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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   ييءحماءِكُلٍ 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
ر كشور به صدا درآمده است و بحران د 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 گزارشات آب در آئينه مطبوعـات و سـايت   چهارمينپنجاه و مجموعه حاضر 

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

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

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

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

نظر  شود كه صرف اي تنظيم 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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 ديتهد غذا دارد؟ تيامن يبرا يرقابت بر سر آب، چه تبعات شيو افزا يمياقل راتييتغ 

 01/02/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - جهان يكشاورز يآب

 

بخش  نيدر ا يكم دو خطر جد در جهان در معرض خطر است؟ دست ييغذا تيامن اي: آ اقتصاد يايدن

 يبه كمبود منابع آب ييغذا تيبه امن يابيخطر اول دست رياخ يها در سال لگرانيوجود دارد. از نگاه تحل

در جهان  يو اجتماع يو توسعه اقتصاد تيتقاضا به واسطه رشد جمعرشد  گريد يمربوط است. از سو

 رو ساخته است.      روبه يرا با چالش جد ييغذا تيامن جادياست كه ا يگريد ديتهد
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 2020گزارش يتوجه قرار گرفته و برمبنا مجلس مورد يها گزارش مركز پژوهش نيموضوع در آخر نيا

حوزه پرداخته است. از  نيجهان در ا تيوضع ليو تحل هيبه تجز متحد ملل يسازمان خواربار و كشاورز

/ 2 راياست، ز رو روبه يچالش اساس كيبا  داريبه توسعه پا يابيدست يكنون طيفائو در شرا لگرانينگاه تحل

 نياز ا كنند، يم يآب زندگ ديشد اريتا بس ديشد يابيكم ايبا كمبود  يكشاورز ينفر در اراض ارديليم3

سر  آب به ديشد تيبا محدود يكشاورز يجهان در اراض تيجمع ششم كي باينفر؛ تقر ارديليم1/ 2تعداد 

 تيكارشناسان جمع نياست. از نگاه ا يفزون هآب همچنان رو ب يرشد تقاضا برا طيشرا ني. در ابرند      يم

سرانه  در هر سال كه در دو دهه گذشته  يطور به كند ياز عوامل موثر بر رشد تقاضا عمل م يكيعنوان  به

كه منجر به  يگرياست، اما موضوع د افتهيدرصد كاهش 20از  شيموجود ب نيريش ساالنه منابع آب

 ييغذا تيامن نكهيكه گذشته از ا ياست. موضوع ي، اجتماعيآب شده، توسعه اقتصاد يتقاضا شيافزا

 شده است. نفعان يذ انيم يرهايها و درگ منجر به رشد تنش كند يم ديدر جهان را تهد

است و  يابيدست همچنان قابل تيموفق كنند، يم ديموجود تاك يها يكارشناسان فائو با وجود نگران البته

 ييغذا ميرژ كيانتخاب  يمختلف برا يبه مردم كشورها يجهان هي. توصدهند يم شنهاديپ 9آن  يبرا

 يمصرف آب، تمركز رو يداريتوجه به پاآب،  يحسابرس يها      ستميبر، استفاده از س      آب      سالم و كم

 يكه شدت خشكسال رانيا رينظ ييدر كنار هشدار به كشورها يكشاورز يآب در اراض يور      بهره يارتقا

 گزارش فائو است. گرياست، از جمله نكات د يجهان نيانگيدر آنها باالتر از م ييغذا تيو فشار بر امن

 

 يچالش آب دو

و  ينابود اتيو از ضرور داريپا ييغذا يها نظام ياز عناصر اصل يكينه منابع آب و عادال داريپا تيريمد 

و  نيريآب ش يعرضه و تقاضا نيتعادل ب عدم ايآب  يابيكم حال نياست، با ا يو گرسنگ يحذف قحط

 ييغذا يها خود بر نظام راتيتاث قيرا از طر هيو تغذ ييغذا تيامن يا      ندهيطور فزا آب به يفيمسائل ك



   

 

 

5 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

طور  به ابند،ي      يشدت م يمياقل راتييكه با تغ ديمداوم و شد يها      يحال خشكسال ني. در عكند يم ديتهد

 يشده است و با كاهش عملكرد محصوالت زراع ميد يآب در كشاورز يموجب كمبود جد يروزافزون

طبق گزارش سازمان  كه يطور همراه دارد، به همردم روستا ب شتيمع يبرا يشتريخطرات ب ،يو دامپرور

(اثرگذار بر  اديز اريبا كمبود آب بس يكشاورز ينفر در اراض ارديليم3/ 2متحد،  ملل يخواربار و كشاورز

/ 2تعداد،  نيكه از ا كنند يم ي) زندگابيفار ياثرگذار بر كشاورز -آب يابيكم اي ميد يكشاورز

 آب هستند. ديشد تيدر مناطق با محدود جهان تيجمع ششم كينفر حدود  ارديليم1

از  شيب ريدو دهه اخ يهر نفر ط يدر دسترس برا نيريمقدار ساالنه آب ش كنند، يم ديفائو تاك كارشناسان

مناطق  نياست. در ا يجد ايو غرب آس قايدر شمال آفر ژهيو مساله به نياست. ا افتهيدرصد كاهش  20

به  ينفر به سخت ره ياالنه آب به ازاو متوسط حجم س افتهيدرصد كاهش 30از  شيب نيريسرانه آب ش

 لگرانيتحل ديآب است. در واقع از د ديشد يابيبه آستانه كم دنيكه نشان از رس رسد يمكعب م هزار متر 

كشورها در شمال  نيمواجهند، ا يو تنش آب ديشد ياز كشورها با چالش دوگانه خشكسال ينيتعداد مع

 نيهستند. در ا منيازبكستان و  ،يسعود ربستانقزاقستان، ع ران،يااز جمله افغانستان، مصر،  ا،يو آس قايآفر

 ابيفار يدرصد اراض100و  كنند يرا تجربه م اديز اريبس يخشكسال رانيدر ا ميد يدرصد اراض 50 نيب

حاصل از  يدرصد محصوالت كشاورز 90 رانيمواجه هستند. در ا اديز اريبس ي) با تنش آبميرديغ ي(اراض

 ييغذا تيتعادل امن شود يم ينيب شيپ كردن ياتيبازار آب و عمل مدلاساس با  نيست؛ براا ابيفار ياراض

 هم خورد. به

آب در  يتقاضا شياست كه منجر به افزا ينيدرآمدها و شهرنش شيآب، افزا يابيكم گريعوامل مهم د اما

 يسطح استانداردهادرآمد،  شي. با افزاشود يم ييغذا ميدر رژ راتييو خدمات و تغ يبخش صنعت، انرژ

به  شتريب يبا وابستگ ييغذا يها      ميكه مردم به سمت رژ شود يم ينيب شيپ رود،      يباال م هيو تغذ ينيشهرنش

 يمحصوالت نيحركت كنند، اگرچه چن يلبن يها گوشت و فرآورده شتريمصرف ب ژهيو آب و خاك، به
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 هياساس كارشناسان توص نيداشته باشند. برا يتمتفاو اريآب بس يردپا توانند يم ديبسته به نحوه تول

پر آب، مانند  يمغذ يبا غذاها يعنيسالم حركت كند؛  ييغذا يها ميبه سمت رژ ديجهان با كنند يم

 گريد يمتنوع باشد و از سو وريمرغ و ط تخم ات،يمتوسط لبن ريحبوبات، مغزها و مقاد جات،يو سبز ها      وهيم

كارشناسان معتقدند گذشته از  نيب نياز منابع آب را دنبال كند. در ا داريستفاده پاا شهيتر از هم قاطع اريبس

 نفعان يذ انيم رهايها و درگ تنش جاديا يبرا يعامل شود؛ يم ييغذا تيامن ديط منجر به تهديشرا نيا نكهيا

 ريفق يه قشرهااز جمل ريپذ بيجوامع آس يبرا ژهيو به آب، به يدر دسترس ينابرابر بيترت ني. بدشود يم

 .كند يم ديرا تشد يزنان و جوامع بوم ،ييروستا

 

 يموانع نوآور 

كار گرفته  به ليراهكارها به چند دل نيموثر در دسترس هستند اما ا يها      حل نگاه كارشناسان اگرچه راه از

 ينهاد يرچوب كلچا ريتاث تحت يا      طور گسترده آب به تيريدر مد ينوآور لگرانيتحل دي. از دشوند ينم

است.  ينهاد يزير      و برنامه يقياقدامات تشو ت،ها، صدور مجوز، مقررا      قرار دارد كه شامل حقآبه يو قانون

 ها،      تياولو ،ياجتماع يها      قرار دارند كه شامل انتخاب يكل يها استيس ريتاث آنها تحت نيهمچن

در  ريدرگ نفعان يمختلف ذ يها تيو مسوول ها      شيها، گرا      و تبادالت است. نقش يبخش يها استيس

 ديپراكنده است، اما همه آنها با ييقضا يها      و حوزه ها      تيها، موقع      آب در بخش تيريو مد ياستگذاريس

ست. مورد ها به آب ا      انسان ياز دسترس نانيو اطم يتوان مال ها، ياز نگران يكيدرك باشند.  به وضوح قابل

 نيرياز منابع آب ش يرمصرفيو استفاده غ ها      ستميخدمات اكوس ،يستيز طيمح يها      انياز جر نانياطم گريد

مهم است  اريخوب آب بس يحكمران رو، نياست. از ا يداخل يها      در آب يپرور يآبز يعنوان مثال برا به

 برداران آب است. بهره يتمام يازهاين نيمجهت تا زيدر سطح حوضه آبر يقيتطب تيريمد ازمنديو ن
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و  يو نهادها دارد. همكار ها      تيموقع نفع، يذ نيچند نيب دهيچيپ يبه همكار ازيامر به نوبه خود، ن نيا

 ياريآب يها      و سامانه يا      رودخانه زيحوضه آبر ،يبخش يها از نظام يصورت عمود هم به يبهتر يهماهنگ

و  ها      يشهردار ع،يصنا ،يكشاورز جملهمختلف از يها در بخش يصورت افق ها و هم بهگرفته تا خانوار

كشاورزان  ژهيو برداران آب كه كشاورزان به بهره يها      نظر، انجمن نياست. از ا ازيخانوارها موردن

در  يمهمنقش  تواند يم آورد،      يگردهم م ياريساختار مشترك آب كي تيريمد يرا برا اسيمق كوچك

و  ياريآب يها      از سامانه يو نگهدار يبردار      بهره ي      منابع را برا توانند يم نهاو اجرا داشته باشد. آ يزير برنامه

 يي      ها حفاظت از منافع گروه ،يچالش اساس كيكنند.  كپارچهيمتحد و  ،يا      و رودخانه زيآبر يها      حوزه

 ديوابسته هستند و با يريگ يماه مانند ها      ستميتر دارند، اما به خدمات اكوساست كه قدرت و نفوذ كم

 .شوند يحاصل شود كه آنها هم درنظر گرفته م نانياطم

 

 نجات غذا يگام برا 9

مهم  نياست و ا يابيدست همچنان قابل تيدارند موفق ديكارشناسان تاك يكننده كنون نگران طيشرا باوجود

كه  يو آب باران در بخش كشاورز نيرياز منابع آب ش دارترياز استفاده كارآمدتر و پا نانيتنها با اطم

است.  ريپذ      آب است، امكان يجهان ياه      درصد برداشت 70از  شيبردار آب در جهان با ب      بهره نيتر بزرگ

شاخص توسعه  يدهابرآور نياول 2030 به سال دنيتا رس سال  10باوجود  كنند، يم ديكارشناسان تاك

كه همچنان  دهد ينشان م م،يد يهمراه با كمبود مداوم آب در كشاورز ،يدرخصوص تنش آب داريپا

برقرار است. از آنجا كه مسائل  يچالش جد كي انعنو همگان به يآب برا داريپا تيرياز مد نانياطم

منبع  نيا تيريصفر، مد ينگبه گرس يابيمرتبط است از جمله دست گريد داريهدف توسعه پا نيآب با چند

 هيفائو توص لگرانيكامل به اهداف خواهد بود.  درضمن تحل يابيدست يبرا كننده نييعامل تع كي اب،يكم

بر مانند       پرمصرف آب يمنجر به رشد مصرف غذاها اجتماعي – يقتصادكه توسعه ا يطيدر شرا كنند يم
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سالم كه  ييغذا يها      ميرف آب به سمت رژكاهش مص يدر راستا ايشده است؛ دن اتيگوشت و لبن

برود تا بتواند مصرف آب را كاهش  رند،يگ      يدر نظر م ييغذا يها      ستميرا در سطح س يداريمالحظات پا

 دهد.

 انيجر يازهايبرآورده شدن ن نيتضم يمعنا به يمصرف آب در كشاورز يداريبهبود پا درضمن

. طبق شوند يگرفته م دهيدر اغلب موارد ناد ازهاين ني. اهاست      ستميسحفظ عملكرد اكو يبرا يستيز طيمح

 يازهايصرف ن ديكه با يدر جهان، از مقدار آب ياريآب آب يدرصد از مصرف فعل 40برآوردها، 

منوط به كاهش برداشت و  يدر كشاورز يمصرف آب يداريپا نيبنابرا شود، يم نيشود، تام يستيز طيمح

 انيجر يازهاين نيخواهد بود كه در آن، تام يزيآبر يها ف آب در حوضهمصر ييبهبود كارآ

كم اجرا  اريآب است كه بس يو حسابرس يحسابدار گري. موضوع دشود ينم تيرعا يستيز طيمح

 يابيرفع كمبود و كم يموثر برا يگام در اتخاذ راهبردها نيعنوان اول به ديشود. از نگاه كارشناسان با يم

خرد  اسياز آنها كشاورزان در مق ياريكه بس يمحصوالت كشاورز دكنندگانين تولآب باشد. در ضم

مداوم كشت  يلخشكسا يها دوره ريتاث تحت م،يد يدرصد از اراض 11 ايهكتار  ونيليم 128هستند در 

مند       استحصال آب و حفاظت از آب بهره يها      كياز تكن ياديتا حد ز توانند يكشاورزان م ني. اكنند يم

 شيدرصد افزا 24را تا  ميد يدر كشاورز يكالر لويك توانند يها م روش نيبرآورد، ا كيشوند. براساس 

 درصد خواهد بود. 40از  شيب ،يليتكم ياريبا آب بيبهبود درصورت ترك نيدهند. ا

 دهيد بيآسدرصد از مراتع  14 ايهكتار  ونيليم 656كه در  يدامداران يبرا كنند يم هيفائو توص كارشناسان

را كاهش دهد و  يخشكسال ريتاث تواند يم ياقدامات مختلف كشاورز كنند، يم تيفعال ياز خشكسال

به آب مرتبط هستند، از آن جمله  ميرمستقيطور غ اقدامات به نياز ا ياريآب را بهبود بخشد. بس يور      بهره

كاهش فشار چرا  يبرا دينوع تول رييو تغ دام يدنيو آب آشام هيتغذ تيريدام، مد يماريبه كنترل ب توان يم

در جهان كه  ابيفار يدرصد از اراض 62 ايهكتار  ونيليم 171 يدر مناطق خشك نام برد. در ضمن برا
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باشد كه  يزشيو انگ يقيتشو يها اتخاذ روش ديبا تيقرار دارند، اولو اديز اريبس اي اديز يتحت تنش آب

و اتخاذ  ياريموجود آب يها رساختيز يساز      از جمله اصالح و مدرن دهند؛ يم شيآب را افزا يور      بهره

 يو دسترس صيشوند تا تخص بيآب ترك يبا بهبود حكمران ديها با روش ني. ا      نوآورانه يها يفناور

 قايآفر يشود. در منطقه جنوب صحرا نيتضم ستيز طيمح يآب يازهاين نيتام نيو همچن بعادالنه به آ

كشاورز در  ها ونيليم از دوبرابر شود كه به نفع شيب 2050 تا سال ابيكه مناطق فار شود يم ينيب شيپ

 خُرد است. اسيمق

و منابع  انياز آب مانند پرورش آبز يرمصرفيغ يدر كاربردها يگذار      هينگاه كارشناسان سرما از

جبران  يتر، برا مهم شيز پا شيراهبرد ب كي ،ييزدا آب مانند استفاده مجدد از آب و نمك رمتعارفيغ

و از  رشيپذ قابل ياجتماع ركارآمد، از نظ ياز نظر اقتصاد ديبا ها      يحال نوآور نيآب است، با ا يابيكم

 يو مقررات، نقش مهم ها استيس شك      يب نيب نيباشند. در ا طيو متناسب با شرا داريپا يستيز طينظر مح

و  تيتوسعه ظرف يها      بودجه، برنامه نيتام قيعنوان مثال از طر به ها      يوآورو ن ها      يفناور ياجرا شبرديدر پ

ها       مناسب حقآبه صيبا تخص ديبا يگر      ميحال تنظ نيبا ا كنند، يم فايا يستيز طيمح انيالزامات جر ياجرا

 ست،يز طيمح يآب يازهايشدن ن از برآورده نانيمطمئن آب همراه باشد تا ضمن اطم يگر      يو تصد

 لگرانيفراهم شود. از نگاه تحل رتر،يپذ      بياقشار آس يبرا ژهيو به آب، به داريامن، عادالنه و پا يدسترس

و  يتيريمختلف مد يها و بخش ها      اسيدر مق يحكمران يو سازوكارها ياسيغذا انسجام س يسازمان جهان

 ،يدر كشاورز ژهيو است. به يمنابع آب ضرور و عادالنه داريكارآمد، پا تيريمد يبرا يياجرا

و  يپرور يآبز الت،يش ،يدامپرور يها      نظام اب،يو فار ميد يو جامع در اراض يمنطق يراهبردها

 است. يضرور يدار      جنگل
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 "نيسرزم شيبر آما يمبتن يآب كشور و راهكارها هاي چالش و مسائل"در نشست 

خبرگزاري ايسنا  - اند؟ مانده يزه آب، حل نشده باقمسائل كالن در حو چرا مطرح شد؛

 01/02/1401مورخ 

 

 ليدال يبه بررس "نيسرزم شيبر آما يمبتن يآب كشور و راهكارها هاي چالش و مسائل"ت نشس در

 نيدر ا نيسرزم شيآما يسند مل يها استيوجود مشكالت كالن در حوزه آب كشور پرداخته شد و س

 قرار گرفت. يحوزه، مورد بررس

 يها مركز پژوهش يتخصص-يعلم يهفتگ يها نشست ينشست از سر نيكميهفتاد و  سنا،يگزارش ا به

 »نيسرزم شيبر آما يمبتن يآب كشور و راهكارها هاي مسائل و چالش«با عنوان  ينگر ندهيتوسعه و آ

 برگزار شد. يماه به صورت مجاز نيفرورد 31روز چهارشنبه 

مهندس  ،ينگر ندهيتوسعه و آ هاي كل دفتر آموزش مركز پژوهش ريمد ؛يعيمحمد شف دينشست س نيا در

كل اسبق دفتر امور منابع آب سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر  ريصاحب نظر و مد روان،يش يجعفر غفار

ست و دكتر محسن يز طيو مح يآب، انرژ يدانشگاه و مسئول مركز راهبرد يعلم ئتيمحمد همت، عضو ه

 حضور داشتند. ش،يو پژوهشگر حوزه آما زديدانشگاه  يعلم ئتيعضو ه ،يخوسف يميابراه

 ينگر ندهيتوسعه و آ هاي كل دفتر آموزش مركز پژوهش ريمد ؛يعيمحمد شف ديجلسه س نيا يداابت در

 خشك مهيكشور در كمربند خشك و ن ييايجغراف ژهيو تينشست گفت: با توجه به موقع نيدر خصوص ا

به  عاتموضو نيو كاهش منابع آب در دسترس، توجه به ا يمياقل راتييتغ يروند جهان نيجهان و همچن

 است. يضرور اريبس ،يديكل يعنوان مسائل

مانند  ها تيفعال ريبر سا شرانيمنبع به عنوان پ نيشود كه ا يدو چندان م يزمان تياهم نيافزود: ا يو

كنش با عوامل  در هم يو فرا مل يمل حيصح تيرياثرگذار است و عدم مد زين تيسكونت و فعال ت،يجمع
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 .شود يم يعيخاطرات طبو م يانسان يها چالش جاديباعث ا يعيطب

 يها برنامه يا منطقه راتيتاث يبه بررس زديدانشگاه  يعلم ئتيعضو ه ،يخوسف يمينشست ابراه نيادامه ا در

حوضه  يها كه مهار آب نيا انياشاره كرد و با ب يمشترك مرز يها در حوضه هيهمسا يمهار آب كشورها

رودان قبل  انيم منطقه يها گفت: تاالب شود، يفارس محسوب م جيخل ستمياكوس ديتهد كيدجله و فرات 

 كردند يفرات و دجله عمل م يها آب رودخانه يبرا يعيآب طب هيتصف ستميس كياز خشك شدن به عنوان 

 فارس را بر عهده داشتند. جيبه خل هيكردن آب قبل از تخل لتريو در واقع نقش ف

 يبرا يزنيو را يداد: بسترساز حيتوض نيسرزم شيآما يسند مل يها استيدر خصوص راهبردها و س يو

منطقه و  ه،يهمسا يبا كشورها يستيز طيو مح يفرهنگ ،يتيامن ،يو اقتصاد ياسيس يها مانيعقد پ

 يآب در صفحه ها يپلماسيد يفعال ساز نيمشترك و همچن زيآبر يها در حوضه نفع يذ يكشورها

 يمنطقه ا يها مانيو غرب، انعقاد و پشرق  يمشترك مرزها يحوضه ها تيبا اولو يمرز زيآبر شتركم

 هستند. ها استيس نيگرد وغبار، تنها چند مورد از ا يها مهار و كنترل كانون يبرا ژهيبه و يستيز طيمح

با  ست،يز طيو مح يآب، انرژ يدانشگاه و مسئول مركز راهبرد يعلم ئتيادامه محمد همت، عضو ه در

و دانش روز در بخش آب، عدم  ها يده نكردن از فناوربه مسائل كالن آب كشور گفت: استفا ينگاه

در  تاز منابع آب كشور، مشكال ياصول يبردار و بهره وستهيهم پ به تيريمد يمطلوب برا يحكمران

 ينيزم ريآب از منابع ز هيرو يآب، برداشت و استحصال ب ياقتصاد كرديكشور، نداشتن رو يآب ساتيتاس

 بمانند. ياند كه مسائل كالن آب كشور، حل نشده باق دههستند كه باعث ش ياز جمله مسائل

 خود پرداختند. يكارشناسانه و فن يها دگاهيد انيدر جلسه به ب نيو حاضر نيچند تن از متخصص زيادامه نشست ن در

سلسله  يمركز با برگزار نيا ،ينگر ندهيتوسعه و آ يمركز پژوهش ها ياعالم روابط عموم بنابر

صاحب نظران،  تياز ظرف يبرخوردار يالزم برا نهيدنبال فراهم كردن زم به يتخصص يها نشست

 متنوع صاحب نظران است. يها دگاهيد افتيو در يها و مراكز پژوهش با دانشگاه يارتباط علم يبرقرار
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روزنامه  – ها از چاه يها و نحوه محاسبه هر مترمكعب آب استحصال از آبخوان انتيص

 01/02/1401دنياي اقتصاد مورخ 

 

كل كشور  1401قانون بودجه سال  يو در اجرا 1401 نيفرورد 28در جلسه  رانيوز اتي: ه اقتصاد يايدن

از  يكشور و نحوه محاسبه هر مترمكعب آب استحصال يها ز آبخوانا انتيص يبر اقدامات الزم برا يمبن

 يرسان اطالع گاهيپا زارشرساند. به گ بيبند از قانون را به تصو نيمربوط به ا يياجرا نامه نييها، آ چاه

 يمكلف شد براساس سالنامه آمار يمذكور، وزارت جهاد كشاورز نامه نييدولت، به موجب آ اتيدفتر ه

عملكرد  نيانگيو م يآب ازيغالب برحسب هكتار و ن يطالعات مستند مرتبط، سطح كشت آبهرگونه ا اي

 نييتع نامه نييآ نيماه پس از ابالغ ا كيهر شهرستان حداكثر تا  كيدر واحد سطح كشت غالب را به تفك

در ارائه اطالعات مذكور  قرار دهد و در صورت عدم رانيمنابع آب ا تيريشركت مد اريكند و در اخت

 آب مالك عمل خواهد بود. يو سند مل يوزارت جهاد كشاورز يسالنامه آمار نيمهلت مقرر، آخر

 الير300ها تا سقف  هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان يبه ازا نامه نييآ نيموضوع ا يافتيدر نرخ

بر  ميدرآمد هر هكتار كشت غالب در هر شهرستان تقس درصد كي«و روش محاسبه آن به صورت  نييتع

 يبرا افتيخواهد بود.مجموع مبالغ قابل در» هر هكتار كشت غالب در همان شهرستان يآب ازين نيانگيم

 يمجاز فعال كه به دستگاه شمارشگر (كنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرف يكشاورز يها چاه

مجاز فعال  يكشاورز يها چاه يمحاسبه و برا يبردار مندرج در پروانه بهره يبردار بهره زانيدر سقف م

 يبردار پروانه بهره تيظرف رابرب 1/ 2فاقد دستگاه شمارشگر (كنتور) براساس  يبردار پروانه بهره يدارا

مقرر در قانون برنامه و بودجه  باتيترت تيآنها محاسبه خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه كشور با رعا

نامه و  را ابالغ و نسبت به مبادله موافقت ربط يذ ييرااعتبار دستگاه اج ،يكشور، متناسب با مبالغ وصول

آب و  يشركت مهندس ران،يمنابع آب ا تيريكند. شركت مد ياز محل مربوط، اقدام م صيصدور تخص
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موظفند اعتبارات  زيكشور ن يزداريو آبخ يعيو سازمان منابع طب يفاضالب كشور، وزارت جهاد كشاورز

به كشاورزان  يستان به همان استان ابالغ كنند. اعتبارات ابالغهر ا يرا متناسب با وصول يابالغ

خسارت نكشت به كشاورزان  ،يمحصوالت كشاورز مهيصندوق ب قياز طر ياز خشكسال دهيد خسارت

 شيافزا يها طرح يو اجرا يزداريآبخ يها طرح يو اجرا تيحما ،يبخش تعادل يها همان منطقه، برنامه

درصد  70 ني.همچنشود يم نهيمحل استقرار سد هز يها شهرستان يوستاهابه ر يآب و آبرسان يور بهره

آب و  يو شركت مهندس رانيمنابع آب ا تيريمد    مذكور به شركت فيدر سقف رد يمبالغ وصول

كشور  يزداريو آبخ يعيو سازمان منابع طب يبه وزارت جهاد كشاورز يدرصد مابق 30فاضالب كشور و 

محل  يها   شهرستان يبه روستاها يو آبرسان يزداريآبخ يها   طرح يو اجرا تي. سهم حماشود يابالغ م

موظف است  رانيمنابع آب ا تيري.شركت مدشود يم نييدرصد كل اعتبار تع 5 معادلاستقرار سد حداقل 

حفر  خيبرداشت آب را از تار زانيمربوط به م مهيجر رمجاز،يغ يها المنفعه كردن چاه ضمن پر و مسلوب

هر مترمكعب حداكثر  يكشور، به ازا يو راهبرد ين انسداد چاه در صورت كشت محصوالت اساستا زما

متناسب با افت سفره  ال،يهزار ر6هر مترمكعب آب حداكثر مبلغ  يصورت به ازا نيا ريو در غ اليهزار ر3

و  فتايمذكور در يها از صاحبان چاه روين ريوز يمخزن سفره حسب دستورالعمل ابالغ يو حجم كسر

 يراو اج يزداريآبخ ،يبخش تعادل يها كند تا صرف برنامه زيكل كشور وار يدار به حساب خزانه

 يموظفند هماهنگ ربط يذ يياجرا يها دستگاه ريو سا ها يآب شود و استاندار يور بهره شيافزا يها طرح

به عمل  يكشاورز و جهاد روين يها با وزارتخانه نامه نييآ نيمفاد ا يالزم را در اجرا يو همكار

هر استان و  كيبه تفك يلموظفند گزارش مبالغ وصو زين نامه نييآ نيموضوع ا يياجرا يها آورند.دستگاه

در  شده ينيب شيرا براساس اقدامات پ نامه نييآ نيا افتهي صياعتبارات تخص كرد   نهيعملكرد نحوه هز

آب، منابع  ،يكشاورز ونيسيو بودجه كشور و كم به سازمان برنامه بار كينامه متبادله، هر سه ماه  موافقت

 .نندارائه ك ياسالم يمجلس شورا ستيز طيو مح يعيطب
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از  تر يبحران زي/ سلماس و كهرنيدر معرض خطر فرونشست زم يغرب جانيدشت آذربا 3

 03/02/1401خبرگزاري ايلنا مورخ  – استان گريد يها بخش

 

و رسوبات سه دشت پهناور  يرسوب هيضخامت ال ،ينيرزمياز حد مجاز از منابع آب ز شيب برداشت

 قرار داده است. نياستان را در معرض فرونشست زم ،يغرب جانيآذربا

با  يغرب جانيو سلماس در آذربا يخو ه،يدر حال حاضر سه دشت پهناور اروم لنا،يگزارش خبرنگار ا به

 يشناس نيسازمان زم يها يو بررس قاتيو با توجه به تحق كنند يدست و پنجه نرم م نيخطر فرونشست زم

در كشور و  نيزم تنرخ فرونشس رياخ يها در سال يمياقل راتييو تغ ياپيپ يها يكشور، به علت خشكسال

 است. افتهي شيافزا يغرب جانياز استان آذربا يمناطق

 

 يغرب جانيمحدوده ممنوعه در آذربا 16 ييشناسا

آبخوان و  يمترمكعب كسر ونيليم 32هرسال  يغرب جانيآذربا يا اساس اعالم شركت آب منطقه بر

را  نيامر خطر فرونشست زم نيا كه افتد يدر استان اتفاق م رمجازيمجاز و غ يها اضافه برداشت از چاه

 .كند يم ديتشد

از  شيبه ب يغرب جانيدر كشور و آذربا نيانگيم نياست اما ا متريسانت 4 نيفرونشست زم يجهان استاندارد

 استان است. يبحران تيكه نشان دهنده وضع رسد يم متريسانت 9 يال 8

محدوده ممنوعه بوده و هفت  16تعداد،  نيحوزه آب دارد كه از ا يمحدوده مطالعات 23 يغرب جانيآذربا 

 نيآورده است و ا نييآب را پا تيفيك ،ينيرزميمنطقه آزاد است. در كل استان برداشت آب از منابع ز

 سدهاست. يها از آب يهم به خاطر كاهش سهم بخش كشاورز

گفت:  يغرب جانيدر آذربا نيفرونشست زم ديدر خصوص تهد يغرب جانيآذربا يعيمنابع طب ركليمد
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از  شيبه ب يغرب جانيدر كشور و آذربا نيانگيم نياست اما ا متريسانت 4 نيفرونشست زم ياستاندارد جهان

 است. يبحران تيكه نشان دهنده وضع رسد يم متريسانت 9 يال 8

 يراهكار برا نيبهتر يزداريآبخ يها طرح ياجرا  نكهيا انيبا ب لنا،يدر گفت و گو با ا يصمد موسو ريم

 يزداريآبخ يها به طرح افتهياست، افزود: متأسفانه اعتبارات اختصاص  نياز خطر فرونشست زم يريجلوگ

 است. زيناچ ارياستان بس

شده است،  ييدر استان اجرا يزداريهزار هكتار، طرح آبخ 400سال گذشته در  4در  نكهيا انيبا ب يو

كرد، ضمن آنكه  ديتول ديعب آب جدمترمك 500 توان يم يزداريهر هكتار آبخ يعنوان كرد: با اجرا

 .كند يم يريخاك و رسوب جلوگ شيتن فرسا 6,5از  يزداريآبخ اتيهر هكتار عمل ياجرا

در  ژهيبه و يزداريآبخ يها طرح ياضافه كرد: اجرا يغرب جانيآذربا يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد 

در  ژهياز آب و خاك به و نهيستفاده بهتوسعه ا يراهكار در راستا نيتر يو اساس نيتر برهه، مهم نيا

 استان ما است. رينظ يمناطق

در كشور و  70و  60 يها نسبت به دهه رياخ يها ها در سال بارش زانيخاطرنشان كرد: نوع و م يموسو

 شياز فرسا يريبا هدف جلوگ يدار زيآبخ يها طرح ديبا ييايجغراف طيو با توجه به شرا افتهي ريياستان تغ

 .ابدي عيدر استان تسر نيونشست زمخاك و فر

منطقه بند،  هياستان گفت: در شهر اروم يشهرها هيدر حاش يدار زيآبخ يها طرح يبا اشاره به اجرا يو

ها با  طرح نيمناطق شد اما ا نيدر ا البياجرا و موجب كنترل س يزداريآبخ يها انعام و صدرا طرح

 تومان بود. ارديليم 90 ازيكه رقم مورد ن يدر حال شدند ييتومان اجرا ارديليم 7بالغ بر  ياعتبار

 

 يدشت ممنوع و بحران 2 زيو كهر سلماس

در استان  ينيرزميز يها از نظر آب يدشت ممنوع و بحران 2 زيسلماس و كهر نكهيا انيبا ب يموسو 
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 ست.ا يمناطق ضرور نيدر ا يزداريآبخ يها طرح يو اجرا ازيهستند، گفت: اختصاص اعتبارات مورد ن

 3 نيخطرناك فرو نشست زم دهيشمالغرب كشور گفت: پد يو اكتشافات معدن يشناس نيزم ركليمد

 .كند يم ديرا تهد هيسلماس و اروم ،يدشت خو

 نيكه بر اساس مطالعات زم نيفرونشست زم دهيكرد: پد انيلنا،بيدر گفت و گو با ا يپيسرت ديعبدالحم

 ريو بشر بوده و هم اكنون ز عتيطب ياز مخاطرات مهم برا يكيمشهور است  نيبه مرگ پنهان زم يشناس

 ديرا تهد يغرب جانيدشت استان آذربا 3 يها ساخت ريز گريها و د راه ،يو برون شهر يشهر يها ساخت

 .كند يم

را مؤثر در  يو انسان يعيشمال غرب كشور دو عامل طب يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم ركليمد

 شيب يو تقاضاها يعامل انسان يغرب جانيآذربا ينيدانست و افزود: در حوزه سرزم نيفرونشست زم جاديا

 شده است. نيفرونشست زم شيدايعمدتاً موجب پ نيزم ليو پتانس تياز حد بشر از ظرف

مناطق ساالنه  نيصورت گرفته نرخ فرونشست در ا يكه در دشت خو هيافزود: بر اساس مطالعات اول يو

 يها آب هيرو ياز جمله برداشت ب ياز عوامل انسان يآن ناش راتيتأث نيشترياست كه ب متر يسانت 7تا  3

 خاك بوده است. شيو فرسا ينيزم ريز



   

 

 

17 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – كشت در كشور يالگو رييبه صدا در آمده است/ لزوم تغ يآب زنگ خطر كم

 03/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

 رييسرعت با تغ كرد: الزم است به ديدر كشور تاك يآب كارشناس حوزه آب با اشاره به بحران كم كي

،  يها و خبرگان علم ، دانشگاه ياعم از بخش خصوص يمل يها تياز همه ظرف يريگ و با بهره ميپارادا

 .ميشو دهرو آما شيبا بحران پ يمقابله جد يبرا يو حزب ياسيو به دور از نگاه س يمحل جوامع

 طيمح كيدر  ييايجغراف تيبه لحاظ موقع رانيا نكهيبا اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا عتيشر رضايعل

 ديداشته است و خواهد داشت، اظهار كرد: با يخشك قرار گرفته و منابع آب محدود مهيخشك و ن

 يبه جا ديكه با ميما هست نيمحدود است و ا يو منابع آب ستين يكه مشكل كشورمان خشكسال رفتيپذ

 .ميآب سازگار كن يها تيو محدو يمياقل طيخود را با شرا ت،يوضع نيتقابل با ا

هش كه با كا يو در مواقع ميدلخوش باش بارد، يمناسب م بايمقاطع تقر يدر برخ يبه باران ديافزود: نبا يو

همچون  يما با انجام اقدامات انينيشيپ نكهيكما ا م؛يريغم بغل بگ يزانو ميشو يبارش مواجه م زانيم

رفته و به  طيشرا نيا المنطقه  به استقب مياحداث قنات و كشت محصوالت كم آب بر و متناسب با اقل

 سازگار كرده بودند. خشك مهيخشك و ن ميخود را با اقل ينوع

 

 يآب بحران كم ديعامل تشد يا وسعهاقدامات ت انجام

و بدون توجه  يا با انجام اقدامات به اصطالح توسعه تيحاكم رياخ يها دهه يمتاسفانه ط نكهيا انيبا ب يو

مواجه كرده است،اظهار كرد: هر  يآب ديكشور را با بحران شد ستيز طيمنابع آب، مح يها تيبه محدود

و صنعت را به  يمصرف آب شرب ، كشاورز شين افزاو به تبع آ تيهم رشد جمع ياريچند كه بس

منطقه كه  گريد يبه كشورها يبا نگاه يول كنند يم يبروز بحران كمبود آب معرف يعنوان عوامل اصل
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كه با انجام اقدامات و  ميشو ينسبت به ما دارند، متوجه م يبدتر ديمشابه و شا يمياقل طيشرا بايتقر

خود را  يمشكالت كم آب ،درست، همزمان با توسعه يگذار استيو س يكارشناس  قيدق يزير برنامه

 اند. كرده تيريمد

پر  اريبس رانيبحران در ا نيا جاديدر ا تينقش حاكم دهد ينشان م نيكارشناس آب ادامه داد: ا نيا

شدت كاهش  آب به ياستگذاريرا در س يمحل نفعانينقش مردم و ذ ت،يتر بوده است چون حاكم رنگ

 يها قرن يكه ط رود ندهينمونه در حوضه زا يگفت به صفر رسانده است. برا توان يجرات مداده و به 

با  يجوامع محل نيو هم شد ياداره م ييبها خيبه نام طومار ش يتوسط مردم و براساس طومار يمتماد

 چيه شد، يقطع نم ابيآب از سراب تا پا انيجر چوقتيه يكم آب  رغميو عل كردند ياستناد به آن عمل م

 ،يمحل  گذاشتن مردم كنارها با  كه دولت ياز زمان قايوجود نداشت. دق يجوامع محل ياز سو ياعتراض

 يا توسعه يها و رودخانه را تمام و كمال به عهده گرفتند و صرفا در قالب برنامه زيحوضه آبر نيا تيريمد

 .افتي شيبه مرور افزا يزدند، تنازعات اجتماع ييبها خيطومار ش شهيبه ر شهيت

كه  يكرد: طومار م،اظهاريا تنازعات بوده نيشاهد اوج ا ريدو سه سال اخ يكه ط نيبا اشاره به ا عتيشر

و  يروند كم بارش نيو هرچه ا شد  ليبود، متاسفانه به محل مناقشه تبد تيتعامل مردم و حاكم يمبنا

 .افتيخواهد  شيشود قطعا تنازعات افزا ديتشد يخشكسال

 

 ريدپذيتجد يدرصد از منابع آب72با مصرف  يآب به بحران اصل كمبود ليتبد

درصد منابع  40از  شيكه ب يهر كشور يالملل نيب يها بر اساس آمارها و شاخص نكهيبا اشاره به ا يو

درصد منابع آب  72از  شيگفت: ما ب شود، يمواجه م يخود را مصرف كند با بحران كم آب ريدپذيتجد 

آب است و  نهيغلط در زم يموضوع نشان دهنده حكمران نيو ا  ميا رف كردهخود را مص ريپذ ديتجد

كشور مطرح بود. امروزه  به  يرو شيبحران پ نيبه عنوان دوم ريدو دهه اخ نيآب كه تا هم نيبحران تام
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در  ريدو سال اخ يكيدر  ژهيو كه به يا شده است و اعتراضات پراكنده ليكشور تبد يبحران اصل

 مطلب است . نيهم نيو ..  رخ داده  مب  زديفهان ، خوزستان، اص يها استان

درست در كنار دولت و بخش  يحكمران كيادامه داد: در  رانيصنعت آب ا ونيفدراس يياجرا ريدب

 افتاد ياتفاق م يچند مركز ينهاد بيترت كيو  رديگ يقرار م يو دانش محل يمحل يحكمران ،يخصوص

اعم از  يا ها واگذار شد و هرگونه مخاطره نشد و عمال منابع آب به دولت نگونهياما در كشور متاسفانه ا

ها نسبت داده  بوده و هست از طرف مردم  به دولت نيسرزم نيا يژگيكه ذات و و يو  كم آب يخشكسال

 شد.

آب در  يمتول ينهادها نيانجام نشده است و ب يدرست غلط هم به يحكمران وهيش نيعنوان كرد:هم يو

و  يهماهنگ چيهم  ه ستيز طيو سازمان حفاظت مح يجهاد كشاورز رو،يمل وزارت نكشور شا

عرضه آب صرفا عرضه آب را  تيريمد يبه جا رويكه وزارت ن يطور وجود ندارد؛ به يدرست يهمكار

 يمصرف آب ، بر اساس اسناد باال دست تيريمد يبه جا يوزارت جهاد كشاورز يدارد. از طرف دهبه عه

را به عهده دارد و   "يمحصوالت كشاورز ييخودكفا"و به اصطالح   ييمواد غذا ديتول فهيصرفا وظ

كه  ميدار يستيز طيدو وزارتخانه سازمان حفاظت مح نيآب است و در طرف مقابل ا يصرفا متقاض

و  فيضع اريساختار بس ليبه دل ياست ول يعيو منابع طب ستيز طينگهداشت و پاسداشت  مح سئولم

وجه قدرت  چيو قدرتمند به ه ليو طو ضيدو وزارتخانه عر نيا يها ميقابل تصمشكننده در م

 ليو مخرب منابع آب و .. تبد يا توسعه ريبه شدت غ يها طرح يامضا نيندارند و به ماش يبازدارندگ

 رفته است. هيو به  حاش دهش

 

 ها با بحران يمقابله جد يبرا ياسيو س يحزب يها از نگاه يدور ضرورت

آب و  يسه نهاد متول نيا يو هماهنگ يآب، عدم همكار يغلط حكمران وهيدر ش عتيته شرگف به
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به آمار و ارقام نگران  ياست. با نگاه "نور ينور عل"دولت هستند  يها رمجموعهيكه ز ستيز طيمح

 يسدها ژهيو كشور به ياصل يذخائر آب سدها زانيو م 1401و  1400 يدر سال آب يكننده نزوالت جو

 گريكه د ميشو يكشور اعم از تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان متوجه م  يدچار تنش آب يها ناستا

سرعت با  و الزم است به ميستين ياسيو س ياجتماع يها قادر به مقابله با بحران  يگذار استيس وهيش نيبا ا

، يها و خبرگان علم شگاه، دانياعم از بخش خصوص يمل يها تياز همه ظرف يريگ و با بهره ميپارادا رييتغ

 .ميرو آماده شو شيبا بحران پ يمقابله جد يبرا يو حزب ياسيو به دور از نگاه س يجوامع محل

فقط  ايدو كشور و  اي كيمختص  مياقل رييتغ نكهيبا اشاره به ا رانيصنعت آب ا ونيفدراس يياجرا ريدب

 ليبه دل قايو آفر انهيه هستند و خاورممشكل مواج نيبا ا ايدن يهمه كشورها بايو تقر ستيكشور ما ن

متعلق به  ندهياظهار كرد: آ اند، گرفته ريتاث طيشرا نياز ا ايمناطق دن گرياز د شتريب يليخ ، يا منطقه يژگيو

چند  نيظرف هم نكهياند. كما ا كرده ايمه ديجد طيبا شرا يسازگار ياست كه خود را برا ييكشورها

كشورها  يدر بعض يمرز يها رودخانه يرو ميعظ يها سازه جاديا همچون يشاهد اقدامات ريسال اخ

حربه ضمن  نيبتوانند با استفاده از ا اكرده است ت يريكه از ورود آب به كشور مجاور جلوگ ميهست

 يها يريگ ازيامت يبرا تيظرف نيتوسعه ، از ا رياستفاده تمام و كمال از منابع آب موجود خود در مس

 كنند.استفاده  زين ياسيس

از  يريو جلوگ ميعظ يها سازه جاديدر ا هيبه اقدامات كشور ترك توان يارتباط م نيادامه داد: در هم يو

 هياقدام را امروزه در كشور خودمان، عراق، سور نيورود آب به دجله و فرات و .. اشاره كرد كه تبعات ا

 اريبس يزگردهاير جاديا جباترها موكشو نيا يمزارع كشاورز يكه عالوه بر نابود ميكن يو... مشاهده م

اشاره   رانيدر ا ستانيآبه س طالبان در حق يبه عدم همكار توان يم ايكشورها شده است و  نيدر ا ديشد

منابع و مصارف آب ،  تيرياست كه ضمن مد ييمتعلق به كشورها ندهيآ يايدن دهد يكرد كه  نشان م

 اند. د آماده كردهيجد يميبا شرائط اقل يمواجهه و سازگار يخود را برا
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 رديكشت در دستور كار قرار گ يالگو رييتغ

 يبا كم آب يسازگار ياقدامات برا نياز مهمتر يكيعنوان » كشت يرالگوييتغ«كه  نيبا اشاره به ا عتيشر

بخش آب  انيدر دستور كار متول شيها پ است كه از مدت يكشت موضوع يالگو ريياست، گفت: تغ

سپرده شده است  يو به محض بارش نسبتا مناسب به فراموش يمتاسفانه در مقاطع يقرار گرفته است ول

  ،يمياقل طيشده است. هر چند كه با توجه به شرا ليو مزاح تبد يشوخ كيكه امروزه به  يطور به

در  يطور جد كار به نيا دياست با ريامروز هم د نيزود كه صد البته هم اي ريو د ستياز آن ن يزيگر

 . رديكار همه مسئوالن و مردم قرار گدستور 

دارد كه  يبه بستر ساز ازيو ن ستين  قابل انجام يصورت دستور وجه به چيبه ه» كشت يرالگوييتغ«  البته

 يكه كشاورز ط رفتيپذ ديبا يمسئوالن و كشاورزان است، در مرحله بعد نيب يآن اعتماد ساز نيمهمتر

رفته است كه هم بازار مناسب  يبه سمت كشت محصوالت يشتيمعو  ياقتصاد طيها و با توجه به شرا سال

 نيداشته و هم  دانش و تجربه آن را به دست آورده است اما ا يا شده نيو هم درآمد و سود تضم

كشت  يالگو رييكشاورز با تغ يموارد هم به عدم همكار نيآب بر است. لذا ا اريبس يديمحصول تول

 .زند يدامن م

و مشاركت  يدر صورت همكار يحت گريد ييادامه داد: از سو رانيصنعت آب ا ونيسفدرا يياجرا ريدب

 يكشت تا سودآور يالگو رييمدت زمان انجام تغ يها برا دولت ديكشت، با يالگو رييكشاورز با تغ

اعتبار  صيكشاورزان اعمال كنند كه مستلزم تخص يبرا يا مهيو ب يمال يتيحما يها بسته ديمحصول جد

 يكه فقط رو ها تيها و حما مشوق نيقبول ا رغميها عل ت و تجربه ثابت كرده است كه دولتاس ياديز

به تعهدات خود  يسرسام آور جار يها نهيهز نيو تام يمشكالت اقتصاد ليبه دل شود، يكاغذ آورده م

ت و كش يالگو رييتغ هو الزم يآموزش به كشاورزان كه جزو اقدامات اساس تيو در نها كنند ينم  عمل

و مزاح گذشته و  يكار از شوخ گريكه د رنديبپذ ديها با دولت شهيهم يبار برا كياست و  يمورد مهم
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 اقدام هستند. نيا يالزم برا يبسترها جاديمجبور به ا

 

 يجار يسابقه درسال آب يب يگرما شيافزا

 يسدها ريبد ذخا تيزا و وضع در مناطق تنش ژهيو به يبارندگ ديو كاهش شد يجار يافزود: سال آب يو

 ندهيآ يها ماه يآن ط يماندگار ينيب شيو پ 1401سال  يگرما در ابتدا سابقه يب شيو افزا يكشور از طرف

خواهد  لصنعت و شرب را به دنبا ،يمصرف آب در بخش كشاورز شيموجبات افزا گرياز طرف د

و  ياسياز تبعات س يريجلوگ ياست كه به صدا درآمده و الزم است كه برا يداشت و زنگ خطر جد

 كيمختلف در  يها در مصرف آب در بخش ييجو صرفه نهيدر زم ياقدامات اساس  ضمن انجام يتيامن

 .ميبرو طيشرا نيمسئوالن و مردم به استقبال ا نيب يتعامل طيمح

 بزرگ را ياند كه در مواقع حساس توان انجام كارها همواره نشان داده رانيمردم  كشور ا عتيگفته شر به

 يا دلسوزانه دگاهيو با هر د يو گروه يدارند، البته به شرط آنكه همه كشور و به دور از هرگونه نگاه حزب

 شوند. جيبحران بزرگ بس نيگذر از ا يبرا

 نيدتريبا شد رانيكه مدتهاست  كشور ا ستيمنكر آن ن چكسيكرد:امروزه ه حيتصر انيدر پا عتيشر

 يشتيو مع ياقتصاد ديو با توجه به مشكالت شد كند يو پنجه نرم م دست يالملل نيظالمانه  ب يها ميتحر

كه روزها و  رفتيپذ ديرا با تيواقع نيا يول ميكننده كام مردم را تلخ تر كن ديبا ذكر مطالب ناام دينبا

در  يو دلسوز تيتوان و تجربه ،اهم نيماست و ا يرو شيبه لحاظ بحران آب پ يسخت يها ماه

 ستيمردم وجود دارد و فقط كاف نطوريو  صنعت آب كشور و هم يوصبخش خص يها مجموعه

 جاديا نهيبلكه زم ندمشكل را مرتفع ك نياز آنها نه تنها ا يريگ توان و با بهره نيبا اعتقاد به ا تيحاكم

 فراهم شود . ستيز طيآب و مح كشور با احترام به منابع  داريتوسعه متوازن و پا يمناسب برا يبستر
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خبرگزاري ايرنا  – آب مواجه هستند دياز جهان با كمبود شد يميملل: دستكم نسازمان 

 03/02/1401مورخ 

 

 تياز جمع يميظهار داشت: دستكم نكل سازمان ملل متحد ا ريگوترش دب ويآنتون -رنايا - وركيوين

 آب مواجه هستند. دياز سال با كمبود شد يجهان در بخش

و  اياجالس آب آس نيدر چهارم يكل سازمان ملل متحد روز شنبه به وقت محل ريگوترش دب ويآنتون

ما با  كند، افزود: يم ديرا تهد تيو صلح و امن فيكمبود آب، حقوق بشر را تضع نكهيا انيبا ب هيانوسياق

 خارج شده است. رياز مس داريو هدف توسعه پا ميآب مواجه هست ندهيبحران فزا

در حال  يو آلودگ يستيتنوع ز ينابود ،ييآب و هوا راتييسه گانه تغ يكرد: بحران ها حيتصر يو

 كند. يآب وارد م يرا بر  منابع گرانبها يديشد يگسترش است و فشارها

آب مواجه هستند و  دياز سال با كمبود شد يجهان دستكم در بخش تياز جمع يميادامه داد: ن گوترش

 شود. يم شتريو ب دتريو موج گرما شد يخشكسال

 يساحل ينيرزميز يها باعث نفوذ آب شور به سفره ايسطح آب در شيكل سازمان ملل افزود: افزا ريدب

 ال دارد.را به دنب يمنابع آب شتريكاهش ب ،يعيطب يها خچاليو ذوب برف و  شود يم

منابع آب پاك منطقه را  يهمگ ف،يضع تيريو مد داريمصرف ناپا ت،يجمع يكرد: رشد باال حيتصر يو

 كنند. يم ديتهد

را معكوس، حقوق  يو اجتماع ياقتصاد يكل سازمان ملل ادامه اضافه كرد: كمبود آب، دستاوردها ريدب

و چندجانبه  يستميجامع، س يپاسخ ازمنديكند. بحران آب ن يم ديرا تهد تيو صلح و امن فيبشر را تضع

 است.

 يخطاب به جامعه جهان يسال گذشته با انتشار گزارش يمياقل راتييتغ نهيسازمان ملل در زم ندگانينما
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بابت  ديشك بشر را با يشود و ب ياز كنترل خارج م يبه طرز خطرناك نيزم شيهشدار دادند كه گرما

 مساله مقصر و مسئول دانست. نيا

 »يمياقل راتييدرمورد تغ يدولت نيب اتيه«سازمان ملل تحت عنوان  يدولت نياز كارشناسان ب يگروه

باالست كه اختالالت آب و  يدر حال حاضر به حد يگلخانه ا يهشدار داد كه سطح انتشار گازها

 كند. يم نيچند قرن تضم مييچند دهه، اگر نگو يرا برا ييهوا

كه در حال حاضر اتفاق  يجو طيشرا گريو د ديشد ير، طوفان هامرگبا يامواج گرما گر،يعبارت د به

 خواهد شد. دتريافتد، شد يم

دانست و گفت:  تيبشر يهشداردهنده برا يگزارش را عالمت نيسازمان ملل ا ركليگوترش دب ويآنتون

و  يليفس يانتشار سوخت ها يبرا يزنگ خطر ديگزارش با نيهشدار، گوشخراش است. ا يزنگ ها

 ما را نابود كنند. ارهينگ باشد، قبل از آنكه سزغال س

 ريبود، تصو يهزار مطالعات علم 14از  شيبر ب يكه مبتن يمياقل راتييدرمورد تغ يدولت نيب اتيه گزارش

باشد، ارائه داده  شيتواند در پ يو آنچه م يعيبه جهان طب يمياقل راتيياز نحوه اخطار تغ يجامع و مبسوط

 بود.
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خبرگزاري ايسنا  – رانيدر ا يمياقل رييتبعات تغ الب؛يشدت س شيو افزا يخشكسال ديتشد

 04/02/1401مورخ 

 

 ريياز تغ يعوامل ناش نيتر ت: مهمگف ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

 يخشكسال ديتشد شود، يم رانيبه ا يو اقتصاد يستيز طيمح ،ياجتماع يها  نهيهز ليكه منجر به تحم مياقل

 هستند. البيو شدت س يتوال شيو افزا

از جمله  يگفت: عوامل خارج مياقل رييتغ دهيبروز پد ليدرباره دل زادهيعل گل وشيدار سنايگزارش ا به

 يشناس  ني)، عوامل زمديدور خورش نيو مدار زم ني(محور زم چيالنكوويم يها  كليو س يديخورش يها  تيالفع

 ديتول ليساز از قب  و عوامل انسان يا  صفحه كيتكتون ،يفشان ها و انفجارات آتش  كوه نيو تكو ليهمچون تشك

 /هاست ليدل نيمله اازن از ج هيو سطح پوشش ال نيزم يكاربر رييتغ ،يا  گلخانه يگازها

 نيتوسط كره زم يافتينور در يو انرژ يديخورش يها تيفعال شيافزا يعيافزود: از جمله عوامل طب يو

و رصد عوامل  يمياقل يها اما بر اساس مدل دهد يسال رخ م 10هر از چند  يصورت نوسان است كه به

در  يا خانهگل يشته، تجمع گازهاسال گذ 100 يط مياقل رييتغ دهيپد يساز، علت اصل و انسان يعيطب

 بوده است. نياتمسفر كره زم

 يمتعدد ياضافه كرد: شواهد علم ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

 يها تياز فعال يناش نيدر اتمسفر كره زم يا گلخانه يگازها يغلظت باال دهد يوجود دارد كه نشان م

را   نيكره زم رد يمياقل راتييتغ جاديمقصر ا توان يعوامل م يبر اساس برخ رگيد انياست. به ب يانسان

 يبه مبان توان يعوامل م نيدانست. از جمله ا يليفس يها از مصرف سوخت يناش يانسان يها تيفعال

 ،نيتعادل در چرخه كربن زم رييساز در تغ و نقش انتشارات انسان يا  گلخانه يگازها يا  اثر گلخانه يكيزيف

 يها  مدل قيدق يها  ينيب  شيو پ ها  يساز  هيشب ، دكربنياكس  يغلظت د راتييدما و تغ شيافزا يبستگ هم

 جو اشاره كرد. يگردش عموم



   

 

 

26 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

داشتن  يو منشاء احتراق 1970به صورت مداوم پس از سال  يديخورش تيفعال شيعدم مشاهده افزا يو 

 توان يم ييباال تيموجود در اتمسفر، با قطع دكربنياكس يجنس د يدر اتمسفر (با بررس دكربنياكس  يد

 نيكره زم سفرو تجمع آن در اتم يليفس يها از سوختن سوخت يرا ناش يا گلخانه يگازها يغلظت باال

 عوامل ذكر كرد. گريدانست.) را از د

ت غلظ يجيتدر شياضافه كرد: افزا ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

اما نكته  شود يم ياصطالح اجبار تابش به اي نيزم شيگرما زانيم ميمستق شيمنجر به افزا يا گلخانه يگازها

 يجهان شيكننده اثر گرما ديتشد ياثرات بازخورد ميرمستقيغ يها زميتر شدن مكان فعال تياهم زيحا

 ييبه صورت نما ميقلا ريياز تغ يناش يامدهايو پ يجهان شيمضاعف گرما شياست كه منجر به افزا

 شيافزا ني. اشود يم نيكره زم يدما شيمنجر به افزا يا گلخانه يگازها شي. به عنوان مثال، افزاشود يم

 .ددار يرطوبت هوا را در پ شيو افزا اهايآب در شتريب ريدما تبخ

 يناش يانجه شياثر گرما ديمنجر به تشد يقو يا گاز گلخانه كيدر ادامه گفت: بخار آب به عنوان  يو

 راتييتغ يينما شيعامل افزا ،يبرگشت يها دهيپد ني. اشود يساز م انسان يا گلخانه ياز انتشار گازها

كره  يدما يا درجهاز دو  شيب شياز افزا ينگران ياز آن است. لذا علت اصل يو خسارات ناش يمياقل

 .شود يم ريناپذ برگشت طيو گذر از شرا نيزم

 

 هستند مياقل رييغت ريدرگ شتريكه ب يمناطق

 حيهستند؟ تصر دهيپد نيا يامدهايپ ريدرگ شترياز جهان ب يپرسش كه چه مناطق نيدر پاسخ به ا زادهيعل گل

 يو تبعات مثبت و منف شود يم ييوهوا آب يالگوها رييمنجر به تغ نيدر سراسر كره زم يمياقل راتييكرد: تغ

 تيامكان فعال شيمنجر به افزا مياقل رييتغ ن،يدتر كره زمسر ي. در نواحكند يم جاديا يطيمح ستيو ز ياقتصاد

مناطق خشك و  ژهيبه و ن،يكره زم يشده است اما در اكثر مناطق مسكون يانرژ يو كاهش تقاضا يكشاورز
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 ني) شده است. از جمله ايحد يها  دهي(پد نيفر يرخدادها ديو تشد نيزم شيمنجر به گرما مياقل رييگرم، تغ

 يساحل يدر نواح ييايطوفان در ل،يس ،يها، خشكسال  جنگل يسوز  ، آتشيبه امواج حرارت نتوا يرخدادها م

 اشاره كرد. توان ي) مHurricaneتوفند ( اي يريگرمس يو طوفان ساحل

 گريرا ازد اهايباال آمدن سطح آب در ،يقطب يها  خچاليذوب  ها، يخشك يكاهش پوشش برف رو يو

 ميرمستقيغ يامدهايرا از پ تيو بحران آب، غذا و امن يستيو كاهش تنوع ز مياقل رييتغ ميمستق يامدهايپ

است و منجر  ينيسرزمبرون  ايدرون  يها  مهاجرت امدهايپ نيتجمع ا ياصل جهيذكر كرد كه نت مياقل رييتغ

 در جهان خواهد شد. يو اقتصاد ياجتماع يباال يها نهيبه بروز هز

 

 رانيا يبرا مياقل رييتغ تبعات

 دهيپرسش كه پد نيدر پاسخ به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييهوا و تغ يمركز مل ستسرپر

 ريياز تغ يعوامل ناش نيتر كشور ما به وجود آورده است؟ اظهاركرد:مهم يبرا يچه مشكالت مياقل رييتغ

 يخشكسال ديتشد شود، يم رانيبه ا يو اقتصاد يستيز طيمح ،ياجتماع يها  نهيهز ليكه منجر به تحم مياقل

 يمياقل يها هستند كه مطابق مدل يها به شكل خسارت نيهستند. ا البيو شدت س يتوال شيو افزا

از  يناش يخسارات اقتصاد زانياز م قيدق نهيهز نيتخم م،ياقل رييتغ دهيپد ديدر صورت تشد ،يا منطقه

از سوء  يعوامل ناش ريكنار سادر  مياقل رييتغ دهيدر كشور وجود ندارد چراكه بروز پد مياقل راتييتغ

 .شود يم ها نهيهز جاديمنجر به ا مياقل رييو مقابله با تغ يسازگار يزير و برنامه تيريمد

از آن قابل كاهش و كنترل است  يناش يها خسارت م،ياقل رييبا تغ يكرد: در صورت سازگار حيتصر يو

باشد. به  نيخسارت آفر اريبس تواند يم مياقل ريياز تغ يناش يها دهيبروز پد ياما در صورت عدم آمادگ

دالر خسارت  ارديليم 5تا  3 نيب 1396در شمال و جنوب كشور در بهار سال  ليس دهيعنوان مثال پد

به همراه داشته است اما  زين يقابل توجه يو بهداشت يبه كشور وارد كرده و خسارات جان ياقتصاد
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ها و  رودخانه ميو كنترل حر يزداريآبخ اتيعمل يااصالح و ارتق قياز طر ليبروز س يبرا يآمادگ

 كند. يريشگيپ ها بيتخر نياز ا ياديتا حد ز تواند يم زيخ ليس يبسترها

مطرح است، اظهاركرد: در  يمختلف يها در جنبه يمياقل راتيياز تغ يخسارات ناش نكهيا انيبا ب زادهيعل گل

و  يتوال شيها و افزا جنگل يسوز آتش ،يتو خسارات بهداش يامواج حرارت ،يخشكسال رانيكشور ا

خسارات در  بروزمنجر به  امدهايپ نيكننده هستند. ا نگران ياصل يامدهايدر كشور از پ البيشدت س

و  ديو شبكه تول يشهر يها رساختيسالمت، ز ،يكشاورز ژهيو و به يمنابع آب شهر تيريمد يها حوزه

 .شود يو... م سميتور ،يستيخاك، تنوع ز شيفرسا ،يانتقال انرژ

 ندهيسال آ 10 يط رانيدر ا مياقل راتيياز تغ يخسارات ناش ،يكارشناس يها يافزود: مطابق بررس يو

به صورت  زين يبعد يها سال يخسارت، ط زانيم نيزده شده است كه ا نيدالر تخم ارديليم 160حدود 

 خواهد داشت. شيافزا يينما

در  تيدو نكته حائز اهم نكهيا انيبا ب ستيز طيزمان حفاظت محسا مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

و  يآور تاب شيكرد: افزا حيمدنظر قرار داد، تصر ديرا با مياقل ريياز تغ يخصوص خسارات ناش

نسبت به  يار كمتريبس يها نهياست كه هز دستانه شيپ يتيرياقدامات مد قياز طر مياقل رييبا تغ يسازگار

به  زين يمتعدد يالملل نيب يمال يخواهند داشت. نهادها مياقل ريياز تغ يده ناشجبران خسارات وارد ش

وجود دارند. از  ايدرحال توسعه، در دن يدر كشورها مياقل رييبا تغ ياز اقدامات سازگار تيمنظور حما

 ) است.GCFسبز ( ميصندوق اقل قياز طر يدر حوزه سازگار يدالر ارديليم 50 تيمنابع، حما نيجمله ا

 ريسا يفرامرز يا از اقدامات مقابله يبه اقتصاد كشور، ناش مياقل ريياز تغ يناش يافزود: خسارت اصل يو

بر كربن  اتيو مال يليفس يها سوخت يكاهش تقاضا قياز طر مياقل رييجهان به منظور مقابله با تغ يكشورها

نفت و گاز و كاهش سود  متيق مساله منجر به كاهش تقاضا و نيبار كربن باال است. ا يمحصوالت دارا

بالقوه صادرات نفت و گاز و  عيبر است كه در بلند مدت كشور را از منابع وس يانرژ عيمحصوالت صنا



   

 

 

29 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

راستا با  هم ديرو با نيكننده است، از ا نگران اريخسارت، بس ني. اكند يمحروم م بر يمحصوالت انرژ

 اقدام شود. مياقل رييتغ يالملل نيدر مجامع ب نآاز  يريشگيجبران و پ يبرا LMDCگروه  OPEC يكشورها

 

 مياقل رييدر حوزه تغ ستيز طيسازمان مح اقدامات

انجام داده  يارتباط چه اقدامات نيدر ا مياقل رييهوا و تغ يپرسش كه مركز مل نيدر پاسخ به ا زادهيعل گل

 هيته مياقل رييهوا و تغ يتوسط دفتر مل مياقل رييكشور در خصوص تغ ياست، اظهاركرد: سه گزارش مل

و  ازيمورد ن يدانش فن يدر گردآور يسع م،ياقل رييهوا و تغ يگذشته، مركز مل انيسال يشده است. ط

اقدامات در قالب  نيكرده است. ا مياقل راتييكشور در قبال تغ تيوضع يابيارز يمل يها رساختيز جاديا

پروژه  ليشده ذ فيتعر ييو اجرا يپروژه پژوهش 11صورت گرفته است.  يقاتيو تحق يمطالعات يها پروژه

Climate Promise يمركز مل يها تالش نيتازه تر ران،يا ربرنامه توسعه ملل متحد د تيمورد حما 

 راستا بوده است. نيدر ا مياقل رييهوا و تغ

مرتبط با  يآماربردار يمل يها رساختيز يجهت بروزرسان يپروژه فرصت مناسب نيكرد: ا ديتاك يو

 يقرارداد پژوهش 11قرار گرفت.  يبردار مورد بهره ستيز طيبود كه توسط سازمان حفاظت مح مياقل رييتغ

و  يرقابت صورت هب ها تيفعال انيپروژه مورد توجه قرار گرفت. انتخاب مجر نيدر ا يدر چهار محور اصل

 كشور انجام شود. يژوهشو پ يدر بدنه كارشناس يمناسب يساز تينكته بود كه ظرف نيبا در نظر گرفتن ا

 يجيترو يها تياضافه كرد: در فعال ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

شركت كردند،  يپرداز دهيا يدادهايو رو يآموزش يها مخاطب در دوره 350از  شيپروژه، ب نياول ا

 مياقل رييتغ تيشد و وب سا هيهت ييانمايو پو ينفوگرافيدر قالب ا يبخش يآگاه يمحتوا 20حدود 

و  نيمذكور تدو يها نهيدر زم يتخصص يگزارش فن 32شد.  يطراح زين ستيز طيسازمان حفاظت مح

در سازمان حفاظت  ربطيتوسط مشاوران پروژه و كارشناسان ذ يو كارشناس يفن يها يابيپس از ارز
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 تهيكم رد ربطيذ يها دستگاه ارياند كه در اخت منتشر شده يجلد 9مجموعه  كيدر قالب  ستيز طيمح

زمان و با در نظر گرفتن بودجه  نيپروژه در ا نيا يها يقرار خواهند گرفت. خروج مياقل رييتغ يمل

و  يسازگار يبرا يتر مناسب يزير محدود، به كشور كمك خواهند كرد كه با توجه به دستاوردها برنامه

 انجام دهد. يمياقل راتييمقابله با تغ

اطالعات و  يبار سامانه هوشمند گردآور نياول يداد: برا حيپروژه توض نيا يدستاوردها درباره يو

و اجرا  يطراح ستيز طيسازمان حفاظت مح يندگيآال شيانتشارات بر بستر سامانه پا يمحاسبه موجود

 يا گلخانه يانتشارات گازها يموجود يشتريتر و با دقت ب زمان كوتاه يط توان يشد كه به كمك آن م

 يشده در كشور برا ييشناسا يدر كشور را محاسبه و گزارش كرد عالوه بر آن با توجه به خالء علم

 ،يو شبكه انرژ يشهر يها رساختيمختلف ز يها در حوزه يمياقل راتيياز تغ يبار خسارات ناش نياول

 ،يعلم يشناس شو با رو يالملل نيبر اساس تجارب موفق ب نكهيزده شدند ضمن ا نيتخم يبا دقت باالتر

 شدند. ييها شناسا حوزه نيدر ا يآور تاب ياقدام ارتقا يها تياولو

و  ياضافه كرد: در حوزه كشاورز ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

اجرا شد  يمطالعه مورد كيو در  يطراح يدر برابر خشكسال يسازگار يراهبرد ارتقا ،يياقتصاد روستا

كاهش انتشارات  يجهان يها از اقدامات و برنامه يناش يبار به مساله خسارات اقتصاد نياول يبرا نيهمچن

 يپرداخته شد عالوه بر آن برا ژهيصورت و به بر يانرژ عيو صنا ينفت يبر كشور، به  علت كاهش درآمدها

جذب  يكشور برا يزير برنامه يمبنا تواند يشد كه م ميدر كشور تنظ مياقل رييتغ يمل يبار راهبرد مال نياول

 .دباش ندهيدر آ يمياقل راتييمقابله با تغ يمنابع مال

 يساز نهيبازار به يها رساختيبار نقشه راه توسعه بازار كربن بر اساس ز نياول ياضافه كرد: برا زادهيعل گل

 ير جهت احصادر كشو ازيمورد ن يساز تيبار ظرف نياول يشد عالوه بر آن برا يدر كشور طراح يانرژ

و  افتهي ارتقا  تيشفاف چوببر اساس چار يده الزامات گزارش تيو رعا يفلوئور هيپا يا گلخانه يگازها
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قرار گرفت تا كشور بتواند با نگاه  يابيانتشارات مورد ارز يبروز محاسبه موجود يها دستورالعمل

بار بر اساس  نياول يآن براها داشته باشد عالوه بر  دستورالعمل نيا رشياقدام به پذ يتر قيدق

مختلف توسعه صورت  يوهايانداز انتشارات در كشور در سنار محاسبه چشم ،يعلم يها يشناس روش

 .افتيكاهش انتشارات در كشور توسعه  يمل يها عمل به برنامه زانيم شيپا يشناس گرفت و روش

پروژه  نيا يها تيفعال انيپاپس از  يآت يها به عنوان گام يمتعدد يها پروژه نكهيا انيضمن ب يو

 يمل يها تيو با در نظر گرفتن اولو يخارج يها نگاه ليبدون تحم يهمكار نيشدند، گفت: ا ييشناسا

 يو اجرا يزير هدر برنام يتجربه موفق ،يمياقل راتييهدفمند در حوزه مقابله با تغ يگذار استيس يبرا

 ن،يكشور بوده است عالوه بر ا يبرا يلمللا نيب يها از فرصت يبردار مشترك و بهره تيفعال كي

در قالب برنامه  مياقل رييمقابله با تغ يالملل نيب يها تياز حما يريگ بهره يكشور برا يساز آماده يزير برنامه

 شده است. يريگيپ مياقل رييهوا و تغ يتوسط مركز مل gcf يساز آماده

كرد: بخش  ديتاك انيدر پا زادهيعل گل ،ستيز طيسازمان حفاظت مح ياطالع رسان گاهيگزارش پا به

 ييها و مقابله با مخالفت ها هيصرف دفع حاش مياقل رييهوا و تغ يمركز مل ييو اجرا ياز توان فن يا عمده

 دهياصل وجود پد رد كيكشور با تشك ييو اجرا يتيو متاسفانه حاكم يا رسانه يبوده است كه در فضا

و كاهش انتشار  يدر هر دو بعد سازگار مياقل رييمقابله با تغ يلت برادو فهيدر سطح جهان، وظ مياقل رييتغ

بدنه  يعدم همراه ني. اداد يرا تحت فشار قرار م ستيز طيسوال برده و سازمان حفاظت مح ريرا ز

 يها تيو بدون توجه به واقع يبه منافع مل ياسيمنافع س حيكشور، غالبا متاثر از ترج ييو اجرا يتيحاكم

را متوجه كشور كرده است. ادامه انفعال كشور در  ياديبوده است كه خسارات ز يرشناسو كا يعلم

 يمنجر به انزوا مياقل رييبا تغ يمقابله و سازگار يجهان ميو همراه نشدن با رژ ستيز طيمح يپلماسيد نهيزم

 يالملل نيب يها تيها و حما از فرصت يبردار از عدم امكان بهره يناش شتريخسارات ب ليو تحم شتريب

 خواهد بود.
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از پارسال هم بدتر  طيكشور نصف شد/ شرا يسدها آب مطرح شد: لنايوگو با ا در گفت

 04/02/1401خبرگزاري ايلنا مورخ  – است

 

كشور  ينيرزميدر مخازن آب ز يبزرگ يمنابع آب گفت: كسر قاتيپژوهشكده مطالعات و تحق ريمد

 .شود يم شتريخشك ب مهيخشك و ن ،يدر مناطق مركز ژهيسال به سال هم بو يكسر نيو ا ميشاهد

اظهار  يل جارمنابع آب در سا تيدرباره وضع لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت اين فرخ اشكان

درصد نسبت به  25تا  20تاكنون) حدود  1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب يها از ابتدا داشت: بارش

گذشته  ل. البته نسبت به سا شده است يخشكسال ديكه منجر به تشد افتهيمتوسط بلندمدت كاهش 

 بارش اثرگذار است.  و تجمع كمبود گذارد يم ريدر درازمدت تاث يبارش بهتر است اما خشكسال تيوضع

دو سال پشت  نياست و تجمع ا نيهم تيامسال هم وضع م،يداشت يديشد يافزود: ما پارسال خشكسال يو

درصد  60زمان  نيتر از سال قبل باشد، سال گذشته در هم سخت طيشرا يسال جار شود يسر هم باعث م

قطعا  يآب از منابع سطح نيقع تامدرصد پر هستند، دروا 50كشور پر بود اما اكنون فقط  يمخازن سدها

 نسبت به پارسال كاهش خواهد داشت.

 طيشرا نيتا با ا ميداشته باش ييها برنامه ديبا نكهيا انيمنابع آب با ب قاتيپژوهشكده مطالعات و تحق ريمد

 طينسبت به شرا يول مينسبت به پارسال دار يبهتر تيوضع يگفت: به لحاظ بارش م،يكن دايپ قيتطب

 ميداشت ديما از پارسال هم كمبود شد نكهيا يو اثر تجمع ميو معمول كشور بازهم كاهش دارمتوسط 

 . مينسبت به سال گذشته داشته باش يحت يتر نامناسب طيكه شرا شود يباعث م

 

 ابد؟ي يم شيها افزا از چاه برداشت

خاطرنشان كرد: بخش  يدر سال جار ينيرزمياز منابع آب ز شتريدر ادامه درباره امكان برداشت ب يو
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 اي ميدار ياست كه خشكسال نيفراتر از ا تيو برداشت اضافه بر ظرف ينيرزميز يها آب ياز كسر ياديز

 طيكشور در شرا ينيرزميمنابع آب ز لياز پتانس شتريمناطق ب ياريچون اضافه برداشت اصوال در بس ر،يخ

و سال به سال  ميكشور داشته باش ينيرزميدر مخازن آب ز يبزرگ يباعث شده كسر نينرمال است و هم

آب  الني. درواقع مشكالت بشود يم شتريخشك ب مهيخشك و ن ،يهم خصوصا در مناطق مركز

 يخشكسال لحا نيساالنه كشور است، اما در ع يخشكسال تيمستقل از وضع ياديتا حد ز ينيرزميز

 .ميرا با شدت شاهد باش ينفم النيكند و ب دايها كاهش پ آبخوان هيتغذ شود يساالنه هم باعث م

 

 سرعت گرفت ينيرزميز يآبها افت

اما  فتد،يممكن است اتفاق ب يقطعا در مناطق ينيرزميز يها برداشت از آب شيداشت: افزا انيب اين فرخ

اتفاق  نيمجوز است كمتر ا ازمندين ينيرزمياز منابع آب ز يبردار بهره نكهيو مقررات و ا نيباتوجه به قوان

 يها م. اما قطعا در ساليداشته باش ينيرزمياز آب ز ياديبرداشت ز يكه بواسطه خشكسال افتد يم

 شود يباعث م يبهرحال خشكسال رايبود، ز ميشاهد خواه ينيرزميز يها را در آب يشتريافت ب يخشكسال

 آبخوان كمتر باشد.  هيتغذ

 

 ميانتقال آب حساب نكن يرو

نداشته و آب  يكه تنش آب ميندار يا كنون در سطح كشور حوضهداد: ا حيتوض زيدرباره انتقال آب ن يو

هاست كه با  نقاط، سال يدر برخ ياجتماع يها عالوه بر تنش م،ينيب يمازاد داشته باشد، اثرات آن را هم م

 نيكال از ب ايرفته و  ليحلها ت و تاالب ها اچهيدر ياكنون سطح برخ م،يهم مواجه يطيمح ستيز يها تنش

 نيانتقال ب يآن برا يرو ميكه بخواه ميندار يمنابع آب مازاد تيمشخص است كه ظرفاند.  رفته

 .ميحساب كن يا حوضه
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 راه چاره هستند؟ ها كن نيريش آب

و  ياقتصاد يها كرد: در هر حال باتوجه به چالش ديمنابع آب تاك قاتيپژوهشكده مطالعات و تحق ريمد

 ايو انتقال آب از در كن نيشر آب ستميس شود، ينم هيتوص ينيسرزم و درون يا حوضه نيانتقال ب ياجتماع

اجرا دارد، البته  تيداشته باشد، قابل يقو يليخ ياجتماع هيتوج ايو  ياقتصاد هيكه توج يموارد يهم برا

 شود.  دهيبا دقت د ديدارد كه با يدر پ يطيمح ستيمسائل ز

 يكامل يدرست انجام نشده و كار كارشناس ها كن نيريش آب يو مطالعات رو يشد: اگر طراح ادآوري يو

 سواحل را متاثر كنند.  ستيز طيو مح ايبه شدت در توانند يابعاد مختلف آن انجام نشود، م يرو

مناطق  يدر بعض نكهيآب است و راهكار ا نياول تام تيبا اشاره به راهكارها گفت: شرب اولو اين فرخ

شرب به مصرف  يدارد برا يبهتر تيفيكه ك يكشاورز و آب ميفاضالب را داشته باش هيتصف توان يم

 هيوجمناطق با ت ي. در برخميمصرف كن يكشاورز يرا برا شده هيو پساب و فاضالب تصف ميبرسان

بحث  يرو نهايو انتقال آب استفاده و در كنار همه ا كن نيريش آب يها ستميمناسب از س ياقتصاد

 يازهايمنابع موجود آب ن نيتا با هم ميكار كن ييجو مصرف و صرفه يمصرف آب و الگو يور بهره

 .ميمختلف را پاسخگو باش
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 نيراهكار در تأم نينرمال/ مؤثرتر طيتهران نسبت به شرا يسدها ريذخا بيعج يكسر

 04/02/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  - ست؟يآب چ داريپا

 

تهران گفت:  يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

 نيراهكار در تأم نيمصرف آب مؤثرتر تيريو مد ييجو شهروندان در صرفه شياز پ شيب يهمكار

 اوج مصرف در تابستان خواهد بود. يخصوص در روزها به يآت يآب شرب در ماهها داريپامطمئن و 

 يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد ،ياريشهر محمد

 رياظهار داشت: در زمان حاضر حجم ذخا م،يتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد تهران در گفت

روز  كعبمترم ونيليم 752با  سهيمترمكعب هست كه در مقا ونيليم 484گانه تهران  پنج ير سدهاآب د

 .ميرا شاهد هست يمترمكعب ونيليم 267مشابه سال گذشته، كاهش 

 
 

 تهران يآب به سدها يورود يدرصد28* كاهش 

 ونيليم 194 ن،يروردف ام يماه تا س نيفرورد يتهران از ابتدا يآب به سدها يورود تيافزود: وضع يو
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مترمكعب بود كه متأسفانه شاهد  ونيليم 302، بالغ بر 1400 نيدر فرورد زانيم نيمترمكعب بود كه ا

 .ميگانه تهران هست پنج يآب در سدها يورود يدرصد36كاهش 

 يسال آب يگفت: از ابتدا يجار يتهران در سال آب يآب به سدها يدر خصوص آمار ورود ياريشهر

رقم در مدت مشابه سال  نيمترمكعب بود كه ا ونيليم 541تهران  يآب به سدها ين ورودتاكنو يجار

 .دهد يرا نشان م يدرصد28مترمكعب بود كه كاهش  ونيليم 755قبل 

 

 يجار يتهران در سال آب يها بارش يدرصد30بارش/ كاهش  كم اريبس ني* فرورد

تهران در  يها بارش زانينبود، چرا كه م ي ماه خوباصالً يلحاظ آمار بارش امسال به نيادامه داد: فرورد يو

 متر يليم 43,5ماه استان تهران  نيفرورد يها كه آمار متوسط بارش يبود، درحال متر يليم 10ماه فقط  نيا

 .ميماه نسبت به متوسط بلندمدت دار نيفرورد نيبارش را در هم يدرصد77است و كاهش 

 نكهيتهران با تذكر ا يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتيتأس از يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

بارش از  زاني، گفت: م"ميا با كاهش قابل توجه مواجه زين يجار يتهران در سال آب يها بارش زانيدر م"

 يرقم در سالها نيكه متوسط ا يدرحال ،بود متر يليم 160ماه امسال،  نيفرورد يتا انتها يآب  سال يابتدا

بارش مواجه  نهيدر زم يآب  سال ياز ابتدا يدرصد30 باًيبود و ما با كاهش تقر متر يليم 227,5 گذشته

 .ميهست

 

 نرمال يها آب نسبت به سال رهيذخ يمترمكعب ونيليم354* كاهش 

  نرمال طيماه در شرا نيفرورد يتهران معموالً در انتها يسدها يكه برا يافزود: متوسط مخزن نرمال يو

را  يفعل يمترمكعب ونيليم 484 رهيذخ ميمترمكعب است كه اگر بخواه ونيليم 838 م،يشاهد بود ييوهوا آب

 .مينرمال شاهد هست يدر سالها هاسد ريرا نسبت به ذخا يمترمكعب ونيليم 354كاهش  م،يكن سهيرقم مقا نيبا ا
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مترمكعب  ونيليم 84در زمان حاضر  ريركبيتهران گفت: سد ام يسدها ريدر خصوص آمار ذخا ياريشهر

 انيمترمكعب بوده و سد لت ونيليم 161حجم در زمان مشابه سال قبل،  نيكه ا يآب دارد، در حال رهيذخ

 ونيليم 51ماه  نيفرورد يكه سال گذشته در انتها يمخزن دارد در حال يمترمكعب موجود ونيليم 57

 مترمكعب بوده است.

رقم  نيا يآب دارد در حال يمترمكعب موجود ونيليم 51سد الر در زمان حاضر  نيادامه داد: همچن يو

 يفعل يمترمكعب موجود ونيليم 221مترمكعب بوده، سد طالقان  ونيليم 85در روز مشابه سال گذشته 

م و در يسد داشت نيمترمكعب آب در ا ونيليم 319كه سال گذشته در زمان مشابه،  يدارد، درحال

 نيآب در زمان مشابه سال قبل در ا رهيمترمكعب بوده و ذخ ونيليم 71 يفعل رهيذخ زيخصوص سد ماملو ن

 مترمكعب بوده است. ونيليم 135سد 

 

 آب شرب داريمطمئن و پا نيراهكار در تأم نيمصرف آب، مؤثرتر تيريو مد يي* صرفه جو

 ريتهران و تأث يآب در سدها رهيو ذخ يسازمان هواشناس يها ينيب شيبا اشاره به پ انيدر پا ياريشهر

 شيب يو همكار يپنجگانه تهران گفت: همراه يمخازن سدها يريآبگ تيبر وضع يكاهش نزوالت جو

و  ئنمطم نيراهكار در تأم نيمصرف آب، مؤثرتر تيريو مد ييجو شهروندان محترم در صرفه شياز پ

 اوج مصرف در فصل تابستان خواهد بود.  يخصوص در روزها به يآت يآب شرب در ماهها داريپا
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درصد از  10 ديشهر در تابستان/ با 35به  يتنش آب يدارا يتعداد شهرها شيافزا |زگرديم

 04/02/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – ميبكاه يمصارف آب بخش كشاورز

 

 طيشرا نيهستند كه در صورت ادامه ا يشهر در تنش آب 30پژوهاب گستر گفت:  قاتيمركز تحق سيرئ

 .ابدي يم شيشهر افزا 35شهرها به  نيدر تابستان تعداد ا

ژوهاب گستر در پ قاتيمركز تحق سيرئ يفهم تيهدا م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 نياز ا ميبه صورت مستق كشنبهيكه امروز » 1401آب در تابستان  نيتام تيوضع ياقتصاد يگفتگو«برنامه 

درصد  30ساله  50نسبت به مدت  يشود اظهار داشت: در سال جار يگفتگو پخش م ويو راد يخبرگزار

كه  يذشته بوده است به طورگ يسال ها يماه ها نياز خشك تر يكيماه  نيو فرورد ميكاهش بارش دار

است و  افتهيدرصد بارش ها كاهش  80از  شيبا سال قبل ب سهيكه در مقا ميدرصد بارش داشت 6تنها 

 شده است . يكشور دچار تنش آب ييروستا تيجمع

 35شهرها به  نيدر تابستان تعداد ا طيشرا نيهستند كه در صورت ادامه ا يشهر در تنش آب 30افزود:  يو

 .ابدي يم شياشهر افز

 88و  در حال مصرف  ميپژوهاب گستر ادامه داد: از مرز بحران آب عبور كرده ا قاتيمركز تحق سيرئ

 .ميكشور هست ريناپذ ديتجد يدرصد منابع آب

درصد  3 ،يدرصد مصرف ناخالص در بخش كشاورز 90كشور،  يكرد : از كل منابع آب حيتصر يو

 شود. يرب كشور مصرف مدرصد هم در بخش ش 8تا  7بخش صنعت و 

 

 كشور است يبحران منابع آب تيعامل وضع روين وزارت

كه  ياظهار داشت: با اعداد و ارقام يستيز يآب و خاك و تنش ها يبازرگان عضو كارگروه مل محمد
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بر اساس مطالعات انجام شده  يمصرف آب بخش كشاورز رايكنم ز يبرنامه اعالم شد مخالفت م نيدر ا

 رصد است.د 67كمتر از 

گرداند و دوباره مصرف  يبرم نيخود را دوباره به زم ياز آب مصرف يبخش يگفت:  بخش كشاورز يو

 شود. يم

 م؛يدهم درصد آب جهان را دار 3درصد از جمعت جهان اما كمتر از  كياظهار داشت: ما  بازرگان

سد  جاديموجود است و با ا نيوانخارج از ق روياما رفتار وزارت ن ميعادالنه آب  دار عيدرباره توز يقانون

 است. يتفكرات نيكشور به خاطر وجود چن يكرده است و مشكالت موجود آب يريها  جلوگ از روان آب

 يشتريآب در كشور با مشكالت ب نيباعث شده روز به روز مشكل تام رويوزارت ن ماتيافزود: تصم يو

 اشته است تعادل را به هم زده است.د عتيكه در چرخه طب يبا دخالت رويمواجه شود و وزارت ن

بازرگان اظهار داشت : اعداد و  يپژوهاب گستر  در ادامه در واكنش به صحبت ها قاتيمركز تحق سيرئ

اعالم  گريكه از هر بخش د ياعالم شود و در صورت  رويتوسط وزارت  ن ديشود با يكه اعالم م يارقام

 است. يشود فاقد وجاهت قانون

 

 غذا باشد نه فوالد ديتول  رف آب،در مص تي* اولو

 يكشور ما از گذشته كشاورز ياقتصاد يها تيسخنان اظهار داشت: قالب فعال نيدر واكنش به ا بازرگان

به بخش  يبخش كشاورز يكشور را به جا يگرفته شود و  منابع آب دهيبخش ناد نيا ديبوده است و نبا

 .ميصنعت و فوالد اختصاص ده

كشور  يشود مربوط به آمار دانشگاه يم زمطرحين يدرباره مصرف بخش كشاورز كه يافزود: آمار يو

دهد و حاضر  يتنها آمار خود را مورد توجه قرار م روياست اما وزارت ن يجهان يو منطبق بر آمار ها

 مخالف خود را بشنود. يصحبت ها ستين
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مصارف آب  يسخت برا تمايتصم ازمندياظهار داشت: ن يبخش كشاورز ندهيبه عنوان نما بازرگان

 يبه جا ديهست ابتدا با يكه اگر آب يبه طور مياستفاده كن تيبا اولو ديبا ميكه دار يآب زانيو از م ميهست

 .شوداستفاده  يا قهيغذا و به صورت عادالنه و به دور از رفتار سل ديتول يفوالد برا

 

 1405تا سال  يفعل طيتهران به آب درصورت ادامه شرا ازين يبرابر 2 شي* افزا

برنامه اظهار  نيدر ا زيسازمان جنگل ها ن يو آبخوان دار البيكل دفتر كنترل س ريقزلسفلو مد ابوطالب

 1405روند  در سال  نيدر صورت ادامه ا مياقل رييو تغ ريتبخ شيهوا،  افزا يگرما طيشرا ليداشت: به دل

 . ميدار ازيدر تهران به آب ن يدوبرابر مصرف فعل

 ينزول م يو رگبار كبارهيالزم به صورت  يداشتن پراكندگ يد: در حال حاضر بارش ها به جاافزو يو

كرد. اقدامات   رهيمنابع آب را ذخ نيبارش ها استفاده  و  ا نياز ا يتوان به درست يمنظور نم نيكند به هم

خسارت وارد خاك و  كاهش  شياز فرسا يريتواند منجر به جلوگ ياما م يو آبخوان دار يزداريآبخ

 .ابدي يم شيافزا زين ينيزم ريز يآب در سفره ها رهيذخ زانيشود و م يشده به شهرها م

 كيدر سطح  زين ديسازمان جنگل ها ادامه داد: در سال جد يو آبخوان دار البيكل دفتر كنترل س ريمد

شود و  يثرات خشكسالا رييتواند منجر به تغ يوجود دارد كه م يو آبخوان دار يدار زيهكتار آبخ ونيليم

 .ميآب در كشور كمك كن ديبه تول

 

 ميبكاه يدرصد از مصارف آب بخش كشاورز 10 دي* با

 يسابقه طوالن رانيبرنامه اظهار داشت: ا نيپژوهاب گستر در ادامه ا قاتيمركز تحق سيرئ يفهم تيهدا

رود و تنها  يو م ديآ يم ليو س ميامور ندار تيريمد يبرا يدارد اما برنامه جامع ليو س يدر خشك سال

 شود. يداده م لياز س يبه زارعان خسارت ناش
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از  ميبتوان ديبا م؛يخاك هست شيو ركورد دار فرسا ميخاك دار شيتن در هكتار فرسا 15افزود:  يو

 مياستفاده كن يبخش كشاورز يو آب شرب  و سالم را برا مياستفاده كن عيصنا يشده برا هيفاضالب تسو

و توسعه  يو شاهد كاهش مصرف آب كشاورز ميكاهش ده يز مصارف بخش كشاورزدرصد ا 10و 

 .ميباش يگلخانه ا كشت

 يبرا ديفاجعه است و با زيراندمان مصرف آب در بخش صنعت ن يافزود: عالوه بر بخش كشاورز يفهم

 انجام شود. ياقدامات موثر زيبخش ن نيراندمان ا

 يكشور گفت: كشاورزان حق آبه ا يكشاورز ينظام صنف سيبرنامه بازرگان مشاور رئ نيدر ادامه ا 

 يكشاورز يبرق چاه ها يشاهد خاموش يشود از طرف ينم نيدارند و  حق آبه آنها به طور كامل تام

و وارد آمدن خسارت به  يكشاورز يمصرف آب در اراض شيموضوع باعث افزا نيكه ا ميهست

 شود. يم زانكشاور

كرد و  ليدخ زياز جمله كشاورزان را ن يبهره برداران محل ديآب كشور با منابع تيريافزود: در مد يو

 شود. يريگ ميدرباره مصرف آب تصم ديبخش نبا نيبدون توجه به ا
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 05/02/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – سدها يآب ريكاهش ذخا

 

 طيشرا ،ي: با تداوم خشكسالديگو   يمنابع آب م قاتيپژوهشكده مطالعات و تحق ري: مد اقتصاد يايدن

درصد در  50كشور در سال گذشته، به  يمخازن سدها يدرصد60 رهيتر شده و ذخ   سخت يآب   كم

 است. افتهيكاهش  يجار سال

سال    به   سال يكسر نيو ا ميكشور شاهد ينيرزميز را در مخازن آب يبزرگ يكسر ا،ين گفته اشكان فرخ به

پژوهشكده مطالعات  ريمد ،»لنايا«. به گزارش شود يم شتريب خشك   مهيخشك و ن ،يدر مناطق مركز ژهيو   به

 يسال آب يها از ابتدا   اظهار كرد: بارش يجار منابع آب در سال تيمنابع آب، درباره وضع قاتيو تحق

كه به  افتهيدرصد نسبت به متوسط بلندمدت كاهش  25تا  20تاكنون) حدود  1400مهر  ي(ابتدا يجار

در  يبارش بهتر است؛ اما خشكسال تيمنجر شده است. البته نسبت به سال گذشته وضع يخشكسال ديتشد

 يديشد يافزود: ما پارسال خشكسال يو تجمع كمبود بارش اثرگذار است. و گذارد   يم ريدرازمدت تاث

 يجار كه در سال شود يسر هم باعث م دو سال پشت نياست و تجمع ا نيهم تيامسال هم وضع م،يداشت

كشور پر بود؛ اما  يدرصد مخازن سدها 60زمان  نيتر از سال قبل باشد، سال گذشته در هم   سخت طيشرا

 قطعا نسبت به سال گذشته كاهش يآب از منابع سطح نيمدرصد پر هستند، درواقع تا 50اكنون فقط 

تا  ميداشته باش ييها   برنامه ديبا نكهيا انيمنابع آب با ب قاتيپژوهشكده مطالعات و تحق ريخواهد داشت. مد

نسبت به  يول م؛ينسبت به پارسال دار يبهتر تيوضع يگفت: به لحاظ بارش م،يكن دايپ قيتطب طيشرا نيبا ا

 ديما از پارسال هم كمبود شد هنكيا يو اثر تجمع ميمتوسط و معمول كشور باز هم كاهش دار طيشرا

در ادامه درباره  ي. ومينسبت به سال گذشته داشته باش يحت يتر   نامناسب طيشرا شود يكه باعث م ميداشت

 يها   بآ ياز كسر يادياظهار كرد: بخش ز ،يجار در سال ينيرزمياز منابع آب ز شتريامكان برداشت ب

چون اضافه برداشت  ر،يخ اي ميدار ياست كه خشكسال نيز افراتر ا تيو برداشت اضافه بر ظرف ينيرزميز
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باعث  نينرمال است و هم طيكشور در شرا ينيرزميمنابع آب ز لياز پتانس شتريمناطق ب يارياصوال در بس

هم خصوصا در مناطق  سال   به   و سال ميكشور داشته باش ينيرزميدر مخازن آب ز يبزرگ يشده تا كسر

مستقل از  ياديتا حد ز ينيرزميآب ز الني. درواقع مشكالت بشود يم شتريب خشك   مهيخشك و ن ،يمركز

 هيتا تغذ شود يساالنه هم باعث م يخشكسال حال   نيساالنه كشور است، در ع يخشكسال تيوضع

 .ميباشرا با شدت شاهد  يمنف النيكند و ب دايها كاهش پ   آبخوان

اما با توجه  فتد؛يممكن است اتفاق ب يقطعا در مناطق ينيرزميز يها   برداشت از آب شيگفت: افزا اين   فرخ

 افتد   ياتفاق م نيمجوز است، كمتر ا ازمندين ينيرزمياز منابع آب ز يبردار   بهره نكهيو مقررات و ا نيبه قوان

افت  يخشكسال يها . قطعا در سالميباش شتهدا ينيرزمياز آب ز ياديبرداشت ز يواسطه خشكسال   كه به

آبخوان  هيتغذ شود يباعث م يهرحال خشكسال   به رايبود؛ ز ميشاهد خواه ينيرزميز يها   را در آب يشتريب

 يكه تنش آب ميندار يا   داد: اكنون در سطح كشور حوضه حيتوض زيدرباره انتقال آب ن يكمتر باشد. و

نقاط،  يدر برخ ياجتماع يها   عالوه بر تنش م،ينيب   ياثرات آن را هم م ،نداشته و آب مازاد داشته باشد

 ليها تحل   و تاالب ها   اچهيدر ي. اكنون سطح برخميهم مواجه يطيمح   ستيز يها   هاست كه با تنش سال

آن  يرو ميكه بخواه ميندار يمنابع آب مازاد تياند. مشخص است كه ظرف   رفته نيكال از ب ايرفته است 

 .ميحساب كن يا   حوضه نيانتقال ب يبرا

و  ياقتصاد يها   كرد: درهرحال با توجه به چالش ديمنابع آب تاك قاتيپژوهشكده مطالعات و تحق ريمد

و انتقال آب از  كن   نيريش   آب ستميس شود، ينم هيتوص ينيو درون سرزم يا   حوضه نيانتقال ب ياجتماع

اجرا دارد.  تيباشد، قابل داشته يقو يليخ ياجتماع هيتوج اي ياقتصاد هيكه توج يموارد يهم برا ايدر

 شود. دهيبا دقت د ديبه دنبال دارد كه با يطيمح   ستيالبته مسائل ز
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در  يآب تنش؛ ديگرم سال را بخوان يها شهر در ماه 30 يآب تياز وضع» نو صبح«گزارش 

 05/02/1401روزنامه صبح نو مورخ  - تابستان؟

 

مركز  سيي. رشود يم شتريكمبود آب ب يهشدارها برا م،يشو يم كيروز كه به فصل گرم سال نزد هر

در  طيشرا نيهستند كه در صورت ادامه ا يشهر در تنش آب30«گستر گفته است:  پژوهاب قاتيتحق

 را يدرصد از مصارف آب بخش كشاورز10 دي. باابدي يم شيشهر افزا35شهرها به  نيتابستان، تعداد ا

در  ييوهوا آب راتييتغ ليدل به يو خشكسال ليمرتبط با بحران آب مانند س يايخطرات و بال.» ميبكاه

رنج  يجهان از تنش آب كه در يتعداد افراد رود ياست و انتظار م شياغلب مناطق جهان رو به افزا

 نيو هم شود يم ديدبه منابع، تش يو كاهش دسترس تيجمع شيچالش، با افزا ني. اابدي شيافزا برند، يم

قابل استفاده و در دسترس است. با وجود  ن،يريعنوان آب ش به نيزم ياز منابع آب درصد ميحاال هم تنها ن

در  ياز كشورها ياريهنوز در بس يعيطب يايبال هيو هشدار اول ينيب شيخدمات پ دها،يتهد نيا شيافزا

 است. يحال توسعه، محدود و ناكاف

در  ديشد يباران واسطه تبعات كم وجود دارد، به رياخ يها يكه در تداوم بارندگ يدياز شك و ترد جدا

 زيموضوع در حوضه آبر نيكشور نامساعد است و ا ياز سدها ياريبس يآب طيگذشته، فعال شرا يسال آب

تصور شود  دينبا ردند،اعالم ك يبوده است. طبق آنچه مسووالن آب سابقه يب رياخ قرن ميتهران در ن يسدها

 تيريبه مد يازين گرياستان تهران حل شده و د يآب مشكل كم درنگ يب يكه بعد از چند روز بارندگ

 نيست و ما با ابوده ا سابقه يگذشته ب يدر سال آب يو منابع آب ريچراكه كاهش ذخا ست؛يمصرف ن

مثبت  ياكنون با ناهنجار ،يشناسطبق اعالم مسووالن هوا ني. همچنميشد ديجد يها وارد سال آب كاهش

بوده و  يعيمعمول و طب ازحد شياز مناطق ب ياريمعنا كه دما در بس نيبد م؛يدما در كشور مواجه هست

از معمول بوده است. براساس  شيمتوسط كشور ب يتاكنون، دما ديجد يسال آب ياز ابتدا يطوركل به
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از  شتريب گراد يتا دو درجه سانت ريسال اخ10ساالنه در كشور در  يدما نيانگيم ،يرسم يها گزارش

تا  2متوسط كشور حدود  يساله در پنج دهه قبل است. در بهار و زمستان سال گذشته دما10متوسط 

دما  شيغرب كشور، افزا مناطق مانند شمال يبلندمدت بوده و در برخ نيانگياز م شيب گراد يدرجه سانت3

 بود. گراد يدرجه سانت6تا  3 نيب

ساله، 50نسبت به مدت  يگستر اظهار داشت: در سال جار پژوهاب قاتيمركز تحق سيير ،»يفهم تيهدا«

گذشته بوده است؛  يها سال يها ماه نيتر از خشك يكي ماه نيو فرورد ميدرصد كاهش بارش دار30

و  افتهي شدرصد بارش ها كاه80از  شيبا سال قبل ب سهيكه در مقا ميدرصد بارش داشت6ها تن كه يطور به

 نيهستند كه در صورت ادامه ا يشهر در تنش آب30شده است.  يكشور دچار تنش آب ييروستا تيجمع

 .ابدي يم شيشهر افزا35شهرها به  نيدر تابستان، تعداد ا طيشرا

و درحال مصرف  ميا امه داد: از مرز بحران آب عبور كردهگستر اد پژوهاب قاتيمركز تحق سيير

درصد مصرف ناخالص در 90كشور،  ي. از كل منابع آبميكشور هست ريدناپذيتجد يدرصد منابع آب88

سه درصد بخش صنعت و هفت تا هشت درصد هم در بخش شرب كشور مصرف  ،يبخش كشاورز

 .شود يم

  

 ميخاك دار شيتن در هكتار فرسا15

 يسابقه طوالن رانيبرنامه اظهار داشت: ا نيگستر در ادامه ا پژوهاب قاتيمركز تحق سيير ،يفهم تيهدا

و تنها به  رود يو م ديآ يم ليو س ميامور ندار تيريمد يبرا يدارد اما برنامه جامع ليو س يدر خشكسال

 .شود يداده م لياز س يزارعان خسارت ناش

از  ميبتوان ديبا م؛يخاك هست شيو ركورددار فرسا ميارخاك د شيتن در هكتار فرسا15افزود:  يو

 مياستفاده كن يبخش كشاورز يو آب شرب و سالم را برا مياستفاده كن عيصنا يبرا شده هيفاضالب تسو
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و توسعه  يو شاهد كاهش مصرف آب كشاورز ميكاهش ده يدرصد از مصارف بخش كشاورز10و 

فاجعه است و  زيراندمان مصرف آب در بخش صنعت ن ،يبر بخش كشاورز . عالوهميباش يا گلخانهكشت 

 انجام شود. ياقدامات موثر زيبخش ن نيراندمان ا يبرا ديبا

 يا آبه كشور گفت: كشاورزان حق يكشاورز ينظام صنف سييبرنامه، بازرگان، مشاور ر نيادامه ا در

 ميهست يكشاورز يها برق چاه يشاهد خاموش يشود. از طرف ينم نيطور كامل تام ها به آبه آن دارند و حق

 ورزانو وارد آمدن خسارت به كشا يكشاورز يمصرف آب در اراض شيموضوع باعث افزا نيكه ا

كرده و بدون  ليدخ زيجمله كشاورزان را ن از يبرداران محل بهره ديمنابع آب كشور با تيري. در مدشود يم

 شود. يريگ ميدرباره مصرف آب تصم ديبخش نبا نيتوجه به ا

  

 هرچه زودتر اقدام كرد ديبا

 ليدل اظهار داشت: به زيها ن سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركلي، مد»قزلسفلو ابوطالب«

، دوبرابر مصرف 1405 روند در سال نيدر صورت ادامه ا مياقل رييو تغ ريتبخ شيهوا، افزا يگرما طيشرا

و  كبارهيصورت  الزم به ياكندگداشتن پر يها به جا حاضر بارش حال . درميدار ازيدر تهران به آب ن يفعل

 رهيمنابع آب را ذخ نيها استفاده و ا بارش نياز ا يدرست به توان يمنظور نم نيبه هم كند ينزول م يرگبار

خاك و  كاهش  شياز فرسا يريمنجر به جلوگ تواند ياما م يدار و آبخوان يزداريكرد. اقدامات آبخ

. در سال ابدي يم شيافزا زين ينيرزميز يها آب در سفره رهيذخ زانيده به شهرها شود و مخسارت وارد ش

 رييمنجر به تغ تواند يوجود دارد كه م يدار و آبخوان يزداريهكتار آبخ ونيليم كيدر سطح  زين ديجد

 آب در كشور كمك كرد. ديشده و به تول ياثرات خشكسال
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 05/02/1401روزنامه اطالعات مورخ  – ديآب سدها به كمتر از نصف رس رهيذخ

 

امسال  نيفرورد 31) تا 1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب موجود در سدها حجم

 آنهاست. شير سدها كشور كمتر از نصف گنجاآب د رهيروبرو شده و اكنون ذخ يدرصد 11با كاهش 

نسبت به  يجار يسال آب يها دهد بارش يهم نشان م يو هشدار خشكسال شيگزارش مركز پا نيتر تازه

 سدها اثر دارد. يموجود زانيبر م ميداشته كه بطور مستق يدرصد 29ر4دوره بلندمدت كاهش 

 
 ونيليم 27و  ارديليم 26به  نيفرورد 31تا  يرجا يسال آب يكشور از ابتدا يآب موجود در سدها حجم

) 1400وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا ياست كه در سال آب يدرحال نيو ا دهيمتر مكعب رس

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 11متر مكعب بوده كه  ونيليم 67و  ارديليم 29 زانيم نيا

 21 نيفرورد 31) تا 1400مهر ي(ابتدا يارج يسال آب يكشور هم از ابتدا يبه سدها يآب ورود كل

 3پارسال  يمتر مكعب سال آب ونيليم 77و  ارديليم 21با  سهيمتر مكعب بوده كه در مقا ونيليم 13و  ارديليم

 است. افتهيدرصد كاهش 

 ونيليم 11و  ارديليم 14 نيفرورد 30تا  يجار يسال آب يآب از سدها هم از ابتدا يخروج زانيم نيهمچن
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 27متر مكعب بوده، كاهش  ونيليم 45و  ارديليم 19آب پارسال كه  يبا خروج سهيكعب بود كه در مقامتر م

 كشور پربوده است. يدهاس يمتر مكعب ارديليم 50ر5 تيدرصد از ظرف 52 ن،يفرورد 30دارد و تا  يدرصد

ت به دوره نسب يجار يها در سال آب بارش زانيم ،يحال، بر اساس آمار سازمان هواشناس نيهم در

 است. افتهيدرصد كاهش  29ر8ها در كشور  بارش نيانگيشده و م ياستان منف 30بلندمدت در 

 65ر7 يعني متريليم 249ر3شده  اديها در مدت  بارش زانيم الميدهد در استان ا ينشان م يها يبررس

درصد و در  54ر2درصد، در استان كرمانشاه 56ر2ها  است. در استان سمنان هم بارش افتهيدرصد كاهش 

 است. افتهيدرصد كاهش 47ر8خوزستان 

ها در  بارش النيكننده است؛ در گلستان، مازندران و گ ها نگران بارش تيهم وضع يشمال يها استان در

 است. افتهيدرصد كاهش  6ر3درصد و 7ر5درصد،  22ر2 بيبا دوره بلندمدت به ترت سهيمقا

درصد كاهش 38ر1و  37ر5درصد،  28ر4ها  بارش بيه ترتهم ب يو شمال يرضو ،يجنوب يها خراسان در

ها در  درصد را ثبت كرده و در قم هم كاهش بارش 36ر1 يها در تهران رشد منف است. بارش افتهي

 دهپژوهشك ريمد اين است.اشكان فرخ افتهيدرصد كاهش 18ر7نسبت به دوره بلند مدت  يآب يجار سال

 يدرصد مخازن سدها 50اعالم كرد: اكنون فقط  لنايگفتگو با ا در روزيمنابع آب د قاتيمطالعات و تحق

ادامه  يقطعا نسبت به پارسال كاهش خواهد داشت.و يآب از منابع سطح نيتام نيكشور پر هستند. بنابرا

 نيباشد، بنابر ا شتهنداشته و آب مازاد دا يكه تنش آب ميندار يا داد: اكنون در سطح كشور حوضه

 .ميحساب كن يا حوضه نيانتقال ب يآن برا يرو ميكه بخواه ميندار يادمنابع آب ماز تيظرف

به  روزيتهران هم د يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

مترمكعب  ونيليم 194به  نيفرورد كميو   يتهران از ابتدا تا س يآب به سدها يورود زانيگفت: م ميتسن

 36متأسفانه شاهد كاهش  يعنيمترمكعب بود؛  ونيليم 302پارسال بالغ بر  نيدر فرورد زانيم نيا كه ديرس

 .ميگانه تهران هست پنج يآب در سدها يورود يدرصد
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 ونيليم 541تهران به  يآب به سدها يتاكنون ورود يجار يسال آب يگفت: از ابتدا ياريشهر محمد

آب  يورود يعنيمترمكعب بود.  ونيليم 755مشابه سال قبل رقم در مدت  نياست كه ا دهيمترمكعب رس

 است. افتهيدرصد كاهش  28حدود  يجار يتهران در سال آب يبه سدها

تهران در  يها بارش زانينبود، چرا كه م ياصالً ماه خوب يلحاظ آمار بارش امسال به نيادامه داد: فرورد يو

است  متر يليم43ر5استان تهران  نيفرورد يها توسط بارشكه آمار م يبود، درحال متر يليم 10ماه فقط  نيا

 يبردار دفتر بهره ري.مدمينسبت به متوسط بلند مدت دار نيفرورد نيبارش را در هم يدرصد77و كاهش 

 يها بارش زانيدر م نكهيتهران با تذكر ا يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تأس يو نگهدار

تا  يآب  سال يبارش از ابتدا زانيگفت: م م،يا با كاهش قابل توجه مواجههم  يجار يتهران در سال آب

 متر يليم 227ر5گذشته  يرقم در سال ها نيكه متوسط ا يبود، درحال متر يليم 160امسال  نيفرورد يانتها

 .ميبارش مواجه هست نهيدر زم يآب  سال ياز ابتدا يدرصد30 باًيبود و ما با كاهش تقر

  نرمال طيدر شرا نيفرورد يتهران معموالً در انتها يسدها يكه برا يمخزن نرمال افزود: متوسط يو

 يفعل يمترمكعب ونيليم 484 رهيذخ ميمترمكعب است كه اگر بخواه ونيليم 838 م،يشاهد بود ييوهوا آب

 نرمال يسال ها رسدها د ريرا نسبت به ذخا يمترمكعب ونيليم 354كاهش  م،يكن سهيرقم مقا نيرا با ا

 .ميشاهد هست

 ونيليم 84در زمان حاضر  ريركبيتهران گفت: سد ام يسدها ريمقام مسئول در خصوص آمار ذخا نيا

مترمكعب بوده و  ونيليم 161حجم در زمان مشابه سال قبل  نيكه ا يآب دارد، در حال رهيمترمكعب ذخ

 51 نيفرورد يانتها كه سال گذشته در يمخزن دارد در حال يمترمكعب موجود ونيليم 57 انيسد لت

 مترمكعب بوده است. ونيليم

 نيكه ا يآب دارد در حال يمترمكعب موجود ونيليم 51سد الر در زمان حاضر  نيادامه داد: همچن يو

 يمتر مكعب موجود ونيليم 221مترمكعب بوده، سد طالقان هم  ونيليم 85رقم در روز مشابه سال گذشته 
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و در  ميسد داشت نيمترمكعب آب در ا ونيليم 319ر زمان مشابه كه سال گذشته د يدارد، درحال يفعل

 نيآب در زمان مشابه سال قبل در ا رهيمترمكعب بوده و ذخ ونيليم 71 يفعل رهيخصوص سد ماملو هم ذخ

 مترمكعب بوده است. ونيليم 135سد 

كاهش  ريتأث تهران و يآب در سدها رهيو ذخ يسازمان هواشناس يها ينيب شيبا اشاره به پ ياريشهر

 شياز پ شيب يو همكار يپنجگانه تهران گفت: همراه يمخازن سدها يريآبگ تيبر وضع ينزوالت جو

 شربآب  داريمطمئن و پا نيراهكار در تأم نيمصرف آب، مؤثرتر تيريو مد ييجو شهروندان در صرفه

 اوج مصرف در فصل تابستان خواهد بود. يخصوص در روزها به يآت يدر ماه ها
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 ارديليم 3,5 يكسر مطرح كرد: سنايدر گفت و گو با ا رويوزارت ن يفالت مركز سيرئ

 05/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – رانيا يمخزن آب در فالت مركز يمتر مكعب

 

 يمترمكعب ارديليم 5. 3 ياز كسر رويو شرق كشور در وزارت ن يفالت مركز سيرئ ي/خراسان شمالسنايا

 سنوات گذشته خبر داد. يط رانيا يمخزن آب در فالت مركز

 سنايدر گفت و گو با ا نياسفرا در شهرستان يكشاورز ياز طرح ها ديبازد هيدر حاش يبيحب ريجهانگ

 ارديليم 5. 3متر مكعب بوده كه  ارديليم 6مخزن ساالنه كشور  يكسر زانياظهار كرد: در سنوات گذشته م

 است. رانيا يمتر مكعب مربوط به فالت مركز
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ه حوز نيشود، گفت: ا ياز كشور را شامل م يميحدود ن يفالت مركز زيحوزه آبر نكهيبا اشاره به ا يو

شود كه متاسفانه امسال متوسط بارش نسبت به سال  يكشور محسوب م يحوزه ها نياز كم آب تر زيآبر

 مقدار كاهش داشته است. نيبه هم زيدرصد و نسبت به بلند مدت ن 45گذشته 

 زين ياديز تيجمع يشود كه دارا ياستان را شامل م 15 يفالت مركز زيحوزه آبر نكهيا انيبا ب يبيحب

 .ستيآب شرب و صنعت ن ازين يحوزه محدود و جوابگو نيا يود: اما منابع آباست، افز

مصرف  تيريمد يكرد: برا ديدر حال كاهش است، تاك ينيرزميز يآب ها زانيم نكهيبا هشدار به ا يو

 يب يطلبد كه همه مردم و مسئوالن كمك كنند تا از آب استفاده مطلوب شده و از برداشت ها يآب، م

 شود. يريجلوگ ينيرزميآب زمنابع  هيرو

به صورت  زين رويادامه داد: البته كنترل ها در وزارت ن رويو شرق كشور در وزارت ن يفالت مركز سيرئ

 شود. ياعمال م يقانون

الزم  يهمراه دياست كه با ينيرزميز يدرصد مصرف آب در بخش آب ها 60كرد: بالغ بر  حيتصر يو

 از مدار استفاده خارج نشوند. يكي يكيوجود داشته باشد تا چاه ها 

كرد:  حيدرصد از مصرف كنندگان آب در كشور كشاورزان هستند، تصر 90 نكهيبا اشاره به ا يبيحب

 ينيرزميز يحجم آب ها تيتقو يبرنامه است برا 15كه شامل  يو تعادل بخش اياح يطرح ها ياجرا

 شود. يم يياجرا
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – مده استبه سر آ» آب«حساب و كتاب  يدوران خرج ب

05/02/1401 

 

به كشت  ،يمنابع آب تيخاص و خشك كشور و محدود مياز اقل يآگاه رغميكه عل هاست سال

است  ستيز طيآبه مح حق نياز موارد ا ياريدر بس گريد يسو از شود، يمحصوالت پرآب بر ادامه داده م

نامطلوب  تيپژوهشگر حوزه آب با اشاره به وضع كي. شود يگرفته م دهيحساب و كتاب ناد يكه ب

 .كند يم ديبحران بزرگ تاك نيعبور از ا يبرا يدرست منابع آب تيريبارش بر ضرورت مد

نشان  1420در افق  ريپذ ديمنابع آب تجد زانيقابل كاهش مو در م تيجمع زانيم شيافزا سنايگزارش ا به

و كشور را با بحران آب  ديمتر مكعب خواهد رس 1000آب دردسترس به كمتر از   كه سرانه دهد يم

و بدون شك  است ياتيتداوم توسعه كشور ح يمنابع برا نيلزوم حفاظت از ا نيمواجه خواهد كرد بنابرا

وابسته به آب  يشتيو مع يمسائل اقتصاد يدگيدر هم تن ليبه دلخصوص  نيدر ا يهرگونه اقدام

 را به دنبال خواهد داشت. ياديز يها چالش

 -سابق طرح جامع آب كشور  ريو مد ستيز طيپژوهشگر حوزه آب و مح -فرد  ييفدا يمصطف مهندس

ندارد و  يخوب طيشرا يمي: كشور ما به لحاظ اقلكند يدر كشور خاطرنشان م يدرباره علل بروز بحران آب

 .نهاستياست اما از نظر من مشكل فراتر از ا يمياقل يداريدچار ناپا

: تنها بخش ديگو يو م كند يم ادي» انسان محور يخشكسال«در كشور تحت عنوان  يفعل ياز خشكسال يو

 از ياست و بخش بزرگ يبارش يالگوها رييو تغ يميكشورمان بر اثر مسائل اقل يفعل ياز خشكسال يكم

 اتفاق افتاده است. ها تيريو سوء مد يآن بر اثر اقدامات نابخردانه انسان

 

 



   

 

 

54 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 بحران آب است يانسان يها تيو فعال يمياقل راتييتغ ماحصل

 ارياست كه سال بس نياز ا يحاك ها ينيب شي: پكند يم حيتصر ستيز طيپژوهشگر حوزه آب و مح نيا

با  ديافتضاح و نامناسب بوده است و با يسال جار در يبارندگ تيما قرار دارد. وضع يرو شيپ يسخت

 .ميبحران بزرگ عبور كن نيدرست منابع آب از ا تيريمد

قرار داده اضافه  رياز جمله كشور ما را تحت تأث ايهمه دن يمياقل راتييتغ نكهيفرد با اشاره به ا ييفدا

 رييكاهش و تغ 15تا  10 ييو الگو يما از نظر كم يها كه بارش دهد ي: مطالعات و آمارها نشان مكند يم

 .ميدرصد كاهش داشت 40حدود  زي) نيكرده و در حوزه روان آب (منابع آب سطح دايپ

 

 ديبگو» نه«بر  به محصوالت پرآب ديبا رانيا يكشاورز

خصوص در  بر به از كشت محصوالت پرآب زيپره  آب شرب، نيتام تيمصرف آب با اولو تيريمد

 يسازگار يالزم برا رياند، اتخاذ تداب آب مواجه شده ريحجم ذخا ديكاهش شد كه با يزيآبر يها حوضه

 يها انهرس قياز طر يآب و توجه مردم به كم يرسان يآگاه م،يبا اقل يسند سازگار يدر راستا ميبا اقل

از  يجبران خسارت ناش يبرا يمنابع مال نيتام ست،يز طيآب و مح نهيفعال در زم يها و رسانه يجمع

مرتبط با صنعت  يبخش خصوص يها تيآب و استفاده از ظرف تيريدر مد يمشاركت مردم ،يالخشكس

 كمك كند. يآب معضل كم يجيبه حل تدر تواند ياست كه م ييآب از راهكارها

: ما ديافزا يو م داند يم يدر حوزه منابع آب تيريرا مصداق بارز سوء مد يكشاورز هيرو يتوسعه ب يو

منابع آب و  تيو بدون توجه به وضع ييغذا تيو به بهانه امن ميعمل كرد نيزمسر شيبرخالف طرح آما

 .ميرندا زين يمطلوب ييغذا تياما هم اكنون امن ميتوسعه داد هيرو يرا ب يخاك، كشاورز

 ييمحصوالت مجبور به خودكفا ي: اگرچه ما در برخكند يم حيسابق طرح جامع آب كشور تصر ريمد

و از هدررفت  ميداشته باش يمدرن يتا كشاورز كنند يهم كمك م انيبندانش  يها و شركت ميهست
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 ندارد. يهيتوج چياز محصوالت آب بر ه يارياما صادرات بس ميكن يريجلوگ يمحصوالت كشاورز

: ديگو يم شود، ياز چرخه مصرف خارج م يتن محصول كشاورز ونيليم 35ساالنه  نكهيا انيبا ب يو

درصد آب عمالً از  60 يعني نيدرصد است و ا 40 ير بخش كشاورزمتأسفانه راندمان مصرف آب د

 .رود يدست م

وار خون منابع  در كشور زده شد و انگل رمجازند،ياز آنها غ يميكه ن يهزار چاه 900گذشته  يها سال در

 يو كاشت محصوالت كشاورز يراصوليغ يبهره بردار ه،يرو يبه همراه مصرف ب د،يما را مك يآب

 .فتدياتفاق ب -است  سابقه يچندهزارساله كشور ما ب خيكه در طول تار - ميعظ يشد تا خسارتبر سبب  آب

 

 نيگزيجا يها شتيمردم با درنظر گرفتن مع يآب كشور و زندگ نجات

 يها : همه دولتكند يكشاورزان اشاره و اظهارم يبرا نيگزيجا شتيمع فيو ضرورت تعر تيبه اهم يو

 نيكه ا يو اشتغال آب محور تمركز كردند درصورت يو كشاورز يعه سدسازبعد از انقالب فقط بر توس

 .استكامالً نادرست  ،يبزرگ كشورمان از جمله در حوزه گردشگر يها تيبا توجه به ظرف كرديرو

 گذرد يكشت مصوب م يچهار سال است كه از ابالغ الگو نكهي: با وجود اديگو يم انيفرد در پا ييفدا

 است. يبد اقتصاد تيوضع زيآن ن ليو دل شود ينم تيوجه رعا چيهمصوبه به  نياما ا

 زين يجوامع محل يبه زندگ بيآب و آس هيرو يآن از مصرف ب لهيبه وس توان يكه م ييها از راه يكي

 زيو جامع حوزه آبخ داريپا تيريمد يعني يزدارياست. آبخ يزداريآبخ يها طرح يكرد، اجرا يريجلوگ

 تواند يم يزداري. آبخشود يو اجرا م يطراح يعيو طب ييايجغراف ،ياجتماع ،ينسانا تيكه به تناسب موقع

 نيكند و موثرتر سريرا م شتيو مع يامكان زندگ زيحوزه آبخ كي يمردم تمام روستاها و شهرها يبرا

 در كشور است. يستيو ز ييغذا تيحفظ امن يراه برا
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آب را مثل  ديمتفاوت است / نبا يبا تنش آب يخشكسال  دهيپد استاد آب مطرح كرد: كي

 05/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – كرد ينفت تلق

 

 كند، يكشور را مصرف م يدرصد منابع آب 90از  شيب رانيا نكهيا انياستاد آب با ب كي/خوزستان سنايا

چه  يطياست و در هر شرا يدچار تنش آب رانيكشور ا ،يالملل نيمختلف و ب يها گفت: از نظر شاخص

 .ميا شدهمرحله  نيو وارد ا ميمواجه هست ينرمال، ما با تنش آب طيشرا ايو  يخشكسال ،يترسال

اظهار  يو تنش آب يتنش خشكسال طيبا اشاره به تفاوت شرا سنا،يبا ا در گفت و گو يقمش يمهد دكتر

 ياما تنش آب ميتنش مواجه هست نيها كم است با ا كه بارش ياست و تا زمان يموقت ،يكرد: تنش خشكسال

و با تنش  ميها نرمال باشد بازهم كمبود آب دار ها و بارش اگر آورد رودخانه يمعنا است كه حت نيبه ا

 .ميستمواجه ه

مواجه  يمواجه است، افزود: در كشور با تنش آب يبا تنش آب رانيكشور ا يبه طور كل نكهيا انيبا ب يو

محقق نشده و  ميكه انتظار داشت يها به آن شكل بارش رايز ميهم دار ياما امسال تنش خشكسال ميهست

 بوده است. نييپا اريها بس آورد رودخانه

وجود دارد كه  ايدر دن ييارهايمع يتنش آب يچمران اهواز برا ديشه گروه آب دانشگاه يعلم اتيه عضو

 يكه برا ييكرد، گفت: اگر پارامترها يريگ كشور را اندازه كي يتنش آب زانيم توان يبراساس آن م

 گريد است يدچار تنش آب ينشان دهند كه كشور شود يدر نظر گرفته م يتنش آب زانيمشخص كردن م

 دارد. يو آن كشور تنش آب ميمواجه هست يترسال اي يبا خشكسال ندارد كه آن سال يفرق

 

 است يدچار تنش آب يالملل نيب يها از نظر شاخص رانيا

است و در هر  يدچار تنش آب رانيكشور ا ،يالملل نيمختلف و ب يها ادامه داد: از نظر شاخص يقمش
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 .ميا مرحله شده نيو وارد ا ميواجه هستم ينرمال، ما با تنش آب طيشرا ايو  يخشكسال ،يچه ترسال يطيشرا

، اگر "فالكن مارك"افزود: براساس شاخص  ،يكننده تنش آب نييتع يها از شاخص يكيبا اشاره به  يو

مترمكعب كمتر باشد  1700كشور از عدد  تيقابل استحصال متوسط در كشور به جمع نيرينسبت آب ش

 كعبمتر م ارديليم 100االنه به صورت متوسط س رانيشده است. در كشور ا يآن كشور وارد تنش آب

شاخص فالكن مارك در  ،ينفر ونيليم 85 تيكه با احتساب جمع ميقابل استحصال دار نيريحجم آب ش

 است. يتنش آب انگريمترمكعب خواهد شد كه ب 1200كمتر  يعدد رانيا

مترمكعب شود، كشور  1000اساس اگر عدد شاخص فالكن مارك، كمتر از  نياستاد آب گفت: بر ا نيا

مساله  نيبه ا تيبه جد دياست و با كينزد اريمرحله بس نيبه ا رانيخواهد شد و ا يآب ديوارد تنش شد

مترمكعب برسد كشور با  500كمتر از  يشاخص به عدد نيتوجه داشت كه اگر ا ديبا يتوجه داشت. حت

 مواجه خواهد شد. يفقر و بحران آب

 

 ميهست كينزد اريبس يآب ديتنش شد به

 كينزد اريبس يآب ديقرار دارد و به مرحله تنش شد ياكنون در مرحله تنش آب رانيا نكهيا انيبا ب يقمش

نرمال ندارد و به  طيشرا ايو  يترسال ،يبا بحث خشكسال يارتباط چيمساله ه نياست، ادامه داد: ا

 .كنند يم حيما تشر يرا برا تيمرتبط است كه به وضوح وضع ييها شاخص

كه  يمنابع آب يداريعنوان كرد: شاخص پا ينشان دهنده تنش آب يها از شاخص گريد يكيبا اشاره به  يو

است  ييارهاياز مع گريد يكيتوسط سازمان ملل است  يكننده تنش آب نييتع ياصل يها از شاخص يكي

 نيريش بشاخص نسبت آ نيقرار دارد؛ در ا يآب ديتنش شد تيدر وضع رانيكشور ا دهد يكه نشان م

 است. تيكننده وضع نييتع ،يمصرف منابع آب زانيقابل استحصال متوسط در كشور به م
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 كند يكشور را مصرف م يدرصد از منابع آب 90از  شيب رانيا

 ،يمنابع آب يداريچمران اهواز گفت: بر اساس شاخص پا ديگروه آب دانشگاه شه يعلم اتيه عضو

 40كه تا  ييدارند و كشورها يخوب تيوضع كنند يرا مصرف م خود يدرصد منابع آب 20كه  ييكشورها

 40از  شيشاخص مصرف ب نيدارند. براساس ا يقابل قبول تيوضع كنند يرا مصرف م يدرصد منابع آب

درصد از  90از  شيب رانياست كه ا يدر حال نيو ا كند يم يكشور را وارد تنش آب ،يدرصد از منابع آب

 .كند يكشور را مصرف م يمنابع آب

تنش  تيدر وضع رانيسازمان ملل است، ا دييكه مورد تا يمنابع آب يداريافزود: براساس شاخص پا يقمش

 قرار دارد. يآب ديشد

 

 كرد يآب را مثل نفت تلق دينبا

 تيرا به رسم يمربوط به منابع آب يرسم يها شاخص ديبا رانيگ ميارشد و تصم رانيمد نكهيا انيبا ب يو
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آب را مثل  دينبا رانيخود قرار دهند، ادامه داد: مد ماتيتصم يبرا ياريوان مالك و معبشناسند و به عن

 ارياستفاده شود بس تتصور كه از آب مثل نف نيتا قطره آخر مصرف شود. ا ديكنند كه با ينفت تلق

 اصالح شود. دينادرست و غلط است و با

اول  فهيوظ ديدارد و با كياكولوژ فهيوظ است و يطيمح ستيپارامتر ز كياستاد دانشگاه گفت: آب  نيا

 ياصل فهيوظ دي. ما نباميمصارف استفاده كن گريد يانجام شود و سپس از آن برا يآن به خوب يو اصل

 تياهم ياراد يآب ستيز طيو مح كيحفظ اكولوژ رايز ميرا برهم بزن ينيرزميز يها رودخانه و آب

 است.

 
 

 ميه باشداشت اريدر مصرف آب در كشور مع ديبا

 اريحد، همان مع نيكه مشخص كننده ا ميها استفاده كن از آب ميتوان يم يادامه داد: ما تا حدود يقمش

به  شود يو نم ميداشته باش اريدر مصرف آب در كشور مع ديسازمان ملل است. با يمنابع آب يداريپا
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را  يدرصد از منابع آب 90 كه ما حدود يراني. در اميكه تا قطره آخر آب را مصرف كن ميكار كن يشكل

منابع  يو به باق ميدرصد منابع را استفاده كن 40عمل شود كه فقط حدود  يبه شكل ديبا م،يكن يمصرف م

 خود را انجام دهند. كياكولوژ فهيتا وظ مياجازه ده يآب

كشور  در زگردهاير شيقطعا شاهد افزا مياستفاده كن ياز منابع آب يفعل طيافزود: اگر همانند شرا يو

مواجه  يبحران تيها با وضع ها و رودخانه آب ستيز شوند، يتر م ها خشك تاالب نيبود. همچن ميخواه

 بود. ميها خواه به رودخانه ايو شاهد ورود آب در شوند يم

 نيكشور ا يآب ليچمران اهواز گفت: مشكل ما در بحث مسا ديگروه آب دانشگاه شه يعلم اتيه عضو

آب را تا قطره آخر مصرف كرد و  ديبا كنند يتصور م رانيگ ميوالن ارشد و تصماز مسئ يارياست كه بس

مهم مثل تاالب شادگان خشك  يها از تاالب ياريو بس هياروم اچهيكه در شود يم نيا يتصور نيثمره چن

كه عالوه بر  ديآ يبه وجود م يطيشرا يو حت روند يم نيو اشتغال و... از ب يآب ستيز طيمح شوند، يم

 .رسد يكشور م يشمال يشهرها گريمثل تهران و د ييبه شهرها زگردهايزستان، رخو

 

 ندارد كينگاه اكولوژ روين وزارت

كرد: نگاه  حياستوار است، تصر محور يو مهندس يا تصورِ سازه رويدر شاكله وزارت ن نكهيا انيبا ب يقمش

بر  يتصور مهندس يرگيكه چ يو تا زمان ستيچندان مورد توجه ن رويدر شاكله وزارت ن كياكولوژ

 طيگفت كه شرا ديبا يو حت ميمواجه هست يدر بحث تنش آب يادامه دارد، با مشكالت جد كياكولوژ

 بدتر خواهد شد.
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 انيدالر ز ارديليم160، ندهيسال آ10كشور در يمياقل راتيي:تغستيز طيسازمان مح

 05/02/1401روزنامه اطالعات مورخ  – خواهد زد

 

 ريياز تغ يعوامل ناش نيگفت: مهمتر ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

 ديتشد شود، يبه كشورم يو اقتصاد يستيز  طيمح ،ياجتماع يها  نهيهز ليكه منجر به تحم مياقل

 است . البيو شدت س يتوال شيو افزا يخشكسال

 ،يعيگفت: از جمله عوامل طب مياقل رييتغ دهيبروز پد ليدرباره دل زادهيعل گل وشيدار سنا،يگزارش ا به

هر از  ينوسانصورت  است كه به نيتوسط كره زم يافتينور در يو انرژ يديخورش يها تيفعال شيافزا

 يعلت اصل ساز، و انسان يعيو رصد عوامل طب يمياقل يها اما بر اساس مدل دهد، يسال رخ م10چند 

 بوده است. نيدر اتمسفر كره زم يا گلخانه يسال گذشته، تجمع گازها100 يط مياقل رييتغ دهيپد

 حيهستند؟ تصر دهيپد نيا يامدهايپ ريدرگ شترياز جهان ب يپرسش كه چه مناطق نيدر پاسخ به ا يو

. در اكثر مناطق شود يم ييوهوا آب يالگوها رييمنجر به تغ نيدر سراسر كره زم يمياقل راتييكرد: تغ

 يرخدادها ديشدو ت نيزم شيمنجر به گرما مياقل رييمناطق خشك و گرم، تغ ژهيبه و نيكره زم يمسكون

 يسوز  آتش ،يبه امواج حرارت وانت يرخدادها م ني) شده است. از جمله ايحد يها  دهي(پد نيفر

 توان يم» توفند« اي يريگرمس يو توفان ساحل يساحل يدر نواح ييايتوفان در ل،يس ،يها، خشكسال  جنگل

 اشاره كرد.

 گريرا از د اهايباال آمدن سطح آب در ،يقطب يها  خچاليذوب  ها، يخشك يكاهش پوشش برف رو يو

 ميرمستقيغ يامدهايرا از پ تيو بحران آب، غذا و امن يستيتنوع زو كاهش  مياقل رييتغ ميمستق يامدهايپ

است و منجر  ينيسرزم نبرو ايدرون  يها  مهاجرت امدها،يپ نيتجمع ا ياصل جهيذكر كرد كه نت مياقل رييتغ

 در جهان خواهد شد. يو اقتصاد ياجتماع يباال يها نهيبه بروز هز
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 مياقل رييتغ دهيمشكالت پد رامونيپ ستيز طيحفاظت مح سازمان مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سرپرست

 طيمح ،ياجتماع يها  نهيهز ليكه منجر به تحم مياقل ريياز تغ يعوامل ناش نيكشور گفت: مهمتر يبرا

 ني. اهستند البيو شدت س يتوال شيو افزا يخشكسال ديتشد شود، يم رانيبه ا يو اقتصاد يستيز 

 م،ياقل رييتغ دهيپد ديدر صورت تشد ،يا منطقه يمياقل يها بق مدلهستند كه مطا يها به شكل خسارت

در كشور وجود ندارد، چرا كه بروز  مياقل راتيياز تغ يناش يخسارات اقتصاد زانياز م قيدق نهيهز نيتخم

 مياقل رييو مقابله با تغ يسازگار يزير نامهو بر تيرياز سوء مد يعوامل ناش ريدر كنار سا مياقل رييتغ دهيپد

 .شود يم ها نهيهز جاديمنجر به ا

از آن قابل كاهش و كنترل  يناش يها خسارت م،ياقل رييبا تغ يكرد: در صورت سازگار حيتصر يو

باشد.  نيخسارت آفر اريبس تواند يم مياقل ريياز تغ يناش يها دهيبروز پد ياست، اما در صورت عدم آمادگ

دالر خسارت  ارديليم 5تا  3 نيب1396ر در بهار سال در شمال و جنوب كشو ليس دهيبه عنوان مثال پد

به همراه داشته است، اما  زين يقابل توجه يو بهداشت يبه كشور وارد كرده و خسارات جان ياقتصاد

ها و  رودخانه ميو كنترل حر يزداريآبخ اتيعمل ياصالح و ارتقا قياز طر ليبروز س يبرا يآمادگ

 كند. يريشگيپ ها بيتخر نياز ا ياديتا حد ز تواند يم زيخ ليس يبسترها

مطرح است، گفت: در  يمختلف يها در جنبه يمياقل راتيياز تغ يخسارات ناش نكهيا انيبا ب زادهيعل گل

و  يتوال شيها و افزا جنگل يسوز آتش ،يو خسارات بهداشت يامواج حرارت ،يخشكسال رانيكشور ا

 ه هستند.كنند نگران ياصل يامدهايدر كشور از پ البيشدت س

سالمت،  ،يكشاورز ژهيو و به يمنابع آب شهر تيريمد يها منجر به بروز خسارات در حوزه امدهايپ نيا

 .شود مي …و سميتور ،يستيخاك، تنوع ز شيفرسا ،يو انتقال انرژ ديو شبكه تول يشهر يها رساختيز

حدود  ندهيسال آ10در  رانيادر  مياقل راتيياز تغ يخسارات ناش ،يكارشناس يها يافزود: مطابق بررس يو

 ييهم به صورت نما يبعد يها سال يخسارت، ط زانيم نيزده شده است كه ا نيدالر تخم ارديليم160
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 خواهد داشت. شيافزا

و  ها هيصرف دفع حاش مياقل رييهوا و تغ يمركز مل ييو اجرا ياز توان فن يا گفت: بخش عمده زادهيعل گل

 كيكشور با تشك ييو اجرا يتيو متاسفانه حاكم يا رسانه يت كه در فضابوده اس ييها مقابله با مخالفت

در هر دو بعد  مياقل رييمقابله با تغ يدولت برا فهيدر سطح جهان، وظ مياقل رييتغ دهيدر اصل وجود پد

. داد يرا تحت فشار قرار م ستيز طيسئوال برده و سازمان حفاظت مح ريو كاهش انتشار را ز يسازگار

و بدون  يبه منافع مل ياسيمنافع س حيكشور، غالبا متاثر از ترج ييو اجرا يتيبدنه حاكم يهمراهعدم  نيا

 را متوجه كشور كرده است. ياديز ساراتبوده كه خ يو كارشناس يعلم يها تيتوجه به واقع

مقابله و  يجهان ميو همراه نشدن با رژ ستيز  طيمح يپلماسيد نهيكرد: ادامه انفعال كشور در زم ديتاك يو

از  يبردار از عدم امكان بهره يناش شتريخسارات ب ليو تحم شتريب يمنجر به انزوا مياقل رييبا تغ يسازگار

 خواهد بود. يالملل نيب يها تيها و حما فرصت
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سايت خبري گسترش نيوز  - ماه، چقدر كاهش داشت؟ نيحجم آب سدها در فرورد

 05/02/1401مورخ 

 

ماه  نيفرورد 30) تا 1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب موجود در سدها حجم

 روبرو شده است . يدرصد 11امسال با كاهش 

 ني) چندان مناسب نبود و در ع1401وريشهر تا آخر 1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يها بارش تيوضع

 هم برخوردار نبود. يمناسب يحال از پراكندگ

ها  بارش گرينقاط د يبرخودارشدند، در برخ يبه نسبت خوب يمناطق كشور از بارش ها يكه برخ يدرحال

 خوب نبود.

 يجار يل آبسا يها نشان از آن دارد كه بارش زين يو هشدار خشكسال شيگزارش مركز پا نيتر تازه

 سدها دارد. يبر موجود ميكاهش بارش اثر مستق نيدارد ا يدرصد 29,4نسبت به دوره بلندمدت كاهش 

 ونيليم 27و  ارديليم 26به  نيفرورد 30تا  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب موجود در سدها حجم

) 1400وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا ياست كه در سال آب يدرحال نيو ا دهيمتر مكعب رس

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 11متر مكعب بوده كه  ونيليم 67و  ارديليم 29 زانيم نيا

 21 نيفرورد 30) تا 1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب ياز ابتدا زيكشور ن يبه سدها يآب ورود كل

 3پارسال  يمتر مكعب سال آب نويليم 77و  ارديليم 21با  سهيمتر مكعب بوده كه در مقا ونيليم 13و  ارديليم

 است. افتهيدرصد كاهش 

متر مكعب  ونيليم 11و  ارديليم 14 نيفرورد 30تا  يجار يسال آب ياز ابتدا زيآب از سدها ن يخروج زانيم

 يدرصد 27متر مكعب بوده كاهش  ونيليم 45و  ارديليم 19كه  يپارسال آب يبا خروج سهيبود كه در مقا

 كشور پربوده است. يسدها يمتر مكعب ارديليم 50,5 تيدرصد از ظرف 52ماه  نيفرورد 30دارد و تا 
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 درصد كاهش دارند 36گانه تهران نسبت به پارسال  5 يسدها

با  سهيمتر مكعب گزارش شده كه در مقا ونيليم 479 نيفرورد 30گانه تهران تا  5 يآب سدها يموجود

 دهد. يدرصد كاهش را نشان م 36پارسال  يسال آب

 ريعبور از فصل گرم تداب يگانه تهران پرآب هستند كه ضرورت دارد برا 5 يدرصد سدها 25 نوناك

 گرفته شود. يمصرف جد تيريمد

 

 درصد كاهش دارند 10گانه خوزستان نسبت به پارسال  10 يسدها

و  ارديليم 13 نيفرورد 30) تا 1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يگانه استان خوزستان از ابتدا 10 يسدها

 است. افتهيدرصد كاهش 10پارسال فقط  يمتر مكعب آب داشته اند كه نسبت به سال آب ونيليم 899
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 06/02/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – در تهران يآب يخطر ب

 

تهران،  يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار   تر بهرهدف ري: مد اقتصاد يايدن

 يدرصد25كاهش  نيگانه استان تهران و همچن پنج يآب سدها ريذخا يمترمكعب ونيليم269از كاهش 

 گذشته خبر داد. يبا سال آب سهيدر مقا ها   يبارندگ زانيم

آب شرب استان تهران،  كننده نيتام يسدها ريحجم ذخا نكهيا انيبا ب ياريگزارش پاون، محمد شهر به

روز مشابه سال  يمترمكعب ونيليم770 زانيبا م سهيمترمكعب است كه در مقا ونيليم500در حال حاضر 

تاكنون  يجار لسا يبارش از ابتدا زانياظهار كرد: م دهد، يمترمكعب كاهش نشان م ونيليم269گذشته، 

بارش را نسبت به متوسط بلندمدت نشان  يدرصد76آمار كاهش  نيبوده كه ا رمت يليم11/ 2تنها حدود 

 .دهد يم

آمار در  نيكه ا يدر حال ده،يباران بار متر يليم161/ 2تاكنون، تنها  يجار يسال آب يافزود: از ابتدا يو

از  ها   يبارندگ يدرصد25با كاهش حدود  يعنيامر  نيبوده است؛ ا متر يليم215مدت مشابه سال گذشته 

 .ميتاكنون مواجه هست يآب    سال يابتدا

متوسط مخزن  نكهيا انيتهران، با ب يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره ريمد

مترمكعب بوده  ونيليم838 ،ييوهوا آب    نرمال طيدر شرا ماه نيفرورد يتهران در انتها يسدها ينرمال برا

 زانيگانه تهران را با م پنج يسدها يفعل يمترمكعب ونيليم500 رهيذخ ميكرد: اگر بخواه است، اظهار

 يها سدها در سال ريرا نسبت به ذخا يمترمكعب ونيليم338كاهش  م،يكن سهيمتوسط مخزن نرمال مقا

 .مينرمال شاهد هست

تهران  يا   ت آب منطقهشرك يبردار مورد بهره يسدها تيوضع نيدرباره آخر يو رو،ياعالم وزارت ن طبق

 ونيليم90حدود  ريركبيشد: حجم آب سد ام ادآوري 1401سال  ماه بهشتيچهارم ارد كشنبهيروز  انيتا پا
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بوده است. حجم  عبمترمك ونيليم168در روز مشابه سال گذشته  زانيم نيكه ا يمترمكعب است، در حال

مترمكعب و حجم آب سد الر از  ونيليم225مترمكعب در سال گذشته به  ونيليم321آب سد طالقان از 

در سد  شده رهيافزود: حجم آب ذخ يارياست. شهر دهيمترمكعب رس ونيليم56مترمكعب به  ونيليم96

كرده  دايپ شيافزا مكعبمتر ونيليم58مترمكعب بود كه امسال به  ونيليم54سال گذشته حدود  انيلت

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم71به  مترمكعب ونيليم132حجم آب سد ماملو از  نياست. همچن

 ريتهران با اشاره به س يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

بر  ديروند، ضمن تاك نينسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت و ادامه ا ها يبارندگ زانيم ينزول

اظهار  رو، شيپ يسال آب در    يآب مقابله با كم يبخش شرب براو كنترل مصرف آب در  تيريضرورت مد

و  يدر فصول گرم سال، همراه ژهيو   به داريآب شرب پا نيو تام يآب كم طيعبور از شرا يكرد: برا

شده در  انجام يها   يزير   براساس برنامه ميو مهم است تا بتوان ريناپذ    اجتناب يمردم و مسووالن امر يهمكار

 .ميبه مردم نداشته باش يرسان در خدمت يبود، مشكل   اوج مصرف آب خواهد  يكه روزها رو شيتان پتابس
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روزنامه دنياي  – ماده 62با  يتاراج آب مهار عادالنه آب راهگشاست؟ عيقانون توز اصالح

 07/02/1401اقتصاد مورخ 

 

 يمجلس در سند يها   مركز پژوهش راياخ ست؟يچ ينيرزميز يها   سفره ياي: الزامات اح اقتصاد يايدن

طرح كه با عنوان  نيكرده است. ا شنهاديبازار آب پ تيريو مد ميتنظ يبرا يا   تازه هيرو ،يا   ماده62

شود كه از سال » آب ادالنهع عيتوز«قانون  نيگزيشده، قرار است جا هيته »يو حفاظت از منابع آب انتيص«

حوزه آب، اعم از دولت،  نفعان يذ انيتاكنون روابط م 1361از سال  يو سپس با اصالحات 1347

 نيتر از مهم يخطرح در بطن خود بر ني. اكند يم ميبرداران، صنعتگران و باغداران را تنظ   كشاورزان، بهره

مسدود و « قياز طر يكرده است.مهار تاراج آب تيرا رعا ينيرزميز يها   الزامات بازگرداندن تعادل به آب

در كنار » هر دشت و هر منطقه يها   تيبر ظرف يمبتن يآب يبارگذار« ،»رمجازيآب غ يها   پر كردن چاه

مركز  ياست كه طبق ادعا ييروندها از جمله» مجوز حفر چاه و قنات افتيدر ريمحدود كردن مس«

 يقانون هياصالح كيدر بطن  يساعت كار كارشناس350و  يشورتجلسه م15مجلس پس از  يها   پژوهش

 به مجلس فرستاده شده است.

 

 ماده 62با  يتاراج آب  مهار

نسداد و با تمركز بر لزوم ا »يو حفاظت از منابع آب انتيص«مجلس در طرح  يها   مركز پژوهش كارشناسان

 يها   چاه يكشور كه دارا يها   سال تمام دشت اند كه ظرف سه   كرده نيمع رمجاز،يغ يها   بستن چاه

 نيدار ا   عهده روياست وزارت ن ربرود. قرا نياز ب يتاراج آب نهيتا زم شوند يم فيتكل نييهستند تع رمجازيغ

 يبردار   بهره ايحفر  يصدور مجوز برا يا متولشكل كه وزارتخانه به تنه نيباشد؛ آن هم به ا نيسنگ فهيوظ

 رمجازيموجود ممنوعه و غ يها   چارچوب، تمام چاه نيشده و خارج از ا ليتبد ينيرزميز يها   از آب
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 يها   برداشت از سفره از اضافه يريكه با هدف جلوگ استشده  ديسند تاك نيدر ا نيهستند. همچن

 ينيرزميز يها   برداران از آب   دشت و آبخوان، اگر بهره تياز ظرف از حد مجاز شيب يو بارگذار ينيرزميز

آنها وضع شده كه در  يبرا يمختلف هاتيشده فراتر روند، تنب اعالم يدچار تخلف شوند و از استانداردها

 »اقتصاد يايدن« يوگو پلمب چاه اعمال خواهد شد. گفت يقطع برق، قطع گاز و حت ،يقدن مهيقالب جر

 ايدو باگ  رمجازيغ يها   كشور و بستن چاه يآب ياياح استيكه س دهد يز كارشناسان نشان ما يبا برخ

مشخص  ي. به طور كلشود يمربوط م يبستن چاه كشاورز وهيحفره دارد. حفره اول به روش اجرا و ش

چه  ،شود يم جاديبرداران ا   حذف بهره جهيكه در نت يمراحل پس از آن و تبعات يبرا استگذاريس ستين

 بيتا كمتر آس دهد يو چگونه افراد محروم از آب را كه عموما كشاورز هستند، پوشش م دهيد يتدارك

مربوط است كه  يدر شهرها و مناطق يرو شدن با اعتراضات احتمال مورد به نحوه روبه ني. دومننديبب

 .رنديپذ   يدولت را نم ديچارچوب جد

دارد، چه  يكرديحل منازعه آب، چه رو يبرا استگذارياست كه س نيشود، ا دهيپرس ديكه با يسوال

حل معضالت دارد. در متن قانون  يبرا ينسبت به معترضان و مطالبات آنها داشته و چه تدارك ينگرش

 يتواند برخ   يشده است كه م دهيتدارك د ياتيماده ح نيو دادوستد ا يبازار آب محل جاديا يبرا ياسلوب

 طيها در مح   تنش يبروز برخ    نهيقانون زم نيا ياجرا رسد   يبه نظر م از مشكالت را حل كند؛ اما

 ونيسيدر كم ژهيو (به يادار طيها در مح   گسل يبرخ زي) و ندست   نييباالدست و پا يها   ني(زم يبردار   بهره

 ديبا ،استيس نيا دنيسطح تنش و به توازن رس اهشخواهد كرد كه به منظور ك جاديآبه) را ا حق نييتع

و  وبياز مناطق كشور و سنجش ع يكيطرح در  يشيآزما ياجرا يبرا يو مناسب يمكف يدوره زمان

 يها   در محدوده يآب يها   از تنش يتوجه رو شدن با حجم قابل آن در نظر گرفته شود؛ وگرنه روبه يايمزا

آبه و  حق نييخصوص تعمفاد در  ينمونه، با توجه به طرح برخ انعنو . بهستيدور از ذهن ن يكشاورز

را بر افراد  ييها تيصراحتا محدود نيحوزه حقوق كشاورزان است و قوان مايكه مستق يبر   آبه نحوه حق
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 يحفار يها   است. ضبط دستگاه يهيكامال بد يمختلف در سطوح محل يها   بروز تنش كند، يم ليتحم

 را خلق خواهد كرد. يمشابه يها   تيوضع زيتنش ن يدر مناطق دارا ها   اهپلمب چ اي رمجازيغ

به  ايقانون وجود ندارد  نيدر ا ياز الزامات عبور از تاراج آب يكه برخ دهد ينشان م »اقتصاد يايدن«يبررس

طرف حساب دولت  رمجاز،يحفر چاه غ يها   از پرونده ياريشده است. از آنجا كه در بس يتوجه آن كم

امرار معاش  يو باغدار ياست كه تنها از محل كشاورز يعنوان شهروند معمول باغدار به ايكشاورز 

را فراهم كند و  يبروز فقر و نابرابر نهيزم تواند   يافراد م ليقب نيا يها نيدر زم رمجازيبستن چاه غ كند، يم

كه دولت در كنار استفاده  دهد ينشان م ها   يشود. در واقع عمده بررس يو جمع يموجب اعتراضات فرد

-يپوشش اقتصاد يبرا يجانب يها   برنامه ازمندين ،يآب جحذف تارا يو چارچوب اجبار برا هياز قوه قهر

بروز  نهيزم تواند   يبه آن م يتوجه   يكه در صورت ب يطرح است؛ موضوع نياز ا دگانيد   بيآس ياجتماع

كشور  گرياز مناطق د گريد يرا كه سال گذشته در خوزستان، اصفهان و برخ يتيامن-ياسياعتراضات س

به  يمجلس توجه مناسب يها   مركز پژوهش يشنهاديپ هيجاد كند. در متن اصالحيمشاهده شد، در كشور ا

به  روياز وزارت ن يحكمران يها و واگذار   امور آب دشت تيريمد يبرا يجوامع محل تياستفاده از ظرف

و سال  تر شيپ »اقتصاد يايدن« كشور است. استگذارانيتوجه س ستهيصورت گرفته كه شا يبوم يها   انجمن

در  نفع يذ يها   اعتماد گروه   بر لزوم جلب »يعبور از تنش آب ريمس سه«با عنوان  يدر گزارش ذشتهگ

 ديوگو با پژوهشگران و اسات كرد و در گفت ديتاك يحوزه آب و كشاورز نيو قوان ها   استيها، س   برنامه

از كشور ارائه كرد.  ييها   بخشدر  يبحران فرونشست و تاراج آب حل و فصل يبرا ييها   مثال ز،يدانشگاه ن

از  وهيش نيو تحقق درست ا استيس يبه نقطه مطلوب اجرا دنيالزم است تا رس رسد يبه نظر م رو نياز ا

ها و جوامع    گروه ليقب نيالزم را با ا يدر بخش آب همكار ژهيو كشور به يادار ستميجلب مشاركت، س

كنندگان آب،  دهد تا بتوان به كمك خود مصرف ادامهجلب مشاركت آنها  يبه تالش برا داشته باشد و

 ينيرزميز يها   سفره تيريمد ستميدر س يور   بهره يو ارتقا يبه كاهش مصرف آب در بخش كشاورز
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 كرده است. نييرا تع ينوع همكار نيا يحدود كل» 54«آب نائل آمد. ماده 

 

 ست؟يچ ينهادشيپ هيمواد اصالح نيتر مهم

اصالح  يرا برا يا   ماده62 يعادالنه آب، طرح عيبا اصالح قانون توز يمجلس در سند يها   پژوهش مركز

 هياز منابع آب ارائه كرده است. اصالح انتيبر حفاظت و ص يو مبتن رويوزارت ن تيريبازار آب با مد

امور  ريتدب يبرا ينيانجزا دارد: قومجلس كال دو بخش م يها   مركز پژوهش ياز سو شنهادشدهيپ يقانون

عنوان تنها  به رويهردو بخش به وزارت ن مي. تنظرمجازيغ يها   امور چاه ميتنظ يبرا ينيمجاز و قوان يها   چاه

برداران را ابطال كند، سپرده شده    بهره    پروانه اياز منابع آب را صادر  يبردار   مجوز بهره تواند   يكه م ينهاد

ممنوع شده است؛ مگر  يطور كل از منابع آب به يبردار   شده است كه بهره ديتاك هياصالح نيااست. در 

اصول  زين يبردار   پروانه بهره ايصدور پروانه حفر  وهيافراد صادر كند. ش يبرا يمجوز رويوزارت ن نكهيا

 تيظرف ملشا ،ينيرزميزآب  يها   از سفره يبردار   عنوان نمونه، سه ركن مهم در بهره دارد. به يمشخص

 شده است. ينيب شيمنطقه و مقررات موجود، پ يدرولوژيه تيمنطقه، خصوص يآب

شكل  نيقرار است به ا» 27«نمونه ماده   ياست. برا ينكات جالب يمفاد اصالحات قانون حاو يبررس

و  ير ساماندهسازوكا شود ياجازه داده م رويآب به وزارت ن يور   بهره ياصالح شود: به منظور ارتقا

منابع آب امكان  يدولتحقوق مالكانه و  تيفراهم آورد كه با رعا يآب را به نحو يبازار محل يانداز   راه

 نيآب به زم يمصارف مختلف آب بدون وابستگ ياز آن برا يسهم ايآب  يبردار پروانه بهره يواگذار

 بيشود و به تصو هيته رويوزارت ن يسوماه از  ماده ظرف مدت سه نيا يياجرا نامه   نييفراهم شود و آ

 برسد. رانيوز اتيه

كه  يشده است: در موارد شنهاديشكل پ نيآب به ا يگذار متيشدن ق يا   منطقه زين» 33«ماده  در

 رد،يگ يكننده قرار م مصرف اريدر اخت شده ميو به صورت تنظ رفتهيدولت انجام پذ لهياستحصال آب به وس
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 نهيو هز يبردار   بهره ر،يتعم ،ينگهدار ت،يريمد لياز قب يجار يها   نهيهزنرخ آب با در نظرگرفتن 

كننده وصول  و از مصرف نييهر منطقه تع يو اجتماع ياقتصاد طيو با توجه به شرا ساتياستهالك تاس

 .شود يم

 »45«در ماده  زيكنندگان آب ن آلوده هيو تنب مهيمجلس در خصوص جر يها   مركز پژوهش يشنهادهايپ

 شده است. شنهاديپ

برداران فاقد    شرح است: بهره نيعادالنه آب اضافه شده كه مفاد آن به ا عيتوز يبه قانون قبل زين» 53« ماده

مكلفند  كنند   ياستفاده م يبردار از منابع آب   مازاد بر پروانه بهره ايداشته  رمجازيپروانه كه برداشت آب غ

 اقدام كنند. ينيرزميو ز يحاعم از سط ،يابع آبنسبت به جبران خسارات وارده به من

 يعال يكشور، شورا داريخوب آب و توسعه پا يداده كه به منظور حكمران شنهاديپ زين» 56« ماده

آب كشور و  يها   استيس شيپا تيبا مامور يو فرابخش ينهاد مل كيعنوان  آب به يحكمران

آنها،  حيصح ماتيتصم يآب و رهبر نفع يذ يدهانها نيب يهمكار طيشرا جاديآنها، ا يساز   هماهنگ

و مصرف  عيتوز ن،يو قابل قبول در تام داريپا تيبه وضع دنيرس يبرا ها   استيس يو همسوساز يده   تجه

مربوط است كه » 57« يبه ماده الحاق هياصالح نيماده ا نيتر   ياساس ديو شا نيتر . مهمشود يم ليآب تشك

 شيكه به افزا ياسالم يمجلس شورا زيو ن يياجرا يها   دستگاه يها   يريگ ميتصم هيشده كل ديدر آن تاك

 تيفيك رييبرنامه منجر به تغ ايدر منطقه متناظر با طرح  ينيرزميز اي يبر منابع آب سطح يموضع يبارگذار

بق و تطا يريپذ در خصوص امكان رويخواهند شد، منحصرا منوط به اخذ موافقت وزارت ن يآن منابع منته

 منطقه مورد نظر است. يآب طيبا شرا

صدور موافقت برحسب مورد الزم است براساس مالحظات مربوط  يو برا طيشرا يدر بررس روين وزارت

 يريگ ميتصم يبرد منابع آب تيو حفظ ظرف يدرولوژيبر چرخه ه يرگذارياز منابع آب، تاث انتيبه ص

 ،ياسيس ،يميگرفته اقل   و تحوالت صورت راتييتغ شده است: با توجه به نييتع زين» 61«كند.در ماده 
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 ،ياستگذاريس يبرا يدولت موظف است سازوكار نهاد ايدر منطقه غرب آس يكيتيدروپليو ه ياقتصاد

كشور و منطقه و با  طيكشور را متناسب با شرا يمنابع آب مشترك و فرامرز يزير   و برنامه تيريمد

 سازمانوزارت اطالعات،  ،ي، وزارت جهادكشاورزوزارت امورخارجه رو،يوزارت ن تيمحور

 زانيكند. م يو بازطراح فيحوزه تعر نيدر ا مدخل   يذ يها نهادها و سازمان ريو سا ستيز طيمح

شود و در صورت لزوم مورد  يابيارز بار كيسال  هر پنج ديبا يسازوكار نهاد نيا ييو كارآ ياثربخش

 .رديقرار گ يبازنگر
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 07/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – وركش يحال بد سدها

 

 6تا  ،يروز از سال آب 216شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و داده آمار

 ارديليم 26,43ر حدود كشو يكل حجم آب در مخازن سدها زانيم 1400-1401 يسال آب بهشتيارد

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 11گذشته  يمتر مكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال آب

 يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يبررس سنا،يگزارش ا به

 يسال آب درصد نسبت به مدت مشابه 2معادل  ياست كه كاهش دهيرس اردمترمكعبيليم 21,95 يجار

 گذشته دارد.

متر مكعب بوده كه نسبت  ارديليم 14,76تاكنون  يسال آب يكشور از ابتدا يسدها يكل خروج نيهمچن

 است. افتهيدرصد كاهش  27متر مكعب ثبت شده  ارديليم 20,17معادل  يبه سال گذشته كه عدد

 26,43معادل حجم آب  يگفت كه در سال جار ديبا زيخصوص حجم آب موجود در مخازن ن در

 است. افتهيدرصد كاهش  11عدد نسبت به سال قبل  نيمتر مكعب بوده كه ا ارديليم
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 ياستان خوزستان و سدها يدر استان اصفهان، سدها رود ندهياستان تهران، سد زا يسدها يپرشدگ زانيم

 73و  درصد 57درصد،  29درصد،  27حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 درصد است.

سد با  14دارد كه در  نياز ا تيحكا  زين ماه بهشتي) تا ششم ارديكشاورز -مهم (شرب يسدها تيوضع

 راتييتغ زانيو تنها در دو سد استان هرمزگان م ميمخزن نسبت به سال قبل مواجهه هست يكاهش موجود

 با اعداد باال مثبت اعالم شده است.
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 34كاهش  يخراسان رضو يسدها ،يدرصد 35از كاهش  تيپنجگانه تهران حكا يسدها تيوضع

 يكوچر گانيدر حوضه قمرود سد گلپا نيدارد. همچن يدرصد 23كاهش  يو خراسان شمال يدرصد

حجم مخازن  يدرصد23د مخازن و در سد پانزده خرداد شاهد كاهش س يدرصد 25شاهد كاهش 

 .ميهست

 51و  56با كاهش  بيچهار به ترت مهيو دو و چاه ن كي مهيو بلوچستان در سد چاه ن ستانياستان س در

مخزن نشان دهنده  تيوضع زين النيگ دروديدر سد سف ني. عالوه بر اميحجم مخازن مواجه هست يدرصد

 است. يدرصد 26كاهش 

درصد و  12 يدرصد كاهش و در استان فارس سد سلمان فارس 22سد كمال صالح  زين ياستان مركز در

سد  13 انيم ني. در اكند يدرصد كاهش حجم مخزن را تجربه م 10 يدلوار يسعليدر استان بوشهر سد رئ

 10استان فارس  درصد و سد درودزن در 16 ليدر استان اردب يامچيدرصد، سد  5 هياروم اچهيحوضه در

 مخزن داشته است. شيدرصد نسبت به سال قبل افزا
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 10/02/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ديبر تول يكاهش اثرات خشكسال يراهكارها

 

 رييو تغ يور بر بهره ديتاك ،ياريآب نينو يها توسعه روش ،يه از ارقام مقاوم به خشك: استفاد اقتصاد يايدن

را كاهش  يكشاورز داتيتول زانيبر م ياثر خشكسال تواند ياست كه م يكشت از جمله موارد يالگوها

 يبا خبرگزار وگو گفتدر  يوزارت جهادكشاورز ونيزاسيمركز توسعه مكان سيرئ ،يعباس زيدهد. كامب

 كند، يم يريگيرا مانند سابق پ يبخش كشاورز ييو خوداتكا يديوزارتخانه اهداف تول نكهيا انيهر با بم

محور و اتكا به  توسعه درون ،ياقتصاد مقاومت يها                طرح ،يكار وزارت جهادكشاورز تيگفت: محور

 ي. وميكن نيورمان را تامكش ييغذا تيامن ميتوانكه ب ميعمل كن يطور ديصنعت داخل است و ما با

كشور شود و نوسانات  ييغذا تيامن نيكه منجر به تام ميداشته باش يداريپا ديتول ميبتوان ديافزود: ما با

 ديتول ميبتوان ديما با يعبارت كرد: به حيتصر يحوزه داشته باشد. عباس نيرا در ا ريحداقل تاث يمياقل

 نيرا در ا ريحداقل تاث يميكشور شود و نوسانات اقل ييغذا تيامن نيكه منجر به تام ميداشته باش يداريپا

 حوزه داشته باشد.

 نيمدنظر باشد ا دياهداف با نيكه در ا يياز محورها يكيبتوان گفت  ديمقام مسوول ادامه داد: شا نيا

را در كشور داشته  يرشتيب ديكمتر تول يها                و با عوامل و نهاده ميبرو يور بهره ياست كه به سمت ارتقا

 يريگيپ ديمانند كاهش مصرف آب را هم با يگريمساله اهداف د نيدر كنار ا نكهيا انيبا ب ي. عباسميباش

 ديتول يشتريب يو زراع يدام ،يالتيبا آب كمتر محصوالت ش ميبتوان ديبا يعبارت اضافه كرد: به م،يكن

دارند مثل گندم و  ييغذا تيدر سبد امن يشتريكه سهم ب ييمحصوالت مختلف آنها نيو قطعا در ب ميكن

نداشته  يشكنندگ ديكه تول ميبرو يبه سمت ديكرد: با ديتاك ي. وكنند يم دايهم پ يشتريب تيكلزا، اهم

متناسب با  ديتول زانيكه اگر م يطور به م،ياثر كن كم ديآن را در تول ماتيو نامال مياقل ريتاث ميباشد و بتوان

 ستمقام مسوول ادامه داد: ما در قدم نخ نيتلورانس كمتر باشد. ا نينشود و ا اديز كم و يبارندگ زانيم

به محصول برسد  نايآب ع نيا نكهيو دوم ا كنند يمصرف م يكه آب كمتر ميريبهره بگ ييها                وهياز ش ديبا
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 ديتول يشتريصول بمح لوگرميبا آب كمتر، ك ميو بتوان ميرا كاهش بده يو تعرق سطح ريو سوم، تبخ

 م،يكن ديمكعب آب تول متر كيبا مصرف  ميكه بتوان يداد: به مقدار محصول حيتوض ي. عباسميكن

را در  يور شاخص بهره ميكن ديتول يشتريو هرقدر با آب كمتر محصول ب شود يآب گفته م يور بهره

 .ميا                آب باال برده

شده مانند  كنترل يها                طيرا درون مح يفيو ص يمحصوالت سبز ديبا نكهيا انيمقام مسوول با ب نيا

و تعرق را كاهش  ريمداخله كرد و تبخ توان يشده م كنترل يها                طيها و مح                ها برد، گفت: در گلخانه                گلخانه

مانند  ييها                كشت توان يم نيول اضافه كرد: همچنمقام مسو نيكرد. ا تيريآب را مد صرفم زانيداد و م

انجام داد،  رود يها م                مصرف نهاده تيريكه به سمت مد ييها                كشت يعني كيروپونيو ا كيدروپونيه

از سخنان خود توسعه  يگريبخش د رد ياست. عباس ييتوسعه كشت نشا گريروش د نكهيضمن ا

راستا عنوان كرد و گفت:  نيدر ا وزارت جهاد  يها                و برنامه ها استيرا از جمله س ياريآب نينو يها روش

 نيا هحركت كرد ب يرسطحيز ياريو آب پيت ياريآب ،يا                قطره ياريفشار، آب كم يها                ستميبه سمت س ديبا

 .ابديتا رشد  شود يداده م اهيبه گ يا                صورت قطره باشد و به شهيو كنار ر نيزم ريصورت كه آب ز

 يها                كشت م،يكن زييبهاره را منتقل به پا ياست كه محصوالت زراع نيا گريد استياضافه كرد: س يو

 يدر كشت چغندر قند رخ داد. عباس يقمانند اتفا م،ياستفاده كن ها                يبرود و ما از بارندگ زييبهاره به پا

 نياست. ا يو ارقام مقاوم به خشك ها تهيرفتن به سمت وار ،يدر حوزه زراع گريد استياضافه كرد: س

را در دستور كار قرار داد، افزود:  يور بهره يآب و ارتقا يكاهش تقاضا ديبا نكهيا انيمقام مسوول با ب

ادامه و  جهاد  ريوز ديكماكان و با تاك يدر بخش كشاورز است كه يكالن يها استيموارد س نيهمه ا

آنطور كه در  ميآب نتواست تيرياست كه ما در بحث مد نيا تيواقع نكهيا هدربار ياستمرار دارد. و

آب  يداد: كاهش تقاضا حيدر حد شعار مانده است؟، توض بايتقر زيچ و همه ميها بود، عمل كن                برنامه

به  ازين نكهيا بر عالوهآب  يسه ساله بتوان آن را انجام داد، كاهش تقاضا اي كيكه  ستين يا                دهيپد

 .طلبد                يم يرفتار را هم در جامعه كشاورز رييتغ كيو روش دارد  كيتكن
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 11/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  - كشور چقدر آب دارند؟ يسدها

 

 10تا  ،يروز از سال آب 220شدن  يكه با سپر دهد يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و داده آمار

 ارديليم 26,57كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زانيم 1400-1401 يسال آب بهشتيارد

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 10گذشته  يمدت مشابه سال آبمتر مكعب است كه نسبت به 

 يآب كشور اظهار كرد: بررس يها دفتر اطالعات و داده ركليزاده، مد قاسم روزيف سنا،يگزارش ا به

 22,42 يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع

 گذشته دارد. يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 2معادل  ياست كه كاهش دهيرس اردمترمكعبيليم

استان خوزستان  يدر استان اصفهان، سدها رود ندهياستان تهران، سد زا يسدها يپرشدگ زانيافزود: م يو

درصد  58درصد،  30درصد،  28حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يو سدها

 درصد است. 74و 

كشور و  يمياقل طيآب كشور دبا اشاره به شرا يها دفتر اطالعات و داده ركليمد رو،ياعالم وزارت ن طبق

عنوان  يمختلف مصرف را ضرور يها مصرف در بخش نهيبه يالگو تيرعا ،يمنابع آب ريذخا تيوضع

 كرد.
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  12/02/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – مخالف استحصال آب ژرف! "آب يايماف"

 

 يايو ماف يو صنعت قابل استفاده است اما عدم مطالعه كاف يكشاورز ،در مصارف شرب "آب ژرف"

مواد  ايمنابع آب ژرف شور هستند  كنند ياستفاده نشود! ادعا م تيظرف نيآب باعث شده است از ا

 اند. مغرض ايندارند  يكاف يشناس  نيافراد اطالعات زم نيادارند،  ويواكتيراد

مناطق جهان را  شتريكه ب يكمبود منابع آب و بحران آب ؛ ميتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

از جمله استفاده از آب  يآب ازين نيتأم ديجد يمختلف را به سمت راهكارها يكشورها ،كند يم ديتهد

 استحصال آب ژرف و ... كشانده است. ،استفاده از رطوبت هوا ،انتقال آب يها پروژه ،ها كن نيريش

ها از شروع استحصال آن در  است كه با وجود گذشت دهه "آب ژرف"راهكارها، استحصال  نياز ا يكي

 جهان متاسفانه همچنان در كشورمان بر سر استحصال آن بحث وجود دارد! يكشورها يبرخ

و  يبيل ،كايآمر ،نياز جمله چ يياز كشورها مثبت بوده و كشورها ياريف در بساستفاده از آب ژر تجربه

در  برند؛ يو ... خود بهره م يآب شرب، صنعت، كشاورز نيتأم يمنابع آب برا نيهنوز هم از ا اياسترال

شروع شده و مطالعات و  يشمس 90محدود از اواسط دهه  ياستحصال آب ژرف به شكل زيكشور ما ن

 يها با واكنش رانيتحصال آن در حال انجام است؛ تا به امروز استحصال آب ژرف در ااس نيهمچن

در استحصال آب ژرف  يطرح، اختالف ژرف نيرو شده و كارشناسان مخالف و موافق ا به رو يمختلف

 دارند!

آن كه به بحث روز  يتبعات احتمال ايمنفعت  يابعاد مختلف استحصال آب ژرف و بررس يبررس يبرا

 ،شده است ليتبد ،و ... داريو توسعه پا ستيز طيمح ،يشناس نيزم ،يمنابع آب تيريخصصان حوزه مدمت

در ادامه مشروح  م؛يدانشگاه بود يعلم ئتيو عضو ه كيزيمتخصص ژئوف "امنشيدكتر محمد آر"زبانيم

 شده است: ميمخاطبان ارجمند تسن ميگوها تقد و گفت نيبخش نخست ا
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آن مطرح  يبرا يمتعدد فيتعار ،ضوع استحصال آب ژرف در كشور مطرح شدكه مو ي: از زمانميتسن

بودن و  ريدپذيتجد ،درباره نوع آب ژرف موجود در كشور ياديشده است؛ در منابع مختلف، اختالف ز

 ،فيراختالفات در تعا نيبا وجود ا ،سابقه استخراج آن در جهان مطرح شده است نينبودن آن و همچن

 استفاده از آن وجود دارد؟ تياز آب ژرف و ظرف يقيدق فيتعر ايآ

از منابع ارزشمند آب در كشورمان هستند اما متأسفانه تا امروز  يكي:منابع آب ژرف امنشيآر دكتر

و كمتر  زيناچ اريبس م،يدار اريكه در اخت يها نسبت به منابع آب ژرف آب نياستفاده از ا نهيما در زم تيفعال

 درصد بوده است! 1از 

 رمتعارفياست كه در اعماق غ ينيرزميآب ز يمعنا به زياست و آب ژرف ن قيعم يمعنا ژرف به هواژ

منبع  چيكه در ه ميدان يم قيرا عم يكه چه عمق ميبدان ديدرك مفهوم ژرف، ابتدا با يوجود دارد؛ برا

 هزار كياز  شتريب الًاست كه مث امدهين ييدر نظر گرفته نشده و در جا خاصيآب ژرف، اندازه  يبرا يعلم

 هزار متر عمق، آب ژرف است!2 ايمتر 

 

  ،آب  ينيرزميمنابع ز ياياح ، ستيز طيو نظارت در مح شيپا

مختلف متفاوت است؛ به  يكشورها يشناس نيو زم ييايجغراف طياست كه شرا نيموضوع ا نيا ليدل

در دسترس است،  ينيرزميبه منابع آب ز يبه آسان ن،يزم يمتر 10كه در عمق  يعنوان مثال در كشور

 يا قهاما در منط شود يها، آب ژرف محسوب م آن يبرا شود يم افتي يمتر 200 اي 100كه در  يآبخوان

 دايپ يگريمتر را حفر كرد، آب ژرف مفهوم د 400 ديبا يمعمول طيبه آب، در شرا يدسترس يكه برا

 .يكندم

و  قيعم مهين يها چاه ،يدست يها ه از جمله، چاهاز نظر عمق به چند دست ينيرزميآب ز يها گذشته، چاه در

كه تا  ييها كشور، چاه ينيرزميمنابع آب ز تيشده بودند كه با توجه به وضع يبند ميتقس قيعم يها چاه
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متر از جمله منابع آب  100كه امروزه عمق  يدر حال دند،نامي يم قيمتر عمق داشتند را چاه عم 100

 دوباره است. فيتعر ازمندين يبند دسته نيا نيبنابرا شود يمحسوب م يسطح

 ينيرزميمنابع آب ز م،يا كرده فياز پژوهشگران تأل يكي يكه با همكار كيناميدروژئوديدر كتاب ه بنده

و اكتشاف،  جويي يپ هاي يفناور ،شناسي نيزم هاي يژگيو هيرا از نظر عمق و ژرفا، بر پا رانيدر ا

به پنج دسته  ،يكيناميدروژئوديه هاي يژگيبر اساس و نيو همچن استحصال ،يمربوط به حفار يها يفناور

از نظر عمق در كشور  ينيرزميمنابع آب ز يبند ميتقس نيدتريجد نيكه ا ميكرد يبند ميتقس ريشرح ز به

 است.

 

  ،آب  ينيرزميمنابع ز ياياح ، ستيز طيو نظارت در مح شيپا

كه  ياست؛ در حال يليآب فس ،رف مطرح شده استعنوان آب ژ به يكشور ما، آنچه در اذهان عموم در

 يمتر 30ممكن است در عمق  يليمنابع، كامالً با منابع آب ژرف موردنظر ما متفاوت هستند! آب فس نيا

 فياشتباه در تعر نيا ؛باشد اديدر اعماق ز ديحتماً نبا ،يليهر منبع آب فس گمان يهم وجود داشته باشد و ب

درباره استحصال آب ژرف در كشور وجود  يمنف يها دگاهيشده است دباعث  يليآب ژرف و آب فس

 داشته باشد.

 يميقد يليخ اي يميقد ينيرزميز هاي آب ،يليفس هاي دارند؛ آب يمفهوم متفاوت يطور كل به يليآب فس منابع

 هاي شركت ندارند (مثل آب يدرولوژيهزار سال را دارند و در چرخه ه نياز چند شيب يهستند كه سن

در واقع  شوند؛ يم يتلق ريدناپذيمهم و تجد اريبس يآب ينيرزميمنبع ز كي يليفس يها  محبوس و ساكن)؛ آب

منابع هم قابل  نيا ياضطرار طيوجود در شرا نيمصرف هستند اما با ا كباري هاي آبخوان ،يليفس يها  خوان آب

 شوند يم فيتعر عت،يدر طب يماندگارمدت  زانيبا توجه به گذشت زمان و م يليفس يها  برداشت هستند؛ آب

 شوند. افتي يتواند در هر عمق  ينبوده و م يو محدود به عمق مشخص
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ژرف  يها باشند اما آنچه ما به عنوان آب ريدناپذيتجد اي ريدپذيتجد توانند يژرف م يها آب ن،يبنابرا 

در  ايدارند  انيها جر لگس ريهستند كه در مس ريدپذيژرف تجد يها آب م،يكن ياستحصال مطرح م يبرا

ممكن است كه  يدارند البته در موارد يمرز اند و اغلب منشأ برون گرفته يجا ريدپذيتجد يها آبخوان

 كند. هيمنابع را تغذ نيا زيداخل كشور ن يها يبارندگ

صنعت و شرب هستند و  ،يها قابل استفاده در كشاورز آن تيفيبه ك يبستگ ر،يدپذيآب ژرف تجد منابع

 در كشور مغفول بماند. دينبا يمنابع خداداد نيحصال ااست

 

 آب ينيرزميمنابع ز ياياح ، ستيز طيو نظارت در مح شيپا

عرض  دياند؛ در واقع با بوده شگاميژرف در جهان پ هاي  آب برداشت  ما در عرصه اكانيرسد ن ينظر م به

 در! بود شده آغاز گنابادمنطقه در  شيسال پ 2700كنم كه برداشت منابع آب ژرف در كشور از حدود 

 يقنات "گناباد  قصبه"در  ،متر بود 40تا  30 رانيا ريقنوات در كو "يها مادرچاه"عمق  نيانگيكه م زماني

هم  ديشا ستين قيعدد هم دق نيمتر برآورد شده است! البته ا 400حفر شد كه عمق مادرچاه آن حدود 

قنات را  نيكه در منابع مختلف، عمق مادرچاه ا رايباشد ز نياز ا شيعمق مادرچاه قنات قصبه گناباد ب

 اند. متفاوت ذكر كرده

منطقه در زمان سفرش به گناباد  ينقل از اهال مثال ناصرخسرو عمق مادرچاه قصبه گناباد را به يبرا

شهرستان گناباد  يكشاورز تيريمتر)، مد 274( يتيمتر)، سعداهللا وال300گوبلو ( يگز)، هانر700(

 اند! متر) برآورد كرده 450ـ500( رانيا ييايمتر) و فرهنگ جغراف340(

بوده  ييكه قابل شناسا يچاه لهيم نيشده، عمق آخر انجام يها يبردار به نقشه تيبا عنا رياخ يها دهه در

منطقه در  هاي البيس ريپنهان شدن ز ليدل به يكه مادرچاه واقع ييجا متر مشخص شده اما از آن 255

باشد؛  تر كينزد تيواقع به رانيا ييايفرهنگ جغراف يشده از سو عدد اعالم رسد ينظر م به ،ستيدسترس ن
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داشته است البته در زمان  يهم آبده هيدر ثان تريل 600شده تا  قنات در گذشته بر اساس مطالعات انجام نيا

 .افتيخواهد  شيافزاقطعاً  زانيم نيشود ا يروبيال يدرست دارد كه اگر به يآبده تريل 150حاضر حدود 

نامتعارف و منحصر به فرد بوده است و در واقع در  اريژرفا در زمان خودش در جهان بس نيا دينيشما بب 

از جمله منابع آب ژرف محسوب  نيقي به آب،  يها عمق متعارف چاه نيانگيزمان خود با توجه به م

 است! شده يم

ها در  كه روس يزمان قاًيدق گردد، يبرم 50ر به دهه توجه به منابع آب ژرف در كشو ر،ياخ يها دهه در

كارخانه  ازيمنابع آب مورد ن نيتأم يمنطقه طبس به دنبال اكتشاف معادن زغال سنگ بودند؛ آنها برا

 قيعم اريبس كيزيئوفژ يها بودند و در همان زمان از دستگاه ينيرزميز يها به دنبال آب ييشو زغال

 يبودم و كارآموز يشناس نيزم يكه خودم دانشجو يهم، زمان 60اخر دهه در او يحت كردند ياستفاده م

 اكتشافات ادامه داشت. نيهنوز ا ،گذراندم يشركت زغال سنگ طبس م كيزيخود را در بخش ژئوف

متر  500از  شيب يبرخورد كردند كه عمق منابعي به طبس، شرق جنوب در اصفهك  مثال در منطقه يبرا

رساله  يكه من برا يزمان يها منتشر نشد حت در رسانه يمنابع سخن نينامعلوم، از وجود ا ليدال داشتند اما به

وقت از دادن هرگونه  النمسئو رد،يقرار گ ارمياطالعات در اخت نيبودم كه ا ريگيخودم پ دكتراي

 يعواق جيمندم نتا موضوع، ذهن مرا مشغول كرده بود و هنوز هم عالقه نيكردند! ا يخوددار ياطالعات

ناممكن  ار،يبس يها يريگيپ رغم يداشته باشم كه متأسفانه تاكنون عل اريها را شخصاً در اخت مطالعات روس

 بوده است.

هم در همان منطقه  يعل يكه چشمه مرتض ميدار "سردر"نام رود  به يا همان شهرستان طبس رودخانه در

در  يا رودخانه نياست؛ وجود چن افتهي نايژرف جر يها منابع آب زيرود از سرر نيقرار گرفته است كه ا

منشأ  تواند ينم ،گزارش شده است متر يليم 80تا  70كم و ساالنه  اريمثل طبس كه بارش آن بس يشهر

دارد! در  يمرز كه منشأ برون دهد يشده نشان م انجام يزوتوپيداشته باشد و مطالعات ا يا حوضه درون
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 نيهم باًيدر محدوده گلبافت، تقر "تيكش"ست و رودخانه ا شيقابل پا تيوضع نياستان كرمان هم هم

 منابع آب ژرف است. زيكه سرر رسد ينظر م را دارد و به طيشرا

 

موضوع  نيها با ا مطرح شدن موضوع استحصال منابع آب ژرف در كشورمان، مخالفت ي: از ابتداميتسن

فرونشست به دنبال  ديتشد ،بودن ويواكتيراد ،اديز ياز جمله شور يليشروع شد و مخالفان دال زين

مواد تا چه  نيمخالفان استحصال آب ژرف در رابطه با ا يرا مطرح كردند؛ ادعا ،ها و ... آب نياستخراج ا

ژرف موجود در كشور  يها وارده به آب ژرف را به تمام آب راداتيا توان يم اياست و آ حياندازه صح

 نسبت داد؟

ژرف اطالعات  يها در رابطه با آب ياست كه به اندازه كاف نيفراد اا نيمخالفت ا لي:دل امنشيآر دكتر

وجود  قات،يتحق نيانجام نشدن ا ليندارند كه دل نهيزم نيكردن در ا قيهم به تحق يا ندارند و عالقه

 آب كشور است. يايها و ماف دالل

به عنوان مثال  رند؛يبودجه بگ ها آن يكنند و برا هيخود را توج يها هستند كه پروژه نيافراد به دنبال ا نيا

 ها هستند. پروژه نيكشورها از جمله ا ريانتقال آب و واردات آب از سا بر نهيهز يها پروژه

 

  ،آب  ينيرزميمنابع ز ياياح ، ستيز طيو نظارت در مح شيپا

پول اشاره كرد كه چون  يدرست خود به يها ياز سخنران يكياز دانشمندان برجسته آب در كشور در  يكي

! در روند يسمت آن نم به ا،مافي و ها شركت ،وجود ندارد ينيرزميز يها آب يها در پروژه يكالن

از  ديبا زيلومتر نيك 1000متر اختالف ارتفاع وجود دارد و  800تا  700انتقال آب  يها پروژه يكش لوله

آب  يها پروژه كه در يشود، در صورت دهيبزرگ كش هاي لوله يمركز ريجنوب به شمال به سمت كو

 نيما را به منابع آب برساند! با ا تواند يدر عمق م يفقط هزار متر حفار يعني لومتريك كيژرف صرفاً 
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 يانتقال آب، كل يها انتقال آب است چرا كه در پروژه يها اجرا كردن پروژه ،آب يايماف حيوجود ترج

 !شوند يشركت مشغول م

شده با استفاده از  نيباه برداشت نشود اما انتقال آب تأماشت ستم،يمخالف ن كن نيريبا آب ش شخصاً

شود كه  كشي لوله لومترياز هزار ك شيب نكهيباشد، نه ا ديبا يساحل يدر حد همان شهرها ها كن نيريش آب

و  رانيا يكيتكتون تيدارد و البته كه با وضع ازين يرسازيز يكل ستند،ين يمعمول يها ها هم لوله لوله نيا

ها را  شبكه نياز ا يها، كار نگهدار لوله نيعبور ا ريمس يجا يدر جا اديز اريفعال بس يها وجود گسل

 نكهينه ا ست،ين يكار آسان لومتريهزار ك كيشبكه در طول  نيا تيامن گريدشوار خواهد كرد؛ از طرف د

دست  يرا رو يآور سرسام يها نهيها هز پروژه گونه نيانجام خواهد شد؟! ا يمتياست اما با چه ق ينشدن

 ملت و دولت خواهد گذاشت.

 ريموضوع آب تحت تأث شهيندارد و هم يمستقل ياست كه آب در كشور ما، متول نيا گريد موضوع

 يبشود تا از آب پشت سدها برا يكه سدساز كرد يم جابيا يزمان كيبرق بوده است؛  تيريمد

وزارت آب و برق شكل گرفت و بعدها  مولد برق استفاده شود، خب در آن زمان، يها نيچرخاندن تورب

 يمتول ازمنديدهد؛ ما ن يدر ساختار آن رو يخاص يدگرگون نكهينام داد بدون ا رييتغ روين زارتبه و

 يها گرفته، تا شبكه يزداريبه امور آب بپردازد؛ از آبخ ژهيكه به طور و ميدر امور آب هست يمستقل

شده، همه و  ينامتعارف و بازچرخان هاي آب ها، قنات ،ينيرزميز يها آب ،يسطح يها تا آب ،ياريآب

 شود. عيجا تجم كيهمه در 

جنگ،  نيبه امور ا يدگيرس يبرا ديامروز جنگ آب مطرح است با يو حت ندهيكه در آ ميباور دار اگر

 يدر وزارتخانه انرژ دياست كه با يموضوع برق هم از جمله امور م؛يوزارتخانه مستقل داشته باش كي

و  ستيز طياند، امور مربوط به آب، مح شده يبند ميامور بهتر تقس نيشود. در قوه مقننه، ا تيريمد

 شود؛ يم يبررس يانرژ ونيسيو امور مربوط به برق در كم شوند يم يبررس ونيسيكم كيدر  يكشاورز
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شت دا يمستقل ي! اگر آب در كشور متولشود يم يبررس ونيسيوزارتخانه در دو كم كيدر واقع امور 

 آمد. يو مشكالت مربوط به آب در كشور به وجود نم شد   يم يمسائل بررس نيتمام ا

 يضربه زدن به كشور، افراد يبرا رياخ يها است؛ در سال ياسيس يها ها، بحث مخالفت گريد ليدل

خود  عمومي  كه فالن مسئول در مصاحبه ميشنو يم يكردن مردم دارند؛ وقت ديدر ناام يمغرض دائماً سع

 ديمسئول ترد نيا صالتبه ا ديبا شود، يم رانيو يآب يبه خاطر ب ندهيسال آ 50تا  رانيكه ا كند يعنوان م

كه  ديده ليتشك يقاتيتحق ميت د،يكن يزير برنامه د،يكن ياند كه بررس مسئول! شما را گذاشته يكرد! آقا

 .فتدياتفاق ن نيا

 كه نيجز ا كند؟ يرا حل م يو چه مشكل كند يا مرا دو يچه درد يعموم يها سخنان در رسانه نيا گفتن

روانه خارج از كشور  ايخود را از ترس بفروشند و به شهرها كوچ كنند  يها نيروز به روز كشاورزان زم

 هم در برداشته است؟! يگريد  جهينت ايشوند، آ

كمبود آب را سر  اديفر انيمتول نياز ا يكه برخ يهمان سال ست؛ين دهيسخنان سنج نيواقعاً ا يطرف از

گواه  ،يدر مناطق مركز يدر شمال و جنوب كشور و حت يپ در يما در دو سه سال پ ،دادند يم

 به كشور وارد كرد! يجد يها كه خسارت ميبود ييها البيس

به جا اجرا شود، اگر سدها به موقع  يزدارياگر آبخ شد، يم تيريطور جامع مد موضوع آب به اگر

در صورت استقالل  م؛يبود يم يتلخ يدادهايرو نيشاهد چن دينبا گر،ياما و اگر د ها شوند و ده يروبيال

شد و قطعاً  دمطالعه خواهن تيو بدون حساس يدرست امور آب در كشور، منابع آب ژرف هم به تيريمد

 عمل خواهد شد. نيهم بهتر از ا ها كن نيريش آب يبرا

 يجا يمنابع در جا نيكه ا ستين يشور هستند، شكك كياستراتژ ريمنابع آب ژرف از جمله ذخا كه نيا

 انيكه جر يرياند و در مس گرفته يكه در آن جا يخود بسته به جنس آبخوان يريگ و شكل شيدايپ

 نيهم رباشد همچنان كه د تر نيريش جا كيجا ممكن است شورتر و  كيدارند؛  يمتفاوت تيفيدارند، ك
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 نيريآب ش يدست يها چاه  مگر همه ست؛ين كسانيف آب در مناطق مختل تيفيهم ك يدست يها چاه

با  قيعم مهيو ن يدست يها آب متفاوت است؛ مگر در چاه تيفيدارند؟ بسته به جنس رسوبات آبخوان، ك

 م؟يا مواجه نبوده ويواكتيوجود موارد راد

 نيا كنم يمدارند، با جسارت عرض  ويواكتيمواد راد ايمنابع آب ژرف شور هستند  كنند يادعا م يافراد

 .كنند يمغرضانه قضاوت م ايندارند  يكاف يشناس  نيافراد اطالعات زم

وجود  نيرينمك، آب ش اچهيدر يلومتريك كيدر  دينيمرنجاب كاشان و بب ريدر كو ديببر فيتشر شما

قنات با  كيآب  تيفيچندان دور، ك با اختالف مسافت نه ريواقع در كو يها از قنات ياريدارد، در بس

 يلعا تيفيجا ممكن است آب ك كياست؛  گونه نيتفاوت دارد؛ در منابع آب ژرف هم هم يرگيد

كه آب در آن  يبه جنس ظرف يمورد، بستگ نينداشته باشد كه ا يمطلوب تيفيجا ك كيداشته باشد و 

ه طور ك منابع صادر كرد. همان نيتمام ا ينسخه را برا كي توان ينم نيقرار گرفته متفاوت است بنابرا

در مورد  وضوعم نيو ا ستين كسانيآب در نقاط مختلف  تيفيهم ك يعرض كردم، در منابع آب آبرفت

 .كند يژرف هم صدق م هاي آب

 

  ،آب  ينيرزميمنابع ز ياياح ، ستيز طيو نظارت در مح شيپا

ختلف در اعماق م ايمتر  50در فاصله كمتر از  يحت نيزم يها و نهشته ها هيال تيوضع يشناس نيزم در

عنوان  چيو به ه ستندين كساني گريها اصالً با همد آبخوان يها يژگيبا هم متفاوت باشند؛ و توانند يم

كه به آب شور در  هصورت گرفت يحفار ييرا به همه مناطق نسبت داد. اگر در جا يژگيو كي توان ينم

را داشته باشد؛ اگر  تيفيكهمان  ن،يهمه جا، آب در اعماق زم شود ينم يلياند، دل اعماق برخورد كرده

كه مثالً  ميرو شو روبه يموضوع نيبا چن ديانجام شود نبا قيو اگر مطالعات دق رديدرستصورت بگ يابيجا

 !ميبه آب ژرف، آب شور استحصال كن دنيرس يبرا ياصل يپس از انجام حفار
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قادر هستند مرز آب شور  يكيزيژئوف يها استفاده شود، امروزه كه روش قيدق لياز وسا ديمطالعات با در

 يآب نشود و دستور حفار يدهند، چطور ممكن است، مفسر متوجه شور صيرا در اعماق تشخ نيريو ش

 ،ياصل يحفار قطهاست كه ن نيا يبرا ها ناي  چه هستند؟ همه يبرا ياكتشاف يها صادر كنند؟! پس گمانه

 رانيبه همه كشور نسبت داد چرا كه اآن را  ديرخ داده نبا ياشتباه كجا،يدرست انتخاب شود؛ اگر 

 دارد. يمتنوع اريبس يشناس نيزم

از دوستان معتقد بودند كه اصالً آب ژرف در  يا كه بحث آب ژرف در كشور مطرح شد، عده يزمان

آب  رانينشان داد در ا قاتياست! اما بعدها كه تحق ليتخ هيشب شتريموضوع ب نيوجود ندارد و ا رانيا

 ديبا ماافراد حرف خود را عوض كردند و گفتند كه آب ژرف در كشور وجود دارد ا نيا ،ميژرف دار

 !ندهيآ يبرا ميمنابع را بگذار نيا

 يرا فناور ندهياما آ ميدقت كن ندگانيدر مصرف منابع آ ديدر آن زمان گفتم كه درست است كه با من

 دياز رطوبت هوا، آب تول ندهيدر آ ميكردم كه ما قادر ديهم تأك ميها خواهد كرد و در مباحثه تيريمد

 كنند؛ يم يكشاورز ،شده از رطوبت هوا ديمهم امروزه انجام شده است و امروزه با آب تول نيو ا ميكن

 يرا فناور ندهياست و آ يكار اشتباه نده،آي  بهانه نشود به يبردار امروزه از منابع آب ژرف بهره كه نيا

 خواهد كرد. تيريمد

كاشت گندم استفاده  يآب ژرف خود برا يها مطرح كردند كه عربستان از چاه گرير دبا ن،يمنتقد نيهم

چرا كه  ستين رانيعدم استفاده از آب ژرف در ا يبرا يليدل نيكرده و شكست خورده است اما ا

استفاده كرده بود و  يليفس يها عربستان از آب نكهيعربستان با كشور ما متفاوت است ضمن ا يشناس نيزم

از  ديگفت عربستان ضرر كرده است، با توان يباز هم نم ن،ي! با وجود اريدپذيژرف تجد يها ز آبنه ا

را كه قرار بود  يها منابع آن ر؟يخ اي اند دهيبه اهداف خود رس اياند و آ داشته يچه اهداف د؛يخودشان پرس
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اند،   ز آن سود بردهكرده و ا استفادهزمان  نيها بعد از آن استفاده و كسب درآمد كنند در ا سال

آب از رطوبت هوا  ديدنبال تول كردند و امروزه به تيرا تقو ها كن نيريش استفاده از آب يها رساختيز

 هستند.

نشست خواهد  نيزم ،برداشت شود نيزم يكه اگر آب از ژرفا نديگو يآب ژرف هم م نيمنتقد يبرخ

قابل انتظار است اما در مورد  يداديرو نينچ يكه در مورد برداشت آب از منابع آبرفت ستين يكرد؛ شك

 منابع آب ژرف موضوع كامالً متفاوت است.

در شهر  انهيچاه نفت خاورم نيو نخست شود يقرن است كه در كشور نفت استخراج م كياز  شيب

توسط  1286خرسون در سال  ينام دره به يا چاه در منطقه نيدر استان خوزستان حفر شد؛ ا مانيمسجدسل

كه از آن  ديرس يبه مخزن نفت يمتر360در عمق  1287خرداد  5 خيآغاز شد و در تار يدارس وميكنسرس

 . شد يم ديبشكه در روز) نفت خام سبك تول 228(معادل  تريهزار ل 36روزانه 

است؛  دهياستان خوزستان رس نيدر هم نيهزار متر در اعماق زم 5از  شيبه ب ها يحفار نيا امروزه

آمار نشست  ن،ياست، با وجود ا يبردار مكعب گاز در حال بهره فوت ونيلينفت خام و م تريل ها ونيليم

مسائل را  نياها تفاوت دارند؛ درك  با آبرفت نيزم نيريز يها هيخصوص چقدر است؟ ال نيدر ا نيزم

ر حاكم د نيبا قوان نيحاكم در اعماق زم يكيناميد نيوجو كرد و قوان جست نيزم كيناميدر ژئود ديبا

 ها كامالً متفاوت است. آبرفت

 ياست در حال اريمنابع بس نيبرداشت ا  نهيبرداشت منابع آب ژرف عنوان كردند كه هز نياز منتقد يبرخ

 نهيمراتب كمتر از هز برداشت از منابع آب ژرف به نهيكه هز دهد ينشان م يمحاسبات عدد نيتر كه ساده

ژرف آغاز شود، در  باگر برداشت آ"عنوان كردند كه  يا در جلسه نياز منتقد يانتقال آب است؛ برخ

چاه  ياست كه حفار يانگار ساده ارينظر بس هم به نيكه ا "بود ميچاه ژرف خواه يهر منطقه شاهد حفار

كرد كه از فردا  يچاه ژرف حفار شود يو كلنگ م ليباشد! مگر با ب سريم يهر فرد معمول يژرف برا
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 !ميكشور باشژرف در  يها چاه شيشاهد افزا

 

  ،آب  ينيرزميمنابع ز ياياح ، ستيز طيو نظارت در مح شيپا

 برداري اگر ما بهره نيها هم مشترك است بنابرا آبخوان يو برخ شود يآب ژرف از كشور خارج م منابع

 .ميفرصت را از دست بده ديخواهند كرد لذا نبا يبردار منابع بهره نياز ا هيهمسا يكشورها مينكن

 بيرا نام ببرند كه منابع آب كشور به آن آس يستيز طيكشور هم چند اثر مح ستيز طيمح نيمنتقد

دنبال  تيبرداشت از معادن زغال سنگ با جد ديدر كشور با يروز كنند؟ يم ييگو يخواهد زد؟ چرا كل

 يها وختزغال را گرفت و امروزه س يجا گريد يها اما متأسفانه انجام نشد و پس از آن سوخت شد يم

تا  آمد يها به دست م بر اثر استخراج آن ديكه با يو عمالً سود رندگي ينفت را هم م يجا ينو حت

با  اي ستيها مقرون به صرفه ن استخراج آن اياصالح شود، هدر رفت و امروز هم  گريد يها رساختيز

 .ميشو يرو م روبه المللي نيمختلف ب يها ممانعت

از  يبردار مطالعه و بهره يشد، برا ليتشك ژهيو يستاد هياروم اچهيدر ياياح يكه همچنان كه برا معتقدم

منابع آب  يدر چرخه حكمران كياستراتژ ريذخا نيشود و ا ليتشك يا ژهيستاد و ديبا زيمنابع آب ژرف ن

 شوند. دهيد يدرست كشور به

 بخش اول... .  انيپا
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خبرگزاري  – زگردهايمهار ر ياتيعامل ح 2كشت  يآبه تاالب و اصالح الگو حق نيتأم

 15/02/1401تسنيم مورخ 

 

كشت اشاره شده اما عمالً  يآبه تاالب و اصالح الگو حق نياسناد توسعه كشور مرتباً به موضوع تأم در

آبه تاالب به  كرد كه حق يكار يمصرف آب در كشاورز شيمورد نشده است و افزا نيبه ا يتوجه

 ها به كانون گرد و غبار شدند. از تاالب ياريبس جهيو در نت رديتعلق بگ يكشاورز

 م،يتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اجتماع در گفت ستيز طيكارشناس مح ،يخوانسار يموسو محسن

و  يگرد و غبار در كشور ما عوامل داخل يها گرد و غبار اظهار كرد: كانون يها طوفاندر رابطه با منشأ 

 يها و توجه دارند. در كنار كانون شيبه پا ازيهر دو مورد ن زگردهايمهار ر يدارند كه برا يعوامل خارج

كل ما در رابطه با مش شتريدارند و ب ييبسزا ريتأث زين يداخل يها كانون ،كه مرتباً به آن اشاره شده يخارج

 هاست. كانون نيا

 ليگرد و غبار تبد ديدارند و به كانون تول يكشور ما وضع نامطلوب يها از تاالب ياريادامه داد: بس يو

 يآبه تاالب و اصالح الگو حق نيپنجم و ششم مرتباً به موضوع تأم ،چهارم ،اند. در سند توسعه سوم شده

موارد نشده است و  نيا هب يتوجه ريسال اخ 30ه اما عمالً در اطراف تاالب اشاره شد يكشت در اراض

 جهيتعلق گرفت و در نت يآبه تاالب به كشاورز كرد كه حق يكار يمصرف آب در كشاورز شيافزا

 به كانون گرد و غبار شدند. ليما خشك و تبد يها از تاالب ياريبس

ها رابطه  با پر آب بودن تاالب ينيرزميآب زمنابع  رهيذخ زانيم كه نيا انيبا ب ستيز طيكارشناس مح نيا

ها به كانون گرد و غبار  آن ليو از تبد ميپر آب داشته باش يها تاالب ميتوان يم يگفت: زمان ،دارند ميمستق

برنامه ششم  35. در ماده باشندما پر آب  يها و رودخانه ينيرزميآب ز يها كه سفره ميكن يريجلوگ

درصد كل  25 باًيمترمكعب آب كه تقر ارديليم 11 ،1400تا  1396از سال  شده كه ديتوسعه صراحتاً تأك
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ها در مصرف آب  چاه ينصب كنتور بر رو ،كشت ياصالح الگو قيكشور است از طر يها آب روان

مهم تاكنون محقق نشده  نياما ا رديبگ لقها تع شده به تاالب ييجو مقدار صرفه نيشود و ا ييجو صرفه

 است.

در  مياز تاالب هورالعظ سوم كيكرد: حدود  انيب ميتاالب هورالعظ يبحران تيره به وضعبا اشا يموسو

كه  ميدار ازيمترمكعب آب ن ونيليم 700و  ارديليم كيمقدار به  نيا يريآبگ يكشور ما قرار دارد كه برا

 ست.كرده ا ليتبدرا خشك و آن را به كانون گرد و غبار  ميمقدار تاالب هورالعظ نيعدم تحقق ا

كشور ما  نيگفت: در قوان ،ميدار يتيريمنابع آب در كشورمان ضعف مد تيريما در مد نكهيا انيبا ب يو

نشده است و  تيقانون در كشور رعا نياما ا رديها تعلق بگ به تاالب ديآمده است كه پس از شرب آب با

 كند. تيكاش رويها از وزارت ن آبه تاالب عدم پرداخت حق ليبه دل ديبا ستيز طيسازمان مح

نمك قم هشدار داد:  اچهيآبه در با اشاره به عدم پرداخت حق رانيا داريآب و خاك پا رهيمد ئتيه عضو

وجود  نيالبرز و قزو ،قم ،تهران يها نفر در استان ونيليم 25نمك قم در مجاورت  اچهيكه در يدر حال

نمك  يها دار شدن طوفانيروند پد نيو با ادامه داشتن ا شود يوارد نم اچهيدر نيقطره آب به ا كيدارد 

كه آب  يتنها رودخانه شور ي. از سال گذشته دو سد بر روستيها دور از انتظار ن استان نيدر مجاورت ا

 را مسدود كرده است. اچهيبه در يآب ورود انيدو سد جر نيساخته شده كه ا ،كرد يم نيرا تأم اچهيدر

گرد و غبار  يها كشت كانون يها و اصالح الگو آبه تاالب با پرداخت حق ديما باخاطرنشان كرد:  يموسو

 يگرد و غبار به كشورها يها مهار طوفان يخود را برا تيكار جد نيو با انجام ا ميرا مهار كن يداخل

مشترك  يكشورها يها و نشست ميداشته باش يفعال يپلماسيآب د نهيدر زم دي. ما بامينشان ده هيهمسا

 ديبه زمان دارد و با ازين زگردهايآب و مهار ر يپلماسي. دميده ليرا به طور مداوم تشك زير وضه آبح

 .مينيبب ندهيآ يها سال نياقدامات خود را در چند جهينت
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 زيحوضه آب ر 7ها در  بارش يدرصد 50 كاهش كرد: ينيب شيآب پ قاتيموسسه تحق

 17/02/1401خبرگزاري اعتماد آنالين مورخ  – كشور

 

 ل،يمشك-هامون ان،يجازمور-بختگان و مهارلو، هامون-درجه دو كشور شامل طشك زيحوضه آبر 7

و خنج در  انيكار -مند زيو ن يجنوب يها ليستان، كل، مهران و مسبلوچ يرودخانه ها ج،يسد-بندرعباس

 درصد در بلندمدت روبرو هستند. 50ماه با بارش كمتر از  بهشتيارد

 يكشورمان شده است، اما همچنان برخ يبارش تيباعث بهبود در وضع يكم رياخ يها گرچه بارش 

 ند.و درجه دو با كاهش بارش مواجه هست ياصل زيآبر يها حوضه

 30آن است كه از مجموع  انگريب رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ديگزارش جد رنا،يگزارش ا به

درصد نسبت به دوره بلندمدت روبرو  50از  شيحوضه با كاهش ب 7درجه دو كشورمان،  زيحوضه آبر

 ها مقام نخست كم بارش يدرصد 88با كاهش  جيسد-بندرعباس زيحوضه آبر انيم نيهستند كه در ا

 را دارد. بهشتيارد يها شبار

درصد نسبت به دوره  50تا  25 نيماه باكاهش بارش ب بهشتيدرجه دو در ارد زيحوضه آبر 12 نيهمچن

درصد كمتر از متوسط  25درجه دو با كاهش تا  زيحوضه آبر ازدهيبلندمدت روبرو خواهند بود و 

 بلندمدت همراه خواهند بود.

با كاهش  يجنوب يها و حوضه يجراح-زهره زيفقط حوضه آبر زين درجه سه زيحوضه آبر 9مجموع  از

 درصد نسبت به دوره بلندمدت روبرو هستند. 50از  شيب

 50از  شتريبا بارش ب يا حوضه چيصورت است كه ه نيبه ا زين يگانه اصل 6 زيآبر يها حوضه تيوضع

فارس و  جيشرق و خل يمرز ،يفالت مركز ه،ياروم اچهيدر زياما چهار حوضه آبر ست،يدرصد روبرو ن

 درصد نسبت به دوره بلندمدت همراه خواهند بود. 50تا  25 نيعمان با كاهش بارش ب يايدر
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درصد نسبت به دوره  25خزر و قره قوم هم با كاهش بارش كمتر از  يايدر ياصل زيحوضه آبر دو

 بلندمدت روبر خواهند بود.

 

 ماه چگونه است؟ بهشتيرددر ا زيآبر ياصل يبارش ها در حوضه ها زانيم

 46با  سهياست كه در مقا متريليم 37ماه  بهشتيخزر در ارد يايدر زيحوضه آبر يبارش برا ينيب شيپ

 درصد كاهش دارد. 20دوره بلندمدت  متريليم

 30دوره بلندمدت  متريليم 50با  اسياست كه در ق يبارندگ متريليم 35 هياروم اچهيدر يبرا تيوضع نيا

 خواهد داشت.درصد كاهش 

دوره  متريليم 14است كه نسبت به  متريليم 10 يفالت مركز زيحوضه آبر يشده برا ينيب شيپ بارش

 دهد. يدرصد كاهش نشان م 29بلندمدت 

با  سهياست كه در مقا متريليم 24ماه  بهشتيقره قوم(سرخس) در ارد زيحوضه آبر يبارش برا ينيب شيپ

 است. افتهيكاهش  درصد 15دوره بلند مدت  متريليم 28

 44دوره بلندمدت  متريليم 9با  سهيشده كه در مقا ينيب شيبارش پ متريليم 5شرق  يمرز زيحوضه آبر يبرا

 كشور است. زيآبر يگانه اصل 6 يحوضه ها نيكاهش در ب نيدهد كه باالتر يدرصد كاهش را نشان م

با  سهياست كه در مقا متريليم 14 زيعمان ن يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر يشده برا ينيب شيپ بارش

 درصد كاهش خواهد داشت. 30دوره بلندمدت  متريليم 20

 درجه سه است. زيحوضه آبر 9درجه دو و  زيحوضه آبر 30 ز،يآبر يحوضه اصل 6 يدارا كشورمان
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – ديمترمكعب رس ارديليم 27كشور به مرز  يآب سدها ريذخا

17/02/1401 

 

درصد  53,4كشور، درحال حاضر حدود  يمترمكعب آب پشت سدها ونيليم 960و  ارديليم 26وجود  با

 است. يخال تيظرف نيدرصد ا 46,6مخازن سدها پر و حدود  تيظرف

 دهد، يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده م،يتسن يخبرگزار يگار اقتصادگزارش خبرن به

كل حجم آب در  زانيم 1400-1401 يماه سال آب بهشتيارد 17تا  ،يروز از سال آب 227شدن  يبا سپر

 9گذشته  يمتر مكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال آب ارديليم 26,96كشور حدود  يمخازن سدها

 .دهد يكاهش نشان م درصد

درصد  53,4كشور، درحال حاضر حدود  يمترمكعب آب پشت سدها ونيليم 960و  ارديليم 26وجود  با

 است. يخال تيظرف نيدرصد ا 46,6مخازن سدها پر و حدود  تيظرف

 تيوضع يخصوص گفت: بررس نيآب كشور در ا يها دفتر اطالعات و داده ركليزاده، مد قاسم روزيف

 اردمترمكعبيليم 23,50 يجار يبه مخازن در سال آب يدهد كه ورود يكشور نشان م يسدها يورود

 باشد. يدر دوره مشابه سال گذشته م ياست كه برابر با ورود دهيرس

استان  يرود  در استان اصفهان ، سدها ندهياستان تهران ، سد زا يسدها  يپرشدگ زانيافزود: م يو

درصد ،  32درصد ،  29حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيزدريحوضه آبر يخوزستان وسدها

 درصد است. 75درصد و  58

 تيكشور و وضع يمياقل طيآب كشور خاطرنشان كرد: با توجه شرا يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 است. يضرور يمختلف مصرف امر يمصرف در بخشها نهيبه يالگو تيرعا ،يمنابع آب ريذخا
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را در  يتنش آب يا حوضه نيدارد!/ انتقال آب ب يغبار كشور منشأ داخل درصد گرد و 70

 17/02/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – كرده است ديكشور تشد

 

گفـت:   ،سـازمان  نيـ برنامه منشأ گرد و غبـار كشـور در ا   نيضمن اشاره به تدو يشناس نيسازمان زم سيرئ

 كرده است. ديرا در كشور تشد يتنش آب گريد زيبه حوضه آبر زيحوضه آبر كيانتقال آب از 

رد و غبـار در كشـور   منشـأ گـ   نكـه يا انيـ با ب يديشه رضايعل م؛يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اجتماع به

 يبه طور كلـ  شد يبلند م يتا گرد و غبار نياز ا شيشده، اظهار كرد: پ نيتدو يشناس نيتوسط سازمان زم

كـرد، مشـاهده شـد     ريـ رگها را هم د كه اكثر استان ريدارد اما در گرد و غبار اخ يمنشأ خارج شد يگفته م

 دارد. يقسمت اعظم گردوغبار موجود در هوا منشأ داخل

منشـأ   گريدرصد د 70داشت و  يدرصد گرد و غبار منشأ خارج 30ما نشان داد  يها يادامه داد: بررس يو

از فرودگـاه امـام    ،شـهر  نيـ اطـراف ا  دهـد  يآن نشـان مـ   هيبـه تهـران و منـاطق حاشـ     يدارد. نگـاه  يداخل

باعـث   نيـ و ا سـت گـرد و غبـار فراگرفتـه ا    ديتول يها را كانون ارياز شهر ييها (ره) گرفته تا بخشينيخم

 قرار دهد. ريمردم را تحت تأث يبلند شده و زندگ يگرد و غبار به راحت شود يم

كـه در   يراتييو  تغ ستين ريمربوط به چند سال اخ يو خشكسال راتييگفت: تغ يشناس نيسازمان زم سيرئ

 30 يلدوره خشكسـا  كيوارد  رانيدو دهه است كه آغاز شده است. ا يكي ،ميكن يحال حاضر مشاهده م

را مشـاهده   يدوره خشكسـال  نيـ شروع شده و اكنون آثار ا شيسال پ 20دوره از حدود  نيساله شده كه ا

 .ميكن يم

مـا   "گفتنـد  يمـ  شـد  يمـ  اديـ ز يبارندگ نكهيافراد بالفاصله بعد از ا يكرد: در گذشته برخ حيتصر يديشه

ساله اسـت را   30 يدر دوره خشكسال رانيرا كه ا هينظر نيا ها يو ترسال ميبلندمدت ندار يدوره خشكسال

بـر   ليـ دل نيبوده اما ا شتريب ها يمقدار بارندگ كيها  سال يدر برخ مينيب يكه م يدر صورت "كند ينقض م
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و سال به سال هـم   ميقرار دار يخشكسال كليآغاز شده باشد. ما همچنان در س يكه دوره ترسال ستين نيا

 .دشو يم انينما شتريب يخشكسال نيا ياثرها

 نيـ هـا در كنـار ا   از حـد مجـاز اسـتفاده از آبخـوان     شـتر يب شيبا توجه بـه افـزا   1370كرد: از سال  انيب يو

آغاز شـد، از   1370ها از  آب آن يها وارد شود و تراز منف به آبخوان يفشار كيموجب شد تا  يخشكسال

متـر   ارديـ ليم 20 يمنفـ  ها بـ هـ  آبخـوان  يتراز منف دينفر رس ونيليم 60به  تيكه جمع 1378آن زمان تا سال 

متـر   ارديـ ليم 134بـه حـدود    يتراز منفـ  نيا ينفر ونيليم 80حدود  تيبا جمع 1398. در سال ديمكعب رس

نشـان از آن دارد   نيو ا ميدار يمترمكعب ارديليم 100 انهياست كه مصرف سال يدر حال نيو ا ديمكعب رس

 تر شدن است. سال به سال در حال خشك رانيكه ا

اسـتفاده   ييهـا  از واژه تيوضـع  انيـ ب يافـراد بـرا   يبرخـ  نكهيا انيصنعت، معدن و تجارت با ب ريوز معاون

 نيـ صحبت كردنـد كـه ا   "يآب يورشكستگ"درباره  ها يبرخ نكهيگفت: مثل ا ست،يكه درست ن كنند يم

 ينـ يرزميو چـه ز  يچـه سـطح   يدرسـت منـابع آبـ    تيرياست و مـا هنـوز بـا مـد     فتادهياتفاق ن يزيچ نيچن

جزو  رانيا 2030تا سال  دهد ينشان م ها ينيب شيهرچند پ م،يدوره خشك را پشت سر بگذار نيا ميتوان يم

 خواهد بود. يپرتنش آب ياز كشورها يكي

 نيبـ  مياوقـات شـاهد   يگـاه  شـود،  يمـ  دهيدر كشور د يتنش آب نيا زيادامه داد: در حال حاضر ن يديشه

در بحـث   نكـه يا ايـ اسـت امـا وجـود دارد،     يهرچند موقت ودش يم جاديمختلف تنش ا يروستاها و شهرها

 تفـاق هـا ا  تـنش  نيـ ا گـر يد زيـ بـه حوضـه آبر   زيـ حوضه آبر كيو از  ستيهم ن يانتقال آب كه كار درست

 .افتد يم

 هيـ توج ديشـرب كـه شـا    يمگر بـرا  شود ينم هيعنوان توص چيبه ه يا حوضه نيكرد: انتقال آب ب انيب يو

انتقـال   گـر يد زيبه حوضه آبر زيحوضه آبر كياز  يمصارف كشاورز يآب را برا كه نيداشته باشد، اما ا

 نيـ و هدر رفت آب است. با ا ينابود يبه معنا ست،يخوب ن مان يكشاورز يبازده نكهيبا توجه به ا ميده
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گذشـته بـه    يهـا  كـه در هـزاره   يآن تعـادل  ميشو يسبب م ميده يانجام م زيآبر يها كه در حوضه يدخالت

 راتييـ تغ شـود  يانتقـال سـبب مـ    نيكند و ا رييتغ رفت، يم شيپ يستميس كيمده بوده و هر جا با وجود آ

 .ستيشود كه درست ن جاديمدت و بلندمدت ا كوتاه

اسـت و   اديـ كشاورز فكر كنـد آب ز  شود يآب سبب م يافزود: انتقال مصنوع يشناس نيسازمان زم سيرئ

 زا خواهد بود. بحران ،يا با بروز خشكسالمسئله بعده نيو ا كند يشروع به كاشت برنج م

به آن اضافه شده است  يمياقل راتييهم تغ يتازگ است كه به يا دهيچيگفت: چرخه آب، چرخه پ يديشه

 يابـان يو ب خشـك  مهيخشك و ن ميدرصد آن در اقل 65تا  60 نيب نكهيكه سبب شده كشورمان با توجه به ا

 مياقلـ  رييـ تغ نيـ ا نهيزم دركشورها  يكرده است. برخ انينما نهيزم نيااثر خود را در  مياقل رييقرار دارد، تغ

اثرگذار بوده و  يليكشور خ نيا يرو مياقل رييطور مثال پاكستان اعالم كرده كه تغ اند؛ به خوب عمل كرده

 يهـا  بـه دنبـال اسـتفاده از وام    نيروز استفاده كنـد، همچنـ   نينو يها ياساس تالش دارد از فناور نيبر هم

كـه   ستين يسازمان و نهاد چيجبران كند اما در كشور ما ه يعرا به نو مياقل ريياست تا خسارات تغ يهانج

 بوده است؟ رگذاريتأث مياقل رييمحاسبه كند چه مقدار تغ

 يريـ هركدام به صورت جزا اديز يتخصص يها صنعت ادامه داد: در كشورما با وجود سازمان ريوز معاون

كشـور   يسـازمان  سـتم ي. البتـه در س ميواحد هسـت  تيريمد كي ازمنديكه ن ير حالد كنند يجداگانه عمل م

 توانـد  يآب مـ  نيهمـ  يكـ يهمه مخاطرات كه  نهيدر زم ديبحران وجود دارد كه اغلب با تيريسازمان مد

نشـده   جادياجماع ا نيكند، اما هنوز ا يگذار استيس يبه نوع دياست با يكه بحث اصل زگردهايباشد و ر

 انجام دهند. يميكارها را به صورت ت يسر كي گريد يتخصص يها زمان با سازمانكه هر سا

 هـا  يدارنـد كـه جـو    ينـ يو زم يدو منشـأ جـو   افتند ياتفاق م رانيكه در ا ييها داد: بحران حيتوض يديشه

دو  نيـ امـا در عمـل ا   ،يشناسـ  نيهـم مربـوط بـه سـازمان زمـ      ها ينياست و زم يمربوط به سازمان هواشناس

مشـكل   كيـ  دمـور  نيـ كـه ا  كننـد  يموارد ورود نم يدر برخ اديهم هستند ز يتين كه هر دو حاكمسازما
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ها كمتر شـده و بتـوان    اتفاق نيبحران ا تيريسازمان مد ديجد سيبا حضور رئ ميدوارياست و ام يتيريمد

 انجام داد. يبهتر يبه صورت متمركز در مخاطرات كارها

 نيـ هـم نباشـد و ا   يسـتگاه يهم كه نباشد مكان و ز اتيو ح ستين اتيگفت: هر جا كه آب نباشد ح يو

 نيـ كنـد كـه ا   دايـ پ شياز كشور از سكنه افزا ييها شدن بخش يمهم باعث شده تا  بحث مهاجرت و خال

 داشته باشد. يبد راتيتاث تواند يهم م يتيمورد به لحاظ امن

 يو جنـوب  يشـرق  يها از استان يادشده از تعد دهيصنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: شن ريوز معاون

هزار نفر مهاجرت داشتند به شمال، و در كل جهان هـم مهـاجرت بـه سـمت شـمال در       600كشور حدود 

 عـث با نيتر شدن زمـ  تر خواهد شد و خشك خشك نيحال اتفاق افتادن است و هرچه آب كمتر باشد زم

امـا االن بـا    شد يخاك بلندم لومتريك 50تا  40حدود  ديوز يم يباد يكه در گذشته اگر در قسمت شود يم

 .شود يخاك به هوا بلند م يجو رييتغ نيتر كوچك
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 18/02/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – مخازن آب رهيذخ يدرصد 9كاهش 

 

روز از سال 227شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها   دفتر اطالعات و داده: آمار  اقتصاد يايدن

/ 96كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زانيم 1400-1401 يسال آب ماه   بهشتيارد17تا  ،يآب

 .دهد يم شاندرصد كاهش ن 9گذشته  يمترمكعب بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال آب ارديليم26

 يورود تيوضع يآب كشور اظهار كرد: بررس يها   دفتر اطالعات و داده ركليپاون، مد گزارش به

/ 50به  يجار يبه مخازن در سال آب يآب ورود زانيكه م دهد يكشور نشان م يسدها

 در دوره مشابه سال گذشته برابر است. يآب ورود زانيكه با م دهيرس اردمترمكعبيليم23

در استان اصفهان،  رود ندهياستان تهران، سد زا يسدها يپرشدگ زاني: مزاده اضافه كرد   قاسم روزيف

درصد، 29حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ياستان خوزستان و سدها يسدها

 تيرعا ،يآب عمناب ريذخا تيكشور و وضع يمياقل طيدرصد است. با توجه شرا 75درصد و  58درصد، 32

 است. يضرور يمختلف مصرف امر يها   رف در بخشمص نهيبه يالگو

دو كشور شامل  درجه زيحوضه آبر هفت زين رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ديگزارش جد يبرمبنا

 يها رودخانه ج،يسد-بندرعباس ل،يمشك-هامون ان،يجازمور-بختگان و مهارلو، هامون-طشك

با بارش كمتر از  ماه بهشتيو خنج در ارد انيارك -مند زيو ن يجنوب يها   ليبلوچستان، كل، مهران و مس

 يدرصد88با كاهش  جيسد-بندرعباس زيحوضه آبر انيم نيرو هستند. در ا درصد در بلندمدت روبه 50

دو در  درجه زيحوضه آبر12 ،»رنايا«را دارد.به گزارش  بهشتيارد يها   بارش ها مقام نخست كم   بارش

 زيحوضه آبر11درصد خواهند داشت،  50تا  25 نيب يت كاهش بارشنسبت به دوره بلندمد ماه بهشتيارد

 زيحوضه آبر9درصد كمتر از متوسط بلندمدت همراه خواهند بود.از مجموع  25دو هم با كاهش تا  درجه

درصد نسبت به  50از  شيبا كاهش ب يجنوب يها   و حوضه يجراح-زهره زيفقط حوضه آبر زيسه ن درجه
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 چيصورت است كه ه نيبه ا زين يگانه اصل شش زيآبر يها   حوضه تيهستند.وضعرو  دوره بلندمدت روبه

 ،يمركز فالت ه،ياروم اچهيدر زياما چهار حوضه آبر ست،يرو ن درصد روبه 50از  شتريبا بارش ب يا   حوضه

درصد نسبت به دوره بلندمدت  50تا  25 نيعمان با كاهش بارش ب يايو در فارس جيشرق و خل يمرز

درصد  25هم با كاهش بارش كمتر از  قوم قرهخزر و  يايدر ياصل زيخواهند بود.دو حوضه آبر همراه

 رو خواهند بود. نسبت به دوره بلندمدت روبه

است كه  متر يليم37 ماه بهشتيخزر در ارد يايدر زيحوضه آبر يبارش برا ينيب شيگزارش، پ نيا براساس

 هياروم اچهيدر يبرا تيوضع نيدرصد كاهش دارد. ا 20دوره بلندمدت  متر يليم46با  سهيدر مقا

 درصد كاهش خواهد داشت. 30دوره بلندمدت  متر يليم50با  اسياست كه در ق يبارندگ متر يليم35

دوره  متر يليم14است كه نسبت به  متر يليم10 يفالت مركز زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيپ بارش

قوم (سرخس) در  قره زيحوضه آبر يبارش برا ينيب شي.پدهد يدرصد كاهش نشان م 29بلندمدت 

 .ستا افتهيدرصد كاهش  15دوره بلندمدت  متر يليم28با  سهياست كه در مقا متر يليم24 ماه بهشتيارد

دوره بلندمدت  متر يليم9با  سهيشده كه در مقا ينيب شيبارش پ متر يليم5شرق  يمرز زيحوضه آبر يبرا

كشور است.  زيآبر يگانه اصل شش يها حوضه نيكاهش در ب نياالتركه ب دهد يدرصد كاهش نشان م 44

با  سهيدر مقا هاست ك متر يليم14 زيعمان ن يايو در فارس جيخل زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ

 درصد كاهش خواهد داشت. 30دوره بلندمدت  متر يليم20

 سه است. درجه زيآبر حوضه9دو و  درجه زيحوضه آبر30 ز،يآبر يحوضه اصل6 يدارا كشور

 

 تهران يها   سد يورود يدرصد 27 كاهش

تهران از  يها   سد يورود يدرصد27از كاهش  زيتهران ن يآبفا رعامليمد م،يتسن يگزارش خبرگزار به

 تاكنون خبر داد. يسال آب يابتدا
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گانه  نجپ يها   سد يورود زانيتهران گفت: م يآب ريذخا تيوضع نيدر مورد آخر ياريبخت محمدرضا

است  يدر حال نياست. ا دهيهزار مترمكعب رس 880و  ونيليم620تنها به  يسال آب ياستان تهران از ابتدا

 يدرصد27 شهزار مترمكعب بوده كه كاه 540و  ونيليم854رقم  نيكه در مدت مشابه سال گذشته، ا

الر، طالقان و ماملو  ان،يلت ر،يركبيام يها   آب در سد رهيحجم ذخ يفعل تيوضع نكهي. ضمن ادهد ينشان م

مترمكعب و  ونيليم232مترمكعب،  ونيليم67مترمكعب،  ونيليم60مترمكعب،  ونيليم97 بيبه ترت

 مترمكعب است. ونيليم71

مترمكعب در سال گذشته، با  ونيليم789از رقم  زيتهران ن يها   حجم كل مخازن سد زانيافزود: م يو

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم528ه رقم اكنون ب مترمكعب كاهش، هم ونيليم261

 متر يليم164/ 1تاكنون،  يسال آب يدرصد كاهش از ابتدا 31با  زين ها   يبارندگ تيگفت: وضع ياريبخت

 بوده است. متر يليم218/ 9رقم  نيدر سال گذشته، ا يبازه زمان نيثبت شده كه در هم

به طور متوسط  رياخ يها   در روز يتهران مصرف آب شهروندان نيتهران افزود: همچن يآبفا رعامليمد

 يآب كم طيعبور از شرا ،يآب ريو ذخا ها   يبوده كه با توجه به كاهش بارندگ تريل ونيليم100و  ارديليم3

 آنهاست. نهيشهروندان و مصرف به يهمراه ازمنديامسال، ن

 



   

 

 

104 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

نشست مناطق تهران فرو كدام؛ بحران شهر تهران تيريو مد يريشگيسازمان پ سيرئ

 18/02/1401خبرگزاري تابناك مورخ  - ندارند؟

 

فلش از سمت  كيشود كه بصورت خزنده با  يم ينشده اما چند صباح ريهنوز در تهران فراگ فرونشست

 10و  19،  18، 17سال ها مناطق  نيدر حال رخ دادن است و در طول ا يبه سمت شمال شرق يجنوب غرب

رو  شيپ يدر سال ها يستيز طيمح يجد ديمناطق تهد نيرا تحت الشعاع قرار داده و با گسترش در ا

 تهران خواهد داشت. يبرا

 يم ينشده اما چند صباح رينشست هنوز در تهران فراگ: فرو-نيآنال يگزارش تابناك به نقل از همشهر به

در حال رخ دادن است  يبه سمت شمال شرق يفلش از سمت جنوب غرب كيشود كه بصورت خزنده با 

مناطق  نيارا تحت الشعاع قرار داده و با گسترش در  10و  19،  18، 17سال ها مناطق  نيو در طول ا

سازمان  سيرئ ،يرينص يتهران خواهد داشت.عل يرو برا شيپ يدر سال ها يستيز طيمح يجد ديتهد

اقدامات « خبر گفت:  نيبا اعالم ا نيآنال يبحران شهر تهران در گفتگو با همشهر تيريو مد يريشگيپ

 رايدارد. اخ ازين راتتومان اعتبا ارديليهزار م 20به  كياز بحران فرونشست نزد يريجلوگ يالزم برا

در حوزه  يقانون يرا به مجلس ببرند تا خالها يا حهيشده كه ال ليكشهر تش يدر شورا يكارگروه

ورود كنند اما از  زشيدر حوزه فرونشست و فرور دينهاد و دستگاه با 13شود.  فيتكل نييفرونشست تع

كه در آن  ميرا برگزار كرد يصلبحران جلسه مف تيريو مد يريشگيكه ما به عنوان سازمان پ 98سال 

 نيدر ا يو تمام دستگاه ها هم امضا كردند اقدام ميكرد نييامر را تع يمتول يه هادستگا فيجلسه وظا

نشدن اعتبارات الزم از انجام اقدامات  نياست و هر بار سازمان ها به بهانه تام رفتهيحوزه صورت نپذ

 »سرباززدند.

جنوب و جنوب  گرفته و قسمت ريتهران را دربرگ يها و دشت ها ابانيفرونشست در حال حاضر ب دهيپد
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متر  يسانت 15 نيانگيبه طور م انهيتهران سال يجنوب غرب يكرده است. دشت ها ريتهران را درگ يغرب

 رييتغ و نيخشك شدن زم ،ينيزم ريز ياز آب ها هير ياز برداشت ب يفرونشست دارند كه اغلب ناش

 يدر داخل شهر تهران رخ م يكه گاه يحوادث«در ادامه افزود: يريدست است. نص نياز ا يو مسائل مياقل

 كيشود. فرونشست  يكلمات به اشتباه استفاده م نياست نه فرونشست كه متاسفانه ا زشيدهد فرور

و  ستيمتر ن چندچاله،  كي دان،يم كيافتد و صحبت  ياتفاق م يجياست و تدر عيكه وس يا دهيپد

كند. اما  ريرا در گ يردارصحبت از چند ده هكتار است كه اگر رخ دهد ممكن است چند منطقه شه

است و پر از  يبافت متخلخل كياست، از آنجا بافت تهران  يانسان يها تيعمدتا مربوط به فعال زشيفرور

حادثه  هيبتركد (شب يا لولهو  نديبب بيآس يشهر ساتيلذا اگر تاس ن،يرزميز يخال يقنوات و فضاها

 »افتد. ياتفاق م نيزم زشيشهران) فرور

خاك، آب نداشته باشد  يوقت يعنيافتد  يدارد اتفاق م يكه خاك جنس آبرفت ييدر جا فرونشست

 ياز سنگ است فرونشست رخ نم نيتهران كه غالب زم يكند لذا در مناطق شمال يفرونشست م

را  يچه اقدامات يريشگيخصوص كه سازمان پ نيبحران شهر در ا تيريو مد يريشگيسازمان پ سيدهد.رئ

 يدر حال فراهم ساز رايما اخ« در دستور كار قرار داده، افزود: يبحران نياشتن چنرو د شيبه پ هبا توج

كه  يدر جلسات رسم ميو قصد دار ميهست زشيفرونشست و فرور يبرا يتخصص تهيكم ليمقدمات تشك

عمل  بهدعوت  يمتول يحوزه و دستگاه ها نيدانشگاه مرتبط با ا ديكرد از اسات ميامسال برگزار خواه

 ي. امسال بعد از حدود دو سال وقفه نسبميكن يمان را به طور جد آغاز م يآورد و مطالبه گر ميخواه

 دهيشهر هم از ما در خصوص پد يشورا يكرد. اعضا مياز دستگاه ها را شروع خواه يمطالبه گر

 »دارند. يمطالبه گر زشيفرونشست و فرور

وارد  يفرونشست تا وقت« گفت: زشيرفرونشست و فرو دهيتوجه به پد تيمسئول در خصوص اهم نيا

 يدگيزند و موجب ترگ يم بيآس يشهر ساتيندارد اما اگر وارد شهر شود به تاس يشهر نشود خطر
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به همراه  يو مال يكند و در مجموع خطرات جان يرا پاره م ينور بريشود، ف يآب و گاز م يها لوله

اما  ميخود قائل هست يرا برا يو محور داشت. ما به عنوان دستگاه هماهنگ كننده نقش مهم خواهد

برطرف نشود تهران با  ندهيمعضل در ده سال آ نيانجام دهند. اگر ا ديدستگاه ها را خودشان با فيوظا

. وزارت ادمالزم را ارائه د يگزارش ها يجمهور استيمواجه خواهد بود كه من در جلسه ر يمعضل جد

به طور جد به آن  ديخصوص بر عهده دارد كه با نيا در يمهم فيو سازمان آب و فاضالب تكال روين

 »بپردازند. 
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روزنامه  – رود يآب م نيكه زم يزمان؛ آب هيرو يقاچ كرمان؛ برداشت ب قاچ نيزم

 19/02/1401اطالعات مورخ 

  

 يها ابانياز خ يكيدر  -نيآور كرمان را فراگرفت؛ زم هراس يماه سال گذشته بود كه خبر بهمن اواخر

اعالم  نيزم  حادثه را فرونشست نيا ليدل ينشان را فرو داده بود. آتش ونيدستگاه كام كي -شهر كرمان

از فرونشست  ناكهول يريب استان، تصاودر جنو البيوقوع س انيدر جر زياز آن ن شيماه پ كيكرد. 

 3و  ضينسبتا عر ييها شكاف داد يها منتشر شده بود كه نشان م و رسانه ياجتماع يها در شبكه نيزم

كه  يا شده است. واقعه جاديآباد در شهرستان منوجان ا گنج يمردم روستا يها  در برابر خانه ،يلومتريك

را بدهد كه دچار  ييروستاها هيلحران استان، دستور تخب تيريماه بعد، ستاد مد كيمنجر شد تا 

 اند. شده ديفرونشست شد

 ي: روستاديگو يآباد منوجان م گنج يروستا تيوضع فياستان كرمان در توص يشناس نيزم ركليمد

در  يا گسترده يها شكاف ل،يداشت اما بعد از س ييها فرونشست 1400 ماه يد البيآباد قبل از س گنج

 خورده است. قاچ شده و ترك قاچ نيروستا، زم نيشد. در ا انيمان نيسطح زم

خوان داشته و عمق  افت آب متر، كياز  شيسال گذشته ب 17دشت منوجان در  ،يديرش يگفته عل به

در ارتباط  دهيپد نيكه فرونشست با ا داستياست. ناگفته پ دهيمتر رس 30روستا به  نيبه آب در ا دنيرس

 است.

 

 منطقه به طقهمن نقطه، نقطه

 يها هيال زشي. در نوع اول، با ردهد يرخ م يا و منطقه يا نقطه ن،يكارشناسان، فرونشست زم  به گفته بنا

در دشت  1377كه در سال  شود؛ يم انيدر سطح نما يبزرگ يها فروچاله ن،يزم نيريز يو آهك يگچ
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 مشاهده شد. دهيپد نيشهر كرمان ا كينزد ارآبادياخت

هاست كه  آبخوان هيبرداشت و تغذ انيم يعيخوردن تعادل طب از برهم ياما ناش يا منطقه فرونشست دهيپد

فرونشست  دهيپد ،ينيرزميآب ز  تي. با وضعشود يگستره م كيدر  اش ختنيخاك و فرور يسبب پوك

 ازدرصد  3 شود ي. گفته مكند يم ديمناطق گوناگون در كشور را تهد يگرياز هر زمان د شيب

برابر جهان.  5درصد است؛  16 ران،يدر سال دارد اما در ا متر يسانت 20از  تر شينرخ ب ايدن يها فرونشست

 ارديليم 130از  شيو ب  شناخته شده يممنوعه بحران زيدشت ممنوعه و ن 410دشت كشور  609اكنون از 

 كشور برداشت شده است. يها در آبخوان ريدپذيمترمكعب از منابع آب تجد

ماه قبل،  2دارد.  گريد يها استان ينسبت به برخ يبدتر تي، استان كرمان وضع داده ياهشداره هيپا بر

كشور گفته است:  يشناس نيسازمان زم يو مهندس يطيمح ستيدفتر مخاطرات ز ركليمد ،يرضا شهباز

اف و در اطر متر يسانت 19در سال است اما در اصفهان  متر يسانت 30 ينرخ فرونشست در استان كرمان باال

 در سال ثبت است. متر يسانت 15تهران 

فرونشست، رتبه اول كشور را  يگفته: استان كرمان در گستردگ زين يدر وزارت راه و شهرساز يمسئول

در دشت رفسنجان در استان كرمان  يديخورش 1346بار در سال  نخست ران،يدر ا نيزم يدارد. گستردگ

 است. ريدشت درگ نيشته و همچنان ازمان گذ از آن سده مياز ن شيمشاهده شد؛ و ب

 

 ريگ همه دهيپد

  دهيپد ريها در استان درگ دشت شترياكنون ب استان كرمان، هم يشناس نيزم ركليمد يديرش يگفته عل به

 رجانياست. در س  فرونشست ريو جلگه نوق، درگ هيفرونشست است؛ شمال استان، رفسنجان؛ كشكوئ

 ه،يزوئو جنوب خواجوشهر وجود دارد؛ در شهرستان ار دآباديو ز رجانيس انيفعال م يها فرونشست

در شمال استان در شهرستان  يفرونشست يها از پهنه يكياست؛  ريآباد و صوغان درگ دولت يها دشت



   

 

 

109 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

را دارد كه نشانگان  يريدرگ نيشتريب ر،يفهرج و نرماش يها زرند واقع است. در شرق استان، شهرستان

رفسنجان، زرند و  ر،انا يها استان، دشت يشمال  مهيدر ن. «شود يم دهيدآن در نقاط گوناگون  يسطح

 ياگرچه مدت رسد؛ يدر سال م متر يسانت 30به  يداشته است و حت يقابل توجه يها فرونشست رجانيس

 ريو عنبرآباد چنان درگ رفتيج زياستان كمتر شده است. در جنوب استان ن يشمال  مهينرخ در ن نياست ا

 دهيد نيسطح زم يگسترده رو يها از شهر عنبرآباد، ترك يكينزد اريبس  است كه در فاصله دهيپد نيا

 »است. اديفرونشست با شدت ز ريو عنبرآباد درگ رفتيروستا در ج 25به  كي. نزدشود يم

در  دهيپد نيمشاهده شده است. ا يديشد يها دهرپانزده سال در جنوب استان فرونشست نيا در«

عنبرآباد و  يها گنج وجود دارد و دشت منوجان و قلعه ه،يارزوئ اب،يعنبرآباد، فار رفت،يج يها دشت

 متر يسانت 18با  هيكه دشت ارزوئ يا گونه است، به  فرونشست نيتر شيدچار ب اب،يو فار هيارزوئ

 »نرخ را به خود اختصاص داده است. نيباالتر 99فرونشست، در سال 

ها، فرونشست در جنوب استان  دهه نيپرسش كه چرا در ا نير برابر ااستان كرمان د يشناس نيزم ركليمد

 ينيرزمياز منابع آب ز  هيرو يبرداشت ب ليدل : در شمال استان، فرونشست بهدهد يشدت گرفته، پاسخ م

 نيهم يآغاز شده برا دبه بع 60از شمال و از دهه  رتريد يآغاز شد، در جنوب كرمان اما توسعه كشاورز

كه چرا فرونشست در  نيو در مورد ا» شده است. جاديا يريشمال و جنوب تاخ انيونشست مدر وقوع فر

شده و  دهيكش رونيب نيزم  رهي: در شمال استان شديگو يكنترل انجام شده؟ م ايآ افته،يشمال استان كاهش 

 نيسال است ااز چهلرپنجاه  شياست. ب دهيرس ها برداشت آبخوان زانيم نيبه آخر بايمناطق، تقر يدر برخ

 است.  حداكثر فرونشست خود را انجام داده ن،يقابل تراكم زم يها هيمناطق شاهد فرونشست است و ال

به  تيكه جمع يبحران يها از كانون يكي ست؛ين ييها و مناطق روستا تنها مربوط به دشت نيزم زشير

گزارش  هيمان است. بر پاشهر كر رامونيپ -دشت كرمان دهد، يقرار م ريرا هم تحت تاث يادينسبت ز

 مان،شهر فرونشست كم شده اما محدوده خارج از شهر كر يمركز يها اگرچه در بخش ،يشناس نيزم
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 62ماه، در جنوب شهر كرمان  27و به مدت  98سال  وريفرونشست دارد؛ از شهر يبرا ياريبس ليپتانس

 .دهد يرا نشان م يا كننده نگران تيفرونشست رخ داده كه وضع متر يسانت

 

 ريپذ بيآس يها سازه

فشارند،  ريها ز و آبخوان رود ياز خاك از دست م ياديكه حجم ز نيافزون بر ا ن،ياز فرونشست زم پس

 قرار دارد. يدر آستانه نابود زين ياستان يها رساختياز ز ياريبس

چون  شود يم ديتر تهد استان كرمان، خطوط لوله و انتقال برق معموال كم يشناس نيزم ركليگفته مد به

 يول ننديب ينم بيخطوط انتقال چندان آس نيبنابرا دهد يرخ م  محدوده كيو در  كپارچهيفرونشست، 

در استان  ياديز يها جاده. «شود يم جاديا نيكه شكاف و درز در زم ست يمشكل در ارتباط با مناطق

 دهد؛ يانجام م يد كه راهداردار يبه بازساز ازيو ن شده بيكرمان است كه به سبب فرونشست مدام تخر

 .»شود يم تكرار ها بيها مدام است و تخر چالش يول

 يها قرار گرفته است. راه دهيپد نيا ريتاث تحت تر شيب ر،ياخ يها استان در سال يها جاده ،يكل طور به«

را  بيآس نيشتريداشته، ب انيسال نيفرونشست را در ا نيتر شيو عنبرآباد كه ب هيدر مناطق ارزوئ ييروستا

چندسال قبل،  يشده، حت جاديا ييها بياطراف رفسنجان هم تخر ييروستا يها است. در راه دهيهم د

 »نوق در شهرستان رفسنجان شكافته شد. جاده انارـ

اصفهان و  يها اند عالوه بر تهران، فرودگاه گفته رانيا يبردار زمان سازمان نقشه مسئوالن آن ش،يپ سال سه

در غرب شهر  يرفسنجان اهللا تيآ يالملل نيرو است. فرودگاه ب ر فروچاله و فرونشست روبهكرمان هم با خط

 ياز نگران يخبر، موج نياند. انتشار ا  ها و اطراف ساكن در شهرك زين ياديز تيكرمان واقع شده و جمع

 دييودگاه تافرودگاه استان، فرونشست در فر ركليمد يزمان اما از سو دنبال داشت؛ آن را در كرمان به

 نشد.
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 فرونشست ريدرگ جهان

فرونشست خواهند بود؛  ريجهان درگ تيجمع پنجم كي 2030تا سال  ،يجهان يها ينيب شيپ هيپا بر

 زانيم جهيدارند و در نت يتر شيو هند، مصرف آب ب نياز شمار چ نيكره زم تيپرجمع يكشورها

 تجربه زيرا ن يتر شيفرونشست ب

درصد  60است كه  انساني عوامل گروه چهار در داده، رخ  ييها د فرونشستدرص 77. در جهان كنند يم

درصد مربوط به استخراج  4 ،يكاربر رييدرصد مربوط به تغ 9 ،ياز منابع آب هيرو يآن مربوط به برداشت ب

 رانياست. در ا يعيطبدرصد مربوط به عوامل  23و  ينيرزميز يكار درصد مربوط به معدن 4نفت و گاز و 

درصد از  90دارد و بر اساس مطالعات، حدود  يتر شيسهم ب ينيرزميبرداشت از منابع آب ز اما

 سبب رخ داده است. نيهم  ها به فرونشست

كشور را توقف روند رو به  يها كاهش فرونشست در دشت يبرا يجد ياز جمله راهكارها رو نيا از

ها داده  ها به دشت آبخوان يايو اح يدشوندگياند تا فرصت تجد رشد مصرف و برداشت آب ذكر كرده

 شود.

 

 متوقف شود هيرو يب يها برداشت

 ياديسبب بن:«ديگو  يها م برداشت از آبخوان يبرنامگ ياستان كرمان در مورد ب يشناس نيزم ركليمد

از منابع آب  هيرو يمانند استان كرمان، برداشت ب يو مناطق رانيخشك مثل ا يفرونشست در كشورها

كه  ميدار ينيرزمياز آب ز يبردار هزار منبع بهره 39در استان،  يرسم ياست. بر اساس آمارها ينيرزميز

منابع  نيكه از ا ي. حجم كل آبشود يدهنه چشمه م 1600رشته قنات و  2400هزار حلقه چاه،  35شامل 

 مترمكعب است. ارديليم ميو ن 6تا  6 انيم شود، يم هيتخل انهيسال

 ينيرزميمخزن در منابع آب ز يمترمكعب كسر ارديليم كيهرسال حداقل  ،يرندگبا زانيتوجه به م با«
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و حجم  هيتغذ زانيم انيكه م يتا زمان». «باشد نياز ا شيها ب برداشت يهم حجم واقع دي. شامياستان دار

 »ادامه خواهد داشت. نيفرونشست زم نديتعادل نباشد، فرا يبرداشت از منابع آب

از  ينيرزميفرونشست تابع زمان است. ابتدا سطح آب ز دهيكه پد ميمدنظر داشته باش ديبا زينكته را ن نيا«

سرعت و  كه به ستين طور نيو ا افتد يپس از آن اتفاق م يو فرونشست در زمان رود يم تر نييمجاز پا زانيم

 »پس از برداشت آب رخ دهد.

اگر  ينيرزميو كنترل برداشت از منابع آب ز يبخش و تعادل اياح يها برنامه ياجرا ياست كه برا  نگونهيا«

و نرخ فرونشست را كاهش  ميتا به تعادل برس كشد يسال طول م نيچند م،يكار شو امروز دست به نيهم

اضافه  عترياست كه هرچه سر نيبه دنبال آن باشند ا ديكه در استان كرمان همه با يفيتكل نيتر مهم. «»ميده

 .»رديمتوقف شود كه تعادل انجام گ ديب از منابع آب بامترمكع ارديليم كيبرداشت حدود 

 يها از چالش يكي نيدر استان وجود دارد و ا زين رمجازيهزار حلقه چاه غ 10 ،يرسم ياساس آمارها بر«

 شتيمع گرسويو از د ميرا دار ينيرزمياز اندازه از منابع آب ز شيبرداشت ب ،يبزرگ استان است. از طرف

صورت  ياساس يشياند چاره رمجازيغ يها چاه نيا يبرا ديها وابسته است. با چاه نيا از استان به يتيجمع

 »و مسدود شود. رديگ

 

 كرد؟ ديچه با يبخش كشاورز در

استفاده از منابع  نيتر شيب:«ديگو يم ياستان كرمان از راهكارها در بخش كشاورز يشناس نيزم ركليمد

برداشت،  ياديمترمكعب ز ارديليم كياست. از حدود  يبخش كشاورز يدر استان، از سو ينيرزميآب ز

 ستميمانند س ييها شود كه روش ييجو صرفه يدر بخش كشاورز ديمترمكعب با ونيليم 750از  شيب

شده  ينيب شيراهكارها پ نيا يو استان يمل هاي برنامه در. است مطرح …كشت و  يالگو رييتغ ،ياريآب

 »دنبال شود. تيبا جد ديكه با
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 كرد؟ ديچه با يدنيصنعت و آب آشام ازي: در بخش آب مورد نست نيمن ا پرسش

دشوار؛  ست يكار يآب سالم و بهداشت نيمحدود است و تام اريبس نيريمنابع آب ش: «يديرش يعل پاسخ

 ز،ينداشته باشد. در بخش صنعت ن يچنان بخش، رشد آن نيكنند تا مصرف در ا يهمه همكار ديبا

 »دنبال شود. يجدطور  آب به يبازچرخان

 نيا عتريهرچه سر ميدوارياست كه ام يريگيو توسعه شبكه فاضالب در حال پ جادياستان ا ياز شهرها يبرخ در«

در بلندمدت، با  يگشا باشد ول مدت گره در كوتاه تواند يانتقال آب م يها ها وارد مدار شود. طرح پروژه

منتقل كرد.  گرياستان به استان د كي زتا بتوان ا ستين اضافه يآب جا چيه م،يكه در كشور دار يآب يها تنش

 ها كن نيريو آب ش ايراهكار بلندمدت باشد. استفاده از آب در كي تواند ينم يا حوضه درون  انتقال آب ن،يبنابرا

منجر به  تواند يبرده شود، م شيدارد اما اگر همه راهكارها توامان پ ياديز نهيمسكن موقت است و هز كي زين

 »از معضل فرونشست را حل كند. ياديشده و در ادامه، بخش ز ينيرزميآب ز نابعكاهش برداشت از م

 

 آشكار است راهكارها

مناطق  يكه فرونشست در برخ نيبا وجود ا ند؛يگو يكه درباره راهكارها م ست ياديز يها : سالميگو  يم

 ست؟يكنترل ن يبرا يا اراده ايآ ده،يرس يبحران يتيبه وضع

 ،يجد يليبود كه خ يديخورش 80وجود ندارد. از دهه  يو راهكارها مشكل نيدر قوان:«يديرش يعل

مهار آن  يبرا ياراده جد د،يطور كه شما اشاره كرد همان يچالش فرونشست در كشور مطرح شد ول

 تكنترل برداش يراهكارها يآب با كم يسال، در قالب طرح سازگار ردويكي نيدر ا يوجود نداشته ول

طرح و ضرورت  نياما در باره ا» «ها مشخص شده است. همه دستگاه فيارائه و تكل ينيرزميآب از منابع ز

كنند و همه دست به دست دهند تا طرح  يريگيها را پ ها چالش شود و رسانه يروشنگر ديعمل به آن با

 ندهيود؛ وگرنه آطرح محقق ش يها داشته باشد تا هدف يجد تيحما دياجرا شود. دولت هم با يبه خوب
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 توان ينم يلياست كه خ يا به گونه طيهم شرا زياكنون ن» «كرد. ينيب شيپ توان يرا نم يخوب يليخ

. اگر همه ميمصرف آب را دار شيو به دنبال آن، افزا تيجمع شيو افزا مياقل رييبود؛ وقوع تغ نيب خوش

 »داشت. مياستان و كشور نخواه يبرا يخوب يدورنما م،ينكن يهمكار يكنترل برداشت از منابع آب يبرا

 

 يژاپن جست راه

 1968شهر با فرونشست مواجه شد كه در  نيا و،يدر توك ينيرزميز يها آب هيرو يها برداشت ب از دهه پس

 يها استخراج آب يچالش، دولت ژاپن برا ني. در واكنش به اديدر سال رس متر يسانت 24 -به اوج خود

در سال  متر ينتسا كيكند شد و به  يالديم 2000فرونشست تا دهه  نياگذاشت و  تيمحدود ينيرزميز

 يها در جاها آورد آن شد و از آب لتريف يصنعت يژاپن، اگوها ياز قلمروها يدر برخ ني. همچنديكش

 كار گرفته شد. به نيزم هيرو يها ها، آب استفاده از آبخوان يهم به جا گريد ياستفاده شد. در جاها گريد

 

 يلنديتا اهر نقشه

 دهيد بيآس ينيرزميز يها رساختيو ز يو همگان يمردم يها از ساختمان ياريبس لند،يبانكوك تا در

و كاهش  يبحران يها  در بخش ينيرزميز يها از آب نهياستفاده به يدر راستا يگذار است كه البته با قانون

و  يبند سطح يها يو نظرسنج يبان دهيد يها كاسته شد. شبكه نيزم يفروكاه زانيدرصد از م 10استفاده تا 

 نيزم يفروكاه دهيدر مبارزه با پد يها، كمك درخشان در استفاده از آبخوان يادار يروندها يريبكارگ

 به آن كشور كرده است.

 

 ييايفرنيكال راهكار

 يمتر يسانت 60 يبا فروكاه ست، يشان كشاورز يستياززين نيتر ياديكه بن ايفرنيكال يها ن استا ساكنان
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 ليچالش با تبد نيدر جهان است. ا نيفروكاست زم نيباالتر زان،يم نياند كه ا در سال مواجه شده نيزم

مانند انگور و باغ  يشگيهم يها و فلفل به فرآورده يفرنگ وكار مانند گوجه كشت يتناوب يها فرآورده

وارد  بيآس زيآب ن  مانه لولهو سا يشهر يها رساختيدر آن قلمرو به ز نيبدتر شد و فرونشست زم وه،يم

استفاده از  يجا ساختند و به گرگونيوكار را د كشت ،يمسئوالن شهر ده،يپد نيمبارزه با ا يكرد. برا

كه هنوز فرونشست در  نيكردند. با وجود ا ه) استفادي(سطحنيزم هيرو يها از آب ينيرزميز يها آب

 دهيرس ميدشت به ن يبوده و آمار فروكاه يها كار تانطرح در اس يندهايمهار كامل نشده اما برآ ايفرنيكال

دچار فروكاست دشت است و مسئوالن شهر  زين اينيرجياز شهر و ييها بخش ا،يفرنيكال نياست. افزون بر ا

 يبان ره يپروژه برا ني. در اافتنديچالش، راهكار  نيا يبرا Swift فتيآب سوئ لتريبا شناساندن پروژه ف

و نفوذ  ايسطح آب در شيكنترل افزا ،ينيرزميز يها گاه رهيذخ يداريپا شيافزا ،طيمح ستياز ز شتريب

 .شود يگرفته م يمدت پ دراز يها آب شور، برنامه

 يآباد يپورزنگ اسما
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 يزاگرس با سامانه ها يجنگل ها يدگيخشك دهيمقابله با پد|»يزداريمعجزه آبخ«

 19/02/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – باران ريسطوح آبگ

 

 باران ريسطوح آبگ يزاگرس با سامانه ها يجنگل ها يدگيخشك دهيمقابله با پد|»يزداريآبخ معجزه«

 نيكشور است كه در ا يعيزاگرس از چالش ها و معضالت منابع طب يجنگل ها يدگيخشك دهيپد

 .ميپرداز يم يدگيجنگل ها و رفع خشك نيا يايموثر جهت اح يگزارش به راهكارها

 ،يطيمح ستيز ياز چالش ها يكيامروزه  ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

خشك  مهيدر مناطق ن ژهيبه و اياز مناطق دن ياريجهان است كه در بس يجنگل ها يدگيخشك دهيپد

 يها ستميحفظ رطوبت خاك اكوس يمهار آن بر مبنا يرا برا يجهان يتكاپو كيفراگرفته است و 

جنگل ها  يدگيجبران خشك رقابليو غ انباريز يامدهايپ ليتكاپو به دل نيفراهم آورده است. ا يلجنگ

از  ياسيس يو حت ياجتماع يمنابع آب، اقتصاد ،يكشاورز ست،يز طيمح يبخش ها ياست كه تمام

 شيخود و افزا رامونيپ يهوا ليجنگل ها موجب تعد يعيطب طيتبعات آن مصون نخواهد بود. در شرا

جنگل ها كاهش  بيتخر يشود اما با روند فعل يم يبارندگ شيهوا شده كه صعود آن موجب افزا خارب

 بارش اخالل وارد خواهد شد. يم هسته هادر انعقاد و تراك زگردهاير شيبارش و افزا

درصد آب كشور را  40زاگرس كه  يبه خصوص جنگل ها رانيا يدر جنگل ها يدگيخشك دهيپد

با  يبر اثر عوامل انسان بيزاگرس عالوه بر تخر يكند قابل مشاهده است؛ متاسفانه جنگل ها يم نيتأم

بر  نيمنابع سرزم يجه است. امروزه فشار بر روموا يو خشكسال يمياقل راتيياز تغ يناش يدگيخشك دهيپد

 يآب ازين شيموجب افزا يعياز حد از منابع طب شيب يو بهره بردار يكاربر رييو تغ يانسان يها تياثر فعال

زاگرس بر اثر تنش  يجنگل ها يدگيشده است. خشك ياهيگ يگونه ها ريمانده جنگل ها و سا يباق

از  يعوارض واسطه ا عوقو يموجب فراوان يكيولوژيزياختالالت فعالوه بر  يمياقل راتيياز تغ يناش

و  شيفرسا ب،يجز تخر يزيآن چ جهيمتعدد شده است كه نت يها يها و آتش سوز يماريجمله آفات و ب
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مشهود بوده و آنها به  زين يمناطق جنگل يمحل نيساكن ديموضوع از د نينبوده است. ا يزادآور فيتضع

آفات و  ،يمعلول خشكسال تيب اهميمنطقه به ترت نيخشك شدن درختان بلوط ااند كه  افتهيتجربه در

 و گردوغبار است. يو آتش سوز يماريب

 

 يزداريزاگرس با آبخ يجنگل ها نجات

 نهيمناسب و كم هز ياز جمله راهكارها يهالل يبانكت ها ژهيآب باران به و يجمع آور يها سامانه

آب باران با  ياست. جمع آور يحفظ درختان ارزشمند جنگل و يو كم آب يدگيمقابله با خشك يبرا

 راكنشآن پ يبلوط بر رو ياز جنگل ها ياديدر منطقه زاگرس كه بخش ز يهالل ياستفاده از بانكت ها

آنها قرار دهد.  اريو در فصل تابستان در اخت رهيدرختان ذخ شهيتواند رطوبت را در محدوده ر يدارند، م

كند. از  يم رهيرخ داده را در خاك ذخ يدرصد بارش ها 85باران تا  ريآبگ سطوح قاتيبر اساس تحق

 يدست عرصه ها نييپا يهادشت ها و مخروط افكنه  ينيرزمياز آب ز هيرو يبا توجه به برداشت ب ييسو

موجب  ،ينيرزميز يبوده و عالوه بر كاهش سطح آب ها ديشد يرسطحيمنابع آب ز هيتخل ،يجنگل

باران است كه  ريسطوح آبگ يسامانه ها يريراهكار به كار گ نيشود كه بهتر يم زين يدگيخشك ديتشد

 يدست جنگل ها نييپا ينيرزميز يآب ها هيباران در دامنه موجب تغذ ريسطوح آبگ ليقب نياحداث ا

 يكيشكل  يهالل يباران مانند بانكت ها ريتوان گفت استفاده از سطوح آبگ يشود. لذا م يم زيزاگرس ن

 يايرواناب در خاك و اح رهيذخ يروش ها نيحال موثرتر نيو در ع نيو ساده تر نيتر نهيم هزاز ك

 است. يدگيخشك دهيزاگرس و مقابله با پد يجنگل ها

 

 زاگرس يباران در جنگل ها ريسطوح آبگ يموثر بودن سامانه ها الزامات

است  يبه حذف هر نوع عاملو حفظ رطوبت خاك منوط  يساز رهيباران در ذخ ريبودن سطوح آبگ موثر
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 يباره محمود عرب خدر نيگردد. در ا يو تعرق و برهم زدن ساختار خاك م ريتبخ ديكه منجر به تشد

با اشاره به ضرورت اصالح شخم در عرصه  يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم ئتيعضو ه

مجاور  يمزارهايو د يجنگل يدر عرصه ها ي: اصالح شخم متداول فعلديگو يزاگرس م يجنگل ياه

و  ليحفاظت خاك، مهار س يبرا يديكل يضرورت رد،يگ يآنها كه با گاوآهن برگردن دار انجام م

الزم است، با  ليدل نيخاك و از همه مهمتر حفظ رطوبت خاك است. به هم يرسوب و انتشار كربن آل

در منطقه  يحفاظت يها شخم ينيگزينسبت به جا يو آموزش يمال ،يقانون يها تياز ظرف يريگ هبهر

 زاگرس اقدام نمود.

دام مانند  يچرا  نكهيبر ا ديبا تاك يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يمعاون پژوهش نيهمچن

مختلف از جمله نبود  ليبه دال يكاربر رييمعتقد است: تغ ستين يعيمنابع طب بيتخر يديگذشته عامل كل

 زغالو  يآتش سوز ،يو حقوق يقيل نفوذ اشخاص حقاعما ،يمل ياراض تيريمد يفعل تينظارت، وضع

و فروش  ديخر يجار نيروند با قوان نياست. ا يهمگان راثيم نيا بيدار تخر تيعوامل اولو يريگ

 يآن به اراض ليرودخانه ها و تبد هيمانند خشك شدن تاالب ها و حاش يمياقل راتييمشاع، تغ ياراض

 گرفته است. ياديز رايشتاب بس يفعل يو قانون بهره ور يزارع
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خبرگزاري تابناك مورخ  – رانيمتهمان بزرگ فرونشست ا ريهندوانه ، پسته و نان دور ز

19/02/1401 

 

 يم نيزم شتريفرونشست ب ديدر كشور است منجر به تشد يبو منابع آ ينيرزميز يسطح آب ها كاهش

 جهيو در نت يمانند هندوانه و پسته به كاهش منابع آب يمحصوالت كشاورز يبرخ ديتول انيم نيشود. در ا

 دامن زده است. شتريفرونشست كشور ب
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 20/02/1401مورخ سايت خبري جوان آنالين  – ايحوزه آب از نفوذ ماف يلزوم پاكساز

 

 نيهستند و اگر ما از ا هيهمسا يها كشور انيم يمشترك يها ژرف به شكل سفره يها از آبخوان يبرخ

كه مانع استحصال  شود بيتصو ينيقوان يممكن است چند سال بعد در سطح جهان م،يمنابع استفاده نكن

 هستند؟ يدر كشورمان چه كسان "آب ژرف"آن شود! اما مخالفان برداشت 

 كند، يم ديمناطق جهان را تهد شتريكه ب ي: كمبود منابع آب و بحران آبنيجامعه جوان آنال سيسرو

 ها، كن نيرياز جمله استفاده از آب ش يآب ازين نيتأم ديجد يها مختلف را به سمت راهكار يها كشور

 كشانده است. ،انتقال آب، استفاده از رطوبت هوا، استحصال آب ژرف و ...  يها پروژه

ها از شروع استحصال آن در  است كه با وجود گذشت دهه "آب ژرف"راهكارها، استحصال  نياز ا يكي

 جهان متأسفانه همچنان در كشورمان بر سر استحصال آن بحث وجود دارد! يها كشور يبرخ

و  يبيل كا،يآمر ن،ياز جمله چ ييها ها مثبت بوده و كشور از كشور ياريفاده از آب ژرف در بساست تجربه

در  برند؛ يو ... خود بهره م يآب شرب، صنعت، كشاورز نيتأم يمنابع آب برا نيهنوز هم از ا اياسترال

عات و و مطال دهشروع ش يشمس 90محدود از اواسط دهه  ياستحصال آب ژرف به شكل زيكشور ما ن

 يمختلف يها با واكنش رانياستحصال آن در حال انجام است؛ تا به امروز استحصال آب ژرف در ا نيهمچن

 در استحصال آب ژرف دارند! يطرح، اختالف ژرف نيرو شده و كارشناسان مخالف و موافق ا به رو

ه به بحث روز آن ك يتبعات احتمال ايمنفعت  يابعاد مختلف استحصال آب ژرف و بررس يبررس يبرا

شده است،  ليتبد ،و ...  داريو توسعه پا ستيز طيمح ،يشناس نيزم ،يمنابع آب تيريمتخصصان حوزه مد

بخش  تر شيكه پ ميدانشگاه بود يعلم ئتيو عضو ه كيزيمتخصص ژئوف "امنشيدكتر محمد آر" زبانيم

مخاطبان قرار گرفته  رايمخالف استحصال آب ژرف! در اخت "آب يايماف"گفتگو با عنوان  نينخست ا

 شده است: ميمخاطبان ارجمند تسن ميها تقد گفتگو نيبود؛ در ادامه مشروح بخش دوم ا
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 ليو استحصال آب ژرف در كشور تنها به دل قاتيتحق ريدر مس ها يانداز و سنگ ها ينظر شما فرافكن از

 نيمغرضانه و عمداً با ا زين يافراد نيب نيممكن است در ا اياست  يعدم مطالعه و نداشتن دانش كاف

 موضوع مخالفت داشته باشند؟

ها شروع كنم؛ دسته  كرد و بهتر است اول از مثبت ميبه چند دسته تقس ديها را با نظر ني: اامنشيآر دكتر

اند و صرفاً از  مطالعات جامع نداشته نهيزم نيندارند، در ا يو دانش كاف يهستند كه واقعاً آگاه ياول افراد

ها  و الزم است با آن دهم يحق م ها آنافراد نگران هستند و من هم به  نيا كنند؛ يصحبت م ياهناآگ يرو

نگر باشند؛  داد كه جامع يحيها توض به آن ديتا قانع شوند؛ با ميبرگزار كن يعلم يها و نشست ميگفتگو كن

آن  جيپژوهش كنند و نتا هنيزم نيپژوهشكده در ا ديها را منتشر كرد، با كرد و آن هيته يمطالب علم ديبا

دارند و  ينقش مهم نهيزم نيها در ا رسانه ست؟يچ "آب ژرف" تيماه واقعاًكه  مينيرا منتشر كنند تا بب

 ارزشمند است. اريبس نهيزم نيدر ا يرسان اطالع

دارند، اما تخصص ندارند و مغرض هستند و، چون  يدوم از مخالفان استحصال آب ژرف، آگاه دسته

 ستيها ن آن يخصوص يها اهداف شركت يتخصص ندارند و آب ژرف در راستا نهيزم نيا خودشان در

 و بن مخالف هستند. خيموضوع از ب نيبا ظهور ا

درباره چند پروژه آب ژرف حداقل  اي ديا شما چند مقاله درباره آب ژرف خوانده ديافراد اگر بپرس نيا از

 يليفس يها به پروژه آب تاًياطالعات داشته باشند، نها يلير خگفتن ندارند و اگ يبرا يحرف د،يا مطالعه كرده

 "! يبه شوشتر زدند گردن مسگر ،يآهنگر خگنه كرد در بل"قدر،  ! به قول شاعر گرانكنند يعربستان اشاره م

 يبه درست چوقتيه ر،يپذ ديبود و نه ژرف تجد يليكه آن هم از نوع آب فس يا عربستان از پروژه اهداف

 انه،يخاورم يسو نيپشت آن بوده است، اما شوربختانه امروز در ا ياسياصالً هدف س ديه و شامنتشر نشد

 ريذخا نيتر ياهبرداز ر يكيمغرض سرنوشت  يا كامالً متفاوت، عده يشناس نيزم طيبا شرا يدر كشور

هم چنان  نجايدر عربستان چه شد؟ نكند ا ديديكه د نديگو يو م دهند يكشور را به آن پروژه ارجاع م
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بوده و ما  ريدناپذيعربستان، تجد يليآبخوان فس تيعرض كردم كه اصالً ماه ميها صحبت يشود! در ابتدا

 .ميستياصالً به دنبال آن گونه منابع ن

 

 ديشا نديگو يم كند، ينم جاديا يپژوهش درباره آب ژرف كه مشكل م،ييگو يدسته از افراد م نيبه ا يوقت

سخن را  نيا قاًيدق م؟يبرداشت آب ژرف چه كن انيمتقاض ليآن وقت ما با س داد، جهيها نت پژوهش نيا

منطقه با برداشت آب  كي ازي. اگر مشكل آب مورد نام دهيگذشته شن يها مسئوالن در سال يها از برخ بار

باشد، چرا  يكشاورز ناراض دياست؛ چرا با ياقدام ارزشمند نيبرآورده شود، خب ا ريدپذيژرف تجد

و هزاران  ديايوجود ب به يكار يب يورشكسته شود، كل يباشند، صنعت به خاطر كم آب يدم ناراضمر ديبا

 د؟بمان يو منابع آب ژرف دست نخورده باق گر،يد يمشكل اجتماع

تناسب  رهيذخ زانيبرداشت آب ژرف هم با م زانيشود، م تيرعا يهمه جوانب كارشناس ديكه با البته

افراد (مخالفان استحصال آب ژرف) خودشان  نيود؛ جالب است اغلب اش تيريداشته باشد و درست مد

كه  يروز ندكجا بود ها نياند! ا نقش داشته يا حوضه نيو انتقال آب ب يسدساز يها در گذشته در پروژه

رقم  هياروم اچهيامروز در طيو شرا شد يم ليبه سد تبد يگريپس از د يكي هياروم ياتيح يها انيشر

 از نمك بنا شد؟ يكوه يكه سد گتوند رو يجا بودند روزك ها نيخورد؟ ا

موضوع واقف  نيدارند هم تخصص دارند و اگر هم تخصص نداشته باشند، به ا يسوم كه هم آگاه دسته

مردم را به دنبال خواهد داشت.  يتمنديو رضا يكشور رونق، آبادان يهستند كه استحصال آب ژرف برا

از  يكي. دعه در كشور، مخالف هستند و عادت دارند كه مخالفت كننافراد عموماً با هرگونه توس نيا

وابسته كردن  يعني ياست! استفاده از آب مجاز يدسته افراد، استفاده از آب مجاز نيا شنهاداتيپ

و از خارج  ديو پول آن را بپرداز ديگندم را در خارج بكار يعنيمرزها،  يكشور به آن سو يكشاورز

 بماند! يدست نخورده باق نجايب در اتا آ ديگندم وارد كن
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 تواند ياست كه آن كشور هر وقت كه دلش خواست، م نيوجود دارد، ا شنهاديپ نيكه درباره ا يا مسئله

نان مردم را به  خواهند يافراد م نيرا باال ببرد؛ ا متيق ايكند  ييجو بهانه ايقراردادش را فسخ كند! 

ما به خارج از كشور انتقال  يكه كاشت محصوالت كشاورز يوقت گريوابسته كنند! از طرف د ها، يخارج

ها آغاز  مهاجرت به شهر ليآن س جهيندارد كه انجام دهد كه در نت يكار نجايكشاورز ا گريد ابدي

 ياياح ينفر هم برا كيكه امروزه  يدست يها از هنر يو مثل برخ رود يم نياز ب ينسل كشاورز شود، يم

 داشت. اهدوجود نخو زين يبه نام كشاورز ي، شغلآن در كشور وجود ندارد

كم از خارج  كم ،ياساس يها ازين نيو همه ا وهيم ،ياست كه گندم، برنج، چا نيافراد ا نيتفكر ا جهينت

 ندهيآ يآب برا رهيذخ ها نيدر كشور است. ا ييآن، رخ دادن فاجعه غذا جهيوارد كشور خواهد شد كه نت

افراد فقط با برداشت آب مخالف  نيكه ا دياست. فكر نكن يگريد زيان چاما هدفش كنند، يرا بهانه م

فالن معدن را برداشت  ميخواه يم دييها با هرگونه توسعه است مثالً اگر شما بگو هستند بلكه مخالفت آن

را از خارج وارد  يماده معدن نيتفكر، قد علم خواهد كرد و خواهد گفت كه اگر ا نيباز هم هم م،يكن

 وستيرا هم پ يو چهار تا بهانه به ظاهر تخصص ندهيآ يبرا ديمعادن را بگذار نيارزانتر است و ا م،يكن

 به آن بدهند! يتا رنگ و لعاب علم كنند يسخنان خود م

 يمنبع چيه م،يسال بخواب 300 ديكرد، با تيرينوع تفكر، منابع كشور را مد نيا وهيبنا باشد به ش اگر

 ياند، ول ها منابع خود را از دست داده همه كشور مينيو بب ميشو داريسال ب دصياستحصال نشود و بعد از س

كه در  ميگو يبه جرأت م منافراد وابسته شدن كشور است؛  نيا دگاهي! اساساً دميما همه را حفظ كرد

منابع آب است  تيريهست، مشكل ما تنها در مد يآب به اندازه كاف ران،يمقدس ا نيكشور ما، در سرزم

و هم  شوند يها، هم معادن استحصال م . در قلب اروپا در دل جنگليآب و كم يه در خشكسالو ن

بدون شك از  شدند يمواجه م يآب يببا مشكل  ها يياگر اروپا شود؛ يم تيرعا يستيز طيمح يها شاخص

 .كردند يم يبردار كشورشان بهره يليفس يمنابع آب حت
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از  يو برخ شناسند ينم ياسيمرز س يعيمنابع طب ست؛ياستحصال آب ژرف سخت ن تيموضوع اهم فهم

هستند و  هيهمسا يها كشور انيم يمشترك يها به شكل سفره يدر مناطق مرز ژهيژرف به و يها آبخوان

كه مانع  شود بيتصو ينيقوان يممكن است چند سال بعد در سطح جهان م،يمنابع استفاده نكن نياگر ما از ا

 هيهمسا يها كشور م،يكن يمنابع غفلت م نيكه ما در برداشت ا يدر زماناستحصال آن شود؛ ممكن است 

 ينفت يها دانيم يمانند برخ زيژرف ن يها خوان منابع را استخراج كنند. آب نياز فرصت استفاده كرده و ا

 خواهد داشت. يريناپذ نها تبعات جبرا ها مشترك هستند و غافل شدن از آن كشور ريبا سا

 كنند يسد احداث م يمرز يها و رودخانه يمنابع سطح يرو ياطراف به راحت يها رحال حاضر كشو در

حوضه  يشناس نيگونه كه از نظر زم همان رند؛يمنافع كشور ما را در نظر بگ نكهيتا از آن بهره ببرند بدون ا

 گرياز د ياريسو در ب شود يم رانياست كه محدود به ا يزيتنها حوضه آبر يمركز رانيا زيآبر

 يها در آب يگونه است، حت نيژرف هم هم يها در آب شود، يآب از كشور خارج م ز،يآبر يها وضهح

و روند  يشناس نيزم يها سازند يريگ اختالف ارتفاع و نوع شكل ليبه دل ،يدر موارد يژرف گسل

 .شوند يمنابع از كشور خارج م نيها، ا گسل

 

 نيكه از اعماق زم يآب ايدارد و آ يبستگ ياملمختلف به چه عو ياز آب ژرف در مصارف آب استفاده

 دارد؟ زيآب شرب را ن نيتأم يالزم برا تيفيك شود، ياستحصال م

آب ژرف  تيفيعامل ك نيوابسته است؛ نخست ي: استفاده از آب ژرف به دو عامل اصلامنشيآر دكتر

 ريآبخوان و مس يشناس نيزم يها به سازند يمورد بستگ نياست كه همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد ا

 تيفيبا توجه به ك عمناب نيهر منطقه به شدت وابسته است؛ ا يها ازيحركت آب دارد و در مرحله بعد به ن

 ستيز طيسبز و مح يصنعت و فضا ،يكشاورز ،يشرب، مصارف خانگ يها نهيها در همه زم آن

 تيفيك يبرا يننده آب استاندارد مختلفك مصرف يها از بخش كيهر  يقابل استفاده باشند. برا توانند يم
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 شده است. فيآب تعر

در شرق كشور گسترده  ران،يمنابع آب ژرف ا نيشتريام، ب كه من داشته يقاتياساس مطالعات و تحق بر

 ،يشتر بند،ينا يها گسل رانيرا دارد. در شرق ا يآب ازين نيشتريكه كشور ب يياند؛ در واقع در جا شده

از منابع  يارزشمند يها ليدرونه، كلمرد و در جنوب شرق در منطقه مكران پتانس رمند،يه ار،ياسفند

 نيا ريمنابع و مس نيكننده ا هيقابل توجه، منابع تغذ يكيدروليه بيش ليژرف وجود دارد؛ به دل يها آب

 نيا مكن يم ديمتفاوت باشد؛ تأك تواند يدر هر محدوده م انيدارند البته سرعت جر انيها اغلب جر آبخوان

 .رنديدپذيو تجد ستندين يليمنابع آب ژرف فس

  

 يخارج زاتيو تجه رويبه ن ازيمطالعه و استحصال آب ژرف را بدون ن يالزم برا يها ليكشور ما پتانس ايآ

 م؟يهست يها و متخصصان خارج حضور شركت ازمندين زيكار ن نيا يبرا نكهيا ايدارد 

 يدر هر منطقه را بررس يكيناميژئود تينخست وضع ديرف بااكتشاف منابع آب ژ ي: برا امنشيآر دكتر

 يارزشمند ديدر كشور اسات ها نهيزم نيرفت كه در ا كيزيژئوف ياكتشاف يها كرد و سپس به سراغ روش

 كنند. ييمنابع را شناسا نيا يقادرند به خوب رانيدر ا نيو امروزه دانشمندان علوم زم ميدار

 ييها نهيدر زم د؛يرس يبه اهداف اكتشاف توان يها م ابزار نيتند كه با همهم در كشور هس يخوب يها ابزار

از  يكيزيژئوف يها در ساخت دستگاه ژهيو مختلف به نياز متخصص توان يشوند، م تيتقو ديهم كه با

هم دانش  زيآن ن نكرد يياجرا يكرد؛ برا تيها را تقو دستگاه نياستفاده كرد و ا يداخل نيمتخصص

وجود  ينظر مشكل نيو از ا ميدار اريدر اخت يارزشمند زاتيها و تجه كار و هم دستگاه يوريخوب، هم ن

 است. ازين نهيزم نيو اراده استوار در ا تيريندارد و تنها مد

درباره آن  توان ينم نيكه تاكنون در رابطه با آب ژرف انجام شده، منتشر نشده و بنابرا يمطالعات جينتا

 شود، يحفر شده، مطرح م يها از چاه يكيكه در رابطه با شور بودن  ييسفانه ادعامطالعات، نظر داد؛ متأ
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چاه  كيكه، چون آب  شود ينم لينبوده دل حيچاه صح كي يابيجا ،يدرست است، اما اگر در استان

در نوع  قيدق يزير عدم برنامه ،يكيزيژئوف يها اشتباه داده ريشور باشند! تفس زيها ن چاه گريشور بوده د

 ها نيهمه ا ،ييمايو ژئوش يكيناميدرست ژئود يها ليعدم تحل ،يعمق حفار ،يانتخاب ياكتشاف يها گمانه

 را در بر داشته باشد. يعواقب نيچن تواند يم

اشتباه است؛  يطيافراط كرد و افراط در هر شرا ديدر موضوع آب ژرف هم نبا كنم يجا عرض م نيهم

ژرف  يها چاه يابيشوند؛ در جا يبردار مطالعه و بهره يبه درستخود و  يبه جا ديمنابع آب ژرف هم با

شود و نقطه  هيهت سنگ يشود، حجم آب محاسبه شود، نقشه پ هيته ينقشه سه بعد ديدقت شود، با ديهم با

 آب را بتواند پمپاژ كرد. زانيم نيشتريشود كه ب نييتع ييدر جا يحفار

 يها ياما حفار م،يدار يخوب يها آبخوان ،يمتر 2000تا  يمتر 1000كه در اعماق  دهد ينشان م ها يبررس

چاه  كي ،يلومتريك 10در هر  نكهياصل موضوع منابع آب ژرف را منحرف كند؛ ا تواند يم مورد يب

 خود منحرف كند. ياصل ريژرف را از مس يها اصل طرح آب تواند يشود، م يژرف حفار

اجازه دهد، آب  نيزم يژئومورفولوژ كيكه تكتون يورتدر ص يلومتريك 50حداقل تا  توان يچاه م كي از

استان قرار باشد موضوع استحصال آب  كيرا در همان محدوده و در همان حوضه منتقل كرد. اگر در 

كه  ييها يررفت و عنوان كردن تعداد و شمار حفا شيحساب شده پ ديبا رديژرف در دستور كار قرار گ

 .ستيشده ن يوجه كارشناس چيو محاسبه ابعاد مخازن ژرف، به ه يه بعدس يها نقشه هيمدنظر است قبل از ته

و با دقت  تيمحترم آب با حساس يعال يشورا يموضوع آب ژرف از سو كنم يعاجزانه درخواست م من

موضوع  نيكه ا شود يمنابع آب ژرف در كشور احساس م يبرنامه جامع برا كينظارت شود؛ نبود 

استفاده از  با يو جامع اكتشاف قيبرنامه دق كي يرا به دنبال داشته باشد؛ طراح ييها طيافراط و تفر تواند يم

 برطرف كند. يآب ژرف را به خوب نهيكشور در زم يها ازين تواند يم يمتخصصان داخل

 نيا قاتيكه در مطالعه و تحق يجمهور استير ياز معاونت محترم علم يرانيپژوهشگر ا كيبه عنوان  من
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كالن آب  يها پژوهش گونه نياما بهتر است ا كنم، يرا انجام داد، تشكر م ياديز يها شموضوع مهم، تال

شده، دنبال  فيتعر آب يعال يشورا رنظريكه ز يدر ستاد ايكشور  يشناس نيو سازمان زم رويدر وزارت ن

 شود. دهيموضوع منابع آب ژرف د يبرا ييجا ديبا يياجرا يها دستگاه نيشود؛ الزم است در ساختار ا

 يپاكساز اياز حوزه نفوذ ماف دياست و آب با يدگرگون ازمنديآب در كشور ن تيريدر مد يحكمران

اگر وزارت آب در كشور  م؛يدار ازيكه ما به وزارت آب ن ديمهم خواهند رس نيزود به ا اي ريشود. د

ستاد  نندتاد ماس كياگر تاكنون  شود؛ يكار م يهمه انواع منابع آب به طور تخصص يشود، رو سيتأس

مطالعه  يشده بود، منابع آب ژرف كشور هم به درست ليژرف تشك يها آب يبرا هياروم اچهيدر ياياح

 بود. دهيرس يبه بهره بردار يشده بود و هم به درست

 يموضوع برا نيچرا كه ا شود ينم ياما اعتراض شود، يمنابع استفاده م نياز ا زين نيو چ اياسترال كا،يآمر در

موضوع در كشور ما همچنان مخالف دارد! منابع آب ژرف در تك  نيا كامالً حل شده است، اما اه آن

 يشورا تيحما ازمندين وضوعم نيشود كه ا هيآن ته يسه بعد يها مطالعه شود و نقشه ديها با تك استان

 است. يشناس نيو سازمان زم رويوزارت ن شتريآب و همت ب يعال

 ديبا م؛يهست يبه نام منابع آب ژرف در مقطع دكترا تخصص يديجد شيگرا جاديا ازمنديها، ن دانشگاه در

شود؛ ما  سيآب تأس يپارك علم و فناور نيدر كشور، پژوهشكده مستقل در منابع آب ژرف و همچن

كشور، از داشتن  يخلدا يها ازيعالوه بر برآورده كردن ن يكه حت ميبه روز باش نهيزم نيدر ا يبه قدر ديبا

 جاديا يهزاران سال قبل در فناور انيرانيچطور ا م؛يداشته باش يكشور، ارزآور يبرا يانش و فناورد نيا

خود  قاتيتحق يبرا ديبا ميكه دار يكيناميو ژئود يعيطب يها بودند؛ ما از فرصت شروي(قنات) پ زيكار

 .رديقرار گ ينيبمورد باز يجد يآب به طور يعال يموضوع مهم در شورا نيا دوارميام م؛ياستفاده كن
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 21/02/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي آب در بخش كشاورز ينسخه كاهش تقاضا

 

و  يديتول يها   استيدر س ياز ضرورت بازنگر يمقام سابق وزارت جهاد كشاورز : قائم اقتصاد يايدن

 سيرئ بينا ش،يپ يكاهش مصرف آب در كشور سخن گفت. چند يبرا يبخش كشاورز يتجار

با هدف حفظ  هينكته اشاره كرد كه ترك نيبه ا »لنايا«وگو با  در گفت يو سبز وهيفروشندگان م هياتحاد

به  رانيدرات هندوانه از اصا زانيرو م نياست، از ا  كشت هندوانه را كاهش داده زانيخود م يمنابع آب

بحث صادرات محصوالت  ر،يخ ايخبر صحت داشته باشد  نيا نكهيشدت گرفته است. فارغ از ا هيترك

 يها   يخشكسال وعرغم وق هاست كه مورد مناقشه قرار گرفته است. البته به مانند هندوانه سال يبر آب

 رانيدر ا يو تجارت محصوالت كشاورزكشت  يدر كشور، ظاهرا الگو يتنش آب ديتشد زيو ن يدرپ يپ

است كه با  نيبه آن پاسخ دهند ا ديبا استگذارانيكه س يمانده است. اما پرسش يباق رييهنوز بدون تغ

 ايآ     شود، يسدها منتشر م نابعكه هر روز از كاهش م يبه آب در كشور و اخبار يدسترس يكنون تيوضع

تا  85كه سهم مصرف آب در آن حدود  يحوزه كشاورز يها   هو برنام ها   استيدر س يرييتغ ستيقرار ن

 شود؟ جاديدرصد كل مصرف ساالنه كشور است، ا 90

 يو تجار يديتول يها   استيدر س يبازنگر ،يخصوص، سرپرست سابق وزارت جهاد كشاورز نيهم در

 ها،   استيس رييو بر ضرورت تغ داند   يضرورت م كيكاهش مصرف آب را  يبرا يبخش كشاورز

 .كند يم ديتاك ها   تيها وحما   برنامه

و  يو سطح ينيرزميز يها   تعادل در آب گزارش اتاق تهران، عباس كشاورز با اشاره به وقوع عدم به

 يآب در كشور منجر شده است، گفت: ط نيدر تام يكه به بروز مشكالت يمياقل راتييتغ نيهمچن

شده  شتبردا ينيرزمياز منابع آب ز شتر،يمترمكعب ب ارديليم130گذشته، در سطح كشور حدود  يها سال

از جمله فرونشست منجر شده است.  يگريمشكالت د زيو ن ريذخا نيتعادل در ا رفتار به عدم نيو ا

 .رديصورت گ ييجو منابع صرفه نيدر برداشت از ا ديبا نيبنابرا
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ها و    ها، رودخانه   به تاالب يطيمح   ستيز يها   آبه ها، حق سال نياست كه در ا نيمساله ا نيافزود: دوم يو

اند؛    در معرض خشك شدن قرار گرفته زيبسترها ن نيو ا افتهياختصاص ن يكاف زانيبه م يداخل يها   اچهيدر

هم به  مياقل رييتغ ،ي. از طرفهاست   آبه قح نيگرفتن ا دهيمحصول ناد زگردها،ير دهيكه اكنون پد چنان

وجود خواهد داشت و  يكشاورز يبرا يآب كمتر نده،يآ    در ن،يشور دامن زده است. بنابرادر ك يآب         كم

 يرفتارها هيكل ديهدف با نيبه ا يابيدست يآب حركت كند. برا يدر جهت كاهش تقاضا ديبخش با نيا

 .ردينظر صورت گ ديتجد قاتيو تحق هيسرما ،يتكنولوژ ت،يبرنامه، حما است،يكند و در س رييگذشته تغ

اقدامات  نيتر از مهم يكيكاهش مصرف آب اشاره كرد و گفت:  يراهكارها برا يسپس به برخ كشاورز

شود،  ديدر داخل تول ديكه با يبخش، آن است كه در تعداد محصوالت نيكاهش مصرف آب در ا يبرا

 دايپ سوق ييوبه سمت و س ديبا ها   استيمثال، س يكشت آنها در داخل محدود شود. برا ايشده  يبازنگر

 يكشت برخ    فصل ديحال با ني. در عرديو مازندران صورت گ النيكند كه كشت برنج تنها در گ

كاهش مصرف آب در  يو برا كند يمصرف م ياديمثال، چغندر بهاره آب ز يكند. برا رييمحصوالت تغ

 نيمصرف آب كشت اصورت،  نيكند؛ در ا رييتغ زييزمان كشت چغندر از تابستان به پا د،يبخش با نيا

كند. علوفه كشور  رييمصرف علوفه تغ يالزم است، الگو ني. همچنابدي   يكاهش م سوم كيمحصول به 

 يا   محصوالت علوفه ديحتما با نيبر است. بنابرا پرآب يمحصول ونجهيبوده و  ونجهيبه  ياكنون متك

 شود. يبر به كشاورزان معرف   آب كم

 گريرا از د يا   گلخانه يو توسعه كشاورز كرويم ياريدر ادامه، آب يرزسابق وزارت جهاد كشاو سرپرست

 يو حت يزيجال ،يفيص ،يمحصوالت سبز ديتول ديكرد و گفت: با يكاهش مصرف آب معرف يراهكارها

شود.  تيهدا لندب يها   پشته يرو ديتول ريكشت نظ ديجد يها   كيو تكن يا   كشت گلخانه يباغات به سو

 نيا يكه اجرا دهد يما نشان م يها   ياز راهكارها وجود دارد و بررس يا   شده متنوع و شناخته    هبست نيبنابرا

 راهكارها دشوارتر خواهد بود. ياجرا فتد،يب قيمساله به تعو نياست. اما هرچه توجه به ا يشدن ها   استيس
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 21/02/1401روزنامه جوان مورخ  – آب يپلماسيد

 

 يذريچ زهرا

 يو مناطق شرق يساكنان غرب، جنوب غرب يماه سال را برا نيتر يبهشت بهشت،يمهاجر، ارد يها زگردير

و  دهيهم رس تختيبه پا ياست كه حت يگرد و غبار مدت يها كرده است! طوفان ليكشور به جهنم تبد

 يها كشور ياصول ريغ يها يساز سد ها زگردير نيدرصد از منشأ ا 70. تا است نفس مردم را بند آورده

منشأ  نياست. هم هموطنانمان را در شرق و غرب كشور سد كرده دنياست كه راه نفس كش هيهمسا

از  يناش يو آلودگ ها زگرديبر زخم ر يمرهم يداخل يطيمح ستيتا اقدامات ز شود يموجب م يخارج

 يبرا يالملل نيب يها تيكشور و استفاده از ظرف يپلماسيدخالت دستگاه د ازمنديمسئله ن نيآن نباشد. ا

و دجله و  رمنديه يها و دادن حقآبه يالملل نياصول ب تيو افغانستان به رعا هيترك يها واداشتن كشور

 نيدر برابر ا يداده، قرار است موضع انفعال حيامور خارجه توض ريفرات است. حاال آنطور كه وز

كشور فعاالنه وارد حوزه  يپلماسيبشكند و دستگاه د ستيز طيكننده مح و فلج ياصول ريغ يها يازسدس

 يحقوق يها وزارت امور خارجه در تالش است با انجام كار ان،يعبدالله ريآب شود. به گفته ام يپلماسيد

 يها چالشدوجانبه  يپلماسيمناسبات و د نيو همچن يمشترك مرز تهيكم ليتشك قياز طر ياسيو س

 كند. يريگيپ رمانكشو ستيز طيمح يرا برا هيترك يها سد يطيمح ستيز

 ليتبد ايو غرب به رؤ يدر جنوب غرب رانيمردم خطه مقاومت ا يبرا گريحاال د يآسمان آب دنيد

حاال چند  كردند، يم يريگيماه شانيدر روستاها يو بلوچستان هم كه روزگار ستانيس ياست. اهال شده

 يها شان از تانكر تشنه يها كردن لب رابيس يندارند و مردم برا دنيآشام يبرا يآب يحت دشو يم يسال

 يرا دارا ها زگرديدرصد ر 70كشور،  ستيز طيسازمان مح سيسالجقه، رئ ي. علكنند ينذر آب استفاده م

و عربستان  هيعراق، سور ژهيو اطراف به يها كشور ها زگرديخاستگاه ر ي. به گفته وداند يم يمنشأ خارج
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تن گرد  ونيليم 127وجود دارد كه  رانيهكتار كانون گرد و غبار در اطراف ا ونيليم 270 نياست. همچن

سازمان  سي. رئميكن يزير ها برنامه مهار آن يبرا يستيز طيمح يپلماسيبا د ديكه با كند يم ديو غبار تول

ها،  خل كشور، معتقد است كاهش بارشتن گرد و غبار در دا ونيليم 4 ديبا اشاره به تول ستيز طيمح

هوا  يو آلودگ ها زگرديموجب شد موضوع ر هيهمسا يها كشور تيدر مصرف آب و وضع تيريمد سوء

امور  ريوز انيرعبداللهيام نياما روز گذشته حس زگردها،ير يماجرا نيشود. هم ليتبد يمسئله مل كيبه 

مهاباد در مجلس درباره  ندهيودزاده، نمابه سؤال جالل محم ييپاسخگو يخارجه كشورمان را برا

ها موضع منفعالنه  كشورمان پس از سال يپلماسيتا دستگاه د كشاندبه مجلس  هيترك هيرو يب يها يسدساز

 انيآب و پا يپلماسيد يبرا رانيآن، از موضع فعاالنه ا يطيمح ستيو تبعات ز ها يسدساز نيدر برابر ا

 كند. ييكشور رونما يطيمح ستياز مشكالت ز يدادن به بخش مهم

 

 آب يانفعال يپلماسيد انيپا

 چيه هيترك يمهاباد در رابطه با سدساز ندهينما يها صحبت ديمجلس باتأك يدر نشست علن انيرعبداللهيام

در «با انتقاد از انفعال گذشته گفت:  ميندار ندگانياز نما كي چيدر موضوع آب با ه ينظر اختالف

در  دولت. ميو با طرف ترك داشت يبا طرف عراق يمفصل يها گفتگو ه،يترك يها يخصوص سدساز

 يديدستورات اك روين ريبه بنده و وز جمهور سياست و رئ داشته يهشت ماهه گذشته، اقدامات متفاوت

 »است. مسئله داده نيا يريگيجهت پ

 جاديا يسدسازدر حوزه  ياقدامات هيقبول دانستن اقدامات كشور ترك قابل ريامور خارجه با غ ريوز

ورود آب به كشور درباره اقدامات  زانيدر م يمنف ريو منطقه شود و تأث رانيمردم ا يمشكالت برا

 يها داريسه بار در د«داد:  حيتوض نگونهيا هيآب ترك يپلماسيشده در هشت ماه گذشته در رابطه با د انجام

در  يتوجه جد يگيبه رسم همساخواستم تا  هيامور خارجه ترك ريو تهران، از وز وركيوين يحضور
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 يدر حوزه سدساز هيو ترك رانيا نيب يا قرارداد دو طرفه چيباشند. ه رودخانه ارس داشته يرو ها يسدساز

رابطه گفت ما  نيدر ا هيخارجه ترك رامو رياعالم شد و وز هياست. مراتب اعتراض به ترك وجود نداشته

در  ي. كار مهمميكن يو در تابستان آن را رها م رهيان ذخو آب را در زمست ميآب ندار نيبه ا يازين چيه

نسبت به  يدر حوزه مباحث آب هيبا ترك خ،يبار در طول تار نياول يبرا ميو توانست ميچهار ماهه انجام داد

از كارشناسان وزارت خارجه و  يميسفر را ت نياول ني. همچنمينمشترك توافق ك يمرز تهيكم ليتشك

سفر كند. همه اقدامات  رانيبه ا هياز ترك يئتيه زين يانجام دادند و قرار است به زود هيبه ترك رويوزارت ن

 »است. انجام شده هيو ترك رانيا نيب ياسيو س يحقوق

است و صرفاً  يما در مناطق كوهستان يها يسدساز نديگو يم هيمقامات دولت ترك انيرعبداللهيگفته ام به

 است. يآب مصارف برق يبرا

 

 يالملل نيساز و كار ب كياز نبود  هيترك ادهاستف سوء

ارس  يرو هيترك يها يسدساز تيدولت و وزارت امور خارجه هم از وضع نكهيبر ا ديخارجه با تأك ريوز

 نيا دنيبه سرانجام رس يبرا ديبا«كرد:  حيهمصداست، تصر ندگانيو با نما ستيو دجله و فرات قانع ن

ساز و  كينبود  يفضااز  ه،يها از جمله ترك از كشور يبرخ ميبگذار ديو نبا ميمسئله دست به دست هم ده

 »و چه در عراق استفاده كنند. رانيچه در ا يطيمح ستيز طيشرا رييتغ يدر راستا يالملل نيكار ب

 هياگر ترك«گفت:  كند، ينم يالملل نيب تيشكا هياز ترك رانيسؤال كه چرا ا نيدر پاسخ به ا انيرعبداللهيام

است،  ارياما آنچه امروز در اخت م،يببر شيموضوع را پ ميتوانست يبود، م وركيوين 1997 ونينسجزو كنوا

 نياز ا توان ياست كه م نبهدوجا يپلماسيمناسبات و د نيو همچن يمشترك مرز تهيكم ليتشك قياز طر

 »كرد. يريگيمسئله را پ نيطرق ا

 نيدر تأم يپارلمان يپلماسيدولت و د تياز ظرف با استفاده ميكرد كه بتوان يدواريخارجه ابراز ام ريوز
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 .ميحوزه موفق باش نيدر ا يمنافع مل يحداكثر

 

 گرفتن حقآبه هامون يبرا يالملل نيو ب يبه اقدام قانون ديتهد

هامون هزاران ساله در حال  رمند،ياز رود ه رانيپرداخت نكردن حقآبه ا ليبه دل زيشرق كشور ن در

از  يا در گوشه يريگيماه يها قيو بلوچستان هنوز قا ستانيس يها ز روستاا يشدن است. در برخ خشك

حقآبه  كه كنند يم تيحكا ييها كه صاحبانش از روز ييها قيقا خورد؛ يترك خورده به چشم م نيزم

 !كردند يم يريگيدر روستا ماه يجار يها از رودخانه يها قيقا نيو با ا شد يداده م رانيا

حاكمه موقت افغانستان درباره  ئتيبا انتقاد از عملكرد ه زين رمندياز ه رانياره حقآبه ادرب انيعبدالله ريام

 رانياز آب به ا يخان افغانستان، بخش كم از آب سد كمال يبخش يبا آزادساز«گفت:  رانيحقآبه ا

خواست پر از آب بود، در انخ كه سد كمال يدر افغانستان شد و در زمان ياديز يها ياما كارشكن د،يرس

 يروبيال ياعالم كرد آمادگ رانيا نياست؛ با وجود ا نشده يروبيال رياما گفتند مس م،يكرد يآزادساز

 ينرسد، اما طرف افغانستان بيسد آس يها نيدارد تا آب بازنگردد و به تورب يآب را به صورت فن ريمس

 »كنند. يروبيال دشانخو يها كه شركت ميدار ازيدالر پول ن ونيليم 3گفت 

كار آمدن طالبان در افغانستان سرپرست وزارت خارجه افغانستان  ياز زمان رو انيعبدالله ريگفته ام به

 است. اذعان كرده رمنديدرباره حقآبه ه ياسالم يچندبار به حق جمهور

 ،ميكن يم يالملل نيو ب يرا ندهد، اقدام قانون رانياگر طالبان حقآبه ا«كرد:  ديتأك انيعبدالله ريام نيحس

حاكمه  ئتيما نسبت به ه يراهبرد استيدر س كننده نيينقش تع رمندياز ه رانيحقآبه ا نيچراكه تأم

و  يقانون يها ريرا ندهد، از تمام مس رانيحاكمه موقت افغانستان حقآبه ا ئتيافغانستان دارد و اگر ه

 .ميكن ياستفاده م يالملل نيب

 يما كمك ديبازد يموقت افغانستان تا االن براحاكمه  ئتيامور خارجه كشورمان ه ريگفته وز به
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 فراهم شود. ديبازد نيها قول داد كمتر از چند هفته امكان ا است، اما سرپرست وزارت خارجه آن نكرده

 !هيترك يآب يهژمون يبرا ييها و داپ پروژه گاپ

پروژه  است! هيترك» گاپ«هم ماحصل پروژه  ميهمچون هورالعظ ها زگردير يداخل يها چشمه يحت

را به  تيفعال نيا هيو ترك شود يسد را شامل م 22است كه  ييها از پروژه يكيگاپ  اي يجنوب يآناتول

كار  نياز ا ياسياست كه به استفاده س نيمدنظر قرار داده و در اصل به دنبال ا نيبهانه توسعه مناطق كردنش

عراق،  ه،يدست همچون سور نييپا يها از آب به عنوان سالح در مقابل كشور خواهند يها م بپردازد. آن

در حوزه  هيترك يها سد رهيذخ زانيم دهد ياستفاده كند. مطالعات نشان م يعرب يها كشور يو حت رانيا

كل  تواند ياگر اراده كند، م هيدجله در حال حاضر معادل كل آورد ساالنه رودخانه دجله است و ترك

 ميشدن تاالب هورالعظ بحث خشك رانيا يروژه گاپ روكند. عمده اثر پ رهيذخ شيدجله را پشت سدها

 يالملل نياز سه تاالب ب نيالنهر نياست. تاالب ب نيالنهر نيتاالب ب يها از بخش يكيبه عنوان 

باعث  هيترك ياست كه سدساز شده ليزه تشكيهورالهو اي ميهورالحمار و هورالعظ ،يهورالمركز

پروژه » داپ«گرد و غبار است.  ران،يا يپروژه گاپ برا و عمده اثر شود يها م تاالب نيخشكاندن ا

است و آثار و  به صورت محرمانه و بدون انتشار اطالعات آغاز كرده هيترك شود ياست كه گفته م يگريد

 ياريطرح آب 100سد و  90دارد. بر اساس اطالعات موجود، پروژه داپ  يشتريب يطيمح ستيتبعات ز

بر آورد رودخانه  ميمستق ياست. پروژه داپ به واسطه اثرگذار داده يرا در خود جا يكشاورز ياراض

بخش  يبر زندگ يريناپذ جبران يها بيآس تواند يدجله و فرات، م زيآورد حوضه آبر نيارس و همچن

 ها است، وارد كند. رودخانه نيوابسته به ا اتشانيكشور كه ح يغرب و شمال غرب
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 22/02/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - تخت؟يپا يسدها يآب ريچه خبر از ذخا

 

تهران گفت:  يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار   بهره ري: مد اقتصاد يايدن

 نيكه ا دهيمترمكعب رس ونيليم580آب شرب استان تهران در حال حاضر به  ندهكن   نيتام يسدها رهيذخ

 مواجه است. يدرصد28نسبت به سال گذشته با كاهش  زانيم

 رهيخبر، اظهار كرد: ذخ نيبا اعالم ا ياري(پاون)، محمد شهر رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش پا به

 نيكه ا يمترمكعب است، در حال ونيليم580حال حاضر  آب شرب استان تهران در كننده   نيتام يسدها

در مخازن  آب رهياساس ذخ نيمترمكعب بوده كه بر هم ونيليم807رقم در روز مشابه سال گذشته 

آب به  يورود زانيم نكهيا انيبا ب يدرصد كاهش داشته است. و 28استان نسبت به سال گذشته  يسدها

 زانيم نيمترمكعب است كه ا ونيليم709تاكنون، حدود  يجار يآبسال  يگانه استان از ابتدا پنج يسدها

 ر،ياخ يها   رغم بارش   : بهفتمترمكعب بوده است، گ ونيليم940از  شيگذشته ب يدر مدت مشابه سال آب

گذشته  يآب شرب تهران همچنان نسبت به مدت مشابه سال آب كننده نيتام يآب به سدها يورود زانيم

از  شيمهر امسال) تاكنون ب ي(ابتدا يسال آب يافزود: از ابتدا ياجه شده است. ومو يدرصد25با كاهش 

مقدار نسبت به متوسط بلندمدت  نيثبت شده كه ا ناستان تهرا يدر حوزه عملكرد يبارندگ متر يليم179

 .دهد ينشان م يدرصد28كاهش 

هار كرد: حجم آب سد گانه استان، اظ   پنج يموجود در سدها رهيدر خصوص آمار آب ذخ ياريشهر

در روز  زانيم نيكه ا يمترمكعب اعالم شده، در حال ونيليم110حدود  ماه بهشتيارد 19در  ريركبيام

سال  درمترمكعب  ونيليم321مترمكعب بوده است. حجم آب سد طالقان از  ونيليم179مشابه سال گذشته 

مترمكعب  ونيليم66ترمكعب به م ونيليم59از  انيمترمكعب و حجم آب سد لت ونيليم245گذشته به 

 يبا موجود سهيمترمكعب بوده كه در مقا ونيليم87حجم آب سد الر  نيادامه داد: همچن ياست. و دهيرس
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از  زين املو. حجم آب سد مدهد يمترمكعب كاهش نشان م ونيليم42پارسال،  يمترمكعب ونيليم129

از  يبردار   دفتر بهره رياست.  مد هديمترمكعب رس ونيليم72مترمكعب سال گذشته، به  ونيليم121

گرم تابستان را  يروزها نكهيتهران اظهار كرد: با توجه به ا يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتيتاس

را  يآب كم تيتوانست وضع ميخواه ييجو   مصرف و صرفه تيريشهروندان، مد يبا همراه م،يدار رو شيپ

اوج مصرف  يدر روزها ژهيو   به داريآب شرب پا نيدر حوزه تامچالش را  نيو كمتر ميپشت سر بگذار

 .ميآب داشته باش
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ران تشنه است/ كشاورزي خاك غرب اي منطقه غرب؛ -راهكارهاي مديريت منابع آب

 24/02/1401خبرگزاري مهر مورخ  – سنتي متهم اصلي چالش آب

 

 
 

هاست به صدا درآمده، روندي كه بارها مسئوالن و نمايندگان مجلس  زنگ هشدار كم آبي در كشور سال

 .اند در ادوار مختلف از آن با عنوان ابرچالش ياد كرده

كم آبي يا خشكسالي باليي كه در بازه زماني  :محمدرضا علي اشرفي -ها گروه استان - رخبرگزاري مه

دهد، موضوع جديدي در كشور ما نيست و اثرات مخرب آن بسيار شديدتر از حوادث  طوالني رخ مي

توان گفت يك تهديد بزرگ براي به هم خوردن تعادل زندگي بشري  طبيعي ديگر است و به وضوح مي

 .شود يمحسوب م

توجهي است و  رسد ماحصل روند طوالني مدت بي توجهي يا كم اي كه به نظر مي چالش كم آبي، پديده

هاي مديريتي خود را بپوشانند براي كسي  اينكه متوليان اين مسئله با تكيه به اين كليدواژه بخواهند كاستي

 قابل قبول نيست.

https://www.mehrnews.com/news/5485299/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/5485299/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/5485299/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/
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ه است و ضرورت دارد همه مردم در كنار مسئوالن هاي اخير مسئله آب به چالشي ملي تبديل شد طي سال

 امر براي گذر از اين بحران تالش كنند.

رو هستند و تنش آبي به چالش و موضوع مهم كشور تبديل  شهر كشور با مشكل آب روبه 500بيش از 

 رو هستند. شده است. تمامي شهرها و روستاهاي كشور نيز با چالش آب روبه

ها زنگ خطر تنش آبي را به صدا درآورده و  زيرزميني در بسياري از استانهاي آب  تراز منفي سفره

 تر براي مديريت منابع آب تدابيري اتخاذ كرد. كارشناسان بر اين باورند كه بايد هر چه سريع

ها در كشور جدي است و بايد در كنار  واقعيت اين است كه بحران كم آبي با كاهش محسوس بارش

 ب، براي تأمين منابع پايدار آبي چاره كرد.در مصرف آ جويي صرفه

 پردازيم. هاي غرب كشور مي در اين گزارش به وضعيت تنش آبي و نحوه مديريت منابع آب در استان

 
 

 راهكار خروج از بحران آب فراسرزميني كشت آذربايجان شرقي:

هاي اخير  شود، طي سال هاي كشاورزي ياد مي كه همواره از آن به عنوان يكي از قطب آذربايجان شرقي

https://www.mehrnews.com/news/5470273
https://www.mehrnews.com/news/5470273
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رو است. كشاورزي سنتي با كشت محصوالت پرآب بر در حالي در آذربايجان  روبه با مسئله كم آبي

 رقي ادامه دارد كه بحران منابع آبي اين منطقه زنگ هشدار را به صدا درآورده است.ش

اي براي تعيين  شود. اصالح الگوي كشت برنامه در اين بين اصالح الگوي كشت بيش از پيش احساس مي

الگوي كشت مناسب هر منطقه است تا اهداف كشور در توليد محصوالت كشاورزي محقق شود كه البته 

 قانون در زمينه الگوي كشت به يك ضعف در اجراي اين برنامه مهم و راهبردي تبديل شده است. نبود

را راهكار اصلي براي خروج از اين چالش در آذربايجان شرقي اعالم  فراسرزميني كارشناسان كشت

 كنند. مي

با اشاره به وضعيت كشاورزي در آذربايجان شرقي  رنگار مهرخب كارشناس حوزه كشاورزي در گفتگو با

و تأثير بحران آب در كاهش توليدات محصوالت كشاورزي گفت: براي خروج از اين وضعيت بايد 

 مورد توجه قرار گيرد. فراسرزميني كشت

جان و عليرضا اسدالهي با تاكيد بر اينكه آذربايجان شرقي وجه اشتراكات زيادي با جمهوري آذرباي

در ارمنستان و جمهوري آذربايجان بايد مورد توجه  فراسرزميني ارمنستان دارد، افزود: براي همين كشت

حاضر خود كشور ارمنستان براي همكاري در زمينه  درحال مسئوالن امر در جهاد كشاورزي قرار گيرد.

 شده است. پيشقدم هاي موجود در اين كشور و ارائه پتانسيل فراسرزميني كشت

هاي اقتصاد مقاومتي  به عنوان يكي از اولويت فراسرزميني اين فعال حوزه كشاورزي سپس افزود: كشت

مطرح و توسط هيئت وزيران تصويب شده است و بايد دولت سيزدهم نيز براي اجراي آنها  92در سال 

 همت كند.

تواند در  مي كلزا ملهاي روغني شا وي با تاكيد بر اينكه محصوالتي همچون ذرت، سويا، جو و دانه

در اولويت قرار گيرد، ادامه داد: در اين خصوص سرمايه گذاران بايد ورود كنند و  فراسرزميني كشت

 هاي الزم را انجام دهد. دولت نيز از آنها حمايت

https://www.mehrnews.com/
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 راهكارهاي برون رفت از چالش كم آبي در آذربايجان شرقي

 حوزه راهكار

 كشاورزي فراسرزميني كشت

 كشاورزي از منابع زير زميني كاهش برداشت

 كشاورزي اصالح الگوي كشت

وجود دارد، گفت: عراق،  فراسرزميني اسدالهي در خصوص ديگر كشورهايي نيز كه امكان كشت

به تنش روسيه و اوكراين نيز امكان  باتوجه افغانستان و پاكستان مشكالت امنيتي دارند و

توان در ارمنستان، آذربايجان، غنا و قزاقستان  ولي مي در اين كشورها وجود ندارد. فراسرزميني كشت

 تمركز كرد. فراسرزميني روي كشت

وي ادامه داد: با توجه به وجود شرايط منفي حاكم بر بخش كشاورزي كه عمدتاً ناشي از تغيرات اقليمي و به 

رويه  واردات بيسالي در سطح كشور است، امنيت غذايي ايران با وجود  آبي و به نوعي خشك تبع آن كم

 بر شش ميليارد دالر است به شدت به مخاطره افتاده است. هاي روغني كه ساليانه حداقل بالغ انواع غالت و دانه

 

 الگوي كشت بايد تغيير كند آذربايجان غربي:

كشيد امروز در سايه بي  كه روزگاري عنوان دومين استان پرآب كشور را يدك مي آذربايجان غربي

 تدبيري در مديريت منابع آبي، با بحران و تنش آب مواجه است.

برفي بسيار محدود در فصل زمستان و هاي  هاي پيشين، بارش هاي بسيار كم و غيرقابل مقايسه با سال بارش

كاهش قابل توجه منابع برفي در استان و همچنين وضعيت نامناسب منابع آبي سطحي و زيرزميني از يك 

طرف و همچنين استفاده بيش از حد از اين منابع به ويژه در حوزه كشاورزي موجب شده تا اين استان 

 شود.هاي گذشته، استاني پرآب تلقي  نتواند مثل سال
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حوضه آبريز تعريف شده است  3اي ارائه شده، در اين استان  طبق آماري كه از سوي شركت آب منطقه

درصدي و در حوضه درياچه  18كه امسال به ترتيب از شمال به جنوب در حوضه آبريز ارس كاهش 

 درصدي نزوالت آسماني را شاهد بود. 6اروميه كاهش 

ن غربي نيز طبق برآوردهاي صورت گرفته، در وضعيت مناسبي عالوه بر آن، وضعيت سدهاي آذربايجا

قرار ندارند و شايد تنها بتوان آن را براي شرب شهروندان ذخيره دانست و نبايد توقعي بيش از آن، از اين 

 منابع آب سطحي داشت.

اين هزار هكتار  130هزار هكتار زمين كشاورزي داريم كه  120در استان آذربايجان غربي نزديك به 

اراضي كشاورزي در حال كشت و بهره برداري هستند و با توجه به ميزان آب مصرفي در بخش شرب و 

شود  ها مصرف مي صنعت در كنار آب كشاورزي ساالنه حدود چهار ميليارد مترمكعب آب در اين بخش

 كه برابر با منابع آبي يك سال استان است.

انشگاه اروميه نيز در خصوص وضعيت منابع آبي استان رئيس پژوهشكده مطالعات درياچه اروميه در د

كنيم و  گفت: ما در آذربايجان غربي و حتي در كشور در اقليم نيمه خشك زندگي مي خبرنگار مهر به

اي اخير با ه رود متأسفانه در سال آب به عنوان يك موضوع حياتي و غيرقابل جايگزين به شمار مي

 ايم. دستكاري در طبيعت و عدم مديريت صحيح منابع آبي شرايط را به حالت بحراني درآورده

هاي غيرمجاز و مجاز بيش از طرفيت  كامران زينال زاده كشت بي رويه محصوالت كشاورزي، ايجاد چاه

ريزگردها، اثرات  هاي زيرزميني را از مهمترين داليل كم آبي در آذربايجان غربي برشمرد و گفت: آب

ها و مشكالت موجود در بخش كشاورزي بخش ظاهري اين  مخرب زيست محيطي، خشك شدن تاالب

هاي آتي اثرات  هاي زيرزميني است كه در سال بحران است متأسفانه فاجعه اصلي از بين رفتن ذخاير آب

 مخرب آن بيشتر از امروز مشهود خواهد بود.

انيم در سه استان حوزه آبريز درياچه اروميه با توسعه نامناسب اراضي تو سال اخير هر چه مي 15وي در 
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هاي زيرزميني و مديريت ناصحيح منابع آبي منابع آبي را هدر داده و  كشاورزي، برداشت بي رويه آب

هاي زيرزميني  وضعيت درياچه اروميه را بحراني كرديم، گفت: بيش از يك ميليارد مترمكعب از آب

ها و حتي  هاي زيرزميني سال دانند براي احياي ذخاير آب انجام گرفته و امروز همه مي برداشت غيرمجاز

 هاي زيادي زمان نياز است. قرن

هاي آذربايجان غربي ممنوعه هستند، افزود: اين در حالي است  زينال زاده با بيان اينكه امروز بيشتر دشت

وده و محصوالت اقتصادي توليد و به بازار عرضه ايم تاكنون ارزش افز كه در بخش كشاورزي نيز نتوانسته

ايم از منابع آبي با صرفه اقتصادي  كنيم متأسفانه هم منابع آبي هدر رفته و هم با كشاورزي سنتي نتوانسته

 مناسب استفاده كنيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه با اشاره به اينكه در سايه بي تدبيري و عدم مديريت صحيح منابع آبي 

شاهد توسعه بي رويه در بخش كشاورزي آذربايجان غربي هستيم، گفت: براي برون رفت از بحران كم 

 ها و اقدامات ايجاد شود. آبي بايد ابتدا انقالب فكري و بعد انقالب در رويه

 
شود براي اينكه وضعيت موجود فاجعه بار بود و  ينال زاده با بيان اينكه اگر از كلمه انقالب استفاده ميز

اند، عنوان كرد: با ادامه روند فعلي اگر چاره انديشي اساسي نشود نه  هاي زيرزميني استان خالي شده سفره
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هيم شد بلكه امروز بسياري از تنها در حوزه زيست محيط و بخش كشاورزي با مشكل كم آبي مواجه خوا

 ها در استان با مشكل آب شرب نيز مواجه هستند. سكونتگاه

اي، استفاده از تكنولوژي و  عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه تغيير الگوي كشت، كشت گلخانه

م مكانيزاسيون به همراه آبياري مدرن در بخش كشاورزي را از راهكارهاي مديريت منابع آبي در استان نا

تري نسبت به ما داشته اما  برد و گفت: بايد از الگوهاي موجود در برخي كشورها كه اراضي كوچك

 عملكرد بسيار مطلوبي در واحد سطح دارند نيز بهره ببريم.

زينال زاده يكي ديگر از راهكارهاي اساسي براي مديريت منابع آبي در استان را تغيير نحوه فكر و 

ان استان برشمرد و گفت: نبايد به موضوع آب با ديد سياسي نگاه شود، در مديريت در بين تصميم گير

 توان همه تبعات منفي مديريت ناصحيح منابع آبي را جبران كرد. يك مقطع زماني با رهاسازي آب نمي

 

 راهكارهاي برون رفت از چالش كم آبي در آذربايجان غربي

 حوزه راهكار

 كشاورزي و باغات كنترل توسعه بي رويه اراضي كشاورزي

 كشاورزي مكانيزاسيون كشاورزي

 كشاورزي تغيير الگوي كشت

 كشاورزي هاي زير زميني كنترل برداشت از آب

 

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي نيز در خصوص وضعيت منابع آبي استان گفت: از 

 90منابع آبي مصرف بيش از مهمترين داليل تنش آبي در آذربايجان غربي عالوه بر مصرف نادرست 
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 درصدي بخش كشاورزي نقش مهمي در اين زمينه داشته است.

جالل محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه با توجه به تأثيرات تنش آبي در وضعيت 

كشاورزي و درياچه اروميه گفت: قرار بود براي حل اين مشكل طرح آبياري مدرن در اراضي كشاورزي 

با شدت و قوت بيشتري اجرا شود كه متأسفانه اين طرح تاكنون در استان موفق نبوده و به  93سال از 

 درستي اجرا نشده است.

 

 هاي آبخيزداري كردستان: ضرورت اجراي طرح

تواند مسير توسعه را در  منابع خدادادي مي هاي پرآب كشور است اما مديريت اين يكي از استان كردستان

 بيش از پيش هموار و از بروز مشكالت در اين حوزه جلوگيري كند. خطه اين

اظهار  خبرنگار مهر با گو وليد خالديان از كارشناسان عرصه مديريت منابع آب در استان كردستان در گفت و

هاي كل  درصد از بارندگي 5,3درصد مساحت كل ايران حدود  7,1ن كردستان با دارا بودن حدود كرد: استا

هاي آبي بسيار بااليي است به طوري كه سرچشمه چهار  كند و از اين رو داراي پتانسيل كشور را دريافت مي

 باشد. حوزه آبريز اصلي كشور اعم از حوزه سفيدرود، مرزي غرب، درياچه اروميه و كرخه مي

وي افزود: متوسط بارش دراز مدت ساالنه استان كردستان به دليل ريزش قابل توجهي از ابرهاي 

ميلي متر است و اين استان را در زمره مناطق پر آب كشور  500تقريباً  اي هاي مديترانه جريان زاي باران

بودن ميزان بارش و حجم قرار داده است ولي با توجه به پراكنش بسيار نامنظم مكاني آن، نامتوازن 

 شود. مي رنگتر برداشت از منابع آب، كمبود منابع آب در اين استان نيز روز به روز پر

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: عوامل مهمي چون؛ افزايش نياز به آب كه ناشي از افزايش جمعيت، 

از منابع آب از يك طرف و هاي جديد مديريت جوامع بشري و استفاده غير اصولي  توسعه شهرها و سايت

باشد، در استان كردستان باعث بروز مشكالت كيفي و كمي آب شده است.  تغيير اقليم از سمت ديگر مي
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اجتماعي در دو دهه گذشته، افزايش مداوم تقاضاي آب را براي  -افزايش جمعيت و توسعه اقتصادي 

هاي  وجب شده كه بعضي از آبخوانهاي مختلف را به همراه داشته است و م مصرف كنندگان در بخش

مهم اين استان با افت شديد سطح آب زيرزميني مواجه شوند. اين در شرايطي است كه بهره برداري 

 باشد. فراتر از نيازهاي پيش بيني شده مديريتي مي آبخوانها از

هاي  ع خشكساليوي افزود: استان كردستان در چند سال گذشته به تبع از ساير مناطق كشور و به دليل وقو

پي در پي، رشد قارچي جمعيت و برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني كه به صورت 

هايي در بحث تأمين آب مطمئن از منابع زيرزميني شده است و  افزايش است دچار نارسايي روبه تصاعدي

و جاري از سوي ديگر به دليل تغييرات اقليمي و نامناسب بودن نزوالت جوي، منابع آب سطحي 

) نيز از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و اين مهم با نگاهي به …ها و هاي سطحي، قنوات، چشمه (آب

هاي اصلي سفيد رود  كه از سر شاخه اوزن هاي دائمي استان از جمله؛ رودخانه قزل وضعيت دبي رودخانه

بود الگوي صحيح مصرف، باشد. وضعيت رواني جامعه، ضعيف و يا ن باشد به خوبي قابل اثبات مي مي

هاي داراي مجوز نيز مزيد  بي رويه چاه هاي شكني هاي غير مجاز و كف افزايش تقاضا، افزايش حفر چاه

 بر علت شده است.

خالديان اظهار داشت: با توجه به چنين شرايط بحراني، اين سوال اساسي مطرح است كه در حال حاضر 

چنين روند مديريتي به صالح است؟ آيا تضميني براي زندگي چه اقداماتي بايد انجام داد؟ آيا ادامه 

است كه همه  درحالي بعدي و حتي نسل بعدي با وجود چنين شرايط بحراني وجود دارد؟ اين هاي نسل

عمق فاجعه مطلع هستند و حتي برخي  از…و اقشار جامعه اعم از مسئولين، كارشناسان، محققين،

 كنند. لزله خاموش ياد ميكارشناسان از بحران آب با عنوان ز

ترين راهكارها براي  اين صاحب نظر دانشگاهي اظهار كرد: حفاظت از خاك و آبخيزداري از سازنده

 مقابله با بحران و خشكسالي است.
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 راهكارهاي رفع چالش آبي در استان كردستان

 حوزه راهكار

 اجرايي تغيير روش مديريت منابع آب

 اجرايي بها در بخش آ حمايت از نوآوري

 كشاورزي هاي آبخيزداري اجراي طرح

 كشاورزي هاي غير مجاز و بهره برداري غير مجاز جلوگيري از حفر چاه

 كشاورزي هاي آبياري بهينه سازي روش

 آموزش افزايش نقش مشاركت مردمي در بهره برداري و مصرف آب

كه  هاست اك، مهار و پخش سيالبهاي نوين حفاظت آب و خ خالديان افزود: آبخيزداري يكي از شيوه

هاي خاك و تغذيه منابع آب زير زميني  هاي مخرب باعث نفوذ آب به داخل اليه عالوه بر كنترل سيالب

 شود. ها و قنوات مي اي شده و تداوم جريان چشمه هاي معلق و زير پوسته از جمله سفره

كند و  آب زير زميني موجود كمك مي هاي وي اظهار داشت: راهبرد اساسي كنترل سيالب به تغذيه سفره

هاي كشاورزي بيشتري را به  ها با توليد آب بيشتر بتوانند زمين ها و چاه ها، چشمه شود كه قنات موجب مي

 غذايي بيشتر نقش مهمي را ايفا كنند. محصوالت زير كشت اصولي برده و در توليد
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 كشاورزي حفاظتي و كشاورزي ارگانيك گامي در راستاي حفاظت از آب و خاك همدان:

ها است به صدا درآمده، روندي كه بارها مسئولين و  سال استان همدان زنگ هشدار كم آبي در

سخن گفتند؛ استاني كه به سبب شرايط  ابرچالش يندگان مجلس در ادوار مختلف از آن با عنواننما

ها قرار دارد و ارتفاع آن و وضعيت شيب موجب شده تا نتواند از اين  جغرافيايي در سررشته رودخانه

 اي ببرد. ها بهره ديگر استان سان ها به آب

ان تعريفي نداشته است؛ به نوعي كه مداوم شاهد هشدارهاي هاي اخير در اين است ها هم طي سال بارندگي

 ها و افزايش دما و به تناسب آن افزايش تبخيرها هستيم. هواشناسي مبني بر كاهش بارندگي

ها  هاي استان همدان ثبت شده است اما حال با وضعيت كاهش بارندگي در دشت فروچاله 30

همچنان در بخش كشاورزي شاهد كشت دوم محصوالت، كم آبي در استان همدان، چرا بايد  ابرچالش و

چون سيب زميني، يونجه و هندوانه در استان  بري سوق پيدا كردن به سمت كشت محصوالت پرآب

 بسياري را نيز بر بدنه خود دارد! هاي فروچاله هستيم؟ استاني كه

هاي زيرزميني  هش سطح آبكا ها فروچاله به نوعي كه مسئولين مربوطه با بيان اينكه عامل اصلي ايجاد

در مناطق مختلف اين استان شناسايي و  فروچاله مورد 30سال گذشته حدود  30است به نحوي كه طي 

در شمال و شمال غرب استان همدان هستند به طوري  ها فروچاله ثبت شده، عنوان كردند كه تمامي اين

 اند. قهاوند ايجاد و ثبت شده-رزن مورد ديگر نيز در دشت 15و  كبودراهنگ مورد آن در دشت 15كه 

هاي طوالني مدت آب شهري روبرو  بارها با قطعي 1400ها بر بدنه همدان، در سال  حال با اين زخم

هاي آب در طول روز  بوديم؛ چالشي كه مصائب بسياري را به همراه داشت و اين روزها نيز با كم فشاري

 كند. خودنمايي ميو قطعي آب در برخي از نقاط شهر همدان باز هم 

در اين زمينه بيان كرد: با توجه به وضعيت منابع آبي و  خبرنگار مهر در گفتگو با رضاپناه محمدرضا

 ها بايد مديريت منابع آبي در پيش گرفته شود. بارش
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يد ساختارها را به سمتي سوق دهيم كه در كشور با اشاره به اينكه با گياهپزشكي دانشيار مؤسسه تحقيقات

 هاي بحران و مديريت منابع آبي در دستور كار قرار گيرد. ها، مديريت ها، مشورت كنار مطالعات، پيش بيني

 

 راهكارهاي برون رفت از چالش آبي در همدان

 حوزه راهكار

 ريزي برنامه اتخاذ برنامه مديريت منابع آب

 رزيكشاو اجراي كشاورزي حفاظتي

وي از وضعيت استفاده بخش كشاورزي از منابع آبي گاليه كرد و افزود: متأسفانه علي رغم همه 

كمبودهاي بخش آبي شاهديم كه همچنان برنامه خاصي در بدنه كشاورزي وجود ندارد و همچنان با 

تي هاي زيرزميني را فداي توليد محصوال رويم و منابع آب هاي سنتي و معيشتي پيش مي كشاورزي

 كنيم كه حتي بازارهاي فروش مناسبي دارند. مي

به عنوان راهكاري براي مقابله با اين وضعيت به كشاورزي حفاظتي و كشاورزي ارگانيك اشاره  رضاپناه

توانند رويكردهايي باشند كه نه تنها حفاظت از آب بلكه حفاظت از خاك را  كرد و افزود: اين موارد مي

 هم به دنبال دارند.

ها همچنان در استان در بدنه كشاورزي بلعيده و  كه روزهاي كم بارش همدان ادامه دارد، آب ليدرحا

هاي همدان از يك سو،  و وضعيت ناراحت كننده دشت ها فروچاله شود. تر مي همدان روز به روز تشنه

كشاورزان و هاي  درصد، پيش روي به سمت اجاره چاه 6رسيدن ميزان پر بودن سد اكباتان در زمستان به 

 مواردي از اين دست همواره همراه همدان بوده است.

در اين بين، بايد در كنار تأمين آب پايدار براي همدان به سمت و سوي تغيير روند استفاده از آب در 

بلعد، بدين  مي استان نيز قدم برداشت، بخش كشاورزي همدان بيشترين ميزان آب را مصرف و البته
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هاي به روز در كنار ساير اقدامات مانند توجه به آبخيزداري،  ها و روشترتيب، بايد راهكار

باز هم شاهد  تالوار و غيره در بدنه كشاورزي در پيش گرفته شود تا بعد از انتقال آب از جويي صرفه

هاي فرسوده و  درصدي آن در بخش كشاورزي نباشيم و ميزان هدر رفت آب به سبب لوله 80مصرف 

 ها را همچنان شاهد نباشيم. هاي همدان به رودخانه بخش بسياري از فاضالب البته ريخته شدن

 
 

 خشكسالي حاصل مديريت نادرست اردبيل:

عالوه بر مديريت منابع آبي، در بعد كالن  استان اردبيل كارشناسان معتقدند مقابله با پديده خشكسالي در

 نيازمند ارتقاي مديريت مشاركتي در راستاي مصرف آب در حوزه كشاورزي است.

و  هدررفت فرسودگي شبكه انتقال در آبرساني شهري يك مشكل اساسي بوده و همين موضوع سبب

 شود. دي آب در بسياري از مناطق شهري و روستايي استان اردبيل ميدرص 40نشت 

، اظهار كرد: در خبرنگار مهر وگو با فريبرز معصومي، كارشناس حوزه آب و مديريت منابع آبي در گفت

دنظر است كه اين سرانه با بحث مديريت منابع آبي در يك كشور بيش از هر چيزي سرانه مصرف آب م

https://www.mehrnews.com/news/5472463
https://www.mehrnews.com/
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گيرد كه برابر شاخص فالكن مارك ميزان  ها ارزيابي شده و مورد مطالعه قرار مي تعدادي شاخص

هاي يك منطقه اگر در زمره آب استحصال شده قرار بگيرد و ميزان آب مصرفي به ازاي هر نفر  بارندگي

 سنجيد. توان وضعيت منابع آبي آن منطقه را از جامعه محاسبه شود مي

وي با اشاره به اينكه كشور ما بر اساس همين شاخص ارزيابي جز مناطقي است كه دوره استرس آبي را 

ميليارد مترمكعب  400ها حدود  اكنون ذخيره آبي كشور از محل بارندگي گذارد، افزود: هم پشت سر مي

ر نظر داشتن سهم مصرفي ميليارد مترمكعب سهم آب استحصالي است و با د 100بوده كه از اين ميزان 

 اكنون در دوره استرس آبي قرار دارد. متر مكعب به ازاي هر نفر كشور ما هم 200يك هزار و 

اين كارشناس با اشاره به اينكه در صورت كاهش سهم آب مصرفي به زير يك هزار مترمكعب براي هر 

اكنون وضعيت  شور ما همفرد وضعيت بحران آب به وقوع خواهد پيوست، گفت: وضعيت بارندگي در ك

 800ميليمتر برآورده شده و اين در حالي است كه ميانگين جهاني  250مناسبي دارد كه ميانگين ساالنه 

 ميليمتر است.

كارشناس حوزه آب با اشاره به اينكه متأسفانه در شهرهاي ما به ويژه در استان اردبيل نقشه جامع شبكه 

برخي مناطق فرسودگي شبكه انتقال يك مشكل اساسي بوده و آب شهري كامل نيست، ادامه داد: در 

درصدي آب در بسياري از مناطق شهري و روستايي استان  40و نشت  هدررفت همين موضوع سبب

شود و در صورت عدم مديريت اين موضوع ما خود با آگاهي به اين موضوع به وقوع  اردبيل مي

 زنيم. خشكسالي دامن مي

ان كرد: متأسفانه در استان اردبيل در بحث توسعه شهري هيچ توجهي به معصومي همچنين خاطرنش

خطوط انتقال آب نشده و همين موضوع با رشد جمعيت شهري و ناديده گرفتن تجديد و بازسازي شبكه 

هاي اخير افزايش يافته و هم اينكه در كنار فرسودگي  توزيع سبب شده تا هم ميزان نشتي ما طي سال

 و ايجاد فشار منفي آب شرب غيرسالم در بين جمعيت شهري توزيع شود. هاي انتقال لوله
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هاي آتي  انداز سال به موضوع انتقال آب در كنار نبود برنامه و چشم نگري وي تصريح كرد: بحث كالن

تواند بيش از  ساز و كار كارشناسي شده مي عم ها و در بحث توسعه شهري، به دور ماندن از تكنولوژي

 منابع آبي استان اردبيل را دچار تنش كند. وضعيت كنوني

كارشناس حوزه آب با تاكيد بر مصرف باالي آب در حوزه كشاورزي گفت: علي رغم اجراي 

درصد آب در  92هايي همچون اصالح الگوي كشت يا روش آبياري نوين اما همچنان بيش از  برنامه

توان  حتي كاهش اين ميزان مصرف مي شود كه براي جلوگيري از افزايش يا حوزه كشاورزي مصرف مي

 برنامه تجميع اراضي كشاورزي را در دستور كار قرار داد.

 
، با اشاره به اهميت آب اظهار خبرنگار مهر حميد فضايلي، كارشناس امور آب استان اردبيل در گفتگو با

كرد: هرچه بر جمعيت جهان افزوده شود، آب به عنوان يك ماده حياتي و پر اهميت دليل بسياري از 

هاي بسياري به خاطر كم آبي  تنش الملل خواهد بود و هم اكنون هم در سطح بين المللي منازعات بين

 ر آينده بيشتر خواهد شد.اتفاق افتاده و د

وي با بيان اينكه عدم تطابق جغرافيايي و زماني بين تقاضا و دستيابي به آب شيرين دليل عمده كم آبي 

https://www.mehrnews.com/
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جهاني است، گفت: افزايش جمعيت جهان، ارتقا و بهبود استانداردهاي زندگي، تغيير الگوي مصرف و 

 تقاضاي آب است. داليل افزايش جهاني ترين توسعه آبياري كشاورزي، اصلي

بنا به عقيده كارشناسان در شرايط رو به بحران آب در اين استان بايد اقدامات پيشگيرانه و علمي براي 

هاي آب زيرزميني و مديريت  تأمين آب مورد نياز در كشاورزي، مصارف خانگي، جبران ذخيره سفره

 مصرف صحيح انجام شود.

درصدي سدهاي استان  65استان اردبيل با اشاره به خالي شدن داور بستام ديگر كارشناس مسائل امور آب 

اظهار كرد: با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي در بسياري از نقاط استان، خشكسالي يك تهديد 

كند ابتدا  حتمي و اجتناب ناپذير است و بي درنگ عنصر آب را كمياب و چرخه آبي را شديداً مختل مي

 سپس با تشديد نياز آبي و استرس فزاينده گياهي، خشكسالي زراعي را به دنبال دارد.خشكسالي آبي و 

 

 راهكارهاي برون رفت از چالش كم آبي استان اردبيل

 حوزه راهكار

 كشاورزي كشت گياهان كم آب بر

 كشاورزي اجراي آبياري نوين

 قانون گذاري تدوين قوانين جديد براي توزيع آب و مديريت بحران آب

 خانگي آموزش براي مصرف درست آب

 اجرايي و عملياتي ترميم خطوط آب فرسوده براي جلوگيري از نشت و هدر رفت آب

هاي زيرزميني  ها در سال آبي جاري و متعاقب آن كاهش يا افت سطح آب سفره وي افزود: كاهش بارش

متوسط يا شديد را بر سر و نيز حجم ذخيره آب در پشت سدهاي استان سايه سنگين خشكسالي از نوع 
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اين استان انداخته و بهترين راهكار براي مقابله با شرايط ايجاد شده، مديريت مصرف آب در دو بخش 

 شرب و كشاورزي است.

درصد منابع آبي  90بستام با بيان اينكه بخش كشاورزي به عنوان بزرگترين مصرف كننده آب حدود 

كنند، گفت: مهمترين راهكارهاي مديريتي، مديريت و  مي استان اعم از زيرزميني و سطحي را مصرف

هاي گياهي مقاوم به  هدايت الگوي كشت زراعي به سمت الگوهاي كشت كم مصرف، استفاده از گونه

 خشكي و آموزش و اطالع رساني دائمي به مردم است.

نسيل اسناد باالدستي و با گيري از پتا وي افزود: تدوين قوانين جديد به جاي قانون توزيع عادالنه با بهره

گر شوراي  محوريت مديريت يكپارچه منابع آب، ايجاد كميسيون يا كميته حكمراني، ذيل نهاد تنظيم

گانه حقوقي حكمراني آب در نظام مديريت آب كشور و  عالي آب براي پيگيري و تثبيت عناصر سه

 شود. بحران آب محسوب مي محيطي از خالءهاي قانوني مديريت رساني زيست ايجاد قانون اطالع

ها بايد به مديريت جامع منابع آب به عنوان يك اصل  كارشناس امور آب گفت: براي مقابله با اين بحران

مهم توجه خاصي كرد و در پي يافتن راهكارهايي براي آن باشيم كه امروزه يكي از مهمترين مسائل روز 

 آن است. ريزي برنامهجامعه ما نگرش نو و توسعه پايدار به منابع آب و 
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 كنيم با چشمان بسته فقط برداشت آب مي لرستان:

ها و حتي آب پشت  ابع آب زيرزميني، رودخانهو كاهش چشمگير من لرستان ها در وقوع خشكسالي

اي از  هاي زيادي در حوزه تأمين آب اين استان شده است، بخش عمده سدهاي لرستان موجب نگراني

خشك شده است و زنگ خطر عدم تأمين آب  …و» ماديان رود«، »كشكان«، »سيمره«هاي  آب رودخانه

 ه است.براي روستاها و حتي شهرهاي لرستان به صدا درآمد

دوست، عدم مديريت مصرف آب  هاي آب، كشت محصوالت آب هاي غيرمجاز، فعاليت پمپ حفر چاه

موجب شده تا هر روز بر عمق بحران زيست محيطي و بي آبي در لرستان افزوده شود به طوري كه  …و

ي قرار شهر اين استان در معرض خطر بي آب 11روستا و  500به گفته مسئوالن آب و فاضالب لرستان، 

 دارند.

محسن تيزهوش كارشناس ارشد محيط زيست و فعال زيست محيطي لرستان در اين رابطه در گفت 

با بيان اينكه اكثر نقاط مرزي و فرا مرزي ما در لرستان به عنوان زاگرس مركزي را  خبرنگار مهر با گو و

شود اظهار داشت: معضلي كه در اين رابطه نيز وجود  تر مي وز اين بحران عميقاز دست داديم و روز به ر

تر از آن چيزي است كه برايش  دارد، بي توجهي به اين اتفاق بوده كه در حال رخ دادن است و سريع

 شود. مي ريزي برنامه

ود عنوان كرد: الزمه وي با تاكيد بر اينكه كشاورزي در لرستان بايد به سمت كشت مطابق با اقليم پيش بر

كنيم چه مقدار منابع  اي كه زندگي مي اين امر نيز ارزيابي و آمايش سرزمين است، ما بايد بدانيم در منطقه

آبي در دسترس داريم، به ويژه منابع آب زيرزميني، بر اساس آن به كشت محصوالت كشاورزي 

 بپردازيم.

هاي آبي ما  اينكه نوع كشت ما بايد منطبق با داشتهاين كارشناس حوزه محيط زيست لرستان با اشاره به 

گيرد كه هيچ گونه  هايي در لرستان صورت مي هاي اخير و همين االن كشت باشد تصريح كرد: طي سال

https://www.mehrnews.com/news/5470378
https://www.mehrnews.com/
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 هاي ديگر وارد كنيم. توانيم اين محصوالت را از استان لزوم اكولوژيكي ندارند و ما مي

راهكار براي  ترين امه سخنان خود با تاكيد بر اينكه اصلياين كارشناس حوزه محيط زيست لرستان در اد

هاي  ها، نه در بخش مردم، بلكه در بين مسئوالن و كانون جلوگيري از اين امر بحث باال بردن آگاهي

تصميم گير و تصميم ساز است، افزود: متأسفانه مقاومتي در اين زمينه وجود دارد و استنباط اين بوده كه 

 ها را مثل گذشته انجام داد.شود كار هنوز مي

تيزهوش با اشاره به اينكه لرستان پايلوت بسيار خوبي براي گردشگري مسئوالنه است، گردشگري كه 

تواند  هاي بوم گردي مي مباني و موارد اكولوژيكي و زيستي را در نظر داشته باشد، گفت: احداث اقامتگاه

ه شرايط محيطي كه در لرستان هست، هيچ نيازي به خيلي از مباحث اقتصادي را پوشش بدهد، با توجه ب

 هاي كشاورزي ما نداريم. صنعت و گسترش زمين

دهيم كه  هاي سطحي و زيرزميني را داريم از دست مي وي با تاكيد بر اينكه در مركز خرم آباد ما آب

، از طرف ديگر بينيم ها ما نمي شوند افزود: هيچ گونه توجهي به اين اتفاق هاي شهري مي وارد فاضالب

 هاي غير بومي در شهر خرم آباد يكي از ديگر از معضالت در اين حوزه است. كشت گونه

 

 راهكارهاي رفع چالش آبي در لرستان

 حوزه راهكار

 كشاورزي آمايش سرزمين

 كشاورزي تغيير الگوي كشت

 آموزشي ارتقاي سواد زيستي

در اين حوزه و نهادهايي كه در جوامع روستايي اي  تيزهوش با اشاره به نقش مؤثر شركت آب منطقه

هايي تشكيل شود به شرط اينكه در راستاي باال بردن  كنترل و نظارت دارند، بيان داشت: بايد كارگروه
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 افتد. سواد جوامع محلي و البته مسئوالن باشد، اگر در اين ريل قرار نگيريم كه هيچ اتفاقي نمي

بر اينكه ارگاني كه دست باالتري نسبت به منابع طبيعي و محيط زيست وي در ادامه سخنان خود با تاكيد 

هاي كشاورزي بيشتر شود،  خواهد كه زمين دارد، جهاد كشاورزي است، افزود: اين سازمان فقط مي

هاي خود را از دست  ها بيشتر شود، اين نگاه، نگاه درستي نيست، كوتاه مدت است و ما سرمايه برداشت

 دهيم. مي

 

 
 

 هاي نوين كشت دنبال شود راه كرمانشاه:

علمي بايد در  دهد كه راهكارهاي نوين و نشان مي استان كرمانشاه هدر رفت آب در حوزه كشاورزي

 .بخش كشاورزي استان دنبال شود

در خصوص مقابله با  خبرنگار مهر خليل جليلي عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي كرمانشاه در گفتگو با

https://www.mehrnews.com/news/5471356
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سالي گونه اظهار كرد: كمبود بارندگي و پراكنش نامناسب آن در كشور بر موضوع خشك آبي اين كم

زند و تأثيرات آن بر بخش شرب، توليد در كشاورزي، صنعت و امنيت غذايي كشور داراي  دامن مي

پوشي نبوده و الزام مديريتي وجود دارد تا بتوان  اهميت بااليي است، به طور قطع اين موارد قابل چشم

مديريتي گستره ملي و  آبي انديشيد، بسياري از موارد و راهكارهاي اي براي رد شدن از بحران كم چاره

 جهاني دارد و راهكارهاي تخصصي و بومي براي هر منطقه متفاوت است.

خبرنگار  كل حفاظت محيط زيست كرمانشاه در گفتگو با فرشاد فتاحي معاون محيط زيست اداره

ميزان آبي كه در دسترس و موجود هست را دانست  اظهار كرد: در بحث مديريت منابع آبي ابتدا بايد مهر

 450تا بنا بر آن نحوه استفاده از منابع آبي را مديريت كرد، استان كرمانشاه در شرايط استاندارد ساالنه 

گذرد و ميزان  ميليمتر بارندگي دارد اما حدود پانزده سال از ورود اقليم كرمانشاه به دوره خشكسالي مي

 بسيار كمتر شده است.بارندگي ساليانه، 

وي با اشاره به لزوم در نظر گرفتن منابع پر مصرف آب در كرمانشاه تصريح كرد: از ديدگاه محيط 

درصد آب مصرفي در حوزه  90زيستي و كشاورزي مصرف آب در منطقه مطلوب نيست چرا كه حدود 

ز طريق محصوالت پر شود و بخشي از آب مصرفي با عنوان آب مجازي ا كشاورزي از دسترس خارج مي

رود كه بايد از كشت محصوالت پر مصرف  مصرفي مثل ذرت، هندوانه، طالبي و خربزه از دست مي

 ممانعت شود.

كل حفاظت محيط زيست كرمانشاه خاطرنشان كرد: منابع آب زيرزميني به  معاون محيط زيست اداره

هاي بلوط  شور از طريق جنگلدرصد آب شيرين مصرفي در غرب ك 45شدت كاهش يافته، به طوري كه 

هاي زاگرس تالش ويژه انجام داد چرا كه  شود كه بايد در حفظ جنگل نشين تأمين مي هاي زاگرس استان

 و نفوذ آب به داخل زمين براي افزايش منابع آب زيرزميني هستند. رواناب درختان عامل مهمي در حفظ

 

https://www.mehrnews.com/
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 راهكارهاي رفع چالش آبي در كرمانشاه

 حوزه راهكار

 كشاورزي اجراي آبياري نوين

 كشاورزي ايجاد تصفيه خانه فاضالب

 خانگي جداسازي شرب از ساير مصارف

 اجرايي مديريت روان آب

خليل جليلي عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مقابله با 

نامناسب آن در كشور بر موضوع خشكسالي  گونه اظهار كرد: كمبود بارندگي و پراكنش آبي اين كم

زند و تأثيرات آن بر بخش شرب، توليد در كشاورزي، صنعت و امنيت غذايي كشور داراي  دامن مي

پوشي نبوده و الزام مديريتي وجود دارد تا بتوان  اهميت بااليي است، به طور قطع اين موارد قابل چشم

شيد، بسياري از موارد و راهكارهاي مديريتي گستره ملي و آبي اندي اي براي رد شدن از بحران كم چاره

 جهاني دارد و راهكارهاي تخصصي و بومي براي هر منطقه متفاوت است.

توان به كاهش ميزان تبخير آب از سطح  وي افزود: از جمله اقدامات و راهكارهاي حفظ منابع آبي مي

ت كشاورزي و باغي كه مصرف باالي آب ها، مديريت كشت محصوال منابع آبي، مديريت كنترل سيالب

جويي  شود چاره دارند و مصارف صنعتي اشاره كرد، كه همواره در مجامع علمي مطرح شده و ادعا مي

 . هاي عملياتي انجام گرفته است شده و برنامه

 

 كشاورزي همچنان بر مدار سنتي، آبياري نوين اجرا شود ايالم:

استان  دليل سنتي بودن بيشترين ميزان مصارف منابع آبي را در هايي است كه به كشاورزي يكي از بخش

 هاي آبياري نوين است. به خود اختصاص داده كه نيازمند توجه به روش ايالم

https://www.mehrnews.com/news/5472214
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ه است به طوري كه هاي اخير در كشور ديد هايي است كه بيشترين ضربه را از خشكسالي استان جزو ايالم

 هاي مختلف بحراني شده است. هم اكنون وضعيت آب در اين استان در بخش

سال گذشته  50ها در سال زارعي جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته در  درصدي بارش 50كاهش 

 در استان ايالم بي سابقه بوده است، استاني كه اقتصاد آن بر پايه كشاورزي و دامداري است حاال با

 بحراني بزرگ به اسم كم آبي مواجه شده است.

 
درصد  90دهد  هاي پرمصرف آب در استان ايالم بخش كشاورزي است، آمارها نشان مي يكي از بخش

شود كه متأسفانه اين مصرف هنوز به شكل سنتي در  زي مصرف ميمنابع آبي استان ايالم در بخش كشاور

 شود. بيشتر مناطق استان ايالم انجام مي

هاي سنتي  آب در بخش كشاورزي به دليل استفاده از روش هدررفت دهد بيشترين آمارها نشان مي

هزار هكتار  30 هزار اراضي آبي كشاورزي وجود دارد كه تنها 180آبياري است، در استان ايالم بيش از 

 به آبياري نوين تجهيز شده است.

اظهار كرد: در استان ايالم بيش  خبرنگار مهر يك كارشناس مسائل كشاورزي در استان ايالم در گفتگو با

https://www.mehrnews.com/
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 ت.هزار هكتار آن آبي اس 180هزار هكتار زمين كشاورزي وجود دارد كه بيش از  350از 

احمد موسوي بيان كرد: آنچه مشخص است در حوزه كشاورزي براي مصرف بهينه آب هنوز اقدام قابل 

 توجهي انجام نشده است و كشاورزي استان ايالم بايد از حالت سنتي خارج شود.

وي با اشاره به اينكه راهكار اصلي براي مقابله با كم آبي در حوزه كشاورزي، تغيير روش كشاورزي 

ها از حالت سنتي به مدرن است، افزود: آبياري نوين يكي از راهكارهاي اصلي  در تمامي بخشاستان 

 مقابله با كم آبي در استان است.

موسوي افزود: متأسفانه آبياري نوين در استان ايالم به خوبي شكل نگرفته است، در حالي كه دولت بخش 

هاي آبياري  ان همچنان اصرار به كشاورزي و روشكند اما كشاورزان است ها را تقبل مي زيادي از هزينه

 سنتي دارند.

وي با اشاره به تغيير الگوي كشت در كشاورزي استان ايالم افزود: متأسفانه در استان ايالم محصوالت پر 

شود و همين مسئله باعث افزايش ميزان مصرف آب در بخش  آب مثل برنج و هندوانه زياد كشت مي

 ت.كشاورزي استان شده اس

 

 *راهكارهاي برون رفت از چالش آبي در ايالم

 حوزه راهكار

 كشاورزي اجراي آبياري نوين

 كشاورزي حذف كشت محصوالت پرآب بر

 كشاورزي تكميل سامانه گرمسيري و ايستگاه پمپاژ آب

اين كارشناس كشاورزي تصريح كرد: امروز نياز است محصوالتي نظير برنج و هندوانه در سطح مزارع 

 ستان حذف شود و جاي خود با ديگر محصوالت كشاورزي پرسود و كم مصرف بدهند.ا
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در استان ايالم جايگزين  …كلزا، كنجد، گياهان دارويي، و وي گفت: بايد كشت محصوالتي مثل

 محصوالت پرآب شود، متأسفانه هنوز الگوي كشت متناسب با اقليم استان تدوين نشده است.

 64ي ايالم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال زراعي جاري با رئيس سازمان جهاد كشاورز

 درصد كاهش بارندگي، اولين استان در سطح كشور از نظر كمبود نزوالت جوي و خشكسالي هستيم.

تا  30درصد و مزارع آبي بين  100استان به صورت  ديم آذرنوش عموزاده افزود: در همين راستا مزارع

 اند. و آسيب ديده درصد خسارت 50

وي اضافه كرد: براي جبران اين خسارت از سنوات گذشته اقدامات خوبي انجام گرفته و در حال حاضر 

پروژه آنها بحث  18پروژه ايستگاه پمپاژ آب در سطح استان در حال ساخت است كه تعداد  20حدود 

 آبرساني به مزارع است.

 ميليارد تومان نياز دارند كه به بهره برداري برسند. 50هزار و پروژه اعتباري بالغ بر يك  18وي گفت: اين 
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درصد  80/يكوچ اجبار ديعوامل جد ليزلزله و س م،ياقل؛ اعالم شد سنايوگو با ا در گفت

 25/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – كنند يرا حس م ييزا ابانيكشور اثرات ب تيجمع

 

 دهيپد نيا شود يم ينيب شيو پ كنند يرا احساس م ييزا ابانيكشور اثرات ب تيدرصد جمع 80از  شيب

 يمخرب موج يها و زلزله ليضمن آنكه در شهرها با وقوع س رد،يدربرگ را نيهكتار زم ونيليم 12ساالنه 

ست و يز طيمح يبا توجه به شكنندگ ستيحاك ها ينيب شيرقم خورده و پ تيجمع يياز جابجا

مخرب آن، مهاجرت نه  يو با ادامه روندها يميو اقل يستيز طيمح يها آن در برابر بحران يريپذ بيآس

 .ابدي يم شيافزا زيكشورها ن ريبه سا يآت يها بلكه در سال ران،ياضر پرازدحام ادر حال ح يتنها به شهرها

در  رانيرصدخانه مهاجرت ا ييو پناهجو ياجبار يها كارگروه مهاجرت ريدب ،يصمد هيرق دكتر

در  جيعامل را كيرا به عنوان  يميو اقل يستيز طيمح راتييمهاجرت در ارتباط با تغ سنا،يوگو با ا گفت

 ايآهسته  راتييتغ ،يشناس باستان قاتيدانست و گفت: تحق يجوامع بشر خيافراد در طول تار ييجابجا

گفت  توان يم نيبنابرا داند، يبشر مرتبط م يها مهاجرت نياز بزرگتر يرا با برخ يطيمح طيشرا يناگهان

قرن  از اواسط "رلنديا"بزرگ  يقحط ست؛ين يديجد دهيپد ستيز طيمهاجرت و مح نيكه رابطه ب

 خيمتعدد در تار يها نمونه از گريد ياريو بس ستميقرن ب ليدر اوا كاينوزدهم تا طوفان گرد و غبار در آمر

 اند. خود مجبور به مهاجرت شده يطيمح طيدر شرا رييتغ لياست كه افراد به دل نينشانگر ا

است و مردم در پاسخ  بوده يسنت يسازگار ياستراتژ كيها  قرن ياضافه كرد: در واقع، مهاجرت برا يو

جوامع  شتياند. به عنوان مثال، مع مدت بوده مهاجرت بلندمدت و كوتاه ريدرگ ،يمياقل يها به استرس

 مطرح بوده است. يريرپذييمقابله با تغ يبرا يبه عنوان ابزار ييجابجا ريتحت تاث شهيهم يريدامپرور عشا

) ، مهاجرت IPCC( يمياقل راتييتغ يدولت نيب ئتيه ريخاطر نشان كرد: با استناد به گزارش اخ يصمد

به  ب،يآس ريبا دور شدن از مس كند يكه به مردم كمك م يباشد؛ راه يراه حل سازگار كي تواند يم
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در  ها از خانواده تيو حما گريشغل در مناطق د يدر جستجو ايزنده ماندن افراد در معرض خطر 

 كمك كند. يبازگشت به زندگ

انواع  قياند تا از طر جوامع قادر بوده يبرخ دهد ينشان م زين يخيدر مقابل، شواهد تار ادامه داد: اما يو

و  يمياقل راتييخود را با تغ شتيو مع يتجربه، زندگ قيو با استفاده از دانش انباشته از طر ها ياستراتژ

 يمياقل ديشد راتييطور مكرر با تغ هب خيدر طول تار "ساحل"دهند. به عنوان مثال، منطقه  قيتطب يطيمح

مجبور بودند با  "ساحل"جوامع واقع در منطقه  ن،يمواجه بوده است. بنابرا يمانند خشكسال ييدادهايو رو

و  يبارندگ طيبه طور منظم با شرا ديخود و اتخاذ انواع محصوالت جد شتيبه مع دنيتنوع بخش

 نامطمئن سازگار شوند. يخشكسال

 يها مهاجرت نكهيبر ا ديبا تاك ران،يرصدخانه مهاجرت ا ييپناهجو و ياجبار يها كارگروه مهاجرت ريدب

 ن،يساكن شتريب يريپذ بيو آس طيمح شتريب يشكنندگ ليبه دل افتهيدر مناطق كمترتوسعه  ژهيبه و يمياقل

محسوب  يمياقل يها از مهاجرت ينماد بارز رانيدر ا ريدارد، اظهار كرد: كوچ عشا يقدمت طوالن

در  يو قشالق يالقيي يقلمروها نيبهتر ب يطيمح طيشرا افتني يدر پ نيافراد كوچ نشچرا كه  شود؛ يم

از  شانيها دام يمراتع برا افتنيو  يطيسخت مح طيمقابله با شرا ياند و برا بوده ييحال حركت و جابجا

 .اند كرده ينقل مكان م گريبه نقطه د يا نقطه

 يها در بستر كشورمان همواره به شكل مهاجرت يميلاق يها مهاجرت دهيادامه داد: به عالوه، پد يو

هزار ساله دارد؛ چرا كه در  نيسابقه چند رانيدر ا ينيكرده است. روستانش انيخود را نما يشهر -روستا

كه در  يا گونه به اند، بوده يانسان ايو  يطيمح داتيهمواره روستاها در معرض تهد يطوالن يها  زمان يط

همچون  يمسائل لياز روستاها در معرض خطر قرار گرفته و به دل ياريدر بس يطيمح يداريحال حاضر پا

 طيعوامل مح ريو سا يخاك و كاهش بازده كشاورز يزيو كمبود بارش، كاهش حاصلخ يخشكسال

 خود هستند. تيروستاها در حال از دست دادن جمع يبرخ ،يميو اقل يستيز
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 زين يشهر -شهر يها به روستاها نبوده، بلكه در مهاجرتامر تنها معطوف  نيا نكهيبر ا ديبا تاك يصمد

در مهاجرت  توان يمردم را م شتيبا مع يطيجدال عوامل مح جهيشد: نت ادآورياثرگذار بوده است، 

 خيتار طولمشاهده كرد. اگرچه در  يشمال يكشور به سمت نواح يو جنوب شرق يجنوب يساكنان نواح

 يطيمح طيبا شرا يو امكانات محل ياند با استفاده از دانش بوم هاز روستاها در كشور توانست ياريبس

 بوده است. رياجتناب ناپذ يامر نانياز روستانش يبرخ يسازگار شوند، اما مهاجرت برا

روستا عنوان كرد و گفت:  -در كشور را در مهاجرت معكوس شهر يمياقل يها مهاجرت گرينمود د يو

 اي ييآلوده شهرها به مناطق روستا طياز مح زيگر يبرا يشهراز ساكنان  يهمه ساله در كشور برخ

 جودو ييدو نوع جابجا نيدر ا يمتفاوت ليو دال ها زهي. اگرچه انگكنند يكوچك مهاجرت م يشهرها

 شرانياست كه به عنوان پ يستيز طيمح يو فشارها مياقل رييهمان تغ يمحرك اصل انيم نيدارد، اما در ا

 .كند يمنقش  يفايمهم مهاجرت ا

 

 رانيدر ا يمياقل يها مهاجرت

از مناطق پرتنش  يكيرا  رانيا ران،يرصدخانه مهاجرت ا ييو پناهجو ياجبار يها كارگروه مهاجرت ريدب

 82 ،يكرد و گفت: به طور كل فيتوص يستيز طيمح يو فشارها يمياقل راتييبه لحاظ تغ زيو مخاطره خ

حدود  دربارش آن  نيانگيو  م دهد يم ليخشك تشك مهيدرصد از مساحت كشور را مناطق خشك و ن

حال وقوع  نياست. اما با ا يبارش جهان نيانگيسوم م كيكمتر از  زانيم نيمربع است كه ا متر يليم 250

 .كند يخود م رياز كشور را درگ ياديمناطق ز ل،يس

 ياين است كه شاهد بالدر جها زيكشور مخاطره خ نيبه عنوان ششم رانيدر حال حاضر ا نكهيا انيبا ب يو

قرن  كيدر طول  گر،يد ياست، ادامه داد: از سو يو خشكسال ليس ن،ياز جمله رانش زم يمتعدد يعيطب

درجه  كيسال گذشته  100با  سهيكه در مقا يهوا بوده است، به طور يدما شيگذشته، كشور شاهد افزا
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گرم سال به  ي، تعداد روزها2050تا سال  مياقل رييتغ يوهايتر شده است و بر اساس سنار گرم گراد يسانت

و  يشن به لحاظ فراوان يها درجه هوا، طوفان شيافزا جهيو در نت افتيخواهد  شيروز افزا 90تا  30

 .افتيخواهد  شيافزا ندهيشدت وقوع در آ

در كشور  يو خشكسال ياز آن را از عوامل كاهش منابع آب يناش يها و كمبود بارش مياقل رييتغ ،يصمد

منجر به وقوع كم  يدرصد 25ها با افت  ، سطح بارش2018نام برد و اظهار كرد: به عنوان مثال در سال 

 80از  شيب ركشور شده است. به عالوه در حال حاض يو شمال غرب يدر مناطق پرآب شمال يحت يآب

 ونيليم 12 ده،يپد نيا شود يم ينيب شيو پ كنند يرا احساس م ييزا ابانيكشور اثرات ب تيدرصد جمع

 .رديدربرگ انهيرا در كشور به صورت سال نيهكتار زم

و كاهش  يخشكسال م،ياقل رييتغ جهيذكر كرد كه در نت يمياقل يامدهاياز پ گريد يكيرا  ييغذا يناامن يو

درصد  49از  شيقرار داده است، افزود: ب ديرا در معرض تهد رانياز مردم ا ياريبس ،يكشاورز داتيتول

در نظر داشت  ديبا نهيمز نيقرار دارند و در ا ييغذا يدر حال حاضر در معرض خطر ناامن كشور تيجمع

 يكشور است كه به منابع آب ييروستا يدر نواح ژهيو به ياقتصاد يها تيفعال نيتر از عمده يكه كشاورز

 كل كشور و حدود تيدرصد از جمع 19,1كشور، حدود  يكه طبق آمار رسم يا است، به گونه يمتك

 دارند. تيبخش فعال نيكشور در ا ييروستا تيدرصد از جمع 52,8

 گر،يدر اثر عوامل د ايباشد و  يمياقل راتيياثرات تغ جهيچه در نت ييو جابجا يآوارگ ،يگفته و به

داشته و با  يمياقل يها در برابر شوك يشتريب يريپذ  بيپرواضح است كه افراد جابجا شده، آس

 .شوند يمواجه م يدر زندگ يبزرگ يها سكير

 "ييغذا يناامن"، "به خدمات و منابع يفقدان دسترس"را شامل  يزندگ داريناپا طياز جمله شرا يصمد

دارند،  يمياقل يها در برابر شوك يشتريب يريپذ بيزنان و كودكان كه آس انيدر م ژهيذكر كرد كه به و

در معرض خطر  مرداناز  شتريبرابر ب 140زنان و كودكان  ،يكه در سطح جهان يبه طور شود، يمشاهده م
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 قرار دارند. ليمرگ به هنگام وقوع س

اساس  نياضافه كرد: بر ا ران،يرصدخانه مهاجرت ا ييو پناهجو ياجبار يها كارگروه مهاجرت ريدب

آن در برابر  يريپذ بيو آس رانيا ستيز طيمح ياست كه با توجه به شكنندگ نيبر ا ها ينيب شيپ

حال  در يمخرب آن، مهاجرت نه تنها به شهرها يو با ادامه روندها يميو اقل يستيز طيمح يها بحران

 .ابدي يم شيافزا زيكشورها ن ريبه سا يآت يها بلكه در سال ران،يحاضر پر ازدحام ا

 

 يعيطب ياياز بال يناش ييدر جابجا رانيا يباال رتبه

 مهيدر ن يعيطب يايكه در اثر بال ديجد ييابجاج ونيليم 7از كل  ،يشد: با توجه به آمار جهان ادآوري يو

رتبه چهارم  يدارا ديجد ييهزار جابجا 501با  رانياست، كشور ا دهيدر جهان به ثبت رس 2019اول سال 

 يايوقوع بال نهيدر زم رانياپرخطر كشور  تيدهنده وضع آمار و ارقام نشان نيدر جهان بود. باال بودن ا

 است. يعيطب

استان  نيدر چند ليرا وقوع س يبازه زمان نيدر ا ديجد يها ييجابجا زانيم شيافزا يعلت اصل ،يصمد

مناطق تحت  نيا نياز ساكن ياديتعداد ز ،يعيفاجعه طب نيبودن ا يكشور عنوان كرد كه به علت ناگهان

زلزله در اثر وقوع  زين 2017سال  يها يياز جابجا يا قرار گرفتند، افزود: عالوه بر آن بخش عمده ريتاث

مناطق  نيا نياز ساكن ياديعده ز يگسترده و آوارگ يها يرانيدر غرب كشور بود كه منجر به و يناگهان

 شد.

رو مساله  نيكرد: از ا ديتاك رانيرصدخانه مهاجرت ا ييو پناهجو ياجبار يها كارگروه مهاجرت ريدب

و  يدر اسناد فرادست ستيبا يو مهاجرت مردم م ييو نقش آن در جابجا مياقل رييو تغ ستيز طيمح

 ي، سند مل1404انداز  از اسناد مانند سند چشم ي. اگرچه در برخرديكالن كشور مدنظر قرار گ يها برنامه

 طيكشور به موضوع حفاظت از مح يها اسناد و برنامه ريبرنامه ششم توسعه كشور و سا ن،يسرزم شيآما
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 يمياقل راتيياز تغ يناش يها به موضوع مهاجرت ميتوجه شده است، اما به طور مستق مياقل رييو تغ ستيز

كالن  يها و برنامه ها استيدستور كار س در يستيمساله با نيلزوم توجه به ا نيپرداخته نشده است. بنابرا

 .رديقرار گ يكشور

 

 مياقل ريياز تغ ياثرات ناش ليروستاها به دل هيتخل

 ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا رانيه مهاجرت ارصدخان ييو پناهجو ياجبار يها كارگروه مهاجرت ريدب

 يشده باشند، گفت: در ط هيبه طور كامل تخل مياقل راتييتغ ليبوده كه به دل رانياز ا ييدر گذشته شهرها

 ،يمياقل راتيياز تغ يناش يامدهايپ ريو سا ياز روستاها در كشور در اثر خشكسال ياريگذشته بس انيسال

اند. اگرچه در خصوص  از سكنه شده يخال ان،ييروستا شتيدست رفتن معو از  يشغل يها نبود فرصت

از سكنه شدن  يدر كشور وجود ندارد، اما خال ييشده، آمار متقن و قابل اتكا هيتخل يتعداد روستاها

 غافل شد. مياقل رييتغ يامدهاياز پ يستينبا انيم نيانكار است كه در ا رقابليغ يتيروستاها واقع

در  يستيز طيمح ايو  يمياقل راتيياست كه صرف برجسته كردن نقش تغ نيا گرينكته د ادامه داد: يو

چرا كه طرفداران  ست؛ين يوجود دارد كار آسان نهيزم نيكه در ا ياصل دگاهيمهاجرت با توجه به دو د

در  ميبه طور مستق يستيز طيمح يباورند كه فشارها نيبر ا يستيماليماكس اي ييكثرت گرا دگاهيد

 ره،يو غ ياجتماع ،ياسيس ،يعوامل اقتصاد ريدر كنار سا گريها نقش دارد. به عبارت د انسان ييبجاجا

 غافل شد. ييعامل مستقل اثرگذار در مهاجرت و جابجا كيبه عنوان  ستيز طياز نقش مح دينبا

 طيمح يهامعتقدند كه فشار يستيمالينيم اي ييگرا تياقل دگاهياضافه كرد: در مقابل طرفداران د يصمد

 يا دهيمعتقدند كه مهاجرت پد دگاهيد نيها دارد. طرفداران ا انسان ييرا در جابجا ريتاث نيكمتر يستيز

 ياري. در حال حاضر، بسباشد يستيز طياز عامل مح يناش تواند ينم يياست كه به تنها هيو چند ال دهيچيپ

 جه،ي. در نتكنند يم انيرا ب يستيمالينيو م يستيماليماكس يها از استدالل يبيترك ستيمالياز محققان ماكس
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 مبهم است. يتا حدود دگاهيهر دو د نيب زيتما

 ايو  يمياقل راتييبه سبب تغ رانيدر ا يتاكنون شهر ايموضوع كه آ نيادامه داد: اما در خصوص ا يو

 رانيا يشهرها تيادعا كرد كه اگرچه آمار جمع دياز سكنه شده است، با يخال يستيز طيمح يفشارها

گفت كه  توان ياست، اما به طور قطع نم افتهيكاهش  اي شيمختلف افزا ليمختلف بنا به دال يها در دوره

از سكنه شده است؛ چرا كه با  يخال رانيدر ا يمياقل ايو  يستيز طيمح يفشارها ليصرفا بنا به دال يشهر

 يبرا ميبه عنوان عامل محركه مستق ييبه تنها توان يرا نم ميعامل اقل ان،يگرا تياقل دگاهيتوجه به د

افراد اثرگذار  يمهاجرت يها زهياست در انگ مكنم زين ليدال ريافراد دانست و سا ييجابجا ايمهاجرت و 

 باشند.  
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 زگردهاي/حلقه محاصره رياوضاع آب كيانداز تار چشم مطرح شد: لنايوگو با ا در گفت

 25/02/1401خبرگزاري ايلنا مورخ  – شود يتر م تنگ

 

 زگردهايدرصد ر 40تا  30 نياست كه ب نيا انگريكارشناس حوزه آب گفت: اكنون اطالعات ب كي

و عراق وارد  هيدرصد از خارج از كشور و از عربستان، اردن، سور 70تا  60از  شيدارند و ب يكانون داخل

فشار به منابع  رايز شوند، يتر م فعال يداخل يها است كه كانون نيا دانهيناام تياما واقع شوند، يكشور ما م

 شده است. اديآب ز

در كشور و تبعات آن  يتوالم يخشكسال يابيدر ارز لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يقمش يمهد

اتفاق افتاده  يخشكسال شود ينسبت به متوسط درازمدت كمتر م يبارندگ زانياظهار داشت: هر زمان م

 نيبوده بنابرا رنسبت به معمول ساالنه كمت يبارندگ يسوم غرب كياست. اكنون در كشور ما خصوصا در 

دارد  تي. آنچه امسال اهمميدوره داشته باش نيا يالزم را برا اطياحت ديو با ميمفرط هست يدچار خشكسال

مشكالت  يرونيبروز ب نيبوده بنابرا ينسب يسال گذشته و سال قبل از آن هم كشور دچار خشكسال نكهيا

 يها از استان يبوده است كه خشك رخهك زيحوزه ن نياوضاع  بدتر نياز قبل نمودار است، در ا شيب

اوضاع  نياست. با ا دهيرس ميتاالب هورالعظ تايه و به خوزستان و نهاكرمانشاه و لرستان عبور كرد الم،يا

اند  آب سد بوده رمعموليبوده، دچار افت غ اديچون سال قبل سدها دچار بحران بوده و فشار مصرف هم ز

 . ميكن يسال گذشته در حوزه كرخه تجربه م 30در  اوضع ر نيتر يبحران ديجد يدر سال آب

كشت اعمال  تيو ممنوع افتهي شيافزا ديبا ها يرياست كه سختگ يعيمروز آب طبا طيافزود: با شرا يو

 يا توسعه يها مصرف آب در بخش ديحتما با نيب نيكند، در ا دايپ يخوب تيريمد يشود تا خشكسال

و در  ميدار اديسه بخش پرت آب ز نيما در ا ابد،يكاهش  يشرب و بهداشت، صنعت و كشارز يعني

 .ميا ودهموفق نب يور بهره
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 يدر هر روز برا تريل 350تا  300 نيمتوسط ب يكرد: مصرف آب شهر حيكارشناس حوزه آب تصر نيا

درصد  40تا  30حدود  ميتوان يم نيبنابرا ابد،يكاهش  تريل 200به  تواند يكه م يهر نفر است در حال

صنعت هم  شدر بخ م،يداشته باش ييجو بخش شرب و بهداشت را باال برده و صرفه يور راندمان و بهره

و  يسطح يها و بار را از آب ميكن نيتام يو بازچرخان رمتعارفيغ يها بنا بوده اغلب مصارف را از آب

هم كه اغلب  ي. در بخش كشاورزميا درصد هم موفق نبوده 5اما تاكنون به اندازه  م،يبردار ينيرزميمنابع ز

درصد است  30حدود  نانهيخوشب لتآب در حا راندمان استفاده از دهد يمصارف را به خود اختصاص م

راندمان  يكشور چياست و در ه ريهدررفت ناگز نياز ا يالبته بخش رود، يدرصد آب هدر م 70 يعني

 صد در صد ندارد، اما در كشور ما اوضاع بدتر است. 

 مياندرصد برسد، اگر بتو 55به  ياست كه راندمان آب در بخش كشاورز نيكرد: انتظار ا ديتاك يو

كه اكنون  يكشاورز يو برا ميكن ييجو درصد صرفه 25 ميا توانسته م،يده شيراندمان مصرف آب را افزا

و از قبل  شودانجام  مدت انيم ديخواهد بود، البته با يعدد بزرگ كند يدرصد آب كشور را مصرف م 90

 . ميسمت سوق ده نيرا به ا يور كمك كند تا بهره يفناور ستميشود و س تيو هدا يزير برنامه

 اريبس يفشار خشكسال ميداد يم شيمختلف افزا يها اگر راندمان آب را در بخش نكهيا انيبا ب يقمش 

چون  مينرمال هم باشد باز هم دچار مشكل هست ياگر وضع بارندگ يخاطرنشان كرد: حت شد، يكمتر م

 شتريب منابع زانيفاده؛ از ماست يها محل يعنياست،  يدچار تنش آب يعلم يارهايكشور ما به لحاظ مع

و مصرف آب  يا توسعه يها ندارند، ما در بخش يمنابع و مصارف باهم همخوان گرياست، بعبارت د

ها است  سال شود، يوارد نم ينيرزميها و مخازن ز به تاالب ياديآب ز ليدل نيبه هم م،يا كرده يرو ادهيز

و  استيس نكهيمگر ا افت،ي دادامه خواه يطيحم ستيبحران ز نيبنابرا ميمشكل مواجه هست نيكه با ا

 كند تا فشار بر منابع آب كمتر شود.  رييتغ يريگ منابع آب و جهت يزير برنامه

كه مسئله گرد و غبار سال به  زند يم اديفر يآب ياندازها دانشگاه چمران اهواز گفت: اكنون چشم استاد
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تكرار  نيبعد ا يها ر گرد و  غبار را شاهد است، در سالبا 3 اي 2اگر امروز استان تهران  شود، يسال بدتر م

 30 نياست كه ب نيا انگريب العاترشد خواهند كرد، اكنون اط يداخل زگردير يها و كانون شود يم شتريب

درصد از خارج از كشور و از عربستان،  70تا  60از  شيدارند و ب يكانون داخل زگردهايدرصد ر 40تا 

تر  فعال يداخل يها است كه كانون نيا دانهيناام تياما واقع شوند، يارد كشور ما مو عراق و هياردن، سور

 تيها رعا حقابه شود، يم تر دهيها روز به روز خشك تاالب ده،ش اديفشار به منابع آب ز رايز شوند، يم

 شيافزا يبه سمت اراض يشور يرو شيپ شوند، يها شور و خشك م رودخانه دست نييپا شود، ينم

فرونشست  شود، يم شتريب يخيتار يها رهيبرداشت از ذخ كنند، يم دايافت پ ينيرزميز يها آب ابد،ي يم

 نيبه داخل سرزم شتريهرچه ب زگردير يها كانون نكهيا جهيرا در بر خواهد گرفت، نت يشتريب يها گستره

 خواهد شد. دهيكش
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منابع آب  تيريو منابع آب مشترك شركت مد يمرز يدفتر رودخانه ها ركليمد

 يخشكسال ريعراق را نقض نكرده است/ هر دو كشور تحت تأث يحقوق آب رانيا :رانيا

 26/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – هستند

 

 كرديرو حيبا تشر رانيمنابع آب ا تيريو منابع آب مشترك شركت مد يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

اظهارات طرح  يبه برخ ،يمرز يها از رودخانه يبردار در خصوص بهره رانيا ياسالم يجمهور ياصول

 و عراق واكنش نشان داد. رانيا يمرز يها بشده درباره آ

 ليبه دال رانياز منابع آب در سمت ا يبردار بهره يها استيفدا گفت: س جبار وطن سنا،يگزارش ا به

بوده كه متناسب با  يا با مردم مسلمان عراق همواره به گونه يو دوست يبشردوستانه و حسن همجوار

 عراق رها شده است. يبه سو يحداكثر انيو منابع آب، جر يمياقل طيشرا

كه حدود  ميدوجانبه دار ينامه رسم موافقت كيو عراق، ما  رانيا يمرز يها گفت: در خصوص آب يو

منعقد شده، در  1354كه در خرداد  يمرز يها نامه استفاده از آب رودخانه سال قدمت دارد. موافقت 50

است كه  رياالجز 1975، معروف به معاهده دو كشور نيب يو حسن همجوار ياز معاهده مرز يواقع بخش

حل  زميشده در آن و از جمله مكان ينيب شيپ يها زميو مكان ييدارد و هم از لحاظ محتوا يهم سابقه طوالن

نامه دوجانبه، در سازمان ملل  موافقت نيا نكهي. ضمن ارود يشمار م به يمترق يها از توافق يكياختالف، 

 دارد. يالملل نيمتحد هم ثبت شده و اعتبار ب

گذشته، چه قبل و چه بعد از انقالب  يها نامه، در سال موافقت نيكرد: در قالب ا حيدر ادامه تصر فدا وطن

مختلط  يفن يدائم ونيسي. از جمله كمميا نشست با طرف عراق برگزار كرده نيچند ران،يا ياسالم

دو طرف است، دو نشست در سال  ياز كارشناسان فن يكه متشكل از تعداد مساو ،يمرز يها رودخانه

 هم داشته است. يبرگزار نمودهو مصوبات1356
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از سر گرفته  1386مجدداً از سال  ونيسيكم تيهم فعال يليو جنگ تحم يافزود: بعد از انقالب اسالم يو

مشترك صورت  ونيسيكم نيكه در ا ييها برگزار شده است. از جمله توافق 1392نشست تا سال  4شد و 

مطابق با  نيماب يف يمرز يها از رودخانه يدانيم يريگ و اندازه شيپا يدستور كار برا كي نييتع گرفته،

 دو كشور بوده است. يمرز يها نامه، تبادل داده و اطالعات در رودخانه مقرر در موافقت باتيترت

شد:  ادآوري نيهمچن رانيمنابع آب ا تيريو منابع آب مشترك شركت مد يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

به  يرسم ادداشتيدو  يهم ط 1400سال  ماه يماه و د در آبان رانيا ياسالم يوزارت امور خارجه جمهور

در تهران  يعراق محترم اتيه زبانينامه م موافقت نيا يكرده است كه در اجرا ياعالم آمادگ ،يطرف عراق

 ريگي. البته ما همچنان پميا نكرده تافيخصوص در نيآن كشور در ا ياز سو يباشد كه تا كنون پاسخ رسم

مورد نظر  يها موضوع يو دوجانبه و بررس يرسم يها نشست يبرگزار ميو معتقد ميدوجانبه هست يها نشست

 دو كشور در بر دارد. يها مقام نيب يا رسانه ميمستق ريبا ارتباط غ  سهيدر مقا يو بهتر ديمف جينتا نيطرف

 

 نقض نكرده است يمرز يها حقوق عراق را در رودخانه رانيا

از  ،يمرز يها نقض حقوق عراق نسبت به رودخانه گونه چياصوالً ه نكهيا انيبا ب نيمقام مسئول همچن نيا

عراق قائل به حقابه است و  يبرا ،يمرز يها در رودخانه رانيكرد: ا حيرخ نداده است، تصر رانيا يسو

 يها در نشست ديكه با ستا ييها ده، از جمله موضوعنش نييكه هنوز تع يها در موارد حقابه نيا نييتع

 يريگيآمده است، پ يمرز يها نامه استفاده از آب رودخانه كه در موافقت يدوجانبه و با توجه به چارچوب

 تر عيسر ران،يا يرسم يها ادداشتيما هم در پاسخ به  يهستم برادران عراق دواريشود. ام يريگ ميو تصم

 .دينما يمادگها اعالم موافقت و آ نشست نيا ينسبت به برگزار

از منابع آب در سمت  يبردار بهره يها استياست كه س ينكته ضرور نيادامه افزود: ذكر ا فدادر وطن

بوده كه  يا با مردم مسلمان عراق، همواره به گونه يو دوست يبشردوستانه و حسن همجوار ليبه دال رانيا
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كه  مي. فراموش نكنتعراق رها شده اس يبه سو يحداكثر انيجر و منابع آب، يمياقل طيمتناسب با شرا

 ر،ياخ يمواجه است و خصوصاً در دو سال آب ديشد يخشكسال دهيكشور ما هم مانند عراق با پد

 يها در صحبت يتجربه كرده است و حت يو مرز يداخل زيآبر يها را در همه حوضه يديشد يخشكسال

 شده است. ديتاك تيقعوا نيمنابع آب عراق، هم بر ا ريوز

غرب كشور، كرد: به عنوان نمونه بر اساس  يدر منطقه مرز يجو يها زشير تيوضع حيدر ادامه با تشر يو

نسبت به  1399-1400 يدر استان كرمانشاه، متوسط بارش ساالنه در سال آب يهواشناس يها ستگاهيآمار ا

ها  كاهش رواناب عموالًو م دهد يكاهش نشان مدرصد  56تا  34 نيب ها، ستگاهيا نيمتوسط درازمدت در هم

به  يورود انيدرصد از جر 50از  شينمونه ب يهم برا طيشرا نياست. اما در هم ها ياز كاهش بارندگ شتريب

 شده است. يعراق رهاساز ياليدر استان كرمانشاه، به سمت استان د يرويسد ازگله و بند ه

منابع آب سپس اظهار كرد: در  تيريب مشترك شركت مدو منابع آ يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

آب و در ادامه نامه تشكر  يرهاساز يدر عراق برا يبه درخواست مقامات محل لميباره، ما نيهم

كه  ماشاره كن 1400در تابستان سال  روانيآب رودخانه س انيآن مقامات در مورد تداوم جر زيآم محبت

ها و مردم  موارد هم مسلما از نظر رسانه ني. ادانم يابط دو كشور مدو ملت و حسن رو يآن را نشانه دوست

 متمركز شود. يشيو نما زيانگ ها بر سخنان تفرقه رسانه اتيروا ديو نبا ماند يعراق دور نم فيشر

كه در كشور  يديشد ازيكه با وجد ن ميتابستان سال گذشته داشت ليرا در اوا گريسپس گفت: مورد د او

 يآب برق يها روگاهيازنيبردار وجود داشت، بهره يآب برق يدر سدها يآب ريبرق و حفظ ذخا ديتول يما برا

 انيجر كه ميكرديزير برنامه يا گونه سردشت، را به يآب و مخصوصاً سد برق ،يمرز يها واقع بر رودخانه

 .  نشود قطع گاه چيه عراق، سمت به يخروج آب

 

 اقبر عر رانيا يها اندك رودخانه ياثرگذار

كه  ييها يينما صورت گرفته اشاره كرد و افزود: برخالف بزرگ يها يينما به بزرگ نيهمچن فدا وطن
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درصد  6اندك و در كل حدود  اريبر عراق بس رانيا يها رودخانه ياثرگذار رد،يگ يبعضاً صورت م

ارائه  يالملل نيب يفن يها موضوع با ذكر اعداد و ارقام، در گزارش نيدجله و فرات است و ا زيحوضه آبر

 شده و قابل اثبات است.

دجله بوده  زياز حوضه آبر يبه عراق، بخش كوچك رانياز سمت ا يورود يها سپس افزود: رودخانه يو

حوضه بزرگ  ريمنابع حوضه دجله، تحت تاث ريمنابع آب عراق، عالوه بر سا م،يدان يطور كه م و همان

 رانياز ا يافتيعراق به سهم آب در يرآبيو غ يمشكالت آب هيكلدادن  ميتعم نيفرات هم قرار دارد. بنابرا

 يريگيشده و پ يبررس يكارشناس دگاهياز د ديطور كه گفته شد، با حلبچه، همان اي ياليد يها در استان

صرفاً  ،يبه شكل فعل جانبه كي يها ليتحل گونه ني. ارديصورت گ يرسم يها چارچوب قيآن هم از طر

 است. كشوردو  ياذهان عموم بيو تخر يا رسانه غاتيبلباعث دامن زدن به ت

 حيدر ادامه تصر رانيمنابع آب ا تيريو منابع آب مشترك شركت مد يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

منابع آب كشور عراق عالوه بر  تيوضع ،يگريكه مانند هر كشور د ميحال فراموش نكن نيكرد: در ع

 ملاز عوا يا آب در آن كشور و هم مجموعه تيرينوع مد ريهم تحت تاث ،يعيو طب يميعوامل اقل

منطقه در حوضه دجله و فرات  يآب يها استياز س يساخت قرار دارد. اما متاسفانه درحال حاضر، بخش انسان

صلح و ثبات  جاديو عراق و ا رانيدو ملت ا يو دوست يمانع از همبستگ تواند يكه م شود يم نيتدو يطور

از  يو بعض يالملل نيب يها سانهر ياز سو تيكه با جد يا خصمانه يها استيس نياز ا يكيدر منطقه شود و 

 حوضه دجله است. يآب تيدر وضع رانيسهم و نقش ا يينما بزرگ نيهم شود، ياشخاص مطرح م

 

 ندارد يوجاهت حقوق ،يدادگستر يالملل نيب وانيعراق به د تيشكا طرح

واكنش  يدادگستر يالملل نيب وانيعراق به د ياز سو تيح شكامقام مسئول در ادامه به موضوعطر نيا

بوده و بر خالف روابط حسنه دو كشور  ياصوالً فاقد وجاهت حقوق ت،يشكا نينشان داد و گفت: طرح ا
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و عراق،  رانيا نيب يمذاكرات آب يبرا يرسم ياست. چرا كه چارچوب حقوق يو حسن همجوار

است كه در سازمان ملل متحد  1975دسامبر  26مصوب  يمرز يها نامه استفاده از آب رودخانه موافقت

مذاكره در  يبارها برا رانيا ياسالم يراستا جمهور نيفدا سپس گفت: در ا هم ثبت شده است. وطن

كرده  يمادگنامه اعالم آ موافقت نيشده در ا ينيب شيپ زميدر چارچوب مكان يمرز يها خصوص رودخانه

در تهران  1400 ورماهيكه در شهر يهم در نشست يالحمدان يجناب آقا يحت دانم يكه م يياست. تا جا

 بوده و معتبر است. رشيمورد پذ شانياز نظر ا 1975نامه  كردند كه موافقت انيبرگزار شد، به صراحت ب

است كه دو  يمثبت يتعامل ينامه، اتفاقاً همان فضا موافقت نيافزود: مذاكره در چارچوب ا نيهمچن يو

معتبر و قابل قبول در مورد  يو بدون مبنا يحقوق يها بحث گونه نيمتاسفانه ا يدارند. ول ازيبه آن نكشور 

روند به  نيو ادامه ا شود يم يمرز يها در مورد آب رانيبا ا ي، مانع از تعامل طرف عراق1975معاهده 

 .زند يم بيعراق آس

سپس گفت: در  رانيمنابع آب ا تيريدو منابع آب مشترك شركت م يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

توافق كردند كه  نينامه، طرف موافقت 3شده در ماده  ينيب شيمختلط پ يفن يدائم ونيسينشست كم نيآخر

نامه، در خصوص  مندرج در موافقت بيطبق ترت يمرز يها و مطالعه رودخانه ديضمن بازد

از  رشيپذ رقابليغ ليبه دال يطرف عراق و اگر ندينما يهمكار يها و اطالعات آب داده يگذار تراكاش

تاكنون پرونده  ديشا كرد، ياز ادامه مذاكرات استنكاف نم ،يالملل نيمعتبر ب يو قراردادها ينظر حقوق

 دو كشور بسته شده بود. يمرز يها رودخانه

 

 حوضه دجله و فرات يآب طيشرا ريو عراق هر دو تحت تاث رانيا

دانست  فرات و دجله حوضهي آب طيشرا ريتاث و عراق را تحت رانيكشور ا در ادامه هر دو نيهمچن فدا وطن

متاثر كرده  اريحوضه دجله و فرات، كشور ما را هم بس يآب در كشورها تيريو گفت: اقدامات و نوع مد
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حوضه  يكشورهادر  ميعظ يها مجموعه اقدامات انجام شده در حوضه دجله و فرات و پروژه لياست. به دل

 ژهيو جنوب عراق، مردم ما به يها تاالب يطيمح ستيحقابه ز نيو انحراف آب و عدم تام يساز هريشامل ذخ

 يها بيمتحمل آس ران،يكشور ا يها از استان ياريبس راًيو كرمانشاه و اخ الميخوزستان، ا يها در استان

 اند. منطقه شده گرد و غبار در يها وفانط دياز تشد يناش يو اجتماع ياقتصاد ،يبهداشت ،يطيمح ستيز

 انيبه خاطر قطع جر رياخ يها العرب، در سال شط ايآب در رودخانه اروندرود  انيمثالً جر ايافزود:  يو

در اروند و  يباعث نفوذ شور طيشرا نيو ا افتهيكاهش  داًياز دجله، شد انيجر ديفرات و كاهش شد

كاهش  يبرا ياديز يها نهيهز ميا دهخصوص ما ناچار ش نيكارون تا محدوده شهر اهواز شده است. در ا

 .ميامر صرف كن نيا يتبعات منف

منابع آب عراق، به موضوع گرد و غبار و  ريوز رياخ يها شد: در صحبت ادآوريمقام مسئول در ادامه  نيا

موضوع را هم به  نيمجدداً ا شانيهم اشاره شده، اما ا نهيزم نياز عراق در ا رانيبه مطالبه ا يبه طور ضمن

در حوضه دجله و  رانيا يدرصد 6اند. مشخص است كه سهم  گره زده رانيآب از سمت ا نيوضوع تامم

 در مهار گرد و غبار داشته باشد. ينقش نيچن تواند يفرات، نم

متعدد تا كنون به  يبا احداث سدها هيعراق و ترك ،يالملل نيسپس ادامه داد: طبق مستندات ب فدا وطن

 جاديآب ا رهيرودخانه دجله، مخزن ذخ يعيبرابر آورد طب 3رودخانه فرات و  يعيبرابر آورد طب 5 زانيم

سدها  رهيحجم ذخ كعب،متر م ارديليم 130متر مكعب و در دجله  ارديليم 170در فرات  يعنياند.  كرده

 حوضه است. يدرصد سدها 1تنها  رانيا يكه سهم سدها ياست. در حال

افزود: بر  نيهمچن رانيمنابع آب ا تيريبع آب مشترك شركت مدو منا يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

 يسازمان ملل، مشكالت هورها يها از جمله گزارش ،يستيز طيو مح يالملل نيب يها اساس گزارش

 عراق يو اقدامات داخل ها استيجنوب عراق و خشك شدن آنها، در دو دهه گذشته بوده و تحث اثر س

هم به  رانيمنطقه بوده كه ا نيگرد و غبار در ا يها گسترش كانون از عواقب آن، يكيصورت گرفته و 

 شدت از آنها متاثر است.
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گرد و غبار در كشور عراق و در  يها توسعه كانون نكهيكرد: با توجه به ا حيتصر نيمقام مسئول همچن نيا

غ از آب هستند، ما فار ياز آنها وابسته به موضوع آب و برخ ياست كه برخ يمنطقه متاثر از عوامل متعدد

بهتر است با  ،يآب عامالتموضوع و منوط كردن كل مسئله به حوزه ت نيا يفرافكن يكه به جا ميمعتقد

و  يدر سطح مل ياستگذاريو س يتيريمد ياز ابزارها يريگ منطقه و بهره يجلب مشاركت كشورها

سازمان  تيهم با محور يه اقداماتخصوص البت نيو اقدام شود. در ا يزير كنترل آن برنامه يبرا ،يا منطقه

گرد و غبار در حال  دهيپد تيريمد يو هماهنگ ياستگذاريس يو ستاد مل رانيا ستيز طيحفاظت مح

 با كشور عراق و در سطح منطقه باشد. يمنشاء تعامالت خوب ميدوارياست كه ام يريگيپ

 يو عراق و در حوزه ها رانيا يها يو همكار يكرد: با توجه به سابقه حسن همجوار حيتصر نيهمچن يو

گفت  نيكه در ا يمساعد يها و بسترها گذشته و با در نظر داشتن چارچوب يها در سال ژهيمختلف به و

 يفضاها يجاتعامالت دو كشور، به  دوارميام زياز هر چ شياز آنها پرداختم، ب يو گو هم به برخ

 ندهيدوجانبه حركت كند و در آ انهيجو يارو همك يها و مذاكرات رسم نشست ليهمچنان در ر ،يا رسانه

توافقات و تعهدات روشن و  شود، يكه از سمت دو كشور مطرح م يمسائل هيدر خصوص كل كينزد

 .رديبر منافع دو كشور صورت بگ يمبتن

افزود:چه در » خصوص نيادامه مذاكرات دوجانبه در ا يدوباره برا يبا اعالم آمادگ انيدر پا فدا وطن

گرد و  اي يطيمح ستيبا كشور عراق و چه در خصوص موضوعات ز يمرز يها موضوعات آبرابطه با 

 يبرگزار ريگيهمواره مبتكر و پ رانيا ياسالم يحوضه، جمهور يكشورها ريغبار با عراق و سا

چندجانبه بوده و  ايدو  يحقوق يبسترها ريو سا نيماب يف يها نامه الزم در چارچوب موافقت يها نشست

در  يو رسم يكشور، همواره در چارچوب كارشناس يياجرا يها از دستگاه يكيهم به عنوان  رويوزارت ن

 موضوعات مشاركت نموده است. نيمذاكرات مرتبط با ا
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 – گرد و غبار يها توده يريگ ها عامل شكل از دجله و فرات به تاالب يكاهش آب ورود

 28/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

در محدوده دجله و فرات  2021اظهار كرد:تا سال  رانيا يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب سيرئ مشاور

آب  ينوب عراق قرار داشتند هم داراكه در ج ييوجود داشت و هورها يمناسب ياهيمرتع و پوشش گ

آب  زانيم ات،رودخانه دجله و فر يها سد آتاتورك در سرشاخه جاديو ا يخشكسال يريبودند اما با فراگ

كاهش  اريبس رانيدر ا ميهورالعظ يعراق، جنوب بصره و حت يها از سمت دجله و فرات به تاالب يورود

 است. افتهي

كشور را فرا گرفته و طبق نظرات  يا گرد و غبار در سطح گسترده رياخ يها در ماه سنا،يگزارش ا به

و  يداخل يو با منشاها افتهي شيگذشته افزا يها گرد و غبار نسبت به سال نيكارشناسان و محققان ا

گرد  نياستان تهران، ا يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليكرده است كه به گفته مد ريكشور را درگ يخارج

و  ياهيها و كمبود پوشش گ خشك شدن تاالب ،ينيرزميز يها كاهش سطح آب ليو غبار به دل

 .شوند يم جاديا هيرو يب يسدساز

به كشور اظهار كرد: روزانه در دو  قايبا رد ورود گرد و غبار از شمال آفر سنايدر گفت و گو با ا يانيب رضا

باند  33 سيمد  ماهواره ريتصاو. شود يم يبررس »سيمد   ماهواره« ريتوسط تصاو رانيو ا اينوبت دن

و جهت باد و  يبارندگ زانيم ن،يزم يهوا، دما يهوا، دما يهمچون گرما يدارد كه مسائل ياتمسفر

 كند. يم يمسائل مربوط به اتمسفر را بررس

 جاديمنشا و محل ا صيگرد و غبار و تشخ شيها، پا ماهواره نيا ياز موارد مورد بررس يكيادامه داد:  يو

 سهيو قابل مشاهده و مقا شوند يم يجمع آور يا صورت دوره به ريتصاو نيگرد و غبار است. ا ياه توده

 نيا 2015در سال   ريتصاو نيا يما قرار دارد و با بررس اريدر اخت 2000از سال  ريتصاو نيا ويهستند. آرش
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 مربوط است.هم  هياروم اچهيها و در آب تاالب زانيگرد و غبار به م نيحاصل شد كه ا جهينت

 

 رانيگرد و غبار در ا يداخل يمنشا اصل انيجازمور هامون

گرد و غبار در كشور ما  زانيم نيشتريكه ب نيا انياستان تهران با ب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

 يها استان نيمرز مشترك ب انياست، افزود: تاالب هامون جازمور انيمربوط به تاالب هامون جازمور

صورت  كه در كشور وجود دارند به يگرد و غبار يها كانون يو بلوچستان است. باق ستانيكرمان و س

 .دهند ياز  كانون گرد و غبار را به خود اختصاص نم ياديهستند و سهم ز يمقطع

 رانيها ا و با خشك شدن تاالب دهند يقرار م ريرا تحت تاث رانيا يخارج يها كانون نيچند يانيگفته ب به

در غرب  يگريگرد و غبار در غرب كشور پاكستان و د يها از كانون يكي. كنند يرد و غبار مرا دچار گ

 يشرق يها زابل و قسمت ،قرار دارد كه با وزش باد از جهت مخالف مروزيكشور افغانستان و در استان ن

 .كند يم ريكشور را درگ

 

 گريروز د 25گلستان با گرد و غبار از  يريدرگ

و با  كند ياستان را متاثر م نيكه در جنوب كشور تركمنستان و مرز گلستان قرار دارد، ا يافزود: كانون يو

استان گلستان هم  گر،يروز د 25 بايتقر شود يمشاهده م يا ماهواره ريكه در تصاو يخشك زانيتوجه به م

اتفاق  نياو  رديگ يقرار م كند، يكه از جنوب تركمنستان عبور م يكانون گرد و غبار نيا ريتحت تاث

 چهارساله گذشته افتاده است. ياست كه ط يمشابه اتفاقات

گرد و غبار واقع در غرب كشور مربوط به كشور  يها ادامه داد: كانون يعيسازمان منابع طب سيرئ مشاور

 ه،يدر مرز عراق و سور رالزوريگرد و غبار موجود در كشور عراق در منطقه د يها عراق هستند. كانون

كه  يباد زانيبا هر م وجنوب و شمال شهر كربال، استان الباسط و غرب بصره قرار دارند  ه،يزيمنطقه عز
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خصوص  به رانيو گرد و غبار به سمت ا شود يها فعال م كانون نيبر ساعت باشد، ا لومتريك 20از  شتريب

 .كند يحركت م يغرب يها استان

 

 گرد و غباردر جذب  »كايپرس«از نوع  يبلوط يها جنگل يقدرت باال 

ها  آن يها هستند و برگ »كايپرس«از نوع  يبلوط يها گونه يزاگرس دارا يها جنگل نكهيبا اشاره به ا يو

و رسوب كنند، اظهاركرد: در  رهيگرد و غبار را در خود ذخ زانيم نيشتريب توانند يكرك است و م يدارا

گرم بر  كرويم1600شتر از يدر عراق ب فعال شده يها در تهران رخ داد،توده شيپ يكه چند يگرد و غبار

بر  كروگرميم 400داده شد  صيكه در تهران بر اساس نرم افزارها تشخ يمقدار يمتر مكعب بود ول

 مترمكعب بود.

گرد و غبار را در  زانيم نيزاگرس كه در غرب كشور قرار دارد ا يها هكتار جنگل ونيليم 6 يانيگفته ب به

 كاياز نوع پرس يبلوط يها كه وجود دارد زوال گونه ياز موارد مورد بحث يكيو رسوب كرد.  رهيخود ذخ

 .رود يگرد و غبار رو به زوال م يباال زانيم رهيذخ لياست كه به دل

قرار دارند، هم  اضيكه در كشور عربستان و در نجران و جنوب ر يگرد و غبار يها افزود: كانون يو

 ني. ارسد يبه تهران نم ميطور مستق گز گرد و غبار عربستان بهاما هر دهند يقرار م ريرا تحت تاث رانيا

 ريو خرمشهر را تحت تاث زسپس آبادان و اهوا شود يگرد و غبار ابتدا وارد منطقه بصره در عراق م انيجر

 .دهد يقرار م

 

 رانيعراق و ا يها به تاالب يآب ورود زانيم كاهش

در  2021تا سال  يا ماهواره ريات انجام شده در تصاوطبق مشاهد يكارشناس ارشد جنگلدار نيگفته ا به

كه در جنوب عراق قرار  ييوجود داشت و هورها يمناسب ياهيمحدوده دجله و فرات مرتع و پوشش گ



   

 

 

182 
 1401ارديبهشت   -) 54هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

رودخانه  يها سد آتاتورك در سرشاخه جاديو ا يخشكسال يريآب بودند اما با فراگ يداشتند هم دارا

 يعراق، جنوب بصره و حت يها ت دجله و فرات به تاالباز سم يآب ورود زانيدجله و فرات، م

 است. افتهيكاهش  اريبس رانيدر ا ميهورالعظ

كه در غرب بوشهر  ييها اند و تاالب عراق خشك شده يها از تاالب ياريبس طيشرا نيادامه داد: در ا يو

 .دهد يقرار م ريرا تحت تاث رانيبه كانون گرد و غبار شده و ا ليوجود دارد تبد

 يابانيبه منطقه ب ليدجله و فرات تبد نيمهم در موصل عراق ب يا هكتار از محدوده ونيليم 5 نكهيا انيبا ب يانيب

 يا ماهواره ريكرد: طبق تصاو دهد،اظهار ياز عراق قرار م يگرد و غبار ناش ريتحت تاث زيرا ن رانيشده است و ا

 .رديگ يگرد و غبار قرار م يها كانون ريتاث تحت زين رانياست و ا افتهيعراق كاهش  ينيرزميز يها آب

 

 در عراق ضرورت دارد ياهيپوشش گ شيافزا

با استان الباسط اقدام جنگل  المياستان ا يعيمنابع طب ركليمد يها يزنيگذشته با را يها افزود:در سال يو

است كه  نيتوجه ا دارد انجام شد اما نكته قابل الميبا ا يو در الباسط كه مرز مشترك رانيدر ا يكار

شود تا گرد و غبار  شتريب زين قدر كشور عرا ياهيپوشش گ ديو با ستيتنها راه حل ن رانيدر ا يكار نهال

 كنترل شود.

گرد و  يها از كانون يكياستان الباسط  يها كانون يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب سيگفته مشاور رئ به

 تيفعال نيانجام شد اما ا يكار ها نهال كانون نيكه در محل ا داد يمقرار  ريرا تحت تاث رانيبود كه ا يغبار

 انجام شود. زيدر كشور عراق ن ديو با افتيهم چندان تداوم ن

 

 يآب ازين نيبا كمتر يبوم يها گونه كاشت

كه  ييها گونه شود يو عراق اظهار كرد: تالش م رانيا ريدر مس ييها بوستان يريگ با اشاره به شكل يو
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 نيمثل نخل در ا ييها منطقه و گونه يبوم يها را دارند و گونه يانداز هيسا نيشتريو ب يآب ازين نيكمتر

آن منطقه  ياهيگ وششو پ ستمياكوس يكار و چه با هدف مرتع يكار كاشته و چه با هدف جنگل ريمس

 بازگردانده شود.

بر متر  لوگرميك 22توسط حدود به طور م شود يكه كاشته م يدرخت كيكرد: هر  حيتصر انيدر پا يانيب

اگر در  نيدر خود جذب و رسوب كند بننابرا تواند يرا م يو آلودگ دهد يكربن انجام  م هيمكعب تصف

 .افتد يدر منطقه م ياتفاق مثبت ميدرخت بكار 250هكتار 
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 28/02/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – اهانيبر گ مياقل رييو تغ يتبعات خشكسال

 

 بيتخر يها ستگاهيز ياهيپوشش گ ياياح اديز اريبس يبا اشاره به دشوار ياهيگ يمتخصص اكولوژ كي

 كرد. ايرا اح ياهيگ ستگاهيز كياز  يمين توان يحالت تنها م نيدر بهتر يشده گفت: حت

) با اشاره به  يماه م 18» ( اهانيروز جشن گ« همزمان با  سنايدر گفت وگو با ا انيرضا محراباحمد دكتر

 نيمانند زم ستيز طيمح يكيزيف يها بر همه مولفه ياظهار كرد: خشكسال ميبر اقل يخشكسال راتيتاث

و   يستيز يها مثل موجودات زنده و چرخه يستيز يها و... ، مولفه يدرولوژيخاك، ه ،يشناس

 موثر خواهد بود. يستيز ريو غ يستيعوامل ز يها برهمكنش

 ييايو نوع منطقه جغراف كيولوژيزيو ف يكيبسته به گونه، ساختار ژنت اهانيگ نكهيا انيبا ب شناس اهيگ نيا

از  يحذف برخ تيدر نها تيوضع نيگفت: ا دهند، ينشان م يرا در برابر خشكسال يمتفاوت يآور تاب

 خواهد داشت. يگونه ها را در پ

مثل  ديو تول يشيدر ادامه به موضوع چرخه رو يبهشت ديدانشگاه شه ياهيگ يگروه اكولوژ اريدانش نيا

 انيخود را به پا يشيو زا يشيچرخه رو توانند ينامطلوب نم طيها در شرا اشاره و اظهاركرد: آن اهانيگ

 .شوند يم يستيز يها و اختالل در چرخه كيولوژيزيدچار ضعف ف تيبرسانند و در نها

در مقابل  ياهيگ يها را كاهش مقاومت انواع گونه اهانيبر گ يخشكسال راتيتاث گرياز د انيمحراب

 و... اشاره كرد. يستيز بانيباال، رق يمانند آفات، دما ستسيز طيمح ييها تنش

 »يو سازگار يبردبار« نكهيا انيبا ب نيهمچن يبهشت ديدانشگاه شه ياهيگ يگروه اكولوژ اريدانش  نيا

دارند و  يعيوس يها دامنه بردبار گونه يمتفاوت است، افزود: برخ يطيها در مقابل تنش و مح گونه

اما  ننديب ينم بيآس نيرا تحمل كنند بنابرا يو خشكسال يمياقل ديو نوسانات شد طيشرا توانند يم

 رياز سا شتري) بيياينطقه جغرافم كيمختص به  يها گونه ايزاد  ( بوم يو انحصار كينادر، اندم يها گونه

 هستند. ريپذ بيها حساس و آس گونه
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 اهانيگ نيدانست و گفت: ا يباستان يعيطب يها راثيرا م ريپذ بيآس ياهيگ يها در ادامه گونه انيمحراب

مخلوقات با ارزش  نيا شهيهم يبرا ،يتوجه هستند كه در صورت كم يبا ارزش يكيژنت ريذخا يحاو

 داد. ميرا از دست خواه ياوندمنحصر به فرد خد

 

 يخشكسال يها بيآس نيتر از مخرب يكي،يانحصار يها گونه انقراض

در  نيبشر است ا يبرا يخشكسال يها بيآس نياز بزرگتر يكي اهانيگ نيكرد: از دست دادن ا ديتاك يو

 اند. منقرض شده ايدر معرض خطر انقراض قرار دارند و  ايدر دن يانحصار يها از گونه ياريكه بس ستيحال

دانست و  يخشكسال يامدهاياز پ گريد يكيرا » مهاجم و فرصت طلب يها حضور گونه« شناس اهيگ نيا

 جيتدر و به كنند ينامساعد رخ داده استفاده م طيفرصت طلب از شرا يها ها به عنوان گونه گونه نيگفت: ا

 شوند. يم نيگزيجا يبوم يها با گونه

بشر بوم  يبر زندگ يمنف ريتاث ياز خشكسال يسازگان ناش وردن تعادل بومافزود: بر هم خ انيمحراب

سبب  گذارد، يم يمنف ريو آبخوان ها تاث يآب ريبر ذخا يسازگانخواهد گذاشت و اضافه كرد: خشكسال

 تيامن تياو در نه كند يم ليرا به بشر تحم يو مشكالت متعدد اقتصاد شود يم ياختالل در كشاورز

 .رديگ يدر معرض خطر قرار م ييو كمبود مواد غذا يعلت كاهش كشاورزبشر به  ييغذا

 

 م؟يچه كن ياهيپوشش گ بيكاهش شدت تخر يبرا

و  مياقل رييتغ تيريمد يبه اقدامات انجام شده برا يبهشت ديدانشگاه شه ياهيگ يگروه اكولوژ اريدانش نيا

گام  نيروش چند ني: در ااشاره كرد و گفت ياهيپوشش گ بيبا هدف كاهش شدت تخر يخشكسال

انجام  با طيشرا نياست.  در ا ستيز طيبر مح يمنف يها فشارها و تنش ريوجود دارد؛ نخست كاهش سا

 طيشرا ليها از تحم بوم سازگان بياز تخر يريو جلوگ يعياز منابع طب يبردار بهره تيريچون مد ياقدامات
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سازگارمآبانه  يكردهاينشود سپس با اعمال رو ليتحم اهانيبر گ يتا فشار مضاعف ميكن يريجلوگ دتريشد

 .ميرا اجرا كن ستگاهياقدامات حفاظت ز ستيز طيمح تيريدر مد

جامع، قاطع و هماهنگ همه كشورها  يريگ ميدانست و تصم كپارچهيو  ينيفراسرزم يرا مبحث ستيز طيمح يو

 عنوان كرد. تيريمد نيدر ا يسرا از شروط اسا يا گلخانه يگازها ديو كاهش تول ستيز طيمح تيريدر مد

 ستيز طيمح تياهم نهيمردم در زم يگفت: آگاه عتيمردم بر حفاظت از طب يآگاه ساز ريبا تاث انيمحراب

 .شود يم عتياز طب تيها و حما سبب كمك خودجوش آنان به دولت عتيگسترده طب اريبس يها و ارزش

 يها مهم و متنوع همه گونه يكاركردها حيتشر يبهشت ديدانشگاه شه ياهيگ يگروه اكولوژ اريدانش نيا 

از مفهوم ارزش  يمثال انيموثر دانست و با ب ياهيمختلف گ يها به مردم را بر حفاظت از گونه ياهيگ

 10افراد فرضا  از ياريبس يدرخت در برا كياظهاركرد:  يدرخت از منظر اقتصاد بوم شناخت كي يواقع

 كيشود كه  حيتشر يمان خواهد بود. اگر با مستندات علمتو ونيليم 20متر مكعب چوب و معادل 

رطوبت  زانيكند،چه تعداد پرنده را در خود پناه دهد،چه م ديتول ژنياكس تواند يدرخت در سال چقدر م

موارد به عدد و محاسبه رقم  نياهمه  ليرا را در خود نگه دارد، با تبد نيزم ريآب ز يها هوا و سفره

 كند. يم دايپ ييباال اريبس هيحفاظت از آن توجدرخت،  كي يارزش واقع

 

 ييزا ابانيب يو اگرها اما

پرداخت وگفت:  ابانياز مفهوم ب يفيتعر انيبه ب يبهشت ديدانشگاه شه ياهيگ يگروه اكولوژ اريدانش نيا

 عتيطب ييايسال طبق تحوالت و پو ها ونيليهستند كه م نيكره زم يعيطب يها سازگان از بوم يكي ها ابانيب

. همان طور كه ميها نگاه كن به آن يمنف ستگاهيز اي دهيپد كيبه عنوان  ديجهت نبا نياند. بد شده جاديا

 سال وجود داشته و با ارزش است. ها ونيليهم م ابانيما ارزش دارد، ب يجنگل برا

منطقه  كيكه  رود يار مبه ك يزمان ييزا ابانيداد: ب حياشاره كرد و توض »ييزا ابانيب«درباره اصطالح  انيمحراب
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 يعدم كاركردها ليشده باشد و به دل بيمناسب، دچار تخر يشناخت بوم طيو شرا ياهيپوشش گ يدارا

 شده باشد. ليو خشك تبد ريبا ينيبه سرزم يمياقل راتييو تغ ياهيپوشش گ بيتخر ك،ياكولوژ

شدن (به مفهوم  يابانيب طيكه شرا مياستفاده كن ييزدا ابانياز واژه ب ميحق دار يكرد: تنها وقت ديتاك يو

 نيا نيانسان منشاء گرفته باشد بنابرا يمنف يها تي) از فعاليو عدم تعادل بوم شناخت ستگاهيز بيتخر

و استفاده از  يعيطب يها ابانيب طيدر شرا رييدارند اما تغ هيتوج يشناخت بوم اءياح يندهايمناطق جهت فرا

 مطابقت ندارد. ي) با اصول بوم شناختوسفريب يعيطب ومي(ب يعيطب يها ابانيدر ب ييزدا ابانيواژگان ب

 

 شده بيتخر يها ستگاهيز ياياح

 يبيمواقع بشر با تخر يداد و گفت: در برخ حيتوض ياهيپوشش گ يايدر ادامه درباره نحوه اح انيمحراب

 يو نظارت يتيريات مدموارد با اقدم ني. در ابرد يم نيرا از ب ستگاهيز ياهياز پوشش گ يكوچك تنها كم

كه سبب بهبود  عتيبط يايخوداح يندهاياز فرا تيوجود خواهد داشت. مثل نظارت و حما اءيامكان اح

شده كه ساختار و عملكرد خود را از  بيتخر يحد به ستگاهيز كي ياما گاه شود يم ستگاهيز طيشرا

 طلبد. يرا م يا دهيچيو اقدامات پ نيسنگ يتيرياقدامات مد نيدست داده است بنابرا

از  يقيشناخت دق ديشده اظهاركرد: در گام نخست با بيكامال تخر يها ستگاهيز يايدرباره اح يو

بوده ،  ستگاهينگه داشتن آن ز داريآن منطقه كه باعث پا يندهايها و فرا منطقه، نوع گونه ياهيپوشش گ

. شود يم سريم ستگاهيخود ز يعيطب يبراساس الگوها ستگاهيز يوجود داشته باشد. بوم سازگان تا بازساز

موجود در  يها يها و باكتر ها، جلبك مانند قارچ ييها سميكروارگانيخاك با استفاده از م طيشرا ياياح

را  ستگاهيز طيشرا جيتدر پرستار به يها خاك و كاشت گونه يبوم شناخت يها و حفاظت چرخه  خاك

 آن از سر گرفته شود. ييايبرسند و پو تبه تعادل و ثبا ستگاهيز يبوم شناخت يندهايتا فرا كند يمساعد م
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 ستين ريامكان پذ ها ستگاهيز يصد درصد ياياح

پرداخت و  بيخود قبل از تخر هيدر ادامه به موضوع بازگشت بوم سازگان به ساختار اول شناس اهيگ نيا

خداوند  هيو هد يعيت طبسال تحوال ها ونيليم راثيم ياهيگ يها و گونه ها ستگاهيداد: تعادل ز حيتوض

كوتاه و با انجام  دورهكامل منطقه در  يايسال، توقع  اح 10 يط يغن يمنطقه مرتع كي بيهستند. با تخر

 طيبوم سازگان را به شرا ميتوان يطور قطع نم به نياست بنابرا ياقدامات محدود دور از منطق بوم شناخت

 .ميخود برگردان هياول

از  يحالت بخش نيها اشاره كرد و گفت: در بهتر بوم سازگان يياياح يها جربهت نيتر به موفق انيمحراب

عدم  نيدشوار است. ا اريغالبا بس تيموفق نيبه ا يابيكه دست شوند يم ايآن اح يندهايو فرا ستگاهيز

 است. نهيزم نيو نقص دانش بشر در ا كياكولوژ يندهايفرا يباال اريبس يدگيچيپ ليبه دل تيموفق

 

 ياهيپوشش گ ياياح يمورد استفاده برا اهانيگ انواع

پوشش  ياياح يبرا ياهيگ يها درباره انواع گونه يبهشت ديدانشگاه شه ياهيگ ياكولوژ اريدانش نيا

 يا است و امكان دارد گونه يطور دائم در حال دگرگون به عتيدر مناطق مختلف اظهاركرد: طب ياهيگ

باشد  اشتهرا ند تيقابل نيا گريسال د 10 شود، يداده م صيكشت مناسب تشخ يكه در حال  حاضر برا

 باشد. يبوم شناخت ييايپو طيمتناسب با شرا ديانتخاب گونه با نيبنابرا

 

 ميمتعهد باش ستيز طيبه مح نسبت

 ستيز طيآن بر مح ريبه مردم و تاث يبخش يآگاه تيدوباره بر اهم ديضمن تاك انيدر پا انيمحراب

 يآن، آگاه شيشرط افزا شيشود اما پ ابدي شياافزا عتيدر برابر طب ديتعهد با خاطرنشان كرد: امروزه

 توانند يم يمردم ريغ يها ها و تشكل متخصصان، دولت ،يمحققان دانشگاه نهيزم نياست. در ا يبخش

 نقش داشته باشند.
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