر مكعب آب بوده است. 800و  ونيليم كياز  شيب ييآن صرفه جو جهيشده كه نت

 نياز ا انتيو حفاظت و ص ينيرزميبر منابع آب ز قيو نظارت دق تيريمد ياقدام در راستا نيافزود: ا يو

در سطح  يو انتظام ييمسئوالن قضا يشركت و با همكار نيا يگشت و بازرس يها منابع توسط گروه

 است. افتهياستان تحقق 

دستگاه كنتور  195تاكنون  ينيزم ريز يها از كاهش سفره يريجلوگ يبرا نيبستام اظهار كرد: همچن 

ها  برداران چاه بهره نهيبا هز زيدستگاه ن 30صب شده  و استان ن يها چاه يبر رو يهوشمند و حجم

 نصب خواهد شد. كينزد ندهيشده كه در آ يداريخر

مدت از  نيمجاز، در ا يها از اضافه برداشت آب از چاه يريجلوگ يدر راستا نيافزود: عالوه بر ا يو

 ونيليم كياز  شيب ،يرزحلقه چاه كشاو 85منصوبات  دنيها و برچ منصوبات، قطع برق چاه ليتقل قيطر

 شده است. ييجو هزار متر مكعب صرفه 300و 

اضافه كرد: بهمن ماه سال گذشته  لياردب يشركت آب منطقه ا يو تعادل بخش ايطرح اح يمجر ندهينما

و  لياضافه برداشت، تقل يالمنفعه شده و پنج حلقه چاه مجاز دارا پر و مسلوب رمجازيچهار حلقه چاه غ زين

 شد. دهيآنها برچ رمجازيمنصوبات غ

در  يرسان پروژه، اطالع يتعادل بخش يها پروژه ريشده همگام با سا اديادامه داد: عالوه بر اقدامات  بستام

طرح داناب در  يبرداران و اجرا بهره يسواد آب يآب، ارتقا نهيفرهنگ مصرف به جيسطح استان، ترو
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 قرار گرفته است. تياستان در اولو

خود با هرگونه  يو قانون يذات فهيشركت با توجه به وظ نيدر استان، ا يه به خشكسالگفت: با توج يو

 رمجازيغ يها چاه هيبرخورد خواهد كرد و روند پر كردن بق ينيرزميو ز يسطح يها آب نهيتخلف در زم

 ادامه خواهد داشت.

 
 ياضافه برداشت منابع آب از يريجلوگ رمجاز،يغ يها پركردن چاه لياز قب يا رسازهيوجود اقدامات غ با

 ،ينيرزميمشتركان آب ز نيب عيوس يهوشمند آب و برق، اطالع رسان يكنتورها يريمجاز، نصب و بكارگ

افت سطح  تداومهنوز شاهد  يامچيآن از سد  نيو تام ينيرزمياز آب شرب از منابع آب ز يحذف قسمت

 .مياستان هست ينيزم ريز يسفره ها

 يها در سال ينيرزميز يها آب يفيو ك يافت كم ل،ياردب يا ت آب منطقهشرك رعامليمد ،يدريح يعل

 كياز  شيب يها يبه بروز خشكسال توان يم دهيپد نيا ليدانست و گفت:از دال يچالش جد كيرا  رياخ

در  آبتوسعه منابع  يها از اجرا شدن طرح يآن ناش يعيطب هيمحدود شدن تغذ نيو همچن ريدهه اخ

 دشت اشاره كرد. نيا يعيطب يها يباالدست ورود

ها و قنوات،  ها، چشمه چاه يافزود: كاهش آبده ينيرزميافت سطح آب ز دهيبا اشاره به تبعات پد يو
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ها،  خصوص به صاحبان چاه نيگزاف در ا يها نهيهز ليتحم جهيها و در نت چاه يشكن محل و كف رييتغ

 ب،و صنعت و شر يمصارف كشاورز در تيآنها، محدود يجيمنابع آب و شور شدن تدر يفيافت ك

و  نياز فرونشست زم يناش يمثل برق و سوخت، عوارض منف يانرژ نيتام يها نهيسرسام آور هز شيافزا

 است. دهيپد نياز تبعات ا يعيحجم مخزن طب تيكاهش ظرف

 نييموجود منابع آب عنوان كرد و گفت: پا يها ها را از چالش و كاهش بارش مياقل ريياثرات تغ يدريح

آب  نيتام يكه به راهكارها كند يما را وادار م ر،ياخ يها استان در ماه يمخزن سدها رهيبودن حجم ذخ

 .ميداشته باش يو فن قيدر سطح استان نگاه عم

 

 كند يافت م ليدشت اردب يها از سفره متريسانت 15دشت ممنوعه است/ ساالنه  لياردب

 متريسانت 15كه ساالنه  يبطور افتهيكاهش  لياستان اردب يابع آبو من ريذخا رياخ يها ادامه داد: در سال يو

ممنوعه بوده و  يها دشت جز دشت نيا رود، يم نييپا ليدر دشت اردب ژهياستان بو ينيرزميز يها از سفره

 شد. واهدخ يممنوعه بحران يها جز دشت ندهيبرود در آ شيمنوال پ نياگر به هم

شده و بر  شتريآب در مركز استان ب هيرو يمصرف ب نكهيا انيبا ب لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 يمايافزود: بر خالف س شود،  يمصرف م ليمتر مكعب آب در اردب ونيليم 40ساالنه  ها ياساس بررس

نگران كننده  انمنابع آب است تيوضع »يبهشت يها چشمه نيسرزم«به عنوان ليشده از استان اردب ميترس

 با خطر فرونشست مواجه شده است. ينيرزميز ياضافه برداشت از آبها ليبه دل ليبوده و دشت اردب

ساالنه به  ليمصرف آب در گذشته، سطح تراز آبخوان اردب زانيبه م يادامه داد: بر اثر كم توجه يدريح

 برابر شده است. 2 زانيم نيا رياخ يها سال يافت كرده  كه در خشكسال متريسانت 27طور متوسط 

 يبا بخش آب برا يو دانشگاه يها، مراكز علم نهادها، سازمان يتمام يبر لزوم همكار ديتاكبا  يو

 دياستان افزود: با يبا كم آب يآبخوان در چارچوب برنامه سازگار يو تعادل بخش يفرهنگ ساز
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نه يبه تيريمختلف و مد يدر بخش ها ينيرزميمصارف آب ز تيتثب يبرا يو كاربرد يعلم يراهكارها

 ر گرفت.بكا

 جاديتوازن ا ليدشت اردب هيبرداشت و تغذ انيم ديبا نكهيا انيبا ب لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد 

مقدار  ليهوشمند، تقل ينصب كنتورها رمجاز،يغ يها دشت، انسداد چاه يمصنوع هيشود، افزود: تغذ

 نيدر ا يم و ضرورالز يكشت از جمله راهكارها يو اصالح الگو يو فرهنگ ساز جيمصارف، ترو

 بخش است.

مصرف  نهيبه تيريمد جيترو يبرا انيبن ها و مراكز دانش رسانه تيبر لزوم استفاده از ظرف ديبا تاك  يدريح

مستمر  يو هماهنگ يعبور از چالش موجود همكار يراهكارها برا نيتر از مهم يكيآب اظهار كرد: 

 آب استان است. تيريها با مد رسانه

مصرف را  تيريموفق در امر مد ياستفاده از تجارب كشورها لياردب يا آب منطقه شركت رعامليمد

مردم،  يو همراه يمربوطه در استان و همدل يياجرا يقرار داد و گفت: با مشاركت دستگاهها ديمورد تاك

 كرد. ياتيو عمل جاديمصرف آب ا تيريالزم را در امر مد يآمادگ توان يم يدر صورت تداوم خشكسال

متوسط افت سفره  نكهيا انيهم با ب لياردب يا آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره يغفار رضا

ها با  دشت يايبه منابع آب و اح يبخش است افزود: تعادل دهيمتر رس 12به  لياردب  در دشت ينيرزميز

 دارد. مهادا تيشروع شده و با جد 84از سال  ينيرزميز يها از فرونشست و افت آب يريهدف جلوگ

 700 زين يعيتجم يمترمكعب اعالم كرد و گفت: كسر ونيليم 14مخزن را  يمتوسط ساالنه كسر يو

 مترمكعب است. ونيليم

كه ما امروز با  يمترمكعب است به طور 12 ريسال اخ 50در  ينيرزميادامه داد: متوسط افت سفره ز يغفار

 .ميروبرو هست متريسانت 24افت ساالنه 

در  نيقوان يكرد: در گذشته براساس برخ حيتصر لياردب يا آب منطقه يبردار رهحفاظت و به معاون
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مصارف  يبرا انيها مجوز صادر شده بود تا روستائ روستاها در حد پنج مترمكعب برداشت آب از چاه

كه  ييها اهتا چ ميدار يمكرر سع يدهايدر حال حاضر با بازد يشرب و دام خود از آن استفاده كنند ول

 .ميحفر ندارند پر كرده و اجازه برداشت ندهمجوز 

از منابع  نهيمردم به استفاده به يضرورت توجه منطق لياردب يا آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 يها نسل هيآب سرما نكهيكرد: با توجه به ا انيشد و ب ادآوريرا  رمجازيغ يها از برداشت يريآب و جلوگ

 .مينشو يبعد يها نسل ونيتا مد ميعمل كن ياز آن به نحو يبردار بهره در استفاده و دياست با ندهيآ

مترمكعب،  ونيليم 23تا  يامچيبه كاهش منابع آب پشت سدها اشاره كرد و گفت: آب سد  يغفار

منابع  يورود نكهيو مهمتر ا افتهيمترمكعب و ... كاهش  ونيليم 699هزار مترمكعب، ارس  900 يسقزچ

 است. افتهيبه شدت تنزل  زيسدها ن نيآب به ا

در  ينيزم ريز يها آب از سفره هيرو يباره گفت: برداشت ب نيهم در ا لياعتماد فرماندار اردب محمد

 .رديصورت بگ يموثرتر يها از آن اقدام يريجلوگ ياست برا ينگران كننده بوده و ضرور ليدشت اردب

مناسب در  تيريو نبود مد ينيزم ريآب ز يها در برداشت از سفره ياضافه كرد: فقدان نظارت كاف يو

 شده است. يكنون يبحران تيوضع جاديباعث ا نهيزم نيا

راهكار  نيرا بهتر ليدشت اردب يايحراست و اح يبرا يزيو برنامه ر تيرياعمال مد لياردب فرماندار

به  ديبا ياسيمسائل س يرگذاريو آب بدون تاث ستيز طيمح يها موجود اعالم كرد و گفت: برنامه

توان بر  يشود م يدرست يگذار استيس نهيزم نياعمال شود و اگر در ا يو استان يصورت منطقه ا

 مشكالت فائق آمد.

موضوع  نياست كه ا ليدغدغه در دشت اردب نيتر  در حال حاضر مهم يمنابع آب ديگفت: كمبود شد يو

 يها و روش نينو ياريآب نيگزيجا يها با استفاده از روش ديو با شود يمربوط م يبه بخش كشاورز شتريب

 .ميمشكالت موجود را برطرف كن د،يجد
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مقابله با  يبرا ياساس يراهكار يكشت محصوالت كشاورز يالگو رييتغ نكهيا انيبا ب لياردب فرماندار

شده و  ينيرزميز يها سبب افت آب يآب در بخش كشاورز هيرو يكمبود آب است، گفت: مصرف ب

 يدر راستا نبهجا  همه يها  يبا تعامل و همكار ييها و مسئوالن اجرا ست تمام دستگاه ا ازين ليدل نيبه هم

 مشكالت گام بردارند. نيحل ا

كنند تا  يهمكار يمنابع آب تيريمد يها نهادها در تحقق برنامه يتمام رود ياضافه كرد: انتظار م يو

موضوع  نيچرا كه ا ميمقابله كن يآب ران كم را برطرف كرده و با بح يكمبود منابع آب قيطر نياز ا ميبتوان

به بار  يريناپذ عواقب جبران  رديقرار گ يتوجه يبرخوردار است و اگر مورد ب ييبسزا تيما از اهم يبرا

 .آورد يم

آب سدها هم  ريبا كاهش ذخا ينيرزميآب ز يها عالوه بر كاهش سفره ليگفته مسئوالن، استان اردب به

 كند ياستان دست و پنجه نرم م زيآبر يها در حوزه يديشد يبا خشكسال گريد يمواجه شده و از سو

موجب  مرا نيدرصد كاهش دارد كه ا 70 ليمهم استان اردب يسدها زيها درحوضه آبر كه بارش يبطور

 استان شده است. يآب سدها رهيحجم ذخ يدرصد 50كاهش 
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گزاري تابناك مورخ خبر –ي نيرزميز يها : ركوردداران برداشت آبكينفوگرافيا

21/01/1401 

 

 راتييكرده است. روند تغ يرا بررس ينيرزميبرداشت آب از منابع ز تيوضع يملل در گزارش سازمان

از نظر  رانيكه ا دهد ينشان م 2020تا  1950منتخب از سال  يدر كشورها ينيرزميبرداشت از منابع آب ز

 .استيكشور دن نيپنجم ينيرزميبرداشت از منابع آب ز
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 22/01/1401دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – رياخ سال كيتهران در  يكاهش آب سدها

 

تا  زانيم نيمترمكعب آب است كه از ا ونيليم500و  ارديليم50كشور  يكل سدها تي: ظرف اقتصاد يايدن

 (آب) دارند. يدرصد پرشدگ 51امسال،  ماه نيفرورد20روز 

است كه  متر يليم250بوده و متوسط بارش آن  خشك مهيخشك و ن مياقل يدارا رانيا ،»رنايا«گزارش  به

 طيبارش، كشور شرا يو زمان يمكان عياست. از نظر توز يمتوسط جهان سوم كيبارش حدود  زانيم نيا

بارش در  زانيكه م يطور   ندارد، به يمناسب به منابع آب يو دسترس يمنابع آب تيدر جهت تقو يمطلوب

و  هزار   كياز  شيكشور به ب يشمال يها   رقم در استان نيبوده و ا متر يليم46حدود  يريمناطق كو

كه چندان  افتد   يدرصد بارش كشور در تابستان اتفاق م 5 زين ي. از نظر زمانابدي   يم شيافزا متر يليم400

متوسط بارش كشور در گذر زمان رو  يكند. از طرف   ينم يتابستانه و دائم يها   آب كشت نيبه تام يكمك

 نيانگيكه م يبوده، در حال متر يليم250ساله كشور حدود 53بارش  نيانگيكه م يطور   به كاهش است، به

منابع آب كشور  تيريگزارش شركت مد نيتر   است. تازه افتهيكاهش  متر يليم232به  ريسال اخ13

 1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يدهنده آن است كه حجم آب موجود در سدها نشان

 نياست. ا دهيمترمكعب رس ونيليم71و  ارديليم25امسال به رقم  نيفرورد ستمي) تا ب1401وريشهر يتا انتها

و  ارديليم29كشور  يحجم آب موجود در سدها يبازه زمان نياست كه سال گذشته و در هم يدرحال

 .دهد يرا نشان م يدرصد13كاهش  كهمترمكعب بوده  ونيليم48

 ونيليم58و  ارديليم19) وارد سدها شده، 1400مهرماه  ي(ابتدا يجار يسال آب يكه از ابتدا يآب كل

و  ارديليم20) 1400وريتا آخر شهر 1399مهر  يگذشته (ابتدا ير سال آبد زانيم نيمترمكعب است كه ا

 ياز ابتدا همكشور  يآب از سدها يخروج زانياست. م افتهيدرصد كاهش  5مترمكعب بوده كه  ونيليم6

كه در مدت مشابه سال  يمترمكعب بوده، در حال ونيليم15و  ارديليم13 ماه نيفرورد20تا  يجار يسال آب
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سد 13 ني. همچندهد يرا نشان م يدرصد29مترمكعب بوده كه كاهش  ونيليم46و  ارديليم18گذشته  يآب

درصد  70 يمترمكعب ونيليم169 و ارديليم كي يبا موجود يجار يدر سال آب هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

سد  .دهند يرا نشان م يپرشدگ شيدرصد افزا 3گذشته  يبا سال آب سهيدارند كه در مقا يپرشدگ

 زانيدرصد م 27مخزن  يمترمكعب موجود ونيليم339با  يجار يدر سال آب زياصفهان ن رود ندهيزا

سد  شده است.  پنج شتريب ددرص 3آن  يگذشته حجم پرشدگ يآن است كه نسبت به سال آب يپرشدگ

) 1400مهر ي(ابتدا يجار يمخزن دارند، در سال آب يمترمكعب موجود ونيليم436كه  زيتهران ن

سد 10 نيدارند. همچن يدرصد38گذشته كاهش  يبا سال آب سهيدارند كه در مقا يدرصد پرشدگ 23

 سهيدارند كه در مقا يجار يدر سال آب يدرصد پرشدگ56 مترمكعب  ونيليم736و  ارديليم13خوزستان با 

در استان  انين و ليدو سد استقالل و شم تي. وضعدهند يدرصد كاهش نشان م 10گذشته  يبا سال آب

مترمكعب  ونيليم233كشور است. سد استقالل با  يسدها هيبهتر از بق يجار يهرمزگان در سال آب

است. سد  افتهي يدرصد92 شدگذشته ر يدارد كه نسبت به سال آب يدرصد پرشدگ 93مخزن  يموجود

دارد  يدرصد حجم پرشدگ 72 يجار يمخزن در سال آب يمترمكعب موجود ونيليم71هم با  انيو ن ليشم

 برخوردار بوده است. يدرصد293گذشته از رشد  يبا سال آب سهيكه در مقا
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 ي آن در حوزه يرامونيمقدم، آب و مباحث پ يكنعان نيدر گفتگو با حس زديآفتاب 

روزنامه آفتاب يزد مورخ  – جنگ آب احتمال؛ كند يم يرا بررس يپلماسيو د يداخل

23/01/1401 

 

 ستيكس ن چيبه نفع ه» آب« ي كردن مسئله ياسيس

داشته  يكمتر يا تجارت آب كه هم اثر گذارتر باشد هم تبعات منطقه مييآب نگو يپلماسيد يچرا به جا

 باشد؟!

 ،يوپيسه كشور ات يآب لين ي رودخانه يرو -سد النهضه  -سد  كي: ساخت يرضا بردستان - زدي آفتاب

كه اگرچه ختم به سكوت شد اما هر  يموضوع شبرد؛يپ ينظام اريتمام ع يريدرگ كيسودان و مصر را تا 

 قايآفر رقشمال ش ي در حوزه ييها آن باعث بروز چالش يا هين است آن سد و موضوعات حاشآن ممك

 شود.

منطقه از  يكشورها يو برخ رانيدر اظهار نظرات مقامات ا گريد يروزها به نوع نيمسئله ا نيهم هيشب

 ته است.قرار گرف يكه مورد اعتراض برخ ييها يبحران آب و سدساز خورد، يبه چشم م هيجمله ترك

گرد و : «ديگو يرا عامل گرد و غبار در كشور دانسته م هيو ترك رانيدر ا يكهرم سدساز لياسماع

عامل  هيو ترك رانيدر ا يسدساز ،يخارج يكياست و  يها داخل از آن يكيها دو منشا دارد كه  خاك

خاك با شود و ذرات  انيكه خاك عر شود يباعث م ياز حد و خشكسال شيب ياست چرا يخشكسال

 »بساط را درست كند. نيو به تهران برسد و ا ديايك طوفان حركت كند و به فضا بي

خارجه،  يها وزارتخانه نيمشترك ب تهيكم ليبا اشاره به تشك زيامور خارجه ن ريوز ان،يرعبداللهيام نيحس

 يدر برخ يو سدساز يمرز يها موضوعات مرتبط با رودخانه يتخصص يريگيپ يبرا رويكشور و ن

ه، عراق و يبا ترك يا دو جانبه يدارهايد زدهميدولت س تي: در طول فعالديگو يم ه،يهمسا يكشورها



   

 

 

122 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .ميداشت يمرز يها حق آبه يريگيافغانستان جهت پ

را به عهده گرفتم، به طور دوجانبه  يپلماسيدستگاه د تيكه مسئول يدر مدت گريد ي: از سوديافزا يم يو

باشد،  رگذاريتاث تواند يرودخانه ارس زده شده و م يكه بر رو ييسدها درباره هيخارجه ترك ريبا وز

 .ميداشت نهيزم نيدر ا ييگفتگوها زين يبا طرف عراق نيهمچن م،يگفتگو كرد

 

 ميا آب شده ي در حوزه ياستگذاريدر س يدچار چندگانگ

 زديفتاب كار كرده است به آ يآب به صورت جد ي ها است در حوزه مقدم كه سال يكنعان نيحس

 است: ي: مسئله آب در سه بخش قابل بررسديگو يم

است مسئله آب و خاك و هوا سه  يمنابع آب تيريدر رابطه با مد يداخل يها استيبحث س كي -

ها  بخش داده شده و آن كيشود متاسفانه در كشور ما هر كدام به  تيريبا هم مد دياست كه با يا مسئله

به  راخاص خود را لحاظ كنند. خاك  يها ش خودشان از آن استفادهمنافع بخ يبرا كنند يم يهم سع

در تضارب و تناقض با  نهاي. اميداده ا ستيز طيو هوا را به مح رويآب را به وزارت ن يجهاد كشاورز

 قرار دارند. گريكدي

 

 است يمنابع آب تيريمشكل ما مد ميكمبود آب ندار

هم  شانيو ا ميكرد انيموارد را ب نيا ميداشت يسيرئ يقاكه با آ يا : در جلسهديافزا يمقدم م يكنعان

را با اعداد و ارقام و جداول  نيمنابع آب است و ا تيريمشكل ما مد ميكه ما كمبود آب ندار رفتنديپذ

 .ميثابت كرد

 رمند،ياست كه وجود دارد مثل دجله، فرات، ه ييها مسئله دوم بحث حق آبه ما در منطقه و سرچشمه -

 يها سدها و آن ميها از آن غافل بود است كه مدت يمسئله مهم» آب يپلماسيد«بحث،  نيدر اارس و... 
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 يا مواجه كردند. حقابه انرا با بحر رانيو ا هيروزها عراق، سور نيكه ا مينيب ياند و م خود را احداث كرده

خاك به  نيه است. اگرفته شد هيهمه توسط ترك رفت ياز دجله و فرات م ميو هورالعظ زهيكه به هورالهو

وزش باد بلند شده و به سمت  نيكه با كوچكتر كند يم ديتول زدانهيآنقدر ر شود يمحض آنكه خشك م

خصوص در  نيدر ا آورد يرا به وجود م يا دهيو مشكالت عد ديآ يكشورمان م يو مناطق داخل رانيا

 نياما متاسفانه در ا ميتذكر داد كند يدارد م هيكه ترك ييبار درباره كارها نيچند نژاد ياحمد يزمان آقا

 نكرد. يكار يپلماسيدستگاه د نهيزم

كه وجود  ييها سرچشمه ديما هم با شود ياست اگر حقابه ما قطع م ني: حداقل اكند يخاطرنشان م يو

را دارد به  رانيدر ا زانيم نيشتريكه ب نيريش يها آب نيا ميو نگذار ميكن تيريدارد مثل زاگرس را مد

 فارس برود. جيو خل گريد يبه كشورها يراحت

در  ييبحث كنترل آب و هوا نيتر كه مهم وتوياست بحث ك يكه وجود دارد بحث جهان يبحث سوم -

 يبرا ايدر دن ياز منابع مال يليخ ميكن يم يتوجه يب ميهم از آن خارج شد ما هم دار كايجهان است و آمر

كه ما از  گذارند يمشترك م يو منابع مال كنند يم فيمشترك تعر يها حل معضالت آب در جهان پروژه

 .ميبر يروستاها آب را با تانكر م يبرخ يتاسف است كه ما هنوز برا ي. جاميجهت محروم هست نيا

ادامه دارد  زيو همچنان ن رفتهيحوزه صورت پذ نيكه در ا ييها يتيمسئول يمقدم با اظهار تاسف از ب يكنعان

از آب  نهيو استفاده به التيو ش يستيمركز تور ديكه با انكالهيمثل م يينه در جا: متاسفاكند يخاطرنشان م

كه وجود دارد و  يو اقتصاد ياسيس يها يدارد. متاسفانه در الب تيفعال يميپتروش عيباشد، صنا نيو زم

 .مياتخاذ كرده ا يانگار دهيسكوت و ناد استيهمواره س ده،يد ياديز يها بيكشور هم آس

 ييو آب بر را در جا ندهيآال عيصنا نيكه در اصفهان انجام دادند بزرگتر يمثل كار دهد يمادامه  يو

 نيبا مطرح كردن اصطالحات ا يما هر از گاه نيمسئول ميكه ما دار يوجود ندارد. مشكل يبردند كه آب

 از يعمال ما خروج يول شود يم ليتشك ييها تهيفقط كم ينيچن
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 .ميديند آن

 

 ميكن يشيچاره اند ،يركا ياسيس يبه جا

از  يكي: قطعا دهد يادامه م داند يم يرا جنگ آب و منابع آب انهيخاورم يِمقدم كه جنگ آت يكنعان

 ييدارد به سمت جاها ن،يريمنابع آب ش نياست و بزرگتر انهيمسائل مهم بحث جنگ آب در خاورم

منطقه را  يبدارد تمام منابع آ ليئاز نفت دارد. اسرا يشتريدر آنجا آب ارزش ب ديد ميكه خواه رود يم

ما همه  نكهيبه آن توجه كرد. اما ا دياست و با يو جهان يمسئله بحث علم ني. اكند يو كنترل م تيريمد

 داشت. مينخواه يگريدستاورد د هيحاش جاديو ا بيجز آس م،يكن ياسيمسائل را س

است كه ما  نيمسئله ا ني: اولديگو يم زديبه آفتاب  ها تيبا اشاره به اولو ياسيمسائل س لگريتحل نيا

 يها ليس نيا ديچرا با شود ينم تيريبا مشكل مواجه است و اصال مد رانيدر ا مان يمنابع آب تيريمد

 نيكجاست؟ چرا ا يزداريآبخ گاهيجا م،يها هست آب نيا ازمنديكه ن يدر حال ميوحشتناك را داشته باش

 بحران است؟ كيمسئله همچنان 

 

 دارد؟! يكمتر تياهم يآب يخاك از بحران ب شيفرسا ميكن يچرا فكر م

ارزش خاك  يعنياست  يآب ياز ب شتريب اري: شسته شدن خاك توسط آب خسارتش بسديگو يم يو

است. ما هم  ازيمتر مربع خاك صدها سال زمان ن يسانت كي ليتشك ياز آب است. برا شتريصدها برابر ب

 يزود فرافكن ميمسئله را در داخل حل كن ميتوان ي. چون نمميده ياز دست م ميآب هم خاك را دار

چرا در بحث  ديشما چرا سد ساخت ديبگو تواند يهم نم هيكشور سد ساخته؟ مگر ترك نيكه چرا ا ميكن يم

كه مسئله  مينيب يپس م د؟يسد ساخت شود يم گريد يوارد كشورها رانيكه از ا ياروند و كرخه و منابع آب

 .ميا ردهنك ليرا درست تحل
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ها هم ممكن است تبعات خاص خود را داشته باشد و بر  موضوع كه حرف آن نيمقدم با اشاره به ا يكنعان

 يها پروژه هيهمسا يبا كشورها ميما بتوان نكهيا ي: ولدهد يبگذارد ادامه م يمنف ريروابط دو كشور تاث

تجارت آب است  كي قايدق نجايا ستين يپلماسيكار د نيخوب است اما اسم ا ميكن فيمشترك تعر

اصال به تجارت آب نگاه  نهيزم نيتجارت آب مطرح شود. اما در ا ديآب با يپلماسيد يبه جا يعني

داشت  ميها را خواه فرونشست دشت ليدل نيبه هم شود ينم تيريمد رانيدر ا مان يها . آب دشتمينكرد

 كي ديبا رانيآب، خاك و هوا در ا تيريدداشت. لذا م ميرا خواه ييزا ابانيداشت. ب ميرا خواه يكم آب

مواجه  ياديز اريبس يها صورت با فاجعه نيا ريمشترك داشته باشد در غ تيريمد كيمدل مشترك و 

 شد. ميخواه

 

 مجلس اساساً متوجه اصل موضوع نشده است مييبگو ميناچار

داد فقط اعالم دغدغه بود كه مجلس انجام  ي: كاركند يم ديگفتگو تاك نيا يانيمقدم در بخش پا يكنعان

استفاده  يخود به درست اريدر اخت يها است كه از اهرم نيمهم است ا اريبس رسد يكه به نظر م يا نكته

از نظر  ديهم دولت ما با موارد ني. در انديآ يم رانيكه فوج فوج به ا يمانند كارگران افغانستان ميكن ينم

. در ديكه سهم ما را بده ميآور يم يهد. كه ما فشار حداكثرانجام د ييو اقدامات مقابل كارها يپلماسيد

در بخش  شود يم نيدارد تام رانيكشور توسط ا نيا يطور بخش مهم اقتصاد نيهم هم هيمورد ترك

 يالب مييگو يفقط م ميكن ياستفاده نم ياقتصاد دابزار قدرتمن نيواردات و صادرات كاال. چرا ما از ا

 يادعا كيحرف و  كيآب فقط  يپلماسي. ددهد يجواب نم ايدن يكجا چياالن در ه نيا ديكن ياسيس

با هم جمع شوند تا  يو اجتماع يو فرهنگ ياقتصاد يعقبه نظام نكهيمگر ا ستين شيخوش منظر ب

 باشد. رگذاريبرود و تاث شيبتواند پ يپلماسيد
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 نجام دهد؟ا تواند يرا م يگردو غبارها چه اقدامات يدر مورد منشا خارج رانيدولت ا

 23/01/1401روزنامه آفتاب يزد مورخ  – آب فيضع يپلماسيد

 

كشور  يغرب يها استان يهستند كه اغلب در حوال يا دهيپد زگردهايشوق الشعراء:ر گانهي _ زدي آفتاب

در امان نماند  ها زگردياز ر زيتهران ن رياخ ي. اما در روزهادنديرس يتر به تهران م و كم شدند يم ريگ نيزم

اتفاق  ني. اديرس 500از عدد  تربه فرا يتهران حت يشاخص هوا رايگرفت ز نانينش تختيبار نفس پا نيو ا

از  يكيگوناگون به وجود آورد. يها نهيرا در زم يهران دشوار ساخت و سواالت مختلفتنفس را در ت

 يها نفس يپاسخگو ديبا ياتفاق رخ داده است و چه كس نيبود كه چرا ا نيسواالت مردم ا نيتر ياصل

ز ا يدارد و بخش يداخل شهيها ر گرد و خاك نياز منشاء ا يكه بخش ميدان يگرفته شهروندان باشد؟همه م

كه  ميا سوال متمركز شده نيا يگزارش بر رو نيدارد. حال ما در ا شهيكشور ر يها آن در خارج از مرز

اقدامات  نهيزم نيدر ا ايانجام دهد و آ تواند يم ييگرد وغبارها چه كارها يدولت در مورد منشا خارج

 ؟يا اقدامات حقوقيباشد  تيدر اولو ديبا ياسيس

 

 ميستيرا شاهد ن ياراده جد

پاك  يقانون هوا نكهيا انيبا ب ياسالم يمجلس شورا ستيز طيمح ونيخصوص عضو فراكس نيهم در

كدام  چيكرده، ه جاديپاك ا يقانون هوا ياجرا يكه قانونگذار برا يفيگفت: تكال شود، ينم يياجرا

 ونئش تيبر تقو ،ينيتوجه به مباحث تقن يضرورت دارد كه مجلس به جا نيبنابرا شود؛ ينم يياجرا

 كار كند. شتريب ينظارت

 2در كشور، اظهار كرد: تهران به مدت  زگردهايدر گفتگو با شفقنا با اشاره به وجود ر يديسع نيالد نيمع

گذشته فقط مناطق جنوب غرب و شرق كشور  يها سال يكه ط يبود در حال ايشهر دن نيتر روز آلوده
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معضل  نيا ركشور و كالن شهرها هم دچا ياما االن فالت مركز ميرا داشت زگردهايحجم ر يشتريب

امر  نيا يرا برا يا گونه بودجه چيدولت ه ياپيسال پ 2مشكالت متاسفانه  نياند و با وجود ا شده

 ها را به خطر انداخته است. كه جان انسان  اختصاص نداده

 

 رانيدر ا زگردهاير ديفرات كانون جد يساز بر رو سد

كه در حوزه استفاده از  يكرد: عالوه بر مشكالت انيو بلوچستان ب تانسياستان س ندگانيمجمع نما عضو

گذاشته است؛ به عنوان نمونه  ريامر تاث نيآب هم به شدت در ا فيضع يپلماسيوجود دارد، د يمنابع آب

اتفاق در  نيمشابه هم ورا ندادند  رمندياز رود ه رانيو حق السهم ا جاديسد كمال خان در افغانستان ا

مبادرت به  هيو عراق وجود دارد، كشور ترك هيكه در سور ياسيس يثبات يو با توجه به ب دهد يرخ م هيترك

 منجر خواهد شد. زگردير يها كانون جاديفرات كرده كه مطمئنا به ا يبر رو يساز سد

 

 كند شتريها را ب نظارت نيتقن يمجلس به جا

گفت:  م،يستيشاهد ن زگردهاير دهيمقابله با پد يرا در اركان دولت برا ياراده جد نكهيا انيبا ب يديسع

 يكه عزم مل يخصوص داشته است اما تا زمان نيرا در ا يو جلسات ها يريگيپ ستيز طيمح ونيفراكس

پاك  يقانون هوا يرااج يكه قانونگذار برا يفيبود؛ تكال ميگونه مشكالت خواه نيشاهد ا فتد،ياتفاق ن

 ،ينيتوجه به مباحث تقن يضرورت دارد كه به جا نيبنابرا شود؛ ينم يياجرا چكداميكرده، ه جاديا

 كار كند. شتريب يشئون نظارت تيكردند، مجلس بر تقو هيانقالب توص يهمانطور كه رهبر

 

 هوا كمك كند يساز به سالم توانست يواردات خودرو م

ك، بحث واردات پا يهوا ياز اقدامات مجلس برا گريد يكيخاطرنشان كرد: متاسفانه  انيدر پا او
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 نيهوا كمك كند كه ا يساز به سالم ،يخودروساز يايخودرو بود كه عالوه بر شكستن انحصار ماف

 دچار چالش شد. صيموضوع هم در مجمع تشخ

 

 يو خارج يدو منشاء داخل

كنم دولت  ديتاك ديابتدا با« گفت: زديخصوص به آفتاب  نيدر ا ستيز طيكهرم كارشناس مح لياسماع

 يو خارج يها دو منشاء داخل گرد و غبار نياست.ا تيوضع نيا ياشتباه مسبب اصل يها ميصمخود با ت

غلط دولت است كه به وجود آمده است. عدم  ماتيتصم نيبر اثر هم يدارد.آن منشاء داخل

ما آب را  يعني دار؛يناپا ياز موارد است مانند مصرف آب در كشاورز يكيدولت  حيصح يگذار استيس

غلط  ياريمسئله آب گريد ي.از سوميها و... داد و به مزارع، درخت ميديكش رونيب ينيرزميز ياه از سفره

كه  است يدرست مانند زمان كيما از نظر تكن ياريبلكه دست دولت است.آب ستيكه دست مردم ن

و  شود يم رياز آن تبخ ياديمقدار ز م،يكن يآب را در كرت رها م يعنيكرد؛ يم ياريآب ريكوروش كب

شده  جاديو.... ا يباران ،يقطره ا ياريمانند آب حيصح يها ياري.االن آبرود يم نياز آن به عمق زم يمقدار

را در كشور  يما محصوالت گريد ي.از سوشود يها حداقل از آب حداكثر استفاده م روش نياست كه در ا

كه ما  يو..... در صورت بيس انگور، ،يدارند مثل هندوانه، خربزه، طالب ازين ياديكه به آب ز ميكار يم

 »مثال زعفران.  كنند يكه حداقل آب را مصرف م ميرا زراعت كن يمحصوالت ديبا

 

 هيهمسا يها رابطه دوستانه با كشور يبرقرار

عربستان، عراق  ه،يدارند مانند سور شهير رانيمسائل و مشكالت در خارج از ا نياز ا يبرخ« ادامه داد: يو

 نيبزرگتر سيدجله و فرات را بسته و در حال تاس يها رودخانه يكه جلو هيترك الخصوص يعل ه؛يو ترك

ها لخت شود و باد  سد نيدست ا نييكه خاك پا شود يم نيكار باعث ا نياست كه ا سويليسد عالم به نام ا
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هرچه ذرات خاك  يعنيشده است.  رانيمختلف ا يها باد نيذرات خاك را ببرد.متاسفانه نقطه مالقات ا

خصوص اقدام  ني. ما در اديآ يبه وجود م ميديكه د طيشرا نيو ا شود يم ريسراز رانيست به سمت اا

فالن كشور خاك خود را به  ديكند و بگو تيانفر مثال برود به سازمان ملل شك كيكه  ميندار يا يحقوق

 يعنيقرار شود. بر ديبا هيهمسا يها رابطه دوستانه با كشور كي نينكرده است. بنابرا تيريمد يدرست

كنند به  يو باهم همكار رنديقرار بگ زيم كيدور  ديو عربستان با هيسور ه،يعراق، ترك ران،يا يها كشور

 ،يكشاورز يمساعد برا ميرژ كي ميحداقل از االن به بعد بتوان ميا دهيد بيكه تا به حال اگر آس ديام نيا

 »انجام داد. ياقدام حقوق شود يستا نمرا نيصورت در ا نيا ري.در غميكن جاديمصرف آب و... ا

 

 به عملكرد ما است عتيطب ياعتراض رسم زگردير

در  زيكشور ن يعيو منابع طب ستيز طيمح يها تشكل يشورا يعضو كارگروه آب و انرژ رزادهيام مسعود

ه خارج ماجرا ب نياز ا يكه درست است كه بخش مينكته را بگو نيا دياول با«گفت: زديباره به آفتاب  نيا

از داخل  يمهم يها شبخ يعني. ستين نيكه همه ماجرا ا ميرياول بپذ ديما با يول گرددياز كشور بر م

از جنوب غرب  ييها بخش ريدهه اخ كيخاك شده است. در حداقل  يدگيكشور هم دچار مشكل پوس

ا االن كه موضوع توجه شده است ام نيهستند و كمتر به ا ها زگردير دهيپد ريكشور مظلومانه درگ

داشته  يمنشاء داخل ها زگردير نياز ا يشده است. بخش مهم شتريب ها تيحساس دهيبه تهران رس ها زگردير

از ابعاد مشكل آب  يكي.ميكرد هيها را تخل و كل آبخوان ميآب را بر هم زد يعياست. ما چرخه طب

 اي نيد مثل فرونشست زمهم وجود دار يگريابعاد د يول ميآب ندار گرياست كه د نيما ا ينيرزميز

هستند كه باعث  يها مجموعه عوامل نيها دارد. ا در غارت آبخوان شهيهم ر ها ني. ازگردهاير دهيپد

وزش باد  نيشود و با اول يخاك انسجام خودش را از دست بدهد و بافت خاك دچار فروپاش شوند يم

و به آن احترام  مينشناس تيب را به رسمآ يعيكه ما چرخه طب ي. لذا تا زمانميشو ها زگردير دهيدچار پد
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به  عتيطب ياعتراض رسم زگرديوجود خواهد آمد. ر هناگوار در كشور ب يها دهينوع پد نيا مينگذار

 »ما نادرست است.  يها كه كار زند يم اديدرآمده است و فر عتيطب يصدا يعنيعملكرد ما است. 

 

 يالملل نيبه مجامع ب تيشكا

متجاوز  ها نيكه اصطالحا ا ميدار هيما االن چند همسا يخارج يها مورد بحث رودخانهدر « ادامه داد:  يو

االن مردم  رمند؛يها افغانستان است و بحث رودخانه ه كشور نياز ا يكيمشترك هستند.  يها به رودخانه

است  موضوع نياتفاق مربوط به ا نياز ا يشن هستند.بخش يها طوفان ري. بلوچستان سالهاست درگستانيس

كار افغانستان فقط در چشم  ني. دود اكند ينم تيرا رعا يعيطب يها افغانستان حقابه يدست باال كه دولت

و در چشم خود مردم افغانستان هم خواهد رفت. دولت دوم دولت  رود يو بلوچستان نم ستانيمردم س

است.  يمرز يها هرودخان نيبه اكه ناظر  ميدار يالملل نياز لحاظ ب ييها توافق نامه يكسرياست؛ ما  هيترك

كه  يزيندارد. آن چ ييموارد ضمانت اجرا نيا ديو شا ديآنچنان كه با الملل نياما متاسفانه در حقوق ب

داشته باشند. متاسفانه دولت ما  يها عزم جد است كه دولت نيكند ا دايپ ييضمانت اجرا شود يباعث م

 تيشكا يالملل نيو عراق به مجامع ب هيران با دولت سوهمزم ديبا رانيرا ندارد. دولت ا يعزم جد نيا

اما متاسفانه نسبت به حقوق  ميهم باش ديو با ميخود حساس هست يخاك يها نسبت به مرز يكند.ما به درست

به منابع آب دجله و فرات و  هيدهه تجاوزات دولت ترك 4. لذا ميكن يكشور خودمان مسامح م يآب

مصر باشد، به تمام  يكشور كيمواجه شده است. اگر  سكوتبا انفعال و  عمال نيالنهر نيب يها تاالب

برسد.  جهيبه نت تواند ينشان دهد م ياسترداد حقوق آب يكند و عزم خود را برا تيشكا يالملل نيمجامع ب

جا هشدار  نيكشور شود. در ا يحقوق آب عييآنقدر توانمند باشد كه بتواند مانع از تض ديدولت ما با

كه  يما مشكالت يعني دهد؛ يكار را انجام م نيدر باال دست ارس هم دارد ا هيكه االن كشور ترك دهم يم

 »داشت.  مياحتماال در شمال غرب كشور هم خواه مياالن در جنوب كشور دار
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 شود؟ يسكونت م رقابليغ رانيا؛ به تهران زگردهايتا نفوذ ر يمتر يسانت 40ز فرونشست ا

 23/01/1401ورخ روزنامه آفتاب يزد م -

 

سو با  كي. از گذراند يرا م يدشوار طيشرا يستيز طيبه لحاظ مح راني: ااجتماعي گروه – زدي آفتاب

كه هر  ييها و فرونشست يبا كم آب گريد يو از سو كند يرد و غبار دست و پنجه نرم مهوا و گ يآلودگ

 ايآ نكهياست ا مطرحكه  يمسائل سوال نيباشند، روبرو است. حال با توجه به ا نيلحظه ممكن است خطرآفر

سابق طرح جامع آب كشور  ريخصوص مد نيدر ا شود؟ يقابل سكونت م ريغ رانيا ندهيتا چند سال آ

گرد و خاك در شمال عراق و  ديتول يها توسعه چشمه ران،يدر ا رياخ يزگردهايتوسعه ر ليگفت: دل

در  ها يو توسعه سدساز اطقدر آن من "يبارش كم"آن،  يو عربستان اعالم شده است كه علت اصل هيسور

هم وجود خواهد دجله و فرات است كه احتمال تكرار آن تا اواخر مرداد  يها سرشاخه يبر رو هيكشور ترك

مهمان ناخوانده  زيوجود داشته باشند، گرد و خاك ن زگردير ديتول يها سرچشمه نيكه ا يداشت و تا زمان

كشور  ندهيحال و آ يمياقل تيبا اشاره به وضع لنا،يا باوگو  در گفت فرد ييفدا يخواهند بود.مصطف رانيا

در خصوص بحران آب،  ،يالملل نيو ب يلم يها دهه گذشته كارشناسان و سازمان كي ياظهار داشت: ط

 ن،يبار آن و به خصوص بحران فرونشست زم زوال خاك و تبعات فاجعه ،يآب يورشكستگ ،يتنش آب

در  رانيا ،يمياقل راتييوقوع تغ لياز آن است كه به دل يحاك زين ها ينيب شياند، پ داده يفراوان يهشدارها

 يآب، نابود تيفيك ديآب، افت شد ديدما، كمبود شد شيفزاا ،يچنان با خشكسال هم زين ندهيآ يها دهه

 مواجه خواهد شد. يدتريشد ييزا ابانيو ب شتريب رانگريو يها البيخاك، وقوع س يفيو ك يكم

 

 رانيمحور در ا انسان يخشكسال

منابع  يفيو ك يدر كشور گفت: بحران كم يخسارات خشكسال شيو افزا تيريمد با اشاره به سوء يو
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 يها مناقشه شتر،يب يثبات يمنجر به ب ت،يريمد ديهوا به همراه ضعف شد يآلودگ نياك و همچنآب و خ

هوا،  يآب كشور و مهاجرت خواهد شد. بحران آلودگ از مناطق كم ياريدر بس تيجمع يو آوارگ يمحل

از  يناش يعاد يخشكسال كيبوجود آمده است، تنها در اثر  رانيكه در ا ستيز طيآب و خاك و مح

 نيمحور است.ا انسان يبلكه خشكسال ستيبدون دخالت انسان ن ييآب و هوا راتييتغ ايكمبود بارش و 

را به  محور انسان يكرد: پژوهشگران و دانشمندان، خشكسال حيتصر ستيز طيپژوهشگر حوزه آب و مح

 يجر به ورشكستگمن تواند يم تيكه در نها شناسند  يمتفاوت م يها و در اندازه يچندبعد ينديعنوان فرا

و  ينابخردانه انسان يها تيو فعال يتيرينادرست مد يها يريگ ميتصم ،ييآب و هوا راتييشود. تغ  يآب

 يسال خشك جاديجمله عوامل ا زآب و خاك، ا تيرياز سوء مد يناش يِمياقل طيشرا رييتغ نيهمچن

: متاسفانه بدون مطالعه و از گفت ياز توسعه كشاورز يبا اشاره به خسارات ناش يمحور هستند.و انسان

محصوالت  ييكشور و به بهانه خودكفا ديتول شيو افزا انييكمك به روستا تياحساسات و با ن يرو

شود را  ليتا تشك كشد يآن هزار سال طول م متريتن خاك را كه هر سانت ونيليساالنه صدها م ،يكشاورز

خاك و  شيفرسا ست،يز طيمح يها، نابود جنگل ،ياهيپوشش گ بيآن تخر جهيو نت ميا از دست داده

از مجموعه  ،ياحساس يها يريگ ميها و تصم است. به هر حال، همان برنامه رانگريو يها البيس ديتشد

 ،ييغذا تيبه امن يابيدست يادامه داد: برا يهستند..و رانيساخت در ا انسان يعوامل موثر در خشكسال

در هر منطقه  يكه توسعه كشاورز نيندارد. با توجه به اوجود  يدر بخش كشاورز ييبه خودكفا يالزام

به منابع آب و  بيآس نيمنطقه باشد و كمتر يمياقل طيو شرا نيآن سرزم ليبا توجه به توان و پتانس يستيبا

چند محصول خاص  اي كي ديتول يحوزه برا كي طيشود، ممكن است شرا وارد ستيز طيخاك و مح

 ديتوان تول گرياز طرف د يول ميكشور، آن محصوالت را صادر هم بكن ازين نيفراهم باشد و ضمن تام

 يخالء را با واردات محصوالت كشاورز نيمحصوالت در كشور وجود نداشته باشد و الزم باشد ا يبرخ

از  يكيسالم  يبه غذا ياقتصاد يشود.دسترس نيتام ييغذا تيامن تيكرده و در نها نيتام ازيمورد ن
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تورم و  ،يكاريفقر، ب شيكه در حال حاضر، با افزا ياست. در حال ييغذا تياركان امن نيتر مهم

كشور به خطر  ييغذا تيناممكن شده و عمال امن ازيمورد ن يها حداقل نيتام يمردم برا ،قدرتيگران

 .استافتاده 

 

 ميدهه نابود كرد 3 يرا ط ريدپذيدرصد از آب تجد 30

 يكشور به مصرف كشاورز ريدپذيمتر مكعب آب تجد ونيليم 90حدود  رانيافزود: در ا فرد ييفدا

درصد  60اساس حدود  نيدرصد است. بر ا 40حدود  طيشرا نيكه راندمان مصرف آن در بهتر رسد يم

تن محصوالت  ونيليم 150 ديتول ياست كه برا يدر حال ني. ارود ياز آب، هدر م ميحجم عظ نياز ا

است، كه در عمل  ازيمتر مكعب آب ن ارديليم 120از  شيه بساالنه ب ،يكنون طيحداقل در شرا يكشاورز

 ونيليم 100در حال حاضر به كمتر از  رانيا ريدپذيوجود ندارد و كل آب تجد رانيمقدار آب در ا نيا

 30حدود  ها، نرفتن آبخوا نيفرونشست و از ب دهيتوسعه پد لياست، چون كه به دل دهيمتر مكعب رس

 .ستيدر دسترس ن گرينابود شده و د ريسه دهه اخ ير در طكشو ريدپذيدرصد از آب تجد

 دهد يبرداشت نم  اجازه اضافه يمنابع آب ميوخ طيشرا>

بلكه  دهد يبرداشت را به ما نم  نه تنها اجازه اضافه رانيا يمنابع آب ميوخ اريبس طيكرد: شرا ديتاك يو

 ابديكاهش  ارديليم 50به كمتر از  زين شود يكه ساالنه برداشت م يمتر مكعب ارديليم 90 زانيآن م يستيبا

ها را  آبخوان يو تعادل بخش ستيز طيتا به منظور كاهش سرعت فرونشست در كشور، بتوان حقابه مح

منابع  تيداشت: وضع انيسابق طرح جامع آب كشور با اشاره به اوضاع خاك در كشور ب ريكرد.مد نيتام

فراهم  زيخصوص ن نيدر ا يمحصوالت كشاورز ييفااست و امكان خودك تر ميوخ اريخاك كشور بس

كشور  يدرصد از اراض 25حدود  ضربر منابع خاك، در حال حا هيرو ي. با توجه به اعمال فشار بستين

 يتداوم كشاورز يالزم برا طيشرا زيخاك كشور ن يمنابع فعل نياند. بنابرا قرار گرفته يتحت تنش شور
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 ستيز طيو مح يعيبه منابع طب شياز پ شيب بيموضوع، آس نيبه ا يتوجه يسطح را ندارند و ب نيدر ا

الزم است  ران،يو منابع آب و خاك ا يمياقل طيكشور وارد خواهد كرد. در مجموع، با توجه به شرا

 يريجلوگ يرا مورد توجه قرار داده و در پ نيسرزم داريپا تيريمد ،يينابخردانه خودكفا استيس يجا به

 بود. ييغذا تيامن شترياز به خطر افتادن ب

 

 ها آبخوان ميوخ طيفرونشست و شرا دهيتوسعه پد

به  يسطح دسترس ران،يا يها از دشت ياريفرونشست اشاره كرد و گفت: در بس دهيدر ادامه به پد يو

 و به شوند يم ياز قبل تُه شتريها هر روز ب و آبخوان روند يم تر نييتا دو متر پا يها بطور ساالنه حت آبخوان

است اما متاسفانه در  يجد اري. بحث فرونشست در كشور بسدهد يرخ م نيتبع آن، فرونشست زم

مختلف در  ينهادها ايها و  ها، سازمان مجلس شورا، دستگاه ،يعال يها، شوراها از وزارتخانه كدام چيه

و  شود ينجام نما يموثر تيفعال چيفرونشست ندارند و ه دهياز توسعه پد يريجلوگ يبرا يا كشور، برنامه

 يصدور نامه محرمانه برخ رايو البته اخ هيالعو صدور اط ناريوب نار،يسم ش،يهما يعموما در حد برگزار

كرد: بر اساس  حيتصر فرد ييفاجعه بار فرونشست در كشور محدود است.فدا تيدرباره وضع يمراكز دولت

شهرها به وقوع  مناطق كشور و كالن يفرونشست در برخ متريسانت 40ساالنه تا حدود  ،يرسم يآمارها

 ياز موضوع ندارند و كس يدرك چيه نيمتاسفانه مسئول يول ستا شرفتيو به شدت در حال پ وندديپ يم

 كياز  شياگر ساالنه ب يياروپا ياست كه در كشورها يدر حال ني. اكند ياحساس فاجعه نم

مصارف  يرا برا يفراوان يها تيحدودو م كنند ياعالم م يبحران تيرخ دهد، وضع مترفرونشست يسانت

 التيكه تخلخل تشك يها است و وقت مرگ آبخوان ين به معناي. فرونشست زمكنند يمنابع آب وضع م

بازگشت به  تيقابل گريد شوند، يرفته و فشرده م نياز ب نيها بر اثر فرونشست زم آبخوان يشناس نيزم

 .شود يقابل بازگشت محسوب م ريمخاطره غ كينوان رو فرونشست به ع نيرا ندارند، از ا هياول تيوضع
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 برابر شد 3سال گذشته فرونشست  10 يط

شده است.  ديحدود سه برابر تشد ر،يدهه اخ كي يط رانيدر ا نيزم  خاطرنشان كرد: فرونشست يو

از  ياريبس يخودش را رو ريكه مصادف با قرن پانزدهم است، تاث يموضوع فرونشست از آغاز سال جار

آب،  رق،نفت، گاز، ب ساتيكشور نشان خواهد داد. در زمان وقوع زلزله، تاس ييربنايمهم و ز ساتيتاس

 نيبه شدت باال خواهند بود.بر ا ها بيو آس رنديشدت مورد خسارت قرار گ به تواند يآهن م راه و راه

آغاز  ران،يا يها كرد. فرونشست دشت يمخرب معرف يبا عنوان زلزله آرام ول توان ياساس فرونشست را م

 يايشده و امكان اح استفادهقابل  ريغ شود، يكه دچار فرونشست م ينياست و زم ريناپذ برگشت تيوضع

است كه متاسفانه قابل  يعيمخاطرات طب نيتر از خطرناك يكي نيآن وجود نخواهد داشت. فرونشست زم

مان  از دست يكار چيه گريو د ميا كه دچار آن شده ميشو يم دهيپد نيمتوجه ا يو زمان ستيمشاهده ن

بحران آب و  زگردها،يهوا، توسعه ر يآلودگ هبه فاجع نيمسئول يتوجه يب نكهيا انيبا ب ي.وديآ ينم بر

قرار داده، گفت: فرونشست  يزندگ رقابليغ يبه كشور ليتبد ريرا در مس رانيا ن،يخاك و فرونشست زم

 ،يناگوار اجتماع يامدهايپ يطيمح ستيز  فاجعه ني. ابه خود گرفته است يابعاد وحشتناك رانيدر ا نيزم

فرونشست  دهيتوسعه پد ليدر برخواهد داشت. به دل يتيامن يو حت يطيمح ستيز ،ياقتصاد ،ياسيس

با بحران  كينزد ندهياست و در آ يما اكنون در حال نابود ينيرزميآب ز يها ها و سفره آبخوان ن،يزم

 يط نيرزميآب ز يها ها و سفره آبخوان نيكه ا يشد. در حال ميهمنابع آب و خاك روبرو خوا شتريب

 است. ريها جبران ناپذ آبخوان ياز نابود يو خسارات ناش اند دهش جاديهزار سال ا نيچند
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 ديمنطقه را تهد ينمك يزگردهاي/ رهياروم اچهيمساحت در كاهش دهد؛ يمهر گزارش م

 23/01/1401خبرگزاري مهر مورخ  – كند يم

 

 زينواخته شده و در حال حاضر ن هياروم اچهيدر ياست كه زنگ خطر خشك يمتماد يها سال -زيتبر

مردم به  عيمنطقه است كه موجب مهاجرت وس يتسيز طيمح يجد داتياز تهد يكي ينمك يزگردهاير

 مناطق خواهد شد. گريد

شور جهان،  اچهيدر نياست كه دوم يمتماد يها : ساليميرح تايآناه -ها  مهر، گروه استان يخبرگزار

 شده است. ليو رها شده تبد يخواسته تكرار كيآن، به  يايندارد و اح يحال و روز خوب

 هيرو ينواخته شده بود اما متأسفانه بر اثر توسعه ب شيها پ از مدت هياروم اچهيدر يخطر خشك زنگ

 شد. دتشدي …و ينيرزميز يها از آب هيرو يب يها برداشت ،يكاهش نزوالت جو ،يكشاورز

در  ،ينمك يزگردهاياست و در حال حاضر، وسعت ر يشور جهان در آستانه نابود اچهيدر نيدوم حاال

 .رود يبه شمار م يستيز طيمح يجد داتياز تهد يكيزمره 

 

 نسبت مشابه سال قبل اچهيتراز در راتييتغ زانيو م هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر

در گفت و  يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمح معاون

متر باالتر از  1270/77 ،يسال جار 1401ماه  نيفرورد 21در  هياروم اچهيگو با خبرنگار مهر گفت: در

 .اردمتر كاهش وجود د يسانت 66آزاد بوده كه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته  يها سطح آب

در نظر گرفته شده است  اچهيدر يكه برا كيادامه داد: سطح تراز نسبت به تراز اكولوژ يجبار حجت

تا به حال  اچهيكه در در يمتر كاهش وجود دارد و اما نسبت به حداقل تراز 3,33) در حدود 1274,1(

 .باشد يم شتريمتر ب سانتي 73 حدود در  1394 /07 /18) در مورخ 1270/04مشاهده شده است (
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برابر  1401ماه  نيفرورد 21در  هياروم اچهيدر يلندست سطح عرصه آب يا ماهواره ريافزود: بر اساس تصاو يو

 است. افتهيمربع كاهش  لومتريك 1015سال گذشته كه نسبت به زمان مشابه در  باشد يمربع م لومتريك 2489

 2489برابر  1401ماه  نيفرورد 21در  هياروم اچهيدر يلندست سطح عرصه آب يا ماهواره رياساس تصاو بر

 است افتهيمربع كاهش  لومتريك 1015كه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته  باشد يمربع م لومتريك

درصد كمتر  40نسبت به زمان مشابه در سال گذشته  يت عرصه آبمساح قتيداد: در حق حيتوض يجبار

حجم نسبت  نيمتر مكعب برآورد شده است كه ا ارديليم 3/11 يفعل تيشده است. اما حجم آب در وضع

 كياكولوژدر تراز  اچهيمتر مكعب و نسبت به حجم در ارديليم 2/18به زمان مشابه در سال گذشته حدود 

 .باشد يكمتر م ارديليم 12/39در حدود 

 

 هياروم اچهيدر يخشك علل

ارائه  اچهيخشك شدن در يبرا يعيو عوامل طب ياز انواع عوامل انسان يمتعدد ليگفت: تا كنون دال يو

در نوع  رييو تغ ييدما نيانگيم شيافزا ،يو كاهش بارندگ يسال به خشك توان يشده است كه از جمله م

از آب،  تفادهاس يمحابا يب شيو افزا يكشاورز هيرو يه بتوسع-برف)  ي(باران به جا ينزوالت جو

 اشاره كرد. گريموارد د ياريو بس يسدساز

و  يافزود: سهم عوامل انسان ستيز طياداره كل حفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمح معاون

درصد  31است با  كه انجام گرفته برابر ياز مطالعات يكيبنابر  هياروم اچهيدر يدر بروز مشكل برا يعيطب

ه بوده است. از جمله ياروم اچهيبروز بحران در در نيا جهيكه نت يدرصد عوامل انسان 69و  يعيعوامل طب

 اشاره كرد: ريبه موارد ز توان يعوامل م

نسبت  ريدو دهه اخ يدما ط يا درجه 1 شيبارش و افزا يدرصد 12شامل كاهش  يعيعوامل طب -1

 به دوره بلندمدت
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 تر شيشده ب ميبه آب تنظ يدسترس تيظرف جادياز ا يناش يشامل توسعه كشاورز يانسانعوامل  -2

 يبرداشت از منابع آب سطح شيحاصل از احداث سدها و افزا

 

 يمخزن يآب از سدها يرهاساز

كه برآورد  افتهي شيافزا هياروم اچهيمتر سطح تراز در يسانت 25 ،يجار يادامه داد: در سال آب يو

 متر مكعب بوده است. ونيليم 750در حدود  اچهيگذشته حجم آب وارده به در يها ماه يطدر  گردد يم

 اچهيبه در بيس ياز پروژه انتقال آب از سد كان يقسمت لومتريك 36كرد: احداث تونل به طول  انيب يجبار

قال آب بخش پروژه انت نيو بزرگتر نيتر مهم ديكه شا باشد يمتر مكعب م ونيليم 623به حجم  هياروم

به طور كامل به اتمام  وژهپر نياست اما هنوز ا دهيرس انيبه پا 1400تونل در سال  نيبوده است كه حفر ا

 برسد. يپروژه به بهره بردار نيا ندهيآ يها ماه يكه ط شود يم ينيب شيو پ دهينرس

 هياروم اچهيدر يكاز خش يريجلوگ يبر اقدامات انجام گرفته برا يدر پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبن يو

به  توان يگذشته در سطح حوضه انجام م يها سال يكه در ط يمهم اريپاسخ داد: از جمله اقدامات بس

بر برنامه  قيقنظارت د ه،ياروم اچهيدر زيدر دست ساخت و مطالعه در حوزه آبخ يسدها هيتوقف كل

 يبه سدها يمازاد ورود آب ليتالش در عدم تحو ه،ياروم اچهيدر زيسد بزرگ حوزه آبخ 12مصارف 

 اشاره كرد. لومتريك 25به طول  رود نهيميو س رود نهيزر يها و اتصال رودخانه يحوزه به بخش كشاورز

كنترل و نظارت بر  لومتر،يك 253به طول بالغ بر  زيحوزه آبخ يها رودخانه يروبيدر ادامه گفت: ال يجبار

با هدف ممانعت از ورود آب  هياروم اچهيدر زيآبخ حوزه يها رودخانه يبر رو يشق نهر سنت 118از  شيب

در محدوده سواحل  يا هو درختچ يدرخت يها با گونه كيولوژيب تيتثب ،يزراع ريبه انهار در فصول غ

در  كيولوژيب يباران، مالچ پاش ريسطوح آبگ يهكتار و اجرا 480در سطح  هياروم اچهيدر يجبل كند

غرب  ينوار ساحل يكيزيحفاظت ف ،كندي جبل منطقه–) لوتيا(پ هياروم اچهيدر زگردير يها كانون
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 يپژوه ندهيو آ شيپا ،يهماهنگ كزمر يو راه انداز زيتجه لومتر،يك 570 يبيبه طول تقر هياروم اچهيدر

در  يپروژه همكار ي(رشكان) و اجرا هياروم اچهيدر يپژوه ندهيمركز آ ليو تكم زيتجه ه،ياروم اچهيدر

و حفاظت از تنوع  داريپا يدر استقرار كشاورز يمشاركت جوامع محل قيازطر هياروم اچهيدر ياياح

 است. هياروم اچهيدر ياز خشك يريجلوگ يبرااقدامات انجام گرفته  گريدر معرض خطر از د يستيز

 يكيگفت:  يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمح معاون

بوده است.  هياروم اچهياز بستر در يگرد و غبار نمك يها كانون جاديا هياروم اچهيدربحران  يامدهاياز پ

و غبار بستر  رددر كنترل گ ياديز ارياقدامات بس هياروم اچهيدر اياگر چه بر اساس مصوبات ستاد اح

 داشته است. زين يمثبت ريتأث اريآن انجام گرفت كه بس رامونيو پ هياروم اچهيدر

 اچهينشان داد كه متأسفانه بستر در هياروم اچهدري در 1399 – 1400 ياد: اما بحران سال آبادامه د يجبار

همچنان در دستور  هياروم اچهيدر اي. لذا ضرورت دارد برنامه احباشد يمستعد گرد و غبار م اريبس هياروم

 .ميكنترل كنها را  كانون نيا ميها بتوان كانون نيمستمر ا يريكار دولت قرار داشته تا با آبگ

 نيرا چن 1399-1400 يدر سال آب هياروم اچهيدر يطيمح ستيز ازيكامل ن نيعلل و عوامل عدم تأم يو

از  هياروم اچهيكامل حقابه در يعدم رهاساز ه،ياروم اچهيدر سطح حوضه در يبرشمرد: كاهش بارندگ

شامل  هياروم اچهيآب به در مهم انتقال يها  عدم اتمام پروژه ه،ياروم اچهيدر زيحوضه آبر يمحل سدها

عدم  ز،يو تبر هياروم يفاضالب شهرها يها خانه هيو پساب تصف لوهيسد س ب،يس يانتقال آب از سد كان

 (بهكاشت) است. يمصرف آب در بخش كشاورز يبهره ور شيشروع به موقع طرح جامع افزا

در گفت و  يشرق جانيرباآذ يعيو منابع طب يآموزش كشاورز قات،يمركز تحق سيرئ ،يعلم أتيه عضو

 يآبرفت تيعمدتاً ماه هياروم اچهياطراف در يها مربوط به دشت يها گو با خبرنگار مهر گفت: آبخوان

 اند. داده يدر خود جا يعيوس ينيرزميدارند و منابع آب ز

ه و با تراكم و فرونشست همراه بود شيها با افزا آبخوان نيا ييستايادامه داد: افت سطح ا يبورديبا احمد
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نامتقارن در  يها نشست ايمنطقه، احتمال وقوع فروچاله و  يشناس نيرسوبات و بافت زم تيتوجه به ماه

 .ستيها دور از انتظار ن دشت نيدر ا عيوس يو انحالل يكشش يها بزرگ و گسترش ترك اسيمق

در اكثر مناطق  مياقل رييبه علت تغ ينيرزميز يها از آب هيرو يب يها برداشت رياخ يها افزود: در سال يو

در  يجار يها از حد و استفاده گسترده آب شيب ريكه تبخ هياروم اچهيدر هيكشور و از جمله حاش

 منطقه داشته است. نيا يها نيدو چندان در فرونشست زم يريعلت بوده، تأث ديمز زين حيناصح يكشاورز

مطرح بود و  شياز ب شيتلف كشور بمخ يگرد و غبار در شهرها جادياز ا يگفت: مشكالت ناش يبورديبا

و  تر قيبه مراتب عم يستيز طيمح يجد داتياز تهد يكيطوفان نمك به عنوان  دهيپد تينقش و اهم

آن  از يريجلوگ يبرا يكاف تيكه اگر حساس يكرد؛ چالش دايعموم جامعه نمود پ نيتر در ب خطرناك

 شود. ليتبد يبحران مل كيبه  توانست يم شد ينم جاديا

ادامه داد: با  يشرق جانيآذربا يعيو منابع طب يآموزش كشاورز قات،يمركز تحق سيرئ ،يعلم أتيه وعض

 يخنث يمدت يمرطوب شده و عمالً برا ينمك يزگردهاير يها از كانون ياريها بس آغاز فصل بارش

 خواهد شد.

از  يريجلوگ يبرا عاًيسر دياست و با يمناطق موقت نيمرطوب شدن ا يبه بارش برا يدواريافزود: ام يو

 شد. هياروم اچهيدر ياياح ياتيوارد فاز عمل ينمك يها بروز طوفان

خشك  مهيمناطق خشك و ن يعياز مخاطرات طب يكي زگرد،ير ايگرد و غبار  دهيكرد: پد انيب يبورديبا

 انهيشور خاورم اچهيدر نيتر معضل با خشك شدن بزرگ نيكه ا ياست و زمان رانياز جمله كشور ا

 نيخواهد بود كه ا ريناپذ اجتناب يامر ي) مصادف شود، بروز طوفان گرد و غبار نمكهياروم اچهيدر(

 خواهد گذاشت. طيمح اهانيجانوران و گ ،يبر جوامع انسان يقياتفاق، اثرات عم

روان  تيريزنده، مد رياحداث بادشكن غ ،ينهال، بوته كار ديو تول ياريهمراه با آب يگفت: نهال كار يو

 يو قرق، سامانده ييچرا يها ستميس ياجرا ،يعيطب ياصالح و پرورش گز زارها ،يهمراه بذركار آب



   

 

 

141 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

و  يعيمنابع طب يمشاركت تيريو سنجش گرد و غبار، مد شيپا يها ستگاهيا يدام، احداث و نگهدار يچرا

مقابله با  يده برااز جمله اقدامات انجام ش يباد شيمقابله با فرسا نينو يها روش يو اجرا ييتوسعه روستا

 است. ينمك يزگردهاير

گرد  ديتن نمك در كف آن، باعث تول ها ونيليو رسوب م يپهنه آب نيادامه داد: خشك شدن ا يبورديبا

 ،يكشاورز يها نيبه زم بيو آس يو جانور ياهيبوم گ ستيز ديكه عالوه بر تهد شود يم يو غبار نمك

 د شد.منطقه خواه نيمردم از ا عيموجب مهاجرت وس

گفت:  يشرق جانيآذربا يعيو منابع طب يآموزش كشاورز قات،يمركز تحق سيرئ ،يعلم أتيه عضو

حاصل از  ياست؛ غبار نمك يغرب جانياز آذربا شتريب يشرق جانيدر آذربا ينمك يزگردهايوسعت ر

را  ياهيپوشش گ يآن، تمام افتنيو به محض گسترش  ستين يهمانند غبار خاك هياروم اچهيدر يخشك

 يبرا ييزدا ابانيمناطق گرد و غبار و ب ييبا شناسا يعيو منابع طب ايراستا، ستاد اح نيكه در ا برد يم نيباز 

 .كنند يتالش م زگردهاير تيتثب

و  يتوجه ياست بر اثر غفلت و ب يمتماد يها شور جهان است كه سال اچهيدر نيدوم ه،ياروم اچهيدر

و كاهش نزوالت  ينيرزميز يها از آب هيرو ياستفاده ب ،يكشاورز هيرو يتوسعه ب رينظ يعوامل نيچن هم

به شمار  يستيز طيمح يجد داتياز تهد يكي زين ينمك يزگردهاياست و حاال ر يدر آستانه نابود يجو

 .رود يم
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 – دينيرا بب رانيشدن ا يابانينشانه مهم ب 2 | شود يم ابانيب رانيا | كينفوگرافيا

 23/01/1401ن مورخ خبرگزاري همشهري آنالي

 

 زيو ن رانيشواهد بروز آن در ا انيبه ب ،ييزا ابانيمختصر از ب يفيضمن ارائه تعر ،زير كينفوگرافيا در

 از آن پرداخته شده است. يريشگيپ يو راهكارها ليدال
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 ييزا ابانيب ريكشور در چند دهه اخ يطيمح ستيمعضالت ز نيتر از مهم يكي ن،يآنال يگزارش همشهر به

 كرده است. دايپ يا كننده ابعاد نگران رياخ يها است كه در سال

اما همه آنها در  كنند يرا مطرح م ياريبس ليمعضل دال نيبروز ا يبرا ستيز طيو فعاالن مح كارشناسان

 ستيز طيمختلف مرتبط با مح يها در عرصه تيريسوءمد ل،يدل نيتر نكته اتفاق نظر دارند كه مهم نيا

 منابع آب است.  ژهيو به

از آن را در  يريشگيپ ياتفاق و راهكارها نيا ليو دال رانيمهم بروز آن در ا يها نشانه ،ييزا ابانيب فيتعر

 .دينيبب كينفوگرافيا
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دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – 1401در بودجه  يمجاز جبران صادرات آب وهيش يبررس

24/01/1401 

 

جبران صادرات  وهينسبت به ش ييغذا عيو صنا ي: صادركنندگان محصوالت كشاورز اقتصاد يايدن

درباره  دنظريانتقاد دارند و خواستار تجد ييو غذا ياز كشور با صادرات محصوالت كشاورز يمجاز آب

 آن هستند.

جزو  بياز تصو »نيآنال رانياتاق ا« با  ييوگو           گفت يط رانيصادرات اتاق ا ونيسيكم سيرئ ،يعابد ريام 

كه در آن نهفته است، انتقاد كرد. بر اساس  يا           و ابهامات گسترده 1401 القانون بودجه س 8تبصره » و«

مجلس الزم بود  يتخصص ونيسيماده در كم نيا بيتصو ايو  1401 حهيال شنهادياظهارات او در زمان پ

تا پس از  شد يم نييتع يدراتصا يها بنگاه            مصوبه مهم و اثرگذار بر برنامه نيمرتبط با ا يها           كد تعرفه

 ييمواد غذا ستيمشخص ن يفعال اقتصاد ني. به اعتقاد اشد يم جاديمشكل در اجرا ا نيكمتر ب،يتصو

مرتبط با صنعت  يكاالها هيكل اياست  نشده يشامل محصوالت فرآور ،يمصوبه قانون نيشده در ا اشاره

تنها منوط به  يدر محصوالت كشاورز يمجاز كه فلسفه آب يطي. در شراشود يغذا را شامل م

گسترش آن به  رسد يم رنظ به شود، يم شكريبر مانند ن           و آب يزيمحصوالت جال جات،           يسبز جات،           يفيص

قبول  قابل ريدولت بوده و غ يدرآمدها شيافزا يفقط برا ييو مواد غذا يانواع محصوالت كشاورز

 خواهد بود.

پرداخت  قياز طر ييغذا عيصنا ديتول نديدر فرآ ياز آب مصرف يناش يها           نهيهز نكهيا انيبا ب يعابد

صادرات  يمضاعف و مجدد برا نهيهز جادياظهار كرد: ا شود، ياشتراك و آبونمان پرداخت م حق

است و  الزمفاقد دقت  ،يعوارض صادرات درصد مين زانيو به م يصورت كل محصوالت به گونه نيا

 يگريدر بخش د رانياتاق ا ندگانينما اتي. عضو هكند يم جاديبخش صادرات ا يبرا يرمنطقيغ يتعهد
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گرفته،  صورت شيكشت كشور بر اساس آما يالگو ميو تنظ نيسرزم شيآما تياز سخنان خود به اهم

مشخص  برنامهحوزه موجب شده تا بدون  نيدر ا يوزارت جهادكشاورز يكرد: كوتاه حياشاره و تصر

 ونيسيكم سي. رئميمواجه باش يخاص يختگيهم ر با به يمحصوالت كشاورز بازار ميو تنظ ديدر روند تول

امكان صادرات محصوالت  يبرا يصادرات هيارزش پا درصد ميانتخاب ن يمبنا رانيصادرات اتاق ا

مطالعه  ياز آب كشاورز يطقاستفاده من يدر راستا رسد ينظر م را مبهم دانست و ادامه داد: به يكشاورز

در نوع كشت و استفاده از  رييتغ ليبر به دل           از محصوالت آب ياريانجام نشده است، چراكه  بس يقيدق

قانون بودجه  8تبصره » و«مشمول جزو  دينبا گريكه د شوند يم ديبا مصرف كمتر آب تول يا           گلخانه وهيش

 باشند.

 وهيآنها از ش ديدر تول اي شوند يم ديتول ميصورت كشت د اشاره كرد كه به يوالتبه محص نيهمچن يعابد

. به شوند           يم ديمصرف آب تول زانيم نياستفاده شده و با كمتر ديجد يها روش گريد اي يا           قطره ياريآب

پرداخت  بر يمبن يحكم كل كيهمه آنها  يبرا تمحصوال ديتول وهيگرفتن ش نظر بدون در توان يباور او نم

 كرد. نييثابت، تع يعوارض صادرات

 

 شود يمصرف م يكم اريآب بس ستند،يبر ن           مانند پسته و زعفران كه آب يادامه داد: در كشت محصوالت او

 يقانون بيصادرات آنها هم عوارض پرداخت كرد؟ متاسفانه دولت با تصو يدارد كه برا يپس چه لزوم

بخش را با اختالالت  نيروند صادرات ا ،ييغذا عيو صنا يدرباره همه محصوالت كشاورز يمبهم و كل

 يها           تعرفه نييرا مسوول تع يوزارت جهادكشاورز يفعال اقتصاد نيمواجه كرده است.  ا يجد

 يتيوولمس چيرابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت ه نيشد: در ا ادآوريبر دانست و            محصوالت آب

 ندارد.

 يجا قانون اشاره كرد و گفت: متاسفانه به نيبودن ا رشفافيبه غ رانياتاق ا ندگانينما اتيه عضو
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 ماتيو تصم يميخودتحر ريرشد صادرات، خود را درگ يمناسب برا يفضا جاديو ا يبازارساز

 شده افتيدر گمركات كشور، استرداد مبالغ در درصد ميمبلغ ن افتيبه در تي. با عناميكرد يركارشناسيغ

 شد. ميبا آن مواجه خواه ندهياست كه در آ ياز مشكالت يكي زيو كاال ن يبازرگان به صاحبان كارت

از آب و خاك به كمك استفاده از  انتيمصرف آب و ص يساز           نهيبه يآموزش برا تيبر اهم ديبا تاك او

 يقبل از هر اقدام ديبا يگفت: دولت و وزارت جهادكشاورز ،يصنعت يها           در همه حوزه يعلم يها روش

كنند.  نهيدرست مصرف آب را در كشور نهاد وهيو ش يدر كشاورز يور           بهره يارتقا نهيبا آموزش، زم

 پردازد           يم يخصوص را بخش يركارشناسيغ ماتيتصم نهيموضوعات، همواره هز نيبدون در نظر گرفتن ا

 يوجود آمده و برا به طيبا توجه به شرا رانيصادرات اتاق ا ونيسيكم سيكه به دور از انصاف است.  رئ

 ،يمجاز مرتبط با جبران آب ييغذا عيو صنا يمحصوالت كشاورز            تعرفه فيتكل نييحل مشكالت و تا تع

وقت  دولت در اسرع يداد: صادركنندگان در قبال ارائه تعهد نسبت به صادرات اقدام كنند. از طرف شنهاديپ

 كند. يريگ ميتصم ييو غذا يدرباره آن با مشورت فعاالن بخش كشاورز دنظريموضوع و تجد نيا يبرا
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 يزگردهاياز ر ييراه رها | نديب يرا نم هياروم اچهيدر يزگردهاير يكس | كينفوگرافيا

 24/01/1401خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  - ست؟يچ هياروم اچهيدر ينمك

 

 ايرو كيآن به  يايشور جهان، همچنان دچار بحران بوده و اح اچهيدر نيبه عنوان دوم هياروم اچهيدر

 عيكه باعث مهاجرت وس ست ينمك يزگردهاير جاديبحران، ا نياثر سوء ا نيتر شده است. بزرگ ليتبد

 نطقه شده است.ساكنان م

نجات  يو راهكارها يطيمح تيبحران زس نيمطلب علل وقوع ا نيدر ا ن،يآنال يگزارش همشهر به

 .ميكن يم يرا بررس هياروم اچهيدر

 

 نسبت  اچهيتراز در راتييتغ زانيم

مربع بوده كه نسبت به  لومتريك 2489امسال برابر  نيفرورد 21در  هياروم اچهيدر يعرصه آب سطح •

 است. افتهيمربع كاهش  لومتريك 1015ابه در سال گذشته زمان مش

حجم نسبت به سال  نيمتر مكعب برآورد شده كه ا ارديليم 3/11 يفعل تيآب در وضع حجم •

در حدود  كيدر تراز اكولوژ اچهيمتر مكعب و نسبت به حجم در ارديليم 2/18گذشته حدود 

 كمتر است. ارديليم 12/39

 

  اچهيدر يخشك علل

(باران به  يدر نوع نزوالت جو رييو تغ ييدما نيانگيم شيافزا ،يو كاهش بارندگ يسال خشك •

 يخشك ياصل لياز دال يمصرف آب و سدساز شيافزا ،يكشاورز هيرو يتوسعه ب-برف)  يجا

 است. هياروم اچهيدر
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  يو انسان يعيعوامل طب راتيتاث

نسبت به  ريدو دهه اخ يط دما يا درجه كي شيبارش و افزا يدرصد12كاهش  ؛يعيطب عوامل •

 دوره بلندمدت

 يبرداشت از منابع آب سطح شياحداث سدها و افزا ،يتوسعه كشاورز ؛يانسان عوامل •

 

  اچهيدر ياز خشك يريجلوگ يها راه

 در دست ساخت يسدها هيكل توقف •

 سد بزرگ  12بر برنامه مصارف  قيدق نظارت •

  يش كشاورزحوزه، به بخ يبه سدها يآب مازاد ورود ليتحو عدم •

 لومتريك 25به طول  رود نهيميو س رود نهيزر يها رودخانه اتصال •

 

 هياروم اچهيبحران در يامدهايپ

 اچهياز بستر در يگرد و غبار نمك يها كانون جاديا •

 بزرگ اسينامتقارن در مق يها نشست ايوقوع فروچاله و  احتمال •

 اچهيحوزه در يها در دشت عيوس يو انحالل يكشش يها ترك گسترش •

 شود ليتبد يبحران مل كيبه  تواند يطوفان نمك، كه م دهيپد •

 

 ينمك يزگردهايمقابله با ر يها راه

روان  تيريمد رزنده،ياحداث بادشكن غ ،ينهال، بوته كار ديو تول ياريهمراه با آب يكار نهال •

 و قرق، ييچرا يها ستميس ياجرا ،يعيطب يارهاراصالح و پرورش گز ،يآب، همراه بذركار

 تيريو سنجش گرد و غبار، مد شيپا يها ستگاهيا يدام، احداث و نگهدار يچرا يسامانده

 ييو توسعه روستا يعيبمنابع ط يمشاركت
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 – است يمل يخوزستان/ امسال معضل خشكسال نيبر آسمان و زم يشالق خشكسال

 24/01/1401خبرگزاري فارس مورخ 

 

 يخشك و خشكسال يكه تابستان دهد ينشان م رياخ يخشك، بهار غبارآلود و سوز آفتاب روزها زمستان

 دام و مردم جنوب غرب كشور است. ،يدر انتظار كشاورز يديشد

 اهيباره خاموش شد، هوا س كيآسمان به  شين چهار سال پفارس از اهواز، زمستا يگزارش خبرگزار به

 شد. ليكه س ديشلوغش كرده بود و آنقدر بار يخوديو قرمز شد باران شروع به بارش كرد. آسمان ب اهيس

نخل و  نيخسارتش هنوز هم در سرزم يچنان صورت خوزستان را سرخ كرد كه سرخ آن ليس يليس

 .شود يم دهيآفتاب د

بهار  نيشد كه از هم يآسمان نبود، زمستان آنچنان خشك سپر ياهياز قرمز و س ياما خبرپارسال  زمستان

 .ديرنگ تابستان را د توان يم

 يخشك و خشكسال يكه تابستان دهد ينشان م رياخ يخشك، بهار غبار آلود و سوز آفتاب روزها زمستان

 دام و مردم جنوب غرب كشور است. ،يدر انتظار كشاورز يديشد

كه آب  شتريمردم خوزستان به سرعت در حال گذر است و روز به روز هشدارها ب يبرا ها هيثان كيت كيت

 كم است. يهست ول

 

 كشت  تيممنوع اعالم

شلتوك را در حوزه كرخه  ريپر مصرف نظ يها اقدام خود كشت نيآب و برق خوزستان در نخست سازمان

تحت پوشش  يشلتوك و... در اراض ريتابستانه نظ يها آب كشت نيكرد: امكان تام ديممنوع اعالم و تاك

 كانال سلمان وجود ندارد.
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آب با اشخاص،  ني: در صورت انعقاد قرارداد تامكند يم انيكرخه و شاوور ب ياريعامل شركت آب ريمد

 تابستانه نخواهد داشت.  آب كشت نيبه لحاظ تام يتيمسئول چگونهيشركت ه نيا

و اعالم  ياستاندار ماتيو بر اساس تصم يمنابع آب ديبه كمبود شد : با توجهديگو يم يصادق مسعود

شركت از  نيتحت پوشش ا يها تابستانه در شبكه يها كشت تيسازمان آب و برق خوزستان، ممنوع

 شده است.  يبه طور مكرر اطالع رسان 1400اواخر سال 

 

 سخت در انتظار خوزستان تابستان

: كاهش ديگو يدر انتظار است، م يتابستان سخت نكهيا انيبا ب ازيخوزستان ن يجهاد كشاورز ركليمد

را با تنش  يكرخه، بخش كشاورز زيدر سال گذشته و مناطق باال دست مخصوصا در حوزه آبر يبارندگ

 .كند يمواجه م يديشد يآب

ر از عبو يبرا ميخواه ياست و از مردم م يحوزه كرخه فوق بحران تي: وضعديافزا يزاده م يريام خدارحم

 كنند. يبر خوددار و از كشت محصوالت آب تيكشت را رعا يبحران، الگو

شامل حوزه كارون  تيممنوع ني: كشت شلتوك در حوزه كرخه ممنوع شده و احتماال ادهد يادامه م يو

 هم شود.

ها  كشت ريدانست و اظهار كرد: سا نيتام ياعالم شده را مصوبه شورا تيممنوع يجهاد كشاورز ركليمد

 .شود يكشت انجام م ياساس الگوبر

 

 ستيكشت، مناسب ن تياعالم ممنوع فقط

ها نشان  بارش تي: وضعديگو يآب استان م تيدرباره وضع زيكشاورزان خوزستان ن يانجمن صنف سيرئ

 رياز سا شتريمسئله در حوزه كرخه ب نيخوزستان با مشكل مواجه هستند و ا يآب يها كه همه حوزه دهد يم
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 .ها است حوزه

ها نسبت به حالت نرمال  بارش يدرصد 46در حوزه كرخه شاهد كاهش  نكهيا انيبا ب ياسد مسعود

 درباره حوزه مارون هم وجود دارد. ها ينگران نياست و ا ميحوزه وخ نيدر ا تي: وضعديافزا يم م،يهست

 يزان خوزستان: كشاورديآ يدست م تنها درآمد كشاورزان با كشت و فروش محصول به نكهيا انيبا ب يو

آب  ،يسال آب يوجود اگر در ابتدا نيبا ا يندارند ول يمناسب يمال تيوضع ها يتكرار خشكسال ليدل به

 را همراه كرد. انها را جبران و كشاورز با پرداخت معوق كشت، خسارت توان يكشت نبود، م يبرا يكاف

 

 ستين يكشت دستور يالگو رييتغ

از وارد  ديو دولت با شود يكشت منجر به حل مشكل نم تيممنوع طرفه كي: اعالم كند يم انيب ياسد

 كند. يريمردم جلوگ شتيآمدن خسارت به مع

كشت  يالگو رييدنبال تغ است كه به ياديز يها سال ي: دولت و وزارت جهاد كشاورزديگو يم يو

 .شود يكار با مصوبه و دستور انجام نم نيتوجه كرد كه ا ديهستند اما با

انجام  يبازرگان يمستمر و بسترساز يها گسترده، آموزش يها كشت با مشوق يالگو ريي: تغديافزا يم يو

 .شود يكشت و مصوبه محقق نم تيو اال با ممنوع شود يم

 

 است يامسال مل يخشكسال معضل

است چرا  يتابستان امسال مل ي: معضل خشكسالكند يكشاورزان خوزستان عنوان م يانجمن صنف سيرئ

است؛  يصدها هزار نفر وابسته به كشاورز يو زندگ ميهست يدچار تنش آب يمرز يوزه آبح كيكه در 

 .ميكن يبه كشور ظلم م مينينب يمعضل را مل نياگر ا

 نيرا ملزم به تام عيدولت صنا م،يمواجه شد يدر حوزه اصفهان با مشكل خشكسال ي: وقتديافزا يم يو
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قرار  ياستاندار اريها در اخت جبران خسارت ياعتبارات را برا نيتومان اعتبار كرد و ا ارديليم 500و  كهزاري

 داد.

داشته باشند و به  يتعهدات ديمواقع با نيدر ا يميفوالد، نفت و پتروش يها : شركتدهد يادامه م ياسد

 .نديايب يكمك بخش كشاورز

روشن و  ي، كولرهاتا شروع تابستان نمانده و سوز آفتاب ياديفارس، فاصله ز يخبرگزار يها گزارش به

 مسئله است. نيا ديدما مو شيافزا

درست و  ماتيبا تصم تواند يكه دولت م ديد ديهستند و با انيسرعت رو به پا به يبهار يروزها نيا

 .شود يدوباره تابستان خوزستان، خزان م نكهيا اي رديبروز بحران را بگ يموقع جلو به
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – شد!سد كرخه تابستان نشده، خشك  | دينيبب

25/01/1401 

 

متر مكعب در روز بدتر  ونيليم 11,5 يبا خروج يسد كرخه در حال تياسفند سال گذشته، وضع اواخر

 يكار يكشت شال نيتام يبر نبود آب برا يمان آب و برق خوزستان مبنشد كه بر خالف اعالم ساز

و  هاركشت شلتوك در ب ياستان توسط برنجكاران برا نيا يهزار هكتار از اراض 120از  شيتابستان، ب

 اجاره داده شد. 1401تابستان سال 

 
در حال انعقاد بود  زين يبكو يشال يقرارداد با واحدها گريد يآن زمان، از سو ن،يآنال يگزاش همشهر به

 تياعمال ممنوع نهيخوزستان زم ياستاندار يبا هماهنگ يو مشخص بود كه اگر وزارت جهاد كشاورز

بروز فرابحران در  نهيمنابع وجود نخواهد داشت و زم نيتام يبرا يكشت برنج را فراهم نكند، آب يقانون

 خواهد شد. ديمنطقه تشد نيا
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سد كرخه نسبت به  رهيذخ يمتر مكعب ارديليم 1,6 كاهش مقام مسئول اعالم كرد؛ كي

 25/01/1401خبرگزاري مهر مورخ  – سال گذشته

 

و  ارديليم كيازمان آب و برق خوزستان گفت: در سد كرخه با كاهش مطالعات جامع منابع آب س معاون

 .مينسبت به زمان مشابه در سال گذشته رو به رو هست يحجم منابع آب يمترمكعب ونيليم 600

متر  180سد كرخه  ياظهار كرد: تراز فعل يشهباز يعل رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

 متر بوده است. 199زمان  نيكه سال گذشته در هم يلاست، در حا اياز سطح در

 سطح آب سد نسبت به سال گذشته است. يمتر 19كاهش  يسد كرخه به معنا يادامه داد: تراز كنون يو

 كيدر سد كرخه با كاهش  نيمطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: بنابرا معاون

 .مينسبت به زمان مشابه در سال گذشته رو به رو هست يمنابع آب حجم يمترمكعب ونيليم 600و  ارديليم

كه در خصوص كشت محصوالت آب بر مانند برنج در استان  يو مباحث يآب كشاورز نيدرباره تأم يو

كشت شلتوك و  يآب برا نيسدها، امكان تأم ريذخا تيخوزستان مطرح است، افزود: با توجه به محدود

سبب بر هم خوردن  تواند يمحصوالت م نيف وجود ندارد و كشت امحصوالت پرمصر يبه طور كل

استان از  ياتيح يآب يازهاين نيشده و در تأم زيآبر يها در حوضه يشكننده منابع و مصارف آب دلتعا

مختلف  زيآبر يها در حوضه نيسنگ يها آبادان و خرمشهر و دام التينخ ست،يز طيجمله شرب، مح

 .كند يم جادياستان اختالل ا

 يرسان محصوالت از بهمن سال گذشته در سراسر استان اطالع نيكشت ا تيممنوع نكهيا انيبا ب يشهباز

 ربط يذ يها دستگاه ياخذ و به تمام يو استان يرابطه مصوبات مل نيشده است، خاطرنشان كرد: در ا

 ابالغ شده است.
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ي همشهري آنالين خبرگزار -  است انيدر م هيترك يپا |شد؟  رهيت رانيچرا آسمان ا

 26/01/1401مورخ 

 

در  زگردير يها كانون جاديا يعامل اصل هيترك يها يگفت: سد ساز ستيز طيپژوهشگر مح كي

 است. هيمنطقه از جمله عراق و سور يكشورها

 سانيدر برنامه پارك پرد ياضيبرهان ر ما،يصدا و س يبه نقل از خبرگزار نيآنال يگزارش همشهر به

درصد  80كشور را در برگفته است تا حدود  رياخ يكه در روزها ييزگردهايكه ر نيا انيتهران با ب ويراد

 يها چهره يعنياست  يا ترانهيمد مياقل رانيا ميدارد، افزود: اقل يدرصد منشاء داخل 20و  يمنشاء خارج

 نيبه طور عمده از سمت غرب است بنابرا شوديكه وارد كشور م ييها انيوزش باد و جر ،يبارش ياصل

 كشور دارند. ميبر اقل ياديز اريبس راتيتاث هيمثل عراق و سور رانيغرب ا يكشورها

سدها  نيسد در دست ساخت دارد كه ا 22به نام گاپ،  يعيوس  در برنامه هياستاد دانشگاه افزود: ترك نيا

متر مكعب آب را  ارديليم 50به  كينزد ييبزرگ هستند كه به عنوان مثال سد آتاتورك به تنها يبه قدر

 .ميدار رانيكه ما در ا يسد 650از مجموع تمام  شيب يعني كند يم رهيذخ

سرچشمه  هيت كه از تركدجله و فرا يها رودخانه يبه خصوص بر رو ها يسد ساز نيافزود: ا ياضير

 يها و اراض شود و تمام تاالب ليو عراق تحم هيبه سور ياديز اريبس يسبب شده است كه خشك رنديگ يم

از  ييزگردهايها ر تاالب نيكه با خشك شدن ا رنديقرار بگ يمنف ريكه مرطوب بودند تحت تاث يكشاورز

وارد  يجو يها انيو همراه با جر كنند يم زشيخ يبا هر وزش باد كرونيدر حد م يجنس رس با ابعاد

 .شوند يكشور ما م

 ياديز يها تيكه عراق شكا نيبا اشاره به ا ستيز طيمح ندگانيمشاور پو نيشركت مهندس رعامليمد

را به شدت مهار  هيبا برنامه گاپ حقابه عراق و سور هيخصوص كرده است، اظهارداشت: ترك نيدر ا
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و در كشور  ميدار زگردير يها كانون زيضوع ما در منطقه عربستان نمو نياز ا ريكرده است، اما به غ

 .ميها ندار بر تاالب يدرست تيريخودمان هم مد

كه در معرض خشك شدن است،  ييها تاالب نياز مهمتر يكيبه عنوان  ميبه تاالب حورالعظ ياضير

هر دو  يقرارد دارد، ول رانيتاالب در عراق و بخش كوچكتر آن در ا نياشاره كرد و گفت: بخش عمده ا

 نيتر ياصل يستيز طيعدم توجه به مسائل مح نيحفظ آن قائل نبوده اند و ا يبرا يدر خور تيكشور اهم

 بود. ميشاهد آن خواه زين ها نياز ا شيروند ب نياست و متاسفانه با ا رياخ يها يعامل نابسامان

ها، گفت: چند  نيدلف يره به روز جهانبا اشا نيسبز همچن ندگانيپو يموسس گروه پژوهش اتيه سيرئ

فارس و  جيخل يقسمت ساحل لومتريهزار ك 2است در حدود  ييايپستاندار در كيكه  نيدلف ي گونه

 شود يم ليمنطقه تحم نيكه بر ا ينفت يها يمثل آلودگ يراتييتغ نيدارند، بنابرا ستيعمان ز يايدر

 بگذارد. يموجودات ارزشمند اثر منف نيا يبر زندگ تواند يم
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 27/01/1401دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – ياز تداوم خشكسال ينگران

 

گذشته  يكه سال زراع يسخت خشكسال اريبس طيكرد، شرا ينيب شيپ يجهاد كشاورز ري: وز اقتصاد يايدن

 نژاد يسادات دجواديس ،»رنايا«ادامه خواهد داشت. به گزارش  زيدر اغلب مناطق كشور رخ داد، امسال ن

استمهال  مت،يق انارز التيپرداخت تسه ،يو خشكسال يآب كشت متناسب با كم يالگو ريياظهار كرد: تغ

عبور از  يها برا راهكار نيتر دامداران از مهم ازيعلوفه موردن نيو تام ركرديد ميجرا يوام و بخشودگ

 ور خواهد بود.كش يو دامدار يبرداران بخش كشاورز و كمك به بهره يخشكسال

در  راتييتغ نياظهار كرد: ا يو آثار آن بر بخش كشاورز رياخ يها در سال مياقل رييبا اشاره به تغ يو

آنچه مهم است،  ي. ولشود يم دهيوضوح د خصوص رودخانه كرخه به كشور به يآب يها اغلب حوضه

 نيو تام زانكمك به كشاور يبرا يو دامپرور يكشاورز يها هيبرداران و اتحاد و مشاركت بهره يهمراه

 دهيافزود: با توجه به ابعاد پد يجهاد كشاورز رياست. وز يآنان با توجه به كمبود آب و خشكسال شتيمع

بخش به كار خواهد  نيا دگانيد كمك به كشاورزان و خسارت يدولت همه توان خود را برا ،يخشكسال

تن گوشت خبر داد و  زاره100طع واردات ق يگوشت قرمز برا ديچهار قطب تول فياز تعر يگرفت. و

باغملك و  ذه،يزاگرس شامل سه شهرستان ا هيخوزستان و حاش يها مناطق شرق   قطب نيازا يكيگفت: 

 يو دامپرور يدامدار يبرا ياديز تيمناطق استعداد و ظرف نيافزود: ا نژاد يدزپارت (دهدز) است. سادات

شركت  يگوشت از سو ينيتضم ديو خر عفانمستض اديعلوفه و دام با كمك بن نيرو تام نيدارند، از ا

شارژ  قيهم از طر ازيكرد: اعتبار موردن حيتصر يخواهد شد. و يياجرا يجار امور دام در سال يبانيپشت

 خواهد شد. نيكند، تام يداريدام را خر ازيكه دامدار قادر باشد علوفه موردن يبه نحو» دامدار كارت«

 ذه،يمنطقه ا يدر پشت سدها يپرور يآبز يها تياز ظرف يريگ بهره يكرد: برا انيب يجهاد كشاورز ريوز

اشتغال  جاديا يبرا ها تيظرف نيانجام خواهد شد تا بتوان از ا روين ريبا وز يباغملك و دزپارت مذاكرات
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 يها تيظرف گريد زرا ا يمحصوالت كشاورز يو فرآور ييدارو اهانيكشت گ يمولد استفاده كرد. و

كه شرق خوزستان  دهد يآب و خاك نشان م نهيمطالعات در زم جيكرد و افزود: نتا انيمنطقه ب نيا

مناطق را از  نيدر ا يا مجتمع گلخانه جاديا نژاد يشود. سادات ليتبد ييدارو اهانيگ ديبه قطب تول تواند يم

 تيريمد توان يمناطق را م نيدر ا يلكساكرد و افزود: در مجموع خش انيب يكشاورز يها تيظرف گريد

گفت: با توجه به  يجهاد كشاورز ري. وزننديبب يكمتر بيكه كشاورزان و دامداران آس يا كرد؛ به گونه

باغملك و  ذه،يدر مناطق ا يمقام معظم رهبر يهزار هكتار550گام دوم طرح  يمطالعات، اجرا انيپا

و ابراز  فيتوص يمطالبه عموم كيطرح را  نيدوم ا مگا ياجرا يقرار دارد. و تيدزپارت در اولو

مناطق  نيدر ا ازياعتبار موردن صيو تخص نيبا تام يهزار هكتار550كرد كه گام دوم طرح  يدواريام

 شود. يياجرا
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 يها ها از آب درصد برداشت14/ 1400در سال  رمجازيهزار حلقه چاه غ10حفر 

 28/01/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – است رمجازيغ ينيرزميز

 

منابع آب گفت: در  تيريشركت مد يبرقاب نگيسپاچيو د يبردار بهره يفن يها دفتر توسعه نظام معاون

 يها مسدود كردن چاه ،يور منابع آب و ارتقاء بهره تيريمد يها از راه يكي 1401بودجه سال  حهيال

 ار دارد.قر زدهميمهم در دستور كار دولت س نيذكر شده است و ا رمجازيغ

 نگيسپاچيو د يبردار بهره يفن يها معاون دفتر توسعه نظام ،يرحمان ديحم م،يتسن يگزارش خبرگزار به

تا  ران،يمنابع آب ا تيريمطلب، افزود: طبق آمار شركت مد نيا انيمنابع آب، با ب تيريشركت مد يبرقاب

 494تعداد،  نيداشته است كه از اهزار حلقه چاه آب در كشور وجود  864، حدود 1400اسفند سال  انيپا

هزار  360حدود  1399سال  انيرقم در پا نيبوده است؛ ا رمجازيهزار حلقه غ 370هزار حلقه چاه مجاز و 

 هزار حلقه به آن اضافه شده است. 10حلقه چاه بوده كه در سال گذشته 

تا  1389از سال  دهد يان منش شده، ييشناسا رمجازيغ يها چاه راتييتغ يادامه داد: روال تجمع يرحمان

 هزار حلقه چاه پر شده است. 125شده است و حدود  ييهزار حلقه چاه شناسا 90حدود  يزيچ 1399سال 

 يها چاه يرقم برا نيا شود، يم هيمجاز تخل يها مترمكعب آب از چاه ارديليم 48افزود: ساالنه  يو 

 ها است. صد كل برداشتدر 14حدود  يزيچ يعنيمترمكعب  ارديليم 7حدود  رمجازيغ

كرد: در  حيمنابع آب تصر تيريشركت مد يبرقاب نگيسپاچيو د يبردار بهره يفن يها دفتر توسعه نظام معاون

 ييشناسا ديحلقه چاه جد 7700حلقه چاه پر شده و حدود  كصديهزار و  10، حدود 1399تا  1398 يسالها

دو  نيدر همان سال حفر شده است كه تفاضل ا يبرخ از قبل وجود داشته و يتعداد برخ نيشده است كه از ا

 اضافه شده است. رمجازيغ يها به تعداد چاه 1399حلقه چاه است كه در طول سال  2200عدد، 
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 – درصد كاهش داشته است 12كشور  يآب سدها ريذخا نسبت به سال گذشته؛

 28/01/1401خبرگزاري مهر مورخ 

 

 12با پارسال  سهيكشور در مقا يآب سدها ريآب كشور اعالم كرد كه ذخا يها اطالعات و داده دفتر

 درصد كمتر شده است.

آب كشور اعالم  يها هدفتر اطالعات و داد ركليمد رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

 26,15كشور به حدود  يكل حجم آب مخازن سدها زاني) م1400-1401 ي(سال آب نيفرورد 27كرد: تا 

 .ميباش يم يدرصد 12گذشته شاهد كاهش  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمتر مكعب رس ارديليم

به مخازن سدها  يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يوضع ورود يزاده افزود: بررس قاسم روزيف يآقا

گذشته كاهش  يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 3است كه  دهيمترمكعب رس ارديليم 20,71هم به 

 دارد.

استان خوزستان و  ياصفهان، سدها رود ندهياستان تهران، سد زا يسدها يپرشدگ زانيگفت: م يو

درصد و  57درصد،  30درصد،  25حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يسدها

 صرفم نهيبه يالگو تيرعا ،يمنابع آب ريكشور و وضع ذخا يمياقل طيدرصد است و با توجه به شرا 73

 است. يضرور يمختلف امر يها در بخش
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 رهيذخ يدرصد 12/ كاهش ديمترمكعب رس ارديليم 26كشور به  يآب سدها ريذخا

 28/01/1401ري تسنيم مورخ خبرگزا – مخازن نسبت به سال گذشته

 

هش مترمكعب، شاهد كا ونيليم 150و  ارديليم 26كشور به  يآب در مخازن سدها ريحجم ذخا دنيرس با

 .ميآب سدها نسبت به روز مشابه سال گذشته هست ريحجم ذخا يدرصد 12

با  دهد يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

كل حجم آب در  زاني) م1400-1401 ي(سال آب نيفرورد 27تا  ،يروز از سال آب 206شدن  يسپر

 12گذشته  يمتر مكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال آب ارديليم 26,15ود كشور حد يمخازن سدها

 .دهد يدرصد كاهش نشان م

 تيوضع يخصوص گفت: بررس نيآب كشور در ا يها دفتر اطالعات و داده ركلي، مد»زاده قاسم روزيف«

مترمكعب  داريليم 20,71به  يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود

 گذشته دارد. يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 3معادل  ياست كه كاهش دهيرس

استان خوزستان  يدر استان اصفهان، سدها رود ندهياستان تهران، سد زا يسدها يپرشدگ زانيافزود: م يو

رصد د 57درصد،  30درصد،  25حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يو سدها

 نهيبه يالگو تيرعا ،يمنابع آب ريذخا تيكشور و وضع يمياقل طيدرصد بوده و با توجه به شرا 73و 

 است. يضرور يمختلف امر يها مصرف در بخش
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شود؟ / چرا اردوغان تنها مقصر وضع  ياز سكنه م يخال رانياز ا ييبخش ها يبزود

مورخ  انتخاب يليتحل يبرخ گاهيپا - است انيدر م رويوزارت ن ي/ پا ست؟يموجود ن

28/01/1401 

 

 دهيرس» انتخاب«به دست  ياست؟ مدارك رگذارير تاثگرد و غبا يبحران داخل يها بر كانون يعامل چه

آبه  حق نياعالم كرده كه تام روين ريجمهور به وز سيبا وجود آنكه معاون اول رئ دهد ياست كه نشان م

با منشا  زگردير دهيپد ديتشد نهيبوده و زم توجه ينامه ب نيوزارتخانه به ا نيباشد، اما ا تيها در اولو تاالب

 ور فراهم كرده است.را در كش يداخل

در  يكه حت ييها زگرديشد. ر زگردير دهيپد ريهفته گذشته درگ رانياستان ا 18مرگن:  الي/ لانتخاب

 500تهران را به مرز  يندگيشاخص آال يآسمان مازندران هم گزارش شد، از كجا منشا گرفت؟ باد بهار

 نيامسال نخست يها زگرديالم شد كه رمحافل اع يدر برخ ياوضاع نيرساند. در چن يفوق بحران طيو شرا

شدن منطقه را فراهم كرده  زيغبارخ نهياجرا كرده و زم هيسوغات اَبر پروژه گاپ است كه اردوغان در ترك

كه در ارتباط با  ديگو يمقابله با گردوغبار م يكارگروه مل سيرئ يرگانيب يمحمد طهماسب ياست، اما عل

 يبا منشا خارج يها زگرديكه ر كند يم اني. او بداز عوامل توجه كر يا به مجموعه ديبا رياخ يها زگردير

 يو تار كرد. به گفته طهماسب رهيرا ت رانيشد و در مجموع آسمان ا يداخل يها زگردير زشيباعث خ

موثر باشد، اما آنچه در هفته گذشته رخ داد، حاصل  ها زگردير دهيدر وقوع پد تواند يپروژه گاپ هم م

با منشا  يها زگرديگرفت كه ر جهينت نيچن توان يم بيترت نياست. به ا عراقع در استان االنبار مرات بيتخر

 يبحران داخل يها بر كانون يجان مردم شده است. اما چه عامل يدر هفته گذشته بال ،يو خارج يداخل

 سياون اول رئبا وجود آنكه مع دهد ياست كه نشان م دهيرس» انتخاب«به دست  ياست؟ مدارك رگذاريتاث

نامه  نيوزارتخانه به ا نيباشد، اما ا تيها در اولو آبه تاالب حق نياعالم كرده كه تام روين ريوز بهجمهور 
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 يرا در كشور فراهم كرده است. آرزو اشرف يبا منشا داخل زگردير دهيپد ديتشد نهيبوده و زم توجه يب

 يكه دو سال ديگو يم ستيز طيفاظت محسازمان ح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليزاده، مد

است كه  يناسالم يهوا ها يتوجه يب نيندارد. حاصل تمام ا يها توجه آبه حق نيبه تام روياست وزارت ن

 ها خواهد داشت. بر سالمت آن يكرده و تبعات مهلك ريرا درگ انيرانيا هير

بود  هيهمسا يها ها از كشور منشا آنكه  ييها زگرديرا پشت سر گذاشت. ر يو تار رهيهفته ت رانيا آسمان

مردم پخته شود كه  يبرا يهم فعال شده و آش رانيا يبحران يها شدند تا كانون ريسراز رانيبه سمت ا

 زانيم نيو ا ديرس 500تهران در هفته گذشته به  يهوا ي. شاخص آلودگستين ريپذ خوردن آن امكان

ها انداخت.  را بر سر زبان تختيپا يليد، زمزمه تعطبو دهيبحران را هم درنورد يها كه مرز يندگيآال

هوا  طيباور بودند كه با وزش باد و بارش باران شرا نيتهران نرفتند و بر ا يليتعط ربارياگرچه مسئوالن ز

آسمان  يها زگرديفروش كند. ر تختيدر پا ركه تب گرد و غبا ديطول كش ياما دو روز شود، يبهتر م

 نيبود. البته ا دهيپد نياستان كشور شاهد ا 18ها،  شدند و بر اساس گزارش دهيشتهران تا مازندران هم ك

كه در مركز كشور قرار دارند رو به بهبود  ييها در تهران و استان طيكه شرا يهمه ماجرا نبود. در حال

فعال شد و منجر به تداوم  يخارج يها كانون ريهم تحت تاث يداخل يها زگرديكانون ر گذاشت، يم

 مردم جنوب غرب و غرب كشور شد. يمان غبارآلود براآس

 

 رانيآسمان ا يها زگردياز ر يمسئول بخش روين وزارت

 ظيهمچنان مردم خوزستان غبار غل رفت، يمردم تهران رو به بهبود م يبرا دنينفس كش طيكه شرا يحال در

جان مردم منطقه  يغبار بال نيخشك شده منطقه بود. ا يها كه منشا آن تاالب ي. غباركردند يرا تنفس م

مردم جنوب غرب و غرب كشور فراهم كرده است. بر  انيرا در م يتنفس يها يماريبروز انواع ب نهيشده و زم

 است. يبا منشا داخل يها زگرديمقصر ر روياست، وزارت ن دهيرس» انتخاب«كه به دست  ياساس سند
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 يآذرماه سال گذشته برا 11كه  روين ريبه وزجمهور  سيدفتر رئ سيرئ يلياسماع نينامه غالمحس در

 تياز وضع يخواسته شده است كه ظرف مدت دو هفته گزارش روياز وزارت ن شود، يارسال م انيمحراب
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 نيشود كه تام يوزارتخانه اعالم م نيبه ا نيدر كل كشور ارائه كند. همچن يستيز طيمح يها حقابه تيرعا

از نامه هم  يگري. در بند درديقرار گ تيها در اولو تاالب يايو اححفظ  ژهيو به يستيز طيمح يها حقابه

مربوط به حوزه آب به طور  ماتيدر تصم ستيز طيسازمان حفاظت مح يكه نظر تخصص شود يم ديتاك

 !چيه بايتقر ست؟ينامه چ نيبه ا رويكامل لحاظ گردد. اما واكنش وزارت ن

 

 ها در دو سال گذشته حقابه تاالب نيتام عدم

 ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليزاده، مد يطور كه آرزو اشرف نآ

 نداده است. صيكشور را تخص يها آبه تاالب هست كه حق يدو سال روي: وزارت نديگو يم» انتخاب«به 

 ها زگردير نيا است، اما يبا منشا خارج ميكه در هفته گذشته شاهد آن بود ييها زگردي: ركند ياضافه م او

 است. نيسرزم يداريعدم توجه به پا ليو به دل عتيطب يها آبه حق تيهم متاثر از عدم رعا

منشا گرد و غبار هستند و  يداخل يها زگرديكشور در بحث ر يها از تاالب ياريزاده بس يگفته اشرف به

ها به منشا گرد و  تر تاالببس م،يدار يو كم بارش يخشكسال طيو شرا شود ينم نيها تام آبه آن حق يوقت

 .شود يم ليغبار تبد

آبه  حق م،يكه در آن قرار دار يجار يسال آب يگذشته و حت ي: متاسفانه در سال آبدهد يادامه م او

شده به صورت  نيها حقابه تام تاالب ينشده است. اگر در برخ نيكشور به صورت كامل تام يها تاالب

 نشده است. نيل تامطور كام ها به مختصر بوده و حقابه

 يسازمان مطالعات ني: اديگو يم ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

سازمان است را انجام  نيكشور كه به عهده ا يها تاالب يستيز طيمح ازين نييانجام داده و طبق قانون، تع

 طيمح ازيمربوط به ن دو نرمال اعدا يكسالخش ،يترسال يها ويمطالعات بر اساس سنار نيداده است. در ا

 ها درج شده است. تاالب يستيز
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است، به  يو خشكسال يكم آب يها ويدر سنار ستيز طيكه مورد انتظار سازمان مح يگفته او، اعداد به

ها را كه درخواست  تاالب يزنده مان يها وزارتخانه همان حداقل نياعالم شده است، اما ا رويوزارت ن

 نكرده است. نيمشده، تا

پرسش كه چند  نيدر پاسخ به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

: دهد  يپاسخ م گونه نياست، ا افتهيها اختصاص  خشك به تاالب طيدر شرا يآبه درخواست درصد از حق

و در  تها صفر بوده اس از تاالب يليعدد بدهم. در خ توانم يكم است. اكنون نم يليخ صيعدد تخص

 است. زيناچ اريها بس هم عدد يبرخ

اگر از بحث  ي. حتشود ياصال لحاظ نم يآبه گاوخون سال است كه حق يها : سالكند ياضافه م او

آبه  حق گريد يها از استان يليدر خ م،يآبه تاالب در استان اصفهان بگذر رود و بحث حق ندهيرودخانه زا

 گريد يها ثخاطر شاهد بحث فرونشست، گرد و غبار و بح نيشده است به همن نيتام نيسرزم يداريپا

 است. ستيز طيآبه مح از عدم لحاظ حق يكه همه آنها، تبعات ناش ميهست

بختگان  اچهيآبه در به طور كامل لحاظ نشده است. حق هياروم اچهيآبه در : حقدهد يزاده ادامه م ياشرف

 ايو منابع كنترل شده باال دست  مياعالم كرد رويكه به وزارت ن ييها اصال داده نشده است. اكثر تاالب

 است. دهشان لحاظ نش آبه را رها كنند، حق يمنابع آب توانند يهمان سد دارند و م

 

 دستاورد پروژه گاپ؟ نينخست ر،ياخ يها زگردير

در  يعني رانيا يگيدر همسا م،يكشور كه بگذر يها جان تاالب يعنوان بال به يداخل يها يسدساز از

از  يهم خواهد شد. برخ رانيجان ا ياست كه قطعا تبعات آن بال انيدر جر يآب يها اَبر پروژه هيترك

خود كرده  ريدرگ ار رانياز ا يميهفته گذشته كه ن يها زگرديباورند كه ر نيبر ا ستيز طيكنشگران مح

همان گاپ را  اي »يجنوب شرق يتولپروژه آنا« هيكه ترك يسوغات پروژه گاپ است. زمان نيبود، نخست



   

 

 

168 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

از كارشناسان نسبت به تبعات  ياريكامل كرد؛ بس شود، يم يآب برق روگاهين 19سد و  22كه شامل ساخت 

 يعنيآن  يها از سد يكيبس كه فقط  نيپروژه هم نيا فيطرح هشدار دادند. در توص نيا يستيز طيمح

 300 باًيمگاوات تقر 1200 ديتول تياپ، با ظرفبزرگ گ يآب پروژه برق نيعنوان سوم به سويليسد ا

در خود آب  رانيا يها برابر تمام سد نيو چند دهد يمربع از دره دجله را به خود اختصاص م لومتريك

 .كند يم رهيذخ

عراق را با اختالل مواجه خواهد  يعنيدست  نييپا يآب اراض نيعظمت، بدون شك تام نيبا ا يا پروژه

به  ها ينگران نيهمراه بود. ا هيهمسا يها كشور قيعم يبا نگران سويلياز سد ا ياربرد كرد. آغاز بهره

 نياول ر،ياخ يها زگرديرباورند كه  نيبر ا رانيا ستيز طيشده است. فعاالن مح دهيهم كش رانيا يها مرز

 يمحمد طهماسب يروانه شده است، اما عل رانيا يها سوغات ابرپروژه اردوغان است كه به سمت مرز

 يگريرابطه نظر د نيدر ا ستيز طيگردوغبار سازمان حفاظت مح دهيمقابله با پد يستاد مل ريدب يرگانيب

 دارد.

به هر حال  يداشتند، ول يو پس رخدادش هر دو منشا خارج ريرخداد اخ ني: اديگو يم» انتخاب«به  او

كه  يبا توجه به قدرت كَنش را يمل يها از كانون يبود كه بخش يكه شكل گرفته بود، طور يانيشدت جر

 داشت، به صورت محدود فعال كرد.

بود كه در شمالغرب عراق،  يانيجر رياخ يها زگردير ي: عامل اصلكند ياضافه م يرگانيب يطهماسب

 يشتريهم كه با شدت ب يو اردن شكل گرفته و به سمت ما آمده است. گرد و غبار بعد هيجنوب سور

شود و  دكشور وار يداخل يلينبود كه به سمت مناطق خ يآن طور يما انرژبود، ا يوارد كشور شد، داخل

 نيخاطر در ا نيهوا را آلوده كرد و متوقف شد. به هم يمقدار كي يو جنوب غرب يصرفا در مناطق غرب

 مناطق هوا به شدت غبارناك شد.

 ها زگردي: درباره رديگو يپروژه گاپ بوده، م ياجرا ليبه دل رياخ يها زگرديوقوع ر ايآ نكهيدرباره ا او
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غبار را  يريگ خود منشا شكل يقبل يها . در صحبتستين يعامل، اقدام درست كيمطرح كردن فقط 

و غبار مراتع جنوب  د. در واقع كانون گرميندار يزراع يكه منشا غبار بود، اراض يمطرح كردم. در مناطق

 ون هم در استان االنبار قرار داشت.كان نيتر يو غرب عراق منشا گردو غبار بودند. اصل هيسور

 بيتخر يمرتع يگرد و غبار اراض ي: كانون اصلكند يگردوغبار اضافه م دهيمقابله با پد يستاد مل ريدب

 اياز مناطق جنوب غرب آس يليمناطق مثل خ نيدر عراق است. ا ديشد يبردار بهره ليشده به دل

و  يم، كم بارشياقل رييتغ ،يخشكسال ليها به دل آن با پوشش كم است كه قدرت حفاظت در ييها زار بوته

 است. افتهيخاك، كاهش  يخشك

اشاره كرد.  يبه منابع مرتع اديو فشار ز يبردار به بهره ديبا ها زگردير يريگ : درباره شكلكند ياضافه م او

ع در آب در واق تيآب را محدود كرده و محدود نكهيا ليآن پروژه هم به دل ديآ يجلوتر كه م

 داشته باشد. ريتاث تواند يم كند، يم جاديرا ا يكشاورز ياراض يرهاشدگ

گرد و  دهيپد يپروژه چند درصد رو نيداد كه ا صيتشخ توان ينم يبه درست يرگانيب يگفته طهماسب به

 قيدق يحس صحبت كرده است، چون مطالعه علم ياز رو ديبگو ياثر دارد. هر كس عدد رانيغبار در ا

 ليبه مسا يماست و چه حج هيترك ياز پروژه سدساز يناش ها زگردياز ر يچه حجم ميه بدانك ميا نكرده

 مربوط است. گريد

 ادآورياست،  قيمطالعه دق ازمندين ها زگردير دهيپروژه گاپ بر پد ريتاث صيتشخ نكهيبر ا ديبا تاك او

 زيكه سطح مناطق غبارخباشد  ادمانيدارد، اما  ريتاث يكشاورز ياراض يرهاشدگ ي: گاپ روشود يم

مناطق را  نينسبت ا ت،گرد و غبار انجام داده اس يكه ستاد مل يهكتار است. طبق مطالعات ونيليم 24عراق 

كمتر  يليخ يكشاورز يعدد اراض م،يكن سهيدجله و فرات هستند، مقا نيكه در ب يكشاورز ياگر با اراض

كشت  ريهم همچنان ز يكشاورز ياز اراض يبخش نكهياست. ضمن ا گريد يزياز مناطق مستعد غبارخ

 از آن رهاشده است. ياست و فقط بخش
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اگر  ها زگرديپروژه گاپ بر ر ريراجع به تاث يي: به تنهاديگو يگردوغبار م دهيمقابله با پد يستاد مل ريدب

افراد  ايدارد.  يليدل كي زند، يم ياست. هر كس كه حرف يكارشناس ريمن غ دگاهيصحبت شود از د

 دياما با كنند، يم حبترابطه ص نيدارد كه در ا يعلم يدانش و آگاه ايو  كنند يحس م اي زنند يس محد

 .ستياثرگذار ن ها زگردير دهيدر پد ييعامل به تنها كي ميبگو

 

 يداخل يچهار برابر اراض يخارج زگرديمستعد ر ياراض

 ينقش مهم يخارج يها زگردير رياخ هديمقابله با گرد و غبار، در پد يستاد مل ريدب يها صحبت براساس

به طور كل،  دهد ينشان م ستيز طياند. البته مطالعات سازمان حفاظت مح در بروز مشكل داشته

حدود  يمساحت رايدارند، ز رانيدر ا ها زگردير دهيدر وقوع پد يتر نقش مهم يخارج يها زگردير

گردوغبار  ليو گس يزيغبارخ ليد كه پتانسدر اطراف كشور وجود دار زيهكتار مناطق غبارخ ونيليم 270

تن در سال است كه  ونيليم 150(و نه كل حجم گردوغبار) حدود  كرونيم 10 ريذرات ز يمناطق برا نيا

بحران  يها كانون يزيخغبار زانياست كه م يدر حال نيخواهد بود. ا لوگرميك 540هر هكتار  نيانگيم

حدود  يعدد كرون،يم 10 ريذرات ز يمشابه برا يزهكتار با مدلسا ونيليم 35با وسعت  يداخل

از  شتريمستعد خارج از مرزها، چهار برابر ب ياراض يزيغبارخ زانيم جهيدر هكتار است. در نت لوگرميك122

 است. يبحران داخل يها كانون

سدسازان  و ميريبگ دهيها را ند آبه تاالب حق نيدر تام رويكه تعلل وزارت ن شود ينم ليدل ها نيهمه ا اما

 يبتن يها را پشت سازه يكه منابع آب ي. سدسازانميمقصر ندان زگردير دهيرا در بروز پد يو خارج يداخل

 ييها زگرديرفتار ر نيا اصل. حكنند يرا با اهداف مختلف بلوكه م عتيكرده و حقابه طب رهيبزرگ ذخ

 .كند يمختل م يمردم را هر از گاه يعاد ياست كه زندگ
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كاهش  متر يسانت 66 هياروم اچهيتراز در سطح :يغرب جانيآذربا ستيز طيسرپرست مح

 29/01/1401خبرگزاري مهر مورخ  –ي كيزيحفاظت ف شي/افزاافتي

 

سطح تراز  يمتر يسانت 66از كاهش  يغرب جانيآذربا ستيز  طيسرپرست اداره كل حفاظت مح - هياروم

 خبر داد. هياروم اچهيدر

كبودان اظهار كرد: در حال حاضر  رهياز جز ديشهند ظهر دوشنبه در بازد ديگزارش خبرنگار مهر، سع به

 66موقع  نيبا سال گذشته هم سهيآزاد بوده كه در مقا يها آبمتر باالتر از  1270,77 هياروم اچهيسطح در

 متر كاهش سطح تراز داشته است. يسانت

كه نسبت به  افتهيمربع كاهش  لومتريك 2489به  اچهيدر يمساحت عرصه آب زيافزود: از نظر وسعت ن يو

 3,11هم اكنون  هاچيرا از دست و حجم آب موجود در در يآب كرهيمربع از پ لومتريك 1015سال گذشته 

 متر مكعب بوده ارديليم 5,29رقم  نيزمان ا نيكه سال گذشته در هم باشد يمتر مكعب م ارديليم

داد، افزود: به منظور  شيافزا هياروم اچهيدر ياز پارك مل يكيزيحفاظت ف شياز افزا نيهمچن شهند

 يو با اقدامات افتهيانجام  يها يزير بر اساس برنامه هياروم اچهيدر ياز پارك مل يكيزيحفاظت ف شيافزا

طرح  ياجرا داالستخدام،يجد بان طيمح يروهايشروع به كار ن د،يجد يبان طيپاسگاه مح جاديا رينظ

استفاده از  قياز طر نيحفاظت نو ياستفاده از فناور نيو همچن هياروم اچهيدر سواحل در يكيزيحفاظت ف

 شود. يهم عملامر م نيهوشمند كنترل از راه دور ا يها نيدورب

 يبا عنوان پارك مل هياروم اچهيگفت: در يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح سرپرست

 ستيز طيسازمان حفاظت مح تيرياز جمله مناطق چهارگانه تحت مد رهيجز 102با  هياروم اچهيدر

 كشور است.
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كعب آب كشور و نحوه محاسبه هر مترم يها از آبخوان انتيص« يياجرا نامه نيآئ

 29/01/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – ديرس بيبه تصو» ها از چاه ياستحصال

 

به » ها از چاه يكشور و نحوه محاسبه هر مترمكعب آب استحصال يها از آبخوان تانيص« يياجرا نامه نيآئ

 ديرس بيتصو

بر  يكل كشور مبن 1401) قانون بودجه سال 8حكم مندرج در بند (هـ) تبصره ( يدر اجرا رانيوز ئتيه

ها،  چاهاز  يكشور و نحوه محاسبه هر مترمكعب آب استحصال يها از آبخوان انتيص ياقدامات الزم برا

 رساند. بيبند از قانون را به تصو نيمربوط به ا يياجرا نامه نيآئ

وزارت جهاد  ران،يوز ئتيه روزيدر جلسه عصر د م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

غالب  يهرگونه اطالعات مستند مرتبط، سطح كشت آب اي يمكلف شد بر اساس سالنامه آمار يكشاورز

هر شهرستان  كيتفك عملكرد در واحد سطح كشت غالب را به نيانگيو م يآب ازيبر حسب هكتار و ن

قرار  رانيمنابع آب ا تيريشركت مد اريكند و در اخت نييتع نامه نيآئ نيماه پس از ابالغ ا كيتا  رحداكث

وزارت جهاد  يسالنامه آمار نياطالعات مذكور در مهلت مقرر، آخر هيدهد و در صورت عدم ارا

 آب مالك عمل خواهد بود. يند ملو س يكشاورز

 الير 300ها تا سقف  هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان يازا به نامه نيآئ نيموضوع ا يافتيدر نرخ

درصد درآمد هر هكتار كشت غالب در هر شهرستان  كي«صورت  شده است و روش محاسبه آن به نييتع

 خواهد بود.» شهرستان هر هكتار كشت غالب در همان يآب ازين نيانگيبر م ميتقس

مجاز فعال كه به دستگاه شمارشگر (كنتور) مجهز  يكشاورز يها چاه يبرا افتيمبالغ قابل در مجموع

محاسبه و  يبردار مندرج در پروانه بهره يبردار بهره زانيدر سقف م يهستند، براساس حجم آب مصرف

) بر اساس كنتورفاقد دستگاه شمارشگر ( يبردار  پروانه بهره يمجاز فعال دارا يكشاورز يها چاه يبرا
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 آنها محاسبه خواهد شد. يبردار پروانه بهره تي) برابر ظرف2,1(

مقرر در قانون برنامه و بودجه كشور، متناسب با مبالغ  باتيترت تيبرنامه و بودجه كشور با رعا سازمان

از محل  صينامه و صدور تخص ترا ابالغ و نسبت به مبادله موافق ربط يذ يياعتبار دستگاه اجرا ،يوصول

 .كند يمربوط، اقدام م

و  يآب و فاضالب كشور، وزارت جهاد كشاورز يشركت مهندس ران،يمنابع آب ا تيريمد شركت

هر استان به  يرا متناسب با وصول يموظفند اعتبارات ابالغ زيكشور ن يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب

 همان استان ابالغ كنند.

 ،يمحصوالت كشاورز مهيصندوق ب قياز طر ياز خشكسال دهيد به كشاورزان خسارت يغابال اعتبارات

 يها طرح يو اجرا تيحما ،يبخش تعادل يها خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه، برنامه

محل استقرار  يها شهرستان يبه روستاها يآب و آبرسان يور بهره شيافزا يها طرح يو اجرا يزداريآبخ

 .شود يم نهيسد هز

و شركت  رانيمنابع آب ا تيريمد  مذكور به شركت فيدر سقف رد يدرصد مبالغ وصول 70 نيهمچن

و  يعيو سازمان منابع طب يبه وزارت جهاد كشاورز يدرصد مابق 30آب و فاضالب كشور و  يمهندس

 ياهابه روست يو آبرسان يزداريآبخ يها طرح يو اجرا تي. سهم حماشود يكشور ابالغ م يزداريآبخ

 .شود يم نييدرصد كل اعتبار تع 5محل استقرار سد حداقل معادل  يها هرستانش

 مهيجر رمجاز،يغ يها موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه كردن چاه رانيمنابع آب ا تيريمد شركت

و  يحفر تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصوالت اساس خيبرداشت آب را از تار زانيمربوط به م

هر  يازا صورت به نيا ريو در غ الي) ر3000هر مترمكعب حداكثر ( يازا ) كشور، بهكي(استراتژ يراهبرد

مخزن سفره حسب  يمتناسب با افت سفره و حجم كسر ال،ي) ر6000مترمكعب آب حداكثر مبلغ (

كل كشور  يدار و به حساب خزانه افتيمذكور در يها از صاحبان چاه روين ريوز يدستورالعمل ابالغ
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آب شود و  يور هبهر شيافزا يها طرح يو اجرا يزداريآبخ ،يبخش تعادل يها كند تا صرف برنامه زيارو

 نيمفاد ا يالزم را در اجرا يو همكار يموظفند هماهنگ ربط يذ يياجرا يها دستگاه ريو سا ها ياستاندار

 عمل آورند. به يو جهاد كشاورز روين يها با وزارتخانه نامه نيآئ

هر استان و عملكرد  كيتفك به يموظفند گزارش مبالغ وصول زين نامه نيآئ نيموضوع ا يياجرا يها دستگاه

در موافقتنامه  شده ينيب شيرا بر اساس اقدامات پ نامه نيآئ نيا افتهي صياعتبارات تخص كرد نهينحوه هز

و  يعيب، منابع طبآ ،يكشاورز ونيسيبه سازمان برنامه و بودجه كشور و كم بار كيمتبادله، هر سه ماه 

 كنند. هيارا ياسالم يمجلس شورا ستيز طيمح
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 ارديليم 4,7 يحجم مخازن آبرفت ساالنه آب كشور: يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 30/01/1401خبرگزاري مهر مورخ  – ابدي يمترمكعب كاهش م

 

كشور در  يآبرفت يها آبخوان ينيرزميآب كشور گفت: تراز آب ز يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 متر افت داشته است. 0,4متر و به طور متوسط ساالنه 10,88بلند مدت بالغ بر 

افزود: متوسط كسر مخزن » قاسم زاده روزيف« ران،يآب ا يخبر گاهيمهر به نقل از پا يگزارش خبرگزار به

 7,1از  شيآب بود، ب كم اريسال بس كيكه  1399 -1400 يكشور در سال آب يآبرفت يها ساالنه آبخوان

 متر مكعب بوده است. ارديليم

 نيها، از ب ها و تاالب دخانهخاطرنشان كرد: خشك شدن رو ينيرزميافت سطح آب ز يامدهايدرباره پ يو

در  يطوالن يها ها و شكاف فروچاله جاديا ن،يگرد و خاك، فرونشست زم شيافزا ،ياهيرفتن پوشش گ

 خواهد بود. ينيرزميز يها افت سطح آب يجد يامدهايمناطق از پ نيدر ا ينيرزميها و شور شدن آب ز دشت

آن است كه  يايگو يآب و حجم مخازن آبرفتسطح  راتييتغ يا منطقه يزاده ادامه داد: بررس قاسم

و  نيتر عيو نوار شرق كه وس يشمال و شمال غرب كشور و فالت مركز يغرب و تا حد ينواح

را دارد،  ينيرزميسهم برداشت از منابع آب ز نيشتريرا در برگرفته و ب يآبرفت يها پهنه نيتر ميضخ

 .مخزن همراه است يافت سطح آب و كسر ديبا تشد همچنان

 يباعث نابود ينيرزميز يها افت آب يآب كشور گفت: آثار منف يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

عالوه  نيكه فرونشست زم يبه طور كند، يدچار مشكل م زيآنها را ن يايو اح شود يكشور م يها آبخوان

آن را  خلخلت خاك و كاهش يها هيتراكم ال كند، يوارد م هيو ابن ها رساختيكه به ز ييها بر خسارت

آب در  رهيآب در آبخوان و عدم امكان ذخ رهيذخ تيرفتن ظرف نيمنجر به از ب تيباعث شده و در نها

 .شود يم ينيرزميسفره آب ز
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 يريگ هستند كه شكل يو ارزشمند كياستراتژ ريبه عنوان ذخا ينيرزميمنابع آب ز نكهيا انيزاده با ب قاسم

به منابع  يدسترس تيبا محدود يها ميخاطرنشان ساخت: در اقل رديپذ يصورت م يطوالن انيسال يآنها ط

و عدم تعادل در  االستب ينيرزميبه منابع آب ز يخشك كشورمان، وابستگ مهيخشك و ن مياقل رينظ يآب

 شود. يجد يآب يها باعث بروز مشكالت و تنش تواند يم يخداداد ريذخا نيا

و كاهش سهم  ريتبخ شيدما باعث افزا يشير، روند افزابارش كشو يادامه داد: در كنار روند كاهش يو

 يها در طول سال يو اقتصاد يعوامل اجتماع راتييمذكور در كنار تغ طيمؤثر شده و شرا يها بارش

نشدن مناسب  هيباعث تغذ ،يآب كم طيمتناسب و سازگار با شرا يها مياتخاذ نشدن تصم نيگذشته و همچن

شدن  تر فيمنابع آب در دسترس و ضع تيامر باعث محدود نيهمشده و  ينيرزميو افت تراز آب ز

 .شود يها م آبخوان

و تعادل  ايدر قالب طرح اح افتهيانجام  يها آب كشور در باره اقدام يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

به ها  چاه زيمجاز، تجه ريغ يها در حوزه انسداد چاه يمهم يها تيگفت: فعال ينيرزميمنابع آب ز يبخش

و  يمصنوع هيتغذ يها پروژه يمجاز، اجرا يها از اضافه برداشت چاه يريجلوگ ،يريابزار اندازه گ

ها، ضمن تداوم  آبخوان شترياز افت ب يريانجام شده است كه ضرورت دارد بمنظور جلوگ يفرهنگساز

در  انهياسراف گرا ياز رفتارها زيو پره نفعانيو جلب مشاركت ذ يرسان يالذكر، با آگاه فوق يها تيفعال

 .ميگام بردار ينيرزميمنابع آب ز تيجهت بهبود وضع
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 – است شيدر پ رانيا يسال آب نيتر كننده نگران :يخشكسال يمركز مل سيرئ

  31/01/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

باد گردوغبار به هوا  نيتر است و تمام مراتع اطراف شهرها خشك هستند. با كوچك يسال خشك امسال

هم  يگردوغبار قم و مركز يها كانون ،يخارج يها بر گردوغبار حاصل از كانون  كه عالوه شود يبلند م

كه بتوان  ستين يموضوع يبارش و كم ي. خشكسالديآ يم يشمال يها استان يبه سمت تهران و حت

 نيسهم ما از جبر آسمان امسال كمتر از هر سال است و ا ديگو ي. آمار مديچيآن پ يبرا يدست دم يا نسخه

 .ميهم ندار يگري. چاره دميعادت ده يآب كم طيدر شرا ستنيخودمان را با ز ديبا يعني

 يها استان نيتر بارش كرمانشاه و خوزستان كم سمنان، الم،يا«نوشت:  نيشهروندآنال سنا،يگزارش ا به

سال بعد  ورماهيمهرماه تا آخر شهر يهر سال از ابتدا يو زراع ياند. سال آب بوده يجار يكشور در سال آب

 نيا يرو توان ياست و م ادتريز رانيدر آسمان ا يكه احتمال بارش رحمت اله يي. روزهاشود يمحاسبه م

بارش  يا رو حساب كرد. اما جدول اطالعات پهنه  شيپ يروزها يخشكسال زانيم يبارش در بررس زانيم

كننده  اصال دلخوش 1401ماه از فصل بهار  نياول انيتا پا يجار يسال آب يها و كشور از ابتدا استان

مانده و بعد از آن عمال وارد تابستان داغ  يقاز بهار با گرياست كه فقط دو ماه د يدر حال ني. استين

 و مرداد انتظار باران ندارد. ريت ياز روزها يو كس ميشو يم

درصد كمتر از بلندمدت سال گذشته 65تا امروز  يجار ياستان كشور در سال آب نيتر بارش كم الميا

رقم  نيدرصد كمتر. ا47درصد كمتر و خوزستان 53درصد كمتر، كرمانشاه 55. سمنان دهيباران به خود د

در  يبازه زمان نيمتاكنون، نسبت به ه يجار يسال آب يتان تهران از ابتدااس يعنياست.  -35تهران  يبرا

 يمورد انتظار سال آب يها درصد از بارش50درصد كمتر بارش داشته و تا امروز فقط 35سال گذشته 

 كرده است. نيرا تام يجار
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 نياستان تا هم نيااست: هرمزگان.  يسبز و صعود اش يسال آب يها بارش زانياستان است كه مثلث م كي فقط

 بوده است. شتريدرصد ب25 ،ينسبت به بلندمدت سال گذشته زراع شيها بارش زانيشده و م رابيحاال هم س

باد گردوغبار به هوا  نيتر است و تمام مراتع اطراف شهرها خشك هستند. با كوچك يسال خشك امسال

هم  يگردوغبار قم و مركز يها كانون ،يخارج يها بر گردوغبار حاصل از كانون  كه عالوه شود يبلند م

بتوان  هك ستين يموضوع يبارش و كم ي. خشكسالديآ يم يشمال يها استان يبه سمت تهران  و حت

 نيسهم ما از جبر آسمان امسال كمتر از هر سال است و ا ديگو ي. آمار مديچيآن پ يبرا يدست دم يا نسخه

 .ميهم ندار يگري. چاره دميعادت ده يآب كم طيدر شرا ستنيخودمان را با ز ديبا يعني

 

 نسبت به سال گذشته 1401 نيفرورد يها بارش يدرصد88 كاهش

 يسال زراع ياعالم كرده است از ابتدا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد ينيب شيپ يمركز مل سيرئ

ر جلسه ستاد د كشنبهيروز  انيياي. صادق ضميداشت يدرصد كاهش بارندگ29نسبت به سال گذشته تاكنون 

به سال  تامسال نسب ماه نيدر فرورد«گردوغبار گفت:  دهيپد تيريمد يو هماهنگ ياستگذاريس يمل

 .»ميداشت يدرصد كاهش بارندگ88گذشته تاكنون 

در  شود يم ينيب شيپ«بارش را داشتند، اظهار داشت:  نيو كرمانشاه كمتر الميا يها كه استان نيا انيبا ب او

هم  ييرا جبران كند. از لحاظ دما يبارش كم طيشرا تواند ينرمال باشد و نم ريها ز بارشهم  ماه بهشتيارد

 ياز ابتدا ني. همچنشود يم زين ريتبخ بكه موج ميدما داشت شيدرجه افزا 5، 2تاكنون  نيفرورد ياز ابتدا

 .ميدما داشت شيدرجه افزا1/4تاكنون در بلندمدت  يسال زراع

در تهران اشاره كرد:  ريبه گردوغبار اخ يبحران سازمان هواشناس تيريمد و ينيب شيپ يمركز مل سيرئ

ها  كانون نيو اردن وارد كشور شد. ا هيگردوغبار شد كه از شمال عراق، سور ريتهران درگ ماه نيفرورد19«

ه ك ني. در تهران به جز اديآ يم رانيگردوغبار به سمت ا يجو اناتيجر نيتر كامال مستعد است و با كوچك
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كرد. اگر  ديمسأله گردوغبار را تشد نياضافه شد و ا يداخل يها هم كانون يگردوغبار از خارج وارد شد، قدر

 ياما به علت خشك كرد يم تيرطوبت به سمت كشور را تقو شد، يم ليتشك ترانهيمد يايدر يسامانه رو نيا

 »كرد. ريرا درگ ياديز يها شد كه استان تيگردوغبار به سمت كشور ما هدا م،يكه امسال دار

 

 ميباش زگردهايدوباره ر يمهمان منتظر

 شتريها در ب شروع شده تا االن، بارش 1400مهر  يگذشته كه از ابتدا يكه در سال آب ميبود نيا شاهد«

 ،يغرب يها كرده است. در استان دايكاهش پ اريبس شود، يكه گردوغبار از آنها بلند م ييها استان

كمتر بوده است.  اريبس الاز حد نرم يكه بارندگ ميلرستان و كرمانشاه شاهد بود الم،يا وبلوچستان، ستانيس

در  ني. اميا بوده يبارندگ يدرصد15كمبود بارش كمتر بوده، شاهد كاهش  نيدر استان خوزستان كه ا

 »بود. دهيدرصد كمتر از حد نرمال هم رس30تا  يگذشته كاهش بارندگ يها است كه در سال يحال

 نياول: «دهد يم حيتوض» شهروند«باره به   نيدر ا يو كشاورز ستيز  طيكارشناس مح ،يمحمود نيام

بود.  ميرو خواه ها روبه استان ريورود گردوغبار به سا شياست كه ما با افزا نيا افتد يكه م ياتفاق

كمبود  ن،رمادر خاك كشو ريسال اخ 30 يها يسدساز تيو فعال هيدر ترك لسويا يسدساز يها تيفعال

 يها ها در استان و كاهش سطح آب تاالب هياروم اچهيكاهش سطح آب در در م،يآب در هورالعظ

 »شوند. ها يرانيمهمان ا شتريب زگردهايخواهد شد كه ر نيمختلف سبب ا

طور كه   همان«نخواهد بود:  يغرب يها استان يصرفا برا گريد زگردهاير يكه مهمان دهد يم حيتوض او

 »را هم فراخواهد گرفت. يشمال يها تهران و استان يمركز يها استان ميديد شيهفته پ

 

 يزداريتا تمركز بر آبخ يمالچ نفت از

مشكل اتخاد  نيحل ا يرا برا تيها قبل دو فعال از مدت ديمسئوالن كشور با يفعل طيتوجه به شرا با«
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را در كاهش  يخوب راتيكه تاث شود يم شنهاديپ يمدت استفاده از مالچ نفت . در راهبرد كوتاهكردند يم

حل صد  به عنوان راه اآن ر ميتوان ياما نم: «كند ياضافه م حاتيتوض نيبا ا يمحمود» دارد. زگردهاير

نفت  متيق شياست كه با توجه به افزا رانيعراق و ا ه،يعمدتا از ترك زگردهاير ني. اميعنوان كن يدرصد

استفاده از  يها برا . قطعا دولتميهم هست ينفت يها فرآورده متيق شيشاهد افزا عتايطب يجهان يدر بازارها

بودجه  شود يسبب م دهايترد نيكه هم شوند يم رو وبهر ييدهايبا ترد زگردهايكاهش ر يبرا يمالچ نفت

 »كار اختصاص دهند. نيبه ا يكم

آب  ميما بتوان يعني«است:  يزداريموضوع مهم آبخ كند، يبه آن اشاره م يكه محمود يبلندمدت حل راه

آب  كم يها شود، تا در سال ريتا مانع تبخ ميببر ينيرزميز يها را هر چند كم به دل سفره ياز بارندگ يناش

 .»مياستفاده كن ينيرزميآب ز يها از سفره ميمثل امسال بتوان

 هيعراق و سور ژهيو به هيهمسا يدرست در موضوع آب با كشورها يوگو و گفت يا منطقه يزنيبه را ما

و كاهش اثرات  زگردهاير دهيپد تيريما را به سمت مد تواند يدرست م يپلماسيد: «ميدار ازين

 »ببرد. شيآن پ يطيمح ستيز

 

 ميبساز يآب با كم ديفقط با م،يكن ديتول يباران مصنوع ميتوان ينم

است. اعالم كرده  يخشكسال ياست كه مركز مل يشده در واقع آمار كه در حال حاضر عنوان يآمار«

احد .» ميدرصد اختالف بارش نسبت به سال گذشته دار 29از  شيما ب دهد ينشان م يجار  سال يآمارها

 يسال ينيب شيها و پ درباره كمبود بارش» شهروند«وگو با  در گفت يخشكسال يمركز مل سيرئ فه،يوظ

ها  بوده است و بارشن ياصال ماه خوب نجايتا ا يدر موضوع بارندگ ماه نيفرورد: «دهد يم حيخشك توض

 .»ميا تر بوده بارش درصد نسبت به سال گذشته كم80از  شيب بايكمتر از حد نرمال بوده و تقر اريبس

آن را  ميكه ما بتوان ستين يزيچ يما از آسمان است و بارندگ يبارش سهم جبر: «كند يم حيتصر فهيوظ
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كه خودمان  نيبه جز ا ميانجام ده ميتوان ينم يكار خاص دياي. اگر باران نميكن جاديا يبه صورت مصنوع

 يبرا يزير رنامهدر مصرف آب، ب يكه سازگار ستين ي. شكميو سازگار كن ميده قيتطب طيرا با شرا

 يداتيتمه ديبا يمختلف صنعت آب شرب و كشاورز يها مقوله مصرف است. در بخش كردن نهيبه

 نيو بهتر ديرا د بيآس نيحال كمتر نيرا تحمل كرد و در ع طيشرا نيشود تا بتوان ا دهيشياند

 »را كرد. يبردار بهره

 

 ميتعارف را كنار بگذار ديبا

فرهنگ  ميتوان يما م يول: «كند يم ديباران خلق كند، تاك تواند ينم يخشكسال يكه مركز مل نيا انيبا ب او

هستند؛ هم  يسالخشك ريجنوب اروپا هم درگ ي. االن كشورهاميدر استفاده از آب را ارتقا ده يعموم

دهند. در  رييتغ شهروندان يرا برا طيمجبور شدند شرا يبه نوع يياروپا يها پارسال و هم امسال. دولت

 نيپر كنند، ب يرا با آب شهر شانياستخرها اي نديو كوچه بشو نيماش يكه با آب شهر يكسان ايتاليدولت ا

. ميتعارف را كنار بگذار ديما هم با شود يسخت م طيشرا ي. وقتشوند يم مهيجر وروي 1000تا  500

 برد يكه مصرف آب را باالتر م ييم و از كارهايرو هست روبه يتيبدانند ما با چه وضع ديشهروندان با

 .»ميكن يريجلوگ

 يازهاين ديبا م،يكن يرا تجربه م يآب يها سال نيتر كننده از نگران يكيكه  نيا  با توجه به: «دهد يادامه م او

. ميو قطع كن ميكاهش ده يرضروريحال مصرف آب را در موارد غ نيو در ع ميرا برطرف كن مان ياساس

مثل  يي. ما در كالنشهرهااپركردن استخره يو خودرو و حت اطيكه فرع هستند، مثل شستن ح ييازهاين

 نياز چن ديبا طيشرا نيبا آب شرب پر شوند. در ا دينبا نهاي. اميدار ياديز يخصوص يتهران استخرها

 .»ميكن يپوش به نفع عموم جامعه چشم ييها استفاده
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 دست كم گرفت ديرا نبا يفرهنگ عموم يارتقا

دست كم گرفت. اگر همه ما  ديرا نبا يفرهنگ عموم يارتقا: «ديگو يم يخشكسال يمركز مل سيرئ

در مصارف . ستين ني. چاره كار جز امياوريتاب ب ميتوان يرا م طيشرا نيتر سخت ميدست هم ده به دست

آب و  يكاهش مصرف به كار گرفته شود. مثل بازچرخان يراهكارها ديبا يو صنعت يمثل كشاورز گريد

 دايگسترش پ يبه نوع ديبا يول شود يدر صنعت استفاده م شيوب ها كم روش نيها و ... ا استفاده از پساب

به  ميبرو ديبوده، با يع صنعتكه در كشور مجتم ييو كمبود آب در كشور، هر جا تيكند. با توجه به اهم

 ييآب. به عالوه جانما يو بازچرخان يخاكستر يها پساب و اصطالحا آب يها سمت استفاده از آب

 »آب مهم است. نهيپرمصرف هم به اندازه مصرف به عيصنا

ت صنع نياست كه ا يمصرف زانيو م انكالهيم يميپتروش ريدرگ رايكه ذهن جامعه اخ نيبا اشاره به ا فهيوظ

و آب مورد توجه  يموضوع انرژ ديحتما با عيصنا ديجد يها در توسعه: «ديگو يكند، م جاديا تواند يم

 نياالن جامعه به ا يول وداصفهان مورد توجه ب يريدر منطقه كو يبود كه توسعه صنعت ي. زمانرديقرار بگ

 ايتا بتواند از در شد يم يانداز فارس راه  جيدر سواحل خل دياست كه توسعه صنعت با دهيرس يهوشمند

را توسعه  يفوالد صنعت گردشگر عيصنا يكند. استان اصفهان به جا نيآبش را تام ه،يتصف لهيوس به

 .»گرفت يآب قرار نم قهيهم در مض نينچنيو ا داد يم
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 يسدساز يبرا هيترك زيخ؛ ايانجمن مطالعات غرب آس كيدروپلتيگروه ه سيهشدار رئ

 31/01/1401نامه ستاره صبح مورخ روز – رودخانه ارس يرو

 

وپا جذب ار هيدر اتحاد هيگفت: اگر ترك ايمطالعات غرب آس يرانيانجمن ا كيدروپلتيگروه ه سيرئ

و  مينبود هيترك ياز سو يالملل نيب نيدوراز قوان و به كجانبهي يها استيما اكنون شاهد ادامه س ديشا شد يم

 ني. به همشد يگرفته م يبه پروژه بهار عرب هيو متعاقب آن ورود ترك يگر ينوعثمان استيس يجلو يحت

خواهد داشت كه تا چه اندازه در  نيبه ا يبستگ 1997 ونيدر كنوانس هيترك ياحتمال يبازنگر بيترت

 اروپا جذب شود. هياتحاد

 ران؛يآن بر ا ريو تأث انهيدر خاورم هيترك يآب يها استيس يدر بررس لنا،يوگو با ا زاده در گفت كاظم احمد

و ضرورت دارد كه پروژه گاپ كه  تيموضوع از آن جهت اهم نياز گاپ تا داپ اظهار داشت: ا

 يبردار بهره مرحلهو در  دهيبه انتها رس باًيتقر كند يمشخص م انهيا در خاورمر هيترك يآب يها استيس

تجارب حاصله از گاپ  هيارس در آغاز راه قرار دارد و درواقع ترك ريپروژه داپ در مس ياست، اما اجرا

گاپ بر  يكه از اجرا يحدس زد همان عواقب توان ينگاه ساده م كيو با  كند يرا به داپ منتقل م

 دست نييپا يزود درانتظار كشورها اي ريدجله و فرات رقم خورد د يها در رودخانه دست نييپا يرهاكشو

عرصه  نيرا در ا يآب فعال يپلماسيحوزه، د نيا ينشده كشورها ريتا د نكهيرود ارس خواهد بود مگر ا

 باًياز پروژه گاپ تقر نرايا يريرپذياگر تأث نكهي. ضمن ارنديفاجعه را قبل از وقوع بگ يو جلو رنديبكار گ

دجله و فرات را در  يها رودخانه ريها در مس خشك شدن تاالب قاصت رانيبوده و ا ميرمستقيبه صورت غ

 ميمستق امدهايآثار و پ نيدر خصوص داپ ا پردازد، يگردها م زيبه صورت ر هيخاك عراق و سور

پروژه داپ بر  ليصل از اجرا و تكممخرب حا يامدهايدر معرض پ رانيا يشمال يها خواهد بود و استان

 است. شده ينيب شيسد پ 14كه دران احداث  گرفترود ارس قرار خواهد  يرو
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 دارد ياروپا بستگ هيدر اتحاد تيعدم عضو اي تيبه عضو هيترك آب

 كند، يم جاديانعطاف دران ا يكه نوع هيآب ترك استيمؤلفه در س نيششم نكهيا انيباب زاده كاظم

 هيبه اتحاد يكينزد اي يدور نهيكشور به خصوص درزم نيا يخارج استيكالن س استيز سا يريرپذيتأث

مارس  13و مجلس اروپا در  امدهياروپا درن هياتحاد تيبه عضو هيهنوز ترك نكهياروپاست، گفت: باوجودا

اند اما از رس بياروپا به تصو هيبه اتحاد هيترك وستنيدرباره توقف مذاكرات پ رالزامآوريغ يا مصوبه 2018

 يرسم ييو شناسا 1987 ليآور 14به جامعه اروپا در  وستنيپ يبرا هيترك يزمان ارائه درخواست رسم

در داخل  هيآب ترك استيدر س يتوجه ، تحوالت قابل1999دسامبر  12از  تيبه عنوان نامزد عضو هيترك

و در  يالديم 90در دهه  هيآب ترك يپلماسي. دشود يمشترك مشاهده م يها و خارج در ارتباط با آب

از  تيبر حما 1997و  1994 يها آب در سال يالملل نيقانون ب هيمربوط به ته يها سينو يپ يخالل بررس

كرد  يخوددار 1997سال  ونيكنوانس يهم از امضا ليلد نيفرادست متمركز بود و به هم يمنافع كشورها

كرد اقدام به  افتيدر 1999اروپا در سال  هيددر اتحا تيعضو يخود را برا يرسم ينامزد نكهياما بعدازا

 كيبه عنوان  هيبا سور حال نياروپا كرد و درع هيآب اتحاد نيخود با قوان يداخل نيقوان يساز همسان

به موازات گسترش  يحل اختالفات آب نهيدرزم يمهم يها به توافق فراترودخانه  دست نييكشور پا

كه در  يزانيبه هر م هيكه ترك دهد ينشان م نيو ا افتيست د يو اقتصاد يتجار يها يروابط و همكار

با  يو اقتصاد يبه گسترش مراودات تجار ايو  شود يهمچون اروپا جذب م يا منطقه يها هياتحاد

و  دهد يانعطاف نشان م يآب يها استيدر س زانيبه همان م شود ينائل م رودخانه دست نييپا يكشورها

دران  تيدر خصوص عضو يمنف يها گناليو س شود ياروپا رانده م هيدرست برعكس هرچه از اتحاد

 يها و چه در حوضه يا منطقه يها استيچه در س ييگرا جانبه كي يكردهايدر اتخاذ رو كند يم افتيدر

ما اكنون شاهد ادامه  ديشا شد ياروپا جذب م هيدر اتحاد هياگر ترك ديد ني. از اشود يم تر يجر يآب

 استيس يجلو يو حت مينبود هيترك ياز سو يالملل نيب نيدوراز قوان و به كجانبهي يها استيس
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 يبازنگر بيترت ني. به همشد يگرفته م يبه پروژه بهار عرب هيو متعاقب آن ورود ترك يگر ينوعثمان

اروپا جذب  هيخواهد داشت كه تا چه اندازه در اتحاد نيبه ا يبستگ 1997 ونيدر كنوانس هيترك يحتمالا

طور مشخص  كه به انهيدر خاورم هيو عملكرد آب ترك استيكرد: در مجموع س حيزاده تصر ظمشود. كا

 دست نييپا يكشورها يرا برا يكيانداز تار دجله و فرات متمركز بوده چشم ريحول پروژه گاپ در مس

 يكشورها يو اگر چنانچه اقدامات عاجل از سو كند يم ميارس ترس ريدر مس رانيپروژه داپ ازجمله ا

و  الملل نياصول حقوق ب تيكه ملزم به رعا اورديآب به عمل ن يا سازمان منطقه جاديمنطقه جهت ا

منابع آب و  كپارچهي تيريحوضه، مد داريسازمان ملل به خصوص در التزام به توسعه پا يها آموزه

 يهمان سرنوشتارس به  دست نييپا يبسا كشورها همراه نباشد، چه ريمس نيدر ا يپلماسياز د يريگ بهره

 در حوزه دجله و فرات دچار شدند. هيدچار خواهند شد كه عراق و سور

 

 اروپا  هياتحاد يياز تجارب همگرا استفاده

راستا  نيشود و در ا ليتبد ييو همگرا يهمكار يبرا يتالش كرد آب به محمل ديكرد: با ديتأك يو

 يهمكار نيچن كي نهيزغال و فوالد زم يوقت بهره گرفت. زياروپا ن هياتحاد يياز تجارب همگرا توان يم

 هيما كي عنوانداشتند، فراهم كرد چطور آب به  يها باهم دشمن كه مدت ييها دولت نيراب ييو همگرا

 ليتبد يساحل يكشورها نيب ييو همگرا يتماماً به آن وابسته است، نتواند به همكار يكه زندگ ياتيح

منابع آب و حوضه باشد كه طبق  كپارچهي تيريآب مد يا كه هدف سازمان منطقه يشود. در صورت

 ريمس نيدر ا ديآب هم با يپلماسياست و د داريتوسعه پا ريدر مس يديسازمان ملل ابزار كل يها آموزه

 بود. دواريآب ام يا سازمان منطقه سيبخش تأس يبه آثار همكار توان يبكار گرفته شود، م
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ي و آبخواندار يزداريبا آبخ ينيرزميب زآ يسفره ها نجات دهد؛ يمهر گزارش م

 31/01/1401خبرگزاري مهر مورخ 

 

و  يزداريآبخ يها به پروژه دياست كه با يليو بحران فرونشست از جمله دال يخشكسال ها، البيس

 توجه كرد. شياز پ شيب يدار آبخوان

 ياديو مخاطرات ز عيفجا يمنابع آب تيريضعف مد ليبه دل رياخ يها سال يگزارش خبرنگار مهر، ط به

 يخشكسال طيو در شرا ليشاهد خسارات س يكشور شده است. در مواقع ترسال ريبانگيدر حوزه آب گر

 .ميتاز آن را شاهد هس يمشكالت ناش زين

 تيرياست كه به علت عدم مد يگريبزرگ د ديتهد نيزم يجيمرگ تدر اي نيفرونشست زم نيبر ا عالوه

 يو از سو ينيزم رياز منابع ز هيرو يبرداشت ب كسويدر كشور رخ داده است. از  ينيرزميز يها آب حيصح

 كرده است. ديمعضل را تشد نيا ينيرزميز يها ها و سفره آبخوان هيو عدم توجه به تغذ يتوسعه سدساز گريد

باعث از دست  ينيرزميآب ز يها سفره ايها  با افت آبخوان ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يب برداشت

 اديكه شدت فرونشست ز يدر موارد ايو  قيعم يها شده و شكاف نيزم ييباال يها هيرفتن مقاومت ال

عالوه بر  كند، يم جاديا نيرا در زم زانيم نياز هم شيب يمتر و قطر 60از  شيبا عمق ب ييها است چاله

خسارت به  ،يرفتن كشاورز نياز ب تيو درنها يآب و خاك، كاهش راندمان كشاورز يشور ن،يا

 است. نيناگوار فرونشست زم يامدهايپ گرياز د يو انسان يشهر يها سازه

 

 مقابله با فرونشست يساده اما مؤثر برا راهكار

از  يكياز آن اما كارشناسان معتقدند  يناش نيو خسارات سنگ نينشست زمبزرگ فرو ديوجود تهد با

 است. يو آبخواندار يزداريآبخ ن،يمقابله با فرونشست زم يارزان، ساده و مؤثر برا يراهكارها
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آبخوان  يها عرصه يبر رو البيكه با مهار و نفوذ س شود يگفته م يبه مجموعه اقدامات يدار آبخوان

 .شود يم ميرمستقيو غ ميمستق يها و حذف خسارت ليمنابع آب و خاك تقل يفيك و يكم ايموجب اح

قرار گرفته  يتوجه يمورد ب يشده ول حيبدان تصر زين ياسالم يجمهور نيكه در اسناد و قوان ياقدام

و  يزداريآبخ يها طرح يقانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف به اجرا 35نمونه در ماده  ياست، برا

 اتيعمل ياجرا هب ستيز طيمح يكل ياستهايس 9مانند بند  يدر اسناد باالدست ايشده است،  يارآبخواند

 شده است. ديتاك ينيرزميز يها و حفاظت از آب يبه منظور تعادل بخش يزداريو آبخ يآبخواندار

 يرهااز اقدامات موفق در كشو يكي يو آبخواندار يزداريآبخ اتيبا عمل ينيرزميآب ز يها سفره تيتقو

از جمله كنترل مصرف منابع آب  يكشور ژاپن با اقدامات وينمونه در دشت توك ياست برا ايمختلف دن

 نياست. همچن دهيفرونشست به صفر رس يزداريآبخ يها با اجرا آب به آبخوان يمصنوع قيو تزر ينيرزميز

 ف شده است،متوق نيفرونشست زم يزداريبا استفاده از آبخ زين نيچ نيانجيو ت يدر شانگها

 



   

 

 

188 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يمصنوع هيو تغذ يزداريكانادا و.. آبخ س،يانگل كا،يمانند آمر ايدن گريد ياز كشورها ياريبس نيهمچن

 گرفته اند. شيها را به عنوان راهكار مقابله با فرونشست در پ آبخوان

 

 است! يفرونشست جد بحران

 ،يالله تيب يعل راًيطرح است. اخدر كشور م يعياز مخاطرات طب يكيبه عنوان  نيفرونشست زم رانيا در

در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  يراه، مسكن و شهرساز قاتيبخش زلزله و فرونشست مركز تحق سيرئ

 است. افتهي اهشك ينيرزميز يها متر سطح آب كيتا  مين نيدر هر سال ب ريسال اخ 50به طور متوسط در 

 نيقرار دارد. همچن نيدر معرض خطر فرونشست زمكشور  يهكتار از اراض ونيليم كياز  شيآمار ب طبق

واحد  ونيليم 8,5و  كنند يم يزندگ "فرونشست يمناطق خطر جد"كشور در  تينفر از جمع ونيليم 28

 كاهشو  يريجلوگ يبرا يمناطق مستعد فرونشست قرار گرفته اند اما اقدام مؤثر يبر رو يمسكون

 .شود يانجام نم نيفرونشست زم

 ليكم قابل انجام است اما به دل اريبس يها نهيبا هز يزداريو آبخ يآبخوان دار يها پروژه يها نهيآنكه هز با

جهت  يبرنامه هدفمند و اقدامات مؤثر نهيزم نينادرست در ا يها استيمنابع آب و س تيريضعف مد

 نيدر ا رويوزارت ن داز ح شيفاجعه صورت نگرفته است. كارشناسان معتقدند تمركز ب نيمقابله با ا

آن است  يتيحاكم فيكه جزو وظا يزداريدر توسعه آبخ يو غفلت از همكار يسطح يها ها بر آب سال

 شده است. يعقب افتادگ نيباعث ا

را جزو  يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيعمل ،يسدساز انيتعادل م جاديا روين ريوز ان،ياكبر محراب يعل

 يها نهيكه ذكر شد و هز يه برشمرد. با توجه به الزاماتوزارتخان نيا يگر يتصد يخود برا يها برنامه

دستگاه دولت  ياتيبرنامه عمل ديد ديبا ،يعمران يها از پروژه يارينسبت به بس يزداريآبخ يها پروژه تر نييپا

 مهم چگونه خواهد بود. نيا ي) براستيز طيو سازمان مح يوزارت جهاد كشاورز رو،ي(اعم از وزارت ن
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چه » آب« ندهيها/آ منابع در استان تيريو مد يآب كم  پرونده د؛يل كندنبا» مهر«در 

 31/01/1401خبرگزاري مهر مورخ  - شود؟ يم

 

در قالب  ميمختلف قصد دار يها منابع آب در استان تيوضع نهيشده درزم مطرح يشدارهاتوجه به ه با

 .ديدنبال كن» مهر«پرونده را در  نيا م،يچالش بپرداز نيا رامونيپ  به بحث» منابع تيريو مد يآب كم»  پرونده

كشور به حدود  يكل حجم آب مخازن سدها زانيم ماه نيفرورد 27تا «ها:  گروه استان -مهر  يخبرگزار

 يدرصد 12گذشته شاهد كاهش  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم 26,15

به  وجهآب كشور اعالم كرده و خواسته است كه با ت يها موضوع را دفتر اطالعات و داده نيا ؛»ميهست

عنوان  مختلف به يها مصرف در بخش نهيبه يالگو تيرعا ،يمنابع آب ريكشور و وضع ذخا يمياقل طيشرا

 .رديضرورت مهم در دستور كار قرار گ كي

 -1400 يدر سال آب كه يطور كشور هم تكرار شده است به يآبرفت يها در حوزه آبخوان تيوضع نيا

ها و  مترمكعب بوده است. خشك شدن رودخانه ارديليم 7,1از  شيمتوسط كسر مخزن ساالنه ب 1399

ها و  فروچاله جاديا ن،يگردوخاك، فرونشست زم شيافزا ،ياهيرفتن پوشش گ نيها، از ب تاالب

افت سطح  يجد يامدهاياز پ يتنها بخش ينيرزميها و شور شدن آب ز در دشت يطوالن يها افشك

 است. ينيرزميز يها آب

مؤثر  يها و كاهش سهم بارش ريتبخ شيدما باعث افزا يشيبارش كشور، روند افزا يكنار روند كاهش در

 نيگذشته و همچن يها در طول سال يو اقتصاد يعوامل اجتماع راتييمذكور در كنار تغ طياشده و شر

تراز آب  افتنشدن مناسب و  هيباعث تغذ ،يآب كم طيمتناسب و سازگار با شرا يها مياتخاذ نشدن تصم

 .شود يها م شدن آبخوان تر فيمنابع آب در دسترس و ضع تيامر باعث محدود نيشده و هم ينيرزميز

در  ميمختلف كشور قصد دار يها منابع آب در استان تيوضع نهيشده درزم مطرح يتوجه به هشدارها با
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 .ميچالش بپرداز نيا رامونيمهم پ يها به بحث يا مختلف رسانه يها پرونده با انتشار گونه كيقالب 

 يسال مقابله با خشكمنابع آب و  تيريمد يبه راهكارها يبوم يسلسله مطالب به دنبال نگاه نيقالب ا در

 د،ياسات تيپرونده راهكار محور و با استفاده از ظرف نيدر ا يديتول يها گزارش م،يهست يآب و كم

 شدن دارند. ياتيعمل تيبوده و راهكارها قابل يپژوهشگران و نخبگان دانشگاه

 ياز محورها يصنعت و خانگ ،يمصرف آب در حوزه كشاورز يالگو يساز نهيبه يها روش ارائه

كاهش  ايكشت، حذف  ياصالح الگو يها روش نهيطور نمونه در زم پرونده است، به نيموردتوجه در ا

 يبرا يشهر فرسوده درون يها لوله ينيگزيجا ،ياريآب نينو يها ستميس يمحصوالت پرآب بر، اجرا

 تيريمد ،يو استفاده از پساب در صنعت و كشاورز ها خانه هيساخت تصف تيهدر رفت آب، تقو شكاه

صورت  يها و.... بحث و بررس قنات ياياح رمجاز،يغ يها و ساخت سد در كشور، انسداد چاه ييجانما

 خواهد گرفت.

 فيكردن وظا هينما ،يسال منابع آب و مقابله با خشك تيريمد ييو اجرا يقانون يخألها يبررس

، روند آموزش به شهروندان، عملكرد يو بررس ها تيمرتبط با حوزه آب با ذكر مسئول ياستان يها دستگاه

 مهكاهش مصرف آب در ه يها و صنعت درباره بحران آب و راه ديكشاورزان و فعاالن حوزه تول

 ريمس نياستان، در صورت ادامه ا ندهيآ يو دورنما يسال جار يو كاهش آن ط يبارندگ زانيها، م حوزه

 پرونده است. نيمدنظر در ا يمحورها گرياز د

بنا دارد  يخبرگزار نيا ياز سو يعنوان ابتكار مهر به يخبرگزار ياداره كل اخبار استان »ژهيو يها پرونده«

كرده و در  يريگياستان كشور پ 31جامع در  يرا به نحو يمشترك كشور يها ها و دغدغه تا سوژه

 .ندمنتشر ك يخبرگزار يخروج يها را رو سوژه نيهركدام از ا نيمع يزمان يها فاصله

 ييها مهر به سلسله گزارش يخبرگزار يها اداره كل استان ژهيپرونده و نيموضوع، ا تيبه اهم نظر

 ماه بهشتيشده است كه تا آخر ارد اختصاص داده» ها منابع آب در استان تيريو مد يآب كم« رامونيپ
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 گذراند. ديازنظر خواه

موضوع مشترك  كير مهر، د يخبرگزار يها استان يدفاتر سرپرست يديها كه تول مجموعه گزارش نيا

 يروزها به معضل نيدر سطح كشور، كه ا »يآب كم« دهياز پد يواقع يا هيدارد نما يماه سع كي ياست، ط

 است را ارائه دهد. شده ليتبد يجد

 كيدر  تيمشكل و چالش را در دو استان كشور دنبال و درنها نيا ديتوان يپرونده هرروز شما م نيا در

 .ديرا در سطح كشور مشاهده كن هديپد نيگستره ا يبند جمع

 نيا داتيهدف تول يها گروه نيتر سازان مهم ميو تصم رانيگ ميپژوهشگران، كارشناسان، تصم مسئوالن،

حوزه منابع آب  نيها در ا استان تيبر وضع يرصد توانند يها م گزارش نيپرونده هستند كه با مرور ا

 بگذارند. گريكدي و ملموس را كنار يقيحق يها داشته باشند و داده

از زبان » ها منابع آب در استان تيريو مد يآب كم«تلخ  تيورق زدن صفحه صفحه روا يبرا ديباش همراه

 انيمهر در م يخود را با مجموعه خبرنگاران استان يها دگاهيكه در سراسر كشور د يانيمتخصصان و متول

 اند. گذاشته
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دنياي اقتصاد روزنامه  – يمترمكعب از حجم مخازن آبرفت ارديليم4/ 7كاهش ساالنه 

 31/01/1401مورخ 

 

 يها   آبخوان ينيرزميآب كشور گفت: تراز آب ز يها   دفتر اطالعات و داده ركلي: مد اقتصاد يايدن

متر افت داشته است. به گزارش 0/ 4طور متوسط ساالنه  متر و به10/ 88كشور در بلندمدت بالغ بر  يآبرفت

كشور در  يآبرفت يها   وانزاده افزود: متوسط كسر مخزن ساالنه آبخ قاسم روزيف ان،ريآب ا يخبر گاهيپا

 مترمكعب بوده است. ارديليم7/ 1از  شيآب بود، ب   كم اريبس سال كيكه  1399 -1400 يسال آب

رفتن  نيها، از ب   ها و تاالب   شدن رودخانه گفت: خشك ينيرزميافت سطح آب ز يامدهايدرباره پ يو

ها    در دشت يطوالن يها   ها و شكاف   فروچاله جاديا ن،يگردوخاك، فرونشست زم شيافزا ،ياهيپوشش گ

 خواهد بود. ينيرزميز يها   افت سطح آب يجد يامدهايمناطق از پ نيدر ا ينيرزميو شور شدن آب ز

آن است كه  يايگو يفتسطح آب و حجم مخازن آبر راتييتغ يا   منطقه يادامه داد: بررس زاده قاسم

و  نيتر   عيو نوار شرق كه وس يغرب كشور و فالت مركز شمال و شمال يغرب و تا حد ينواح

دارد،  ار ينيرزميسهم برداشت از منابع آب ز نيشتريرا در برگرفته و ب يآبرفت يها   پهنه نيتر   ميضخ

 مخزن همراه است. يافت سطح آب و كسر ديهمچنان با تشد

 يباعث نابود ينيرزميز يها   افت آب يآب كشور گفت: آثار منف يها   دفتر اطالعات و داده ركليمد

عالوه  نيكه فرونشست زم يبه طور كند، يدچار مشكل م زيآنها را ن يايو اح شود يكشور م يها   آبخوان

 نياز ب تياك و در نهاخ يها   هيموجب تراكم ال كند، يوارد م هيو ابن ها   رساختيكه به ز ييها   بر خسارت

 .شود يم ينيرزميآب در سفره آب ز رهيامكان ذخ آب در آبخوان و عدم رهيذخ تيرفتن ظرف

آنها  يريگ   هستند كه شكل يو ارزشمند كياستراتژ ريذخا ،ينيرزميمنابع آب ز نكهيا انيبا ب زاده قاسم

 مياقل رينظ يبه منابع آب يدسترس تيبا محدود يها   ميافزود: در اقل رد،يپذ   يصورت م يطوالن يها سال يط



   

 

 

193 
 1401فروردين   -) 53هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ريذخا نيدر ا تعادل عدمباالست و  ينيرزميبه منابع آب ز يكشورمان، وابستگ خشك مهيخشك و ن

 يادامه داد: در كنار روند كاهش يشود. و يجد يآب يها   باعث بروز مشكالت و تنش تواند   يم يخداداد

مذكور  طيموثر شده و شرا يها   و كاهش سهم بارش ريتبخ شيدما باعث افزا يشيبارش كشور، روند افزا

 يها   مياتخاذ نشدن تصم نيگذشته و همچن يها الدر طول س يو اقتصاد يعوامل اجتماع راتييدر كنار تغ

امر  نيشده و هم ينيرزمينشدن مناسب و افت تراز آب ز هيباعث تغذ ،يآب   كم طيمتناسب و سازگار با شرا

 .شود يها م   شدن آبخوان تر   فيمنابع آب در دسترس و ضع تيباعث محدود
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