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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

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

موضوع كه  نيبه ا ديتاك يراقرآن ب 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
صدا درآمده است و بحران  در كشور به 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 آئينـه مطبوعـات و سـايت   پنجمين پنجاه 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    ر قالب ارايه اخبار، آمار، مقاالت و مصاحبهها فقط آنچه كه د 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

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

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

نظر  فاي تنظيم شود كه صر 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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 1401خرداد   -) 55هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 01/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – بزرگ كشور يسدها ريذخا تيوضع نيآخر

 

 31تا  ،يروز از سال آب 241شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و داده آمار

 27,20كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زاني) م1400-1401 ي(سال آب ماه بهشتيارد

 درصد كاهش است. 7انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم

 يآب كشور اظهار كرد: بررس يها دفتر اطالعات و داده ركليمد -قاسم زاده روزيف سنا،يگزارش ا به

 25,11 يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع

 دارد. شيدرصد افزا 2گذشته  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيرس اردمترمكعبيليم

استان  يرود در استان اصفهان، سدها ندهيسد زا يپرشدگ زانياضافه كرد: م يو رو،ياعالم وزارت ن طبق

 31حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيزدريحوضه آبر ياستان خوزستان و سدها يتهران، سدها

 شيپ يگرماكشور و فصل  يمياقل طيدرصد است كه با توجه شرا 75درصد و  59صد ، در 32درصد ، 

 است. يضرور يمختلف مصرف امر يها مصرف در بخش نهيبه يالگو تيرو، رعا
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 1401خرداد   -) 55هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا مورخ  – زاگرس يها بر جنگل زگرديو ر يمخرب خشكسال ريتاث

01/03/1401 

 

اشتغال  ان،يبن دانش د،ي(تول» تداوم«كشور گفت: امسال طرح  يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب سيير

 ياستان ها برا يعيو به عنوان نماد كار و نقشه راه به همه ادارات منابع طب ي) طراحيعيطب و منابع نيآفر

 ارسال شده است.اجرا 

در مشهد مقدس گفت: در  يعيمنابع طب رانيمد يسراسر ييمسعود منصور در گردهما سنايگزارش ا به

 نيدر قالب ا زين يعيپروژه منابع طب 1401و  يمشخص و هدفگذار»  انيدانش بن«عنوان كار 14طرح تداوم 

 شده است. فيطرح تعر

سازمان منابع  شود، يدر سازمان انجام م يم انقالب اقداماتشعار سال رهبر معظ يافزود: هر سال بر مبنا يو

را » تداوم«طرح  زيو امسال ن» 3*14*1400«و سال گذشته طرح » 99در  9«با عنوان  يطرح 99سال  يعيطب

جهت اجرا ارسال كرده  ها تاناس يعيساله به همه ادارات  كل منابع طب كيو در قالب سند اقدام  يطراح

 است.

قاچاق چوب،  ،ييزا ابانيب دهيزاگرس، وجود گرد و غبار و پد يها جنگل يها يماريو بآفات  منصور

كشور برشمرد و خاطرنشان  يعيامروز منابع طب يها چالش نيخاك را از مهمتر شيو فرسا يخشكسال

با   فعال يپلماسيبا روش د ديدارد با يگرد و غبار كه بخش اعظم آن منشاء خارج نهيكرد: در زم

 حل و فصل شود. هيهمسا يكشورها

ارزشمند  يها را به جنگل يريناپذ  خسارت جبران زگردهايو هجوم ر يدر ادامه گفت: بروز خشكسال يو

معاون اول  استيبه ر يزاگرس ستاد يها نجات جنگل يبرا نهيزم نيزاگرس وارد كرده است. در ا

 برگزار شده است. يجمهور استير
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 زاگرس يها حل مشكالت جنگل ياراده دولت برا 

 يها حل مشكل جنگل يدر دولت برا يكشور افزود: اراده قو يزداريوآبخ يعيسازمان منابع طب سيير

 ،يجمهور استيشده است و معاون اول ر نيزاگرس وجود دارد. سند نجات جنگل زاگرس اكنون تدو

در دست  يها و وزارت دفاع  برنامه يوزارت جهاد كشاورز يوزارت كشور را مكلف كرد با همراه

و  يماريمبارزه با آفات و ب يبرا يقابل توجه يسند را جهت اجرا مشخص كنند و منابع اعتبار نيا تيلواو

 دولت در نظر گرفته شده است. يزاگرس از سو يها جنگل يساز يغن

رطوبت خاك را از اقدامات  نيتام يزاگرس برا يها در جنگل يزداريآبخ يها طرح ياجرا منصور،

 ،ياست و كاهش بارندگ يچند بعد يبرشمرد و گفت: حل مشكل گردوغبار كار يعيع طبمناب يضرور

است كه در دست  ياز جمله موارد مهم ييزدا ابانيب ونيدر كنوانس يقو يپلماسيو د يمياقل راتييتغ

 است. يريگيپ

بر  از سخنان خود به موضوع قاچاق چوب در جنگل اشاره و اظهاركرد: عالوه يگريدر بخش د منصور

سازمان حفظ نباتات از  يو توسعه زراعت چوب موضوع واردات چوب از سو ياقدامات حفاظت ديتشد

 برجنگل وارد شود. يدردستور كار قرار گرفته تا فشار كمتر هيكشور روس

 

 يعيقانون فداكار خدمت در منابع طب بيتصو 

سازمان منابع  يها يريگيقبل با پ كشوردر ادامه گفت: از دو سال يزداريوآبخ يعيسازمان منابع طب سيير

بحران  تيريقانون مد 20بحران موضوع فداكارخدمت در قالب ماده  تيريسازمان مد يوهمكار يعيطب

 است. دهيرس بيدر دولت مطرح شد و اكنون به تصو

قد ما منع مهيكه با ب يبر اساس قرارداد يعيافزود: عالوه بر قانون فداكار خدمت، سازمان منابع طب منصور

جان خود را از دست بدهند، تحت  ايمصدوم شوند و  يعيكه در دفاع از منابع طب يكرده است، كسان
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 .رنديگ يقرار م» نام يب« مهيب تيپوشش و حما

 يعيمنابع طب بياز تخر يريجلوگ يكه داوطلبانه برا يو جوامع محل عتيطب ارانيبر آموزش هم ديتاك

 بود. رانيدر نشست مد يعيسازمان منابع طب سيير يها كنند ازجمله صحبت ياقدام م

مردم دارد و  يدر زندگ يفراوان ياثربخش يعيمنابع طب يها ها و پروژه طرح يدر ادامه گفت: اجرا منصور

 شود. نييتب يافكار عموم يها برا طرح نيا يو كاركردها راتيتاث ديبا

كاهش خسارت  يعيمنابع طب يها در عرصه يزداريآبخ يها طرح ياز اثرات اجرا يكيكرد:  ديتاك يو

مردم در مجلس  ندگانياز استاندار و نما يعيمنابع طب رانياست و مد ينيرزميز يها سفره تيو تقو ليس

 شاهد باشند. خود يرا قبل از انجام و بعد آن را در حوزه استحفاظ يعيدعوت كنند تا اقدامات منابع طب

 كيروستا در  204 ياريمثال آورد و گفت: در منطقه دشتو بلوچستان را  ستانيچابهار در استان س منصور

 شيمناطق فرسا نيتن است، در ا ونيليم16خاك در كشور در هر هكتار  شيپهنه قرار گرفته و اگر فرسا

 برابر است. 6خاك حدود 

خطرناك  اريبس يا دهيپد ند،يگو يم» گرگرو«استان  به آن  يكه مردم محل يخندق شيادامه داد: فرسا يو

 ياتفاق رخ م نيمتر مانده بود كه به رودخانه متصل شود و اگر ا 300تنها  دهيپد نيا 99ست و در سال ا

 10توانست با احداث   يعيدو سال منابع طب يزدند اما ط يدست به مهاجرت م ديبا ياديداد، مردمان ز

 كند.  يريجلوگ يمردم محل مياز مهاجرت عظ يخاك كيدا لومتريك

 

 است يستيو ز ييغذا تيكشورامن اساس استقالل  

مهم سازمان  يرا از رسالت ها يعيكشور حفظ انفال و منابع طب يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب سيير

 قرار دارد. يعيسازمان منابع طب تيريدرصد مساحت كشور تحت مد 80از  شيآور شد : ب اديبرشمرد و 
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و  ييغذا تيستقالل است و از شئون بارز استقالل، امنشعار كشور ا نيتر يديدر ادامه گفت: امروز كل يو

حفظ  آب، خاك، هوا و  يچهار منبع اصل ييو غذا يستيز تيتحقق امن ياست و برا يستيز تيامن

 .رديقرار گ يمورد توجه جد ديبا ياهيپوشش گ

 يها و ستاد استان يعيمنابع طب رانينشست مد نيدر ا  ،يعيسازمان منابع طب يگزارش مركز اطالع رسان به

 را به امضا رساندند. 1401طرح تداوم در سال  يياجرا يبرنامه ها
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 يطيمح ستيز راتييرصد تغ ياروپا و ژاپن برا كا،يآمر ييفضا يها آژانس يهمكار

 01/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – نيزم

 

 راتييرصد جامع تغ يخود را برا يدارند همكار ياروپا و ژاپن سع كا،يآمر ييفضا يها آژانس

 توسعه دهند. نيزم يطيمح ستيز

 يها آژانس كاوش") و ESA("اروپا ييآژانس فضا"و به نقل از فوربس، ناسا،  سنايگزارش ا به

 Earth("داشبورد نگيارث آبزرو"موسوم به  ستمياند كه س ) اعالم كردهJAXA("ژاپن يفضاهوا

Observing Dashboardرا با  ستيز طيجامعه و مح راتييتغ ستم،يس نياند. ا ) خود را توسعه داده

 ،يدر مورد جو، كشاورز دي. با وجود شش بخش جدكند يثبت م نيرصد زم يها از ماهواره ادهاستف

هر سه آژانس  يا ماهواره يها به داده توانند يو اقتصاد، كاربران م وسفريكرا انوس،يآب و اق توده، ستيز

جهان و به  راسررا در س يطيمح راتييو تغ يانسان يها تيفعال نيداشته باشند و رابطه ب يدسترس ييفضا

 مرور زمان مشاهده كنند.

بار  نينخست يبرا شود، يم فيتوص ييآژانس فضا سه انيم سابقه يب يهمكار كيكه به عنوان  "داشبورد"

 ستيز طيبر اقتصاد و مح 19-ديكوو يريگ همه ريتأث يريگيپ يبرا يبه عنوان روش 2020در ژوئن سال 

قصد خود را  ييضاسه آژانس ف نيشد، ا يانداز بار راه نينخست يبرا ستميس نيكه ا يشد. زمان ييرونما

 اعالم كردند. ندهيآ يها ماه يآن ط به يديجد يها اضافه كردن بخش يبرا

ناسا گفت: ناسا،  يعلم تياداره مامور راني)، از مدThomas Zurbuchen("توماس زوربوچن"

فرد و  منحصربه ييدارا كيژاپن در مجموع،  يهوافضا يها اروپا و آژانس كاوش ييآژانس فضا

روز  هر ميتوان يدر فضا هستند كه ما م نيزمرصد  يها ستميس ،ييدارا نياند. ا را ارائه داده يارزشمند انسان

 .مياستفاده كن يدانش علم شرفتيمنافع جامعه و پ ياز آنها برا
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 يها با داده جادشدهيمفهوم ا توانند يكاربران م شده، يانداز تازه راه ستميس نيا يها از بخش كيهر  در

 ستميس نيگوناگون ا يها بخش وانندت يكنند. آنها م يسال را بررس نيچند يط شده يآور جمع يا ماهواره

چگونه به  يطيمح ختلفم يها كه شاخص ننديكنند تا بب يرا براساس كشورها و مناطق گوناگون بررس

 اند. كرده رييمرور زمان تغ

گفت: پس  يا هيانيژاپن در ب يهوافضا يها آژانس كاوش سي)، معاون رئKoji Terada("ترادا يكوج"

تا مسائل  ميرا توسعه داد ستميس ني، ما ا19-دياروپا در مورد كوو ييس فضابا ناسا و آژان ياز همكار

به  جانبه هس يهمكار كي يآب و هوا را به طور گسترده و ط راتييو تغ ستيز طيدر مورد مح يجهان

 .ميجهان ارائه ده

به  توانند يكه كاربران چگونه م دهند ياروپا نشان م ييآژانس فضا وبيوتيآپلودشده در كانال  يدئوهايو

 داشته باشند. يدسترس ستميس نيو جو ا وسفريكرا يها در بخش يا ماهواره يها مفهوم حاصل از داده

) ناسا، CloudSat("كالودست") و ICESat-2("2 ست سيآ" يها ماهواره وسفر،يبخش كرا در

 يها يمشاهده دگرگون تيمأمور"اروپا و  يي) آژانس فضاCryoSat-2("2 وستيكرا"

نظارت بر  يها تا داده كنند يژاپن با هم كار م يهوافضا يها ) متعلق به آژانس كاوشGCOM("يجهان

 را ارائه دهند. جهان ياهايدر  خيضخامت 

اروپا  ييآژانس فضا "Sentinel-5") و ماهواره Tropomi("يتروپوم" ينظارت ستميبخش جو، س در

كربن و  دياكس ي) ناسا، غلظت دAura("آئورا") در ماهواره OMI("اوزون يدستگاه بررس"و 

 يها يسوز كه آتش دهند ينشان م يتروپوم يها . دادهكنند يم يابيدر جو جهان را رد تروژنين دياكس يد

اند كه  كربن را در جو منتشر كرده دياكس يتن د ونيليم 700، 2020تا  2019 يها در سال اياسترال يجنگل

 .رود يبه شمار م يآمار قابل توجه

و  هيو جنگ روس 19-دياز جمله كوو يجهان يها كه بحران كند يم يداشبورد بررس ،يكشاورزبخش  در
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 اند. چگونه عرضه غذا و محصوالت را مختل كرده نياوكرا

ها  مضر جلبك شيبه افزا نيكه گرم شدن كره زم دهند ينشان م انوسيبخش آب و اق يا ماهواره ريتصاو

 از جهان منجر شده است. يدر مناطق خاص

 به روز نگه دارند. ديجد يها داده يآور قصد دارند تا داشبورد را با جمع ييفضا يها آژانس نيا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – است روينخست وزارت ن تيآب اولو يپلماسيد :روين ريوز

01/03/1401 

 

وزارت  يها تياز اولو يكيحوزه را  نيكشور، ا يمرز يها آب طيشرا حيبا تشر روين ريوز -رنايا -تهران

 قرار داد. ديآب را مورد تاك يپلماسيبرشمرد و فعال شدن د روين

آب با حضور  يپلماسيجلسه د نيدر نخست »انيمحراب اكبر يعل« رو،ياز وزارت ن رنايا كشنبهيگزارش روز  به

 رويوزارت ن يها تياز اولو يكيحوزه را  نيكشور، ا يمرز يها آب طيشرا حيامور خارجه، با تشر ريوز

 قرار داد. ديآب را مورد تاك يپلماسيبرشمرد و فعال شدن د

داد:  ادامه ،يپلماسيدر بخش آب و د يانقالب اسالم يروزيكشور پس از پ شرفتيبا اشاره به رشد و پ يو

موضوع افتخار  نيبوده كه ا يآب يها كشور در حوزه آب و پروژه يو مهندس يصدور خدمات فن نينخست

 است. يبزرگ

چند كشور نخست سدساز جهان  نيدر ب رانيا توان يم زين يالملل نيب كرديكرد: در رو خاطرنشان روين ريوز

 است.

 ياريشاهد افتخارات بس يب اسالمانقال يروزيپس از پ زين يپلماسيدر موضوع د نكهيا انيبا ب انيمحراب

 يها تياز اولو يكيكه  يبه طور م،يموضوع شاهد رشد هست نيهم در ا زدهميگفت: در دولت س م،يبود

 است. هيهمسا يارتباط گسترده با كشورها يجد

از  يكي زدهم،ياز آغاز دولت س نكهيا انيجلسه با ب نيدر ا زيامور خارجه ن ريوز  »انيرعبدالهيام نيحس«

آب وزارت امور  تهيطور قطع كم بوده، گفت: به يمرز يها موضوع آب روين ريوز يجد يها دغدغه

 بود. دخواه يآب  يدر موضوع ها رويالزم همراه وزارت ن يها يو همكار يهماهنگ يخارجه برا

، از مشترك يمرز يها موضوع آب يبرا هيانجام شده با ترك يها در ادامه با اشاره به مذاكره نيهمچن يو
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 خبر داد. يا آب منطقه تيريمد يبرا هيو ترك رانيمشترك ا تهيكم ليتشك

 ران،يا ياسالم يحفظ منافع جمهور ،يمرز يها از آب انتيآب ص يالملل نيامور ب تهيكم لياز تشك هدف

 است. رانيا يها حقابه يريگيآب و پ يپلماسيفعال كردن د

 يپلماسيد ران،يا يها خود را در خصوص حقابه ياساس ياقدام ها رويوزارت ن زدهم،يدولت س يابتدا از

شروع كرده و طبق وعده داده شده دولت توانسته  هيهمسا يمرز يمربوط به كشورها يآب و موضوع ها

 حوزه را فعال كند. نيا ،يبا چند راهكار عمل
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 02/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - سدها؟ يآب ريچه خبر از ذخا

 

 يروز از سال آب241شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها   : آمار دفتر اطالعات و داده اقتصاد يايدن

/ 20كشور به حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زاني) م1400-1401 ي(سال آب ماه   بهشتيارد 31تا 

كاهش است. به  صددر 7 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم27

آب كشور اظهار  يها   دفتر اطالعات و داده ركلي(پاون)، مد رويوزارت ن يرسان   اطالع گاهيگزارش پا

به  يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يكرد: بررس

 روزيدارد.ف شيافزا درصد 2گذشته  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيرس اردمترمكعبيليم25/ 11

 ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيزاده، اضافه كرد: م قاسم

درصد، 31حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ياستان خوزستان و سدها

 تيرعا رو، شيپ يفصل گرما وكشور  يمياقل طيدرصد است كه با توجه شرا 75درصد و  59درصد، 32

 است. يضرور يمختلف مصرف امر يها   مصرف در بخش نهيبه يالگو
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 نقشه؛ كند يم يحل مشكالت آب كشور را بررس يدولت برا يها برنامه »قدسروزنامه «

 02/03/1401روزنامه قدس مورخ  – يآب عبور از چالش كم

 

ها و  ماز اقدا يا آغاز به كارش مجموعه يدر كشور موجب شده دولت از همان ابتدا يآب كم بحران

 كند. ييو اجرا يريگيرا پ يآب يها طرح

 يارتقا دار،يآب شرب پا نيهمچون طرح خطوط انتقال آب، تأم ييها برنامه يداشتن و اجرا درنظر

دولت در حوزه آب بوده  يها از جمله اقدام ديجد يآب و افتتاح سدها يساز نيريآب، طرح ش ساتيتأس

 ازين ردمو يآب مصرف نيدر تأم عيبا هدف تسر يد آبرسانجها يشورا ليبه تشك توان يم نياست. همچن

 اشاره كرد. زيهزار روستا ن 10 يآبرسان نديو پوشش فرا ييمناطق روستا

 

 يبردار از بهره شيپ البيو س ريتبخ يباال تلفات

وگو با قدس،  كارشناس آب مركز مطالعات دانشگاه تهران در گفت ساز، ينيس دياساس حم نيهم بر

ها در  بارش يالگو ريياز مسائل حوزه آب كشور، تغ يكيكرد:  حيدولت تصر يآب يها نامهدرباره بر

 . ميا همشاهده كرد يموسم يها آن را در قالب باران ينيع يها نمونه رياخ يها كشور است كه در سال

رش با يالگو ريينداشته باشد اما تغ يها نسبت به گذشته كاهش چندان بارش يعدد كل ديمجموع شا در

كشور  يبارش يشاخص الگوها راتييتر شدن مدت بارش از جمله تغ كوتاه نيبرف و همچن يجا  باران به

 يها مدل ازرفت كه بتوان  شيسمت پ نيبه ا يستيمنابع آب در كشور با تيريمد نهيبوده است. در زم

 ابد،يروال سابق ادامه بخواهد به همان  يمنابع آب تيرياگر مد رايداشت، ز يبهتر يساز رهيذخ يفعل يبارش

آب  تيريچالش مد نيتر در حال حاضر مهم ني.بنابرارود ياز دست م ياريبس نيريمسلماً منابع آب ش

 البيو س ريتبخ يتلفات باال نترلبلكه مربوط به ك ست،يكنندگان ن مصرف يتنها اصالح الگو  كشور نه
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حاصل از  يدرصد منابع آب68به  كينزد طور متوسط و استفاده است. به  يبردار از هر گونه بهره شيپ

 طياما در شرا شود؛ يم ليتبد البيهم به س گريدرصد د10و حدود  شود يم ريكشور تبخ انهيسال يبارندگ

درصد 10از  شيبه ب يو رقم آن حت افتهي  شيافزا البيشده است، سهم تلفات س تر يها جد كه بارش يفعل

را هر چه  يالبيس يها يآب حاصل از باران و بارندگ يستيدرصد شده است. با70از  شيب زين ريو تبخ

 ياختالط با منابع آب تيو در نها ليبه س ليو تبد رينفوذ داد تا از تبخ ينيرزميز يها به داخل سفره تر عيسر

شده، در فصل گرما كه باران   از منابع آب نفوذ داده توان يكار م نيبا ا تينها دركرد.  يريشور جلوگ

از  يفراوان ناش يكسر ياديتا حد ز توان يم نيعموالً وجود ندارد، استفاده كرد. همچنم يآنچنان

هر  يتيريمد ميو فرونشست را جبران كرد. در واقع اگر رژ ينيرزميآب ز يها سفره يمتماد يها برداشت

به سمت و مخازن سدها  ها اچهيدر در يساز رهيو ذخ نيسطح زم يو انتقال منابع رو تيرياز مد شتريب چه

تلفات  ياز نرخ باال توان يم ابد،ي رييها تغ سفره هيو تغذ يرسطحيز يبردار انتقال، مصرف و بهره تيريمد

 كاست. ريتبخ

جا مانده   به يها شبكه يباال يفرسودگ گر،يآب مركز مطالعات دانشگاه تهران گفت: چالش د كارشناس

. از شود يم ياديموجب تلفات ز نيست كه هما يدر حوزه آبرسان نيشيپ يها از انقالب و دهه شياز پ

خود را به  يتبعات منف ها يو فرسودگ رسد يكننده نم از آب به دست مصرف ياديز ريمقاد گر،يد يسو

را برطرف كند و معموالً  ها ياست تا فرسودگ ينيبودجه سنگ ازمندين روي. وزارت نكند يم ليمردم تحم

مركز  97آن نروند. طبق گزارش سال  يمختلف به سراغ اجرا يها شده تا دولت يا بهانه ينبود بودجه كاف

درصد  32و  26 بيبه ترت نيانگيطور م به  ييو روستا يشرب شهر يها مجلس، در شبكه يها پژوهش

 افتهي  شيافزا 1400آن در گزارش مشابه سال  زانيوجود داشته كه م عيانتقال و توز يها تلفات در شبكه

 نيها وجود ندارد، بنابرا شبكه ينوساز يبرا يبرنامه خاص اياست كه توان  نيا رانگيمسئله ب نياست. ا

 اياز كار را به مردم  يبخش نيباشد و همچن ينوساز اتيعمل يدرصدد جذب بودجه برا ديبا رويوزارت ن
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بخش در  يتيريغالب مد كرديرو يستيبا نكهيواگذار كند. عالوه بر ا ها يمانند شهردار يردولتيغ ينهادها

در  ياصل يمتول يها در بخش يتيريمد عيتجم كرديرو زيها ن كند، ضرورت دارد در حوزه شبكه رييآب تغ

كنند و در  يواسپار گريكديتا امور را به  شود يسبب م يتيريتشتت مد رايز د؛شو يريگيپ يا هر منطقه

 .رسد يستشان نممنابع به د نيكه ا رود يم يها به چشم مردم دود تلف شدن آب در شبكه تينها

 

 كشور يدر نوار ساحل ايآب در يساز نيريش لزوم

گرچه  يجهاد آبرسان يادامه داد: شورا يجهاد آبرسان يشورا نهيدرباره اقدام دولت در زم نيهمچن يو

 تيريبه مد كرديرو رييكه ذكر شد (تغ ييمبنا كرديمند است اما متأسفانه رو متشكل از افراد دغدغه

 قيآب از طر عمناب شيشورا به سمت افزا نيمعنا كه ا نياست. بد امدهين دين پدآب) در آ يرسطحيز

 ازين يبه مناطق دارا يموجود است كه به آبرسان ماندهيمنابع باق قيكاهش نرخ تلفات نرفته و صرفاً از طر

 يرسانها آب به آن يصورت جهاد كه اكنون به  ياز مناطق ياريكه بس  ي. در حالكند ياقدام م ديشد يآب

رفتن  نيهستند اما نسبت به از ب يموسم يها يو بارندگ نيسنگ يها البيس يعموماً مناطق دارا شود، يم

 يبه آبرسان يازين يحت ديشود شا رهيها ذخ كه اگر در سفره ينيري. منابع آب ششود ينم يمنابعشان توجه

كل سال برطرف كرد  يمناطق را برا نيا يآب يازهاين يتيريمناطق نباشد و بتوان با نظام مد نيدر ا يجهاد

 يكه دارا يموجب شده مناطق يمانده است. در واقع ادامه روال قبل  يباق چناناما متأسفانه روال گذشته هم

 جبران كنند. يجهاد آبرسان قيها را از طر از هدررفت بارش يناش يهستند، آثار منف يبارش كم زانيم

است منتها  يمناسب كرديرو ايآب در يساز نيريش نهيولت در زمبرنامه د نيمعتقد است: همچن ساز ينيس

انتقال منابع  رايانتقال داده شود؛ ز يبه مناطق فالت مركز نكهيشود نه ا ييكشور اجرا يدر نوار ساحل ديبا

مهاجرت  نيو هم رديمهاجرت صورت بگ دهيتبع آن پد به شود يموجب م گريد يجا به  ييآب از هر جا

 اريبس عيصنا يها را برا گونه پروژه  نيبه خصوص كه معموالً ا كند، يم جاديا يديجد يآب يازهاين زين
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انتقال  يها از پروژه ياري. بسدهند يانجام م ييزا اشتغال يها تيو جذاب يارز يدرآمدها يبر و دارا آب

 عيقع صنا. در وارديگ يصورت م يمعدن عيصنا يرابلكه ب شود ينم بيآب شرب تصو ازين نيتأم يآب برا

مفرط رنج  يكارياز ب يكه در منطقه ساحل كند يم جاديا يمردم يبرا يخوب يشغل يها تيجذاب يمعدن

 نيبنابرا كنند؛ يگونه مشاغل به سمت مقصد انتقال آب مهاجرت م  نيبه ا يابيو افراد با هدف دست برند يم

 ني. ادهد يم شيمشكالت را افزادر واقع  كنند يم جاديا ييها ن پروژهيكه چن يتيجمع ديجد يبارگذار

همچنان دچار  يمردمان مناطق نوار ساحل يكه وقت ستيسازگار ن زين يعدالت اجتماع يبا مبان يمسئله حت

ها به مناطق دورتر انتقال داد و  ندارند، آب را از جلو چشم آن اياز در ياديهستند و منابع ز يمشكالت آب

 داشت. يآبرسان يصنعت ايشرب  يها رحط

 افرازه ناي: مبرنگارخ
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – خشك شرق كشور يها جنوب به رگ يايدر يبخش جان

02/03/1401 

 

 نيو مردمان ا كند ينجه نرم مدست و پ ياست كه با خشكسال يمتماد انيشرق كشور سال -رنايا -مشهد

طرح انتقال آب از  ياز نقاط كشور از نعمت آب برخوردارند كه اجرا ياريكمتر از ساكنان بس اريد

 زخم چند ده ساله است. نيبر ا يفارس به شرق كشور مرهم جيعمان و خل يايدر

وزارت  ياز سو ياعالم آمار نيكشور است و بر اساس آخر نهيريد ياز بحرانها يآب كم رنا،يگزارش ا به

 يدارا رانياست. ا  دهيمورد رس 421كشور به  يممنوعه و ممنوعه بحران يمطالعات يها تعداد محدوده رو،ين

 كيبارش حدود  زانيم نياست كه ا متر يليم  250خشك بوده و متوسط بارش آن  مهيخشك و ن مياقل

 است. يجهان نيانگيسوم م

درصد از  40نقاط كشور است و  رياز سا تر قيدر شرق كشور، عم يآب و بحران كم يخشكسال انيم نيا در

 است. يآب كشور متعلق به خراسان رضو يكسر

 يرا برا يمدت و درازمدت انيمختلف م يها و پروژه  مند بحران آب بوده دغدغه زيمختلف ن يدولتها

قبل از اجرا متوقف  زين يخشده و بر يياز آنها اجرا يكرده اند كه برخ يزير بحران برنامه نيكاهش ا

 است. شده

از  يبخش نيتام يشده برا فيكالن تعر يها فارس به شرق كشور از جمله طرح جيانتقال آب از خل طرح

 يآغاز شده است و طبق تفاهمنامه ها 1400آب در داالن شرق كشور است كه از آبان ماه سال  يكسر

اما  ديرسدر بخش صنعت به مصرف خواهد  يو جنوب يخراسان رضو يبه استانها يمنعقد شده، آب انتقال

شده است و طبق برنامه  ينيب شيپ زين دنيمصارف آشام نيتام يو بلوچستان، برا ستانيآب در س نيا

 خواهد شد. يبردار بهره 1405 لياوا ايو  1404سال  انيپروژه تا پا نيشده، ا يزمانبند
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با  ييآب در شرق كشور، اشتغالزا مناطق خشك و كم يآب ازين نيمهاجرت معكوس، تام نهيشدن زم فراهم

 يتازه برا يدياز آن ام يبردار طرح است كه بهره نيا يمثبت اجرا يتوسعه صنعت از جمله بازخوردها

 خطه خواهد بود. نيمردمان ا

 
 

 يفارس به شرق كشور در حوزه خراسان رضو جيطرح انتقال آب از خل يدرصد 10 شرفتيپ

اظهار  رنايفارس به شرق كشور در گفت و گو با خبرنگار ا جيانتقال آب از خلمطالعات طرح  يمجر

 شده است. فيفارس به شرق كشور در قالب چهار خط تعر جيداشت: طرح انتقال آب از خل

شده  فيتعر زديفارس به سمت هرمزگان، كرمان و  جيانتقال آب از خل كيافزود: خط  يعبدالله يعل

 است. ير بخش صنعت در حال بهره بردارآب د صيخط با تخص نيكه ا

 فيتعر يو خراسان رضو يفارس به كرمان، خراسان جنوب جياز خل زين 2خاطرنشان كرد: خط شماره  يو

 در مرحله اجراست. يصنعت صياكنون با تخص زيطرح ن نيشده كه ا
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در حال  لومتريك 123به طول  هيدريخط از مشهد به سمت تربت ح نياضافه كرد: قطعه اول ا يعبدالله

 است. مانكاريتوسط پ يگذار لوله يبرا يساز و آماده يخاك بردار ر،ياجراست و در مرحله تملك مس

تربت  -مشهد  ريمطالعات طرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق كشور ادامه داد: در مس يمجر

شود  يحفار ديتونل بامتر  800محدوده هزار و  نيدر حال كار است، در ا نيدستگاه سنگ 100 هيدريح

 است. كيژئوتكن يكه اكنون در مرحله بررس

 لومتريك 138به طول  زين نيخواف از سنگان به سمت گناباد و قا ريافزود: خط انتقال آب در مس يعبدالله

 در حال اجرا است.

درصد از  10مطالعات طرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق كشور خاطرنشان كرد: حدود  يمجر

 يدرصد از آن باق 90است و هنوز  دهيبه سرانجام رس يپروژه در استان خراسان رضو نيا يياجرا اتيملع

 مانده است.

و  يكار مطالعات ليدر مرحله تكم زين زديفارس به اصفهان و  جياضافه كرد: خط انتقال آب از خل يو

 ورود به مرحله اجراست.

 نيو بلوچستان در حال اجراست كه ا ستانيفارس به س جياز خل زيطرح ن نيكرد: خط چهارم ا انيب يو

توسط دولت و  زيآب شرب ن يكاربر ،يصنعت يعالوه بر كاربر ريمس نيخط تا زاهدان ادامه دارد، در ا

 ازين نيتام يبرا ياستگذارينحوه اجرا و س يبرا يابالغ شده و مذاكرات ينيتضم ديمجلس به صورت خر

 ست اقدام است.و بلوچستان در د ستانيآب شرب س

 

  يآب شرب به خراسان رضو صيتخص ضرورت

 37از  نكيآب دارد و هم ا نيدر تام  يبحران تيوضع ،يريخشك و كو ميبا اقل يخراسان رضو نيسرزم

ها   يزنيآن افت كرده است لذا را ينيرزمياست و سطح آب ز يدشت بحران 34 تيدشت استان، وضع



   

 

 

21 
 1401خرداد   -) 55هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ارطرح انتقال آب از سواحل چابه ياز محل اجرا يصنعت يبرشرب عالوه بر كار يكاربر صيتخص يبرا

 در حال انجام است.

 ياظهار كرد: طبق الگو رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا يخراسان رضو يشركت آب منطقه ا رعامليمد

درصد در بخش  12,3 ،ياستان در بخش كشاورز يديدرصد آب تول 82,9مصرف آب در استان،  يكل

 .شود يدرصد در بخش صنعت مصرف م 1,5بخش خدمات و  درصد در 3,3شرب، 

 طيكه هر سال شرا شود يم نيتام ينيرزمياستان از منابع ز يآب ازيدرصد از ن95افزود:  يطاهر رضايعل

 .شود يحادتر م يآب يها سفره

 148ماه امسال حدود  بهشتي) تا اواخر ارد1400(از مهرماه  يجار يسال آب يخاطرنشان كرد: از ابتدا يو

استان آب دارد  يسدها اچهيدرصد از حجم در 21استان شده است و  يمترمكعب آب وارد سدها ونيليم

 درصد بوده است. 41در مدت مشابه پارسال  زانيم نيو حال آنكه ا

 ياز راهكارها يكي رانيا يفارس به سه استان شرق جيطرح انتقال آب از خل يادامه داد: اجرا يطاهر

استان خواهد  يآب تيدر بهبود وضع يخوب ريتاث يپروژه مل نياست و ا يراسان رضوآب استان خ نيتام

 داشت.

در حال اجراست و تنها  يصنعت يفارس به شرق كشور با كاربر جياظهار كرد: طرح انتقال آب از خل يو

 است. شده فيشرب تعر يو بلوچستان كاربر ستانيس يبرا

 نيا ديبا ،يو جنوب يخراسان رضو يدر شرق كشور و استانها ياپيپ يها يافزود: با توجه به خشكسال يو

 مند شوند. بهره زيطرح ن نيشرب ا ياز كاربر ،يصنعت ياستان ها عالوه بر كاربر

 نيبا تام دياز مهاجرت و مهاجرت معكوس است لذا با يريدر شرق كشور جلوگ كردياضافه كرد: رو يو

 شود. يريشگيپ تيعمناطق از جمله روستاها از فرار جم يآب ازين

به  يو جنوب يخراسان رضو يطرح به استانها نيآب شرب در ا صيتخص يرو برا نيگفت: از ا يطاهر
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 رويوزارت ن نيب ييها يداالن شرق در طرح خط انتقال آب همكار ياستگذاريدر س ،يعنوان بخش دولت

 ورآب شرق كش نيع تاممطابق طرح جام يازسنجيو شركت آب و فاضالب كشور در حال انجام است تا ن

 شود. ياتيعمل

در بخش  صيتخص يبرا يازسنجيخاطرنشان كرد: ن يخراسان رضو يا منطقه  شركت آب رعامليمد

 يشود و از دولت و مجلس مجوز برا نيتام ريمس نيشرب از ا ازين يمشخص شود تا كسر ديشرب با

 شود. افتيآب شرب استان در يداريپا

 

 فارس جيخل قيمكعب  آب از طر متر ونيليم 330 يكسر نيتام

ساالنه  يطرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق كشور، سهم خراسان رضو يمرحله نخست اجرا در

 60 يمتر مكعب و سهم خراسان جنوب ونيليم 228و بلوچستان  ستانيمتر مكعب، سهم استان س ونيليم 120

 شده است. نييمتر مكعب تع ونيليم

طرح  يطيمح ستيز يخصوص گفت: مجوزها نيدر ا يخراسان رضو يقه اشركت آب منط رعامليمد

به شرق كشور قابل  ايمتر مكعب آب از در ارديليم كيتا  يفارس اخذ شده و به راحت جيانتقال آب از خل

 انتقال است.

از  1420از خط انتقال آب عمان در افق  يدر بخش شرب و صنعت يخراسان رضو ازيافزود: ن يطاهر

 صيتخص يمتر مكعب از آن برا ونيليم 120متر مكعب است كه  ونيليم 330طرح  نيا يمحل اجرا

 شرب است. ازيرفع ن يبرا زيمتر مكعب ن ونيليم 210و  يصنعت

به  يگذار لوله يبرا يرسازيو مس يبسترساز ،يطرح در خراسان رضو نيا ياجرا ريافزود: در مس يو

در كاهش  يمهم نقش مهم نيفراهم شود و ا زيب شرب نانتقال آ ريمس ياست كه امكان اجرا يا گونه

 دارد. ها نهيهز
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دالر اعتبار  ارديليم 3,8عمان به شرق كشور  يايانتقال آب از در هيخاطرنشان كرد: در مطالعات اول يو

 .شود ياعتبار م نيتام يطرح در بخش صنعت توسط بخش خصوص نياست و ا شده ينيب شيپ

طرح گذشته است، افزود:  نيا ياز شروع مرحله نخست مطالعات امكان سنج سال 7 نكهيا انيبا ب يطاهر

 .شود يصنعت كامل م صيدر بخش تخص 1405سال  ليطرح تا اوا نيا

 ديشدن آن ام ياتيطرح و عمل نيا ياضافه كرد: اجرا يخراسان رضو يشركت آب منطقه ا رعامليمد

در بخش  يآب يصنعت و رفع مشكالت ب ييمردم خطه شرق كشور است كه منجر به شكوفا يبرا يبزرگ

 شود. يرسان مرحله به مرحله به مردم اطالع ديشرب خواهد شد لذا با

 ريدرگ يدرصد پهنه استان خراسان رضو 95درصد حوضه شهرستان مشهد و  98از  شيب اكنون هم

خواهند داشت  قرمز قرار طيآب در شرا نيشهر استان از لحاظ تام 16است، در تابستان امسال  يخشكسال

 يآب استان امسال با بحران كم يروستا 992گرفته است،  يشيآن پ ديمصرف آب در استان از تول زانيو م

زرد  طيروستا در شرا 306و  ينارنج تيروستا در وضع 300قرمز،  تيروستا در وضع 386مواجه هستند، 

 قرار دارند.

 انيمدت، م كوتاه يها طرح دياست و با يغدغه ملآن د يرياستان با توجه به زائرپذ نيا يآب ازين نيتام

 ييو با سرعت اجرا فيتعر يو استان ياعتبارات مل صيخطه با تخص نيآب ا نيتام يمدت و بلندمدت برا

 نشود. تر قياستان عم يآب يها شود تا فرونشست دشت
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 04/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – مياقل رييسازگار با تغ كيتكن كيقنات 

 

كه در حال رخ دادن  يمياقل راتييو خاك گفت: تغ  كارشناس حوزه آب كي ي/خراسان رضوسنايا

 شود يموجب م يسطح يها و منابع آب يعيطب يها چشمه يكاهش آبده ،يجهان شياست مانند گرما

 آورند. يرو مياقل رييسازگار با تغ كيتكن كيقنات به عنوان  مردم به

كاشمر  يكه در محل مركز آموزش عال يفرهنگ راثيقنوات و م يعلم شيامروز در هما انيمعمار يهاد

بر چهره  ابانيها افزود: با آنكه در مدت صدها سال گَرد ب بر قنات مياقل رييتغ ريبرگزار شد، با اشاره به تاث

اساس تمدن و سكونت در  فتنر نيموجب از ب طيمح رييتغ نيتصور كرد ا دياما نبا ندينش يم منطقه نيا

از  يگرينوع د جاديو ا ديتول ستميموجب دگرگون شدن س طيمح رييبلكه تغ شود يم ريكو هيمناطق حاش

 قنات بوده است. لهيبه وس ازيآب مورد ن نيكه اساس آن تأم شود يم يقنات شتيبه نام مع شتيمع

 ياما از زمان ميداشت اريرا در اخت مياقل رييسازگار با تغ كيتكن نيكرد: هر چند هزاران سال قنات، ا انيب يو

 ميدار يسازگار را به راحت كيتكن نياكنون ا م،يكرد ينيرزميآب ز يها كه شروع به پمپاژ آب از سفره

 .ميده ياز دست م

بر مناطق خشك و  مياقل ريياثرات تغ يابيصوص ارزانجام شده در خ يها استاد دانشگاه بر پژوهش نيا

صورت  يها يساز و مدل ها يشهرستان كاشمر اشاره كرد و گفت: بر اساس بررس زيحوزه آبر خشك مهين

 است. يكاهش آنمقدار  يول ستيروند معنادار ن يها دارا ماه نيشتريدر ب 2099ها تا سال  گرفته بارش

متوسط  يدما ست،ين دار ياما معن يشيمتوسطه ماهانه افزا يدما ها يررسب نيافزود: هر چند در ا انيمعمار

قابل  وهايو در اكثر سنار يشيمتوسط افزا ياما دما ستيمعنادار ن وهايسنار ياما در برخ يشيافزا يفصل

 تامل است.

رف را ب يها بارش رد؛يگ يقرار م ريروند نزوالت تحت تأث ابد،ي شيكرد: بدون شك دما كه افزا انيب يو
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 خواهد شد. يشتريب يمنطقه دچار خشك ييو از سو ابدي يم شيافزا ريتبخ زانيداشت و م ميكمتر خواه

و  ينيرزميز يها بر منابع آب يمياقل راتييدر خصوص تغ نيكاشمر همچن يمركز آموزش عال سيرئ

 دهد ينشان م رانيا خشك مهيصورت گرفته در مناطق خشك و ن يها قنوات گفت: بر اساس پژوهش

 قنوات خواهد شد. يدر كاهش آبده يموجب روند معنادار يمياقل راتييتغ

واقع شده و منابع  خشك مهيانجام شده كشور در منطقه خشك و ن قاتيكرد: بر اساس تحق حيتصر يو

درصد كاهش خواهد  12تا  2050تا سال  زيآبر يها منابع آب در حوزه نيآب آن محدود بوده كه ا

بارش  زانيو از م شيدرجه افزا 2تا  كي انهيدرجه حرارت در منطقه خاورم 2020سال تا  ني. همچنافتي

 .ابدي يدرصد كاهش م 20تا 

افت  يآبده م،يا از قنوات كاشمر را از دست داده ياريچند سال بس نيا يط نكهيا انيدر ادامه با ب انيمعمار

صورت گرفته ساالنه  ير اساس برآوردهااتفاق افتاده است، گفت: ب نينموده و بدتر از همه فرونشست زم

 متوسط فرونشست در دشت كاشمر است. متريسانت 21تا  11

فرونشست  متريسانت 80چهار سال دشت كاشمر  يعنوان كرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته ط يو

مرور  و قنوات را به ديآبخوان مف نكهيا يعني نيوحشتناك است؛ فرونشست زم اريروند بس نيداشته است. ا

 .ميده ياز دست م

در منطقه  دارياست، توسعه پا داريالمان از توسعه پا كيو خاك گفت: قنات   كارشناس حوزه آب نيا

 .شود يمحسوب م ينيرزميآب ز يها كاشمر بر اساس برداشت استاندارد از سفره

 ونيليم 36كه  يطوربه  افتهي شيبه شدت افزا ينيرزميآب ز يها ها از سفره افزود: متاسفانه برداشت يو

 .ميمخزن دار يمتر مكعب كسر ونيليم 11و ساالنه حدود پنج تا  يمخزن تجمع يمتر مكعب كسر

 م؛يا دهيقابل بازگشت رس ريو به حالت غ ميا عبور كرده ستمياكوس يآور عنوان كرد: از نقطه تاب انيمعمار

 ستميو اكوس ستيز  طيبه مح دي. باميا دهيقابل بازگشت رس ريبه حالت غ يعني دهد يفرونشست رخ م يوقت
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ما در منطقه كاشمر  اتيح ورتص نيا ريما را تحمل كند و به حالت قبل بازگردد؛ در غ يرشوه داد تا كم

 به شدت دچار مشكل خواهد شد. ندهيسال آ 20حداقل تا 

 اجرت بود.به فكر مه ديبا ندهيسال آ 20تا  م،ينباش ينيرزميكرد: اگر به فكر منابع آب ز انيب يو

 

 هستند مهيفاقد ب ها يمقن اكثر

اثر  نيگفت: قنات قصبه گناباد به عنوان اول شيهما نيدر ا زيقنات قصبه ن يجهان راثيم گاهيپا سريي

 است. دهيبه ثبت رس ونسكوي يدر فهرست سازمان جهان يخراسان رضو

جزو  يو جهاد كشاورز يجتماعا نيتأم قياز طر يشغل مقن ميا افزود: درخواست كرده يصنوبر رسول

به  متيق ارزان مهيتا با ب رديقرار بگ يا و حرفه يفن يها هنرمندان و رشته مهيمشاغل سخت و تحت پوشش ب

 عنوان شغل سخت زودتر بازنشسته شوند.

و  يهستند. اگر مقن مهيدارند، فاقد ب تيفعال رانيكه اكنون در ا ييها يكرد: متأسفانه اكثر مقن انيب يو

 داشت. مينكند، قنات نخواه دايادامه پ يگر ينمق

با كمك آب  ميدواريام نكهيا انيگناباد با ب يدست  عيو صنا يگردشگر ،يفرهنگ راثياداره م سيرئ

كرد: قنات  انيشود، ب تيحما زين ها يقنوات از مقن يروبيضمن حفظ و ال يو جهاد كشاورز يا منطقه

شده و در سال  يثبت مل يخراسان رضو يفرهنگ راثيل متوسط اداره ك 1379قصبه گناباد در سال 

ثبت  رانيقنات ا نيتر قيو عم نيتر قرار گرفته و به عنوان كهن ونسكوي يدر فهرست آثار جهان زين 1395

 شده است. يو جهان يمل

قنات در  نكهيا انيمراسم با ب نيكاشمر هم در ا يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثياداره م سيرئ

 حفظ آب قائل بودند. يبرا ياريارزش بس انينيشيدارد، افزود: پ يا نهيريمر سابقه دكاش

 يو اصول نهيبه يبردار بهره گذار هيقنات، پا يبا ابداع سازه آب انيرانيكه  ا ستين يافزود: شك يوسفي رضا
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 ياضيعات ركه بر اساس محاسبات و مطال ييها قنات شوند، يدر جهان محسوب م ينيرزميز ياز منابع آب

و  كردند يم تيخود را تقو يسال و خشك يترسال يها شكل گرفته و بر اساس مطالعات مذكور در زمان

 .گرفت ياز قنات شكل م يآب خروج زانيدست قنات بر اساس م نييمردمان پا يزندگ

ها و  شومش را بر سر قنات هياست سا يديمد يها سال يكرد: متأسفانه خشكسال حيتصر يو

منطقه شده،  نيدر ا ينيرزميآب ز يها سفره ديمنطقه كاشمر گسترانده و موجب افت شد يهاسار چشمه

  يكه باق يسار و اندك چشمه دهيها خشك به اتفاق چشمه بيبه جرأت گفت اكثر قر توان يكه م يبه طور

 .شدن اشجار و مزارع رابيچه رسد به س ديآ يكردن پرندگان هم بر نم رابياز عهده س يمانده، حت

 بود. شيهما نيا يها برنامه گرياز د شكسوتيپ انياز مقن ليمستند قنات قصبه گناباد و تجل پخش
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 07/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – زيآبر يها   حوضه يهوا يدما شيآغاز افزا

 

هوا در  يدما يكرد كه در هفته جار ينيب شيپ رويآب وزارت ن قاتي: موسسه تحق اقتصاد يايدن

 همراه باشد. شيكشور نسبت به هفته گذشته در عمده مناطق با افزا زيآبر يها   حوضه

 شيم در افزامهم، ه يها   از مولفه يكيكشور  زيآبر يها   هوا در حوضه يدما شيافزا ،»رنايا«گزارش  به

از  يتوجه دما مقدار قابل شيافزا درجه كيهر  يازا   مصرف است و به زانيم شيو هم افزا ريتبخ زانيم

 .رسد   يكشور به مصرف م يمنابع آب

 نيتام يكه به منابع سطح يباشد، عالوه بر فشار شتريهوا ب يبخش آب معتقدند، هرچه دما كارشناسان

 طيشرا نيكه در ا شود   يم يجد يها   هم دچار چالش ينيرزمينابع زم شود، يآب مانند سدها وارد م

 برخوردار است. ياديز تيحفاظت از منابع آب از اهم يبرا ييجو   صرفه

خرداد 13به  يهفته منته يدما برا تيوضع دهد، ينشان م رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق رياخ گزارش

از غرب  ييها   و در بخش يدر شرق و مركز كشور كاهشدر مناطق واقع  ريسال اخ نسبت به متوسط پنج

دما نسبت به هفته گذشته در عمده مناطق كشور همراه با  تيوضع نيخواهد بود. همچن يشيكشور افزا

 .شود يم ينيب شيپ شيافزا

 خرداد شاهد6به  يهوا نسبت به هفته منته يدما شيافزا گراديدرجه سانت4/ 5با  هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

نسبت به دوره  زانيم نيكه ا يروزانه خواهد بود، در حال نيانگيدما م ياختالف متوسط هفتگ نيشتريب

 است. گراديدرجه سانت0/ 7 ريسال اخ مشابه پنج

به  يقوم نسبت به هفته منته قره زيحوضه آبر يروزانه برا نيانگيم يدما ياختالف متوسط هفتگ ينيب شيپ

 خواهد بود. گراديدرجه سانت1/ 2 يمنف ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج و گراديدرجه سانت4/ 2خرداد 6
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خزر نسبت  يايدر زيحوضه آبر يروزانه برا نيانگيم يدما ياختالف متوسط هفتگ ينيب شياساس، پ نيبرا

درجه 0/ 2 يمنف ريسال اخ و نسبت به دوره مشابه پنج گراديدرجه سانت3/ 8خرداد  6به  يبه هفته منته

 خواهد بود. گراديسانت

هوا نسبت به هفته  يدما شيافزا گراديدرجه سانت3/ 5عمان با  يايو در فارس جيخل زيحوضه آبر نيهمچن

 زانيم نيكه ا يروزانه خواهد بود، در حال نيانگيم يدما يخرداد شاهد اختالف متوسط هفتگ6به  يمنته

 است. گراديدرجه سانت0/ 2 يمنف ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج

نسبت به هفته  يفالت مركز زيحوضه آبر يروزانه برا نيانگيم يدما ياختالف متوسط هفتگ ينيب شيپ

درجه 2/ 5 يمنف ريسال اخ و نسبت به دوره مشابه پنج گراديدرجه سانت2/ 1خرداد  6به  يگذشته منته

 خواهد بود. گراديسانت

شرق نسبت  يمرز زيحوضه آبر يروزانه برا نيانگيم يدما ياختالف متوسط هفتگ ينيب شياساس، پ نيبرا

 گراديدرجه سانت3 يمنف ريسال اخ و نسبت به دوره مشابه پنج گراديدرجه سانت1/ 7خرداد 6به  يبه هفته منته

 خواهد بود.
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مورخ  آنالين مثلت يتحليل –پايگاه خبري  -  ندارد رانيا يبرا ييگوش شنوا هيترك

07/03/1401 

 

همه  يبرا بايكه اكنون تقر يتيكرد: واقع ديتاك يرانيا يپلماسيبا د ييدر گفت وگو نييپاك آ محسن

امارات  ان،رياز عراق گرفته تا ا زگردهايبحران ر يبه عنوان عامل اصل هياست كه ترك نيمسجل است ا

دجله و فرات  يبر رو هيترك هيرو يب يها يكند. چرا كه عمالً سدساز يو ... عمل م تيكو ،يمتحده عرب

كشور  نيطوفان شن در ا نيسابقه مواجه شود. بنابرا يب يخشكسال كيسبب شده است كه كشور عراق با 

نكته را هم فراموش كرد  نيا دينبا گريكند. از طرف د يم دايو ... پ تيامارات، كو ران،يبه اندازه ا يوسعت

 هيترك يها يسدساز يعنياز اهرم آب دارد.  ياسيس نشيباور و ب كيمتعدد  ليكه دولت اردوغان به دال

  شود، نه نگاه توسعه يگرفته م يپ ياسينگاه س كيبا 

 سيرئ ،يسيرئ ميابراه ديكه س ميشاهد بود يسال جار ياز ابتدا زگردهايبحران ر يرياز اوج گ بعد

دستور داد كه بدون  ستيز طيسازمان مح سيرئ نيامور خارجه و همچن ريبه وز رانيا يجمهور اسالم

دهند  انجامبحران  نيعبور از ا يخود را برا يمنطقه ا يها يزنيشكل ممكن را نيتر يفوت وقت و با جد

ر كشور شده اند در قبال د زگردهايو به تبع آن بحران ر يبحران كم آب ديباعث تشد يگرانيتا تمام باز

به  هياز ترك رانيجمهور ا سيبار است كه رئ نياول يبرا ديشا نيب نياقدامات خود پاسخگو باشند. در ا

و كارشناسان  يا رسانه جامعه يسال است كه از سو يكه سال ها يكند؛ موضوع يم ادي ميشكل مستق

وارد  يبرا يپلماسياز اهرم د رانيا ياسالم يمتعدد جمهور ليبارها و بارها گوشزد شده است، اما به دال

 گريو د رانيا ياسالم يسكوت و انفعال جمهور نيهم ليكرده است. به دل يخوددار هيكردن فشار به ترك

احداث  يالملل نيب يرودخانه ها يرا بر رو يتعددم يكه دولت اردوغان سدها ميشاهد بود گانيهمسا

كه اكنون اهتمام  نجاستيا يخود برساند. حال سوال اصل زانيم نيرا به كمتر گانيكرد تا حقابه همسا
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جواب خواهد  هيدر قبال ترك رانيا ياسالم يآب توسط جمهور يپلماسيد يجد يريگيو پ يسيدولت رئ

 رانيسابق ا ريسف ن،ييبا محسن پاك آ يرانيا يپلماسيد يسوال، محور گفت وگو نيپاسخ به ا ر؟يخ ايداد 

الملل  است كه در ادامه از نظر  نيارشد مسائل ب لگريو تحل ايزامب لند،ين، تاازبكستا جان،يدر آذربا

 :ديگذران يم

 يجمهور اسالم سيبه عنوان رئ يسيرئ ميابراه ديسال س ياز ابتدا يط زگردهايبحران ر يرياز اوج گ بعد

شكل  نيتر يدامور خارجه دستور داد كه بدون فوت وقت و با ج ريوز ان؛يرعبداللهيام نيبه حس رانيا

جمهور  سيكه رئ استبار  نياول يبرا ديشا نيب نيكند. در ا يريگيپ گانيبحران را با همسا نيممكن ا

بحران  يكشور به عنوان عامل اصل نيدهد و از ا يمورد خطاب قرار م ميرا به شكل مستق هيترك ران،يا

 رانيا يبرا ييگوش شنوا هيترك كند. حال به باور شما يم ادي زگردهايو بحران ر يكم آب ست،يز طيمح

در بحران  هيترك يها ينقش سدساز ساساا يدارد. چرا كه آنكارا به طور رسم زگردهايدر قبال بحران ر

دهد كه آنكارا حاضر  يانكار نشان نم نيا ايشود؟ آ يرا منكر م گانيهمسا يزگردهايو بحران ر يكم آب

 ست؟ين گانيآبه همسا از قطع حق ينيبه عقب نش

 زگردهايبحران ر يبه عنوان عامل اصل هياست كه ترك نيهمه مسجل است ا يبرا بايكه اكنون تقر يتيقعوا

 يب يها يكند. چرا كه عمالً سدساز يو ... عمل م تيكو ،يامارات متحده عرب ران،ياز عراق گرفته تا ا

سابقه مواجه  يب يخشكسال كيدجله و فرات سبب شده است كه كشور عراق با  يبر رو هيترك هيرو

كند. از طرف  يم دايو ... پ تيامارات، كو ران،يبه اندازه ا يكشور وسعت نيطوفان شن در ا نيشود. بنابرا

از  ياسيس نشيباور و ب كيمتعدد  لينكته را هم فراموش كرد كه دولت اردوغان به دال نيا دينبا گريد

 . يا شود، نه نگاه توسعه يگرفته م يپ ياسينگاه س كيبا  هيترك يها يسدساز يعنياهرم آب دارد. 

 

 گانشيخود را از حقابه همسا ياسينگاه و منافع س هيترك ران،يا يآب از سو يپلماسيبا د ايآ ريتفاس نيا با
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 گذارد؟ يكنار م

ارس  رمند،يرودخانه مشترك است، از جمله ه ياز كشورها دارا يخود با تعداد هيهمسا 15 انيدر م رانيا

مشترك با  يرودخانه ها نيگذارد. لذا ا ياثر م ميبر اروندرود و هورالعظ ميرمستقير غو دجله كه به طو

هستند و  يالملل نيب رراتو مق نيقوان يو عراق دارا هيارمنستان، ترك جان،يآذربا يافغانستان، جمهور

دست مطابق قانون  نييپا يحقابه كشورها صيدر خصوص تخص ديمبدا با يكشورها به خصوص كشورها

چند  ايو هم بر اساس توافقات دوجانبه  يالملل نيب نيهم بر اساس قوان د،يكشورها با نيمل كنند. بنابراع

بحران آب در منطقه و به  يريدست را پرداخت كنند تا مانع از شكل گ نييپا يجانبه حقابه كشورها

توان  يكه م يبه نوع است يمنابع آب نيشتريب يدارا هيترك نيب نيبود. در ا گريدنبالش تبعات مخرب د

 ه،يحقابه عراق، سور صينسبت به تخص هيترك ديكشور منطقه دانست. پس با نيرا پر آب تر هيترك

 بردارد. يموثرتر يها امگ رانيو از همه مهم تر ا جانيارمنستان، آذربا

 

 از همه مهم تر است؟ رانيا چرا

 يها يطرف سدساز كي. از رديگ ير مقرا هيترك يسدساز بياز دو جنبه مورد آس رانيبه واقع ا چون

كشور به خصوص استان خوزستان  يجنوب يرودخانه دجله باعث شده است كه قسمت ها يبر رو هيترك

 بشود و در شمال و شمال غر زگردهايو بحران ر يستيز طيبحران مح نيو همچن يبحران كم آب ريدرگ

 يرودخانه بعد از جمهور نيه است كه ارودخانه ارس سبب شد يبر رو هيترك يكشور هم پروژه سد ساز

 رانيا نيشمال و شمال غرب كشور اثر بگذارد. بنابرا يآب به استان ها يورود يارمنستان رو جانيآذربا

را  هيآب ترك يپلماسيد يتر يبه شكل جد ديشده است با هيترك يها يچون از دو جبهه متضرر سدساز

 كند. يريگيپ
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 يو حت جانيارمنستان، آذربا ه،يمانند عراق، سور ييبا كشورها يزنيو را ياسپلميد اينكته شما آ نيهم رويپ

رسد  يبه نظر م ست؟يفرار رو به جلو از جانب تهران ن يو عربستان سعود تيكو ،يامارات متحده عرب

 هيداند كه ترك يدارد، چون م هيواهمه و ترس در خصوص پاسخگو كردن ترك ينوع ياسالم يجمهور

 است؟ نياز ا ريحقابه ندارد. غ صيدر خصوص تخص رانيا يش هاتال يبرا يارزش

 ه،يمانند عراق، سور ييآب با كشورها يپلماسياز آن كه د شيو ب شياز سوال شما موافقم كه پ يبخش با

انجام  هيتالش ها با ترك نيدر وهله اول ا ديبا رديامارات و ... صورت بگ ت،يارمنستان، كو جان،يآذربا

 شود.

 

 د؟يدار يابيارز نيچن ليلچه د به

 يسوال قبل گريهستند. اما با بخش د هيترك يها يسدساز يقربان رانيكشورها هم مانند ا نيتمام ا چون

از  يكيبه عنوان  رانيا ياسالم يهرحال جمهور دارد. به هياز ترك يا واهمه رانيكه ا ستميشما موافق ن

 صيبه تخص هيترك دنوادار كر يخاص خود برا يااز ابزاره تواند يم انهيخاورم يقدرت ها نيتر مهم

 استفاده كند. رانيحقابه ا

 

قائل نشده است و صرفاً  يارزش رانيمواضع ا يبرا هيها ترك سال نيتمام ا ي! اما ط؟يپلماسيد ،يابزار چه

خود زده  گانيدر همسا يآب يها و ب زگرديبحران ر ديخود در تشد يها يدست به انكار نقش سدساز

 است؟

 تيجد گانيآن است كه همسا ليخود ندارد به دل گانيحرف همسا يبرا ييگوش شنوا هياكنون ترك گرا

پاسخگو  يو وزارت امور خارجه برا يسيدولت رئ تيالزم را در دستور كار قرار نداده اند. به نظر من جد

 .نجامديكشور ب نيرفتار ا رييتواند به تغ يم هيكردن ترك
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 جواب نداد چه؟ رانيآب توسط ا يپلماسياهرم د يليبه هر دل تاياگر نها اما

در پاسخ  يتيطرف جد كيآن بوده است كه از  رانيا ياسالم يجمهور يآب از سو يپلماسيد مشكل

شكل نگرفته است.  هيهمسا يمشترك با كشورها يپلماسيد كي گريو از طرف د مينداشت هيكردن ترك

ران يكه اگر ا يكند در صورت يريگيمهم را پ نيمجزا ا و يكرده است به صورت فرد يسع رانيمتاسفانه ا

جبهه واحد شكل دهد و در  كيعراق  هيطرف در خصوص دجله و فرات با سور كيبخواهد از 

بخواهد  ينگاه كل كيدر  ايشكل بدهد و  يگريو ارمنستان جبهه د جانيآذربا يخصوص ارس با جمهور

 يپلماسيد كيرا در  يو عربستان سعود تيكو ،يتحده عربامارات م جان،يعراق، ارمنستان، آذربا ه،يسور

 شود. يمهم حاصل م نيبكشاند ا هيمشتركه به سمت پاسخگو كدن ترك

 

است  زيجا ايحرف ها نداشته باشد آ نيا يبرا ييباز هم گوش شنوا هياگر ترك تيدر نها ريتفاس نيتمام ا با

 م؟يشو مانند قاهره در خصوص سد النهضه وارد عمل ميكه بخواه

جوابگو و چاره كار  چوقتيراهكار ه نيبمباران سدها است كه ا ديتهد يمنظورتان تنش، تقابل و حت اگر

 شتر،يو تنها مشكالت را ب ستين يمشكل چيه يبرا يپاسخ و راهكار د،ي. چون تنش، تقابل و تهدستين

وادار  هيتا ترك ميكن فادهاست كيتپلمايو د ياسيمتعدد س ياز اهرم ها ديكند. ما با يتر م دهيچيتر و پ قيعم

مشترك با  يپلماسيعالوه بر د گريخود را پرداخت كند. از طرف د گانيهمسا گريو د رانيشود حقابه ا

مانند سازمان  يالملل نيب ينهادها تياستفاده از ظرف نيو همچن الملل نيبا استفاده از حقوق ب ديبا گانيهمسا

 يبمباران سدها ايو  ديدست به تهد ميبخواه نكهينه ا م،يكن ينينش عقب مهم وادار به نيرا در ا هيملل، ترك

 رديهم شكل بگ يامر نياگر بستر چن يشدن ندارد، حت ياتيعمل تيقابل چگاهيادعا ه ني. ضمنا اميبزن هيترك

 .ستين چكسيبه صالح ه
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 ريعاجل وز يريگيپ يجمهور برا سيرئ ديگرد و غبار در منطقه و دستور اك دهيپد ديتشد يپ در

 ونيكنوانس كينامه نوشت و خواستار انعقاد  زگرد،يمنشأ ر يدارا يخارجه كشورها يامورخارجه به وزرا

ملل  ستيز طيآن به خصوص برنامه مح يتخصص يبا مشاركت سازمان ملل متحد و سازمان ها يا منطقه

 نيا ليكه الزم است ذنامه افزوده  نيدر ا انيعبدالله رياست. ام يمتحد و سازمان بهداشت جهان

شده و هر چه  زيبه آن وار يا و منطقه يالملل نيب يها شود كه كمك جاديصندوق ا كي ونيكنوانس

انجام شود.  تر عيرتر و س هماهنگ ييزا ابانيو ب زگردهاير دهيصندوق مبارزه با پد نياز محل ا تر عيسر

 ست؟يدر منطقه در تهران چ زگردهايران ربح رخانهيدب لينامه و احتمال تشك نيشما در خصوص ا يابيارز

در منطقه،  زگردهايستاد بحران ر رخانهيدب ليدانم. اتفاقات تشك يبه جا م يا اقدامات را تا اندازه نيا من

خصوص پاسخ مثبت بدهند  نيعضو در ا ياست به شرط آن كه تمام كشورها يآن هم در تهران گام مثبت

اقدام به عنوان گام اول سازنده است و  نينفس ا گريد. از طرف دآن در تهران باش يدائم رخانهيكه دب

 را هم شكل بدهد. يبعد يها بستر گام تواند يم
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 يايآب در انتقال :رانيا يرويمنابع آب ن تيريشركت مد يمطالعات يها طرح يمجر

 08/03/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – ستيموثر ن هياروم اچهيدر ياياح يخزر برا

 

مطالعه  جيگفت: نتا رانيا يرويمنابع آب ن تيريشركت مد يمطالعات يها طرح يمجر -رنايا -تهران

) از هيمترمكعب در ثان 30مترمكعب آب در سال (معادل  ارديليم كيطرح انتقال  يراب يمشاور خارج

 هياروم اچهيدر ياياز انتقال آب در اح زانيم نياز اثربخش نبودن ا يحاك ه،ياروم اچهيخزر به در يايدر

 است.

 اچهيدر اءياح يافزود:  برا »يغزال جعفر« ران،يمنابع آب ا تيرياز شركت مد رنايا كشنبهيگزارش روز  به

 ياز راهكارها يكيعنوان  به »هياروم اچهيخزر به در يايانتقال آب از در«مطالعه مرحله شناخت  ه،ياروم

گذشته به شركت توسعه  سنواتطرح مستقل در  كيدر قالب  ه،ياروم اچهيدر اءيشده توسط ستاد اح هيارا

 يها شركت يها يي، استفاده از تواناوقت جمهور سييواگذار و با دستور ر رانيا يرويمنابع آب و ن

 شركت قرار گرفت. نيدر دستور كار ا يمشاور داخل يها در كنار شركت يخارج

و  يستيز طيجهت انجام مطالعه مح واين -آكواپالن ينروژ يها با اشاره به انعقاد قرارداد با شركت يو

قرارداد  نيدامه داد: شرح خدمات اا ه،ياروم اچهيخزر به در يايانتقال آب از در يفياثرات ك يابيارز

 يابيارز«و  »هياروم اچهيدر يكيولوژيو ب يميژئوش ،يكيناميدروديه يساز مدل«عمدتاً بر دو موضوع 

 ،ييايميو ش يكيزيف يها از نظر شاخص هياروم اچهيخزر به در ياياز در ياثرات اختالط آب ورود

 متمركز شد. »يطيمح ستيو ز يكياكولوژ

خاطرنشان كرد: با وجود مشكالت  رانيا يرويمنابع آب ن تيريشركت مد يمطالعات يها طرح يمجر 

 يمطالعات يها همكاران طرح يريگيو با تالش و پ يخارج يخصوص در قراردادها به مياز تحر يناش

در  يساز هيشب يها قرار داشته و مدل يانيطرح هم اكنون در مرحله پا نيمطالعه ا رو،يشركت آب و ن
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 يشامل بازساز ه،ياروم اچهيطرح اختالط آب در يكيولوژيو ب يائيميژئو ش ،يكيناميدروديه يها سرفصل

 يها و اقدام يآت يمياقل يوهايسنار يسال، بررس 20به مدت حدود  اچهيدر در يثبت شده قبل يها داده

 است. دهيبه اتمام رس اچهينجات در يبرا ياحتمال

مترمكعب آب در سال  ارديليم كيطرح انتقال  يبرا يخارجمطالعات مشاور  جيادامه داد: نتا يجعفر

از انتقال آب  زانيم نياز اثربخش نبودن ا يحاك ه،ياروم اچهي) از خزر به درهيمترمكعب در ثان 30(معادل 

 است. هياروم اچهيدر يايدر اح

است و  رفتهيذصورت پ رانيبار در ا  نينخست هيابرشور اروم اچهيدر يسطح از مطالعات برا نيگفت: ا يو

 ابرشور در كشور وجود ندارد. يها اچهيدر يكيولوژيو ب يميژئوش يساز از مدل يتجربه قبل

 يساز هيشب يها مدل يمطالعات و انتقال فنّاور جينتا يرسان بحث اطالع نيمقام مسوول ادامه داد: بنابرا نيا

لف و با حضور كارشناسان خبره عنوان مو به يبا ارائه مشاور نروژ يكارگاه آموزش يبرگزار قياز طر

صنعت  نيمرتبط با ا يها سازمان ندگانيها و نما دانشگاه يعلم اتيه ياعضا ست،يز طيمنابع آب، مح

برگزار خواهد  رانيا يرويتوسط شركت توسعه منابع آب و ن 1401خردادماه  30در  يصورت مجاز به

 شد.



   

 

 

38 
 1401خرداد   -) 55هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

اري ايرنا مورخ خبرگز - داشته است؟ شيكشور افزا يحجم آب كدام سدها

08/03/1401 

 

سد با رشد حجم  6كه تنها  دهد يكشور نشان م يآب مخازن سدها يموجود تيوضع - رنايا - تهران

مقام  يدرصد 204با رشد  انيو ن ليا سد شمآنه نياند كه در ب مخزن نسبت به سال گذشته روبرو شده

 بخش را به خود اختصاص داده است. نينخست در ا

كشور نشان  زيمختلف آبر يها آب سدها در حوضه يموجود تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 كاهش يگريشده و در تعداد د جاديسدها رشد حجم آب موجود ا نياز ا ياز آن دارد كه در تعداد كم

 .خورد ينسبت به پارسال به چشم م

سد با رشد  6كشور   يكه از مجموع سدها دهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيريتازه شركت مد گزارش

 وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا ينسبت به سال آب زيسد ن 8مخزن همراه شده و  يموجود

 اند. روبرو شده ي) با كاهش موجود1400

مهر  ي(ابتدا يجار يهستند كه با رشد حجم آب در سال آب ييزگان ازجمله سدهااستان هرم يسدها

 اند. ) نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده1400

 ونيليم 60روبرو شده است و حجم آب موجود در آن به  يدرصد 204با رشد  انيو ن ليسد شم تيوضع

 يبرا يمناسب تيكه وضع دهيرس درصد 61آن به  يدرصد پرشدگ حال نياست درع دهيمترمكعب رس

 .شود يآب محسوب م نيتام

آب مخزن  يحجم آب موجود روبرو شده و موجود يدرصد 98سد استقالل هرمزگان با رشد  نيهمچن

 درصد شده است. 847سد هم  نيا يو  درصد پرشدگ دهيمترمكعب رس ونيليم 202آن به عدد 

 يحجم آب موجود نسبت به مدت مشابه در سال آب يدرصد 15هم با رشد  هياروم اچهيسد حوضه در 13
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سدها  نيحجم مخزن ا بيترت نياند و به ا ) روبرو شده1400 وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا

 مترمكعب شده است. ونيليم 243و  ارديليم كي

 

 درصد شده است. 74 هياروم اچهيدر زيگانه حوضه آبر 13 يسدها يپرشدگ درصد

حجم آب در  يدرصد 33و  4با رشد  بيسد دز به ترت زيخوزستان و ن زيرون در حوضه آبركا رهيزنج سد

 درصد گزارش شده است. 79و  75 زيآنها ن ياساس درصد پرشدگ نياند كه بر هم روبرو شده يسال جار

 2مترمكعب و در سد دز هم  ونيليم 218و  ارديليم 9كارون  رهيآب موجود در مخزن سد زنج حجم

 مترمكعب است. ونيليم 95و  ارديليم

رشد نسبت  نيكه ا يا گونه رشد مخزن است به يدارا يهم از جمله سدها النيدر استان گ جاريشهر ب سد

درصد  91 زيآن ن يدرصد و پرشدگ 16) 1400 وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا يبه سال آب

 است.

 

 آب كدامند؟ يكاهش موجود يدارا يسدها

خردادماه   7) تا 1400(مهر  يجار ياست كه در سال آب يياستان خوزستان از جمله سدهاكرخه در  سد

 كيسد به رقم  نيحجم آب موجود در ا بيترت نيآب را داشته است و به ا يكاهش موجود نيباالتر

 يفعل رصد. ددهد يدرصد كاهش را نشان م 60كه نسبت به پارسال  دهيمترمكعب رس ونيليم  3و  ارديليم

درصد است. 19سد هم  نيا يرشدگپ 

 31آب نسبت به پارسال با كاهش  يمترمكعب موجود ونيليم 315با  يدر استان خراسان رضو يدوست سد

 درصد است. 26 زيآن ن يفعل يروبرو شده و درصد پرشدگ يدرصد

ال نسبت به مدت مشابه پارس يدرصد 23با كاهش  يجار يپنجگانه استان تهران هم در سال آب يسدها
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درصد  33 يمترمكعب با درصد پرشدگ ونيليم 628اند و حجم آب موجود در آنها به رقم  روبرو شده

 است. دهيرس

 بيترت نياست و به ا يبا كاهش حجم موجود يقمرود هم از جمله سدها زيخرداد در حوضه آبر 15 سد

است و  دهيترمكعب رسم ونيليم 72درصد كاهش نسبت به پارسال به رقم  27حجم آب موجود در آن با 

 درصد است. 38آن هم  يفعل يدرصد پرشدگ

 يجار يدر سال آب يدرصد 16هم با كاهش  زيحوضه آبر نيدر ا گانيگلپا يبر آن سد كوچر عالوه

 يدرصد پرشدگ 57مترمكعب با  ونيليم 139سد به رقم  نيروبرو شده است. حجم آب موجود در ا

 است. دهيرس

حجم آب موجود در مخزن نسبت به پارسال روبرو شده  يدرصد 6با كاهش  زين دروديسد سف النيگ در

مترمكعب گزارش شده و درصد  ونيليم 697 يجار يسد در سال آب نياست. حجم آب موجود در ا

 درصد است. 66 زيآن ن يپرشدگ

 ونيليم 373خردادماه  7و تا  يجار يدر استان اصفهان در سال آب رود ندهيآب موجود در سد زا حجم

 همراه شده است. يدرصد 16پارسال با كاهش  يبا سال آب سهيمترمكعب بوده است كه در مقا

 7مترمكعب حجم مخزن تا  ونيليم 305و  ارديليم كيبا  يشرق جانيدر استان آذربا نيخداآفر -ارس  سد

 درصد كاهش دارد. 5با پارسال  سهيخردادماه امسال روبرو شده كه در مقا
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 08/03/1401خبرگزاري خبر آنالين مورخ  – دهيپد نيوقوع ا ليو دل زگردهاير

 

 زاده يهان حسن

 هيـ ترك يستيونيمشترك صه ياستراتژ كيوجود  جهيبلكه نت ستين يعيطب دهيپد كي زگردهاير دهيپد

 ريز ينابود تيو در نها يو قحط سال يمحور مقاومت با كم آب يكردن كشورها رير گد يبرا يا

 كشورها است. نيدر ا يتوسعه عمران يساختارها

به نام  يرانگريمخرب و و دهيپد ريو عراق در گ رانيا ژهيبو ايدهه است كه منطقه غرب اس كياز  شيب

از ابهام و  يهمچنان در هاله ا دهيپد نيلت وقوع اواقع، ع ريغ يها يگمانه زن لياست كه به دل زگردهاير

 مانده است. يبدون پاسخ باق

كه منجر به  يكه عامل انسان دهدينشان م يدانيم يسلسله گزارش ها كيبر  يمبتن قيدق ليتحل كي اما

خطر ناك كه با هدف توقف توسعه  دهيپد نيشده به بروز ا يطيمح ستميو هدفمند اكو س يعمد رييتغ

 منجر شده است. رد،يگ يدر محور مقاومت صورت م داريپا

 يمياقل راتيمتغ يعيطب جهينت زگردهاير نياست كه اگر ا نيشود ا يكه همواره در اذهان متبادر م يسوال

 ست؟ين زگردهاير نيا ريدر گ نيفلسط ياشغال ياست چرا اراض يوكاهش نزوالت اسمان

 يعرب يقرار دادن كشورها ريتحت تاث يان عامل فشار برااست كه طرح استفاده از اب به عنو نيامر ا واقع

دهه  3شود، از  يرا شامل م هيعراق و سور ران،يكه ا "بيهالل خص "موسوم به  طيدر مح يو اسالم

 خورد. ديكل ستهايونيگذشته توسط صه

 هيكه ترك يجنگ اب را در دستور كار خود قرار دادند و از انجائ يدهه گذشته استراتژ 3از  ستهايونيصه

سد  يبرا يعيوس يگذار هيسرما ستهايونيدارد لذا صه ليبا اسرائ يدرطول چند دهه گذشته روابط تنگاتنگ

 اغاز كردند. هيدجله و فرات در ترك يرودخانه ها يبر رو يساز
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كه مناسبات  هيوقت ترك يجمهور سيرئ رليدم مانيسل يجمهور استيسد اتاتورك در زمان ر احداث

 جنگ اب قرار دارد. يكردن استراتژ يداشت در چارچوب اجرائ لياسرائبا  يگسترده ا

متر مكعب اب  ارديليم 48از  شيب يساز رهيرودخانه فرات با قدرت ذخ يسد اتاتورك بر رو احداث

سد  يها چهيدر هيوقت ترك يجمهور سيرئ رليدم مانيبه دستور سل 1993موجب شد تا در سال 

 در صد برسد. 10و عراق از اب فرات به كمتر از  هيكشور سوراتاتورك بسته شود و حقابه دو 

و عراق  هيارمنستان، سور ران،يا هياعالن جنگ عل يدر واقع نوع هيدر ترك "گاپ"موسوم به  يها طرح

سد  22خورده، قرار است  ديكل ستهايونيصه ميمستق يگذار هيپروژه كه با سرما نيدر ا هيترك راياست ز

 احداث كند. سويليفرات، دجله و ا يها رودخانه يبر رو گريد

از  يناش يگردها زير دهيبه ظهور پد رانيا تيعراق ودر نها ه،يدر سور زيسر ر يرودخانه ها يدب كاهش

 كرده است. ريكشور را در گ 3شده كه هر  م،يخشك شدن تاالب هور العظ

 يسر چشمه م هياز ترك سوكهيليدجله، فرات و ا يرودخانه ها يبر رو يبه مشاركت در سد ساز لياسرائ

 يكرد تا سد النهضه را بر رو قيتشو زيرا ن يوپيمانند ات يقائيافر رياكتفا نكرده بلكه كشور فق رنديگ

 احداث كند. ليرودخانه ن

 هيو سرما كايامر يدالر ارديليم 10 يگذار هيشود با سر ما يم يتلق قايسد در افر نيسد كه بزرگتر نيا

 يمتر مكعب اب، بالغ م ارديليم كصديبه  تيآن در نها يساز رهيد كه قدرت ذخاحداث ش يهوديداران 

 شود.

است كه  نيا ميرژ نيكالن ا استيدارند اما س ليبا اسرائ يرسم كيپلماتيمصر و سودان روابط د نكهيا با

كامل در دراز  يغذائ تيو امن داريتوسعه پا كيبه  يعرب ياجازه ندهد كشورها يطيشرا چيتحت ه

 .ابنديت، دست مد

از  يكيمصر  ديفق يجمهور سيدر دوره جمال عبدالناصر رئ ژهيدهه گذشته بو 6كه در طول  مصر
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 نيا يدر مسائل داخل كايدخالت امر ليصادر كنندگان گندم و پنبه در جهان بود امروز به دل نيبزرگتر

 شد. ليوارد كنندگان گندم تبد نياز بزرگتر يكيكشور به 

 -1981"مبارك  يو حسن "1981 -1970"سابق مصر  يجمهور سيانور سادات رئ تيدوره حاكم در

 ينقش داشت و نوعا عوامل نفوذ مايمصر مستق ياريو آب يكشاورز يدر انتخاب وزرا كايامر "2011

 كرد. يمصر م يها  نهيوارد كاب يركشاورزيمصر به عنوان وز يساختار كشاورز بيتخر يخود را برا

كشور وارد كننده  كيكشور صادر كننده گندم مرغوب به  كيشد كه مصر از  نيا دخالت ها نيا جهينت

 شد. ليتبد يماده مهم غذائ نيا

 ليبه دل ندهيمصر و سودان در ا يدو كشور عرب ،ياب لين يبر رو يوپيبا احداث سد النهضه توسط ات اكنون

 يصنعت يدر حوزه ها داريعه پاتوس يها تيبا كاهش ظرف تايو نها ياب دچار مشكل كم اب زيكاهش سر ر

 مواجه خواهند شد. يوكشاورز

كه با  يكشورهائ هيعل يليـ اسرائ يا هيمشترك ترك اتياتاق عمل كياز  ايجنگ اب عمال در غرب اس لذا

 ندارند اغاز شده است. يسازگار يستيونيصه ميرژ

مشترك  ياستراتژ كي وجود جهيبلكه نت ستين يعيطب دهيپد كي زگردهاير دهيرو موضوع پد نيا از

 تيو در نها يو قحط سال يمحور مقاومت با كم آب يكردن كشورها ريدرگ يبرا يا هيـ ترك يستيونيصه

 كشورها است. نيدر ا يتوسعه عمران يساختارها ريز ينابود
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 09/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي مياقل راتييسكه تغ يدو رو ،يو خشكسال ليس

 

 رانيو كشور ا انهيكرده است و منطقه خاورم ريرا درگ ايدن رياخ يها در سال يو خشكسال يمياقل راتييتغ

قرار  اه دهيپد نيا ريتحت تاث گرياز مناطق د شيمناطق ب نيا يو حت ستندين يقاعده مستثن نياز ا زين

 يها باعث شده تا بارش يو به سبب آن خشكسال يمياقل راتييكارشناس آب، تغ كياند. به گفته  گرفته

 جاديا يبزرگ يها ليطور متناوب س شوند و به يكمتر از حد عاد اياز حد  شيب يها به بارش ليمتوسط تبد

 كنند.

متعدد در  يها ليو بروز س يكسالبا اشاره به ارتباط خش سنايدر گفتگو با ا يخوانسار يموسو محسن

 نيكه ا افتهي شيافزا رانيدر ا ها ليحجم و تعداد س رياخ يها خاطرنشان كرد: در سال رياخ يها سال

باعث  مياقل ريي. تغتداشته اس ياثرات گوناگون يمياقل راتيياست. تغ مياقل رييتغ دهياز پدد يموضوع ناش

با مدت  ييها بارش ايبا مدت كم  ييها به بارش ليتوسط تبدم يها بارش يعني شود يرفتار بارش م رييتغ

 تا بارش از حالت تعادل خارج شود.   شود ياتفاق سبب م نيشوند. ا يم اديز

 

 يمياقل راتييو تغ يانسان يها تيبر اثر فعال يطيمح ستيمشكالت ز ليس

 يها بارش در سال تيبه وضع يگفت: با نگاه رانيدر ا رياخ يها سال يط يبا اشاره به سابقه خشكسال يو

و در  ميرا تجربه كرد يبيمه ليس 98بود، در سال  يخشكسال ريكشور درگ 97كه در سال  مينيب يگذشته م

تاكنون مطلوب  1401بارش در سال  تيما بوده است. وضع ريبانگيگر يخشكسال زين 1400و  99 يها سال

الگو  نيبه ا ياست. با نگاه افتهيدرصد كاهش  25بارش نسبت به متوسط آن در سال قبل  زانينبوده و م

 خواهند شد. ليكه منجر به س ميداشته باش يديشد يها بارش يآت يها انتظار داشت تا در سال توان يم

اضافه كرد:  يو خشكسال ليس رينظ ييها چالش ديبر تشد يانسان يها تيفعال ريبا اشاره به تاث يموسو
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بروند و به  نيها و مراتع ازب از جنگل يارياند تا بس سبب شده رياخ يها در سال زين يانسان يها تيفعال

رخ  يجهان يدما شيافزا تكه در كل جهان به عل مياقل رييعامل در كنار تغ نيلخت شود. ا نياصطالح زم

 شود. شتريب انهيو خاورم رانيدر ا ژهيو به ها البيو حجم و تعداد س يخشكسال زانيداده، سبب شده تا م

هم در  داريتوسعه ناپا نيو منابع موجود محدود است همچن شيجهان در حال افزا تيود: جمعافز يو

ها اول از همه به خود  چالش نيدر حال اتفاق افتادن است. مقابله با ا گريد يو هم در كشورها رانيا

تا خود را  ميتالش كن ديدارد. سرانه آب كشورها در حال كاهش است و ما با يها بستگ ها و دولت انسان

 لي. سميو تابع آن باش ميهماهنگ كن لي. الزم است ما رفتار خود را با رفتار سميچالش وفق ده نيبا ا

 تابع ما باشد. تواند ينم

 

 م؟يمشكالت آب چه كن ليغرق نشدن در س يبرا

 يبستر و حواش م،يمعضل گفت: حر نيمقابله با ا يموجود برا يها كارشناس آب درباره تجربه نيا

 يآن به درست تيريمد ديبا ليدر صورت وقوع س نياز گزند انسان مصون بمانند همچن ديها با دخانهرو

. در كارون ما تكسب تجربه اس يبرا يدر خوزستان اتفاق افتاد، نمونه خوب 98كه سال  يلي. سفتدياتفاق ب

 رهيسدها ذخ اچهير درو از حجم آب آن كه د ميكن تيريرا مد ليس نيمتعدد، ا يبا داشتن سدها ميتوانست

و  فتادياتفاق در رودخانه كرخه اتفاق ن ني. متاسفانه اميبهره ببر 1400و  99 يها مصارف سال يشد برا

 خسارت شد. جاديباعث ا دهيپد نينامناسب ا تيريمد

گفت:  يخشكسال طيدر شرا يآب شهر تيريكنترل و مد يبرا ازيضمن اشاره به اقدامات مورد ن يموسو

 ني. در كنار اميخود استفاده كن يبعد يها مصارف سال يبرا ليو از آب س ميريدرس بگ ليز سا ديما با

و  يشكسالشوند. تهران هم اكنون دچار خ تيريمد زيراه حل، الزم است مصارف آب در سطح شهرها ن

تهران  ياند. شهردار در سطح شهر كاهش نداشته ها يارياست اما آب قهيشدت در مض به ياز نظر آب
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آب را به نصف كاهش دهد  يونيليم 350شب مصرف  فتيروزانه به ش ياريبا منتقل كردن آب توانست يم

شهرها و  گريد يبرا الگو كيبه  ليتبد هيرو يب ياريآب نيبلكه ا رديگ ياقدام صورت نم نياما نه تنها ا

 شهروندان شده است.
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 يها فر را در معرض طوفانن ونيليم 20از  شينمك قم ب اچهيآبه در حق صيعدم تخص

 10/03/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – دهد يقرار م ينمك

 

 دهد يقرار م ينمك يها نفر را در معرض طوفان ونيليم 20از  شينمك قم ب اچهيآبه در حق صيتخص عدم

از  شيب ندهيآ يها نشود, در سال نينمك قم تأم اچهيآبه در گفت: اگر حق ستيز طيكارشناس مح كي

قرار خواهند  ينمك يها در معرض طوفان يو مركز نيتهران, قم, البرز, قزو يها نفر در استان ونيليم 20

 گرفت.

 ريدر رابطه با تأث ميتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اجتماع در گفت يرخوانسا يموسو محسن

قم  يها حوضه بسته است كه رودخانه كينمك قم  اچهينمك قم اظهار كرد: در اچهيبر در ها يسدساز

و  نيزو, رودخانه شور استان قيساوه استان مركز يچا , رودخانه قرهياستان مركز جانيرود از منطقه دل

مربع وسعت دارد و بر  لومتريهزار ك 2حدود  اچهيدر ني. اشوند يوارد م اچهيدر نيجرود به ارودخانه جا

شده  يسدساز شيسال پ 50به جز رودخانه شور از حدود  اچهيدر نيوارد شده به ا يها همه رودخانه يرو

رودخانه  نيا يزهرا رو نيوئسد نهب در تاكستان و سد باالخانلو در ب 2 يدر سال جار نكهياست تا ا

 احداث شده است.

 شود يرودخانه باعث م نيا رايرودخانه شور دارد ز نيبه ا يبستگ اچهيدر نيا اتيادامه داد: ح يو

نمك  اچهيدر يطيمح ستيآبه ز از حق يميبرابر ن باًيمترمكعب و تقر ونيليم 80كه در حدود  ييها البيس

رودخانه شور ورود  يوسد بر ر 2 نيته با ساخت ابرسد اما متأسفانه از سال گذش اچهيدر نيقم است, به ا

 ديتشد اچهيدر نيبرخاسته از ا ينمك يها طوفان شينمك قم قطع شده و خطر افزا اچهيبه در ها البيس

 شده است.

مورد از برخاستن گرد و  2 ،يماه از سال جار 2تنها با گذشت  نكهيا انيبا ب ستيز طيكارشناس مح نيا
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مسلم شود  ستيز طيسازمان مح يمورد برا نيا ديگزارش شده است, گفت: با نمك قم اچهيغبار از در

كه از  يتبه واسطه رطوب يسطح نمك نيفشرده است اما ا يسطح نمك ينمك قم دارا اچهيكه گرچه در

 تعادل را به هم زد. نيبود اما احداث سدها ا دهيرس داريپا ي, به حالتآمد يرودخانه شور م

برسد, خطر  يبردار به مرحله بهره زيكه سد باالخانلو ن يو زمان رو شيپ يها سالكرد: در  حيتصر يموسو

از  يتاالب غن نيچند اچهيدر نيا هياز گذشته خواهد شد. در حاش شتريب اريبس ينمك يها طوفان شيافزا

ود ان و پرندگان را در خيگونه از آبز 40از  شيخان و تاالب مره وجود دارند كه ب يجمله تاالب بندعل

كم  اريبس يكه بارندگ يا و خشك و در منطقه يريها در منطقه كو تاالب نيشدن ا دارياند. پد داده يجا

ها را  تاالب نياست و الزم است تا ا رينظ يب يدر سال است در سطح جهان متر يليم 110تا  100,در حد 

 .ميحفظ كن

 ياز پشت سدها رهاساز ها البيهد ستا اجازه د ميهست نيخواستار ا زدهميكرد: از دولت س ديتأك يو

 نمك قم برسد. اچهيشده و به در

 نيا گريد رياز فاضالب را تأث ينامطبوع ناش يمعضل بو رانيا داريعضو انجمن آب و خاك پا نيا

به  ها يسدساز نيو ا شود يشهر به رودخانه شور وارد م نيكرد: فاضالب چند انيدانست و ب ها يسدساز

در محدوده  ينامطبوع اريبس ياند تا بو باعث شده شوند يمنطقه م نيبه ا ها البيورود سمانع از  نكهيعلت ا

 (ره) و شهر پرند منتشر شود.ينيفرودگاه امام خم

و  داد يوشو م ها را شست فاضالب نيدر رودخانه شور ا يجار البيگذشته س يها افزود: در سال يموسو

 ريدر مس زيرا ن يداريو طراوت و پا شد يم نيقزودر دشت  ينيرزميز يها آب تيباعث تقو نيهمچن

موارد  نيااما متأسفانه از سال گذشته با ساخت سد همه  كرد يم جاديشور ا اچهيرودخانه شور تا در

 متوقف شده است.

سدها از جمله سد پانزده خرداد  رياز رودخانه شور و سا دينمك با اچهيآبه در كرد: حق ديتأك يو
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 35شود و بر اساس ماده  نيتأم نيكرج و سد نهب قزو ريركبيو سد ام نيه, ماملو ورامساو ري, الغذجانيدل

 نمك برسد. اچهيها آب به در برنامه ششم توسعه و برنامه حفاظت از تاالب

 شيب ندهيآ يها نشود, در سال نينمك قم تأم اچهيآبه در هشدار داد: اگر حق ستيز طيكارشناس مح نيا

قرار  ينمك يها در معرض طوفان يو مركز نيتهران, قم, البرز, قزو يها ستاننفر در ا ونيليم 20از 

 يريناپذ برانباعث بروز خسارات ج اچهيدر نيا يطيمح ستيآبه ز پا گذاشتن حق ريخواهند گرفت و ز

 خواهد شد. ياسالم يجمهور تختيدرپا
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 10/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – زيآبر يها   حوضه ريروند تبخ

 

خواهد  يكاهش يو در برخ يشيهفته، افزا نيدر ا زيآبر يها   حوضه يدر برخ ريتبخ زاني: م اقتصاد يايدن

صورت پراكنده كاهش    بهمناطق  ريو سا شيها افزا   حوضه يخردادماه برخ20به  يهفته منته يبود و برا

 خواهند داشت. ريتبخ

وجود آمدن  مسائل در به نيتر از مهم يكيكشور  زيآبر يها   آب در حوضه ريتبخ زانيم ،»رنايا«گزارش  به

خواهد  يشتريآب هم مشكالت ب نيتام تيباشد، وضع شتريب ريتبخ زانياست؛ هرچه م يپرآب اي يآب   كم

نسبت به  ريتبخ ليانسپت تيهفته، وضع نيا يبرا رويآب وزارت ن قاتيداشت. براساس اعالم موسسه تحق

در مناطق  زيو نسبت به هفته گذشته ن يشيكشور افزا يجز نوار غرب مناطق به شتريدر ب ريسال اخ متوسط پنج

 يبرا ريتبخ ليپتانس تيخواهد بود. وضع يخصوص شمال غرب) و غرب كشور كاهش واقع در شمال (به

سواحل  ژهيو   مناطق كشور (به شتريدر ب ريخسال ا خردادماه) نسبت به متوسط پنج20به  يتههفته دوم (من

خزر و جنوب شرق  يايو نسبت به هفته گذشته در سواحل در يشيو جنوب شرق كشور) افزا خزر يايدر

ف . اختالشود يم ينيب شيپ يصورت پراكنده كاهش   مناطق كشور به ريو در سا شيكشور همراه با افزا

خردادماه) نسبت به هفته 13به  يهفته (منته نيدر ا خزر يايدر زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ

 يبرا تيوضع نياست. ا متر يليم0/ 1 ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج زانيم نيو ا متر يليم1/ 6گذشته 

و نسبت به دوره مشابه  رييتغ شكل است كه نسبت به هفته گذشته بدون نيبه ا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 خواهد بود. متر يليم1/ 1 ينفم ريسال اخ پنج

خردادماه) نسبت 13به  يهفته (منته نيدر ا يفالت مركز زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 ترم يليم0/ 9 ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج زانيم نيكه ا ياست، در حال متر يليم0/ 2به هفته گذشته 

 متر يليم1/ 5گذشته  تهشكل است كه نسبت به هف نيقوم به ا قره زيحوضه آبر يبرا تيوضع نياست. ا
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 ليپتانس ياست. اختالف هفتگ متر يليم0/ 7 ر،يسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج زانيم نيخواهد بود و ا

/ 61هفته گذشته  خردادماه) نسبت به13به  يهفته (منته نيشرق در ا يمرز زيدر حوضه آبر ريتبخ

 زيحوضه آبر يبرا تيوضع نياست. ا متر يليم1/ 2 ريسال اخ و نسبت به دوره مشابه پنج  متر يليم1

 نيخواهد بود و ا متر يليم0/ 8 يشكل است كه نسبت به هفته گذشته منف نيعمان به ا يايو در فارس   جيخل

در حوضه  ريتبخ ليپتانس ياست. اختالف هفتگ متر يليم0/ 2 يمنف ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج زانيم

 يخواهد بود، در حال متر يليم2/ 9خردادماه نسبت به هفته گذشته 20به  يدر هفته منته خزر يايدر زيآبر

 زيحوضه آبر يبرا تيوضع نياست. ا متر يليم1/ 4 ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج زانيم نيكه ا

 ريسال اخ و نسبت به دوره مشابه پنج متر يليم1/ 5نسبت به هفته گذشته  شكل است كه نيبه ا هياروم اچهيدر

به  يدر هفته منته يمركز فالت زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يخواهد بود. اختالف هفتگ متر يليم0/ 5

 نياست. ا متر يليم0/ 6 ريسال اخ و نسبت به دوره مشابه پنج متر يليم0/ 5خردادماه نسبت به هفته گذشته 20

و نسبت به  متر يليم1/ 6شكل است كه نسبت به هفته گذشته  نيقوم به ا قره زيحوضه آبر يبرا تيوضع

 خواهد بود. متر يليم0/ 3 ريسال اخ دوره مشابه پنج
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درباره  زيچ همه؛ مجلس مطرح شد يكشاورز ونيسيدوم كم سيرئ بيوگو با نا در گفت

 12/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – ناصالح آ قهيو طر رانيدر ا يآب كشاورز زانيم

 

از كشور، از  رانيا يها سه چهارم بارش مجلس با اشاره به خارج شدن يكشاورز ونيسيكم سيرئ بينا

بر نسبت به  خبر داد و گفت: كشت محصوالت آب يكشور در كشاورز  آب يدرصد 90تا  70استفاده 

 تر است. صرفه كشاورزان به يبرا يكشت محصوالت اساس

 يگفت: نزوالت آسمان رانيا يمصرف آب كشاورز زانيدرباره م سنايوگو با ا در گفت يعباس رضايعل

متر مكعب بارش  ارديليم 400ساالنه  م،يريمتر است. اگر وسعت كشور را در نظر بگ  يليم 240كشور ما 

 ايو به در شود يم البياز آن س ي. بخششود ياز دسترس كشور خارج م زانيم نياز ا ارديليم 300. ميدار

متر  ارديليم 100. تنها ودش ياز كشور خارج م يقيو به طر ريتبخ زانيم نياز ا يگريبخش د شود، يم ختهير

 يدرصدش برا 10. تنها رديگ يقرار م يدرصد آن مورد استفاده كشاورز 90تا  70كه  ماند يم يمكعب باق

 .ابدي يسبز و صنعت اختصاص م يفضا

 

 كنند يمحصول برداشت م رانيهر متر مكعب آب، دو برابر ا يبه ازا ايدن يكشورها

درصد دانست و  40تا  35را  رانيآب ا يور بهره زانيم زدهمايمجلس  يكشاورز ونيسيكم سيرئ بينا

 نياست و ا نييپا رانيآب ا يور درصد است. بهره 65تا  60 ايدن يكشورها شتريب يور گفت: متوسط بهره

 محصول لوگرميك 1,2هر متر مكعب آب،  ياز مشكالت كشور ماست. ما به طور متوسط به ازا يكي

 ايدن يكشورها شتريب گري. به عبارت درسد يم لوگرميك 2,5به  گريد يااما در كشوره ميكن يبرداشت م

 رياست كه تأث رانيآب ا يور بهره رانيآب ا ي. مشكل اساسكنند يمحصول برداشت م شتريدو برابر ما ب

 .گذارد يم يو كشاورز ياقتصاد يور بر بهره ميمستق
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محصوالت در  ني. اگر اشود يم يفيس و يكشور خرج مصرف سبز يها نيهزار هكتار از زم 400تا  300

 اريو از آنجا كه مصرف آب گلخانه بس رسد يهكتار م 50محصوالت به  نيشود، كشت باز ا ديگلخانه تول

 نيصنعت به آب را تأم ازيهمه ن ميتوان يم يدرصد آب كشاورز 10ِتنها  ييجو كم است، با صرفه

تا  3گندم كشور  يها نيدر هر هكتار از زم اين دنمردم كرج در مجلس اظهار كرد: كشاورزا ندهيمنمايكن

 يخأل عملكرد كي يعني ني. اكنند يتن هم برداشت م 14اما كشاورزان خبره ما تا  كند؛ يتن برداشت م 4

 شيبا افزا دي. ما باميداشته باش يبرداشت كمتر زانيدر هر هكتار م شود يدر كشور وجود دارد كه باعث م

و اصالح و حفظ خاك، عملكرد در هكتارمان  ينژاد مثل به ييو كارها يورزدانش در كشا ريتأث بيضر

 .ميمصرف كن يآب كمتر شود يعملكرد باعث م شيافزا ني. اميده شيرا افزا

كشور دچار مشكل است، اظهار كرد:  ياريآب ستميس نكهيا انياستان البرز با ب ندگانيعضو مجمع نما نيا

مصرف آب  ن،ينو ياريآب ستميبا س دي. باشود يم ياريآب يغرقاب وهيشكشور ما به  ياز اراض ياديدرصد ز

وجود دارد كه  جاتيفيو س جاتيمثل سبز ياديبر ز . نه تنها هندوانه بلكه محصوالت آبميرا كاهش ده

 شيكشت افزا ريشود تا هم سطح ز ديتول يا باز، به صورت گلخانه يكشت در اراض يبهتر است به جا

 شود. دياز محصول تول يشتريب زانيمصرف شود و م يهم آب كمتر ابد،ي

هزار هكتار  400تا  300جات گفت: حدود  يجات و سبز يفيتحت كشت س ياراض زانيدرباره م يعباس

هزار  50به كمتر از  ياراض نيمقدار اگر به گلخانه منتقل شود، ا ني. اشود يم يفيو س يخرج مصرف سبز

كرد.  ديتول گندمو  ،يها نهاده ،يروغن يها مثل دانه يصوالت اساسدر آن  مح توان يكه م رسد يهكتار م

درصد از آب  10متفاوت است. اگر تنها  اريبس يزارع نيمصرف آب گلخانه با زم گرياز طرف د

همه صنعت  زانيم نيداشت كه ا ميمتر مكعب آب خواه ارديليم 7 م،يكن ييجو كشور را صرفه يكشاورز

 .كند يشرب ما را جبران م اي

وصل  داريبه منابع آب پا ديبر با آب عيصنا نكهيا انيمجلس با ب يكشاورز ونيسيدوم كم سيرئ بينا
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 ينفر ونيليم كيشهر  كياست.  يرانيهر ا يمصرف آب شرب خانگ تريل 150شوند، گفت: روزانه 

آب بدل به فاضالب  نيدرصد ا 70كه  ميآب به صورت مصرف منازل دار تريل ونيليم 150روزانه 

شده را استفاده كند.  هيفاضالب تصف تواند يكه م ميدار يفاضالب شهر تريل ونيليم 100 يعنيشود.  يم

 ستميرا به س كنند يكه استفاده م يدرصد آب 80 يعنيكنند  يآب را بازچرخان تواند يم عيصنا

 ياكسترخ يها آب يبه سو ديبا عيمشكل دارد. صنا يبازچرخان ستمي. كشور ما اما در سگردانند يبرم

 بروند.  

كرده  ديگذار تأك گفت: در قالب دو برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون رانيكشت ا يدرباره الگو يعباس

 10كشت نامبرده را ابالغ و اجرا كند. تا امروز كه  يالگو ديقانون برنامه دولت با بيماه پس از تصو 6كه 

وجود  ييها است كه مقاومت نيلش اياست. دل فتادهيق ناتفا نيها وجود دارد، هنوز ا آن برنامه نيسال از ا

كه كه كشت  يراساسيو غ يدرآمد محصول اساس ني. بنديب يدارد كه كشاورز منافع و درآمد خودش را م

تر است.  صرفه كشاورز به يوجود دارد. كاشت هندوانه نسبت به گندم برا يادياختالف ز شود، يم

 نيتومان. ا ونيليم 400 شود مي تنش 50 و است تومان هزار 9 – 8 ييلويك ينيزم بيكشاورز محصول س

 يكشاورزان به سو ني. بنابرارسد يتومان نم ونيليم 50گندم به  زانيم نياست كه كاشت ا يدر حال

 .روند يبر م كاشت محصوالت آب

صرفه است.  به اريكشاورز بس يحال برا نيبر، آب كشور را هدر داده و در ع محصوالت آب كشت

 سيرئ بيمنايبر هست محصوالت آب يبه جا يكاشت محصوالت اساس يبرا يقيتشو يها استيس ازمندين

. ميبه كشاورزان مشوق بده ديگفت: ما با ها استيمجلس درباره اصالح س يكشاورز ونيسيدوم كم

 زانيمهم است. به عنوان مثال م اريبس يآب و اساس كشت محصوالت كم يبرا يقيتشو يها استيس

كود و سم  ،يبانك يها تيحما نيباشد. همچن شتريتر و ب ارزان ديبا يآب به محصوالت اساس صيتخص

اصالح  يما را به سو تواند يم ها استيس نيگرفته شود. ا يجد يكاشت محصوالت اساس يبرا ديبا
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 كشت كشور را اصالح كرد. يالگو توان يصورت، نم نيا ريكشت كشور ببرد. در غ يالگو

كرده كه  ديگفت: مجلس تأك 1401با اشاره به بودجه  انياستان البرز در پا ندگانينما عضو مجمع نيا

به مجلس  تيكشت را ابالغ و اجرا كند و در نها يالگو دي، با1401ماه پس از ابالغ برنامه بودجه  6دولت 

دولت  يبرا يماتتوسعه الزا مدر برنامه هفت ميبتوان دوارمي. امميخواه يريگيموضوع را پ نيگزارش دهد. ا

 نشود. گريد يها ناكرده مثل برنامه ييكه خدا ميريبگ هياز قوه مجر ييو ضمانت اجرا مياوريب
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – افتيدرصد كاهش  21تهران  يسدها يآب ورود

13/03/1401 

 

تهران با اعالم  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد - رنايا - تهران

باران از   متر يليم 179از  شيگفت: با ثبت ب افت،يدرصد كاهش  21استان تهران  يبه سدها يآب ورود نكهيا

 .ديمترمكعب رس ونيليم 636به  نب استان تهراآ نيتام يسدها ريتاكنون، ذخا يسال جار يابتدا

 يحجم كل مخازن سدها زانيافزود: اكنون م "ياريمحمد شهر" رو،ياز وزارت ن رنايگزارش روز جمعه ا به

 مترمكعب بوده است. ونيليم 815در سال گذشته  زانيم نيمترمكعب است كه ا ونيليم 636استان تهران 

مقدار در  نيبوده كه ا متر يليم 0,3تاكنون  يخردادماه سال جار يبتداها از ا بارش زانيادامه داد: م يو

 بوده است. متر يليم 6,81مدت مشابه سال گذشته 

به مخازن  يورود زانيكه م دهد ياستان تهران نشان م يسدها يورود تيوضع يگفت: بررس ياريشهر

در مدت  يمترمكعب ونيليم 1086 يكه نسبت به ورود دهيمترمكعب رس ونيليم 852,7 يجار يدر سال آب

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 21گذشته  يمشابه سال آب

، 117، 64، 256، 130 بيالر و ماملو به ترت ان،يطالقان، لت ر،يركبيپنج سد ام ريگفت: اكنون حجم ذخا يو

به  هادشديپنج سد  يآب ريكه در زمان مشابه سال گذشته، حجم ذخا يمترمكعب است، در حال ونيليم 68

 مترمكعب بوده است. ونيليم 111، 156، 61، 306، 182  بيترت

كرد:  حيتهران تصر يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

 است. داريآب شرب پا نيتام رويخط قرمز وزارت ن

 نهيبه يالگو تيرو، رعا شيپ يكشور و فصل گرما يمياقل طيخاطرنشان كرد: با توجه شرا ياريشهر

 .رديموردتوجه همه اقشار جامعه قرار گ دياست و با يمختلف مصرف ضرور يها مصرف در بخش
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گرفتن كاهش سطح  شدت خزر اعالم كرد؛ يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل ريمد

خبرگزاري  – سال گذشته 27سطح آب در  يمتريسانت 170خزر/ كاهش  يايآب در

 15/03/1401ايرنا مورخ 

 

سطح آب  يمتر يسانت 38خزر از كاهش  يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل ريمد -رنايا -تهران

خزر از  يايسطح آب در متريسانت 170خزر در سه سال گذشته خبر داد و گفت: در اثر كاهش  يايدر

  خكشور ر يدر سواحل شمال يعرصه ساحل شيو افزا ايمالحظه در قابل ينينش تاكنون، عقب 1374سال 

 داده است.

نشان  يدانيمطالعات م جيافزود: نتا رنايا يادبا خبرنگار اقتص يوگو در گفت »يهاشم يمعصومه بن دهيس«

متر  100تا  10سطح آب، حدود  يمتر يسانت 50با كاهش حدود  1400تا  1393تنها از سال  دهد يم

 است. وستهيخزر در سواحل مختلف به وقوع پ يايدر يرو پس

خزر،  يايدر يساحل شاخص يها ستگاهيدر ا ينيزم قيدق يريگ مطالعات و اندازه يادامه داد: بر مبنا يو

 يسواحل شمال لومتريك 850از  شيتوجه محدوده ساحل در طول ب قابل شيمسئله موجب افزا نيا

و خارج  ايدر شتريب يرو آب، شاهد پس يروند كاهش افتنيبا شدت  رود يكشورمان شده است. انتظار م

 .ميباش ندهيدر آ اياز بستر در يشتريب يها شدن بخش

موضوع حفاظت  تيمسئله در وهله اول، اهم نيخزر گفت: ا يايدر قاتيات و تحقمطالع يمركز مل ريمد

از كاهش سطح آب را  يناش يامدهايپ تيريمد يبرا يزير و در مرحله بعد برنامه ايو بستر در مياز حر

 .كند يم جابيا

و  ها خترسايچالش در ز جاديبه ا ،يسطح آب در مناطق ساحل افتنيكاهش  يرهاياز اهم تاث يهاشم يبن

 يايوابسته به در يآب ريشدن ذخا خشك ،يانورديبنادر و در تيو فعال ياجتماع ،ياقتصاد يها يكاربر
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بر  يو اثرات منف ايدر ميبه حر يعرصه ساحل و دخل و تصرف انسان شي)، افزاها جيها، خل خزر (تاالب

موردتوجه قرار گرفتن و  ترايداشت: الزم است ابعاد مختلف تاث انياشاره كرد و ب يساحل يها آبخوان

 شود. دهيشياند ياحتمال يها چالش تيريمد يبرا نهيبه يراهكارها

در اثر كاهش سطح آب  ايشده از در از بستر و محدوده خارج يبردار ادامه داد: هرگونه اقدام و بهره يو

 رامونيپ ستيز طيو مح يمناطق ساحل ستمياكوس يعيموجب اختالل در نظم طب ،يقانون تيضمن ممنوع

با  يا رودخانه يها البيو س يحد يرخدادها ،ييايدر يها مناطق را نسبت به طوفان نيا نيهمچن شود؛ يم

 .كند يمواجه م يگرفتگ مخاطرات آب

 

 خزر يايدر تيبر وضع يخشكسال ريتاث

سطح آب آن  يها خزر و نوسان يايدر يآب النيخزر گفت: ب يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل ريمد

و  ايدر نيا زيآبر  از عوامل متعدد و متنوع است كه حوضه يا مختلف حاصل و تابع مجموعه يها ر زماند

 است. يميها عوامل اقل آن نيتر  و از مهم دهد  يقرار م ريآب را تحت تاث يو خروج يورود

و  يورود ريمقادو  النيب يها بر مؤلفه ميو مستق عيوس ريبا تاث يمياقل يها ادامه داد: مؤلفه يهاشم يبن

 يها تيفعال ييها سطح آب خزر دارا بوده، البته در دوره راتيينقش را در تغ نيتر  آب، مهم يخروج

 .اند داشته يرگذارينقش تاث زيآب مانند رودخانه ن يمنابع ورود تيريو مد يانسان

و  يفعل طيشرا در كشور به ينزوالت جو زانيم اي يسال خشك تيوضع ميتعم ،يفعل طيافزود: در شرا يو

درصد آن در  5كه تنها حدود  لومترمربعيك ونيليم 5,3به وسعت  يزيخزر با حوضه آبر يايدر ندهيآ

 يمياقل واملو ع ينزوالت جو تيقضاوت ما در خصوص وضع ديو با ستين نانهيب قرار دارد، واقع رانيا

در كل محدوده  رياخ يها سالبارش  تيخزر باشد. البته وضع زيآبر  حوضه  كل محدوده طيناظر به شرا

 .دهد يرا نشان م يروند كاهش ،ييزهايوخ كشور منطقه گسترده است با افت 9حوضه خزر كه در 
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 يو رصد روند كنون يعلم قاتيخزر گفت: بر اساس تحق يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل ريمد

 2100توجه تراز آب خزر تا سال  خزر، كاهش قابل يايدر يآب النيمؤثر بر ب يمياقل يها مؤلفه رييتغ

انتظار  از،كاهش تر نيشده است. بر اثر ا ينيب شيحاكم بر منطقه پ يمياقل طيشرا ريتحت تاث يالديم

خصوص  به رانيموضوع در صورت تحقق بر سواحل ا نيخزر كاسته شود و ا ياياز وسعت در رود يم

 خواهد گذاشت. يا مالحظه قابل ريخزر تاث يجنوب شرق

 ،ياثرات كاهش سطح آب بر مناطق ساحل يابيارز يبرا يادامه داد: الزم است مطالعات جامع ياشمه يبن

انجام شود تا بتواند راهكارها و  ندهيحال و آ يها يبردار و بهره ها يو مستحدثات و كاربر ميمحدوده حر

از  تيباره حما نيدر ا فراهم كند. يياجرا يها و اقدام يتيريمد يها برنامه نيتدو يالزم را برا يآمادگ

 ،يو پژوهش يعلم يها تيظرف جاديبا هدف ا يو تخصص يقاتيو مراكز تحق يكاربرد يها پژوهش

 موثر باشد. يآت طيشرا تيريو مد ها يزير در برنامه تواند يم

 

 خزر در سه سال گذشته يايسطح آب در يمتر يسانت 38 كاهش

سطح  يروند كاهش دييبا تا ر،يدر سه سال اخ ژهيو بهخزر  يايسطح آب در راتييتغ يابيافزود: ارز يو

تبع آن  دما و به شيبا افزا زيكاهش ن نياست. ا ايافت سطح آب در زانيم افتنياز شدت  يآب، حاك

مهم همراه بوده و  يها بارش و حجم آب رودخانه زانيبا كاهش م ييها و در بازه ريتبخ زانيم شيافزا

تاكنون  1397سطح آب خزر از سال  يمتر يسانت 38از  شيبه كاهش ب عوامل منجر نيا ريدرمجموع، تاث

 در سال بوده است. متر يسانت 13شده كه به طور متوسط 

در  ژهيو خزر به يايآب در يرفتار نوسان يخزر گفت: بررس يايدر راتييمطالعات و تغ يمركز مل ريمد

 نيروند كاهش سطح آب ا افتنيشدت  مدت و بلندمدت، نشان از كوتاه يها ينيب شيو پ رياخ يها سال

 دارد. ايدر
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 خزر داشته است؟ يايكاهش تراز آب در يبر رو يريدما چه تاث شيافزا

و هدررفت  ريتبخ زانيبر م يميمستق رياست كه تاث يمياز عوامل مهم اقل يكيادامه داد: دما  يهاشم يبن

 يآب النياثرگذار بر ب يخروج   مؤلفه نيتر يو اصل نيتر  مهم ا،ياز سطح در ريدارد. تبخ ايآب از سطح در

بر  يبه طور موثر اياز سطح در ريآن بر مقدار تبخ ريهوا و تاث يدما زانيم شيخزر است. افزا يايدر

 است. رگذاريتاث ايكاهش سطح آب در

طقه با من يمياقل يها مؤلفه رييتغ كرديو رو يابي شيبه استناد پ زيخزر ن يرفتار نوسان ينيب شيافزود: پ يو

 دييخزر را تا يايسطح آب در يمتاثر از آن، ادامه روند كاهش ريتبخ زانيم شيدما و افزا شيافزا دييتا

 ينيب شيمشاهده و پ ها انوسيو اق اهايسطح آب در شيدما، افزا شي. همچنان كه در اثر افزاكند يم

 شياز افزا يسطح آب ناش مانند خزر انتظار كاهش يا بسته يها معكوس در حوضه يا هيدر رو شود، يم

 رگذاريتاث نيب نيدرا تواند يبارش م شيافزا ايو  ينزوالت جو راتييمورد انتظار است. اگرچه تغ ريتبخ

 دارد. يموثرتر و غالب ينقش يا رودخانه يو آبده ينزوالت جو زانيبا م سهيدما در مقا شيباشد، اما افزا

 

 خزر يايآب درسطح  تيريمد يبرا هيهمسا يبا كشورها اقدامات

  به سابقه كشورها، با توجه  يخزر گفت: در مقوله همكار يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل ريمد

 يمسئله بر كشورها نيمتر و تبعات ا 5/2 زانيبه م يشمس 70و  60 يها در دهه ايسطح آب در شيافزا

خزر كه به علت  يايدر ياسوهواشن آب طيمطالعه و نظارت بر شرا تياهم گريد ييخزر و از سو يساحل

 يها يهمكار  و توسعه جاديمستلزم ا يكيدرولوژيو ه يجو يندهايفرا يو فرامرز يجهان تيفعال  دامنه

خزر شامل  يايدر يكشور ساحل 5 نيب ييها يهمكار 1374است، از سال  ايدر نيا يساحل يكشورها

 يهماهنگ تهيكم«عنوان  با يا تهيالب كمقزاقستان و تركمنستان در ق ه،يروس جان،يآذربا يجمهور ران،يا

و نشست ساالنه،  يريگيسال پ 20) آغاز و پس از CASPCOM» (خزر يايدر يهواشناس - يشناس آب
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 .ديعضو رس يمجالس كشورها بيبه شكل قانون به تصو 1394در سال  تيدرنها

دست آوردن و   به يبرا يا منطقه ستميس كيو توسعه  جاديا ته،يكم نيا يها افزود: اهداف و اقدام يو

و  يشناس آب يمل يها سازمان يها تيفعال يخزر، هماهنگ يايدر تيتبادل اطالعات در مورد وضع

و  يا منطقه يدبانيمطالعات و د كپارچهي يها برنامه يخزر جهت اجرا يايدر  حوضه يكشورها يهواشناس

و تبادل  يآموزش يها و كارگاه ها كنفرانس يبرگزار قات،يآموزش، تحق نهيمشترك در زم يها اقدام

منابع  تيمرتبط با وضع قاتيها و تحق پژوهش نيآخر جيدر خصوص نتا يرسان يو آگاه يعلم يها افتهي

 آن بوده است. ينيب شيو پ ايدر يآب

خزر، به  يايدر خصوص كاهش سطح آب در يعلم قاتيتحق جيبه نتا مقام مسوول گفت: با توجه  نيا

و احتمال كاهش  نيزم شيآن بر گرما ريو تاث يا گلخانه يغلظت گازها شيافزا ينيب شيپ يها استناد مدل

 يدرك بهتر يراضرورت دارد ب ،يالديم 21قرن  انيدرصد تا پا 34تا  23 زانيخزر به م يايدر يپهنه آب

 يخزر برا يايحوضه در يدر كشورها يهماهنگ يها خزر، اقدام يآب النيبر ب مياقل رييتغ رياز روند تاث

مواجهه  يالزم برا داتيو تمه يزير برنامه ر،يجهت تداب ايدر نيا زيحوضه آبر كپارچهي تيريمطالعه و مد

 انجام شود. يمحتمل آت طيبا شرا

 نيبا وجود سابقه انجام چن ايسطح آب در تيريمد نهيدر زم ياتيعمل يها ادامه داد: در خصوص اقدام يو

پنج  يبا همكار يمشترك ياتيتاكنون برنامه عمل ،يشورو چهكپاريدر گذشته و در قالب كشور  يتجارب

 نشده و مورد اقدام قرار نگرفته است. نيتدو ايدر نيا يكشور ساحل
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 ميدست بر دار عتيطب بي/ از تخرنيزم يهم برا با ست؛يز طيمح يبه مناسبت روز جهان

 15/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  –

 

در صورت  ديآن است و با بياز تخر يخوددار ست،يز طيحفظ مح يهر انسان برا فهيوظ نيتر مهم

ه حفظ دست به دست دادن هم جهيو الزم را انجام دهد. نت ياقدامات فور يموارد نيچن دنيد

 ما دارد. يبر زندگ يميمستق رياست كه تاث ستيز طيمح

 
 يها ستگاهيمختلف در ز يها گونه تي،فعال نيو زم ستيز طيها به مح ما انسان اتيح سنا،يگزارش ا به

 يوابستگ ياهيبه موقع و مناسب وپوشش گ يها يمناسب و منظم،بارندگ يها ستميخود، اكوس يعيطب

 ميكنند، نباش يوارد م ستيز طيبه مح يانسان يها تيكه فعال ييها بيمتوجه آسدر كوتاه مدت  ديدارد.شا

بدون  ليدل نيبه هم ميرا احساس نكن شود يم جاديا عتيو طب ستميكه با نبود نظم در اكوس ييخالها ايو 

 بير،تخياراض يكاربر رييكند، با تغ جاديا عتيبر نظم طب تواند يما م يها تيكه فعال يراتيتوجه به تاث
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 نيا جهيكه در بلند مدت نت ميكن يم وارد عتيرا به طب ييها بيو... آس ياهيپوشش گ بيتخر ستگاه،يز

و كمبود آب نشان  يمياقل راتييتغ ن،يزم شيطوفان گرد و غبار، گرما ل،يخود را در قالب س ها تيفعال

با  داريپا يزندگ يايهمه) كه گو يبرا نيامسال(زم ستيز طيمح ي.با توجه به شعار روز جهاندهد يم

 ندهيآ يها خود و نسل يبرا يداريپا يسالم و زندگ يعتيطب ميتوان ياست م عتيدر طب يهماهنگ جاديا

 .شود يكنترل شده حاصل م يها تيو فعال عتياز طب يكه با نگهدار  ميداشته باش

 

 يو خشكسال ليو به تبع آن وقوع س ها يبارندگ يالگو رييتغ

 مياقل ريياست. تغ افتهي شيافزا رانيدر ا ها ليحجم و تعداد س يمياقل راتييتغ ليدلبه  رياخ يها سال در

با  ييها بارش ايبا مدت كم  ييها به بارش ليمتوسط تبد يها بارش يعني. شود يرفتار بارش م رييموجب تغ

در  زين ينسانا يها تيشود. فعال جتا بارش از حالت تعادل خار شود ياتفاق سبب م ني. اشوند يم اديمدت ز

 لخت شود. نيبروند و به اصطالح زم نيها و مراتع ازب از جنگل يارياند تا بس سبب شده رياخ يها سال

هم در  داريتوسعه ناپا نيو منابع موجود محدود است همچن شيدر حال افزا زيجهان ن تيجمع انيم نيا در

ها اول از همه به خود  چالش نيبا ا در حال اتفاق افتادن است. مقابله گريد يو هم در كشورها رانيا

تا خود را  ميد تالش كنيدارد. سرانه آب كشورها در حال كاهش است و ما با يها بستگ ها و دولت انسان

 لي. سميو تابع آن باش ميهماهنگ كن لي. الزم است ما رفتار خود را با رفتار سميچالش وفق ده نيبا ا

رخ داده،  يجهان يدما شيكه در كل جهان به علت افزا مياقل رييغت يتابع ما باشد. به طور كل تواند ينم

 شود. شتريب انهيو خاورم رانيدر ا ژهيو به ها البيو حجم و تعداد س يخشكسال زانيسبب شده تا م

 

 يبر اثر خشكسال ينادر و انحصار يها گونه انقراض

را در  يمتفاوت يآور تاب ييايرافو نوع منطقه جغ كيولوژيزيو ف يكيبسته به گونه، ساختار ژنت اهانيگ
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خواهد  يها را در پ از گونه يحذف برخ تيدر نها تيوضع نيا دهند، ينشان م يبرابر خشكسال

 تيو در نها دبرسانن انيخود را به پا يشيو زا يشيچرخه رو توانند ينامطلوب نم طيدر شرا اهانيداشت.گ

 اهانيبر گ يخشكسال راتيتاث گري.از دشوند يم يستيز يها و اختالل در چرخه كيولوژيزيدچار ضعف ف

باال،  يمانند آفات، دما يستيز طيمح يها در مقابل تنش ياهيگ يها به كاهش مقاومت انواع گونه توان يم

 و... اشاره كرد. يستيز بانيرق

را  يو خشكسال يمياقل ديو نوسانات شد طيشرا توانند يدارند و م يعيوس يها دامنه بردبار گونه يبرخ

مختص  يها گونه ايزاد  ( بوم يو انحصار كينادر، اندم يها اما گونه ننديب ينم بيآس نيتحمل كنند بنابرا

 ريذخا يحاو اهانيگ نيهستند.ا ريپذ بيها حساس و آس گونه رياز سا شتري) بييايمنطقه جغراف كيبه 

ارزش منحصر به فرد را مخلوقات با  نيا شهيهم يبرا ،يتوجه هستند كه در صورت كم يبا ارزش يكيژنت

بشر است  يبرا يخشكسال يها بيآس نياز بزرگتر يكي اهانيگ نيداد.از دست دادن ا مياز دست خواه

منقرض  ايخطر انقراض قرار دارند و  عرضدر م ايدر دن يانحصار يها از گونه ياريكه بس ستيدر حال نيا

 اند. شده

 

 عتيبر طب يخشكسال ريتاث ديعامل تشد ينسانو عوامل ا ينيرزميز يها از سفره هيرو يب برداشت

 كند، يم دايبروز پ يهمراه با خشكسال  ينيرزميز يها آب از سفره هيرو يمثل برداشت ب يعوامل انسان يوقت

كه در  يبه نحو ميرا از دست بده عتياز طب ييها ما بخش شود يو باعث م شتريب عتيبر طب دهيپد نياثر ا

شدن  فيضع ،يخشكسال يها بيآس نيتر و مهم نياول دي.شاستيآن فراهم ن يايهم امكان اح ها يترسال

 ستيدر حال نيآورد ا يوحش به وجود م اتيح يغذا رهيدر زنج ياست كه اختالل جد ياهيپوشش گ

 شيو در مناطق البرز و زاگرس هم رو مينداشت يفصل شيرو ران،يا يفالت مركز يها كه امسال در بخش

 مواجه كرده است.  يوحش را با مشكل جد اتيح يموضوع، زادآور نياندك بوده است. ا يفصل
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در  ژهيو ها به جنگل اتياست كه ح يخشكسال يامدهايپ گرياز د يدر مناطق جنگل ياهيآفات گ شيافزا

ها توان مقابله با  و دشت كند يافت م زيرطوبت خاك ن نيعالوه بر ا كند يم ديمنطقه زاگرس را تهد

 نيتام يبرا ريعشا ودامداران  اند، دهيد بيآس ها شگاهي. از آنجا كه اغلب رودهند يرا از دست م شيفرسا

امر  نيو ا كنند يدارند، حركت م يبكرتر عتيخود به سمت مناطق حفاظت شده كه طب يها دام يغذا

.خشك شدن شود يمناطق م نياز ا ييها بخش بيو منجر به تخر دهد يم شيرا افزا ياجتماع يها چالش

با  ي. از طرفدهد يقرار م ريتاث تحتسمندرها را  ژهيو به ستانياز همه دوز شيب يها و كاهش منابع آب چشمه

 .كند يم دايپ شيافزا انيو آبز ها يها، مرگ ماه ها و تاالب كاهش آب رودخانه

 

 ريسال اخ 50 يط ياراض يكاربر رييتغ ليبه دل يستيتنوع ز ينابود

علت از  نيوحش مهمتر اتياست كه  بر اساس گزارش صندوق ح نيكه وجود دارد ا يگريمهم د مسئله

 يها و مراتع رو جنگل يعنياست  ياراض يكاربر رييمختلف جهان تغ يدر كشورها يستيرفتن تنوع ز نيب

 اتيح ينصندوق جها نياند همچن شده ليتبد يكشاورز يها نيرفته است و به زم نياز ب نيسطح كره زم

 نيشتريو...) ب ها اچهيها، در ها، تاالب (رودخانه نيريآب ش يها ستگاهيزكرده است كه  ديوحش تاك

 .اند دهيد ريسال اخ 50 يط يستيتنوع ز يرا از نابود بيآس

در معرض  مياقل رييو تغ ستگاهيز بيمسائل مرتبط ازجمله تخر ليوحش به دل اتيح يها پنجم گونه كي

وحش  اتيانسان و حفظ ح يزندگ تيفيك يرو ميمستق يريها نه تنها تاث خطر انقراض هستند،جنگل

 ،يسوز آتش ها، يساز ها است. جاده از جهان وابسته به جنگل يقابل توجه تيجمع شتيدارند بلكه مع

و  ياهيگ يها گونه يرو ميطور مستق ها به مجاز از جنگل رياز حد و غ شيب يبردار آفات و امراض و بهره

 دنبال دارد. را بهها  آن ياثرگذار است و نابود يجانور

است  افتهيدرصد كاهش  68 اتيوحش شاخص كره ح اتيح يگزارش صندوق جهان نياساس آخر بر
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مختلف  يها و گونه ستگاهيجهان است،ز يو جانور ياهيگ يها گونه تيجمع ينزول تيكه نشانگر وضع

وحش و  اتيرحفظ حد م،يدر جهان تالش نكن ها ستگاهيحفظ ز يبرا كه يوابسته به هم هستند و تا زمان

 بود. ميموفق نخواه زيمختلف ن يها نهگو

داشتن شرط  يمتعهد بودن آگاه ياما برا ابد،ي شيافزا عتيتعهد در برابر طب دياست كه با نيمهم ا مسئله

 توانند يم يمردم ريغ يها ها و تشكل متخصصان، دولت ،يمحققان دانشگاه نهيزم نياست. در ا يمهم

آفت و  چونهم ستيز طياز مح ينگهدار يملزومات برا تيو عدم رعا يگاهنقش داشته باشند.نا آ

 يوحش را به نابود اتيو ح ستيز طيافتاده و روز به روز ذره ذره مح عتيبر جان طب يماريب

 يجراحت ياست.وقت يريشگيو پ تيدشوارتر از رعا اريبس يمارياست كه درمان ب ني.اما مسئله اكشاند يم

 ينشان گريم شود و ديو ترم ابديصرف شود تا آن جراحت بهبود  ديبا يطوالن يانمدت زم شود يم جاديا

و چگونه آن  يتا از خاطرمان نرود كه چه زمان گذارد ياز خود م ييها ينماند كه باز هم نشان ياز آن باق

ست ا قيآنقدر عم زين گذارد يم ستيز طيبر مح يانسان يها تيكه فعال يراتيشده است.تاث جاديجراحت ا

مواجه كند  يبا خطرات جد زيها را ن آن اتيدچار مشكل كند و چه بسا ح زيرا ن ندهيآ يها نسل يكه حت

 يرا برا يتيفيو با ك داريپا يزندگ عتيبا طب يو هماهنگ عتيطب بياز تخر يرياست با جلوگ ازين نيبنابرا

 .ميفراهم كن ندهيآ يخود و نسل ها
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 16/03/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – كشور يحجم آب سدها يدرصد 5كاهش 

 

 14) تا 1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يحجم آب موجود در سدها - رنايا - تهران

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 5كه نسبت به پارسال  ديمترمكعب رس ارديليم 89و  ارديليم 26خردادماه به 

 وريتا آخر شهر 1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب يها بارش تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

كشور هم  يآب مخازن سدها ياساس موجود نيو بر هم شود ينم يابي) چندان مناسب ارز1401

 ها قرار دارد. بارش تيوضع ريتأث تحت

 يآب به مخازن سدها ي: حجم كل وروددهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتر تازه

مترمكعب  ونيليم 13و  ارديليم 26خردادماه امسال به رقم  14تا روز  يجار يسال اب يكشور از ابتدا

 است. دهيرس

رقم (آب  ني) ا1400 وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا ياست كه در سال آب يدر حال نيا

 .دهد يرا نشان م يدرصد 2مترمكعب بوده كه رشد  ونيليم 52و  ارديليم 25به سدها)  يورود

و  ارديليم 18تا چهاردهم خردادماه رقم  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب از سدها يخروج حجم

مترمكعب بوده كه  ونيليم 42و  ارديليم 24رقم  نيپارسال ا يمترمكعب بوده است. در سال آب ونيليم 44

 .دهد يرا نشان م يدرصد 24كاهش 

خردادماه در  14) تا 1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يدر سدها زيآب موجود ن حجم

 ونيليم 44و  ارديليم 28رقم  نيگذشته ا يكه در سال آب ديمترمكعب رس ارديليم 89و  ارديليم 26به  يحال

 .دهد يرا نشان م يدرصد 5مترمكعب بود كه كاهش 
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خبرگزاري  – "استخر مرده"به  ميعظ يسد لِيتبد كا؛يدر غرب آمر عيوس يخشكسال

 16/03/1401ايسنام ورخ 

 

شده،  ليتشك "كلورادو"بر رود  "هوور"ساخت سد  ليو نوادا كه به دل زونايدر مرز آر "ديم" اچهيدر

 رساند يآب م كيو مكز كايآمر التينفر در سه ا ونيليم 25كه به  كاستيمخزن آب در آمر نيبزرگتر

 كرده است. نسد، مردم منطقه را نگرا نيو كاهش آب ا كايدر غرب آمر ديشد يروزها خشكسال نياما ا

در  يكه زمان شيچند دهه پ يها قتل انِيرفته كه اجساد قربان نييسطح آب حاال آنقدر پا سنا،يگزارش ا به

خواهد  ليتبد "استخر مرده"سد به  نيزده و با ادامه افت سطح آب، محوطه ا رونياعماق سد پنهان بود، ب

 شد.

شد،  دايد پس نيخشك شده ا  بشكه جاساز شده بود در قسمت كيجسد با زخم گلوله كه داخل  كي

 از نظرها دور خواهد ماند. ميسد عظ نيدر ا شهيهم يبرا كردند يقاتالن آن تصور م ايچرا كه احتماال قاتل 

الس وگاس شده اما  يكشف اجساد مردگان باعث گپ و گفت درباره گذشته پر از تباه هرچند

اگر آب سد همچنان  نكهي: ادهند ياخطار م يتر وضع جار كننده كارشناسان آب، درباره عواقب نگران

 گريبرسد كه سد هوور د يروبروست و آب به سطح "استخر مرده" كيشدن به  ليافت كند با خطر تبد

 آب نباشد. ليتحو ايبرق  ديبه تول درقا

داغ تابستان بدتر شود، به  يها در ماه كايآمر يدر ساحل غرب ديشد يخشكسال رود يكه انتظار م يدرحال

روبرو  ياجبار يها تيبا محدود ايكنند  ييجو ه شده در مصرف آب در خانه صرفهگفت ايفرنيكال ياهال

 شوند.

. در لس رنديبگ يتر كوتاه يها خانه را كاهش دهند و دوش اطيشده مردم استفاده از آب در ح هيتوص

 نيدرصد كم كنند. ا 35مصرف آب خود را  زانياز ساكنان خواسته شده م ياريآنجلس از بس
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خود از زمان ثبت  خيدر تار يشروع سال آب نيتر خشك ايفرنيبعد از آن است كه كال ها تيمحدود

 را تجربه كرده است. ردهاركو

 نيدترياز شد يكياكنون وارد  كايكه غرب آمر دهد ينظر دارد، هشدار م ريسطح آب را ز رييكه تغ ناسا

 .شود يخود م خيدر تار ها يخشكسال

شروع به  نوهايكه دوم رسد يبه نظر م مياقل رييگفت: با تغ يس يب يب شناس ناسا به ، آب"گرير يت يجِ"

گرمتر شده، باران و برف هم كمتر شده. سدها در حال خشك شدن هستند،  نجايكرده باشد. هوا ا ختنير

 .دهد يرخ م يعيطب يها يآتش سوز كا،يمثل غرب آمر ييپس در جا

فاجعه با  كياست كه شاهد بروز  نيستند و مثل اشدن ه "دتريشد"درحال  امدهايپ نيگفت كه ا گرير

 .ميحركت آهسته هست

 يصرف كشاورز ديم اچهيدرصد آب در 75حاال هم سخت است. حدود  نيكشاورزان هم يبرا تيوضع

 .شود يم

ها  . اما دهشود يكشت م ايفرنيدر كال كايمغزدار آمر يها و دانه وهيو دو سوم م جاتيسوم سبز كياز  شيب

 كشت محصول ندارند. يبرا يكشت مانده، چون كشاورزان آب كاف رقابليغ ن،يزم بيهزار جر

قفسه  يرو ندهياحتماال سال آ يكم آب نيا ريگفته كه تاث ايفرنيدار در كال ، مزرعه"شيتريد ليب"

ظاهر خواهد شد. او همانطور كه مزرعه خشك و كشت نشده خود را نشان  ييمواد غذا يها فروشگاه

شد. او  دخواه دهيها د قفسه فروشگاه يرو گريچند ماه د ،يفصل جار يآب كه آثار كم ديگو يم دهد يم

 وجود ندارد. ياما امسال آب كاف كارد يم يگوجه فرنگ نيزم نيمعموال در ا

ها از حاال شروع به  چاه كنند، يم يزندگ ايفرنيكال يكه در قلب منطقه كشاورز ياز كسان يليخ يبرا

آب و تانكر  يها يبطر ه،يريرا ندارند. موسسات خ قيعم يها حفر چاه يعت مالخشك شدن كرده و بضا

 .كنند يم عيشستشو خوب است را توز يكه برا يدنيرآشاميبزرگ آب غ
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از نوع سد هوور  گريد ييربنايز ميپروژه عظ كياز كشاورزان استدالل كردند كه وقت شروع  يليخ

 يسدساز يها كرد. پروژه رهيرا ذخ يشتريباران ب ساخته شد، تا بتوان آب 1930است كه در دهه 

 تاما با توجه به شد شوند يروبرو م ستيز طيهستند و معموال با مخالفت فعاالن مح نيآفر جنجال

سو هستند  هم ستيز طيطرفدار مح يها كه عمدتا با گروه ايفرنيرهبران دمكرات كال يحت يخشكسال

 اند. را داده التيدر ا يمانده سدساز معطل يها از پروژه يبرخ ينيبازب شنهاديپ

در  زونايمستقر در آر "سورس"است. شركت  انيهم در جر ينوآور ،ياحساس سرخوردگ نيبا ا همزمان

 يديخورش يرويبا استفاده از ن تواند يو اطراف جهان است كه م ايفرنيدر كال "يصفحات آب"حال نصب 

 از هوا، آب استخراج كند.

 زهيآب پاك ديهزار خانه و تول يصفحات رو نينظارت بر نصب ا يسورس برا رانياز مد "كت جورج"

اما آب آنها به  كند يها هنوز كار م هرچند چاه ينواح ياريآمده بود. در بس ايفرنيكال "يسنترال ول"به 

 .ستيآلوده شده و قابل خوردن ن يمورد استفاده در كشاورز ييايميمواد ش

را به حركت  ييها آفتاب، پروانه يرويشركت با كمك ن نيا ستميس ،يس يب يب يگزارش شبكه خبر به

 يبرا يآب كاف ،يكوچك خانگ ستميس كي. كند يم لتريو ف كشد يكه رطوبت را از هوا م آورد يدر م

در  كه ياست، موضوع يكه هوا آفتاب ي(البته تا وقت كند يم هيخانواده ته كي ياعضا يمصرف خوراك

 ).اغلب صادق است ايفرنيكال

. اما نه دهد يآب خوردن را همه جا در دسترس قرار م اش يكه فناور ديگو يشركت م نيحال ا نيا با

 محصوالت. ياريآب ايشستن  يبرا يآب كاف
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جهان  يها درصد تاالب 42 :ستيز طيسازمان مح ييايدر ستيز طيسرپرست معاونت مح

 16/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – اند رفته نياز ب

 

 ديبا نكهيبر ا ديبا تاك ستيز طيها سازمان حفاظت مح و تاالب ييايدر ستيز طيمعاونت مح سرپرست

 42جهان در نظر گرفت، گفت: در حال حاضر  يها تاالب يبرا يا ژهيو يو اقتصاد ياسيمالحظات س

در منطقه  آنو تبلور  شود يم دهيد ايدن يجا ياند كه آثار آن در جا رفته نيجهان از ب يها درصد تاالب

 است. يصورت گرد و غبار و خشكسال به انهيخاورم

 م،ياقل رييتغ تيريمد ،يا منطقه يپلماسيد ست،يز طيمح ييدر گردهما يذوالجود يمجتب سنا،يگزارش ا به

برگزار شد، اظهار كرد: گرچه  ستيز طيآب و مقابله با گرد و غبار كه امروز در سازمان حفاظت مح

و  دهند يم ليشكرا ت نيكره زم يستيدرصد تنوع ز 40سهم دارند اما  يدرصد از آب جهان كيها  تاالب

 دارند. يسدر منطقه نقش اسا داريو توسعه پا اتيادامه ح يبرا

 حيتصر دهد، يقرار م ريها را تحت تاث تاالب ن،يزم شيو گرما يگرد و غبار و خشكسال نكهيا انيبا ب يو 

 ياياح« يبرا 2030تا  2021. سال زنند يرا رقم م ايانسان در دن ارديليم كي ميمستق شتيها مع كرد: تاالب

مردم دارند و  يشتيمع لدر مسائ يمنقش مه رانيا يها شده است.  تاالب ينامگذار »ها ستمياكوس

است و  رگذاريمردم تاث يدر زندگ يمشترك است، به نوع هيهمسا يما كه با كشورها يمرز يها تاالب

 .ميداشته باش يها نقش موثر تاالب ياياح نهيشود كه در زم يزير برنامه يطور ميدواريام

 

 يمياقل راتيياز تغ انهيخاورم شتريب يريپذ بيآس

سازمان  يانسان ستيز طيسرپرست معاونت مح - يخانيمسعود عال ،ييگردهما نيا گريبخش د در

 يها با بحران رياخ يها در دهه هيهمسا يو كشورها انهيمنطقه خاورم نكهيا انيبا ب - ستيز طيحفاظت مح
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 يها : در دههداند، اظهاركر مواجه بوده سميترور ويو ب سمياز بروز جنگ، ترور يناش دينوپد يستيز طيمح

 يآلودگ ،يجانور يها انقراض گونه م،ياقل رييمتعدد از جمله تغ يستيز طيمح يها جهان با چالش رياخ

 زيدر منطقه ن ييزا ابانيب شيو افزا يخشكسال ديمواجه شده است. تشد ريواگ يها يماريآب و خاك و ب

اقتصاد و سالمت مردم منطقه آن بر  يفكه اثر من ميگرد و غبار باش يطوفان ها شيباعث شده تا شاهد افزا

 .خورد يبه چشم م

 جاديو عراق و  اثر آن بر ا هيسور يدر كشورها سميمنطقه و مشكالت ترور يها با اشاره به جنگ يو

 انهيخاورم ريمناطق نظ ياست و برخ نيساكنان كره زم يبرا يجد ديتهد مياقل رييگرد و غبار ادامه داد: تغ

 هستند. رتريپذ بيآس شوند، يخشك محسوب م هميآنكه منطقه خشك و ن ليبه دل

سخت  يا را به منطقه انهيخاورم تواند يگرم م يهوا و تعداد روزها يدما نيانگيم شيافزود: افزا يخانيعال

 كند. ليسكونت تبد يبرا

 مياقل ريياثرات تغ ديتشد ست،يز طيسازمان حفاظت از مح يانسان ستيز طيگفته سرپرست معاونت مح به

 .شود يمنابع م نيبه ا يدسترس يو رقابت برا انهيكمبود منابع آب در خاورم منجر به

 يبرا رانيرا هم گفت كه ا نيفشار به منابع آب، ا جهيو در نت عتيدخالت بشر در طب ديبا اشاره به تشد يو

راهبرد  كيكرده است و آن را  يانگار را جرم ستيز طيمح يو آلودگ بيتخر ،يستيمنابع ز تيريمد

 .داند يم يستيز طيدر برخورد با هنجارشكنان مح يساسا

خود در حوزه دانش  تيموجود با ظرف يها ميتحر رغميعل رانيسخنان خود اظهاركرد: ا انيدر پا يخانيعال

سازنده داشته  يتعامل هيهمسا يبا كشورها داريپا يستيز طيبه مح افتنيدارد در جهت دست  يآمادگ انيبن

 باشد.
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 16/03/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – ها نسبت به پارسال بارش يدرصد 25 شيافزا

 

به  يخردادماه امسال در حال زدهمي) تا س1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب يها بارش زانيم -رنايا -تهران

) رشد 1400 وريتا آخر شهر 1399مهر  يگذشته (ابتدا يكه نسبت به سال آب دهيرس متريليم 183,4رقم 

 است. افتهي يدرصد 25

كشورمان همچنان نسبت به دوره بلندمدت  يها بارش تيگرچه وضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

كار چندان  ينجاياهم تا  يجار يو در سال آب ستيبرخوردار ن يمناسب تيساله همچنان از وضع52

 ها بارش يدرصد 25از رشد  رانيمنابع آب ا تيرياما گزارش تازه شركت مد شود يمطلوب برآورد نم

 پارسال اطالع داده است. ينسبت به سال آب

 متريليم 183,4خردادماه  زدهمي) تا س1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب يگزارش از ابتدا نياساس ا بر

 است.داده  بارش در كشور رخ

 .دهد يرا نشان م يدرصد 22بارش ثبت شده دارد كاهش  متريليم 234,3با دوره بلندمدت كه  سهيدر مقا زانيم نيا

بارش  متريليم 146,4) كه 1400 وريتا آخر شهر 1399مهر  يپارسال (ابتدا يسال آب يها نسبت به بارش اما

 را دارا شده است. يدرصد 25رشد  ميا داشته

 نقاط كشور را دارد. نيتر بارش مقام نخست پربارش متريليم 859,6با  النين گمدت استا نيا در

 572,8و  604,4با ثبت  بيبه ترت زين راحمديو بو هيلويو كهگ ياريوبخت چهارمحال يها استان نيهمچن

 امسال قرار دارند. يها دوم و سوم پربارش يها بارش در مقام متر يليم

نقاط كشور را از آن خودكرده  نيتر بارش مقام كم متريليم 70,5داشتن  و بلوچستان هم با ستانيس استان

 است.
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كمبود آب كشور باشند؟!/  يگشا گره توانند يتا چه اندازه م "يانوسيژرف اق يها آب"

 17/03/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – "فارس جيخل يرانيكاوشگر ا" تيوضع نيآخر

 

 نياستفاده از ا اياما آ م؛يا ژرف در كشورمان داشته يدرباره استفاده از آبها يبه امروز منازعات مختلف تا

استفاده كرد؟  زين "يانوسيژرف اق يها آب"از  توان يم ايكمبود آب باشد و آ يشاگ گره تواند يها م آب

 سؤاالت پاسخ داده نيبه ا يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل سيرئ

ها دربر گرفته است  را آب نيدرصد از سطح كره زم 70 م؛يتسن يخبرگزار  يگزارش خبرنگار اجتماع به

است اما متأسفانه ما  نمانيسرزم ميبه اقل ياز جمله موهبات اله ،آزاد يها آب نيكشور ما به ا يو دسترس

 يو در حال ميا نكرده استفاده ،ثروت و ... ،دانش ديتول يبرا ها انوسياق تياست از ظرف ستهيآن طور كه شا

به خود  يكشورها روند صعود ريدر سا ها انوسيو اق اهاياز در يبردار روند بهره رياخ يها كه در دهه

 .ميآزاد هست يها از آب داريپا يبردار بهره ييو ما هنوز در مراحل ابتداگرفته 

در  يكشاورز ا،ياز در هيهستند كه مورد غفلت قرار گرفته است؛ تغذ ياديز يها تيظرف يدارا ها انوسياق

 ييها لياز جمله پتاس ايمنابع آب شرب از در نيتأم ا،يدر يبازرگان ا،ياقتصاد در ا،ياز در يانرژ ديتول ا،يدر

 اند. هستند كه در كشور مورد غفلت قرار گرفته

 يدكتر مرتض   زبانيم ،ها در كشور از آن يبردار بهره ليو پتانس ها انوسياق تيرابطه با موضوع اهم در

 يعلم ئتيعضو ه ،و دكتر ابوالفضل صالح يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل سيرئ ؛يتوكل

 نيرابطه با ا دركشور  يو عمل يعلم يها تيتا ظرف ميبود  يو علوم جو يسشنا انوسياق يپژوهشگاه مل

در  اهايو متعدد در ميعظ تيچرا از ظرف"نشست با عنوان  نيبخش اول ا شتريكنند. پ حيموضوع را تشر

مخاطبان  ميگو تقد و گفت نيا يانيمنتشر شد؛ در ادامه مشروح بخش پا "كشورمان استفاده نشده است؟

 شده است: مينارجمند تس
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 نيا يها شيها و پا شروع شده است و در گشت يفارس از چه زمان جيكاوشگر خل يها تي: فعالميتسن

 شوند؟ يدنبال م يكاوشگر چه اهداف

در تنگه  يدر قالب گشت محدود يكاوشگر به شكل رسم تيفعال 1396صالح: از زمستان سال  دكتر

آن برطرف شد.  يرادهايتر شد و ا ها به مرور كامل سال نيا يفارس در ط جيهرمز آغاز شد؛ كاوشگر خل

 يها لاست اما نسبت به سا ال دهيا طيشرا كيفارس در  جيگفت كه كاوشگر خل توان ينم زيامروزه ن

 ياجرا زاتيدر بخش تجه نيداشته است و همچن ييمثبت و رو به جلو راتييخود، تغ تيفعال ييابتدا

 آن انجام شده است. يور ييها يساز نهيبه يدانيم اتيعمل

 يها كاوشگر و رسالت يها ييكشور، توانا يعلم ازيكاوشگر بر اساس ن تيفعال يزير برنامه 1397سال  از

پژوهشگران  يعمان برا يايفارس و در جيخل يانوسياق شيانجام شد و برنامه پا يشناس انوسيپژوهشگاه اق

 يمه بلندمدت كاوشگر نقش داشتند؛ هدف اصلبرنا نينفره در تدو 40 ميت كيشد. در آن زمان  نيتدو

جهان از  ياز كشورها ياريمهم در بس نيو ثبت اطالعات به صورت منظم بود كه ا يبردار برنامه داده نيا

 .ميموضوع ورود كرد نيبه ا ريد يشروع شده بود و ما كم شيها پ سال

 راتييروند تغ ميتوان يها م داده نيا ما دارند؛ به كمك ندهيدر آ يمهم يارينقش بس ييايدر يها داده نيا

و  يستيمنابع ز يبرا يو از خطرات احتمال مينيرا بب رود يم شيروند به كدام سمت پ نيا نكهيو ا ايدر مياقل

از  ندهيآ ينيب شيپ يم. به طور كليمطلع شو كند، يم ديرا تهد يساكنان مناطق ساحل شتيكه مع يخطرات

 هيو اطالعات گذشته پا شود يم سريها م آن يساز ته و مدلگذش يها به داده يابي دست قيطر

 هستند. ندهيآ يها يبردار بهره

 ش،يگرما نيدر جهان مطرح است و به دنبال ا شيو گرما مياقل رييعنوان مثال در حال حاضر موضوع تغ به

بر  ندتوا يچگونه م ها خچاليكاهش وسعت  نيكمتر شده است؛ ا ايماليدر ه يعيطب يها خچاليوسعت 

 ديص ليتنها به دل رامنطقه  نيدر ا ياديكه ما ركود ص يبگذارد؟ در حال ريعمان تأث يايدر انيماه تيجمع
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را  هيكه ما دانش پا يليدارند اما به دل ريتأث ديص زانيدر كاهش م زين يعيطب عيوقا نيچن م،يدان يم هيرو يب

 .ميآن غافل راتياز برآورد تأث م،يموضوع ندار نيفهم ا يبرا

كمتر شده كه به دنبال  ايماليدر ه يعيطب يها خچالياساس مطالعات دانشمندان در حال حاضر وسعت  بر

كاهش  ده،يوز يعرب م يايعمان و شمال در يايشرق در يبر رو ايماليكه از ه ييبادها يآن شدت سرما

 ايقسمت از در نير استون آب د يها، اختالط عمود موضوع باعث شده تا در زمستان نيكرده است. ا دايپ

 هياول دكنندگاني(تول  توپالنكتونياز ف يا كاهش عمق اختالط باعث شده تا گونه نيكند كه ا دايكاهش پ

در آن  ييغذا رهيزنج يدر منطقه غالب شود، در حلقه بعد "لوكاينوكت") به نام ايدر ييغذا رهيدر زنج

 "لوكاينوكت"نسبتاً درشت  توپالنكتونياز ف تواند يبه نام كوپه پودا وجود دارد كه نم يمنطقه زئوپالنكتون

دچار تحول  تواند يم ايدر طيبخش از مح نيدر ا ييغذا رهيموضوع، زنج نيا جهيكند و در نت هيتغذ

شده باشد.  كردند، يم هيكوپه پودا تغذ نيكه از ا يانيماه تيشده و  احتماالً منجر به كاهش جمع ياساس

 يابيو ارز يعمان مورد بررس يايمنظم در در يها يريگ و اندازه يدانيم يها با سنجش ديموضوع با نيا

 .رديقرار گ

بوده  رگذاريتأث زيدارند ن اهايدر يستينقش را در تنوع ز نيتر ها كه مهم مرجان تيبر جمع يجهان شيگرما

 يناش يجهان شيدر حال كاهش است. گرما ياديفارس با سرعت ز جيها در خل و بر اثر آن تعداد مرجان

 عتاًيكرده و طب دايپ ياديسرعت ز يپس انقالب صنعت يا گلخانه يگازها ريو سا دياكس ياز انتشار كربن د

 بوده است. رگذاريتأث زيفارس ن جيبر خل

در فصل تابستان است و همزمان با  نيآزاد در زم ييايدر طيمح نيفارس گرمتر جيحال حاضر خل در

مانند  يها دهيو پد رود يباالتر م زيدرجه ن 36مناطق از  يآن در برخ يدوم فصل تابستان، دما مهيشروع ن

و باعث تلف  كند يها خارج م كرده و آن را از آستانه تحمل مرجان ديگرما را تشد نيا ييگرما يها موج

 ياه طياز مح وستهيمنظم و پ يبردار كه داده ديرس جهينت نيبه ا توان يها م مثال ني!  با اشود يها م شدن آن
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 است. يضرور يامر داريپا يبردار منابع و بهره تيريحفاظت، مد يبرا ييايدر

ها وجود دارد؛ به عنوان  انجام گشت يبرا ياديعالقه ز يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل در

از همكاران را مبتال كرد و ما در آن  يتعداد كرونياوم روسيو م،يكه انجام داد يگشت نيمثال در آخر

اصول  تيبا رعا راگشت  نكهيا اي ميگشت را كنسل كن نكهياول ا م،يرو به رو شد ويسنار 2با  طيراش

سخت  طيشد كه گشت را در همان شرا نيا ميكه با مشورت با همه همكاران تصم ميادامه ده يبهداشت

 انجام شد. يو خوشبختانه پروژه ما به خوب ميادامه ده

متخصص  15كاوشگر با حضور  تيشده است؛ فعال نييتع شياز پ يها كاوشگر بر اساس برنامه يها گشت

ما در كاوشگر به شكل  تي. فعالابدي يم انيپرسنل شناور از بوشهر شروع و در چابهار پا ريو حضور سا

تا  20گشت معموالً  ر. هميكن يرا آغاز م اتيعمل م،ياست و هر زمان كه به نقطه مورد نظر برس يروز شبانه

دوره گشت  كيفارس را در  جينقطه در خل 80از  شيركورد خود ب نيشتريو در ب كشد يم روز طول 30

 .ميا مطالعه كرده شيو پا

 ستيز طيسازمان مح يها و حفاظت از تاالب ييايبا معاونت در يتنگاتنگ يفارس همكار جيخل كاوشگر

كه در سال گذشته انجام شد به  ي. دو مورد گشتميرا ادامه ده يهمكار نيتا ا ميهست نيدارد و به دنبال ا

 يها به زود گشت نيا جيسازمان بود و گزارشات مربوط به نتا نيا يقاتيسفارشات تحق يمنظور اجرا

دارد چرا كه بعد از تمام شدن  ازين ياديبه زمان ز ايها در تمام دن گشت يخروج شيمنتشر خواهد شد. نما

 است. ازيها ن آن يبند شده و دسته يآور جمع يها داده زيآنال يبرا ياديگشت، زمان ز

. ميخود را بشناس طيكه مح مياز منابع مجبور هست يبردار و بهره ييايدر يها ستميحفاظت از اكوس يبرا ما

منابع  ريو ما از سا شود يما تنها به استخراج نفت محدود م يبردار بهره ط،يبدون شناخت كامل از مح

نهادها و  ريسا يها ارشما در كاوشگر مربوط به انجام سف تيلفعا گري. بخش دميشو يمحروم م ييايدر

 ميها ارتباط دار موضوع با دانشگاه نياست كه در ا يمسائل آموزش زيكاوشگر ن گريهاست. هدف د ارگان
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 ياست، از آن برا يشناور خال يكه جدول زمان يارتباطات هدفمند شود و در زمان نياست كه ا ازياما ن

 .ميستفاده كنا يآموزش يها گشت

موضوع  ها انوسيو اق اهايو حفاظت از در ييتوسط كاوشگر به هدف آشنا ييايدر يگردشگر بحث

بلند  يها بانك داده جاديكاوشگر، ا يها تيفعال جهي. نتمياست كه در پژوهشگاه به دنبال آن هست يگريد

 كاهش يبرا يزير مهو برنا طيبه اطالعات در خصوص مح دنيبر اساس آمارها، رس يساز مدت و مدل

متخصص  ميت كيكاوشگر و  كيما به  نكهياز منابع خواهد بود. در ا يبردار بهره شيو افزا داتيتهد

موضوع از  نيا يتا در راستا ميو ما در تالش هست ستين يشك ميداشته باش ازين يدانيم يها اتيعمل يبرا

 .ميمند استفاده كن به شكل نظام يدانشگاه يها مجموعه تيظرف

دارد كه  ياديز تياهم يو دانشگاه كيآكادم يگردشگر ژهيبه و ايدر سمي: موضوع اكوتوريتوكل دكتر

و  دنينخواهد بود و د يحيتفر يگردشگر نيا تيموضوع را دارد. ماه نيا تيفارس ظرف جيكاوشگر خل

د بود. فارس خواه جيبا كاوشگر خل يهدف ما از گردشگر ديجد يها و عرصه نينو يها دهيمشاهده پد

زبده در حوزه علوم  يروين تيو ترب ليمشغول تحص انيبه دانشجو ياديكمك ز ينوع از گردشگر نيا

 نيحفاظت از ا تيو اهم ميآشنا كن ايبا در شترياست كه مردم را هرچه ب نيخواهد كرد. هدف ما ا ييايدر

 .ميها آموزش ده عرصه را به آن

. ميا ها نپرداخته است به آن ستهياما آن طور كه شا ميارخود د ريدر استفاده از جزا ياديز تيظرف ما

 ديموضوع با نيكه ا شود يم دهيدر كشور ما د يسواحل و منابع آب يو نابود بيها، تخر آب يآلودگ

از اهداف  يكيبه مردم آموزش داده شود.  ديبا اهايمتوقف شود و فرهنگ مراقبت از سواحل و در

 ت.موضوع اس نيهم زين يعلم يگردشگر

 

فارس و  جيخل ،خزر يايانتقال آب از در يها : به دنبال شدت گرفتن كمبود آب در كشور پروژهميتسن
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دارد؛ شما به عنوان  ياديها مخالفان ز پروژه نيدر كشور مطرح شده است و ا شهياز هم شيعمان ب يايدر

فارس و  جيخل يرارا ب يچه مخاطرات د،يفارس را دار جيو خل اهايدر داتيشناخت تهد فهيكه وظ ينهاد

 د؟يكن يم ينيب شيها پ پروژه نيشدن ا يعمان به دنبال عمل يايدر

وارد كردن  ايآب  نياز تأم تر نهيكم هز اريبس ينيفراسرزم يها از آب يآب ازين ني: موضوع تأميتوكل دكتر

انجام شود  يه درستب ديبا يازسنجيها مطالعات و ن پروژه نيا يكشورها خواهد بود اما در اجرا ريآن از سا

ها كمك  پروژه نيا يابيو ارز لعاتدر انجام مطا تواند يم يو علوم جو يشناس انوسياق يكه پژوهشگاه مل

به  ياجتماع يها چالش تواند يباشد، در بلند مدت م ينيسرزم زيآبر يها حوضه انيكند. انتقال آب اگر م

 دنبال داشته باشد.

 توان يفارس انجام نشده است اما م جيانتقال آب بر خل يمنف راتيتأث يبر رو يحال حاضر مطالعه جامع در

 گانيمنبع نامحدود و را كيجا ما با  نياست چرا كه در ا ريتأث يفارس ب جيها بر خل پروژه نيگفت كه ا

 منبع نياز ا ميتوان يم م،يكن تيريمد يا را به شكل عالمانه ايانتقال آب از در مي! اگر بتوانميآب طرف هست

 .ميدر كشور استفاده كن يآب يها كاهش تنش يبرا

موضوع نشان  نياست كه ا نيانگيسه برابر م زين ريو تبخ يجهان نيانگيسوم م كيدر كشور ما  يبارندگ

ارزان  اريآب در كشور ما بس متي. قميدار ازيدر كشور ن يمنابع آب تيريبه مد شهياز هم شيما ب دهد يم

 انجام نشود. يدر مصرف آن به خوب ييجو ا صرفهموضوع باعث شده ت نياست و ا

 يو از هدررفت منابع آب ميانتقال آب مصرف آن در كشور را اصالح كن يها قبل از انجام پروژه ديبا ما

در  نيو ا زندير يكه به عراق م ميرودخانه در كشور دار 40. در حال حاضر ما ميكن يريكشور جلوگ

دارد؛  التيش هتوسع يبرا ياديز تيرودهاست، ظرف نيمحل عبور ااست كه منطقه كردستان ما كه  يحال

منابع آب در  يحيصح تيريهمراه هستند اما اگر مد يكار يكشور با بحران ب يواقع در مرزها يها استان

 برطرف كرد. التيش قياشتغال از طر لهيرا به وس يكار ياز ب ياديبخش ز توان يآن منطقه انجام شود م
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 كيبه  ازي. ما نستيمنابع آب ن يعيطب يبند آب در كشور ما منطبق با منطقه ياستان يندب منطقه ساختار

 يرا به درست زيو آبخ زيكه بتواند حوضه آبر ميدر كشورمان دار يمنابع آب يبند منطقه يبرا ديساختار جد

 ميآب نخواهمربوط به  يماعاجت يها شاهد تنش گريد افتد،ياتفاق در كشور ما ب نيكند. اگر ا تيريمد

كشور  يازهايدارد و متناسب با ن ياديز راداتيكه در اواخر دولت قبل نوشته شده ا يمل شيبود. سند آما

 .ستين

 م،يدار ازين يآب شرب و آب كشاورز نيتأم يبرا ايبه آب در ندهيآ يها كه ما در سال نيصالح: ا دكتر

موجب شورتر شدن  ها كن نيريش استفاده از آب موضوع كه انتقال آب و نياست. تنها با استناد به ا يهيبد

 نيكرد چرا كه تأم يريوگها جل طرح نيا ياز اجرا توان ينم ،شود يبه آب م ييگرما ها يو ورود آلودگ

در  ها كن نيريش شود. استفاده از آب نيتأم ديتر است و با فارس مهم جيخل ستميآب شرب مردم از اكوس

 مرسوم است. اياز نقاط دن ياريبس

بر  ها كن نيريش از استقرار و استفاده از آب يشتريبه مراتب اثر ب يجهان شياروندرود و گرما يشدن دب كم

است كه انتقال  نيدر نظر گرفته شود ا ديكه با ياز موضوعات يكيفارس داشته است.  جيشورتر شدن آب خل

وابسته به آن را  ساتيو تاس نتقالاخطوط  يو نگهدار ريتعم نهيبه مركز كشور، احتماالً هز ايآب شور از در

قابل دفع كردن  يبراحت ايشورابه حاصل در كنار در زيو ن شود يم زاتيتجه يدهد و باعث خوردگ يم شيافزا

 در مقصد است. ها كن نيريش كردن آب در مبدأ بهتر از استقرار آب نيريمنظر ش نياست و از ا

 

ژرف  يها از آب يكمبود آب باشد و جدا يگشا گره ندتوا يژرف در كشور م يها : استفاده از آبميتسن

 استفاده كرد؟ زين يانوسيژرف اق يها از آب توان يم ايآ ،نيدر اعماق زم

آن و ارزش  ينداشت و مخاطرات احتمال يتجربه موفق ستانيژرف در س يها : آبيتوكل دكتر
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دارد و در حال  يشتريب يابيالعه و ارزبه مط ازيموضوع ن نيها هنوز شناخته نشده است. ا از آن يبردار بهره

كمك  تواند يم اپژوهشگاه م زيموضوع ن نيمنابع موافق هستم كه در ا نيا يحاضر بنده با مطالعه بر رو

 كند.

كه متوسط  يدارند در حال 35در حد  يكم يعمان شور يايدر در يانوسيژرف اق يها صالح: آب دكتر

كردن  نيريژرف نسبت به ش يها آب نيست. استفاده از اا ميو ن 38فارس حدود  جيآب در خل يشور

 دارد. يتر نييپا نهيهز ،و كدورت كمتر يشور ليفارس به دل جيآب خل

كم است و اگر  اريعمان بس يايقرار دارند در در نييمتر به پا 300كه از  ييها ذرات معلق در آب بار

 ياز اختالف دما توان يم م،ياوريا به سطح بآب ر نيا ق،يعم يانوسياق يها آب زاتيبا كمك تجه ميبتوان

 استفاده كرد. عيها در خنك كردن صنا آب نيا

 يكم نهيكردن آن هز نيريدارد و ش يبهتر تيفيك يبار ذرات معلق و شور ،يكروبيآب از نظر بار م نيا

ت آب و برداش ستيعمق ن و كم بسته مهين طيفارس مح جيعمان مانند خل قيعم يايدر نكهيدارد ضمن ا

دارد.  رسفا جينسبت به خل يكمتر يمنطقه آلودگ نيا يها آب شود؛ يآن نم يشدن شور شتريباعث ب

 يها ها در آب آب نيو منشأ ا گردد يها قبل برم فارس به سال جيدر بستر خل نيريش يها سابقه آب

 .ستندين ييايها جز منابع آب ژرف در آب نياز زاگرس است، ا يخروج ينيرزميز
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خبرگزاري تسنيم  - ست؟يچ انهيخاورم يزگردهاير ديدر تشد يمياقل راتييغنقش ت

 18/03/1401مورخ 

 

كه منتج  هيهمسا يادر كشوره يرامونيپ ياز كشور و اراض يمختلف يها رطوبت خاك در بخش كاهش

گرد و  يها توده جاديا يالزم برا هياست، باعث شده تا سرعت باد اول يجهان شيو گرما يمياقل راتيياز تغ

 كند. دايپ شيگرد و غبار افزا يها آن تعداد كانون جهيغبار كم شده و در نت

 ياجتماع وگو با خبرنگار دانشگاه تهران در گفت يعلم ئتيعضو ه ،يدهنديب يلياسماع يمهد

كه در  يا نكته نيدر كشور اظهار كرد: اول زگردهايدر رابطه با علل وقوع طوفان ر ميتسن يخبرگزار

 يو چگونگ يياز چرا يدرك و شناخت درست دياست كه با نيوجود دارد ا زگردهايخصوص ر

غبار در  قرار دارد كه كمربند گرد و ييايجغراف تي. كشور ما در موقعميداشته باش ها آن يريگ شكل

از  ييها و بخش هيعراق و سور ،پاكستان ،از كشور عربستان ييها و بخش ديآ يبه حساب م يشمال مكرهين

 كمربند قرار دارند. نيدر ا زين قايشمال آفر يصحرا

 تيموقع نيقرار گرفتن در ا ليبه دل زگردهايگرد و غبار و ر يها وقوع طوفان يعيادامه داد: به طور طب يو

 نيتواتر رخ دادن ا ،در چند سال گذشته ژهيو و به رياخ يها است اما در دهه ريناپذ اجتناب ييايجغراف

قرار  ريتحت تأث زگردهايو ر ارگرد و غب يها كه طوفان يا گستره يشده و از طرف اديبه شدت ز ها دهيپد

 يريگ جر به شكلكه من يعيطب يها است كه در كنار كانون يدر حال نياست. ا افتهي شيافزا زين دهند يم

 يمرزها رونيچه در داخل كشور و چه در ب يساخت انسان يها كانون ،شود يگرد و غبار م يها طوفان

 ها اضافه شده است. به آن زين رانيا ييايجغراف

 ييها و دشت ها اچهيدر ،ها داد: تاالب حيانسان ساخت توض يها استاد دانشگاه تهران در رابطه با كانون نيا

و به   شده يعار ياهياز آب و پوشش گ ،يمتول يها سازمان يآبه الزم از سو حق نيعدم تأم ليكه به دل
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 نيهستند. تعداد ا زگردهايوقوع ر يابر يساخت انسان يها كانون ،اند شده ليتبد زرعي لم يها نيو زم ابانيب

به  هيهمسا يكشورها هم در داخل كشور و هم در يانسان يها تيگذشته و بر اثر فعال انيها در سال كانون

 است. افتهي شيافزا يطور معنادار

و  مياقل ريياز جمله تغ يگفت: عوامل زگردهاير جاديا يعيدر رابطه با عوامل طب يدهنديب يلياسماع

موارد به عنوان عوامل  نيا نكهينقش دارند و با وجود ا زگردهايدر وقوع طوفان ر زين يجهان شيگرما

از جمله  يانسان يها تيها به واسطه فعال شدت گرفتن آن لياز دال ياديبخش زاما  شوند يشناخته م يعيطب

رطوبت  ديباعث كاهش شد يجهان شيو گرما يمياقل راتيياست. دو عامل تغ يليفس يها مصرف سوخت

 زانيدر كنار كاهش م ،كاهش رطوبت نياند و ا شده نيزم يشمال مكرهيخاك در كمربند گرد و غبار ن

گرد و  يها تا طوفان استشده  يمدت، عامل يطوالن يخشكسال يها وقوع دوره نيمچنو ه ينزوالت جو

 كند. دايپ شيغبار به شدت افزا

كه  ييروين ،غلبه كند نيجاذبه زم يرويالزم است تا بر ن ييرويبلند كردن ذرات خاك ن يافزود: برا يو

 يباشد كه از رطوبت كاف يا ذره خاك در منطقه ني. حال اگر اشود يباد فراهم م يها انيتوسط جر

باشد،  يرطوبت كاف زانيكه م يبلند شدن ذره خاك نسبت به حالت يسرعت الزم برا ،برخوردار نباشد

كمتر نسبت به قبل شاهد بلند شدن ذرات گرد و غبار و  يبا سرعت ييكمتر خواهد بود و لذا با وزش بادها

 بود. ميخواه زگردير يها طوفان يريگ شكل

الزم  طيمختلف، شرا يدانشگاه تهران افزود: در واقع كاهش رطوبت خاك در نواح يلمع ئتيه عضو

ارتباط كاهش  نيرا فراهم خواهد آورد. در ا زگردير ديجد يها به كانون ينواح نيشدن ا ليتبد يبرا

 تو آن هم تح هيهمسا يدر كشورها يرامونيپ ياز كشور و اراض يمختلف يها رطوبت خاك در بخش

 راتييمدت كه خود منتج از تغ يطوالن يخشكسال يها وقوع دوره زيو ن ينزوالت جو زانيهش مكا ريتأث

گرد و  يها توده جاديا يالزم برا هيهستند، باعث شده است تا سرعت باد اول يجهان شيو گرما يمياقل
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 كند. دايپ شيگرد و غبار افزا يها آن تعداد كانون جهيغبار كم شده و در نت

 يها اقدامات و وجود كانون يبرخ زگردهاير يريگ از عوامل شكل گريد يكيگفت:  ينددهيب يلياسماع

بالغ بر  ،ييايجهت جغراف 4كشور در هر  يهستند؛ ما در خارج از مرزها هيهمسا يدر كشورها زگردير

 ،هيسور ،ستانعرب ،. عراقشوند يشناخته م زگرديكه به عنوان كانون ر ميدار يهكتار اراض ونيليم 270

محسوب  رانيدر ا يفرامرز زگردير زانيم نيشتريهستند كه منشأ ب يياز جمله كشورها تياردن و كو

 .شوند يوارد م رانيكشورها به ا نياز سمت ا زگردهاير شتريو ب شوند يم

كشور بر  نيا يها يدر كشور دانست و گفت: سدساز زگردهايمقصر وقوع طوفان ر گريرا د هيترك يو

گسترده و  يها ييزا ابانيدهه گذشته باعث ب 2دجله و فرات در  يها دخانهرو يها سرشاخه يرو

 عشدت و تواتر وقو شيو به تبع آن افزا نيالنهر نيدر منطقه ب زگردير ديجد يها كانون يريگ شكل

تا  ها يسدساز نيشده است؛ آثار ا رانيو ا هيعراق، سور يدر كشورها زگردهايگرد و غبار و ر يها طوفان

 خود قرار داده است. ريتحت تأث زيدر استان خوزستان ما را ن ميست كه تاالب هورالعظبدان جا

 ديداد: اقدامات با حيتوض زگردهايدر خصوص مهار ر يياجرا يدانشگاه تهران در رابطه با راهكارها استاد

را به  يداخل زگردير يها كانون ديما با يشود؛ در حوزه مل ميتقس يالملل نيو ب يبه دو دسته اقدامات مل

مقابله با  يبر اساس مصوبات ستاد مل كپارچهيو با انجام اقدامات هدفمند و  ميكن ييطور كامل شناسا

مسئول از جمله سازمان  يهمه نهادها يشده است و با همكار ليگرد و غبار كه در دولت تشك دهيپد

از  يريضمن جلوگ ،وزارت صمت و ... ،يوزارت جهاد كشاورز ،رويوزارت ن ،ستيز طيحفاظت مح

كاهش  يموجود و در راستا زگردير يها كانون تيرينسبت به مد زگرد،ير ديجد يها كانون يريگ شكل

 .ميها اقدام كن اثرات و وسعت آن

 نيبا تمركز بر تأم ديبا ها اچهيها و در تاالب ياياح يادامه داد: اقدامات الزم برا يدهنديب يلياسماع

هدف با استفاده از  يدر نواح ياهيپوشش گ جاديا نيها انجام شود؛ همچن آن يطيمح ستيز يها آبه حق
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 جاديجهت ا يبوم يها گونه انيمدر  ديبا نهيزم ني. در ارديمد نظر قرار بگ ديبا زيو موثر ن يبوم يها گونه

 .قرار داد زگردير يها مؤثر و مقاوم در برابر طوفان يها را بر استفاده از گونه تياولو ،ياهيپوشش گ

 ،بودن بر نهيعالوه بر هز يپاش مانند مالچ يگفت: موارد زگردهايمهار ر يبرا يپاش در رابطه با مالچ يو

استفاده  زگردهايمهار ر يكه برا ييها كه روش ميتوجه كن ديو با كنند يم بيتخر زيرا ن ستيز طيمح

 باشد. ستيز طيدوستدار مح االمكان يحت شود يم

خاطرنشان كرد: در  زگردهايمهار ر يبرا يالملل نيان در رابطه با اقدامات بدانشگاه تهر يعلم ئتيه عضو

 يفرامرز يها كه كانون هيهمسا يفعال و با مشاركت همه كشورها يپلماسياز د ديخصوص با نيا

شدت  زيو ن زگردهاير ديجد يها كانون يريگ ها بر شكل اقدامات آن ايها واقع هستند و  در آن زگردهاير

 ونيموجود مانند كنوانس يالملل نيب يها تياستفاده از ظرف نيهمچن ،است رگذاريها تاث قوع آنو تواتر و

 يرسان يآگاه يبرا يحقوق يها تياستفاده از همه ظرف زيو ن ميكه در آن عضو هست ييزدا ابانيب يالملل نيب

 نيفعال در ا گرانياز باز يريازگيدادن است و امت رخكه در منطقه در حال  يا به جهان در رابطه با فاجعه

 نيبه بهتر ن،يالنهر نيجلگه ب ايدجله و فرات و اح يها آبه حق نيدر رابطه با تأم هيكشور ترك ژهيو حوزه و به

 .ميوجه ممكن بهره ببر
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 – چالش امروز كشور است نيتر مهم آب :ستيز طيسازمان حفاظت مح سيمشاور رئ

 18/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

به طور  دياست كه با يا گفت: بحران آب مسئله ستيز طيسازمان حفاظت مح سي/زنجان مشاور رئسنايا

 به آن توجه شود. يجد

استان زنجان، ضمن  ستيز طيمح يخردادماه) در جلسه شورا 18ظهر امروز ( زاده جانياله احمدرضا

سازمان حفاظت  ميبا سعادت امام هشتم امام رضا (ع)، اظهار كرد: در تقو الديدهه كرامت و م كيتبر

حوزه  ر. تاكنون دشود يشناخته م زين بان طيمح امام رضا (ع) به عنوان روز  الديم ست،يز طيمح

 م؛ينام يرا مظلوم م بانان طيمح م؛يا نفر مصدوم و جانباز داشته 300از  شيو ب ديشه 150حدود  ستيز طيمح

 و جانباز نشدند. دياز شهدا و جانبازان موفق به كسب عنوان شه يچرا كه تاكنون برخ

كرد: از خط قرمزها در همه  حيتوجه شود، تصر شتريب يستيز طيبه مسائل مح ديبا نكهيبا اشاره ا يو

از  زين يگريد يها به حوزه يستيز طيمح يها بيو آس ميا عبور كرده ستيز طيمحمربوط به  يها آستانه

 وارد شده است. يجمله حوزه اجتماع

رهبر معظم  ياز سو 1394در سال  ستيز طيحفاظت مح يكل يها استيس نكهيا انيبا ب زاده جانياله

مغفول  يا نقطه چيشده و ه نييحوزه تب نيدر ا استيس 15شد:  ادآوريابالغ شده است،  يانقالب اسالم

 ست،يز طيمح زهبه حو يياتفاق افتاده است. قابل ذكر است با ورود دستگاه قضا ينگر جامع كينمانده و 

ارسال شود وگرنه ترك  ديبا 1400تا  1394ها از سال  ها موظف به عمل هستند و عملكرد دستگاه دستگاه

 يها استيس ريبرنامه ششم و سا يكل يها استيسبرنامه ششم توسعه،  123طبق ماده  نيفعل است. همچن

 االجرا است. الزم يمقام معظم رهبر يابالغ يكل

مورد توجه قرار  دياست كه امروزه با يكرد: بحران آب، بحران حيبحران آب، تشر تيبا اشاره به اهم يو

تا اواخر جنگ مترمكعب بوده است.  ارديليم 3 زانيبه م 99دهه كشور تا سال  ني. منابع آب چندرديگ
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حجم  ازمترمكعب  25سال گذشته  50داشت و در  يخوب تيوضع ينيرزميآب ز يها سفره يليتحم

درصد،  166در استان زنجان  ينيرزميز يها برداشت آب از سفره زانيكم شده است. م ينيرزميز يها آب

 يقرمز تنش آب تيوضعشهر در  101است. در حال حاضر  يابالغ يها يزير از برنامه شتريدرصد ب 66 يعني

حداكثر  ياگر كشور يجهان ياست. طبق استانداردها يدر آستانه مرحله تنش آب زيهستند. استان زنجان ن

 رانيكه ا يخواهد شد، در حال يخود را مصرف كند، دچار تنش آب دشوندهيدرصد از منابع آب تجد 40

 .كند يمنابع را مصرف م نيدرصد ا 90

شده  ليتشك يآب با كم يبا عنوان سازگار يبهتر مسائل آب، ستاد تيريمد يبرا نكهيا انيمسئول با ب نيا

ها  از آن يدر حوزه آب افتاده كه برخ يچالش كشور است. اتفاقات نيتر است، ادامه داد: آب، مهم

 ها يبارندگ نيانگيم نكهيدارد، ضمن ا ازين ياديز يها نهيبه هز زين گريد يجبران بوده و جبران برخ رقابليغ

 است. افتهيدر درازمدت كاهش 

 يها تا سال زانيم نيگفت: ا هيبا ترك رانيا ريدپذيتجد يها يانرژ ديتول سهيبا اشاره به مقا زاده جانياله

در  م،يكن ديمگاوات برق تول 850 ميا فقط توانسته 2020بوده اما در سال  يكساني طيدر شرا 2008و  2007

 برق داشته باشد. ديمگاوات تول 500ر و هزا 15توانسته است  هيكه ترك يحال

 كي ديبا رانيدر حال وقوع است. در ا رانيامروزه در تمام جهان و ا مياقل رييدر ادامه افزود: بحران تغ يو

. ميمطابقت ده مياقل رييخود را با تغ طيشرا ميتا بتوان ميباش  داشته يجنگ يكامل مثل آمادگ يآمادگ

قرار داده است. در  ريتحت تاث زياستان زنجان را ن يكشور و حت ،ياء خارجگرد و غبار با منش يها كانون

 .ميدار يداخل زيهكتار كانون گرد و غبار خ ونيليم 56حال حاضر 

كشور اتفاق  يها در اغلب دشت نيفرونشست زم نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ مشاور

كننده است، خاطرنشان كرد: كشور از  مان و اصفهان نگرانها مانند كر استان يدر برخ طيو شرا افتد يم

كماكان  يالها خشكس سال ريكه پرآب بود، در سا 1398شده و به جز سال  يوارد خشكسال 1379سال 

 ينيب شيكشور باشد. پ يمنابع آب تيبر اساس وضع ديبا ها يگذار استيدامن كشور را گرفته و همه س

 ادامه داشته باشد. يالديم 2050 يو حت 2030تا سال  تيوضع نيكه ا شود يم
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – تهران يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 21كاهش 

18/03/1401 

 

تهران گفت: با ثبت  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تاس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد

كننده آب استان  نيتام يسدها ريتاكنون، ذخا يجار يسال آب يمتر باران از ابتدا يليم 180از  شيب

 .ديمتر مكعب رس ونيليم 632تهران، به 

 ساتياز تاس يرو نگهدا يدفتر بهره بردار ريمد ،ياريمحمد شهر م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

استان تهران در حال  يحجم كل مخازن سدها زانيتهران اظهار داشت: م يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب

 متر مكعب بوده است. ونيليم 803در سال گذشته  زانيم نيمتر مكعب است كه ا ونيليم 632حاضر 

مقدار در  نيبوده كه ا متر يليم 0,9ن تاكنو يخرداد ماه سال جار يها از ابتدا بارش زانيم نكهيا انيبا ب يو

استان تهران نشان  يسدها يورود تيوضع يمتر بود، گفت: بررس يليم 6,8مدت مشابه سال گذشته رقم 

كه نسبت به  دهيمترمكعب رس ونيليم 884,8 يجار يبه مخازن در سال آب يورود زانيكه م دهد يم

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 21گذشته  يبدر مدت مشابه سال آ يمترمكعب ونيليم 1118,6 يورود

الر و ماملو در حال حاضر به  ان،يطالقان، لت ر،يركبيپنج سد ام ريدر ادامه گفت: حجم ذخا ياريشهر

كه در زمان مشابه سال گذشته، حجم  يمتر مكعب است، در حال ونيليم 66، 122، 61، 253، 130 بيترت

 است. همتر مكعب بود ونيليم 107، 156، 62، 296 ،183  بيپنج سد مذكور، به ترت يآب ريذخا

با  انيتهران در پا يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ردفتريمد

است، خاطرنشان كرد : با توجه به  داريآب شرب پا نيتام رويموضوع كه خط قرمز وزارت ن نياشاره به ا

مصرف  ختلفم يها مصرف در بخش نهيبه يالگو تيرو، رعا شيپ يكشور و فصل گرما يمياقل طيشرا

 .رديمورد توجه همه اقشار جامعه قرار گ دياست و با يضرور يامر
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 21/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  - كدامند؟ رانيبحران آب ا يها كانون

 

 يبلكه با توجه به مبان ست،ين ريپذ بحران آب امكان يها  بحران آب لزوما با شاخص يها كانون صيتشخ

دفاع  دگاهيبر د دينگاه و با تاك نيجامع ممكن است و با ا يليظرف تحل كيو در  يتوسعه اقتصاد

 يو تقاضا ينينششهر هيرو  يعبارت از توسعه ب رانيا يايدو كانون عمده بحران آب در جغراف رعامل،يغ

از  هيرو  يب يبردار  باز و بهره يدر فضا يكشاورز هيرو يبزرگ و توسعه ب يآب شهرها نيتام يبرا ندهيفزا

 ها هستند. و فرونشست آبخوان ينيرزميآب ز يها  سفره

اظهار  مطلب نيا انيبا ب سنا،يوگو با ا در گفت -منابع آب  تيريكارشناس ارشد مد - يمختار وشيدار

منسجم و بر اساس منابع و مصارف آب قابل  يليچارچوب تحل كيبحران آب در  يها كرد: كانون

 ينيرزميآب ز يها  است، اظهار كرد: منابع آب شامل قنات، چشمه، رودخانه و سفره يابيو ارز صيتشخ

ران آب بح صيتشخ يها  و كمبود آب و شاخص يابيكم ،يآب يب ،ي(آبخوان) است. اصطالحات كم آب

 دشوندهيسرانه آب تجد يريگ  شاخص بحران آب سازمان ملل با اندازه ايهمانند شاخص فالكن مارك و 

 زيبخش آب، ن رستانده د-مربوط به حوزه منابع آب است. ابتكار حساب داده ،ييايقلمرو جغراف كيدر 

شاخص فقر  انيم نير ا. دزند يم ونديپ گريكدياست كه منابع و مصارف آب را به  يمشخص يمبان يدارا

 است. يعلم يآب، فاقد مبان يو اصطالح ورشكستگ فيضع ياز مبان يآب

 ،ييو روستا يشهر ،يآب شامل كشاورز يمصرف يها  مصارف آب، بخش دگاهياز د نكهيا انيبا ب يو

منابع آب و به هم خوردن توازن در  هيرو يمصرف ب ب،يترت نياست، گفت: به ا يطيمح  ستيو ز يصنعت

مرور،  هو ب شود يبر منابع آب م شتريتقاضا و فشار ب شيچهارگانه، موجب افزا يها صرف آب در بخشم

 .شود  يدامنه بحران آب افزون م

را  يعمده آب مصرف يبخش كشاورز ران،يدر ا نكهيبر ا ديمنابع آب با تاك تيريكارشناس ارشد مد نيا

مصرف آب در  نيادامه داد: همچن ابد،ي  يمكاهش  يدر پ يپ ريدپذيو سرانه آب تجد شود يشامل م
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تا  220 انهيخشك (با بارش سال مهين ييايجغراف كي يفراتر از سرانه متعارف برا ييو روستا يبخش شهر

 متر در سال) است. يليم 250

 ديتشد يررسميها، با توسعه اقتصاد غ كانون نيا يتر، هر دو جامع ليتحل كيدر  يگفته مختار به

و توسعه دو بخش  ينيشهرنش هيرو يدر توسعه ب يررسميسبب كه منافع فعاالن اقتصاد غ نيا. به شوند يم

 اريبس ردابگ كيدر  ينيخودرو و مسكن نهفته است. توسعه شهرنش يعنيدر اقتصاد كشور  يعمده مصرف

. توسعه كند  يرا به سمت راست و باال جابجا م يمصارف شهر يآب برا يتقاضا يخطرناك، منحن

 ديساالنه چند صد هزار دستگاه خودرو را تشد ياضاف ديو خر يگذار شماره يتقاضا برا ،ينيشهرنش

 ازمندين ه،يمواد اول نيا ديتول يآب برا نيهستند كه تام يا هيمواد اول ازمندين يخودروساز عي. صناكند يم

 است. يميآب بر فوالد و پتروش عيتوسعه صنا

  دشت 600درصد از حدود  70باز، دست كم  يدر فضا يه كشاورزحال، توسع نيدر هم نكهيا انيبا ب يو

توسعه  نهيزم ،يسدساز هيرو يمنابع آب رسانده است، گفت: توسعه ب ديكشور را به آستانه كمبود شد

و تاالبها را به  ها  رودخانه يطيمح ستيرا فراهم كرد و حقابه ز ينيباز و توسعه شهرنش يدر فضا يكشاورز

 نيشيو پ نيپس ونديكه چگونه پ شود يم دهيمنسجم، د يليچارچوب تحل كيدر  بيترت نيصفر رساند. به ا

بحران  ديدر تشد ييافزا هم نهيزم ،يو صنعت يكشاورز ،ييروستا ،يشهر يمصرف يها اقالم عمده در بخش

 اند. قرار داده ييايجغراف يجد اريبس يپاشفرو كي يقدم كيرا در  رانيا ياياند و جغراف را فراهم كرده

 توانند يآب، م نيكمك گرفت. قوان نيكارشناس در حوزه راهكارها، الزم است از ظرف قوان نيگفته ا به

شدن دامنه بحران آب، بهتر است  از گسترده يريجلوگ يبحران آب باشند. برا دكنندهيتشد ايبازدارنده و 

 ييو اجرا يكه نظام فن يامشود. ماد ياز انجام اصالح آن خوددار شيقانون جامع آب تا پ بياز تصو

 يها شورا و ده ستيز طيمح ،يدر حوزه آب، كشاورز يعال يمستقر نشود و شوراها يكشور به درست

 ديبود بلكه با دواريبه خروج از بحران آب ام توان ينشوند، نه تنها نم دهيبرچ س،يتازه تاس يو استان يعال

 بود.   يطيمح ستيو ز يجتماعا ،يادگسترده در ابعاد اقتص ييايجغراف يفروپاش كيمنتظر 
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شدن انتقال آب خزر به  يخبر منتف رد و سرخه خبر داد: شهريمردم سمنان، مهد ندهينما

خبرگزاري ايرنا مورخ – ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير يسمنان از سو

22/03/1401 

 

به  ياسالم يو سرخه در مجلس شورا شهريمردم سمنان، مهد ندهيبنا به اطالع نما -رنايا -سمنان

خبر  يمحتوا ،يو يتلفنسالجقه در پاسخ به تماس  ي) استان سمنان، علرناي(اياسالم يجمهور يخبرگزار

 خزر به سمنان را رد كرد. يايشدن پروژه انتقال آب در يمنتف

سمنان اعالم كرد: به  رنايا يبه خبرگزار يبا ارسال متن كشنبهيعباس گلرو روز  رنا،يگزارش خبرنگار ا به

قال آب شدن پروژه انت يبر منتف يكشور مبن ستيز  طيسازمان حفاظت مح سيدنبال انتشار اظهارات رئ

سالجقه  يبا عل يالماس يو سرخه در مجلس شورا شهر يمردم سمنان، مهد ندهينما يخزر، از سو يايدر

 حياظهارات، بر تصح نينسبت به ا ديآن ضمن اعالم مراتب اعتراض شد يبرقرار شد كه ط يتماس تلفن

 شد. ديگرفته تاك اشتباه صورت
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 حاتيو توض ستيز  طيسازمان حفاظت مح سيرئ ريرات اخمردم به اظها ندهيبا اشاره به اعتراض نما يو

تماس با رد  نيكرد: سالجقه در ا ديمتن تاك نيها، در ا در رسانه افتهيانتشار يسالجقه با موضوع رد محتوا

 يايپروژه انتقال آب در ياشدن اجر يكرد كه موضوع منتف حيها تصر رسانه يدر برخ افتهيانتشار يمحتوا

 نداشته است. ياظهارنظر نيچن يبوده است و و يخبرنگار از اظهارات و يخزر، برداشت شخص

سازمان  سيبا رئ يتلفن يوگو در گفت ياسالم يو سرخه در مجلس شورا شهريمردم سمنان، مهد ندهينما

است  1401در بودجه  دار فيپروژه رد كيخزر،  يايكرد: انتقال آب از در ديتاك ستيز  طيحفاظت مح

كشور دارد  ستيز طيمقام وقت سازمان مح نيتر يرا از عال يطيمح ستيز ژهيزم به وال يو همه مجوزها

 شود. يتيريمد راتييو تغ يلحظه ا ماتيدستخوش تصم تواند ينم يپروژه مل كيو 

 خواهم كرد. يريگيپ يقانون يرا با تمام توان از مجار هيحوزه انتخاب نيا يآب برا نيكرد: تام ديتاك گلرو

 طيسازمان مح سييو رسانه ها منتشرشده بود: ر يمجاز يمحتوا در فضا نيبا ا يخبرگذشته  يروزها

 سييو ر يجمهور سييسالجقه معاون ر ياست./ عل يخزر به سمنان فعال منتف ياي: انتقال آب درستيز

 يمنتفو  ستين يخزر به سمنان فعال خبر يايگفت: درباره انتقال آب در ستيز طيسازمان حفاظت مح

 است. فتادهين نهيزم نيهم در ا ياتفاق چيشده ، ه
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 22/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - كدامند؟ رانيبحران آب ا يها كانون

 

بلكه با  ست،ين ريپذ بحران آب امكان يها    خصبحران آب لزوما با شا يها كانون صي: تشخ اقتصاد يايدن

 دگاهيبر د دينگاه و با تاك نيجامع ممكن است و با ا يليو در ظرف تحل يتوسعه اقتصاد يتوجه به مبان

 يو تقاضا ينيشهرنش هيرو    يشامل توسعه ب ران،يا يايدو كانون عمده بحران آب در جغراف رعامل،يدفاع غ

از  هيرو    يب يبردار    باز و بهره يدر فضا يكشاورز هيرو   يبزرگ و توسعه ب يهرهاآب ش نيتام يبرا ندهيفزا

 ها هستند. و فرونشست آبخوان ينيرزميآب ز يها    سفره

بحران آب در  يها اظهار كرد: كانون »سنايا«وگو با    منابع آب در گفت تيريارشد مد كارشناس

 يمختار وشياست. دار يابيو ارز صيارف آب قابل تشخمنسجم و براساس منابع و مص يليچارچوب تحل

 الحات(آبخوان) است. اصط ينيرزميآب ز يها    افزود: منابع آب شامل قنات، چشمه، رودخانه و سفره

 ايمارك  بحران آب مانند شاخص فالكن صيتشخ يها    و كمبود آب و شاخص يابيكم ،يآب يب ،يآب كم

مربوط  ،ييايقلمرو جغراف كيدر  دشوندهيسرانه آب تجد يريگ    ازهشاخص بحران آب سازمان ملل با اند

است كه منابع  يمشخص يمبان يدارا زيستانده در بخش آب ن-به حوزه منابع آب است. ابتكار حساب داده

و اصطالح  فيضع ياز مبان يشاخص فقر آب ان،يم ني. در ازند يم ونديپ گريكديو مصارف آب را به 

 است. يعلم يمبان آب، فاقد يورشكستگ

و  يشهر ،يآب شامل كشاورز يمصرف يها    مصارف آب، بخش دگاهياز د نكهيا انيبا ب يمختار

منابع آب و بر هم خوردن  هيرو يمصرف ب ب،يترت نياست، گفت: به ا يطيمح  ستيو ز يصنعت ،ييروستا

 وبر منابع آب شده  شتريتقاضا و فشار ب شيچهارگانه، موجب افزا يها توازن در مصرف آب در بخش

 .شود يمرور، دامنه بحران آب افزون م به

 يدر بخش كشاورز يعمده آب مصرف ران،يدر ا نكهيبر ا ديمنابع آب با تاك تيريكارشناس ارشد مد نيا
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 ييو روستا يادامه داد: مصرف آب در بخش شهر ابد،ي    يكاهش م يدر پ يپ ريدپذياست و سرانه آب تجد

 در سال) است. متر يليم250تا  220(با بارش ساالنه  خشك مهين يايجغراف يه متعارف برافراتر از سران زين

 ني. به اشوند يم ديتشد يررسميها، با توسعه اقتصاد غ كانون نيا يتر، هر دو جامع ليدر تحل ،يگفته مختار به

در اقتصاد  يعمده مصرف و توسعه دو بخش ينيشهرنش هيرو يدر توسعه ب يررسميسبب كه منافع فعاالن اقتصاد غ

آب  يتقاضا يخطرناك، منحن اريبس يدر گرداب ينيخودرو و مسكن نهفته است، توسعه شهرنش يعنيكشور، 

و  يگذار شماره يتقاضا برا ،يني. توسعه شهرنشكند يجا م را به سمت راست و باال جابه يمصارف شهر يبرا

 يا هيمواد اول ازمندين يخودروساز عي. صناكند يم ديهزار دستگاه خودرو را تشد ساالنه چند صد ياضاف ديخر

 است. يميبر فوالد و پتروش آب عيتوسعه صنا ازمندين ه،ين مواد اوليا ديتول يآب برا نيهستند كه تام

  دشت600درصد از حدود  70كم  باز، دست يدر فضا يحال، توسعه كشاورز نيدر هم نكهيا انيبا ب يو

توسعه  نهيزم ،يسدساز هيرو يمنابع آب رسانده است، گفت: توسعه ب ديكشور را به آستانه كمبود شد

ها  و تاالب ها    رودخانه يطيمح ستيآبه ز را فراهم كرد و حق ينيباز و توسعه شهرنش يدر فضا يكشاورز

 نيشيو پ نيپس ونديكه چگونه پ شود يم دهيمنسجم، د يليدر چارچوب تحل بيترت نيرا به صفر رساند. به ا

بحران  ديدر تشد ييافزا هم نهيزم ،يو صنعت يكشاورز ،ييروستا ،يشهر يمصرف يها م عمده در بخشاقال

 است.  قرار داده ييايجغراف يجد اريسب يفروپاش يقدم كيرا در  رانيا يايو جغراف  را فراهم كرده

آب،  نيانكمك گرفته شود. قو نيكارشناس، در حوزه راهكارها، الزم است از ظرف قوان نيگفته ا به

شدن دامنه بحران آب، بهتر  از گسترده يريجلوگ يبحران آب باشد. برا دكنندهيتشد ايبازدارنده  تواند يم

و  ينظام فن كه يشود. مادام ياز انجام اصالح آن خوددار شيقانون جامع آب تا پ بياست از تصو

ها  و ده ستيز طيمح ،يدر حوزه آب، كشاورز يعال يمستقر نشود و شوراها يدرست كشور به يياجرا

بود، بلكه  دواريبه خروج از بحران آب ام توان يتنها نم نشوند، نه دهيبرچ سيتاس تازه يو استان يعال يشورا

 بود. يطيمح ستيو ز يتماعاج ،يگسترده در ابعاد اقتصاد ييايجغراف يمنتظر فروپاش ديبا
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استان كشور  18/ رانيدر ا يآب تنش؛  عنوان كرد مياقل رييهوا و تغ تيفيمركز ك سيرئ

 23/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – فرونشست هستند ريدرگ

 

آب و  راتييتغ يعامل اصل يا گلخانه يگازها نكهيبا اشاره به ا مياقل رييهوا و تغ تيفيمركز ك سيرئ 

هواست كه طول عمر آن را  يعامل گرما نيتر و مهم نيشتريب دياكس يگاز كربن د  هستند، گفت: ييهوا

و  نيشترياز ب يكيدر سال  12,4به مقدار واحد مشخص كرد. پس از آن، متان با طول عمر  توان ينم

 است. يا گلخانه يزهاگا نيتر مهم

هفته  يجيترو يعلم يدادهايجلسه از سلسله رو نيدر آخر يبندپ يمحسن روانيانوش  سنا،يگزارش ا به

علوم  يجهاد دانشگاه يمعاونت فرهنگ يكه از سو رانيدر ا مياقل رييتغ يامدهايبا عنوان پ ستيز طيمح

سال اظهار  هصورت سال ب دن هوا بهگرم ش يامدهايبرگزار شد، ضمن اشاره به پ يبهشت ديشه يپزشك

 يها رفتن گونه نياز ب ها، انوسيشدن اق يدياس شيامر موجب كاهش بارش باران و برف، افزا نيكرد: ا

مخرب، كمبود  يها وقوع توفان ،ييزا ابانيب ،ييزدا جنگل ،يقطب يها خيذوب شدن  ،يو جانور ياهيگ

 يها يخشكسال ها، انوسي، باال آمدن آب اقو خطر امواج مرگبار گرما ستمياكوس يآب، فروپاش

 و ... شده است. زگردهاير شيهوا، افزا يآلودگ مدت، يطوالن

به نام  يا دهيمنجر به پد يگلخانه ا يگازها يبه  بعد انتشار جهان ياز زمان انقالب صنعت نكهيا انيبا ب يو

صنعت و به دنبال آن  تيفعال شيشده است، عنوان كرد: با افزا Global Warming يجهان شيگرما

 شيشاهد افزا لوئوردارف يو گاز ها دياكس يد تروژنيمتان، ن د،ياكس يكربن د يگازها شتريب يآزاد ساز

 .ميتاكنون هست 2000از سال  يقطب يها خيگرم شدن هوا و ذوب شدن   ن،يزم يدما

ردم شده است، گفت: در م يموجب نگران يآب كشور كم يها در تمام استان نكهيا انيبا ب يبندپ يمحسن

 كرده است. دايگرما كاهش پ شيبارش به علت افزا زانيدرصد م 40اعالم شد، حدود  1400مرداد  انيپا
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جزء پر  رانيا 2040تا سال  نكهيا انيبا ب يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيعضو ه نيا

 ارديليم 90كمتر از  يهاركرد: منابع آبدرصد خواهد بود، اظ 80 يباال يبا تنش آب ايمناطق دن نيتر تنش

 متر مكعب است. 1000كمتر از  ريدپذيمتر مكعب و سرانه آب تجد

 

 گاز يها مشعل يكشور دارا نيسوم رانيا

گاز در جهان است،  يها مشعل يكشور دارا نيو عراق، سوم هيبعد از روس رانيا نكهيبا اشاره به ا يو

برابر  2 رانيدر ا يرود و  مصرف سرانه انرژ يهدر م» فلر« قيز طرمترمكعب گاز ا ارديليم 7شد:  ادآوري

 است. يجهان نيانگيم

  است، يمياقل تيواقع كي رانيدر ا يخشك نكهيا انيبا ب مياقل رييهوا و تغ تيفيك قاتيمركز تحق سيرئ

ر سطح متر د يليم 228 يمتوسط بارندگ زانيكم است. م اريخشك با نزوالت بس ينيسرزم رانيافزود: ا

 1,75حد متوسط   درها  بارش يو فائو روند نزول رويكشور است كه براساس منابع معتبر مانند وزارت ن

 .دهد يمترمكعب در سال را نشان م ارديليم

از سرعت كاهش  شتريدر حدود چهار برابر ب ريسال اخ 30كه سرعت كاهش باران در  نكهيا انيبا ب يبندپ يمحسن

 سال بوده است.  30نيدر ا شيگرما ديامر نشان از تشد نيخاطرنشان كرد: ا  است، سال گذشته 60باران در 

كه به  ينيرزميز يها و آب يسطح يها منابع آب كشور به برداشت از آب يدر ادامه با اشاره به وابستگ يو

طق درصد را منا 29 درصد مساحت كشور را مناطق فراخشك،  36كرد:  حيتصر  درصد است، 55و  45 بيترت

 .رديگ يمرطوب دربر م اطقو هفت درصد را من يا ترانهيو تنها سه درصد مرطوب، پنج درصد مد يابانيخشك ب

 

 رتبه چهارم فرو نشست در جهان رانيا

فرونشست هستند،  رياستان كشور درگ 18 نكهيبا اشاره به ا يبهشت ديشه ياستاد دانشگاه علوم پزشك نيا
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 يدرصد دارا 25، و 24  ،30  ،31با  بيبه ترت يكرمان و خراسان رضواصفهان، تهران،  يها گفت: استان

 هستند. نيتعداد(درصد) فرونشست زم نيشتريب

شهر  19و  18، 17و مناطق  يفرونشست غالب شهر تهران در مناطق جنوب غرب نكهيا انيبا ب يبندپ يمحسن

در جنوب تهران در حال  20و  16، 10خصوص مناطق  پهنه به سمت شرق به نيتهران رخ داده و ا

 ار،يرشه –ساالنه مخزن دشت تهران  يمتر مكعب كسر ونيليم 62شد: از مقدار  ادآوريگسترش است، 

 مترمكعب مربوط به شهر تهران است. ونيليم 40مقدار 

 يها حجم مخزن دشت يمتوسط كسر يفعل طيدر شرا ،ينيرزميآب ز النيب جيافزود: بر اساس نتا يو

متر  ونيليم 40مقدار معادل  نيزده شده كه از ا نيمتر مكعب در سال تخم ونيليم 150دل استان تهران معا

 آبخوان شهر تهران است. يمكعب مربوط به كسر

 

 از هدر رفت آب يريپساب در شبانه روز، جلوگ ارديليم 16,8 ديتول با

در  تريل 220 يبيتقرمصرف روزانه  ران،يكشور ا ينفر ونيليم 85 تيافزود: با فرض جمع يبندپ يمحسن

و  ارديليم 16در مجموع  يعنيشود،  يم ليمقدار به پساب تبد نيدرصد ا 90 ل،يتبد بيشبانه روز بر ضر

ها و  آبخوان هيتغذ ،يدر كشاورز هيپس از تصف تواند يكه م ميآب به صورت پساب دار تريل ونيليم 800

 .رديمورد استفاده قرار گ ينيرزميآب ز يها سفره هيتغذ

پرداخت و  ستيز طيحفاظت از مح يراهكارها گريبه د مياقل رييهوا و تغ تيفيك قاتيمركز تحق سيرئ

آب شور  يساز نيريش ،يكيالكتر يبه خودروها رييسرعت تغ شيو  افزا ييزدا گفت: كاهش جنگل

 يمصنوع هياز آن در سرتاسر كشور،  تغذ نهيكشور و استفاده به يو جنوب يشمال هيحاش ياهايدر

هستند كه  تياز موارد حائز اهم ينيزم ريز يها سفره آب هيآب را با هدف تغذ يو بازچرخان ها وانبخآ

 طلبد. يمختلف را م يها سازمان نيب يهماهنگ
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غذا و  آب، مجلس مطرح شد: يكشاورز ونيسيدوم كم سيرئ بيبا نا يليدر مصاحبه تفص

 23/03/1401ايسنا مورخ خبرگزاري  – ها متناقض دولت يها استيدر چنبره س شتيمع

 

به گندم و گندمكاران  يتوجه يسال ب كيآثار  ن،يو اوكرا هيور شدن آتش جنگ روس با شعله همزمان

بزرك  يرا با چالش مواجه كرد و شوك ايگندم دن ديدرصد از تول 35 اياوراس يها يهم آشكار شد. ناآرام

كرده بود.  افتيدر زتن گندم از كشاور ونيلي، كمتر از پنج م1399 يوارد شد كه در سال زراع يرانيبه ا

 يچهار هزار تومان متيتن گندم را هم داشته، اما ق نويليم 13 ديبود كه كشورمان تجربه تول يدر حال نيا

 دام كرد. دنيو مزارع را دستخوش چر اديگذاشت، قاچاق را ز يرا خال لوهايگندم، س ينيتضم ديخر

 يادآوري مداران استيرا به س "عالج واقعه قبل از وقوع"بتواند  گريناگوار بودن جنگ بار د ديشا حاال

را  - ييخانه غذا نيتر كيعنوان استراتژ به -گندمشان  يلوهايس يهوا ديبا يطيدر هر شرا نكهيكند. ا

مجلس  يكشاورز ونيسيكم سيرئ بينا ،يعباس رضايانجام نداد. عل رانيكه ا يداشته باشند؛ همان كار

تا  زديكشاورزان بر بيگندم به ج نيتأم يتومان برا ارديليهزار م 30بود دولت  يكاف ديگو يم ازدهمي

بتوان از آن  ديكه شا ياستيتومان نشود. س ارديليهزار م 70تن گندم معادل  ونيليواردات هشت ممجبور به 

 .يطيمح ستيو ز ياجتماع ،ياداقتص طيكرد. تناقض با شرا اديتناقض  استيبه عنوان س

 ليرا تشك يعلل  منظومه يجهان ينفت و بحران خشكسال تيقم شيافزا ن،يو اوكرا هيجنگ روس قصه

 "ياقتصاد يجراح"روزها با عنوان  نيكه ا يرخ دهد. اتفاقات يبزرگ ياتفاقات اقتصاد رانيدر ا دادند تا

را به  ديو ام ريدولت تدب يارز استيمردم كرج در مجلس س ندهينما ،يعباس رضاي. علشود يم ادياز آن 

و  شد يبه دست م ها دست واردكننده، واسطه، و دالل نيكه ب ي. گلوله برفكند يم هيتشب يگلوله برف كي

 رهيتوان نظارت بر زنج ينه دولت قبل و نه دولت فعل: «ديگو يم ي. عباسماند يمردم نم ياز آن برا يزيچ

 »را نداشتند. يتومان 4200ارز 
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را مصداق بارز  يدو صادرات روغن و ماكارون ازدهميمجلس  يكشاورز ونيسيدوم كم سيرئ بينا

 كي يرمنطقيغ شيو افزا يماكارون يدرصد 70 يشاره به صادرات. او با اداند يم يحيصادرات ارز ترج

 يرونكشور در لباس صادرات روغن و ماكا يحياز صادرات ارز ترج ران،يواردات روغن در ا يتن ونيليم

. حاال  با يو اجتماع ياقتصاد طيكه باز هم متناقض است. متناقض با شرا ياستيس آورد؛ يم انيسخن به م

به  رهيزنج ياز ابتدا ينقد ارانهيبا پرداخت  تر قيحذف شده. به عبارت دق يحيرجها ارز ت گذشت مدت

 كيكاالبرگ الكترون يده سامانكه اگر در ادامه با  يا است. مسئله دهيبه مردم رس يعني رهيزنج يانتها

 شتريبنباشد؛ سودش هم  ياز قصه دولت قبل شتريو اگر ضررش ب زند يم نيرا زم دكنندهيهمراه نباشد، تول

 كرد. اديبالقوه تناقض  استياز آن به س توان يكه م ياستينخواهد شد. س

دوره مجلس البته به موضوعات نامبرده ختم  نيازدهميدر  سيكرج، اشتهارد و فرد ندهيبا نما وگو گفت

و سر  ياهيو گ يوانيح ،يانسان يا همه گونه يكه با زندگ ياتيح يا مسئله ران؛ي. بحران آب در اشود ينم

. پس شود يو بدتر م ربدت تياما هر سال وضع دهند يآن هشدار م يكه سالهاست برا يكار دارد. بحران

جز متناقض  يزيچ نيا ايتناقض در مسئله آب هم رخنه كرده است. آ استيگرفت كه س جهيبتوان نت ديشا

 ريتبخ زانيم يداشته باشد و با نهضت سدساز يبارندگ ايسوم دن كيكه كشورمان  هاست استيبودن س

كشور  يآب سدها رهيذخ شتريب نكهيجز ا ستين يزيتناقض چ ،يآر م؟يآب كشور را سه برابر كرده باش

 باشد. يهنوز به حالت غرقاب مانيكشاورز ياريآب ييو از سو ميرا مصرف كرده باش

دم، بحران گن  ،يشدن كشاورز كيكشت، تكنولژ ياصالح الگو  درباره بحران آب، يعباس رضايعل با

 .ميا به بحث نشسته ها ارانهيو اصالح نظام  كيكاالبرگ الكترون ،ييغذا تيامن

 

 :ديبخوان ريرا در ز يعباس رضايبا عل سنايا يوگو گفت مشروح

به مجلس دعوت شدند.  ياقتصاد و جهاد كشاورز يوزرا ر،ياخ ياقتصاد راتييآرد و تغ ياز گران پس
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و  هيهمان جنگ روس اي ايحوزه اوراس يها يبه علت ناآرام يلاز بحران فع يآنها معتقد بودند كه بخش

 بود؟ رگذاريواقعا تأث ايبهانه بود  ها يناآرام نيكه ا مياست. دست آخر متوجه نشد نياوكرا

 يعني ني. اميدار ازيتن گندم ن ونيليم 790به  بايو تقر ميكن يم ديتن گندم تول ونيليم 780 بايتقر ايدر دن ما

 يعني نيتن مصرف خود كشورهاست. ا ونيليم 790تن از  ونيليم 620. ميكمبود گندم دارتن  ونيليم 10

 يتن است. در سالها ونيليم 13هم حدودا  رانيتن است. مصرف گندم ا ونيليم150 ايدن يگندم صادرات

هزار  100تا  50دو سال هم حدود  يكي. ميتن برداشت كرد ونيليم 13دو دهه گذشته،  يكيدر  يمعدود

حدود دو تا سه  ايو مصرفمان برابر بوده و  ديها تول سال شترياما در ب م؛يو صادر كرد ميمازاد داشت دين تولت

 نينداشته است؛ ا ايدن ييغذا تيدر امن يريتأث نياوكرا و هيجنگ روس نديگو يم ي. بعضميتن وارد كرد

 .كنند يرا صادر م زانيم نياز ا يو درصد قابل توجه ديتن گندم تول ونيليم 33 نياست كه اوكرا يدر حال

 نيو اوكرا هي. حاال كه روسچرخد يم نيو اوكرا هيانگشتان روس يرو ايدن يدرصد گندم صادرات 35 ديتول

. شود يدر حال جنگ هستند،نه تنها كاهش صادرات گندم بلكه كاشت گندم با مشكل مواجه م

ش يافزا ينفت رو متيق شيوجه با افزاكود اوره و ازته با ت متيق شيطرف و افزا كياز  يخشكسال

سه برابرشده استممكن است  -دو  ايگندم در دن متيتا امروز ق 1399نفت اثر گذاشته است. از سال  متيق

چندان  نيو اوكرا هيروس ديتول زانيپس م كند يم ديتن گندم تول ونيليم 130 نيكه چ نديبگو يبعض

 50 - 40  د،يتول زانيم نيكشورش با وجود ا اديز تير جمعخاط به نيكه چ ستيدر حال نيندارد؛ ا يتياهم

. ديچرخ يم نيو اوكرا هيانگشتان روس يرو ايدن يدرصد گندم صادرات 35 دي. تولكند يتن صادر م ونيليم

 ياتيمسئله ح كيدر حال جنگ هستند، بدون شك كاهش صادرات گندم  نيو اوكرا هيحاال كه روس

كشت  گر،ي. به عبارت دستخاطر جنگ رخ داده ا ندم است كه بهاست. مسئله دوم مشكالت كاشت گ

 دو كشور با مشكل مواجه شده است. نيسال بعد ا

جا تمام  نيكرده است. ماجرا هم ديهمه كشورها را تهد بايكه تقر ستيا هم مسئله يجهان يخشكسال
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و با توجه به  ديآ يبه وجود م. كود اوره و ازته از نفت ميكود هست ازمنديگندم، ن ديتول ي. ما براشود ينم

مصرف كودشان را  نكشاورزا يرا تجربه كرده است. بعض متيق شيكود هم افزا نينفت ا متيق شيافزا

كم  ديتول يعملكرد كمتر. وقت تيو در نها يور كاهش بهره يعنيكود  نيكم كردند و مصرف كمتر ا

 اي نيو اوكرا هي. تنها جنگ روسرود ي مباال متيق تيو در نها شود يم اديز ديخر يرقابت برا شود، يم

 نياز عوامل چن يا . مجموعهستدر كشور بوده ا رياخ ياقتصاد راتييتغ يباعث و بان يتنها خشكسال

 سه برابرشده است. -دو  ايگندم در دن متيتا امروز ق 1399آورده است. از سال  ديرا پد يتيوضع

 يبعض ي. حتشود يم يداريدالر خر 550تا  400امروز  اما ميخرد يدالر م 170را  يگندم واردات يزمان

حامل گندم دچار  يممكن است كشت نيب ني. در اكنند يم ليحمل بار را به واردكننده تحم نهيكشورها هز

 يكاال كي. گندم دكن دايپ شيگندم افزا متيق شود يعوامل باعث م نيشود. همه ا فيتوق ايمشكل شود 

كشورها  ي. امروز بعضخورد يندم نداشته باشد، قطعا به مشكل مگ ياست. اگر كشور كياستراتژ

به  ياند. هند صادرات شكر خود را صفر كرده است تا اگر فردا روز كشور كرده ليصادراتشان را تعط

 داشت، شكر را با گندم معاوضه كند. ازيشكر ن

 

مختلف در قبال بحران  ي. كشورهاشود يدو سال گذشته نم يكيمربوط به  انهيدر خاورم يخشكسال روند

داشتند. ما چه  شيو... را در پ ،يساز رهيصادرات، ذخ تيو محدود تيممنوع رينظ ياقدامات ييغذا تيامن

 م؟يكار كرد

بود كه گندم ما در  يدر حال نيتومان به فروش برسد. ا 4000از  شيقبل اجازه نداد كه گندم ب دولت

از  ميداشت يمتعدد يها سال گذشته عالوه بر قاچاق، گزارش. رفت يتومان به فروش م 9000تا  مانيمرزها

نهاده و  ازمنديها. دامدارها در سال گذشته به شدت ن چراندن دام يگندم به دامداران برا يها نياجاره زم

كه قرار بود  يكشاورز بيترت نيبه ا كردند، يتومان اجاره م ونيليم 25را   هكتار گندم كيعلوفه بودند و 
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برداشت را هم  يو دردسرها ديايب رشيتومان گ ونيليم 16 -تومان  4000 ييلويك -ار گندم  هكت كياز 

سال  بيترت نيدامدار بچرند. به ا ييكند تا دام ها يتومان اجاره م ونيليم 25را  نشيمتحمل شود، زم

وارد  تن گندم ونيلي. هشت مديتن نرس ونيليبه پنج م ميديكه از كشاورز در كشور خر يگذشته گندم

 .ميكرد

گندم  ينيتضم ديخر متي. قديتن نرس ونيليبه پنج م ميديكه از كشاورز در كشور خر يگذشته گندم سال

 يدالر خروج ارز از كشور. مبلغ ارديليم 2,4 يعنيتن واردات  ونيليشد. هشت م نييچهار هزار تومان تع

كه تنها  ميكرد ديتول يكارونآنقدر ما يداتبا همان گندم وار گريتومان. از طرف د ارديليهزار م 70برابر با 

سال گذشته را صادر شده  يماكارون ديدرصد از كل تول 70درصدش مصرف داخل كشورش بود.  30

گندم  ينيتضم ديخر متيصادر كرداگر سال گذشته ق گريد يرا به كشورها يحيارز ترج يعني نياست. ا

 متيبحران اصالح ق نيا يها حل از راه يكي. افتاد ياتفاق نم نيا م،يكرد يرا درست م -تومان  4000 -

 .ميتومان را در نظر گرفت 500هزار و  11 متيگندم است. امسال ق ينيتضم ديخر

جهاد  ريشورا با وز استيبود. ر يگذار متيق ياصالح شورا ازدهميكه در مجلس  يياز كارها يكي

از  يقيدق تيذهن ريگ ميتصم يفراددر شورا وجود نداشت. ا يا كننده ديتول چينبود. ه يكشاورز

 و وري. كشاورز گندم را آخر شهركردند يم نييمحصوالت را پس از كشت تع متينداشتند و ق يكشاورز

را  متيماه ق ريحداكثر تا ت ديبا يگذار متيق يشورا ني. بنابرادهد يمهر ماه گندم را كشت م لياوا

 سيرا به عنوان رئ يجهاد كشاورز ريچند باشد. ما وز متيكه ق ديكن نييآذر ماه تع نكهيمشخص كند. نه ا

شورا  نيگر را در ايد ياصناف و جاها يشش كشاورز از سو گر،ي. از طرف دميشورا انتخاب كرد نيا

از  شيپ متيق نييما تع يمورد اصالح نيشود. سوم دهيد تر يتا منافع كشاورزان جد ميمنصوب كرد

 است. دهيتومان رس 500هزار  11مان امروز به تو 1300گندم از  متيكشت محصول بود. ق

فروش كاه حساب كند، در  يتن گندم بفروشد و رو 4كه اگر  كند يم سهيما محصوالت را مقا كشاورز
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گندم  يكشاورز نداشت. زمان يبرا ي. در گذشته صرفه اقتصادكند يتومان برداشت م ونيليم 60هر هكتار 

. اما آمد يدرم زانيم نيكمتر از ا يتومان 4200ما با ارز  يواردات . گندمشد يم دهيتومان خر 1700كشاورز 

كشاورز ما گندمش را به دولت  جهيدر نت دند،يخر يتومان م 7000گندم كشاورز ما را لب مرز 

 6 – 5 ييلويگندم را ك آمد، يم يرانيكشاورز ا نيسر زم رانيمختلف ا ياز مرزها ي. فردفروخت ينم

 ييلويگندم ك ستيحاضر ن يميلعقل س چي. چرا كه هفروخت يكشاورز ما آن را مو  ديخر مي تومان هزار

 ري. ما با اصالحات اخرديبگ ريتومان بفروشد و پولش را با شش ماه تأخ 1700 ييلويتومان را ك 5000

 ديبگو يندارد فرد ياشكال چيكه گندم بكارد و به دولت بفروشد. به نظر بنده ه ميكشاورز را راغب كرد

 شود. يداريهزار تومان هم خر 20تا  ديم باگند

 يي. ما خودكفامياز كشاورز بخر يشتريكشاورزان جالب باشد و گندم ب يبرا متيق نيامسال ا دوارميام

 ديتول ونيليم 13. اگر سال گذشته ستيما سخت ن يتن گندم برا ونيليم 13 دي. تولميا گندم را تجربه كرده

دالر خروج ارز از كشور.  ارديليم 2,4 يعنيتن واردات  ونيليم 8 م،يكرد يتن وارد نم ونيليم 8 م،يكرد يم

 40تا مثال  م،يكشاورزان بگذار بيمبلغ را در ج نيبود نصف ا يتومان. كاف ارديليهزار م 70برابر با  يمبلغ

 نشود. ليبه كشور تحم نهيهز ارديليهزار م

درصدش مصرف داخل  30كه تنها  ميكرد ديلتو يآنقدر ماكارون يبا همان گندم واردات گريطرف د از

را  يحيارز ترج يعني نيسال گذشته را صادر شده است. ا يماكارون ديدرصد از كل تول 70كشورش بود. 

 نيابود.  نشييپا متيمحصول نبود، ق تيفيما ك يصادرات تي. مزميصادر كرد گريد يبه كشورها

تا به  ميكن ينگر ندهيگندم آ تيوضع يبرا دي. ما باشد يافغانستان و... صادر م ه،يبه عراق، ترك يماكارون

 .ميتن گندم از كشاورز بخر ونيليم 7 ميبتوان دي. امسال باميمشكل نخور

كه اگر  كرد ي. دولت دوازدهم فكر مكند يخودش دو دو تا چهارتا م يكه دولت برا نجاستيا مشكل

از  ديپس چرا با خورد، يتومان آب م 1200ييلويك شيوارد كند، برا يتومان 4200گندم را با ارز 
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بود. دولت  يحيگندم با ارز آزاد نبود با ارز ترج دياست كه خر يدر حال نيتومان بخرد؟ ا 2500كشاورز 

 ييكشاورز به خودكفا يبرا تيمز جاديبا ا ديكننده سركوب شد. ما با ديسود كرده؛ اما تول كرد يفكر م

 .ميبرس

از صادرات كود اوره  يريبه وجود آورده است، جلوگ نيو اوكرا هيوسكه جنگ ر ياز موارد گريد يكي

صادرات اوره  يجلو هيروس يها ميگندم است. تحر يمورد استفاده برا ياز كودها يكياست. كود اوره 

به مشكل  هيروس ميدارند، با تحر ايدر ذرت و سو ياديز داتيكه تول نيآرژانت ل،يگرفته است. برز

 ريبار تعب كي يكنند. مقام معظم رهبر نيباال رفته است. آنها مجبورند اوره را تأم نمتشاياند و ق خورده

 ديبا رانيراه انداخته است. ما در ا يياز عوامل جنگ غذا يبيترك يعني نيرا به كار بردند. ا يبيجنگ ترك

 .ميكن نيخودمان تأم ميتوان ي. گندم و برنج را مميمحصوالت برس نيا يداريبه پا

 

. مجلس بارها به ضرورت ميدادن و تبعات آن را تجربه كرد ارانهي نژاد يدوره دولت محمود احمد در ما

 يفعل تياصالح شود؟ وضع ديچگونه با ها ارانهيكرده است. به نظر شما نظام  ديتأك كيكاالبرگ الكترون

 به بار خواهد آورد؟ يجيچه نتا

در اجرا  يانجام شده بود. اشتباهات يريخ تيبا ن كرد، يگذار هيپا ديو ام ريكه دولت تدب يارز استيس

برخورد. در آن  يبه بحران ارز 1396در سال  رانيبود. ا ريدولت خ تيدارم كه ن ديوجود داشت؛ اما تأك

 4تن ذرت،  ونيليم 10 - يدام هتن نهاد ونيليم 20بود. حدود  يما واردات وريدام و ط يها نهاده شتريزمان ب

جات و  كارخانه هيمواد اول گري. از طرف دميكرد يوارد م - ايتن كنجاله سو ونيليم 5و  ا،يتن سو ونيليم

 3500ارز  يرا با مشكل مواجه كرد. وقت زيهمه چ يبحران ارز نيبود. بنابرا ياز داروها واردات ياريبس

آورد. در  را به وجود يحياز حد به مردم ارز ترج شيفشار ب دننش ليتحم يبرابر شد، دولت برا 5 يتومان

 خواست يتا م شد، يبه سر صف(واردكننده) داده م يگلوله برف شد كه وقت كي هيشب يحيواقع، ارز ترج
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برده و همان پول ارز  نيرا از ب رهيزنج نيا زدهمي. دولت سماند ينم ياز آن باق يزيبه انتها(مردم) برسد، چ

 را به مردم داده است. ينتوما 4200

 4200ارز  يهزار تن بود؛ وقت 400و  ونيليم كي، 1396صالحات سال روغن كشور قبل از ا مصرف

هزار تن شد. مصرف مردم باال نرفته بود.  300 ونيليمصرف روغنمان بدل به دو م م،يرا گذاشت يتومان

. ري. خدياز كشور قاچاق شد و دولت نفه ونيكه فالن تعداد كام گفتند يم زيبا لحن تمسخر آم يبعض

 بود يحيكه در اصل صادرات ارز ترج ي. صادراتميسبمان صادرات كردمنا متيخاطر ق به

كه  ينظارت كند تا به مشكالت يبر ساختار قبل تواند يشخصه معتقد بودم كه اگر دولت م به بنده

بود كه نه دولت قبل و نه  نجايرا حفظ كند. مشكل ا يقبل استيبهتر است كه س م،يمواجه نشو م،يبرخورد

 يحيترج ارزمصداق بارز مشكالت  يروغن در دولت قبل يظارت را نداشتند. ماجراتوان ن يدولت فعل

 4200ارز  يهزار تن بود؛ وقت 400و  ونيليم كي، 1396است. مصرف روغن كشور قبل از اصالحات سال 

هزار تن شد. مصرف مردم باال نرفته بود.  300 ونيليم 2مصرف روغنمان بدل به  م،يرا گذاشت يتومان

. ري. خديو دولت نفه شداز كشور قاچاق  ونيكه فالن تعداد كام گفتند يم زيلحن تمسخر آم با يبعض

 بود. يحيكه در اصل صادرات ارز ترج ي. صادراتميمناسبمان صادرات كرد متيخاطر ق به

 نيندارد. ا يكه امارات كشاورز نجاستياما نكته ا كند؛ ياز روغنش را از امارات وارد م يمقدار رانيا

 يها دانه هيو روس نياوكرا ن،يآرژانت ل،يكرده است. امارت از برز سيتأس يكش ر كارخانه روغنكشو

. در واقع با كند يو بعد روغنش را صادر م كند يم يكش روغن شيها و در كارخانه كند يوارد م يروغن

 نيرا از هم يروغناما دانه  رانيكرده است. ما در ا جاديصادرات، اشتغال و ارزش افزوده را ا تيخالق كي

ارز  م،يما روغن صادر نكرد م،يو بعد صادر كرد ميدر كشورمان روغنش را گرفت م،يكشورها وارد كرد

. به داد يانجام م يصادرات را با ارز جهان داد، ي. اگر امارات صادرات انجام مميصادر كرد يتومان 4200

 بود. دهينخر يتومان 4200را با ارز  يروغن يها دانه گريعبارت د
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تومان.  800 ييلوي. كخورد يدالر آب م 200 مانيهر تنش برا دم،يديخر يم يتومان 4200كلزا را با ارز  ما

 يكه برا يتومان بخرند، در حال 800هم  ياز كشاورز داخل ديبا كردند يمسئوالن فكر م نجاستيمشكل ا

. ديخر يتومان م 6000 ييلويك يعني يهزار تومان 30كلزا را با ارز  دي. دولت باصرفد يكشاورز نم

كشاورز صرفه نداشت. با  يكه باز هم برا ي. در حالگذاشتند يمنت هم م م،يخر يتومان م 1500 گفتند يم

 .شود يدرست نم رانيا يروند كشاورز نيا

 

 يرد يقبل يآب زاني. مدينيكاهش سطح آب را با چشم مسلح بب ديتوان يم فتد،يگذرتان به سد كرج ب اگر

پژوهشكده  ريمد شيپ ي. چندكند يكاهش را مشخص م زانيسد انداخته است كه م يارهاويد يرو

كه به آن  يتهران كم شده است. اصالحات كيسد نزد 5درصد از آب  35شده كه  يمدع رويوزارت ن

 ممكن است چند سال طول بكشد؟ چه قدر تهران در بحران قرار دارد؟ دياشاره كرد

از متوسط بلند مدت كه  رانيا يها استان شتريدرصد كاهش داشت. ب 40 در سال گذشته يبارندگ زانيم

ها هستند. سال گذشته  استان نيداشتند. تهران و البرز جزء ا يكمتر ياما از سال گذشته هم بارندگ چ؛يه

 170اما پارسال به  د،بو تريل يليم 260در كرج  ي. متوسط بارندگميداشت يدرصد كاهش بارندگ 40تا  30

 يامسال از سال گذشته هم كمتر است. سال گذشته بخش يكه بارندگ نجاستيبود. نكته ا دهيرس تريل يليم

داشته است؛ اما سال گذشته  رهيدرصد ذخ 50 رانيما در ا يسدها شهي. همميسد را استفاده كرد رهياز ذخ

 يشتريتفاده بسد اس رهياحتماال از ذخ ست،كم ا ي. امسال كه بارندگميدرصد سد را استفاده كرد 70

 كرد. ميخواه

 يبند تيكرد اولو توان يكه م ي. تنها كارميداشته باش يبرنامه ضرب االجل توان يبحران نم نيا يبرا

سال در  كي يشرب را برا ديصنعت، شرب و... با ،يستيز طيحقه آبه مح ،يآب كشاورز نياست. ب

 شربمشكل آب  ندهيسال آ كي يراكه ب دهد يرا م نانياطم ني. به شهروندان اميقرار ده تياولو
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جز  يا اما چاره زند يمختلف كشور صدمه م يها هم به بخش يبند تيداشت. هر چند كه اولو مينخواه

 .ميماجرا ندار نيا

خوب و  يبارندگ تيبود كه در گذشته وضع ني. علتش اميبه مشكل خورد وريگذشته در دام و ط سال

 لي. سال گذشته اما سكرد يم ريو آنها را س برد يم عتيه طبمراتع ما سرسبز بود. دامدار دامش را ب

نهاده  ازدرصد  30تا  ميخاطر مجبور شد نيخشك است. به هم عتيطب گفتند يكه م ميمراجعات را داشت

 نيكنم كه اگر ا ديتأك دي. باكند يم جاديمشكالت را ا نيكم امسال ا ي. بارندگميكن نيدامداران را تأم

به حال منابع  يخورد. اگر فكر ميكند، به مشكل شرب هم برخواه دايادامه پ گريسال د كيتا  تيوضع

درصد مصرف آب تهران از  50. ديرس ميخواه يبند رهيج هيشب ييو روش ها يبند رهيبه ج م،ينكن يآب

 يمشكل خاص ينيرزميدرصد آب ز 50 ي. برايسطح يها آب قيدرصد از طر 50و  شود يم نيچاه تأم

 آب سد در خطر است. رهياما ذخ. ديآ ينم شيپ

 

متر است. اگر   يليم 240كشور ما  ينزوالت آسمان«كه  دياعالم كرد سنايوگو با ا گفت كيدر  شما

از  زانيم نياز ا ارديليم 300. ميمتر مكعب بارش دار ارديليم 400ساالنه  م،يريوسعت كشور را در نظر بگ

آب صرفه  فكه در مصر خواهد يز شهروندان مدولت ا طيشرا نيدر ا »شود يدسترس كشور خارج م

از  يريجلوگ يبرا يگذار هيسرما ييجو بر فرهنگ صرفه ديضمن تأك ستينظرتان بهتر ن كنند، به ييجو

را به سمت  يكشت آب كشاورز يو الگو نينو يتكنولوژ يريكارگ با به اي رديهدررفت آب صورت گ

 م؟يشرب و صنعت روانه كن

متر  ارديليم 300 زانيم ني. از اميدار يمتر مكعب بارندگ ارديليم 400ما ساالنه توجه به وسعت كشور  با

متر  ارديليم 90تا  70 زانيم ني. از اماند يم يباق مانيمتر مكعب برا ارديليم 100. تنها رود يمكعب هدر م

. رود يهدر نم يكشاورزدرصد آب در حوزه  80. در واقع شود يمصرف م يمكعب در حوزه كشاورز
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 نيب د،يگو يكه وجود دارد م يي. آمارهاكنند يموضوع را مطرح م نيا يو هدف نهيزم شيپ كيبا  يا عده

كند.  يكشاورز دينبا رانيا نديگو يم ي. بعضشود يمصرف م يدرصد آب در حوزه كشاورز 90تا  70

وزه مصرف آب در ح ي. بعضندنفت را بفروشد و محصوالت را وارد ك تواند ينفت دارد. م رانيا

در حال  يدرصد آب در حوزه كشاورز 90تا  70كه  يدر حال دانند؛ يرا هدررفت آب م يكشاورز

سبز اختصاص  يشرب، صنعت، و فضا يمتر مكعب هم برا ارديليم 20مصرف شدن است؛ نه هدر رفتن. 

 .كند يم دايپ

مختلف كشور  يها ما در بخش ريدارد. تبخ يبارندگ ايدن يكشورها ريسوم متوسط سا كي بايتقر رانيا

درصد  60 ايدن يور . بهرهميكن يبرابر كمتر از آب استفاده م 9 يطور كل . بهاستيدن ريتبخ زانيسه برابر م

 ديمحصول تول لوگرميك 2,1متر مكعب آب،  كيهر  يبه ازا اي. در دنميدرصد هست 40تا  35است، ما 

 يكشورها ريسوم متوسط سا كي بايتقر نرايشودا يم ديمحصول تول لوگرميك 1,17. در كشور ما شود يم

متر در سال است، متوسط  يليم 800 يدر هر كشور ايدن ي. مثال اگر متوسط بارندگميدار يبارندگ ايدن

مختلف كشور سه برابر  يها بخش درما  ريتبخ گريمتر است. از طرف د يليم 250-240 رانيا يبارندگ

 نييآب در كشور ما پا يور .  بهرهميكن ير از آب استفاده مبرابر كمت 9. در واقع ما استيدن ريتبخ زانيم

آب كشور را  يور بهره ميبتوان دي. ما باميدرصد هست 40تا  35درصد است، ما  60 ايدن يور است. بهره

. در كشور ما شود يم ديمحصول تول لوگرميك 2,1مكعب آب،  ترم كيهر  يبه ازا اي. در دنميده شيافرا

 يآب و كشاورز يور مختلف بهره يها با روش ديما با يعني ني. اشود يم ديتول محصول لوگرميك 1,17

 .ميده رييرا تغ

. كشاورز به ميكن يمحصولمان نگاه نم يآب ازياست. ما به ن يو غرقاب يما در كشور سنت ياريعمده آب بخش

آبه  رزان حقآب بدهد. از آنجا كه كشاو نيبار به زم كيهر شش روز  ديبا كند يفكر م يصورت سنت

 نشانيزم يباال متر يسانت 30خاطر تا  نيكنند. به هم ياريآب ديدوساعت با يا هفته ديبا كنند يدارند، فكر م
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اند، هر  خاك گذاشته شهيعمق ر ايرا در داخل خاك  يياما سنسورها ايدن ي. كشورهاكنند يآب م را غرق

 كند يرا فعال م ياري. سپس آبدهد يدار مبزند، هش بيآس اهيزمان رطوبت خاك آنقدر كم شود كه به گ

 .شود ينبود، قطع م يازيكه ن يو هر زمان

 م،يندازيب قيدو روز به تعو اي كيشده را  نييكه بدون منطق تع يا شش روزه يدوره آب مياگر بتوان يحت

را  اهيگ يآب ازين ميتوان يم ديجد يما با ابزارها ني. بنابراميحوزه را كم كن نيمصرف آب در ا ميتوان يم

را  يارينظام آب ،يا و قطره يرسطحيز ،يسفال ،يباران ياريآب قياز طر ميتوان يم گرياز طرف د م،يكن نييتع

 ميتوان يما م نيدارد. عالوه بر ا يشتريب  يبهرور يا درصد از قطره 40تا  يسطح ريز ياري. آبمياصالح كن

 .ميرا باال ببر اهيعملكرد گ يزارع و به ينژاد با به

مثل  يمعنا ندارد. كشاورز منبع آب يغرقاب ياريآب ايدن يجا چي. هستيما اصال درست ن ياريآب سبك

. اصال ميا از آن آب استفاده كند. ما با كشاورزان وارد مذاكره نشده ديبا ديگو يچاه دارد و م ايچشمه 

 يبرا ديباشد. ما با شتهاند ازين كند، يكه مصرف م يآب زانيكشاورز به آن م كيو درختان  اهانيگ ديشا

محصول  لوگرميك 2,1 رانياز ا يدر قبال مصرف آب كمتر ايدن ي. كشورهاميكن فيخود افق شفاف تعر

. ميبرس لوگرميك 1,5در برنامه هفتم توسعه به  دي. باكند يم ديتول لوگرميك 1,17 رانياما ا كند؛ يم ديتول

مراكز  گاهي. جاديايب دانيبه م ديما با يقاتيحقتاست. مراكز  يزيچ نيافق شفاف چن ميمنظورم از ترس

اند. طبق قانون اگر  كار نكرده ديجد ييها ارقام و روش ي. معرفستيكشور مشخص ن يكشاورز قاتيتحق

به عهده دولت است.  شيها نهيدرصد هز 85دهد،  رييدرختانش را تغ ياريبخواهد روش آب يكشاورز

 خوب است. نهيزم نيدولت خوب در ا تيحما

 نيا صيكه از عدم تخص رسد يبه گوش م ندگانياز نما يتذكرات شود؟ يانجام م يزيچ نيواقعا چن ايآ

 اند. امكانات به كشاورزان انتقاد كرده

مذكور  يدرصد 85 التيدادن تسه يبرا يخرد هستند. جهاد كشاورز ياراض يكه بعض نجاستيا نكته
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 نهيدرصد هز 85كشاورز است. به عنوان مثال  نيمبزرگ بودن ز نشيتر كرده است كه مهم نييتع يشروط

كشاورز  10. اما اگر ستيصرفه ن چرا به ابد؛ي ياختصاص نم يمتر 500 نيزم كيبه  نينو ياريآب التيتسه

 تيهستند، بدون شك دولت حما يالتيتسه نيچن ازمندين نيهزار متر زم 5 يبرا نديجمع شوند و بگو

 هيگال نيو باغدارها ا ميكرد ديروستا بازد كيبخش از  كي يورزبار با مسئول جهاد كشا كي. كند يم

كردم كه با چند باغدار به طور  شنهادي. من به آنها پدهند يمدرن را به ما نم ياريآب التيرا داشتند كه تسه

 و از دولت درخواست كنند. يواحد همكار

 

 مورد در قانون آمده بود؟ نيا ايآ

 نكهيقانون نوشته است، ذكر شده است. ا نيا يكه دولت برا يينامه اجرا نياست. اما آئ امدهينظرم ن به

از كشور  ييها بخش م،يا كه جلو رفته يسبك نيقانون است. با ا نيا راداتيقانون اصالح نشده است، جزء ا

 م خورد.يبرخواه يديبدل شده است. فردا روز به مشكالت جد زگردير يبه كانون دائم

 

 رانيدر ا ريتبخ زاني. چرا مدياشاره كرد رانيا يها آب يباال ريتبخ زانيبه م نتايها از حرف يدر بخش

 باالست؟  نقدريا

بدل شده است. درصد  ريما به تشت تبخ ي. امروز سدهاميراه انداخت ينهضت سدساز كيدر كشور  ما

 ريتبخ ياه تشت نياز هم رانياز هدررفت آب در ا يادي. بخش زشود يم ريما تبخ ياز آب سدها ياديز

 100از  الشد كه مث ديمتوجه خواه د،ي. عالوه بر آن اگر درباره جنوب كشور مطالعه كنرديگ يصورت م

شده و از كشور  البيو بدل به س افتد يدو ساعت اتفاق م يكيآن تنها در  تريل يليم 70 ،يبارندگ تريل يليم

 .ميبرنامه داشته باش نهايا يبرا دي. ما بارود يم رونيب

مقام معظم  ست؟يآب در كشور ما چ يپلماسيد گاهي. جامينداشته و ندار يمرز يها آب يبرا يا نامهبر ما
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 ياعتبار قابل توجه 99، 98، 1397داشتند. در سال  يزداريبه آبخ يا ژهيمختلف توجه و يدر سالها يرهبر

برداشت از  1400 دجهكند. در بو داياختصاص پ يزداريبرداشته شد تا به آبخ يارز رهياز صندوق ذخ

در نظر گرفت. از سال  يزداريآبخ يرا برا ياعتبار ياليامكان نداشت و مجلس به صورت ر يارز رهيذخ

 .ميكرد جاديا يزداريدر نهضت آبخ يتا كنون جهش خوب 1397

بدل شده است. درصد  ريما به تشت تبخ ي. امروز سدهاميراه انداخت ينهضت سدساز كيدر كشور  ما

 ريتبخ يها تشت نياز هم رانياز هدررفت آب در ا يادي. بخش زشود يم ريما تبخ يدهااز آب س ياديز

 رديگ يصورت م

 ييايجغراف تيدو روستا از نظر موقع ني. اجانيكندر و س ي. روستامياستان البرز دو روستا كنار هم دار در

 يزداريسه سازه آبخكمتر بود. در كندر  جانيشد. در س يبارندگ جانيهم هستند. در كندر و س هيشب

كه  يي. اما در روستادش رهيبه وجود آمد. آب هم ذخ يآمد، نه خسارت ليشده بود. در كندر نه س سيتأس

  پشت سازه ي. آب مشخصميرا داشت ريمس ييو آبشو يآمده بود، كشته، خراب ياتفاقا باران كمتر

 ليوجود داشت كه اوا يا رفت. در بشاگرد چشمه نيجمع شد. آب جمع شده به خورد زم يزداريآخ

آن چشمه تا مرداد ماه آب داشت. كشاورزان و  زيسازه آبخ كي. اما با ساخت شد يخشك م بهشت،يارد

 .كردند   يها از آن استفاده م دام

برنامه داشته  رود يكه هدر م يمتر آب يليم ارديليم 300 يبرا دي. باميده شيآب را افزا يبهره ور ديبا ما

 يها سفره نديگو يمتر مكعب است. م ارديليم 30 يآب  مساو زانيم نيدرصد از ا 10 رهيذخ ي. حتميباش

 يبرا ديبا ي. هر دستگاهميكمتر برداشت كن ارديليم 11 ديشده است. با فيرفته و ضع نييپا ينيزم ريز

 دهد. شيرا افزا يمحصوالت كشاورز يبهره ور ديبا يكند. مثال جهاد كشاورز نييتع يفيخودش تكل

نفر بود و اصال به  ونيليم 40 تمانيجمع يحوزه مغفول در كشور ماست. چرا كه زمان كي يزداريبخآ

خودش را نشان داده  يدو برابر شده است، به تازگ بايتقر تماني. اكنون كه جمعميكرد يمشكل آب فكر نم
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از  ياسم شيسال پ 20است كه تا  يدر حال نيشده است. ا يدوره خشكسال كياست. كشورمان وارد 

 .ميديرس يو امروز به نقطه بحران ميخود استفاده كرد يها سالها از داشته ني. ما در اآمد ينم يخشكسال

 اريبس نيب نيها در ا به جنگل يدگيرس اي ي. مثال نهال كارستيفقط سازه ن يزداريحوزه آبخ اصالحات

 يعيطب زيزاگرس آبخ يها گل. جنشود ينابود م يتوجه يب كيزاگرس با  يها است. جنگل تيحائز اهم

مانع  كند، يم يريجلوگ ليدرختان، از س يها برگ اياست  ختهيجنگل ر كيكه كف  ييها است. برگ

زاگرس وجود دارد كه  يها در جنگل ي. آفاتدهد يرا هم گسترش م ياهيپوشش گ شود، يآب م ريتبخ

 است. تيمز ها يبعض يدر حال خشكاندن درختان است. خشك شدن درختان زاگرس برا

و به  برند يهم درختان آفت زده را م ها يمنابع سوخت هستند. بعض ازمنديمنطقه زاگرس ن انيروستائ يبعض

تا از خشك شدن  مياستفاده كن  ميكه دار ييها از روش دي. باكنند ياز چوبش استفاده م يرقانونيصورت غ

 .ستس در خطر ازاگر يها جنگل ونيلياز شش م ونيليم كي. ميكن يريدرختان جلوگ

 

 ست؟يزاگرس ك يها به جنگل يدگيرس يمتول

خواران  نيتوسط زم ها يسوز جنگل يزاگرس در خطر است. بعض يها جنگل ونيلياز شش م ونيليم كي

 ميخواه رانيآب ا ريتبخ زانيم شيبه سمت افزا ميداشته ها را از دست بده ني. اگر ارديگ يصورت م

 فظاست. سازمان ح يمتول نيتر مهم ياستوزارت جهاد كشاورز يعيطب زيزاگرس آبخ يها رفت. جنگل

 شود، يم رتريما پ يها . هر چه جنگلنديايب دانيبه م اديها و مراتع ب سازمان جنگل ،يزدارينباتات، آبخ

مترصد باشد تا درخت  ديمجموعه با كي. ميرا آغاز كن يكار نهال دي. باشود يتر م ما اسفناك تيوضع

 .ميبرنامه داشته باش انيسوخت روستائ يبرا ديكند. با يميتان قددرخ نيجاگز ديجد

حال از آنها خواست كه از چوب استفاده نكنند.  نيبرنامه نداشت و در ع انيسوخت روستائ يبرا توان ينم

برود و فراموش كند آتش را  حيتفر ينباشد.  ممكن است كس يها واقع از خشك شدن يممكن است بعض
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. رديگ يخواران صورت م نيتوسط زم ها يسوز جنگل ي. بعضستين يزيچ نيم چنخاموش كند. منظور

 ييدارو اهانير فت. گ ميخواه رانيآب ا ريتبخ زانيم شيبه سمت افزا ميداشته ها را از دست بده نياگر ا

بسته  كي هياقداكات را شب نيهمه ا ديمنبع درآمد بدل شود. با كيبه  تواند يزاگرس م يها كه در جنگل

 .ميبرو يعيبه سمت توسعه منابع طب دي. ما بامينيبب

 

به  هيو... توص ،يشدن كشاورز كيگفت در صورت رتق و فتق شدن هدررفت آب، تكنولوژ توان يم ايآ

 ست؟ين يالزم و ضرور ييجو صرفه

متر مكعب آب شرب  ونيليم 500 ازمندياست. ساالنه ن تريل 160آب تهران به طور متوسط روزانه  مصرف

 تريل  90تا  85 ايدن يكشورها شترياست كه مصرف سرانه روزانه آب در ب يدر حال ني. اميتهران هست يبرا

 است. مصرف روزانه آب شرب كشور ما باالست.

 . ميكن يو استحمام م ياريشده آب هي. ما با آب تصفستيآب شرب ن شان يآب لوله كش گريد يكشورها

متر مكعب از مصرف آب  ونيليم 500درصد معادل  70كه  ميوبگ ديموضوع هم با نيدر نظر گرفتن ا با

 ونيليم 350. ستيآب نامبرده كم ن زانيم م؟يا فاضالب داشته يبرا يا شرب فاضالب است. ما چه برنامه

 .ميباش هبرنامه داشت زانيم نيا يبرا ديسد كرج. با تياست با دو برابر ظرف يمتر مكعب مساو

 طيشرا نيكار نكند. در ا ايانجام دهد وجود نداشته باشد  ديرا كه با يارك نيا ديبا ياست دستگاه ممكن

حداقل را هم در نظر گرفت. مثال آب  توان ي. ممياستفاده كن انيدانش بن يها مجموعه تياز ظرف ميتوان يم

سبز،  يدر فضا تواند يم ماا رد،يدر شرب مورد استفاده قرار بگ تواند يمذكور احتماال نم يخاكستر

است. آب چاه  داريآب پا ازمنديصنعت ما ن نديگو ي. مرديو صنعت مورد استفاده قرار بگ ،ياورزكش

 نيدر ا توانند يم عيصنا كنند؟ ينم يگذار هيسرما عياست. چرا صنا دارياما آب فاضالب پا ست؛ين داريپا

 ديبازد يز شركتآب است. ا يبازچرخان ازمندينمشاركت داشته باشند. صنعت ما  رويبا وزارت ن نهيزم
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 درصد است. 5شده بود كه هدررفت آبش  يمدع رشيكردم كه مد

 

 كرده بودند؟ نهيآب چه قدر هز يبازچرخان يتكنولوژ يبرا

به  شانيمدت برا يكنند، در طوالن نهيموضوع ندارم؛ اما هر چه قدر هم كه هز نياز ا يقيدق اطالعات

اسمز  ياند. آنها از استراتژ خانه زده هيتصف كي كه تنها كرد يادعا م رشانيصرفه است. مد شدت به

معكوس  يكه در آن از فشار برا يآب هيتصف نديوارون) استفاده كرده بودند. فرآ يمعكوس (گذرندگ

 ها، ونيآب خالص و حذف  ديتول يبرا تراوا مهين يغشا كيآب از درون  ياسمز انينمودن جر

 .شود يده مها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفا مولكول

 

 مجلس استفاده كرد؟ يو نظارت ينيتقن تياز ظرف توان يم اياجرا نشود، آ ديكه مد نظر دار ياصالحات اگر

 ديمجاز است. با ريغ اش هيهزار چاه مجاز و بق 500هزار چاه در كشور وجود دارد كه  900 اي 800

كشاورز چه كار خواهد  م،يببند كشاورز را كي رمجازي. اگر امروز چاه غميرا ببند رمجازيغ يها چاه

كند، سر و  يكشاورز اعتراض م نيمجاز گره خورده است. ا ريكشاورز به همان چاه غ يكرد؟ همه هست

هم وجود دارد.  يا لهيو قب يقوم يها كشاورز است. بحث 10 يچاه برا كياوقات  ي. گاهكند يصدا م

روز كشاورزان  كي گفت يسئول نامبرده منفر هم شد. م كيچاه منجر به قتل  كيبستن  گفت يم يفرد

سال  10پنج تا  د،يباش داشتهتعداد چاه  نيكه اگر ا مي. به آنها گفتميكرد هيو آنها را توج ميرا جمع كرد

 .ديآب دار گريسال د 30تا  ديكن تيرياما اگر مد د؛يو برو ديجمع كن نجايا ديبا گريد

به مسائل و  يبستند. ورود قهر يريچاه را بدون درگ 30كه در آن منطقه خودشان  كرد يم فيتعر مسئول

دارند. در  ليو تحل هيهستند و امكان تجز ميندارد. مردم ما فه يا دهيكنار زدن مشاركت و اقناع مردم فا

 يبرا يمونيكا مردمحرف زدن با  يبرا ياز فرد يداشتند، اما وقت يزمان جنگ همه مشكالت اقتصاد
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چرا كه مردم  كردند يكه پول نداشتند هم كمك م ييهمه آنها فت،ر يكمك به جبهه م يآور جمع

 جهينت م،يكمك كنند. هرگاه با مردم حرف زد ديشده و همه با ليبه كشور تحم يجنگ كردند يتصور م

و  ميسيقانون برنامه توسعه بنو ا. اگر ده هميمدافع مردم و دولت هست ليوك كي ازمندي. ما نميگرفت يمناسب

. در برنامه پنجم توسعه آمده است كه افتد ينم ياتفاق چيه م،ينرو يو اجماع ساز يساز به سمت اقناع

آمده است. ده سال  يزيچ نياجرا شود. در برنامه ششم هم چن ديكشت با يالگو بيشش ماه پس از تصو

 .ميسته ميعزم و تصم ازمندي. نستين ياست. نشدن نشدهاز قانون برنامه ششم گذشته است اما هنوز ابالغ 

با  توان ي. مديآ يما به كمك م يها يهوا و فضا كشور و تكنولوژ عيمجموعه صنا گريطرف د از

نه. ما در مجلس  ايكار را كرده  نيمشخص كرد كه كشاورز ا يا و استفاده از اطالعات ماهواره يابي مكان

درصد از  90. ميكن جاديمقاصدمان ا دنيرس يبرا يا زهيكه در كشاورز انگ ميرا شروع كرد يحركت

برد. مردم  شياز پ يكار توان يبا كشاورز نم يريو درگ يسيو خرد است. با جو پل يكشاورز ما خصوص

 مشاركت داد. ديرا با
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خبرگزاري  – كند يم ريتأث يگرگان را ب جيخل يروبيخزر ال يايكاهش سطح آب در

  23/03/1401تسنيم مورخ 

 

در حال كاهش است و بر اساس مطالعات  اديز اريبس ريو تبخ مياقل رييتغ ليخزر به دل يايآب در تراز

 يجيخل يروبيدار خواهد بود لذا ال كاهش ادامه نيو ا كند يم دايمتر كاهش پ 3 ،2050انجام شده تا سال 

 خواهد بود. جهينت يوسعت ب نيبه ا

از خشك شدن كامل،  "گرگان جيخل"به منظور نجات  م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

گرگان  جيدهنده خل كه ارتباط يكانال آشوراده و چوپوقل 2 يرانيمقرر شده است تا سازمان بنادر و كشت

شود  شتريگرگان ب جيكند تا ارتباط آب خزر با خل يروبيمان، التو ارديليم 500اعتبار  صيهستند را با تخص

طرح را عالج كار  نيشده و متخصصان ا ستيز طياز كارشناسان مح ياريطرح با مخالفت بس نياما ا

 !دانند يگرگان نم جيخل

وگو با خبرنگار  در گفت ستيز طيكارشناس مح ،يخوانسار يموضوع محسن موسو نيرابطه با ا در

آب در داخل ساحل است و به جز  يتورفتگ كيگرگان  جياظهار كرد: خل ميتسن يخبرگزار ياجتماع

 اندارد. در رابطه ب ييراه به جا كند يمتصل م ايآن را به در ،كوتاه يريآبراهه كوچك كه در مس كي

 ريو تبخ مياقل رييتغ ليخزر به دل يايتراز آب در نكهياول ا ،نكته را در نظر گرفت 2 ديبا جيخل نيا ياياح

و  كند يم دايمتر كاهش پ 3 ،2050در حال كاهش است و بر اساس مطالعات انجام شده تا سال  اديز اريبس

 است. جهينت يوسعت ب نيبه ا يجيخل يروبيدار خواهد بود لذا ال كاهش ادامه نيا

اقع شده است ما و قيخزر در محدوده كشور ما در منطقه عم يايساحل در نكهيادامه داد: با توجه به ا يو

كه  هيمانند روس يو خسارت ما نسبت به كشور مينيب يرا از كاهش تراز آب خزر م بيآس نيكمتر

 كيما در  وركم است اما متأسفانه كش اريبس ،كند يم نيولگا تأم قيدرصد آب خزر را از طر 90خودش 
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و  يچه در جهت گردشگر يروبيگرگان است. لذا ال جيكه آن هم خل نديب يم بيموضوع آس نينقطه از ا

 نيدر مقابل ا توان يرفتن است و نم نيياشتباه است چرا كه آب خزر در حال پا جيخل يايچه در جهت اح

 كاهش سطح آب مقاومت كرد.

چالش  نيرا دوم يروبيبه وجود آمده به دنبال ال يزهايمصالح و دورر ستيز طيكارشناس مح نيا

مصالح  نيمشخص شود كه ا ديبا ،هم درست باشد يروبيال اگر يطرح دانست و گفت: حت نيا يشرويپ

 ستيز طيمح يموجب آلودگ ،كه وارد شوند يا مصالح در هر نقطه نيشود. ا ختهيقرار است در كجا ر

 تواند يم ها يمصالح و آلودگ نياست و ا يعيبكر و طب اريبس يا گرگان منطقه جي. خلشوند يمنطقه م آن

 آن را نابود كند.

 دهيپد ديبا ،گرگان انجام شود جيخل ياياح يكه قرار است برا يرنشان كرد: هر گونه اقدامخاط يموسو

 شود. دهيدر كنار آن د مياقل رييتغ
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خوزستان /  يبرا يمياقل يويخطر سنار زنگ؛ استان عنوان كرد يهواشناس ركليمد

 24/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – كنار گذاشته شوند ديانتقال آب با يها طرح

 

ما  يبرا يزنگ خطر ،يمياقل يويسنار يخروج نكهيا انيخوزستان با ب يهواشناس ركلي/خوزستان مدسنايا

 يمانند گذشته به سمت ديگفت: با م،يانتقال آب را كنار بگذار يها شود و طرح تيريآب مدر دياست و با

 آب هدر برود. يا قطره ميو اجازه نده ميبارش آسمان استفاده كن زانياز هر م يا كه در هر نقطه ميبرو

محدود هستند؛ مردم فكر  يع آباظهار كرد: مناب يو خشكسال يكم آب تيبا اشاره به وضع يزار سبزه محمد

و  ستيگونه ن نيا شهيكه هم يآب وجود دارد در حال شهيهم ميدار يبزرگ يسدها نكهيا ليبه دل كنند يم

سد  نييسال در پا 30تا  20كه  زين يآب را دارند. آب زانيم نياز زمان احداث سدها تاكنون، امسال كمتر

 .ستيابل شرب هم نكرده و ق دايپ يحالت تاالب گريمانده باشد د

 تيريمد يمنابع آب ديبا نيبنابرا ميخشك قرار دار مهيافزود: ما در مناطق خشك و ن يو سنا،يگزارش ا به

 وجود ندارد. يامكان زندگ ندهيصورت در آ نيا ريشود در غ

كه روند  مينيب يسال گذشته توجه شود، م 30خوزستان گفت: اگر به نرخ بارش در  يهواشناس ركليمد

 بوده است. يها در مجموع نزول سال نيش در ابار

 يكيكه  ميكوتاه مدت دار ينيب شيكرد: دو مدل پ انيها، ب بارش يببن شيپ يبا اشاره به چگونگ يزار سبزه

 ينيب شيرا پ ندهيروز آ 15تا  يبارندگ تيوضع يگريو د ندهيدو ساعت آ يكيدر  يبارندگ تيوضع

دارد كه  جودو زين يفصل يها ينيب شيصد صحت دارند. مدل پدر 90تا  ها ينيب شيپ نيكه ا كند يم

 ها باالاست. مدل نيخطا در ا بياما ضر كنند يم ينيب شيرا پ ندهيتا هشت ماه آ يبارندگ تيوضع

در حوضه  وهايسنار نيكه طبق ا دهد يساله را نشان م 100 تيوضع زين يمياقل يوهايعنوان كرد: سنار يو

اگر  يعنيخواهند شد  اديز يو رگبار ديشد يها و بارش شود يها كمتر م كرخه و كارون بزرگ بارش
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 يآن در دو بارش رگبار متريليم 200رخ دهد  يبارندگ متريليم 300ساله  كيقرار است در طول بارش 

 خطرناك است. طيشرا نيكه ا دهد يرخ نم يبارندگ گريماه د 11و در  دهد يرخ م

شود و  تيريآب مدر ديبا نيما است بنابرا يبرا يزنگ خطر ،يميقلا يويسنار يافزود: خروج يزار سبزه

 زانياز هر م يا كه در هر نقطه ميبرو يمانند گذشته به سمت ديبا م؛يانتقال آب را كنار بگذار يها طرح

با استفاده از  ديبا نيآب هدر برود. همچن يا قطره ميو اجازه نده ميبارش آسمان استفاده كن

 .ميو استفاده كن نيريفارس را ش جيخل يها بآ ها، كن نيريش آب

از نقاط در  تيآباد شوند تا جمع ديبا زيفارس ن جيخوزستان گفت: مناطق مجاور خل يهواشناس ركليمد

 حفظ شود. نيسرزم نيا انيشوند تا ك تيسمت هدا نيحال خشك شدن به ا

بارش در  زانيان كرد: هر سال مگرد و غبار خوزستان عنو يها و كانون يخشكسال تيبا اشاره به وضع يو

گفت كه بارش در كدام نقطه كمتر بوده است اما  توان يمناطق مختلف استان خوزستان متفاوت است و نم

 .دهد يبارش رخ م زانيم نيدر مجموع، در آبادان كمتر

و مصرف آب با ادارات مختلف از جمله  يكم آب تيريمد يكرد: در حال حاضر برا انيب يزار سبزه

 .ميبحران خوزستان در ارتباط هست تيريزمان آب و برق و مدسا

و شمال  تيدما گفت: خوزستان، جنوب عراق، كو تيخوزستان با اشاره به وضع يهواشناس ركليمد

 مناطق ثبت شده است. نيدرجه در ا 50 يباال يهستند و دما ايدن يمناطق مسكون نيشرق عربستان گرمتر

هوا است  يها مولكول يدما شود يم يريگ اندازه كسانيبه صورت  ايدن كه در كل ييعنوان كرد: دما يو

 ينه دما ميريگ يهوا را اندازه م يدما راياست ز هيسا ريدر ز ميريگ يكه اندازه م يياجسام. دما ينه دما

و با  ياستاندارد جهان طيادر شر كند ياعالم م يكه هواشناس ييدما نيآفتاب را؛ بنابرا رياجسام در ز

 .شود يم يريگ استاندارد اندازه يها سنجدما

كه  ييكرد: دما انيب كند، ياعالم م يكه هواشناس ييبا دما ياحساس يبا اشاره به تفاوت دما يزار سبزه
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با دماسنج  كند ياعالم م يكه هواشناس ييگزارش شده متفاوت است. دما يبا دما كند يبدن احساس م

فرد در معرض اشعه  نرطوبت، قرار گرفت زانيبدن به م ياحساس ياما دما شود يم يريگ استاندارد اندازه

 يريگ مالك اندازه ،ياحساس يدما نيدارد بنابرا يبستگ يگريآفتاب، نوع پوشش و موارد د ميمستق

 .ستيهوا ن يدما

اما به سطح  كند يهوا را گرم نم يها مولكول اديز ديخوزستان گفت: تابش خورش يهواشناس ركليمد

 .شود ياطراف آن م ياجسام و هوا يو موجب گرما كند يرد ماجسام برخو

 نيشوند؟ عنوان كرد: چن ليتعط ديبا ها تيفعال ،يدر صورت باال رفتن دما از حد ايآ نكهيدر پاسخ به ا يو

دستور  تواند يمقام استان م نيباالتر ديرس يبه بحران طيكه اگر شرا ميدار ينيوجود ندارد اما قوان يزيچ

 بدهد. را يليتعط

شود و  يبحران طيشرا جاديموجب ا تواند يباال م يو دما اديرطوبت ز يافزود: به طور مثال همزمان يو

  ها تيشدن فعال ليتعط يبحران طيجان خود را از دست بدهند؛ در هر شرا يممكن است افراد يحت

 .كنند يريگ ميكند و مسئوالن تصم ينيب شيپ يرا هواشناس طيشرا نيا دياست كه با ريپذ امكان

كرد: در هر كشور بر اساس  انيخوزستان ب يكل هواشناس اداره زاتيتجه تيبا اشاره به وضع يزار سبزه

 يبرا يهنگفت يها نهيهز كايآمر يبه طور مثال ناسا كنند، يم نيرا تام زاتيتجه نيخود ا ياقتصاد تيوضع

 يبحث علم كي يبحث هواشناس .اورنديبه دست ب يسود ندهيتا در آ كند يها صرف م كشف كهكشان

 يمخف يبلكه سود هواشناس ديايبه دست ب يكه سود آن به صورت آن ستيصنعت ن كياست و مانند 

 سخت باشد. يكم نهيزم نيدر ا كرد نهياست هز ديشا نيبنابرا شود يحاصل م ندهياست و در آ

 شتريب يمحصول كشاورز ،يبارندگ قيدق ينيب شيخوزستان عنوان كرد: در صورت پ يهواشناس ركليمد

 مدت ياست اما در طوالن يهواشناس نهيدر زم نهيهز ياز سودها يكيموضوع  نيو بهتر خواهد بود كه ا

 .شود ياز آن حاصل م يشتريب يسودها
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و بدون  يروز و به صورت شبانه زاتيتجه نيخوزستان با كمتر يكل هواشناس اداره يروهايكرد: ن انيب يو

 يخوب طيخارج از شهر مستقر هستند و در شرا يها ستگاهيدر ا روهاياكثر ن كنند؛ يم تياضافه كار فعال

 .كنند ينم تيفعال

از  يقي. نگاه دقميرو هست روبه دهيپد كيخوزستان گفت: در خوزستان هر روز با  يهواشناس ركليمد

 يهر جا پوشش ابر زين ريتصاو نيكه در ا مينگاه كن يا ماهواره ريبه تصاو نكهيمگر ا ميندار يمناطق غرب

 ينيب شيشوند تا پ شياست كه همه نقاط پا ازين يزاتيبه تجه نيوجود ندارد بنابرا ديوجود داشته باشد د

 انجام شود. يبهتر

 يها ستميس نكهياست؛ با توجه به ا فيضع اريبس يهواشناس زاتيافزود: كشور عراق از نظر تجه يزار سبزه

 دياز كاهش د ياطالعات كاف ياوقات حت شتريو ب ميندار يخوب ديد نديآ ياز سمت شرق به غرب م يجو

 .كند يما سخت م يمسائل كار را برا نيو ا ميعراق ندار يدر شهرها يافق

 ستگاهياستان خوزستان ا يگفت: در اكثر شهرها كرد، يصحبت م يونيزيبرنامه تلو كيكه در  يو

 يو شهرها مير همه مناطق خوزستان داشته باشد ياست كه شبكه كامل نيا استياما س ميدار يهواشناس

 .دمجهز شون كنند، يم يريگ را اندازه يهواشناس يخودكار كه پارامترها يها ستگاهيمختلف به ا
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موافقان انتقال آب خزر به سمنان با  ييزورآزما ؛يستيز طيطرح مح كيجنجال دوباره 

 24/03/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – مخالفان

 

 يخزر به سمنان كه از زمان دولت هشتم مطرح و در دولت قبل يايپروژه انتقال آب در - رنايا - تهران

 شده يرا منتف كه آن ستيطزيسازمان حفاظت مح سييل رقب يشده بود با اعالم مخالفت چند بيتصو

 شد. يديجد هآن، وارد مرحل يموافقت با اجرا يمردم سمنان در مجلس برا ندهيدانسته بود و تالش نما

 
بازار  ،يو كاهش منابع آب ياپيپ يها يبه علت خشكسال ريدر چند سال اخ رنا،يگزارش گروه جامعه ا به

و  ستانيعمان به س يايانتقال آب در اياغ شده است؛ انتقال آب خزر به سمنان و د يا حوضه نيانتقال آب ب

و مانند هر خبر داغ  شود يم ها و روزنامه ها يخبرگزار تريت يمدت يدست، برا نياز ا ييبلوچستان و خبرها

 .شد يسپرده م يبه مرور به فراموش يگريد
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شد و  ياول خبر تريخبرها دوباره ت نياز ا يكي ست،يز طيدر هفته مح يعنيجمعه گذشته  انيم نيا در

و  يجمهور سييسالجقه معاون ر يخزر به سمنان  بود كه عل يايشدن پروژه انتقال آب در يآنهم  منتف

خرداد ماه عباس گلرو   22چون  ستيماجرا ن انيپا نجايرا اعالم كرد، البته ا سازمان حفاظت آن سيير

 يجمهور يبه خبرگزار يبا ارسال متن ياسالم يخه در مجلس شوراو سر شهريمردم سمنان، مهد ندهينما

با  يدر مصاحبه حضور رنايا ستيز طيكرد؛ البته همان لحظه خبرنگار مح بيخبر را تكذ نيا ياسالم

پروژه انتقال  ياجرا يسالجقه گفت: برا يشد و عل ايماجرا را جو ستيز  طيسازمان حفاظت مح سيير

 شود. يرابطه انجام نم نيدر ا يكار چينشده است و فعال هم ه ياكنون اقدامخزر به سمنان ت يايآب در

آن بودجه  يپروژه مصوب دولت و برا نيا نكهيبر ا يمردم سمنان در مجلس مبن ندهيدرباره گفته نما يو

حالت پروژه به دولت  نيرا گرفته بود كه در ا ستيز طيپروژه قبالً مجوز مح نيشده است، افزود: ا نييتع

 نيا ياجرا يبرا يكار چيه نكار انجام شده است اما تاكنو نيكه ا شود يم نييآن اعتبار تع يرفته و برا

 .شود يهم انجام نم يپروژه صورت نگرفته و اقدام

در  يكار چينشده است و فعال هم ه يخزر به سمنان تاكنون اقدام يايپروژه انتقال آب در ياجرا يبرا

خزر به سمنان در  يايجرا از چه قرار است؟ در واقع موضوع انتقال آب درشودما يرابطه انجام نم نيا

آب استان  نيأمت يدولت هشتم مطرح شد، همان زمان مطالعات مرتبط با طرح در كارگروه بررس انيپا

در دولت دهم دوباره به عنوان مصوبه  نكهيبود تا ا فيها بالتكل بعد از آن تا مدت د،يرس بيسمنان به تصو

صورت  يابالغ شد اما اقدام يعنوان مجر  به رانيا يرويمطرح و به شركت توسعه منابع آب و ندولت 

بخواهد وارد كار شود دولت  گذار هيدر دولت دوازدهم اعالم شد كه اگر سرما تينگرفت، در نها

همراه به  ياديز يها واكنش ياعالم آمادگ نيقرار دهد، ا اريدارد تا امكانات الزم را در اخت يآمادگ

بركنار شد  يآن مخالفت كرد هر چند بعد از مدت يبا اجرا ستيز طيمعاون وقت سازمان مح يداشت حت

كار موافقت  نين طرح را صادر كرد و با ايا يستيز طيمجوز مح ستيز طيوقت سازمان مح سييو ر
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 اعالم شد. يستيز طيطرح مخرب مح نيا يسازمان با اجرا

بنشانند؛  يطرح وارد عرصه شدند و تالش كردند تا نظرات خود را به كرساز آن مخالفان و موافقان  بعد

دارد اما  ازيآب ن نيبه همراه ندارد و سمنان به ا يبيخود تخر ريطرح در مس نيموافقان معتقد بودند كه ا

خاك،  شيفرسا ر،يدر مس يركانيه يجنگل ها ينابود ست،يز طيمح بيدر مقابل مخالفان نگران تخر

رفتن  نيآب و از ب هياز تصف يپمپاژ، تلخاب ناش يدما در منطقه به علت كار كردن موتورها باال رفتن

 كي يآب رفع بحران كم يراه حل برا نيمنطقه بودند؛ آنها معتقد بودند كه انتقال آب آخر ستمياكوس

 مصرف آب، حياز جمله نحوه صح اه طرح تمام راه نياست كه موافقان ا يدر حال نيمنطقه است ا

 را رها كرده و بر انتقال اصرار دارند. يو بازچرخان هيدرست منابع، تصف تيريمد

 ،يخطاب به حسن روحان يا در نامه ياسالم يمجلس شورا ندهينما 40همان زمان حدود  البته

  و استان سمنان را اعالم كرده يمركز ريوقت، مخالفت خود با طرح انتقال آب خزر به كو يجمهور سيرئ

را با  ودوقت مخالفت خ هيقوه قضائ سيسرگشاده به رئ يا در نامه ندهيتعداد نما نيهم نيمچنبودند، ه

 پروژه اعالم كردند. نيا ياجرا
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از  لومتريك 160خط لوله به طول  2صورت   طرح به نيداشت؟ قرار شده بود ا يچه بود و چه ابعاد طرح

در استان  يو مناطق جنگل زارهايعبور از شال نكا آغاز و پس از روگاهيخزر در مجاورت ن يايسواحل در

در استان سمنان  ركوهيامتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خط ،ير -خط لوله نكا  ريمازندران در مس

خط  كيشود كه  ليشاخه تبد 2به  رزاديشهر شهم يبا عبور از تونل چشمه روزبه در حوال تيشود، در نها

 لومتريك 132به سمت سمنان به طول  يگريو د لومتريك 172طول  لوله به سمت دامغان و شاهرود به

 آب از خزر به سمنان منتقل شود. بمتر مكع ونيليم 200لوله ها قرار بود حدود  نيشود، با ا دهيكش

 نياست كه موافقان ا يدر حال نيمنطقه است ا كي يرفع بحران كم آب يراه حل برا نيآب آخر انتقال

را رها  يو بازچرخان هيدرست منابع ، تصف تيريمصرف آب ، مد حيله نحوه صحطرح تمام راهها از جم

 كرده اند و بر انتقال اصرار دارند

نابود  يركانيه يها هكتار از جنگل 100طرح دستكم  نيا يزده شده بود كه با اجرا نيزمان تخم همان

شده و از ارزش  يثبت جهان انريبه نام ا ونسكويكه با تالش فراوان در  يركانيه يها خواهد شد، جنگل

 است. يو ضرور يرو حفاظت از آنها الزام نيبرخوردار بوده و از ا يفراوان

 نيتام ياقدام برا نيرا آخر يا حوضه نيآب كه انتقال ب يمل يها استيكارشناسان با استناد به س يبرخ

عت مخالفت كردند؛ به و صن يآب كشاورز نيطرح به منظور تام نيا يبا اجرا دانند يآب شرب مردم م

از  ياديو حجم ز يركانيه يباستان يها جنگل ينابود بيو غر بيعج يها طرح نيا جهياعتقاد آنان نت

 و خاك منطقه است. يستيتنوع ز

نحوه انتقال آب از خزر به سمنان  شد، يكارشناسان مطرح م يپروژه كه از سو نيا راداتياز ا گريد يكي

رو انتقال به  نيتر است از ا نييآزاد پا يها متر از آب 30خزر حدود  يايبود، از آنجا كه سطح آب در

بخش  بيعالوه بر تخر كار نيا يكه اجرا شد يكار انجام م نيبا پمپاژ ا ديممكن نبود و با »يثقل«روش 

 هم مقرون به صرفه نبود. ياز لحاظ اقتصاد ر،يو باال رفتن دما در مس ستيز طياز مح ياديز
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نابود خواهد شد،  يركانيه يها هكتار از جنگل 100طرح دستكم  نيا يبود كه با اجرا زده شده نيتخم

 يشده و از ارزش فراوان يثبت جهان رانيبه نام ا ونسكويكه با تالش فراوان در  يركانيه يجنگل ها

ل حال مشك نيا اپروژه اجرا شود؛ ب نيا نكهيهم معتقد بودند كه حاال فرض بر ا يا برخوردار استعده

را چگونه  گريد ياصفهان، خوزستان و صدها جا يآب كم شان،يبختگان و پر يها تاالب ه،ياروم اچهيدر

 شود؟ فيمناطق پروژه انتقال آب تعر نيتمام ا يبرا ديبا ايبرطرف كرد؟ آ ديبا

ر خزر بود، مخالفان معتقد بودند كه خز يايطرح بسته بودن در نيا يمخالفت با اجرا لياز دال گريد يكي

خواهد  يجبران رقابليبسته مانند خزر تبعات غ ستميس كيدر  ياست و هرگونه دستكار  بسته اچهيدر كي

شمال كشور  عياو صن ساتيخواهد كرد و تاس يپروژه آب خزر پسرو نيا يداشت، لذا در صورت اجرا

 خواهد رفت. نياز ب ياديو ص ديدر كنار ص

 ليطرح مخالفت و اعالم كرد به دل نيا يبا اجرا يزداريخها مراتع و آب در آن زمان سازمان جنگل يحت

 با آن مخالف است. گذرد يم يركانيه يها جنگل ريها از مس انتقال لوله نكهيا

 بيهمچون تخر ياعالم كرده بود كه عواقب يركارشناسيها انتقال آب خزر به سمنان را غ جنگل سازمان

 ريانتقال آب، لغزش و رانش مس ريدرخت در مس ياديقطع تعداد ز ،يركانيه يها جبران جنگل رقابليغ

 دارد. يسبز كشور را در پ نيدر دل نگ يخاكبردار يلوله انتقال و حجم باال

از  رايبرود ز نياز ب يدرخت ستياعالم كرده بود كه قرار ن ستيز طيهمان زمان سازمان حفاظت مح البته

ار لوله انتقال نفت بگذرد اما همزمان مخالفان اعالم اند كه لوله انتقال آب از كن وزارت نفت تعهد گرفته

 موافقت نكرده است. يموضوع نيچن يكردند كه وزارت نفت برا

 يدر حال نيراهكار بود؛ ا نيمرحله به فكر آخر نيدر اول ديبود كه نبا نيمجموع نظر تمام مخالفان ا در

آب  يشاهد پسرو رير چند سال اخرا هم ندارد چون د يفشار نيخزر توان و تحمل چن ياياست كه در

كار  نيبا ا نيرابناب م،يهست انكالهيآب شدن تاالب م گرگان و كم جياز خل يخشك شدن بخش يخزر و حت
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مردم آن خطه هم به  التيو ش يكشاورز شود، يشمال با مشكل مواجه م ستيز طيمح نكهيعالوه بر ا

كار مشكل سمنان حل شود اما قطعاً مشكالت  نيباشد كه با ا نياگر فرض بر ا نيبنابرا افتد يخطر م

 خواهد بود. ريناپذ كه جبران ديآ يشمال كشور به وجود م يبرا يديجد

آب  ستيز طيسازمان حفاظت مح سييخرداد ماه ر 20فراوان جمعه  يها هر حال بعد از كش و قوس به

مردم سمنان،  ندهيالبته نماشدن آن را اعالم كرد  يو منتف ختيپروژه ر نيدست موافقان ا يرا رو يپاك

 مخالفت پرداخت. نيا بيبه تكذ ياسالم يو سرخه در مجلس شورا شهريمهد

 چربد. يزور موافقان بر مخالفان م نكهيا اي شود يپروژه خالص م نيخزر از ا يايدر ايآ ديد ديبا حال
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - كشور چقدر است؟ زيآبر يها آب در حوضه ريتبخ زانيم

24/03/1401 

 

 يها در حوضه ريتبخ تيوضع يبررس رو،يآب وزارت ن قاتيبراساس گزارش موسسه تحق -رنايا -تهران

روبرو  ريتبخ شيها با افزا حوضه يبرخها با كاهش و در  حوضه يكشور نشان از آن دارد كه در برخ زيآبر

 خواهد بود.

مسائل  نيتر از مهم يكيكشور  زيآبر يها آب در حوضه ريتبخ زانيم رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

آب هم مشكالت  نيتأم تيباشد وضع شتريب ريتبخ زانياست اگر هرچه م يپراب اي يآب وجودآمدن كم در به

 خواهد داشت. يشتريب

 
نسبت به متوسط  ريتبخ ليپتانس تيهفته، وضع نيا يبرا رويآب وزارت ن قاتياس اعالم مؤسسه تحقاس بر

تا  يو در مناطق مركز ياز جنوب غرب و غرب كشور كاهش ييها در مناطق واقع در بخش ريسال اخ 5
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ور كش وبدر مناطق واقع در شمال، شمال غرب و جن زيو نسبت به هفته گذشته ن يشيشمال كشور افزا

 خواهد بود. يشياز مركز تا شرق و جنوب غرب كشور افزا ييها و در بخش يكاهش

و  يدر نوار شمال ريسال اخ 5نسبت به متوسط  ريبه سوم ت يهفته دوم منته يبرا ريتبخ ليپتانس تيوضع

و نسبت  يشيواقع در مركز تا شرق كشور افزا يصورت پراكنده در نواح و به يجنوب غرب كشور كاهش

شرق كشور  تااز مركز  يها صورت پراكنده در قسمت و به يكشور كاهش يفته گذشته در نوار شمالبه ه

 .شود يم ينيب شيپ شيهمراه با افزا

 

 هفته نيا يروزانه برا ريتبخ ليپتانس ياختالف متوسط هفتگ ينيب شيپ

ادماه نسبت به هفته خرد 27به  يخزر در هفته منته يايدر زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 متريليم 0,2 ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيا كه يخواهد بود درحال متريليم 0,9 يگذشته منف

 است.

 1,2  يشكل است كه نسبت به هفته گذشته منف نيبه ا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يبرا تيوضع نيا

 خواهد بود. متريليم 0,1 يمنف زين ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيخواهد بود و ا متريليم

خردادماه  نسبت به  27به  يدر هفته منته يفالت مركز زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 است. متريليم 0,6 ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيا كه ياست درحال متريليم 0,4هفته گذشته 

خواهد بود  متريليم 0,2شكل است كه نسبت به هفته گذشته  نيوم  به اقر ق زيحوضه آبر يبرا تيوضع نيا

 خواهد بود. متريليم 0,2 يمنف ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيو ا

خردادماه  نسبت به هفته  27به  يشرق در هفته منته يمرز زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 است. متريليم 0,1  ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيا كه يالاست درح متريليم 0,3 يگذشته منف
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شكل است كه نسبت به هفته گذشته  نيعمان به ا يايو در فارس جيخل زيحوضه آبر يبرا تيوضع نيا

 خواهد بود. متريليم 0,3 يمنف ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيخواهد بود و ا متريليم 0,2 يمنف

 
 ريبه سوم ت يهفته  منته يروزانه برا ريتبخ ليپتانس ياختالف متوسط هفتگ ينيب شيپ

به  سوم ماه نسبت به هفته  يخزر در هفته منته يايدر زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 كي يمنف ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيا كه يخواهد بود درحال متريليم 1,6 يگذشته منف

 است. متريليم
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 0,7  يشكل است كه نسبت به هفته گذشته منف نيبه ا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يبرا تيوضع نيا

 خواهد بود. متريليصفر م ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيخواهد بود و ا متريليم

نسبت به   رماهيتسوم  27به  يدر هفته منته يفالت مركز زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 است. متريليم 0,1 ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيا كه ياست درحال متريليم 0,3هفته گذشته 

خواهد بود  متريليم 0,3شكل است كه نسبت به هفته گذشته  نيقر قوم  به ا زيحوضه آبر يبرا تيوضع نيا

 خواهد بود. متريليم 0,6 يمنف ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيو ا

نسبت به هفته   رماهيبه  سوم ت يشرق در هفته منته يمرز زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 است. متريليم 0,1  ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيا كه ياست درحال متريليم  0,1گذشته 

شكل است كه نسبت به هفته گذشته  نيعمان به ا يايو در فارس جيخل زيحوضه آبر يبرا تيوضع نيا

 خواهد بود. متريليم 0,3 يمنف ريسال اخ 5نسبت به دوره مشابه  زانيم نيخواهد بود و ا متريليم 0,2 يمنف
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خوزستان /  يبرا يمياقل يويخطر سنار زنگ؛  استان عنوان كرد يهواشناس ركليمد

 24/03/1401نا مورخ خبرگزاري ايس – كنار گذاشته شوند ديانتقال آب با يها طرح

 

ما  يبرا يزنگ خطر ،يمياقل يويسنار يخروج نكهيا انيخوزستان با ب يهواشناس ركلي/خوزستان مدسنايا

 يمانند گذشته به سمت ديگفت: با م،يانتقال آب را كنار بگذار يها شود و طرح تيريآب مدر دياست و با

 آب هدر برود. يا قطره ميو اجازه نده ميبارش آسمان استفاده كن زانياز هر م يا كه در هر نقطه ميبرو

محدود هستند؛ مردم فكر  ياظهار كرد: منابع آب يو خشكسال يكم آب تيبا اشاره به وضع يزار سبزه محمد

و  ستيگونه ن نيا شهيكه هم يآب وجود دارد در حال شهيهم ميدار يبزرگ يسدها نكهيا ليبه دل كنند يم

سد  نييسال در پا 30تا  20كه  زين يآب را دارند. آب زانيم نياز زمان احداث سدها تاكنون، امسال كمتر

 .ستيكرده و قابل شرب هم ن دايپ يبحالت تاال گريمانده باشد د

 تيريمد يمنابع آب ديبا نيبنابرا ميخشك قرار دار مهيافزود: ما در مناطق خشك و ن يو سنا،يگزارش ا به

 وجود ندارد. يامكان زندگ ندهيصورت در آ نيا ريشود در غ

كه روند  مينيب يسال گذشته توجه شود، م 30خوزستان گفت: اگر به نرخ بارش در  يهواشناس ركليمد

 بوده است. يها در مجموع نزول سال نيبارش در ا

 يكيكه  ميكوتاه مدت دار ينيب شيكرد: دو مدل پ انيها، ب بارش يببن شيپ يبا اشاره به چگونگ يزار سبزه

 ينيب شيرا پ ندهيروز آ 15تا  يبارندگ تيوضع يگريو د ندهيدو ساعت آ يكيدر  يبارندگ تيوضع

دارد كه  جودو زين يفصل يها ينيب شيدرصد صحت دارند. مدل پ 90تا  ها ينيب شيپ نيكه ا كند يم

 ها باالاست. مدل نيخطا در ا بياما ضر كنند يم ينيب شيرا پ ندهيتا هشت ماه آ يبارندگ تيوضع

در حوضه  وهايسنار نيكه طبق ا دهد يساله را نشان م 100 تيوضع زين يمياقل يوهايعنوان كرد: سنار يو

اگر  يعنيخواهند شد  اديز يو رگبار ديشد يها و بارش شود يها كمتر م كارون بزرگ بارشكرخه و 
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 يآن در دو بارش رگبار متريليم 200رخ دهد  يبارندگ متريليم 300ساله  كيقرار است در طول بارش 

 خطرناك است. طيشرا نيكه ا دهد يرخ نم يبارندگ گريماه د 11و در  دهد يرخ م

شود و  تيريآب مدر ديبا نيما است بنابرا يبرا يزنگ خطر ،يمياقل يويسنار يخروج افزود: يزار سبزه

 زانياز هر م يا كه در هر نقطه ميبرو يمانند گذشته به سمت ديبا م؛يانتقال آب را كنار بگذار يها طرح

با استفاده از  ديبا نيآب هدر برود. همچن يا قطره ميو اجازه نده ميبارش آسمان استفاده كن

 .ميو استفاده كن نيريفارس را ش جيخل يها آب ها، كن نيريش بآ

از نقاط در  تيآباد شوند تا جمع ديبا زيفارس ن جيخوزستان گفت: مناطق مجاور خل يهواشناس ركليمد

 حفظ شود. نيسرزم نيا انيشوند تا ك تيسمت هدا نيحال خشك شدن به ا

بارش در  زانيغبار خوزستان عنوان كرد: هر سال مگرد و  يها و كانون يخشكسال تيبا اشاره به وضع يو

گفت كه بارش در كدام نقطه كمتر بوده است اما  توان يمناطق مختلف استان خوزستان متفاوت است و نم

 .دهد يبارش رخ م زانيم نيدر مجموع، در آبادان كمتر

مختلف از جمله و مصرف آب با ادارات  يكم آب تيريمد يكرد: در حال حاضر برا انيب يزار سبزه

 .ميبحران خوزستان در ارتباط هست تيريسازمان آب و برق و مد

و شمال  تيدما گفت: خوزستان، جنوب عراق، كو تيخوزستان با اشاره به وضع يهواشناس ركليمد

 مناطق ثبت شده است. نيدرجه در ا 50 يباال يهستند و دما ايدن يمناطق مسكون نيشرق عربستان گرمتر

هوا است  يها مولكول يدما شود يم يريگ اندازه كسانيبه صورت  ايكه در كل دن يي: دماعنوان كرد يو

 ينه دما ميريگ يهوا را اندازه م يدما راياست ز هيسا ريدر ز ميريگ يكه اندازه م يياجسام. دما ينه دما

و با  يد جهاناستاندار طيادر شر كند ياعالم م يكه هواشناس ييدما نيآفتاب را؛ بنابرا رياجسام در ز

 .شود يم يريگ استاندارد اندازه يها دماسنج

كه  ييكرد: دما انيب كند، ياعالم م يكه هواشناس ييبا دما ياحساس يبا اشاره به تفاوت دما يزار سبزه
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با دماسنج  كند ياعالم م يكه هواشناس ييگزارش شده متفاوت است. دما يبا دما كند يبدن احساس م

فرد در معرض اشعه  نرطوبت، قرار گرفت زانيبدن به م ياحساس ياما دما شود يم يريگ استاندارد اندازه

 يريگ مالك اندازه ،ياحساس يدما نيدارد بنابرا يبستگ يگريآفتاب، نوع پوشش و موارد د ميمستق

 .ستيهوا ن يدما

ه سطح اما ب كند يهوا را گرم نم يها مولكول اديز ديخوزستان گفت: تابش خورش يهواشناس ركليمد

 .شود ياطراف آن م ياجسام و هوا يو موجب گرما كند ياجسام برخورد م

 نيشوند؟ عنوان كرد: چن ليتعط ديبا ها تيفعال ،يدر صورت باال رفتن دما از حد ايآ نكهيدر پاسخ به ا يو

دستور  تواند يمقام استان م نيباالتر ديرس يبه بحران طيكه اگر شرا ميدار ينيوجود ندارد اما قوان يزيچ

 را بدهد. يليتعط

شود و  يبحران طيشرا جاديموجب ا تواند يباال م يو دما اديرطوبت ز يافزود: به طور مثال همزمان يو

  ها تيشدن فعال ليتعط يبحران طيجان خود را از دست بدهند؛ در هر شرا يممكن است افراد يحت

 .كنند يريگ ميد و مسئوالن تصمكن ينيب شيپ يرا هواشناس طيشرا نيا دياست كه با ريپذ امكان

كرد: در هر كشور بر اساس  انيخوزستان ب يكل هواشناس اداره زاتيتجه تيبا اشاره به وضع يزار سبزه

 يبرا يهنگفت يها نهيهز كايآمر يبه طور مثال ناسا كنند، يم نيرا تام زاتيتجه نيخود ا ياقتصاد تيوضع

 يبحث علم كي ي. بحث هواشناساورنديبه دست ب يسود ندهيتا در آ كند يها صرف م كشف كهكشان

 يمخف يبلكه سود هواشناس ديايبه دست ب يكه سود آن به صورت آن ستيصنعت ن كياست و مانند 

 سخت باشد. يكم نهيزم نيدر ا كرد نهياست هز ديشا نيبنابرا شود يحاصل م ندهياست و در آ

 شتريب يمحصول كشاورز ،يبارندگ قيدق ينيب شيخوزستان عنوان كرد: در صورت پ يهواشناس ركليمد

 مدت ياست اما در طوالن يهواشناس نهيدر زم نهيهز ياز سودها يكيموضوع  نيو بهتر خواهد بود كه ا

 .شود ياز آن حاصل م يشتريب يسودها
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و بدون  يروز و به صورت شبانه زاتيتجه نيخوزستان با كمتر يكل هواشناس اداره يروهايكرد: ن انيب يو

 يخوب طيخارج از شهر مستقر هستند و در شرا يها ستگاهيدر ا روهاياكثر ن كنند؛ يم تيفه كار فعالاضا

 .كنند ينم تيفعال

از  يقي. نگاه دقميرو هست روبه دهيپد كيخوزستان گفت: در خوزستان هر روز با  يهواشناس ركليمد

 يهر جا پوشش ابر زين ريتصاو نيدر ا كه مينگاه كن يا ماهواره ريبه تصاو نكهيمگر ا ميندار يمناطق غرب

 ينيب شيشوند تا پ شياست كه همه نقاط پا ازين يزاتيبه تجه نيوجود ندارد بنابرا ديوجود داشته باشد د

 انجام شود. يبهتر

 يها ستميس نكهياست؛ با توجه به ا فيضع اريبس يهواشناس زاتيافزود: كشور عراق از نظر تجه يزار سبزه

 دياز كاهش د ياطالعات كاف ياوقات حت شتريو ب ميندار يخوب ديد نديآ يبه غرب ماز سمت شرق  يجو

 .كند يما سخت م يمسائل كار را برا نيو ا ميعراق ندار يدر شهرها يافق

 ستگاهياستان خوزستان ا يگفت: در اكثر شهرها كرد، يصحبت م يونيزيبرنامه تلو كيكه در  يو

 يو شهرها ميدر همه مناطق خوزستان داشته باش يكه شبكه كامل است نيا استياما س ميدار يهواشناس

 .دمجهز شون كنند، يم يريگ را اندازه يهواشناس يخودكار كه پارامترها يها ستگاهيمختلف به ا
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 با ابرچالش كشور زديزودهنگام  مواجهه؛ استان كشور نيتر بارش نگران كننده كم ندهيآ

 24/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  –

 

 زديدر  يروند خشكسال زدياستان  ياداره كل هواشناس يكاربرد يگروه توسعه هواشناس سيرئ زدي/سنايا

درصد  94كرد و گفت: در حال حاضر  اديابرچالش  كيز آن به عنوان كننده خواند و ا و كشور را نگران

 است. يآب مساحت استان متاثر از كم

 
 

زا در  و از عوامل خسارت دهيچيو پ يعيطب يا دهيپد يباره گفت: خشكسال نيدر ا »يرغالميش محمدرضا«

و  يجيخزنده، تدر دهيپد نيو اجتماع است و از آنجا كه ا ستيز طياقتصاد، مح ،يكشاورز يها حوضه

 منطقه دشوار است. كيآن در  انيشروع و پا قيزمان دق نييمستمر است، تع
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سال طول بكشد و  نيماه تا چند نيكه تداوم آن ممكن است از چند نيبا توجه به ا نيافزود: همچن يو

 نيرات ااثرات و خسا يابيكند، ارز يم رييدر طول زمان تغ يخشكسال ريعالوه بر آن مساحت تحت تاث

 دشوار است. يمخرب جو دهيپد

هم در  ياست، خشكسال يمياقل يدائم دهيپد كيكه  يتوجه داشت كه بر خالف خشك ديبا ،يگفته و به

 منطقه است. كي مياز اقل يو ذات يعيطب يو حالت دهد يمناطق خشك و هم در مناطق مرطوب رخ م

خاص خود و  ييايجغراف تيبه سبب موقع زديستان ا ژهيو به و رانيدر ادامه عنوان كرد: كشور ا يرغالميش

كه  يا مواجه بوده است به گونه يبا مشكل خشكسال ربازياز د ن،يكمربند خشك كره زم يقرار گرفتن رو

كه كشور را از  خواهد يماول از اهورا مزدا  وشيدار ان،يمانده از دوران هخامنش يبر جا يها بهيدر كت

 دارد. و دشمن دور نگه يدروغ، خشكسال

 يسطح يها، به مهار آبها تمدن نياز نخست يكيبه عنوان  انيرانيمشكل ا نيغلبه بر ا ياضافه كرد: برا يو

 به حفر قنات پرداختند. ينيرزميز ياز آبها يبهره مند يدر مناطق خشك برا ايآوردند  يبا ساختن سد رو

 ديتشد يمعضل خشكسال ،يجهان شيرماو گ مياقل رييتغ دهيبا توجه به پد رياخ يگفت: اما در سالها يو

 يدر مناطق دارا ژهيبه و يخشكسال دهيرخداد پد ،ينزوالت جو ديشده است كه كمبود و نوسانات شد

 .كند يم ريناپذ را اجتناب زديخشك مانند استان  مهيخشك و ن مياقل

به  سكير تيريدر مد يديكل ياز فاكتورها يكي يخشكسال شيكه پا نيا انيكارشناس مسئول با ب نيا

 نياز وقوع ا يرياست، گفت: اگرچه امكان جلوگ يدر مناطق مستعد و در معرض خطر خشكسال ژهيو

 و سوء آن را كاهش داد. ياثرات منف يبا اقدامات توان يوجود ندارد اما م دهيپد

 يه برخك يا نگران كننده خواند به گونه اريكشور را بس يو به طور كل زديدر استان  يروند خشكسال يو

و  ياجتماع ،يتبعات اقتصاد ندهيآ يكه در سالها كنند يم اديابرچالش  كياز صاحبنظران از آن به عنوان 

 خواهد داشت. يكشور در پ يرا برا يا گسترده يتيامن
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 شيافزا ،يقحط ،ييغذا تيو امن ديتول ديباعث تهد تواند يم يكه خشكسال نيبا اشاره به ا يرغالميش

و  يشود، اظهار كرد: با بروز خشكسال يا منطقه يها و جنگ ياجتماع يبهايو آس يمهاجرت، ناآرام

 شيافزا زيآب ن يآب و شور تيفيها، كاهش ك مخازن آب يآلودگ ،يسطح يها آب انيكاهش جر

 .ابدي يم

متفاوت  يخشكسال دهيمناطق مختلف نسبت به رخداد پد يريپذ بيعنوان كرد: از آنجا كه شدت آس يو

در مناطق گوناگون متفاوت است و به امكانات  زيبحران ن نيا تيريمد وهيمقابله با آن و ش يااست، راه ه

 .ددار يمردم منطقه بستگ يو اجتماع يفرهنگ يها يژگيو نيمنطقه و همچن كي هيو سرما

در دانش و نگرش افراد و  رييرا تغ يو خشكسال مياقل رييبا تغ يسازگار يراهكارها نياز جمله مهمتر يو

بر  يمبتن ديبا يمقابله با خشكسال يو راهكارها ها استيس يكرد: به عبارت حيمسئوالن جامعه دانست و تصر

استفاده  تيريآبخواه، مد كم عيصنا جاديشامل ا استهايس نيدر منطقه باشد، ا يكم آب تيباور به واقع

 ياستفاده از سامانه هاآب،  نيتأم نينو يروش ها يريموجود، به كارگ عياز آب و پساب در صنا حيصح

و  يمقاوم به خشك اهانيبخش،كشت گ نيدر ا يبهره ور شيو افزا يدر بخش كشاورز ياريآب نينو

 كم است. يآب ازيبا ن اهانيمنطقه و كشت گ ميسازگار با اقل

كم  متر،يليم 94بارش ساالنه  نيانگيبا م زديگفت:استان  زدي يكاربرد يگروه توسعه هواشناس سيرئ

درصد بارش ساالنه  40بارش ساالنه استان در حدود  نيانگيم شود؛ ياستان كشور محسوب م نيتر بارش

درصد  33به  كياستان نسبت به مقدار نرمال خود نزد يجار يوجود بارش سال زراع نيكشور است و با ا

 كاهش داشته است.

 يبوده است و بررس متريليم 62مهر تا به امروز در حدود  يبارش استان از ابتدا نيانگيافزود: م يو

نشان  SPEI ي) استان با استفاده از شاخص خشكساليكيدرولوژيه يبلند مدت (خشكسال يخشكسال

تحت  اندرصد از وسعت است 86، در حدود 1401 بهشتيارد انيبه پا يساله منته 10دوره  يكه ط دهد يم
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 قرار داشته است. يانواع خشكسال ريتاث

اند كه به  را داشته طيشرا نيخاتم و ابركوه بدتر يشهرستانها زياستان ن يها انشهرست انيدر م ،يگفته و به

 بوده است. يدو شهرستان متاثر از انواع خشكسال نيدرصد از پهنه ا 99و  99,5 بيترت

 يخاطرنشان كرد: بررس يرغالمياستان، ش يهواشناس يو به نقل از روابط عموم سنايگزارش ا به

به  دهد؛ يرا نشان م يتر ميبه مراتب وخ طي) استان، شرايكشاورز يسالمدت (خشك انيم يخشكسال

 متاثردرصد از مساحت استان  94از  شي، ب1401 بهشتيارد انيبه پا يساله منته كيدوره  يكه ط يا گونه

 يط زديو  زيابركوه، خاتم، مهر يدرصد وسعت شهرستانها 100 نيبوده است؛ همچن ياز انواع خشكسال

 بوده است. يخشكسال ريتاث مدت تحت نيا

 يمياقل يوهاياست و سنار افتهي شيافزا يبه طور كل يقرن گذشته، شدت خشكسال يادامه داد: ط يو

 ينيب شيمرطوب است. پ يها بوم ستيدر ز يحت د،يشد يهايخشكسال يفراوان شياز افزا يحاك ندهيآ

و  نيياپ ييايجغراف يها طق در عرضاز منا ياريدر بس يكه خشكسال دهد ينشان م ييآب و هوا يها مدل

 .افتيخواهد  شيافزا يا گلخانه يغلظت گازها شيافزا ريتحت تاث يانيم

بر  يجهان شيو گرما مياقل رييتغ دهيبا توجه به پد شود يم ينيب شيمتذكر شد: پ زين انيدر پا يرغالميش

الزم است مسئوالن و  نيبنابراافزوده شود،  ندهيآ يها در سالها و دهه يخشكسال دهيو شدت پد يفراوان

و  امدهايكاهش پ يالزم برا يهامساله، راهكار نيبه ا يمختلف با باور قطع ياستان در بخشها زانير برنامه

 را اتخاذ كنند. ديجد ييآب و هوا طيبا شرا يسازگار اي
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 – تيريو سوء مد يگرفتار غول خشكسال ياست/ منابع آب شيروبه افزا الميدر ا يكم آب

 24/03/1401رگزاري ايسنا مورخ خب

 

گرم و خشك شناخته شده و مردم آن همواره در فصول  يميبه عنوان اقل ران،يكشور ا ربازياز د المي/اسنايا

آب،  حيصح تيريها و عدم مد اند، امسال به دنبال كمبود بارش روبرو بوده يتلف سال با بحران كم آبمخ

را گرفته است. بر اساس  الميكشور از جمله استان ا يها از استان ياريشده و دامن بس تر يمعضل جد نيا

ت گذشته كاهش درصد نسبت سنوا 40از  شيب يدر سال جار الميا يها بارش زانيم يآمار هواشناس

 در استان شده است. ياز منابع آب ياريبس يامر موجب خشك و كم شدن موجود نيداشته، كه ا

 نيكه ا رود يبه شمار م ياستان كم بارش كشور در سال آب نياول المينشان داده استان ا يآمار يها يبررس

بسته به آب همچون نفت، وا عيبلكه به در خصوص صنا ،يو كشاورز يدنيمهم نه تنها در بحث آب آشام

 المياقتصاد استان ا و شتيبه مع يريصدمات جبران ناپذ تواند يمشكل ساز است و م زين يميگاز و پتروش

 وارد كند.

 

 هدررفت آب يعامل اصل يرعلميغ يكشاورز

از  يكيكمبود آب  نكهيا انيبا ب سناي،  در گفتگو با خبرنگار ا المياستاد دانشگاه ا »يميكر يحاج« دكتر

معضل از گذشته تا كنون بر بخش  نيقرن حاضراست، اظهار كرد: ا يها چالش نيبزرگتر

از جمله به خطر انداختن سالمت انسانها، لطمه به  ياريبس يمنف راتيو صنعت تاث يشرب،كشاورز

را به دنبال داشته  ياقتصاد يها تيكاهش فعال نيو همچن دياز چرخه تول يريجلوگ ،يمحصوالت كشاورز

 .است

كمبود آب به  يها كه عامل اصل افزود: عالوه بر كمبود بارش الميدانشگاه ا يدانشكده كشاورز استاد
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 يعدم وجود ضمانت اجرا ،يكاف يساز يعدم آگاه ت،يريسومد لياز قب يگريعوامل د رود، يشمار م

 موثرند. يبر گسترش بحران كم آب زيمتخصص و....ن يرويكمبود ن ،يقو

است كه به علت عدم  ييها از بخش يكي يكشاورز نكهيبر ا ديبا تاك الميدانشگاه ا يدرولوژيه استاد

 حيدارد ، تصر يسهم  را در هدر رفت منابع آب نيتر شيب حيصح تيريو مد يزياز برنامه ر يبرخوردار

بر، به  از كشت محصوالت آب يريجلوگ ،ياريآب نينو يها ستمياز س يبرخوردار ن،يسرزم شيكرد:آما

رفع بحران كم  يها ياز راهكار ،يسنت ياز كشاورز يريجلوگ نيمتخصص و همچن يروهاين يريكارگ

 .روديبه شمار م يدر بخش كشاورز يآب

 

 ست؟يحل چ راه

آب باران در  رهيذخ ياحداث سد و مخازن آب برا ،يعلم يها و برنامه ماتيگفت: اعمال تصم يميكر

 تيضمانت اجرا، حفاظت از كم تيها و تقو نظارت شيزااف ،يشهر يها آب يبند ميو زمستان، تقس زييپا

و تبع  كشوربحران آب در  دياز تشد يريجلوگ ياقدامات الزمه برا گريموجود از د يمنابع آب فتيو ك

 .رود يبه شمار م المياستان ا

ر همه مردم است، ادامه داد: عالوه ب يبرا هيسرما كيآب  نكهيبر ا ديبا تاك الميدانشگاه ا اريدانش

 ييآموزش كشاورزان و ارائه طرح ها ،يبا فرهنگ ساز زين انيو دانشگاه انيدانشجو ،يمتول يها دستگاه

 بحران كوشا باشند. نيدر حل ا تواننديآب م تيريدر خصوص مد

 نكهيا انيبا ب سنايدر گفتگو با خبرنگار ا  زين المياستان ا يا شركت آب منطقه رعاملي، مد» پوراحمد يعل«

قرار داده، اظهار كرد:  رياستان را تحت تاث يو زمستان سال گذشته منابع آب زييدر پا ها يندگكاهش بار

درصد  30از  شيگذشته ب لدرصد است كه متاسفانه نسبت به سا 48 الميمخازن استان ا يحجم كنون

 كاهش داشته است.
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آب شرب  نيال حاظر تامو مهم در ح ياصل تيافزود: اولو المياستان ا يا عامل شركت آب منطقه ريمد

باشد كه آب شرب مشتركان، حق آبه  يا مصرف آب به گونه تيريمد ديمشتركان است، اما با

 شود. نيوصنعت توامان تام يآب كشاورز ست،يز طيمح

 ازيو ن شتيكشاورزان اعم از زارعان، دامداران و صنعت با توجه به مع ازيآب مورد ن نيادامه داد: تام يو

 .شود يم نيجامعه تام

در مصرف آب  شود يخواهش م زين از مردم  يمنابع آب ديكرد: با توجه به كاهش شد حياحمد تصر پور

 كاسته شود. يمعضل كم آب انباريكنند تا از آثار ز ييصرفه جو

 يجد يديمشكالت موجود تمه شتريبا شناخت هر چه ب ستيبايگذاران كشور م استيو س زانير برنامه

از  داريعادالنه و پا يمطلوب، دسترس تيريمد يتا با اجرا شندينديبحران ب نيند امتوقف كردن رو يبرا

 منابع آب فراهم شود.

 ي: مهسا نظرخبرنگار
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آب بستر  يگرگان به صدا درآمده است /شور جيخل ياستاندار گلستان: زنگ خطر خشك

 24/03/13401خبرگزاري تسنيم مورخ  – خزر يايبرابر در 2,5 جيخل

 

گرگان،  جيخل يروبيدر ال عيگرگان گفت: تسر جيخل تيبر اهم دياستاندار گلستان با تاك -ها استان گروه

و  ستيز طيمح ،يگرگان در واقع كشاورز جيخل يستان گلستان است و خشكا يممانعت از نابود

 .كند يم ديتهد يسالمت مردم استان را به صورت جد

محمد زنگانه در  يگلستان، عل ياستاندار ياز گرگان، به نقل از روابط عموم ميتسن يگزارش خبرگزار به

 ريو معاون وز اءيخاتم االنب يگاه سازندگالسادات فرمانده قرار هوش نيدحسيبا حضور سردار س يا جلسه

صورت  شتريكه پ يمطالعاتاظهار داشت: بر اساس  يانورديسازمان بنادر و در رعامليو مد يراه و شهرساز

كشور ،  يها تاالب يگرگان به صدا درآمد و بر اساس مصوبه ستاد مل جيخل يگرفت، زنگ خطر خشك

 شد. آن درنظر گرفته يبرا يا برنامه مداخله 14

آشور و  يها خصوصاً در كانال يروبيگرگان ال جينجات خل يبرنامه در راستا نيافزود: مهمتر يو

 زين جيتوجه داشت كه در بستر خل ديآن بازگردد و البته با يخدادا تيها به هو است تا بستر كانال يچاپاقل

 .استرفته صورت نگ يروبياز چند دهه ال شيگرفته، ب يكه بصورت دائم صورت م يروبيال

گرگان، پمپاژ آب است كه البته مطالعات آن انجام  جيدوم در خل تيشد: اولو ادآوريگلستان  استاندار

قره  يحق آب از رودخانه ها نيپمپاژ آب و تام ،يروبيشود. ال ييهرچه زودتر وارد فاز اجرا ديشده و با

 را داشته باشد. زمال ياثربخشهم زمان انجام شود تا  ديسو در گلستان و نكارود در مازندران با

به عنوان  يمكان كه روزگار نيشود تا ا جيرودخانه ها وارد خل قياز طر نيريآب ش ديادامه داد: با يو

 شود. ايبوده، اح ياريو خاو ياستخوان انيماه يزيتخم ر يبرا يخزر مكان يايرحم در

خزر شده و عمق  يايبرابر در 2,5 جيآب در بستر خل يگلستان خاطرنشان كرد: متأسفانه شور استاندار
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ممكن است روند  ياست كه حت يبه گونه ا طيو شرا دهيمتر رس مينقاط به كمتر از ن يآب در برخ

استان با چالش مواجه خواهد  اتيصورت ح نيكه در ا رديساله صورت گ 3 ينيب شياز ب تر عيسر يخشك

 شد.

و امكانات  زاتياست تجه ازينباشد اما ن يوانع مالم يروبيال يدر اجرا شود يم ينيب شيگفت: ب زنگانه

 شود. عيتسر يروبيتا روند ال ابدي شيافزا

استان به  يها از رودخانه لومتريك 600از  شيكرد: ب دياستان تاك يرودخانه ها تيبا اشاره به وضع يو

 عتريهرچه سر دياست كه با يروبيال ازمندين 1398 ليسو از زمان س رود و قره خصوص در حوزه گرگان

 يبحران برا تيريمد اراتتومان از محل اعتب ارديليم 25كه البته  ميانجام شود تا شاهد حادثه مشابه نباش

 رودخانه اترك در نظر گرفته شده است. يروبيال
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 يا حوضه ني/ انتقال بستيخزر ن يايراهكار رفع كمبود آب سمنان، انتقال آب در

 25/03/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي آب حل مشكل كم يراهكار برا نيآخر

 

انتقال  يها پروژه يگفت: معموال اجرا قاتيواحد علوم و تحق ياستاد دانشگاه آزاد اسالم - رنايا - تهران

 يراهكار برا نيبه عنوان آخر ايدهد اما در تمام دن يجواب نم يآب حل مشكل كم يبرا يا حوضه نيآب ب

 شود. يراه حل مطرح م نياست كه در كشور ما متاسفانه به عنوان اول يرفت از كم آب برون

 رنايا ستيز طيخزر به سمنان به خبرنگار مح يايدرروز چهارشنبه درباره پروژه انتقال آب  يفرشچ نيپرو

است كه اگر اجرا شود  يستيز طيمح يطرح ها نيتر از مخرب يكيافزود: انتقال آب خزر به سمنان 

 ن خواهد رفت.يخط لوله از ب ريدر مس يعيطب يها ستگاهيخاك و ز ،يركانيه يها از جنگل ياديبخش ز

 300 اي 200خزر مثال  يايبرداشت آب از در يكه برا يياظهار داشت: با آن حساب و كتاب ها يو

 نيريآب ش نكهيا يچون برا خورد يرقم م يپهنه آب نيا يمتر مكعب در سال كرده بودند نابود ونيليم

 نيريمبداء ش راگر بخواهند آب را د نكهياز خزر برداشت شود، دوم ا زانيم نيبرابر ا 3حداقل  ديشود با

اطراف و  يكشاورز يها نيشور شدن زم ،ييماييش يها ياز جمله آلودگ ياديكنند خودش معضالت ز

 دهيتراش يركانيه يها از جنگل ياديبخش ز ديبا يگذار لوله يبرا نيهوا را به همراه دارد همچن يآلودگ

 نياز ب ياديرو درختان ز نياداشتند از  ياديكه قرار بود استفاده شود قطر ز ييها چون لوله شد يم

 رفت. يم

 

 ميكن يرا با انتقال آب خزر به سمنان نابود م يركانيه يها جنگل

را در  يركانيه يها جنگل ميبتوان نكهيا يكرد: برا ديتاك ست،يز طياستاد دانشگاه و كارشناس مح نيا

آنرا به نام  كرد يهم تالش م جانيآذربا رايانجام شد ز ياديتالش ز ميكن يثبت جهان رانيبه نام ا ونسكوي
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جنگل در كشور ما است،  نياز ا ياديچون بخش ز ميما موفق شد تيبت كند اما در نهاخودش ث

 ديبا نيبنابرا نديشكل در آ نيتا به ا ديسال طول كش ها ونيليندارد و م نيگزياست كه جا يجنگل يركانيه

 .ميببر نيآنرا از ب يبه راحت نكهينه ا ميبا تمام توان از آن محافظت كن

بر عهده  ازدهميرا در دولت  ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيحكه معاونت م يفرشچ

به علت ارتفاع  گريطرح مخالفت كرده بود، افزود: از طرف د نيا يداشت و همان زمان هم با اجرا

 عالوهخود  نيانتقال آب از روش پمپاژ استفاده كنند كه ا يخزر وجود دارد مجبورند برا يكه برا يسطح

دولت  يهم برا ياديز نهيهز شود، يگرم م اريپمپاژ بس يها مناطق محل عبور لوله و دستگاه ياهو نكهيبر ا

شده هر  تمام متيروش، ق نيبا ا ديتوان فهم يم يحساب و كتاب سرانگشت كيبه همراه دارد ، در واقع با 

بدهد و آب  يپول نياست چن حاضركدام صنعت  نيبنابرا رسد يهزار تومان م 20متر مكعب آب به حدود 

 بدهد فشار مضاعف بر شانه دولت خواهد بود. ارانهي عيصنا نيبخرد؟ اگر هم دولت بخواهد به ا

انجام شد  ياديتالش ز ميكن يثبت جهان رانيبه نام ا ونسكويرا در  يركانيه يجنگل ها ميبتوان نكهيا يبرا

 ميما موفق شد تيهاكرد آنرا به نام خودش ثبت كند اما در ن يهم تالش م جانيچون آذربا

كه در منطقه  يو باغات ياز كشاورز ياديآب بخش ز يساز نيريبا ش نكهيكرد: از همه مهمتر ا ديتاك يو

كه  شود يم ديتول ييها تلخابه رديگ يصورت م يساز نيريش يدر واقع وقت شوند، يمبدا قرار دارند شور م

 يقرار م ريآن منطقه را تحت تاث ستمياكوس شوند به مرور ختهير ايمعدوم شوند حال اگر داخل در ديبا

 هيتخل نكهيخاك را به همراه خواهد داشت، ضمن ا يشود هم شور هيتخل نيدهد و اگر داخل سرزم

 اريبس نهيخود هز نيشود و ا يلوله كش ديچون با ستين يكار راحت ايها در داخل در تلخابه نيكردن ا

 هيتخل يبرا يلومتريچند ك يها رسد كه بخواهند لوله يم به نظر ديرو بع نيبه همراه دارد از ا ياديز

 ها به عمق خزر بكشند. تلخابه
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 طرح انتقال آب يخزر به اجرا هيهمسا يكشورها بيترغ

به دنبال  يطرح هم مطرح شده اما متاسفانه هنوز عده ا نيا يمطالعات انجام شده و مضرات اجرا تمام

 آن هستند. ياجرا

 نيكه وجود دارد ا يگريمساله مهم د كيادامه داد:  قاتيواحد علوم و تحق يسالمدانشگاه آزاد ا استاد

جبران  ديشود چگونه با يكه از آن برداشت م يآب نيكامال بسته است بنابرا يايدر كياست كه خزر 

 كار را نيا رانيا اشداگر قرار ب نكهيهم ا گريآن وارد نشود، مسئله مهم د ستميبه اكوس يشود تا صدمه ا

كه در آن صورت  كنند يكار را آغاز م نياطراف خزر هم به مرور ا گريد يانجام دهد قطعا كشورها

 ماند. ينم ياز خزر باق يزيچ گريد

 يو استانداردها مشكل يستيز طيمح يها پروتكل تيكردن آب با رعا نيرياظهار داشت: البته ش يو

است كه معموال هم جواب  يافت طوالنآنهم به مس يحوضه ا نيندارد؛ بلكه مشكل، انتقال آب ب

 عالوه. ستين يجهات كار درست چيانتقال از ه نيهم جواب نداده است بنابرا ايدن يجا چيدر ه دهد، ينم

 نيكشور هم در تام يشمال يكند، االن استان ها يم جادياست كه ا يمهم تنش اجتماع اريمساله بس نيبر ا

اگر قرار  يطيشرا نيدر چن نيبنابرا ستيچندان آسان ن شانيبه آب شرب برا يآب مشكل دارند و دسترس

كند، تمام  يم جاديا يتماعخودش قطعا تنش اج نيمنتقل كنند ا يگريد يآنها را به جا يباشد منبع آب

 يبه دنبال اجرا يطرح هم مطرح شده اما متاسفانه هنوز عده ا نيا يمطالعات انجام شده و مضرات اجرا

 آن هستند.

با  يگفت: به طور كل ستين يكار درست يحوضه ا نيدر مجموع انتقال آب ب ايآ نكهياره ادرب يفرشچ

روند مسافت و  نيمساله مهم در ا ستين يكار درست يحوضه ا نيتوان گفت كه انتقال ب ينم تيقطع

 ميستين الفو بلوچستان مخ ستانيعمان به استان س يايمبداء و مقصد است، مثال با انتقال آب در طيشرا

رو مجوز  نيخزر ندارد از ا يايمشابه در يدارد و معضالت يهند دسترس انوسيعمان به اق يايچون در
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 ايوجود ندارد كه نابود شود  يطرح جنگل نيا ياجرا ريصادر شد، در واقع در مس ستانيانتقال آن به س

ا و مقصد در مبد يمكان تيموقع نيمتفاوت است، بنابرا طيشور شود، در مجموع شرا يخاك كشاورز

 مهم است. اريبس يطرح نيچن ياجرا

راهكار  نيزنند كه آخر يدست م يحوضه ا نيبه انتقال آب ب يزمان ايدن ياظهار داشت: در همه جا يو

راه  يدر ابتدا ميمنابع آب را انجام داده باش تيريمد يكدام از برنامه ها چيه نكهيباشد اما ما االن بدون ا

است كه سطح  يدر حال نيا م،يا دهيباره به انتقال آب چسب كيو  ميدار ديتاكراه حل  نيآخر يبه اجرا

اگر قرار  نيرفتن است و كاهش تراز همچنان ادامه خواهد داشت بنابرا نييخزر در حال پا يايآب در

 گريد يو در كنار آن كشورها ميكاهش سطح تراز خزر را داشته باش متريسانت 10تا  8 نيباشد هر سال ب

 .افتد يم يچه اتفاق ديت به انتقال بزنند ؛ تصور كنهم دس

 يگفت: برا ستيكمبود آب چ يدر مناطق دارا يراهكار برون رفت از مشكل كم آب نكهيدرباره ا يو

در مصرف،  ييمنابع آب، صرفه جو تيريوجود دارد از جمله مد ياديز يها معضل راه نيبرون رفت از ا

است، حاال  دهتمركز نش ديكدام از آنها آنطور كه با چيه يسفانه روپساب ها كه متا هيو تصف يبازچرخان

 تامل دارد. يدارند خود جا ديمرحله تاك نيراهكارها به آخر نيبدون توجه به ا يعده ا نكهيا

ساله است  15حداقل  يطرح برنامه ا نيمساله هم توجه كرد كه ا نيبه ا دياظهارداشت: البته با يفرشچ

 شياز پ شيخزر را ب اتيخواهد شد كه ح جادياجرا ا ريدر مس ياديمدت مشكالت ز نياقطعا در  نيبنابرا

 ازيبه آن ن شهيهم يبرابلكه  ميخواه يامروز و فردا نم يبه خطر خواهد انداخت، ما كه خزر را فقط برا

 يلو به طور ك ستمياكوس يكم شود قطعا خطر بزرگ ايدر نياگر قرار باشد مدام آب ا نيبنابرا ميدار

 خواهد كرد. ديرا تهد يحوضه آب نيا اتيح
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - »رود ندهيزا« انينقطه پا نجايا !نيزم رانيا يزنگ خطر برا

25/03/1401 

  

 نمايپ خوش سامان

 
از نقطه آغاز  لومتريك 400حدود  يكه پس از ط يياست؛ جا رود ندهيزا يطوالن ريمس انينقطه پا نجايا

و دشوار، در  وخم چيپر پ ،يراه طوالن كيارتفاعات زاگرس و عبور از  يخاور يها سفرش از دامنه

دچار كم  79در سال  ربا نياول يبرا رود ندهياست. زا گرفته يآرام م ان،ينقطه پا نيروزگاران گذشته در ا

باالدست و  رمجازيغ يها كمتر و كمتر شد، با برداشت يرودخانه دائم نيا انيشد و به مرور جر يآب

. ميمواجه شد رود ندهيكامل زا يبارها با خشك 90شد و در دهه  ليتبد يفصل يا به رودخانه تيريسوءمد

ماه  شد و در بهمن يجار رود ندهيهفت روز زا بار به مدت 2ماه  18در عرض  1400و  99 يها سال نيما ب

 يها آب به كانال دنيكشاورزان شرق اصفهان باز شد كه دو روز تا رس يروز برا 10به مدت  1401سال 

تا به  1401ماه  كشاورزان شرق اصفهان شد. از بهمن ليكشاورزان زمان برد و عمالً هشت روز آب تحو

 يآب به قدر زانيم نيداده شد و ا ليبه مدت ده روز تحو وحله امروز حقابه كشاورزان شرق در پنج مر
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كشت غله و گلرنگ رفت. البته به  ريشرق اصفهان ز يدرصد اراض 30تنها  ،يجار يبود كه در سال آب

 بيدام شد و كشت آنها آس يچرا ياراض نياز ا يآب، بخش ليگفته كشاورزان با توجه به نوسانات تحو

 .ديد
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 25/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – است يجد ارياستان زنجان بس بحران آب در

 

است بحران آب در  نيا تيزنجان گفت: اظهار كرد: واقع يا شركت آب منطقه رعاملي/زنجان مدسنايا

 ارياستان بس يآب سدها يسبب شده تا ورود ها يبارندگ زانياست؛ كاهش م يجد ارياستان زنجان بس

خواهد  اجهمو يآب كم يرو استان را با چالش جد شيپ يها در ماه تيامر در نها نيكند كه ا دايكاهش پ

 كرد.

 25صبح امروز ( يافشار ليزنجان، اسماع يا شركت آب منطقه يو به نقل از روابط عموم سنايگزارش ا به

منابع آب  يماياز س يحفاظت منابع آب استان استان، گزارش يجلسه شورا نيخردادماه) در چهل وششم

برنج در  كشت تياعمال محدود ،يبخش و تعادل اءيطرح اح ياستان، از اقدامات انجام شده در راستا

در  پر آب طلب عياستقرار صنا تيورس، طرح محدود نهيآب شرب و بهداشت سد ك صياستان، تخص

 ارائه كرد. يمحدوده شرق زنجان و ... گزارش مبسوط

موضوع  نيشد: ا ادآوريدانست و  ياستان را نسبت به سال گذشته منف يآورد اكثر سدها تيوضع يو

بخصوص در سد  م،يرا در مصارف آب سدها داشته باش يحداكثر ييجو صرفه يستيآن است كه با انگريب

 مصرف آب شرب شهر زنجان است.از  يميحدود ن كننده نيتهم كه تام

مرتبط  يها تياستان و فعال رمجازيغ يها چاه تياز وضع يزنجان، گزارش يا شركت آب منطقه رعامليمد

عمل آمده،  به يها تيو فعال ها يريگيارائه كرد و افزود: با پ رياخ يها در سال يبخش و تعادل ايبا طرح اح

راستا  نيكه در ا ستمترمكعب مسدود شده ا ونيليم كيبا حجم حدود  رمجازيحلقه چاه غ 54تعداد 

 .ميرا شاهد هست ينيرزميآب ز ريدر ذخا ييجو صرفه

شركت  نيا ،يو كشاورز يمجاز در بخش صنعت يها برداشت چاه زانيكنترل م ياظهار كرد: برا يو

تگاه دس 39اقدام و  يكشاورز يها چاه يدستگاه كنتور هوشمند آب و برق بر رو 22نسبت به نصب 
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 شده است. يآور و جمع فيدر استان توق ياز متخلفان منابع آب رمجازيغ يادوات حفار

 يمنابع آب تيفيكه موجب كاهش ك يعناصر نيگفت: مهمتر زيسد تهم ن تيدر خصوص وضع يافشار

 .شود يوارد آب م يها و كشاورز دام ،يفاضالب خانگ قيازت و فسفر بوده كه از طر شود، يسد م نيا

سد  يندگيدر آال رگذاريعناصر تاث نيكرد: در جهت رفع ا حيحفاظت منابع آب استان تصر يشورا ريدب

تهم توسط شركت آب  يروستا يآور فاضالب و شبكه جمع خانه هيدر احداث تصف عيبه تسر توان يتهم م

ه ب صالمذكور از ات يروستا ياهال يالزم جهت مشاركت حداكثر داتيو فاضالب استان و انجام تمه

احداث  قيباال دست سد تهم از طر يروستاها ريفاضالب سا تيريفاضالب، مد يآور شبكه جمع

 ساخته، شيپ يها خانه هيدرصورت امكان استفاده از تصف ايتانك و  كيسپت رينظ هيتصف شيپ يواحدها

(براساس  زولهيا يآن در مكان عيتجم قينامبرده از طر يروستاها ياهال ازيمازاد بر ن يكود دام تيريمد

سبز  يمحترم زنجان جهت استفاده در فضا يآن توسط شهردار دي) و خريطيمح ستيز ياستانداردها

است كه  ييها نهينظر و هز بحث و تبادل ازمنديبه نوبه خود ن كيموارد اشاره كرد كه هر  گريو د يشهر

 آن را ناممكن سازد. ياجرا ديشا

اشاره كرد و  زيآب شرب شهر زنجان ن داريپا نيات تامزنجان به مخاطر يشركت آب منطقه ا رعامليمد

بر  يمنف ريآب و تاث نيتام تيمحدود ليدرشرق شهر زنجان بدل ديجد عيصنا يگفت: استقرار احتمال

مخرب بر  ريتاثدر شرق شهر و  ديجد ندهيآال عيصنا ياستقرار احتمال ،ينيرزميآب ز شتريآبخوان و افت ب

شده در  هيخوان با ارزش شرق زنجان و استفاده از آب شرب تصف آب هيتخل ،ينيرزميز يها آب تيفيك

 يها سوء بر چاه ريو تاث تيفيك يب ينيرزميسطح آب ز يو باالآمدگ يسبز و مصارف متعدد خدمات يفضا

است  ياز موارد يشهر يها مخرب بر ساختمان ريتاث نيفعال و رزرو آب شرب داخل شهر زنجان و همچن

 موانع مرتفع شوند. نيدر اسرع وقت ا يستيو با دهد يقرار م يندگيا در معرض آالكه حوزه آب شرب ر

 



   

 

 

153 
 1401خرداد   -) 55هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

است  متريليم 213حدود  1401-1400 يخرداد ماه سال آب 23تا  ها يمسئول ادامه داد: مجموع بارندگ نيا

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته  7بوده و حدود  متريليم 192رقم در سال گذشته حدود  نيكه ا

 داشته است. شيافزا

استان  يرو شيپ ياساس يها از چالش يكيموضوع كه  نيبر ا ديجلسه با تاك نيزنجان در ا استاندار

 يجد ارياست بحران آب در استان زنجان بس نيا تيآب خواهد بود، اظهار كرد: واقع نيمربوط به تام

امر  نيا كهكند  دايكاهش پ ارياستان بس يآب سدها يسبب شده تا ورود ها يبارندگ زانياست؛ كاهش م

 مواجه خواهد كرد. يآب كم يرو استان را با چالش جد شيپ يها در ماه تيدر نها

 عيها تسر از آن يكيدر حوزه آب در نظر گرفته شده است كه  يمختلف يها گفت: برنامه يافشارچ محسن

به استان  جمهور سيسفر رئ يطرح جزء مصوبات اصل نيكار استان است كه ا مهين ياتمام سدها يدر اجرا

 است. روين ريوز ريسفر اخ نيزنجان و همچن
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 – است رود ندهيزا يدائم انيراه حفظ اصفهان، جر تنها /يگر مطالبه يبرا يفرصت/

 25/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

دانشگاه اصفهان تنها راه نگهداشت و پاسداشت  يشناس نيگروه زم يعلم ئتي/اصفهان عضو هسنايا

 بياز آس يريجلوگ يآبخوان برا تيرود اعالم كرد و گفت: تقو ندهيزا يدائم انياصفهان را جر

 فرونشست در اصفهان الزم است.

جمهور به بروز  سيدانشگاه از رئ دياز مطالبات اسات يكيدر خصوص  سنايوگو با ا فتدر گ فرد يقاض اكبر

معضل اصفهان در حال حاضر فرونشست  نيتر يفرونشست در اصفهان اشاره و اظهار كرد: اصل دهيپد

 فرونشستآب دچار  هيرو يبرداشت ب ليشدن آبخوان است كه سطح شهر اصفهان به دل ياز خال يناش

 شده است. لياصفهان تبد يخيبقاء شهر تار يبرا يمعضل جد كيو به   شده

مشكل  نيا يبرا ياقدام جد ديمشخص است، با زيافزود: مسئله اصفهان مشخص و راهكار رفع آن ن يو

به  يتر ژهياست كه نگاه و نيجمهور ا سيدانشگاه از رئ ديعنوان اسات اتخاذ شود. درخواست و مطالبه ما به

 د.اصفهان داشته باشن

از  يريجلوگ زيدر سطح شهر اصفهان ن نيفرونشست زم نديكاهش فرا ايفرد گفت: راهكار رفع  يقاض

آبخوان از  هيو همزمان تغذ قيعم يها توقف برداشت آب از چاه ايكاهش و  قيشدن آبخوان از طر يخال

 است. رود ندهيزا يشدن دائم يجار قيطر

به اصفهان  دياست و دولت با نهاياز ا شيب يليكشور خ يبرااستاد دانشگاه اضافه كرد: ارزش اصفهان  نيا

باال است و  اريبس كنند، يم جاديكشور ا ياستان برا نيا عيكه صنا يبدهد. سهم درآمد يشتريب يبها

 شهر استفاده شود.  نيا تيفيبهبود ك يبرا يسهم، بخش نياست كه از ا ستهيشا

و با ارزش است، خاطرنشان  يغن اريبس يخيو تار ياظ فرهنگشهر اصفهان به لح نكهيبرا ديبا تأك فرد يقاض
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گرفتن  دهيبوده و جزء افتخارات كشور است. ناد رانياز تمدن و فرهنگ ا يكرد: اصفهان قسمت مهم

 يبرا يبزرگ اريمنجر به بروز مشكالت بس كينزد ندهيدر آ تواند يمشكل فرونشست در شهراصفهان م

وجود داشته  ياصفهان ميخواهد بود. اگر بخواه رممكنيغ ديو شا بر نهيهز اريكشور شود كه جبران آن بس

 است. رود ندهيآب زا يشدن دائم يباشد، تنها راه نگهداشت و حفاظت از آن جار
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 26/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – زيآبر يها بارش در حوضه يزن گمانه

 

 رماه،يت3به  يهفته منته ياست كه برا نياز ا يآب حاك قاتيموسسه تحق يها ي: بررس اقتصاد يايدن

 يرسان   اطالع گاهيخزر وجود دارد. به گزارش پا يايدر زيكشور و حوضه آبر ياحتمال بارش در نوار شمال

پراكنده در  يها   كه وقوع بارش دهد يآب نشان م قاتيش تازه موسسه تحق(پاون)، گزار رويوزارت ن

به    با توجه  ني. همچنشود يم ينيب شيهفته پ نيشرق كشور در ا و جنوب يشمال يمناطق واقع در نواح

خصوص    كشور، به يهفته دوم، احتمال وقوع بارش در نوار شمال يبرا شده   ينيب شيانداز بارش پ   چشم

 خزر مورد انتظار خواهد بود. يايل درسواح

را تجربه  يمتر يليم كيو متوسط محدوده  يمتر يليم34بارش  نهيشيشرق ب يمرز زيهفته، حوضه آبر نيا

 زيبارش در حوضه آبر تيكشور است. وضع زيآبر يها   حوضه نيدر ب زانيم نيشتريكه ب كند يم

و  فارس   جيخل زيحوضه آبر يهفته برا نيواهد بود. ارا شاهد خ يمتر يليم29بارش  نهيشيهم ب يمركز فالت

 زيشده است كه متوسط محدوده ندارد. حوضه آبر    ينيب شيپ يمتر يليم27بارش  نهيشيعمان هم ب يايدر

قوم هم  قره زيرا دارد. در حوضه آبر متر يليم2و متوسط محدوده  متر يليم24بارش  نهيشيب زيخزر ن يايدر

 زانيم نيبود. كمتر ميرا شاهد خواه يمتر يليم3با متوسط محدوده  يمتر يليم22بارش  نهيشيهفته، ب نيدر ا

 متر يليم11بارش آن  نهيشيكه ب يا   گونه   خواهد داد؛ به يرو هياروم اچهيدر زيهفته در حوضه آبر نيبارش ا

حوضه بدون 9، 2درجه زيحوضه آبر30هفته از مجموع  نيخواهد بود. ا متر يليم كيبا متوسط محدوده 

بود، در هفته  يخردادماه شاهد بارش كم27به  يخزر كه در هفته منته يايدر زيبارش است. حوضه آبر

و  يمتر يليم39بارش  نهيشيكه ب يا   گونه   بارش خواهد بود؛ به زانيم نيشاهد باالتر رماهيبه سوم ت يمنته

 متعلق رماهيبه سوم ت يهفته منته يها   ارشرا تجربه خواهد كرد. مقام دوم پرب يمتر يليم6متوسط محدوده 

حوضه  يبرا رماهيبه سوم ت يخواهد بود. در هفته منته متر يليم33 نهيشيبا ب يمركز فالت زيبه حوضه آبر
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شده است كه متوسط محدوده     ينيب شيپ يمتر يليم12بارش  نهيشيعمان هم ب يايو در فارس   جيخل زيآبر

 زيآبر يها   حوضه نيتر   بارش جزو كم هخردادما27به  يكه در هفته منته هيروما اچهيدر زيندارد. حوضه آبر

بدون متوسط محدوده خواهد بود.  يمتر يليم10بارش  نهيشيشاهد ب رماهيبه سوم ت يبود، در هفته منته

؛ خواهد داد يشرق رو يقوم و مرز قره زيدر دو حوضه آبر رماهيبه سوم ت يبارش هفته منته زانيم نيكمتر

به  يبدون متوسط محدوده است. در هفته منته متر يليم4قوم  قره زيآبر هبارش حوض نهيشيكه ب يا   گونه   به

 نهيشيشده است كه ب ينيب شيبارش پ زانيم نيشتريشرق، ب يمرز ياصل زيحوضه آبر يخردادماه برا27

به  يدر هفته منته است، يگزارش حاك نيبدون متوسط محدوده خواهد داشت. ا يمتر يليم كيبارش 

 حوضه بدون بارش خواهند بود.11، 2   درجه زيحوضه آبر30 موعاز مج رماه،يسوم ت
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 يجهان يدوران خشكسال نيتر سخت در :يعيسازمان منابع طب ابانيدفتر ب ركليمد

خبرگزاري ايسنا  – كم در دستوركار يآب ازيبا ن يبوم يا بوته اهاني/ كاشت گميهست

 27/03/1401مورخ 

 

روزها درحال گذراندن  نيا نكهيبا اشاره به ا يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب ابانيدفتر امور ب ركليمد

شود و  ييزا ابانيب ديموجب تشد تواند يم يخشكسال نياظهار كرد: ا م،يهست يجهان يخشكسال نيتر سخت

 باشد. تهبه دنبال داش ييزا ابانياز ب يناش يامدهايرا به عنوان پ يمخاطرات متعدد

 بيتخر اي ييزا ابانياظهار كرد: ب ،يياز ابانيب يبه مناسبت روز جهان سنا،يدر گفت و گو با ا انيجعفر ديوح

از  ستمياكوس كيدارد و  يعيطب تيماه كي ابانياست. ب ابانيمتفاوت از واژه ب يا مقوله نيسرزم

و خدمات خاص و  هاخاص خود، كاال ياتيح طيو شرا اهانياست كه گ عتيموجود در طب يها ستمياكوس

 .دهد يارائه م يرا به جامعه بشر يمنحصر به  فرد

 

 است  يعيطب يها عرصه تيريحاصل سوء مد ييزا ابانيب

دارد.چرا كه  تيرياشاره بر موضوع سوء مد ييزا ابانيافزود: ب ابانيبا ب ييزا ابانيب دهيدرباره تفاوت پد يو

 يشده و ظاهر ياتيح يها فاقد جلوه ،يو عوامل انسان تيريسوء مد ليبه دل اريبس يها تيبا قابل يا عرصه

 متفاوت است. ابانيب ستميبا اكوس تيعرصه در ماه نيكرده است. ا دايپ يابانيمنطقه ب كيبه  هيشب

 تيرينشانه عدم مد ييزا ابانيب نكهيا انيبا ب يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب ابانيدفتر امور ب ركليمد

خاك كاهش  يزيشرح داد:به طور مثال حاصلخ ياست، با ذكرمثال نيسرزم ياتيح يها تيو ظرف ها تيقابل

 كيشده و  ييايو غل ورداشت،ش ديتول تيكه قابل ييها است.عرصه افتهي شيافزا ياهيو پوشش گ افتهي

است در  افتهي يكاربر رييتغ ايشده و  ليزراعت تبد رقابليمنطقه غ كيبه  زيحاصلخ يمنطقه كشاورز
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عمال مناطق  يكاربر رييغرا داشته باشد اما با ت عتيطب يها يژگياز و يا جلوه توانست يكه م يصورت

 شده است. ليو ... تحص يمسكون

 

 يجامعه جهان يبرا ييزا ابانيب تياهم

ها  يكاربر رييو تغ ها يكاربر ريها به سا جنگل يها عرصه ليمراتع،تبد بيتخر ،ييزدا ادامه داد: جنگل يو

 يها ونياز كنوانس يكي است كه ياتيح يجامعه جهان يبرا يمسائل به حد نياست.ا ييزا ابانياز ب يمصداق

 ونيبود و در كنار آن كنوانس ييزا ابانيمقابله با ب ونيشد، كنوانس نيتدو نيكه در رابطه با سرزم يجهان

 ليها،تسه يآگاه ،ارتقاعيافكار عموم رييتغ يبرا يا اقدامات گسترده ،يستيز و تنوع يمياقل راتييتغ

 .كنند يمختلف اجرا م يكشورها نيتبادالت دانش و به اشتراك گذاشتن تجارب موفق ب

 نيتر از مهم يكيآن است،  ياز اعضا يكيكه كشور ما  ييزا ابانيمقابله با ب ونيكنوانس انيگفته جعفر به

 يمجلس شورا بيكه با تصو 1375بوده و از سال  نياست كه كشور ما از ابتدا در آن نقش آفر ييها نامه معاهده

 انجام داده است. نهيزم نيدر ا يا تردهگس يها تيدرآمد، فعال ونيكنوانس  نيا تيبه عضو زين رانيا ياسالم

در  شهيو ر رديگ يصورت م ييزا ابانيكنترل ب نهيكه هرساله در زم ياز اقدامات به خصوص يكيافزود: يو

دارد،  ييزا ابانيو ب نيسرزم بياز تخر يريو جلوگ  نيسرزم تيريتوجه اذهان به مباحث مرتبط با مد

كشورها برگزار  تمامخردادماه در  27است كه هر ساله در  ييزا ابانيمقابله با ب يروز جهان يبرگزار

 يشتريتوجه ب يمجاز يو فضا مايها، صدا و س رسانه ينيكه با نقش آفر كند يكمك م يو به نوع شود يم

 موضوع شود. نيبه ا

 

 يجهان يدوره خشكسال نيتر سخت 

روزها درحال گذراندن  نيا نكهيبا اشاره به ا يزداريو آبخ يعيمنابع طبسازمان  ابانيدفتر امور ب ركليمد
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شود و  ييزا ابانيب ديموجب تشد تواند يم يخشكسال نيكرد: ا م،اظهاريهست يجهان يخشكسال نيتر سخت

مهاجرت از  ،ييغذا تيمنا ديهمچون تهد ييزا ابانياز ب يناش يامدهايرا به عنوان پ يمخاطرات متعدد

 به دنبال داشته باشد. يفراوان ياجتماع ،ياقتصاد يامدهايو پ يبه مناطق شهر ييتامناطق روس

است، افزود: با توجه به  يبا مشاركت همگان يعبور از خشكسال د،يشعار سال جد نكهيبا اشاره به ا يو

شده توسط  فيتعر يها استيها و س است كه برنامه ازين يخشكسال يو چند وجه دهيچيپ تيماه

هم  كمرتب شوند كه ما با مشاركت و كم يبه نوع ييافزا و هم ي،هماهنگييسو مختلف با هم يها بخش

 .ميعبور كن ياز فراز خشكسال ميبتوان

 يمواقع خشكسال يقرار دارد برخ خشك مهيدر منطقه خشك و ن رانيا نكهيادامه داد:با توجه به ا انيجعفر

در مقابله با اثرات  يآور و تاب يسازگار يندهايفرا ميبتوان ديو ما با كند يتجربه م يشتريرا با شدت ب

 است. ازمنديمختلف ن ييااجر يها مختلف و دستگاه يها بخش يكه به هماهنگ ميكن تيرا تقو يخشكسال

پس از الحاق  ييزا ابانيمقابله با ب يتحت عنوان كارگروه مل يساختار مل كيدر كشور ما  نكهيا انيبا ب يو

چندان فعال  ييها كارگروه اگرچه در دوره نيكرد: ا حيوطه شكل گرفته است،تشرمرب ونيما به كنوانس

 1400ماه سال  يدر د يوالندوره نسبتا ط كيوجود داشت بعد از  زدهميكه در دولت س ينبوده اما با همت

 ،يعلم يها در حوزه بخش ييكرد و ساختارها تيكارگروه به صورت فعال مجددا  آغاز به فعال نيا

اجتماع محور  يها مردم نهاد و تشكل يها در حوزه سازمان ييها بخش نطوريو هم انيبن و دانش يتقايتحق

 در دستور كار خود قرار داد. 1401سال  يرا برا يخوب يها كرد و برنامه يرا مجددا بازساز

 

 است يا منطقه يها به مشاركت ازيمقابله با گرد و غبار ن يبرا

و  ييزا ابانيمقابله با ب ونيكارگروه  توجه به مباحث كنوانس نيا تيلفعا تيمحور انيبه گفته جعفر 

 آن است. يامدهايو پ يآن در جهت مواجهه با خشكسال يها تياز ظرف يبردار بهره
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از   يكيافزود:  يخشكسال يامدهايدرباره پ يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب ابانيدفتر امور ب ركليمد

 يا منطقه تيماه كيرد و غبار است كه نه تنها در محدوده  كشور ما بلكه گ شيافزل يخشكسال يامدهايپ

 يو راه حل ها رديبرگكشور را در  نيچند تواند يكه م كند يم جاديرا ا يها و مشكالت دارد و چالش

 است. يا منطقه يها مشاركت موثر چند كشور و مشاركت ازمنديمواجهه با گرد و غبار هم حتما ن

كشور قرار دهد  يپلماسيدر دسترس د تواند يرا م يابزار خوب ييزا ابانيمقابله با ب ونينوانسادامه داد:ك يو

 يفضا  كي جاديگرد و غبار و ا تيريمد ،يا منطقه يها برنامه فيبتواند در جهت تعر قيطر نيو از ا

 .ردياطراف بهره بگ يكشورها يبا همكار ياتيموثر،كارآْمد و عمل

هم كه در حوزه گرد و غبار مشكل داشتند  يگريد يتجربه توسط كشورها نيا نكهيا انيبا ب انيجعفر

 يكه نهادها ميداشته باشد،اظهار كرد:ما عالقمند هست يخوب ينيتوانسته نقش آفر تهيكم نياجرا شده و ا

ارتباط  نيارا در  يكارگروه تيكه مسئول ستيز طيفعال در حوزه گرد وغبار و سازمان حفاظت مح

 نيو از ا رديگ تر يرا جد ييزا انيمقابله با ب ونيكنوانس ژهيبه و يطيمح ستيز يها ونيكنوانس تيدارد؛ ظرف

 يها كشور ، اصحاب وزارت امور خارجه و برنامه يپلماسيبه اصحاب د يدر جذب كمك رسان تيظرف

 .رديصورت گ يموثر يمرتبط بهره بردار

 

 ستين ديجد يها ونيكنوانس فيبه تعر يازين

مقابله با  ينهاد هماهنگ كننده مل ربازيكشور از د يزداريو آبخ يعيسازمان منابطع طب نكهيا انيبا ب يو

است كه حكم  ييزا ابانيكارگروه مقابله با ب سيي،ريجهاد كشاورز ريبوده است،مطرح كرد:وز ييزا ابانيب

در  يمناسب ي مشخص با سابقه يشده است و ما ساختارها ميبه او تقد يجمهور استير قياز طر يو

 ديجد ونيكنوانس كي فيبه تعر  ازيو ن ميمقابله با گرد و غبار دار يها برنامه فيجهت كمك به تعر

 .ستين
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 ها ونيداد:كنوانس حيتوض ها ونيدرباره كنوانس يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب ابانيدفتر امور ب ركليمد

 طيكردند و الزم است كه ما شرا تيفعالسال  ستياز ب شيها دارند و ب حوزه نيدر ا يميسابقه عظ

 .ميكن تيو مصالح خودمان را با آن ها تثب ها تي،اولو

و  يو كاهش اثرات خشكسال ييزا ابانيمقابله با ب يها تيدر حوزه فعال شتازيپ يكشور ران،يادامه داد:ا يو

تجارب و  نيا تواند ياست و م نيسرزم بيتخر يامدهاياز پ يكيگرد و غبار به عنوان  تيريمد نطوريهم

مقابله با  ونيكنوانس گاهيكه متاثر از جا يندياطراف در قالب فرا يبا كشورها يها را به خوب برنامه

  يا طرح منطقه كي ميو كمك كند كه بتوان يگذار بوده است را اشتراك نياست و نقش آفر ييزا ابانيب

 .ميداشته باش

 كيولوژيب يها تيفعال رندهيورت  منظم و روزانه دربرگما به ص يياجرا يها تيفعال انيگفته جعفر به

و به كاهش  يريجلوگ يباد شيفرسا دياز تشد يابانيدر  مناطق ب ياهيپوشش گ تيتقو قيهستند. ما از طر

 .ميكن يكمك م يباد شيفرسا

 

 يباد شيكنترل فرسا يبرا يبوم اهانيبا گ ياهيپوشش گ جاديا

و گرد و غبار  و  يا ماسه يها كنترل كانون توفان يموثر برااقدام  كي ياهيادامه داد:پوشش گ يو

 نيگزيجا ني.بنابراميداشته باش يخشكسال يامدهايبهتر در مواجهه با پ طيشرا جاديا يمناسب برا يراهكار

را در دستور كار قرار  رنددا يكمتر يآب ازيكه ن يا بوته يها با گونه يا و درختچه يدرخت يها كردن گونه

 .ميداد

سازمان در  نيا يياجرا يها تيصد در صد فعال نكهيا انيبا ب يعيسازمان منابع طب ابانيدفتر امور ب ركليمد 

و  تيقابل يبوم يها شده است،اظهار كرد:گونه فيتعر يبوم يها با گونه كيولوژيب يها تيحوزه فعال

و  تيحما يبرا نهين گزيگذشته نشان دادند و بهتر يها يخودشان را در مواجهه با خشكسال يها تيظرف
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 .ميازآن ها استفاده كن يابانيدر مناطق ب ميهستند تا بتوان ريتكث

 جاديا يبرا يو دانشگاه يقاتيتحق يها با بخش يموثر يكرد: تا كنون همكار حيتصر انيدر پا انيجعفر

 ييجراا يها استيكه در مناطق مختلف وجود دارد صورت گرفته و در س يمتعدد ياهيگ يها گونه يبقا

در  يبوم يها از گونه دهبر استفا ديو با تاك يا بوته يها بر گونه ديبا تاك ياهيگ يها ما متنوع كردن گونه

 دستوركار است.
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روزنامه  - ؟يانقراض بر منابع آب هيسا؛ كردند يبررس يپژوهش علم كيمحققان در 

 28/03/1401دنياي اقتصاد مورخ 

 

اثر  ريتصو نيكشور ارائه كرد. در ا يها   تاالب تيتازه از وضع يريپژوهش معتبر، تصو كي:  اقتصاد يايدن

تاالب و 6از اندازه) بر  شيب يبا بارگذار يبه منابع آب يانداز   (دست يميراقليو غ يمياقل راتييتغ

 نيو تعرق در ا ريتبخ زانيم يسقرار گرفته است. برر يابيتازه مورد ارز يدر خطر، با محاسبات يآب حوضه

از  يناش يكه اثر فشار آب دهد ينشان م هيناح6 نيبه ا يورود يها   آب روان راتييسطح تغ زيمناطق و ن

 زيمناطق ن يمشكالت آب يداشته و عامل اصل يرگيرق چو تع ريبر تبخ يو شهر يكشاورز يها   يبارگذار

 راتيياز آنكه به علت تغ شيمنطقه ب 6 نيا كيدرولوژيه تيوضع فيمساله است. در واقع، تضع نيهم

مناطق بوده است. پژوهش دو عضو  نيممانعت از ورود آب به ا اياز برداشت آب  يباشد، ناش ييوهوا آب

و  يقاتيدانشگاه علم و صنعت با همكاران خود در موسسات تحق عمران يدانشكده مهندس يعلم اتيه

 نياطراف و باالدست بر ا يكه شهرها ياثر دهد ينشان م شد،منتشر  2022 يسوئد كه در م يدانشگاه

به آن توجه  ياستگذاريكه كمتر در مباحث س ياند باال بوده است؛ موضوع   ها داشته حوضه و تاالب

 .شود يم

 

 ؟يمنابع آب انقراض بر هيسا

 هيگرگان، نمك و اروم ،يدر چهارمنطقه گاوخون يآب النيبلندمدت ب يها   داده يبررس تر،   حيطور صر به

 يفراتر از توان منطقه نسبت به اثرگذار يها   يبارگذار شترياست و از اثر ب يرعاديغ يتيوضع يايگو

داشته و در ابعاد  يشتريشدت ب اچهيرو د يدر تاالب گاوخون تيوضع نيدارد. ا تيحكا يمياقل راتييتغ

منجر شده است.  يعيطب هيدو ناح نيتوجه مساحت ا كه به كاهش قابل يبه طور افته،يگسترش  يتر   عيوس
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گرگان به  جيكه خل دهد ينشان م يو زهرا كالنتر ونيباقر ذهاب ،يدستون ايجرج ،يرپناهيمقاله داوود مش

مورد  يتحمل كرده؛ اما در دوره زمان يآب يارگذارب هيا از ناحر يخزر فشار كمتر ياياتصال به در ليدل

از  يميبختگان ن اچهيو در ميمهارلو، تاالب هورالعظ اچهيبخش شامل در6بخش از  در مقاله، سه يبررس

 يا   اند. مقاله مذكور كه در مجله مطالعات منطقه   شده از دست داده گفته ليمساحت خود را به دال

 هياروم اچهيبغرنج در تيبر وضع يمياقل راتييدارد كه احتمال اثر تغ ديكشده است، تا منتشر يدرولوژيه

با  يمورد بررس يرهايمتغ فيضع اريبس يبستگ اند كه هم   كرده ديمقاله تاك نيكمرنگ است. محققان در ا

 يها افتهيبا ) است كه ي(و عمدتا انسان يميراقليغ يها كننده محرك احتماال منعكس هياروم اچهيدر هيناح

 حوضه مطابقت دارد. نيا يبرا يقبل

علل كاهش ابعاد  تيكم نييو تع صيدارند كه تشخ ديتاك يريگ   جهيمقاله در بخش نت نيا سندگانينو

است.  ريانكارناپذ يموثر تاالب ضرورت يايو اح يتاالب و نگهدار رييتغ ييايپو يدرك اساس يتاالب برا

 يسع ها      شياست. آزما هبر داده بود يو مبتن يبيو همكارانش، ترك يرپناهيدر مطالعه مش افتهي روش توسعه

در مساحت  ريبزرگ اخ يها   كاهش توان   يم ايپرسش پاسخ دهد كه آ نيبخش به ا6 نيا يابيداشت با ارز

 يهمبستگ ليو تحل هيحاصل از تجز جيداد. نتا حيمرتبط توض يكيدرولوژيه راتييرا با تغ يمناطق آب نيا

در  يانسان راتييتغ ژهيو به ،يميراقليغ يرهايكه متغ دادنشان  ها ليو تحل هيو تجز يا   سهيمقا راتييتغ

است كه  رانيها در ا   شده تاالب   مشاهده يها   كاهش يها   محرك نيتر مهم ،يو شهر يزراع يها   نيزم

 .دهد يرا شدت م يدر دو سطح دما و بارندگ يمياقل راتييتغ

آب و  يكل راتييبر انسان، عالوه بر تغ يانداز مبتن   توسعه چشم راتييمطالعه نقش مهم تغ نيا ،يلطور ك به

به  راتييتغ يبيترك يها محرك نيا ران،ينشان داده است. در ا يخوب تاالب را به رييتغ ييايپو يهوا برا

 اي دهيرا ناد مياقل ريينقش تغ ديها منجر شده است. البته نبا به تاالب يآب ورود انيجر ديكاهش شد

عامل  يانسان يها   يانداز   نسبت به دست يميراقليغ راتييتا امروز تغ رانيكم گرفت، اما در مورد ا دست
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 ريتاث ييوهوا آب راتييانتظار داشت كه تغ توان   يبوده است. به طور قطع، م يتر   فيضع رگذاريتاث

 يها   بر انسان، تاالب يمبتن راتيياز آنجا كه تغ ژهيو   باشد؛ به داشته رانيا ندهيتر آ   خشك ميبر اقل يتر   يقو

 نيمقاله ا نيمحققان در ا شنهاديكرده است. پ ريپذ   بيآس مياز اقل يناش شتريب راتييرا در برابر تغ رانيا

 شدر كاه ليمختلف دخ يها   محرك صيدر تشخ شدن يكاربرد يبرا ديشكل از مطالعه با نياست كه ا

 راتييتغ نيفرض كه تعامل ب نيمناطق جهان به كار گرفته شود؛ منوط به طرح ا ريها در سا   تاالبمساحت 

 .گذارند   ياثر م يآب يها   چگونه بر پهنه ييوهوا آب طيشرا راتييو تغ يميراقليغ
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 يررسمختلف مورد ب هيناح  6 تيموجود در مقاله، به مرور وضع يها   داده يادامه گزارش با بررس در

مناطق و  نيو بلندمدت ا مدت   انيكوتاه، م يآمارها يآمده حاصل بررس دست به يها   . دادهشود يپرداخته م

كم  ياهيدرختچه، پوشش گ ،جنگل، چمن ،يزراع يها   نينوع پوشش و اثر زم يرو ها   شيآزما يبرخ زين

 تيوضع شيآزما نياست. ا آب يمناطق بر سطح بارگذار نيدر اطراف ا يشهر نيوجود زم اي اديو ز

بدتر  تي. محققان در مقاله خود نسبت به وضعكند يبازگو م يخوب را در كشور را به يآب هيناح6 نيخاص ا

 اند.   كرده ياز مناطق ابراز نگران يبرخ

 

 يگاوخون تاالب

 تير جمعنف ونيليم1/ 6از  شيآنها اصفهان است و ب نيتر تاالب كه بزرگ نيشهر در اطراف ا 69وجود  با

/ 8حوضه  نيا نيانگيم يدارد، دما دي. گزارش تاكشود يوارد م يحوضه آب نيبه ا ييدارد، فشار باال

 نيا ي. در انتهااستدر سال  متر يليم259ساالنه در آن حدود  يبازندگ زانيو م گراد   يدرجه سانت15

 .شود يمتصل م يقرار دارد كه به تاالب گاوخون رود   ندهيزا    حوضه

 

 گرگان جيلخ

 رانيدر شمال ا 15و  16 يها   از حوضه يعنوان بخش حوضه گرگان به دست نييدر پا گرگان جيخل تاالب

ساالنه  يبارندگ زانيحال، م نياست. در ع گراد   يدرجه سانت15/ 4ساالنه آن  يدما نيانگيقرار داشته كه م

شده  نيتام يا   حوضه بتوسط رواناگرگان  جيدر سال است. سطح آب تاالب خل متر يليم307حوضه  نيا

شهر 29حوضه  ني. در اشود يم نييخزر تع يايبه سمت در يعيكانال طب كي قياز طر انيجر نيكه ا

دارند و هر دو شهر در  تيهزار نفر جمع 200هزار و  350 بيوجود دارد كه گرگان و گنبدكاووس به ترت

 اند. هگرگان قرار گرفت جيبه خل يمنته يها   كنار رودخانه
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 مهارلو و بختگان يها اچهيدر

قرار  43بختگان در حوضه  -حوضه مهارلو دست نييهم در پا رانيمهارلو و بختگان در مركز ا يها   اچهيدر

در  متر يليم332شان  ساالنه يبارندگ نيانگيو م گراد   يدرجه سانت17/ 6ساالنه آنها  يدما نيانگيدارند كه م

 آنهاست. نيتر بزرگ تينفر جمع ونيليم1/ 6با  رازير وجود دارد كه ششه19حوضه،  نيسال است. در ا

 

 هياروم اچهيدر

/ تاالب در اچهيدر ريشدن چشمگ مورد كوچك نيتر   شده   شناخته ران،يغرب ا در شمال هياروم اچهيدر

ساالنه  يدما نيانگياست. م 30از حوضه  هياروم اچهيدر حوضه در دشدهيتول يها   است. تمام روانآب رانيا

 اچهياست كه وارد در لدر سا متر يليم377ساالنه آن  يو بارندگ گراد   يدرجه سانت11/ 9حوضه  نيا

/ 6 بيبه ترت هيو اروم زيتبر يشهر است كه دو شهر اصل57حوضه در مجموع شامل  ني. اشود يم هياروم

با  لومتريك15 بايرفته است و تقرقرار گ اچهيدر يكيدر نزد هيدارند. اروم تينفر جمع ونيليم كيو  ونيليم1

 فاصله دارد. اچهيدر نيا

 

 نمك اچهيدر

 يدما نيانگيقرار دارد. م رانيدر مركز ا 41نام در حوضه  نيبه هم يا حوضه دست نيينمك در پا اچهيدر

 نيدر سال است. ا متر يليم268ساالنه آن  يبارندگ نيانگيو م گراد   يدرجه سانت15/ 1حوضه  نيساالنه ا

را  رانيا تيجمع ازدرصد  28بوده كه  رانيا يها حوضه نيساكن در ب تيجمع نيشتريب يضه داراحو

/ 9نفر، كرج با  ونيليم8/ 9شهرها عبارتند از: تهران با  نيا نيتر شهر است. مهم169و شامل  دهد يم ليتشك

 هزار نفر. 450با  نينفر و قزو هزار 550هزار نفر، اراك با  600نفر، همدان با  ونيليم1/ 2نفر، قم با  ونيليم1
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 ميهورالعظ تاالب

ساالنه آن  يدما نيانگيقرار دارد و م 22حوضه  دست نييو در پا رانيا يدر جنوب غرب ميهورالعظ تاالب

تاالب از  نيدر سال است. ا متر يليم388ساالنه آن  يبارندگ نيانگيو م گراد يدرجه سانت17/ 9

 كرمانشاه،شهر بزرگ  شهر وجود دارد كه سه58حوضه  ني. در اودش يم هياطراف تغذ يها   رودخانه

 در كنار آن قرار دارند. تيهزار نفر جمع 200هزار و  400 ون،يليم كيبا حدود  بيترت به ريآباد و مال خرم
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روزنامه دنياي  –ي حل مشكل گردوغبار و خشكسال يسازمان ملل برا ياعالم آمادگ

 28/03/1401اقتصاد مورخ 

 

اعالم  يدر حل مشكل گردوغبار و خشكسال رانيكمك به ا ي: دفتر توسعه ملل متحد برا اقتصاد يايدن

 ندهينما ،يوزارت جهاد كشاورز يرسان   العاط گاهيفارس به نقل از پا يكرد. به گزارش خبرگزار يآمادگ

و  يعيمحل سازمان منابع طب رد ييزا   ابانيمقابله با ب يدفتر توسعه ملل متحد در مراسم بزرگداشت روز جهان

 نيو ا شناسد   ينم يمرز چيه ييزا ابانيو ب يمطلب گفت: خشكسال نيا انيكشور، ضمن ب يزداريآبخ

 .شود يمشكل هر سال در جهان حادتر م

 يها   يبر همكار ژهيو بر جوامع و اقتصاد، به ياديز راتيتاث ييزا ابانيو ب يافزود: خشكسال داسيو ايكلود

 ط،يشرا نياظهار كرد: در ا يدارد. و ييآب و موادغذا يدر مناطق مختلف، مهاجرت و قحط يمردم محل

اضافه  داسي. وگذارد   يم ريان تاثجه تينفر از جمع ارديليم3/ 2 يبر زندگ زين يمنابع آب فيضع تيريمد

است؛ از  ريرپذيتاث اريو گردوغبار بس ييزا ابانيب ،يبه خط استوا از خشكسال يكينزد ليبه دل زين رانيكرد: ا

 نيهاست كه در ا كشور، سال نيا يزداريو آبخ يعيمختلف از جمله سازمان منابع طب يرو نهادها نيا

 رانيدفتر توسعه ملل متحد از اقدامات ا ندهياند. نما داشته يخوب يهمكارو با ما  كنند يم تيها فعال   حوزه

 ها   ميبه لحاظ تحر رانيكه ا يسخت طيكرد و گفت: در شرا يقدردان ستيز طيو مح يعيدر حوزه منابع طب

 تيريدو م يعيطب يايو كاهش آثار بال ييزا   ابانيمقابله با ب يبرا يادي، اقدامات ز كرونا دارد وعيش يو حت

 انجام داده است. يعيطب منابع

 يديرا كل يعيو منابع طب ستيز طيبر مح يو عوامل انسان يمياقل راتينقش آموزش در كاهش تاث يو

بخش     آگاه اريبس يطيمح ستيدر مسائل ز تواند   يكرد: آموزش به كودكان و جوانان م حيخواند و تصر

و  يبا خشكسال مقابله يبرا يو هماهنگ يگذار هيال بر سرماح نيدفتر توسعه ملل متحد در ع ندهيباشد. نما
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داشته  يا   نهينگاه هز دينبا ستيز طيها در حوزه مح   به برنامه يدولت تيريكرد و گفت: مد ديتاك ييزا ابانيب

 نيبه ا ديبا يادامه داد: بخش كشاورز داسينگاه كرد. و يگذار هيسرما    عنوان به آن به ديباشد، بلكه با

 شتيحال اقتصاد و مع نيو در ع نهيحوزه به نيآب را در ا صرفم تواند   يوضوع توجه كند كه چطور مم

در  رانيكرد: ا حيمقابله با گردوغبار را مهم خواند و تصر يبرا يپلماسينقش د يمردم را بهتر كند.و

كشور وجود  نيدر اكه  يآموزش تيدارند و ظرف يمسائل مختلف گانشيواقع شده است كه همسا يا   منطقه

 نيدفتر توسعه ملل متحد در ع ندهيكمك كند.نما ستيز طيدر حوزه مح يبخش   يآگاه به تواند   يدارد، م

 را دارد. يمقابله با گردوغبار و خشكسال يبرا رانيكمك به ا يدفتر آمادگ نيحال اظهار كرد: ا
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 29/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي نيرزميز يها   آب يتراژد

 

 ينقش اساس يآب مصرف نيو در تام شود يمحسوب م كياستراتژ رياز ذخا رانيا ينيرزميآب ز منابع

 نيسطح ا ديت شدمنابع باعث اف نيا يزير و بدون برنامه هيرو   يمصرف ب ر،ياخ يها دارد؛ اما در سال

كنند اثر گذاشته، بلكه  يها استفاده م   آب نيكه از ا يمناطق شتيتنها بر مع كه نه يها شده است؛ اتفاق آب

رخ دهد.  يدر مناطق شهر ها رساختيز بيو تخر نيهمچون فرونشست زم يباعث شده است مشكالت

 يمسائل ليجرا كرده است؛ اما به دلرا ا ييها مشكل برنامه نيحل ا يبرا رياخ يها سال يط رويوزارت ن

سال، برداشت 50 يموجود، ط يها   اند. براساس داده ها كامال موفق نبوده طرح نيا يمانند اعتبارات مال

 ينيرزميآب ز ريمترمكعب از ذخا ارديليم130از  شيسبب شده است كه ب ،ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يب

 كاسته شود.

 تيدر خصوص وضع يآب برق نگيسپاچيو د يبردار بهره يفن يها وسعه نظاممعاون دفتر ت ،يرحمان ديحم

: ديگو   يم »سنايا«وگو با  است، در گفت يبحران ينيرزميز يها   منابع آب تيچقدر وضع نكهيو ا يمنابع آب

از  يكي. ميندازيآن ب يها به شاخص ينگاه ديبا ينيرزميز يها   منابع آب تيوضع يبررس يبرا

كه  دشوندهيحجم آب تجد نياگر تفاضل ب نكهيا يعنيمخزن است؛  يبحث كسر ،ياصل يها   شاخص

 سهيبا هم مقا م،يكن   يرا كه از آن برداشت م يو حجم آب شود يم ينيرزميز يها   آب    ساالنه وارد سفره

به  م؛يا   دهرا از دست دا يحجم آب النهسا شود، يم هيباشد كه ساالنه تغذ يزانياز م شيو اگر مصرف ب ميكن

 ارديليم55شود و  ينيرزميز يها   آب يها   مترمكعب آب وارد سفره ارديليم50شكل كه مثال اگر ساالنه  نيا

مخزن  يكه اصطالحا به آن كسر ميا   از سفره برداشت كرده هياز مقدار تغذ شيب ارديليم5 م،يمصرف كن

سطح آب  رفتن نييباشد، بحث افت و پا رگذاريتاث تواند   يكه م ييمترهااز پارا گريد يكي. مييگو   يم

آن سفره باشد. پارامتر  يداريپا تيدهنده وضع نشان تواند   يمختلف م يها   است كه در دشت ينيرزميز
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آب  ECكند و اصطالحا  دايپ شيهاست. اگر امالح موجود در آب افزا   آبخوان يفيك تيوضع يبعد

 است. يفيآبخوان رو به افول و در حال افت ك نيبع آب امنا تيكه وضع دهد ينشان م ابد،ي شيافزا

مختلف  يها   مكعب است كه در دشت ارديليم5ساالنه حدود  رانيمخزن در ا يكسر دهد، ينشان م ها آمار

كه به طور  دهد يارقام و اعداد نشان م زين ينيرزميز يها   مقدار متفاوت است. در بحث سطح آب نيا

 نيها ا   دشت نياز ا يدر بعض يو حت ميرو هست   ها روبه آب نيبا افت سطح ا متر يسانت90متوسط حدود 

مانند  يمركز يها   مواجه هستند، در استان يبحران تيكه با وضع ييها . اغلب دشترسد   يمتر م3عدد به 

آب  يهستند كه منابع سطح يجنوب و خراسان يشمال خراسان ،يرضو استان اصفهان، كرمان، خراسان

ها سطح    از دشت يهستند. البته در بعض ينيرزميناچار مجبور به استفاده از منابع ز   د دارند و بهمحدو

ندارد. در  يمناسب تيها وضع   كه سطح سفره دهد ينشان م يكل نديمتعادل است؛ اما برآ نيرزميز يها آب

مانند سد طالقان، الر و...  ييوجود سدها ليباالست؛ اما به دل ينيرزميز يها   مصرف آب زياستان تهران ن

 يبهتر است. رحمان يمركز يها از استان يكم تياستان هستند، وضع نيا يآب ازين نيكننده تام كه كمك

منابع و مصارف است؛  نيتعادل ب وجود عدم شود، يم دهيپد نيكه باعث بروز ا يمعتقد است، عامل اصل

 ابعاز من هيرو   ياند، اما بر اثر استفاده ب   اشت داشتهبرد يبرا يمشخص ليپتانس كيهر يعيطب يها سفره يعني

 هم خورده است.   تعادل به نيا مجاز ريمجاز و غ يها   چاه لهيوس    آنها به

در  نكهيا ليو به دل زنند يآب را بر هم م يهستند كه حسابدار يا   عارضه رمجازيغ يها   : چاهديگو   يم يو

 نيمجاز هم به هم يها   شدند. چاه شده فياز مقدار تعر شيث مصرف ببرنامه مصرف قرار نداشتند، باع

. كنند يشده، مصرف م نييتع شانيكه برا يزانياز آن م شيب يعنيبرداشت دارند؛  شكل هستند و اضافه

كه  يا آن پروانه ديمتناسب بوده است، در حال حاضر شا تيآنها صادر شد وضع يكه پروانه برا يزمان

رو  نيصادر شده است، كارآمد نباشد و آن چاه به آن اندازه آب نداشته باشد. ازا يچاه يسال قبل برا40

و  يآب كه چگونگ يعال يمصوبات شورا راساسب يعنيشود.  ليپروانه چاه موجود اصالح و تعد ديبا
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و  فيبرداشت آب را تعر زانيكرده است، م فيها را تكل   به تعادل رساندن سفره يبرداشت برا زانيم

درصد  75شود تا حداكثر  يزير برنامه يا   به گونه دياست كه با نيمساله هم ا ني. فرمول اميكن تيريمد

كار را انجام  نيا ميبماند. اگر بخواه يبه نفع سفره باق درصد 25مصرف شود و  ريدپذيمصرف آب تجد

. اگر ميها را اصالح كن اهشده است، پروانه چ نييها تع   سفره يكه برا يتعادل بيبراساس ضر ديبا م،يده

 ي. عامل اصلشود يو به تعادل آبخوان منجر م ماند يم يدرصد به نفع سفره باق 25اقدام انجام شود، آن  نيا

مجاز هستند كه مجموعا حدود  يها   برداشت چاه و اضافه مجاز ريغ يها   تعادل چاه نيخوردن ا مبر ه

 .ميكن   يها را مسدود م چاه نيهزار حلقه از ا 12حدود و ساالنه  ميدار رمجازيهزار حلقه چاه غ 370

 

 ينيرزميز يها كاهش منابع آب تبعات

را در دستور كار قرار  »ينيرزميز   منابع آب يبخش   و تعادل اياح«با عنوان  يطرح رويوزارت ن 1394سال  از

تومان بوده است و  ارديليم2247، 1400تا  1394 يها سال يبه آن برا افتهي صيكه اعتبار تخص يداد؛ طرح

 نياست. ا ازيتومان ن ارديليم زاره 20طرح حدود  مانده يموارد باق ياجرا يبرآوردها برا نيمطابق آخر

درصد بودجه طرح تا به حال خرج شده است. واضح است كه تحقق اهداف  50است كه حدود  يدرحال

تحقق  مساله و عدم نينپرداختن به ا ياز طرفو  ستين ريپذ امكان يبودجه فعل صيبا توجه به تخص ازيموردن

 يمشكالت اعتبار انيكه در جر ي. رحمانشود يم يريناپذ جبران يها اهداف طرح موجب خسارت

منابع آب     يبخش و تعادل ايكه از طرح اح يتيحما زاني: مديگو   يطرح است، م نيا نهيدر زم رويسازمان ن

 يبخش و تعادل ايدرصد اعتبارات طرح اح 60حدود  يزي: چديافزا   يم ي. وستين يكاف شود، يم ينيرزميز

 .شود يم نهيهز يبازرسگشت و  يبرا ينيرزميمنابع آب ز

و  ابندي   يها حضور م   در دشت يحفاظت يها   ميعنوان ت هستند كه به ييها   گروه ،يگشت و بازرس يها   گروه

نظارت  يبرا يا   آب منطقه يها شركت يياجرا يبازو يو به نوع كنند يبا آن برخورد م دند،يد ياگر تخلف
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نشود، عمال به بحران آب  نيتام ها   وهگر نيپرداخت حقوق و دستمزد ا يبرا ازيهستند. اگر اعتبار موردن

 يها   اعتبارات طرح با چالش تيبا توجه به محدود رياخ يها كه متاسفانه در سال شود يدامن زده م

از  يكي: كند يم ديتاك گريدر بخش د ي. رحمانميا ق آنها مواجه بودهپرداخت حقو يبرا يمتعدد

فرونشست است كه خود به دودسته  موضوع ،ينيرزميز يها تبعات كاهش منابع آب نيتر بزرگ

از  يكسري كند، يافت م ينيرزميسطح آب ز ي. در فرونشست، وقتشود يم ميتقس زشيفرونشست و فرور

سطح  جيتدر كه به شود يو كاهش حجم باعث م شوند   يم هيآنها تخلبا كاهش آب  نيرزميز يها هيال

 دايكاهش پ يمركز يا فشار آب منطقه رود، يم نييپا ينيرزميسطح آب ز يوقت ي. از طرفديايب نييپا نيزم

 ينقطه به صورت موضع كي زش،ياما در فرور شود؛ يم ينيرزميز يها شدن سفره و باعث متراكم كند يم

اوقات  يو گاه افتد يمنطقه اتفاق م كيمحدود است و در  اريو معموال بس رود يم نيياپ نيدر سطح زم

 يها ها و قنات   كانال بيتخر ايمانند نشت آب  رسطحياتفاقات ز اي ينيرزمياز افت آب ز يعارضه، ناش

 است. يدر مناطق شهر يميقد

و در  نينشست زم شود، يها م   بحث فرونشست نهيدر زم يافكار عموم يكه موجب نگران يگريد مساله

 باره نيدر ا يهمچون زلزله است. رحمان يعيطب يها   دهيدر برابر پد ها   رساختيز يآور   كاهش تاب جهينت

باعث  نيو نشست سطح زم دنشست كن نيكه سطح زم شود يباعث م ها   دهيپد نياز ا كي: اثر هر ديگو   يم

هم دچار  يليخطوط ر ايجاده  ايد خطوط انتقال نفت و گاز آن منطقه مانن يها   رساختيكه ز شود يم

مانند منطقه دامنه اصفهان كه  شود؛ يسكونت م قابل ريمناطق غ نيا جيتدر بروند. به نيمشكل شود و از ب

كه آنجا  ييها   باعث شده خانه نيزم ونشستمنطقه فر ني: در اديافزا يم ياست. و يشهر منطقه كي

اتفاق  نيا ديبرسد. فرض كن شترير4/ 5درمقابل زلزله به  يآور   د و آستانه تابهستند، دچار شكست شون

 يمشكل شده و فرونشست به مناطق شهر نيدچار هم زيبزرگ رخ دهد، اكنون اصفهان ن شهر كيدر 

است و اگر افت آب سطح  ينيرزميآب سطح ز تعامل فرونشست اف نيتر شده است. مهم دهيكش
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 كنترل خواهد بود. قابل ريفرونشست غ م،يرا كنترل نكن ينيرزميز

ها بعد از افت آب  است كه سال يا   است كه فرونشست عارضه نيكننده ا كرد: نكته نگران ديتاك يرحمان

تهران هم دچار  يجنوب يها   دشت اصفهان و قسمت نيهم يعني دهد؛ يخودش را نشان م ينيرزميسطح ز

االن افت آب  نيهمها قبل اتفاق افتاده است. اگر  نشست سالفرو نيا جادكنندهيفرونشست شده و عامل ا

فرونشست متوقف شود. در هر  دهيكه پد ديچند سال طول خواهد كش م،يرا متوقف كن ينيرزميسطح ز

 نياز ا شتريتا ب ميرا متوقف كن ينيرزميالزم است كه افت سطح آب ز يصورت اقدام عاجل و ضرور

منابع آب     آب،  نيامكشور تنها منبع ت يازمناطق مركز ياريبس افزود: در ي.  وميدچار چالش نشو

 يها چندان دور شاهد مهاجرت نه يا ندهيباعث خواهد شد در آ دهيپد نياست و متاسفانه ا ينيرزميز

اند و به    منطقه انجام داده كيرا كه در  يگذار هي. افراد به خاطر بحران آب مجبورند سرماميباش ياجبار

 نيكنند. ا يشده است، رها و كوچ اجبار جاديارا كه در مناطق  يعيصنا ايبوده  يكشاورز نيشكل زم

به حفظ  رانهيشگيكشور به همراه خواهد داشت و الزم است با اقدامات پ يبرا ياديموضوع تبعات ز

 .ميمناطق اهتمام بورز نيحداقل آب موجود در ا

كه سازمان  ييها   در خصوص چالش يآب برق نگيسپاچيو د يبردار بهره يفن يها دفتر توسعه نظام معاون

از منابع  يبردار   : حفاظت و بهرهديگو   يبا آن مواجه است، م ينيرزميز يها   حل بحران آب انيدر جر روين

را پر و  رمجازيغ يها   . اگر چاهشود ينم دهيسرعت در منابع آب د آن به رياست كه تاث يموضوع يآب

 يكسريو با  شود ينم دهيسرعت د آن در آبخوان منطقه به ريتاث م،يها نصب كن   همه چاه يكنتور رو

از  مجاز ريغ يها   انسداد چاه يبه انجام آن ندارند. به عبارت يليتما ها يليخ ديمشكالت همراه است كه شا

 يها كار كردن در حوزه آب رايشده است؛ ز فيتعر رويوزارت ن ياست كه برا ييكارها نيتر   سخت

 .ستين نيجز ا يا   چاره يمردم همراه خواهد بود، منته يتيبا نارضا ينيرزميز
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 29/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – حجم آب مخازن سدها يدرصد 5كاهش 

 

حجم آب مخازن  يدرصد5آب كشور از كاهش  يها   دفتر اطالعات و داده ركلي: مد اقتصاد يايدن

 نهيبه يالگو تيرعا رو، شيپ يعبور بدون تنش از فصل گرما يكشور خبر داد و گفت: برا يسدها

 روزيف ران،يمنابع آب ا تيريكننده است. به گزارش شركت مد   كمك اريمردم بس يمصرف از سو

كل  زاني) م1400-1401 يخردادماه (سال آب 28تا  يروز از سال آب269شدن  يافزود: با سپر زاده   قاسم

كه نسبت به مدت مشابه  دهيمترمكعب رس ارديليم26/ 19كشور به حدود  يحجم آب در مخازن سدها

 نكشور نشا يسدها يورود تيوضع يادامه داد: بررس يدرصد كاهش است. و 5 انگريگذشته ب يسال آب

كه نسبت به مدت  دهيمترمكعب رس ارديليم27/ 17به  يجار يخازن در سال آببه م يكه ورود دهد يم

آب كشور  يها   دفتر اطالعات و داده ركلي. مددهد ينشان م شيدرصد افزا 3گذشته  يمشابه سال آب

خوزستان و  اناست ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود   ندهيسد زا يپرشدگ زانيگفت: م

درصد و  56/ 7درصد، 34درصد، 30حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيه آبرحوض يسدها

 درصد است. 68



   

 

 

178 
 1401خرداد   -) 55هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 29/03/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – !هيآب به ترك نريكانت 700صادرات روزانه 

 

 نريكانت 700صادرات روزانه "از  نايس يدانشگاه بوعل يشناس نيگروه زم يعلم ئتي/همدان عضو هسنايا

و  ميكن يآب صادر م هيچون ترك يابراز تأسف كرد و گفت: متأسفانه ما به كشور پرآب "هيهندوانه به ترك

 !ميموضوع هم خوشحال نياز ا

 
 

با صادرات  ميو دور زدن تحر يكرد: ما از ارزآور مطرح سنا،يوگو با ا در گفت يحسن محسن دكتر

 شود. يمحسوب م يميخودتحر يموضوع خود نوع نيا نكهيغافل از ا ميهندوانه خوشحال

كه  ستيكرد: عاقالنه ن حياست، تصر ازيهندوانه آب ن لويك كي ديتول يآب برا تريل 300 نكهياعالم ا يو

 ينيزم بيچون هندوانه و س يمحصوالت پرآب براز كشت و صادرات  ديبا م،يمنابع را برباد ده

 .رميدرنظر بگ شانيبرا يمناسب يها نيگزيكرده و جا يخوددار

 يخشكسال دهيپد لياز دال يكياز آن اظهار كرد:  يو تبعات ناش يخشكسال دهيبا اشاره به پد يو
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با  15از از قرن  كهيوردر كنترل بشر است به ط گريبوده و از اراده انسان خارج است اما بخش د ينيفرازم

 ياز آن هم بود اما به صورت فانتز شيباال رفت البته پ يليفس يمصرف سوخت ها ،يرونق انقالب صنعت

 شد. يمصرف م

 يليفس يمصرف سوخت ها زانيم ييايو در ييهوا ،ينيو رونق حمل و نقل زم يادامه داد: با ترق يمحسن

 داشت. يرا در پ نيزم شيشد و گرما دين تولها تن كرب ونيليم كهيبه طور افتي شيافزا زين

 يموسم يفرونشست، بارش ها ن،يچون رانش زم يپرشمار يميتبعات اقل نيزم شيكرد: گرما انيب يو

 داشت. ياُزون را در پ هيو سوراخ شدن ال يقطب يها خيآسا، آب شدن  ليس

دهد،  يرخ م شيگرما ي: وقتخاطرنشان كرد ن،يفرونشست زم دهيبا اشاره به پد يشناس نياستاد زم نيا

 يم رونيآب ب نيبشر از دل زم نيبنابرا ابدي يكاهش م يشود و بارندگ يم اديز يو تنش آب يخشكسال

 ييرو يها هيال وشده  جاديا نيدر زم يخال يزند و فضا يرا برهم م ينيرميآب ز يسفره ها النيكشد و ب

 كند. ينشست م يبه طور ناگهان

وجود  ينيرزميز ياز اندازه از منابع آب ها شيو برداشت ب يخشكسال نيب يميتقارتباط مس ،يگفته و به

 زخاكيذرات ر يچسبندگ كهيبه طور زگردهاستير يگريفرونشست و د شيامدهاياز پ يكيدارد كه 

شوند و  يم فيتضع ياهيگ يپوشش ها نيشود همچن يم ديكم شده و با هر وزش باد، گردوخاك تول

 شود. يم ليبه س ليهر بارش تبد

 يا رهيزنج ن،ياز توان زم شيب يكش در بهره شيها يبشر و نابخرد يجايب ياظهار كرد: دخالت ها يمحسن

 .نديب يم انيز زيدارد كه خود انسان ن يرا در پ رانگريو يامدهاياز پ

آن گفت:  شرفتياز پ يريشگيپ ايفرونشست  جادياز ا يريجلوگ يدرباره راهكارها يگريدر بخش د يو

شود.  يگرفته نم يجد دينشده چراكه موضوع آنطور كه با ديكن يكه فكر م ييپژوهش به معنا رانيادر 

در  ژوهشنشده است و مقاالت و پ دهيدر واقع ارتباط بخش صنعت و جامعه با دانشگاه ها درهم تنب
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 خورد. يكتابخانه ها خاك م

از آنها  عيگذارند اما صنا يم يقاالت علمپژوهش ها و م يعمرشان را پا دياسات نكهياز ا هيبا گال يمحسن

 ديما با د؟يدانشگاه به صنعت التماس كند كه پروژه به ما بده ديبا اياستفاده نكرده اند، اذعان كرد: آ

 م؟يالتماس كن

 يمنجر به فرونشست م رد،يگ يمصرف صورت م ياز توان منابع آب شيب يدر ادامه اعالم كرد: وقت يو

 يمشكل درمان نم نيكردن آب ا نيريدشت ها و ش يمصنوع هيچون تغذ ييهكارهاشود و متأسفانه با را

 را گرفت. شتريب بيتخر يجلو ييتوان با راهكارها يشود فقط م

ساده وجود ندارد اما  يكه امكان ارائه راهكارها ميكرده ا ريگ يدر بن بست ناجور نكهيا انيبا ب يمحسن

 نياز بارش ها در زم زانيچه م نكهيدشت ها معلوم است، ا النياست، مطرح كرد: ب يدر درازمدت شدن

برداشت  ينيرزميز ياز اندازه از آب ها شيب دينبا نيكند، بارش به چه اندازه است و ... بنابرا ينفوذ م

 .ميكن

در كشور،  رمجازيهزار حلقه چاه غ 300بر وجود  يمبن 97در سال  روين ريبا اشاره به صحبت معاون وز يو

 شتيكه مع ييپر كردن چاه ها يشود و به جا تيريو مد ييشناسا رمجازيغ يچاه ها دي: بامطرح كرد

 كرد. دايپ ياز مردم وابسته به آن است، راهكار ياريبس

از توان  شيكرد كه ب ميتنظ يطور ديرا با ينيرزميسفره ها و منابع ز النيادامه داد: ب يشناس نياستاد زم نيا

 يكشت محصوالت ياجرا و جلو يتحت فشار در مزارع كشاورز ياريو آب رديقرار نگ يمورد بهره بردار

دام در مراتع مهار و  هيرو يب يچرا نيندارند، گرفته شود همچن ياقتصاد هيبرند و توج يم اديكه آب ز

 شود. تيتقو ينيرزميآب ز يو سفره ها يعيمراتع، منابع طب

 رياشاره و اذعان كرد: كاشت برنج در كو يانابيمنطقه ب كيبه كشت برنج در طبس به عنوان در  يو

 يابانيكه كشور ما گرم و خشك است و كاشت برنج در منطقه ب ميريرا بپذ تيواقع نيا ديفاجعه است، با
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 .مياصال جا ندارد، ما همه نسبت به هم مسئول هست

امر  نيو هم ديتول زگرديرو انجام نشود ر شياز بحران پ يريجلوگ يبرا ياگر كار نكهيبر ا ديبا تأك يو

از كشور به دامنه  ييبخش ها ندهيسال آ 50شود، افزود: با وضع موجود در  يم تيجمع ييموجب جابجا

 آورند. يالبرز و زاگرس هجوم م يها

سخنانش مطرح كرد: دشت همدان كه به سمت بهار،  يانيدر بخش پا يشناس نياستاد زم نيا

 خطر فرونشست را دارد. نيرشتيرود، ب يو قهاوند م نيكبودراهنگ، فامن

بحران  طيدشت در شرا 300از  شيفرونشست است، ادامه داد: ب يامدهايفروچاله از از پ نكهيا انيبا ب يو

در  يبه محدوده شهر يكشاورز يها نيزم يفرونشست از سو يبه بعد الگو 90است و از دهه  يآب

 هران قابل مشاهده است.چون اصفهان و ت ييموضوع در شهرها نيا كهيحركت است به طور
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 30/03/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – آب يسند حكمران نيضرورت تدو

 

با  ريوز دارير دكرده و د فيبرنامه تعر يآب تمام مهيطرح ن 352اتمام  يبرا روي: وزارت ن اقتصاد يايدن

كننده  در آستانه تابستان نگران رانيا يمنابع آب تياعالم شده است. وضع ياسالم يمجلس شورا سيرئ

 يتعداد شهرها نيآخر رانيآب و فاضالب ا يشركت مهندس رعامليمد ،ياتابك جعفر كسوياست. از 

و موضوع كاهش  مياشته باشند تيريشهر اعالم كرده و معتقد است، اگر مد272كشور را  يآب تنش يدارا

شهر هم 600به  يتنش آب يدارا يشهرها شياحتمال افزا رد،يمصرف آب در دستور كار مشتركان قرار نگ

 وجود دارد.

حجم مخازن استان تهران را حدود  زيوفاضالب استان تهران ن شركت آب رعامليمد گر،يد ياز سو 

درصد 20مترمكعب بود،  ونيليم800رقم  نيكه ا مترمكعب اعالم كرده كه نسبت به سال قبل ونيليم640

روز از 269شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها   . آمار دفتر اطالعات و دادهدهد ينشان م يكسر

كشور به حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زاني) م1400-1401 يخردادماه (سال آب28تا  ،يسال آب

درصد كاهش است. در  5 انگريگذشته ب يبه مدت مشابه سال آب كه نسبت دهيمترمكعب رس ارديليم26/ 19

را در  زدهميدولت س يتداشده در دو حوزه صنعت آب و برق از اب اقدامات انجام روين ريوز ت،يوضع نيا

نشست  نينكات ا گريآب از د يسند حكمران نيبر تدو ديكرده است. تاك فيمجلس تعر سيحضور رئ

 يمجلس شورا سيبا رئ داريدر د انيمحراب اكبر يملت، عل   خانه يزاردوجانبه بود. به گزارش خبرگ

و  تمام مهين يها   آب، اتمام طرح منابع تيريو مد تيدر مساله آب، نحوه اعمال حاكم نكهيا انيبا ب ياسالم

تا مشكالت حوزه آب برطرف شود، گفت: وزارت  رديمورد توجه قرار گ ديبا نيريخ تياستفاده از ظرف

 نيا ازيبودجه موردن زانيطرح را در كشور انتخاب كرده و م352 ،يآب تمام مهين يها   اتمام پروژه يراب روين

وزارتخانه در  نياز اقدامات ا يجلسه گزارش نيدر ا نيهمچن روين ريبرآورد شده است. وز زيها ن   پروژه
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از  زدهميدر دولت س كرد كه ديمصرف آن ارائه و تاك تيريبرق و مد ديمنابع تول تيريمد يراستا

مصرف انجام شده است تا مردم آرامش  تيريو مد ديتول شيافزا يبرا يزير   روزها، برنامه نينخست

 .دداشته باشن يشتريب

، 1401آب و برق در بودجه  عيصنا يازهاين نيبه حوزه تام ژهيداشتن نگاه و يبا تشكر از مجلس برا يو

 يبرا يشده و گام يكار مانع پراكنده تواند   يلت و مجلس مدو انيم ها   ياظهار كرد: تداوم هماهنگ

 نكهيا انيبا ب دار،يد نيمجلس هم در ا سيرئ باف،يباشد. محمدباقر قال ياعتبارات بودجه سنوات صيتخص

در برنامه  دياست كه با يكشور و جزو مسائل ياز مشكالت اساس يكي يمنابع آب تيريبحران آب و مد

مسوول و مرتبط، سند  يها   دستگاه يگفت: الزم است با همكار رد،يقرار گ توسعه هفتم مورد توجه

 يمجلس شورا سيباشد. رئ باره نيمختلف در ا يها   عملكرد بخش يشود و مبنا نيآب تدو يحكمران

برنامه هفتم توسعه به وزارت  زيمختلف و ن نيتا در قوان ميدار يكرد: ما در مجلس آمادگ ديتاك ياسالم

 نيگرفته شود. همچن يمنابع آب تيريدرباره كاهش اشكاالت در مد ياصول ماتيتا تصم ميكن كمك روين

در موضوع  يحكمران يچگونگ يبرا سند كي نيتدو ندياند در فرآ   مجلس آماده يتخصص يها   ونيسيكم

 آب به دولت كمك كنند.



   

 

 

184 
 1401خرداد   -) 55هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

شاركت همه ساختار مستلزم م نيا رييو تغ ستيآب كشور قابل اصالح ن يساختار كنون

 - ؟يساختار اي يتيريمد ران؛يآب در ا مشكل؛ است يريگ ميتصم نديدرفرآ نفعانيذ

 30/03/1401روزنامه رسالت مورخ 

 

 بانيگر به و بحران آب دست يبا خشكسال ت،ياز جمع يخشك واقع شده و بخش بزرگ يا در منطقه رانيا

 يانداخت و از ساختار حكمران رانيو عملكرد مد عتيسره به گردن طب كي توان يبحران را نم نياست. ا

 300گرفتن  رواسطه كمبود آب، قرا به ينيدرون سرزم يها مهاجرت ريقات نظاتفا يآب غافل شد. برخ

رقابت  ،يسدساز بيپر آس يها نابود كننده آب و طرح يانتقال يها شبكه ،يتنش آب تيشهر در وضع

 يها دشت شترياعالم شدن ب يو ممنوعه و بحران دهيرس ييمناطق روستا يبر سر آب كه به برخ رينفس گ

 شبه نازل نشده است. كيها  ها و تاالب از رودخانه ياريسو محو ب رانيا

 

 ؟يساختار اي يتيريمد ران؛يآب در ا مشكل

 يصاحب هيمرض -ياجتماع گروه

 بانيگر به و بحران آب دست يبا خشكسال ت،ياز جمع يخشك واقع شده و بخش بزرگ يا در منطقه رانيا

 يانداخت و از ساختار حكمران رانيعملكرد مد و عتيسره به گردن طب كي توان يبحران را نم نياست. ا

 300گرفتن  رواسطه كمبود آب، قرا به ينيدرون سرزم يها مهاجرت رياتفاقات نظ يآب غافل شد. برخ

رقابت  ،يسدساز بيپر آس يها نابود كننده آب و طرح يانتقال يها شبكه ،يتنش آب تيشهر در وضع

 يها دشت شترياعالم شدن ب يو ممنوعه و بحران دهيرس ييمناطق روستا يبر سر آب كه به برخ رينفس گ

 ان،يجر نيكوشند در ا يم يخشبه نازل نشده است. بر كيها  ها و تاالب از رودخانه ياريو محو بس رانيا

در گفت و گو با ما  ،»يباباد يفرهاد وسفي«را پررنگ جلوه دهند اما  يتيريسهم و نقش اشكاالت مد
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 يباشد، برآمده از ساختار حكمران رانياز عملكرد مد يقبل از آنكه ناش يونبحران كن«كند:  يم ديتاك

 »است.

و  ستيآب كشور قابل اصالح ن يساختار كنون« ست،يز طيكارشناس منابع آب و فعال مح نيا دهيعق به

 »است. يريگ ميتصم نديدرفرآ نفعانيكه مستلزم مشاركت همه ذ يرييكند، تغ رييتغ ديبا

محرز است كه منفعت كوتاه  ،يمتماد يها آن در دوره يو نحوه اجرا ها استيها و س امهبه برن ينگاه با

نهاده  يقابل بازگشت بر جا ريغ يآثار دار،يبه توسعه پا يتوجه يداشته و ب تيارجح يمدت، بر منافع مل

و  تيكمحا يبخش ها يمامت« كند:  يم حيتصر »يباباد يفرهاد«كه  ميا دهيرس ياست و اكنون به نقطه ا

 جهينت نيبه ا ديبا تياساس حاكم ني. براميكه با بحران كمبود آب مواجه رنديرا بپذ تيواقع نيا ديمردم با

دستگاه ها مشخص شود و  اراتيحذف و حدود اخت يريگ ميدر ساختار تصم يمواز يبرسد كه نهادها

 »بتواند بر عملكرد ساختار نظارت داشته باشد. يجامعه مدن

 .ديگذران يگفت و گو را از نظر م نيح اادامه مشرو در

*** 

راهكارها در  ريو انتقال آب نسبت به سا يسد ساز يسوال مطرح است كه چرا همواره پروژه ها نيا 

 قرار دارد؟ تياولو

 يطرح احداث شبكه ها 1301بار در سال  نيكه نخست ميرا بگو نيدر پاسخ به سوال شما، ابتدا ا ديبگذار

 نيشد. اول يلوله كش رجنديآبادان، مشهد و ب ياز شهرها يو بخش رانيا يشهرهاآب شرب  يلوله كش

 1302در سال  راخود  تيبود كه فعال رجنديآب ب هيريبنگاه مستقل خ ران،يدر ا يشهر يسازمان آبرسان

آب  يلوله كش تيراه آهن فرانسه مسئول يعموم يشركت رژ زين يديخورش 1318آغاز كرد. در سال 

 نيدر ا 1320 وريشهر عيوقا نيو همچن يدر جنگ جهان رانيه عهده گرفت كه به سبب اشغال اتهران را ب

آب تهران حاضر  يشركت سهام سياز بازرگانان تهران با تاس يعده ا تيشد و در نها جاديا يكار وقفه ا
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. در ديها و تعلل دولت شركت منحل گرد يكنند اما به سبب سنگ انداز يشدند آب تهران را لوله كش

 رماهيت يدر س تيتالش هم ناكام ماند و در نها نيدر مناقصه ا يشركت خارج 7با وجود  زين 1325سال 

 يخورد. ناكارآمد نيسال در پارك شهر تهران به زم 25تهران پس از  يكلنگ لوله كش نياول 1326

دار  ي) اهال رانيا يبود كه كاشف السلطنه ( پدر چا يآب شرب مردم تهران به حد نيدولت ها در تام

چرا كه با وجود رود كرج در غرب و جاجرود در شرق تهران،  د،ينام يم »نيالنهر نيالعطشان ب«الخالفه را 

اطراف  يانتقال آب رودخانه ها شهيموضوع اند نيو ا بودندو كمبود آب در تنگنا  يمردم از آلودگ

 ريو سراز تيجمع شيتوسعه شهرها ، افزاكرد. با  جاديحاكمان كشور ا شهيتهران به داخل شهر را دراند

 يينگاه تا جا نيشد. ا ليتبد انيمتول ياز دغدغه ها يكيبه  يآب شهر نيلزوم تام ،ينفت يشدن درآمدها

به اشكال  ياز رودخانه ها در دوران كنون ياريبس اتيآب شرب عمال ح نيتام هرفت كه به بهان شيپ

 ايقرار گرفته و  ديدر معرض تهد ايانتقال آب  يروژه هاپ قيو چه از طر يسد ساز قيمختلف چه از طر

 خشك شده اند.

مصارف  يشود كه اوال در دل انتقال آب برا يم اديآب شرب به عنوان بهانه  نياز آن جهت از تام 

كه از  يقرار دارد، به عنوان نمونه در حال زيو خدمات ن يصنعت، كشاورز يبخش ها يآب يازهايشرب، ن

استفاده  يرزصنعت و كشاو ازين يآب برا نيشود اما عمال ا يم اديآب شرب  نيهدف تامانتقال آب با

 يعنياز مصارف شرب  يدر عمل بخش ،يشود، به عنوان نمونه در انتقال آب كارون به فالت مركز يم

مصارف  ياصفهان برا يآب منطقه ا رعامليمد ،ينيشده شهر اصفهان به گفته هاشم ام هيآب تصف

توسعه  تيچه با ن رهم اگ يآب رسان يها اتيشود. در عمل ياستفاده م روگاهيو ن يميپتروش ،شگاهيپاال

كه پس از  يشود، به گونه ا يم  نيتام يمتكثر اقتصاد يشود اما در دل آن منافع گروه ها يانجام م

از  يد چدنآالت برق و تلمبه از آلمان، موا نيو ماش ساتي، تاس1326به تهران در سال  يآبرسان اتيعمل

و مصالح از  زاتيتجه گريو د سياز سوئ ييايميمواد ش ه،ياز روس مانيس ك،يفرانسه، آهن و سرب از بلژ
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و انتقال آب و لزوم  يمعظم سد ساز يشركت ها ليتشك باو  يبود. در زمان كنون رهيو غ سيسوئد و انگل

و منافع  ياز گردش مال يميحجم عظ ،يآب يدر ساخت پروژه ها ديجد يها ياز تكنولوژ يريبهره گ

» وگنر ديويد«خورده است كه به اعتراف  ونديپ يآب يبه پروژه ها يتيو چند مل يداخل يشركت ها يمال

بعد  يبر اساس پروژه ملت ساز رانيانجام شده در ا يها يسد ساز رساخت،ياز كارشناسان برجسته ز يكي

را هم  نيبوده است. او ا كايتوسعه به آمردر حال  يكشورها هيبه منظور بازگشت سرما ياز جنگ جهان

كه سد بسازند چون قابل مشاهده و ارائه به  اند دهيرس جهينت نياز رهبران جهان به ا ياريكه بس ديگو يم

 مردم است. 

 

 ؟يساختار اياست  يتيريموضوع، مشكل آب در كشور ما، مد نيباتوجه به ا 

 هياست. تك يتيريباشد، مد يل از آنكه ساختارقب رانيمشكل آب در ا نديدارند بگو يسع ياريبس

 يبخش ها يو تمام ستيآب ن ياما به راست.» ستين تيريآب هست اما مد«است كه  نيكالمشان هم ا

 رييبا تغ نكهي. در مورد اميكه ما با بحران كمبود آب مواجه رنديرا بپذ تيواقع نيا ديو مردم با تيحاكم

 رانيمد نكهيگزاره محل ابهام است. البته در ا نيسالمت عبور كرد، ا توان از بحران آب به يها م تيريمد

باشد، برآمده از ساختار  رانياز عملكرد مد يقبل از آنكه ناش ي. اما بحران كنونستين يهستند شك فيضع

 نيكه اول ميديدو خبر خوب  شن رياخ يروزها  يزنم؛ ط يشما م يبرا كياست. چند مثال نزد يحكمران

 يبرا يدستگاه قضائ يقطع يرا يگريو د ستيز طيمح يعال يدر شورا انكالهيم يميپتروش يليآن، تعط

 يميپتروش يلياصفهان است. در بحث تعط ثاريتعاون سپاه و شركت ا اديناغان متعلق به بن هيما ريخم يليتعط

بلكه  ست،ين ستيز طيمح يعال يشورا تيكردن آن در صالح ليطبود اما تع يخبر خوب نكهيبا ا انكالهيم

 يپروژه است، اما برخالف روند حقوق نيا دييتا ايصالح به رد  ستيز طيسازمان مح يابيارز تهيكم

. در مورد ستين حيانجام شده كه به نظرم صح ستيز طيمح يعال يدر شورا يريگ ميشده، تصم فيتعر
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از شعبه  يقطع يكرد و را يفاضالب و پساب به رودخانه كارون م يساز رهاناغان كه اقدام به  هيما ريخم

بنا بر اخبار منتشره از  يحيتوض چيگرفته است، بدون ه يارينظر استان چهارمحال بخت ديدوم دادگاه تجد

دهد قبل از آنكه مسئله  ينشان م نيشود. ا يم يريجلوگ نيتام يشورا ميكارخانه با تصم نيا يليتعط

 ست،يموضوع ن نيمنحصر به ا يقضائ يقطع ياز آرا يرياست. جلوگ يباشد، موضوع ساختار يتيريمد

 ياحكام توسط شورا نيا ي، از اجرا يقضائ يقطع يتوان برشمرد كه با وجود را يرا م يموارد متعدد

 ندهيدر رابطه با مباحث زا يتوان به احكام قضائ يشده است كه از آن جمله م يريكشور جلوگ تيامن

را از  يدر دولت قبل، دستگاه قضائ تيامن يمنتشره، شورا بر اساس اخبار گريرود اشاره كرد. در موارد د

 ياست اما متاسفانه نهادها يمصوبه بر خالف قانون اساس نيمنع كرده كه ا يقضائ اتيبه شكا يدگيرس

شود  يم ادين دست زياز ا يموارد ياعتنا هستند. وقت يمصوبات اغلب ب نيا بينسبت به تصو ينظارت

حل  دياست كه با يمشكل ساختار كيبلكه  ستيهم ن كيستماتياد سفس ي. حتستين يتيريمشكل مد

حذف  يريگ ميدر ساختار تصم يمواز يبرسد كه نهادها جهينت نيبه ا ديبا تيمعنا كه حاكم نيشود. به ا

 بتواند بر عملكرد ساختار نظارت داشته باشد.  يدستگاه ها مشخص شود و جامعه مدن اراتيو حدود اخت

 شود.  ينم ييآن چنان كه هست بازنما تين است كه واقعهم آ گريمسئله د 

و ذهن  ميدر اصفهان بپرداز نيفرونشست زم ليدال يآنكه به بررس يدرست است. به عنوان مثال به جا بله

 رياز به تاخ يآن را ناش م،يكن ينيزم ريمجاز از منابع آب ز ريفاجعه بار غ يجامعه را متوجه برداشت ها

پروژه كوهرنگ سه به  مييبه جامعه بگو نكهيا يبه جا اي. ميدان يانتقال آب از كارون م يافتادن پروژه ها

به  يماندن مصوبات سفر رهبر نيموضوع را در قالب بر زم نيامكان اجرا ندارد، ا يو قانون يفن ليدال

بودجه  به درخواست يرهبر يبدون اشاره به واكنش حقوق نكهي. نكته مهمتر اميكن يم يياصفهان بازنما

بر انجام اقدامات  شانيا ديانتقال آب از صندق توسعه به مسئوالن دولت قبل، تاك يپروژه ها ياجرا يبرا

شود.  يم ييانتقال آب كارون بازنما يپروژه ها  از يتمام قد رهبر تيبه شكل حما يو حقوق يكارشناس
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آنچه هست بپردازد اما  قيدق يياست كه به بازنما يخصوصا علوم اجتماع يجامعه دانشگاه فهيوظ نيا

 كنند. يم يكم كار ياصحاب علوم اجتماع ژهيبه و ،يمتاسفانه جامعه دانشگاه

شود، چرا كه  ييبازنما دياست كه با يهم از آن موارد يريگ ميتصم نديدر فرآ نفعانيمشاركت دادن ذ 

 نشده است.  امر حاصل نيدر ا يقيتوف رو،يوزارت ن يدر عمل شكست خورده و به رغم وعده ها

مشاركت بخش  ،يمشاركت تيريمثل مد يميمفاه رويبه ساختار وزارت ن انياز ورود اردكان پس

 …ها و  يريگ ميبهره برداران، مشاركت گروداران در تصم يدشت ها به تشكل ها يواگذار ،يخصوص

مشاركت  كيحرف ها به  نيا يسطح چيشد اما در عمل در ه رويوزارت ن رانيمد يجار اتادبي وارد

كه هر چند به شكل  رويوزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع يمنجر نشد و در عمل حت يواقع

 يابيعدم كام نيعلت ا يشده بود منحل شد. حاال ممكن است برخ فيوزارتخانه تعر نيدر ا يصور

نه به واسطه حضور  ساختار نيارشد حوزه آب نسبت دهند اما در واقع ا رانيمد يرا به برخ رويوزارت ن

بلكه به خاطر  ،يساز ميو تصم يريگ ميتصم يندهايدر فرآ نفعانيدر مشاركت دادن ذ رانيمد يبرخ

 نيا 21مطابق ماده  يعادالنه آب شكل گرفته است. وقت عيسالها مطابق قانون توز ياست كه ط يساختار

 رويبا وزارت  ن امختلف منحصر مصارف يآب برا ياز منابع عموم يو اجازه بهره بردار صيقانون، تخص

 يساختار حت نيبشناسد؟ ا تيرا به رسم يساختار مشاركت جامعه مدن نيكه ا ديانتظار دار اياست، آ

واحد را ندارد،  استيس كياتخاذ  يبرا يمثل جهاد كشاورز يو دولت يتيحاكم يتعامل با نهادها تيقابل

. معتقدم از يريگ ميتصم يندهايدر فرآ نفعانيو ذ يجوامع محل يمداخله گر رشيچه رسد به تعامل و پذ

 رويپارلمان آب است. وزارت ن ليو تشك رويعبور از بحران آب، انحالل وزارت ن يمهم برا يها تياولو

پارلمان آب  ليتشك شنهاديشركا داشته باشد. پ ريمتناسب با سا يمصرف كننده آب سهم كيبه عنوان 

آب كشور قابل اصالح  ياست كه ساختار كنون نيا قتياشد اما حقب يآرمان يسخن تيموقع نيدر ا ديشا

 است.  يريگ ميتصم نديدرفرآ نفعانيآن مستلزم مشاركت همه ذ رييو تغ ستين
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 آل را فراهم كرد؟ دهيا ايآرمان  نيبه ا دنيبخش تينيع يتوان بسترها يچگونه م 

عبور از بحران آب  يبرا ينيضرورت ع كي ست،ين يستيآل دهيا شنهاديپ كيپارلمان آب  ليتشك شنهاديپ

نظام  رييرتغياز مس رانيدر ا ياسيس راتيياست. به نظرم اصالح و تغ ياز بحران تمدن رانيو نجات ا

سازمان  بهمجلس  90اصل  ونيسيكم ريگذرد. معتقدم اقدامات مجلس خصوصا نامه اخ يآب م يحكمران

 قيبحث تحق نيفاقد مجوز و همچن يجه به پروژه هابود صياز تخص يريبرنامه و بودجه در رابطه با جلوگ

 هاست. استيس رييبه منظور اصالح و تغ تيحاكم يفرصت برا نيبهتر يآب يو تفحص از پروژه ها

و اصالح و كاهش  تيريكند كه به مد يفرصت را فراهم م نيمردم و دولت ا يپروژه ها برا نيتوقف ا 

جمهور به اصفهان ، پاسخ  سيرئ ريدر سفر اخ دينتر فكر كنند. شما دقت ك يمصرف به صورت جد

خرج  ستيچو دخلت ن«استان اصفهان كه با شعر  ندگانيو نما رانيمد يجمهور به آب خواه سيمعاون رئ

دهد كه حداقل در سطح  ينشان م نيرو به رو شد! ا يزيآم نيتند و توه يبا چه واكنش ها» آهسته تر كن

سطح از بحران آب، مقوله كاهش مصرف نه تنها در برنامه  نين با ااستان اصفها ندگانيمسئوالن و نما

 كند.  يكاهش مصرف به ذهنشان خطور نم يندارد بلكه حت ييجا شانيها

 

 وجود دارد؟ يرود راه حل ندهيبحران زا يبرا ر،يتفاس نيبا ا ديكن يم فكر

 گذرد.  يم يرلمانپا تيريگفت وگو و مد كيراه حل از دل  نيراه حل وجود دارد اما ا قطعا

 كيرود به عنوان  ندهيزا انيجر يداريو پا ستيز طيضلع آن اعتقاد به حفظ مح كيكه  ييوگو گفت

همه صداها در سراسر  دنيضلع آن اعتقاد به شن نيو سوم تيآن شفاف گرياست، ضلع د يعموم ريخ

روست و در  آب روبه دياست كه خوزستان در حال حاضر با بحران شد نيا تيحوضه است. واقع

 يپروژه ها صيشود بلكه بحث لغو تخص يانتقال آب مخالفت م ديجد ينه تنها با پروژه ها نخوزستا

رود چه در استان  ندهيمطرح است. در واقع حوضه زا يجيتدر نديفرآ كيو دو در  كيانتقال آب 
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كه  يمقدار آب نيهمكه  ستيكه نه تنها آب ن رديبپذ ديو چه در استان اصفهان با ياريچهارمحال و بخت

و  مينيبنش ديشود. ما با يو دو به مراتب كمتر م كيكوهرنگ  يآب پروژه ها صيهست بعد از لغو تخص

به  ياجتماع يچه با دادن مشوق ها ع،يچه با راهكار انتقال صنا م؛يكن يفكر اساس تيوضع نيا يبرا

 ندهاين فرآيكنم ا ديتاك ديباتوقف كشت. البته  ايكشت  يالگو رييتغ يكشاورزان و باغداران برا

 شود. يبر نظام بازار محقق نم يمبتن ياسيدراقتصاد س

 | يصاحب هي: مرض سندهينو
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 30/03/1401روزنامه آرمان ملي مورخ  – فصل د اغ تغييرات اقليمي

 

تحت  زيرا ن رانيدر سطح جهان مشهود است و به تبع آن ا يمياقل راتيي: تغينيچگ رهيمن -يآرمـــان مل

و  يجار هشدار داد، در سال يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل شيپ يالشعاع قرار داده است. چند

رخداد  ها، نيسرزم يبرخشدن  يابانيها، ب جنگل يسوز آتش ها، يدر انتظار خشكسال ديبا نـــدهيآ يها سال

 .ميباش يقطب يها خيشدن  و ذوب يستـــيرفتن تنوع ز نياز ب كباره،ي يها ليس

توان يكي  اين وجود از روز گذشته گرماي بيش از اندازه در استان خوزستان آغاز شده و اين امر را مي با

ين استان و شهر طور كه از روز گذشته گرماي شديد در ا از موارد اين تغييرات در كشور ما دانست، همان

درجه و باالتر، ادارات  49 مايبيني وقوع د اهواز، ادارات و مدارس اين شهر را تعطيل كرد. به علت پيش

خرداد به دستور استاندار خوزستان تعطيل اعالم شدند. پيرو هشدار سطح  30شهر خوزستان در روز  16

 49وبت و احتمال وقوع دماهاي باالي كل هواشناسي خوزستان مبني بر افزايش دما و رط نارنجي اداره

شهرستان براي پايداري  16درجه و باالتر همراه با پديده شرجي در برخي مناطق استان مشاغل اداري 

خردادماه تعطيل شدند. تعطيلي مذكور شامل مراكز امدادي، درماني، بهداشتي،  30شبكه در روز دوشنبه 

هاي عملياتي داراي نوبت كاري و خدمات شهري  بخش ها، ها، بيمارستان نشاني ، آتش115اورژانس 

هاي مذكور در تاريخ  و مراكز آموزش عالي شهرستان ها اهشهرداري نيست. امتحانات مدارس، دانشگ

بندي اعالم شده توسط مراكز مربوطه برگزار خواهد شد.  شده بدون تغيير و براساس برنامه زمان اعالم

اي  درجه 51باش سراسري مديريت بحران ايالم در پي وقوع گرماي  فرماندار دهلران از اعالم آماده

كنتور برق در اين شهرستان  10شدت گرما موجب سوختگي «لطيف صادقي،  گفتهدهلران خبر داد. بنا به 

» كنند و اين امر موجب مشكل براي شهروندان شده است. شده و حتي كولرها نيز منازل را خنك نمي

سوزي احتمالي  زيست خواست براي هرگونه آتش از ادارات منابع طبيعي و محيط فرماندار ويژه دهلران 
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باشند و شبكه بهداشت و درمان و هالل احمر آمادگي الزم در خصوص مراجعات  هآمادگي داشت

نفر با عالئم  50ها حفظ كنند. همچنين بيش از  شهروندان براي گرمازدگي و امدادرساني در جاده

اند. مراكز بهداشت اين شهرستان اعالم  ز گذشته به بيمارستان مراجعه كردهگرمازدگي در چند رو

كنند حتما به مراكز درماني مراجعه كنند ضمن  كه احساس سرگيجه يا افت فشار مي افرادياند كه  كرده

 اينكه كودكان، افراد مسن و كساني كه مشكالت قبلي عروقي دارند در معرض نور آفتاب قرار نگيرند.

 

 ر معرض خطر جديد آب

هم در  با افزايش گرماي هوا، آنچه در معرض تهديد و خطر جدي قرار دارد، افزايش مصرف آب، آن اما

كند. در اين ميان،  هاي جنوبي كشور را تهديد مي هاست كه استان شرايط خشكسالي و كاهش بارندگي

خاورميانه  منطقهدار كارشناسان، نصيب نگذاشته است. طبق هش تغييرات اقليمي، ايران را از خشكسالي بي

اند چنانكه چندي قبل يك  تاثير تغييرات اقليم قرار گرفته و كشور ايران، حتي بيش از مناطق ديگر تحت

هاي متوسط  كارشناس آب هشدار داد كه تغييرات اقليمي و به سبب آن خشكسالي، باعث شده تا بارش

هاي بزرگي  طور متناوب سيل كمتر از حد عادي شوند و بههاي بيش از حد يا  در اين منطقه تبديل به بارش

 ايجاد كنند. 

وگو با ايسنا تاكيد كرده بود كه افزايش سيل و حوادث طبيعي در  محسن موسوي خوانساري در گفت

كه ازجمله اثرات تغييرات اقليم، تغيير رفتار  هاي اخير، نمود پديده تغيير اقليم است، چرا ايران طي سال

هايي با مدت زياد  هايي با مدت كم يا بارش هاي متوسط تبديل به بارش به اين معنا كه بارش بارش است

 شوند و به همين سبب بارش از حالت تعادل خارج خواهد شد. مي

با نگاهي به وضعيت بارش «هاي اخير در ايران گفته بود:  خوانساري با اشاره به سابقه خشكسالي طي سال

سيل مهيبي را تجربه  98كشور درگير خشكسالي بود، در سال  97ينيم كه در سال ب هاي گذشته مي در سال
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 1401نيز خشكسالي گريبانگير ما بوده است. وضعيت بارش در سال  1400و  99هاي  كرديم و در سال

درصد كاهش يافته است. با  25تاكنون مطلوب نبوده و ميزان بارش نسبت به متوسط آن در سال قبل 

هاي شديدي داشته باشيم كه منجر به  هاي آتي بارش داشت تا در سال انتظارتوان  ن الگو مينگاهي به اي

ها و مراتع از  اند تا بسياري از جنگل هاي اخير سبب شده هاي انساني نيز در سال سيل خواهند شد. فعاليت

 شان به علت افزايبين بروند و به اصطالح زمين لخت شود. اين عامل در كنار تغيير اقليم كه در كل جه

ويژه در ايران و  ها به دماي جهاني رخ داده، سبب شده تا ميزان خشكسالي و حجم و تعداد سيالب

ها بستگي دارد. سرانه آب  ها و دولت ها اول از همه به خود انسان خاورميانه بيشتر شود. مقابله با اين چالش

دهيم. الزم است ما رفتار  فقا با اين چالش وكشورها در حال كاهش است و ما بايد تالش كنيم تا خود ر

تواند تابع ما باشد. حريم، بستر و حواشي  خود را با رفتار سيل هماهنگ كنيم و تابع آن باشيم. سيل نمي

ها بايد از گزند انسان مصون بمانند. همچنين در صورت وقوع سيل بايد مديريت آن به درستي  رودخانه

 »آب در سطح شهرها نيز مديريت شوند. مصارفحل، الزم است  هاتفاق بيفتد. در كنار اين را

 

 زمين، خطر دوم فرونشست

هاي كشور  اكنون در تمام استان بر اين، طبق آخرين اعالم رئيس مركز كيفيت هوا و تغيير اقليم، هم عالوه

پيدا  درصد ميزان بارش به علت افزايش گرما كاهش40آبي موجب نگراني مردم شده چنانكه حدود  كم

درصد خواهد بود. اين 80ترين مناطق دنيا با تنش آبي باالي  ايران در زمره پرتنش 2040كرده و تا سال 

مقام مسئول همچنين هشدار داده بود كه خشكي در ايران يك واقعيت اقليمي است؛ سرزميني خشك با 

ت و عالوه بر مواجه متر در سطح كشور اس ميلي 228نزوالت بسيار كم كه ميزان متوسط بارندگي آن 

برابر بيشتر از سرعت كاهش  هارسال اخير، حدود چ 30ها، سرعت كاهش باران در  شدن با كاهش بارش

سال دارد آن هم در  30سال گذشته است كه اين تغيير حكايت از تشديد گرمايش در اين 60باران در 
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درصد 3باني و تنها درصد مناطق خشك بيا29 درصد مساحتش را مناطق فراخشك، 36كشوري كه 

 18گيرد اما خطر جدي اين است كه  درصد را مناطق مرطوب دربر مي7اي و  درصد مديترانه5مرطوب، 

درصد فرونشست زمين) تهران  31هاي اصفهان ( اكنون درگير فرونشست هستند و استان استان كشور هم

درصد فرونشست 25( درصد فرونشست زمين) و خراسان رضوي24درصد فرونشست زمين) كرمان (30(

 ها در اين فهرست هستند. زمين) اولين
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 50؛ رويوزارت ن يكالن آب و آبفا يزير با معاون سابق دفتر برنامه» جوان« يوگو گفت

 31/03/1401روزنامه جوان مورخ  – !رود يهدر م يبرابر آب سد كرج در كشاورز

 

و تازه اول تابستان  رسد يهم نم مهيبه ن يكشورمان حت يها است. حجم مخازن اغلب سد يآب جد بحران

 .ميهست

 يذريچ زهرا

 

و تازه اول تابستان  رسد يهم نم مهيبه ن يكشورمان حت يها ب سداست. حجم مخازن اغل يآب جد بحران

 رانيبه بارش آسمان دل خوش كرد. ا توان ينم زييها در پا تا آغاز دوباره فصل بارش يعني ني. اميهست

 رديشكل نگ يبحران البرنامه داشت تا اصو ديكشور با منابع موجود با تيريمد يو برا ستين يكشور پرآب

پژوهاب گستر  قاتيمركز تحق سيمنابع آب، رئ يدكترا يفهم تياست. آنطور كه دكتر هدا يشدن نيو ا

 يكشاورز ياست و ساختار كنون يرفت آب در كشورمان در بخش كشاورز هدر شتريب د،يگو يم

درصد  10 رويوزارت ن يكالن آب و آبفا يزير الزم را ندارد. به گفته معاون سابق دفتر برنامه يور بهره

سد كرج است و در صورت اصالح  50تا  45آب  رهيمعادل ذخ رود، يهدر م يه در بخش كشاورزك يآب

 ارمانياز آب در اخت يميمنبع عظ نيبخش، چن نيرفت آب در ا از هدر يريو جلوگ يساختار كشاورز

 يگوو مشروح گفت د،يخوان يادامه م در. آنچه ميبا آن از بحران آب عبور كن ميتوان يو م رديگ يقرار م

 ماست.

خشك  يو سال ميا نداشته ياست كه بارش مناسب يسال ني! به گفته كارشناسان امسال دوميدكتر فهم يآقا

. شما ميمواجه بود ها زگردير دهيدر فصل بهار با پد يحت گريد ي. از سوشود يو كم بارش محسوب م

 د؟يكن يم يابيآب چگونه ارز طيكشور را از منظر شرا تيوضع
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درصد  30ساله حدود  52ها مناسب نبوده و ما نسبت به متوسط  بارش تيامسال وضع ديدان يمكه  همانگونه

درصد  30مراكز كمتر از  يدرصد و در برخ 50مخزن ما كمتر ا ز  ريو حجم ذخا ميكاهش بارش دار

به كه نسبت  ميتداش يبارندگ متر يليم 6ماه، ما  ني. در فروردستيمناسب ن تيوضع دهد ياست كه نشان م

درصد  36 نيها در فرورد نمونه در سد يما برا يدرصد كاهش داشته و ورود 83مدت  دوره مشابه دراز

 تيجمع ونيليم 8از  شيشهر و ب 350تا  300حدود  ت،يوضع نياست. در صورت ادامه ا كاهش داشته

است  كرده اديپ شيافزا هدرج 2/1 زانيدما هم به م گريد يخواهند شد. از سو يدچار تنش آب ييروستا

كاهش بارش هم در  نياست. همچن داده شيمكعب افزا متر يليم 16 زانيرا به م قيتعر ريهم تأث نيكه ا

آب فشار  نيتأم يبرا يكرده و هم در دوره خشكسال جاديآب مشكل ا يساز رهيها و ذخ آبخوان هيتغذ

متر مكعب كاهش  ارديليم 8 يسال متوسطكه به طور  ي. در حالشود يوارد م ينيزم ريبه آب ز يشتريب

 نيو در ا ميثابت آبخوان را دار رهيذخ

و  يو هم خشك شود يم نيهم باعث نشست زم نيكه ا است دهيمتر مكعب رس ارديليم 150سال به  40، 30

 خطرناك است. اريو بس شود يگرد م زيگرد و غبار و ر جاديكاهش رطوبت خاك و ا

 

چگونه مصرف را  ديعبور از بحران با يچگونه است و برا مصرف آب در كشورمان زانيحال حاضر م در

 كرد؟ تيريمد

درصد  88از  شيبرسد، اما در حال حاضر ب ريپذ ديدرصد منابع تجد 60 زانيبه م ديآب كشور با مصرف

 ديبا گريد ي. از سومياز منظر آب در بحران هست ايو ما در دن شود يما مصرف م ريپذ ديمنابع تجد

دراز  يها برنامه ازمنديكار هم ن نيمصرف آب آشنا شوند و ا تيريتا مردم ما هم با مدشود  يساز فرهنگ

 مردم انجام داد. نيرا ب يساز فرهنگ نيا توان يو پفك نم پسيچ هيشب يغاتيمدت است و با تبل
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 منابع تيريدر حوزه مد ست،ين تيريمد ها كه قابل متخصص به جز مسئله بارش كينگاه شما به عنوان  از

 م؟يچرا با بحران آب مواجه شد ها ياستگذاريو س

. ديوجود آ شده بحران آب به كه موجب ميا كرده يحال حاضر ما چند مسئله را بر بخش آب بارگذار در

 تيبدون امن ،ييغذا تيكه امن ميرا بدان نيا ديكه مهم هم هست، با شود يصحبت م ييغذا تياز امن يوقت

در حوزه  ميا م، آمدهيمردم كار درست كن يبرا ميا چون نتوانسته گر،يد ي. از سوستياصالً ممكن ن يآب

 .ميا و اشتغال را به سمت آب سوق داده يمردم را به كشاورز يكشاورز

 

 د؟يدار يشنهاداتيآن، چه پ تيريو مد يعبور از بحران خشكسال يبرا

 نيمدت است. بد بلند يها تيدسته فعال كيانجام شود؛  ديبا تيبحران دو دسته فعال نيعبور از ا يبرا

هر دستگاه و  فيمدت وظا برنامه دراز يط ديباش را داشته ليو س يبرنامه جامع خشكسال ديمنظور با

 يها ستميس ارمصرف نوع كشت، ابز يالگو رييشود. در كنار آن تغ جاديا ديبا ينيب شيپ يها ستميس

 بر هستند. زمان يها مدرن و تحت فشار جزو كار ياريكننده در صنعت، آب خنك

 

 ست؟ين نطوري. ابرد يزمان م كردنشان ييدراز مدت هستند و اجرا ييها برنامه ها نيا اما

 ننديب يخود را كوتاه م تيريمدت اقبال دارند، چون دوره مد بلند يها كمتر به كار راني. در كشور ما مدبله

مدت به طور  در نگاه بلند ديكه با يدر حال. كنند يبسنده م يا لحظه يواكنش يها و به كار يبه حالت انفعال

نسبت به  ديو دولت با ستين ورزهم حل مشكل كشا نيشود كه ا جاديا يمحصوالت كشاورز مهينمونه ب

 ستميبه كشاورزان را در دستور كار قرار دهد تا س التيآن با ارائه تسه يساز و مدرن ياريآب ستميس رييتغ

و توسعه  يدر كشاورز ريجهت كاهش تبخ ديجد يها يفناور دهد. استفاده از رييرا تغ يكشاورز

 ديمدت با دراز يها در برنامه يخشكسال تيريمد رهستند كه د يمسائل نيتر از مهم يا گلخانه يها كشت
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استفاده در صنعت و از همه  يآب برا ييزدا . استفاده از پساب و چرخه چندباره آب، نمكشود دهيد

 است. يكم آببا  يتر سازگار مهم ها نيا

 

 هاست؟ بخش رياست و چقدر در سا يرفت آب در حوزه مصرف خانگ از هدر چقدر

. در بحث آب دهد يم ليدرصد مصارف آب را تشك 7، 6مصرف آب در بخش شرب حدود  زانيم كل

و شامل نشت از لوله  نديگو يكه به آن آب بدون درآمد م ميدرصد هدررفت آب در شبكه دار 25شرب 

از  يكه بدون پرداخت پول به برخ ييها آب اي شود يبرداشت م يرقانونياست كه به صورت غ ييها و آب

با  نياست، بنابرا ي. بخش عمده مصارف ما در بخش كشاورزشود يمثل مساجد و مدارس داده م مراكز

درصد كاهش مصرف  10 شود يم يور بهره يو ارتقا ياريمدرن آب يها ستميس جاديكشت، ا يالگو رييتغ

 شود يهم سهم صنعت است كه م يدرصد آب مصرف 5/2تا  2بخش داشت. حدود  نيرا در ا يضرور ريغ

آب سالم و  توان يصنعت م يز پساب برا كننده خشك و استفاده ا خنك يها ستميس ،يبا بازچرخان

 شرب اختصاص داد. يبرا شود، يرا كه به صنعت داده م يبهداشت

 

 است؟ يه آبرسانشبك يفرسودگ لياز شبكه به دل نشت

است  ازيآن ن ينوساز يبرا ياديفرسوده است. به خصوص در تهران و اعتبارات ز ي. شبكه ما آبرسانبله

كنترل مصرف آب  يبرا ياقتصاد يها از ابزار نيرا ندارد، بنابرا ياعتبار نيكه در حال حاضر كشور چن

 يشتريپول ب ديباو افراد پرمصرف  شود يم ميتنظ يتعرفه آب به صورت پلكان يعني شود، ياستفاده م

. شود يم يبند رهيآب ج ،ياضطرار طيمدت در شرا كوتاه تيريمد يبرا يگاه نيپرداخت كنند. همچن

است  ييها كار گريهم از د كنند يمصرف م شتريب يليمصرف خ يكه از الگو ييها مصرف قطع انشعاب پر

 .ميا دهينرس طيشرا نياما هنوز ما به ا شود، يانجام م ياضطرار طيكه در شرا
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درصد  10 نياست. ا يرفت آب در كشور در بخش كشاورز شما عمده هدر يها به صحبت تيبا عنا پس

 شود؟ يحدوداً چقدر م د،يكه اشاره داشت يرفت هدر

 نيچن كي يا سازه ريكار غ كيمهم است و شما با  يليسد كرج است و خ 50تا  45درصد معادل  10 نيا

 بحران را مهار كرد. توان يم يداشت و به راحت ديخواه اريرا در اخت يآب

 

 چه كرد؟ ديبا يمصرف آب در بخش كشاورز يساز نهيبه يبرا

 ديوجود داشته باشد و مسئوالن ما با يدر بخش كشاورز ياريآب يرسان به روز يبرا يهمت و عزم مل ديبا

با  ديبا ي. در بخش كشاورزميده را كاهش يضرور ريمصارف غ ديو با ميهست يما كشور كم آب رنديبپذ

مصرف  ياديآب ز رانيدر ا ي. كشاورزميبرو شيمدرن پ يها ياريبه سمت آب ،يالتيپرداخت تسه

 بيكه عج شود يكشت م ييها محصوالت در جا گريد يدارد. از سو ينييپا اريبس يور و بهره كند يم

 عياستقرار صنا ايندارد.  يهيكه توج شود يمكشت  ييها در جا رانيا ياست مثالً برنج به جز دو استان شمال

 اشتباه است. ها استيس نيو ا ميا دهبر يها را در مناطق مركز باشد، اما ما آن ايدر كنار در ديبر با آب

مثل هندوانه واقعاً واجب است و كشور  يبر از برداشت آب در كشت محصوالت آب يريجلوگ نيهمچن

 انيي. چون روستاميباش انييبراس مردم و روستا نيگزيجا شتيبه فكر مع ديرا به آستانه فاجعه كشانده و با

 هستند. يريپذ بيآس ارياقشار بس

 

 يكشاورز ده،يها ارث رس به آن يها به صورت اجداد كه بلدند و سال يما تنها كار انيياز روستا ياريبس

 كنند؟ نيتأمخود را  يزندگ دينكنند، چگونه با يكشاورز انيياست. اگر بنا باشد روستا

در  يكشاورز ،يدست عيصنا ،يمثل گردشگر نيگزيجا يها به سمت اقتصاد ديروستا را با اقتصاد

 برد. يليتبد عيصنا يحت يگردشگر يگرد بوم داريپا يكشاورز ،يا بسته و گلخانه يها طيمح
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 زيانگبر چالش شود، يم يهمچون هندوانه هم چند سال يبر ! بحث كشت محصوالت آبيدكتر فهم يآقا

 !كند يجبران نم كند، يرا كه مصرف م يآب زانيآن م يمحصول، اما ارزآور نيرغم صادرات ا شده و به

 يو مسئله آب برا ياقتصاد مل اسيدر مق يهمچون هندوانه را وقت يمحصوالت نيوجه! همچن چيبه ه بله

ندارد؛  هيمسائل اصالً توج نيو ا يآور نداشته و ارز ياقتصاد هياصالً توج دينيب يم ،يكشور نگاه كن اتيح

 يانيو كالم پا

 ستيز طيسازمان مح رو،يوزارت ن يها . بحران آب قطعاً فقط در پشت درميريبگ يمسئله آب را جد ديبا

 شود يم ليتبد ياسيو س يبحران اجتماع كيآب نخواهد ماند و به سرعت به  يمتول ي دستگاه ها ريسا اي

كشور با تداوم  اطقمن يدارد. چون برخ تيهم اهم يو فرهنگ يجتماعكشور از منظر مسائل ا يبرا نيو ا

از  ياديز اريبس يها اند. ما االن مهاجرت قرار گرفته يو بحران آب در معرض كوچ تمدن يخشكسال

كشور خطرناك  يها برا مرز شدن يخال نيو ا ميدار گريبه مناطق د يكشور، فالت مركز يجنوب شرق

 كند. نيرا تأم ازيمورد ن يكان مردم، رفاه مردم و آب بهداشتاس يبرا دياست و دولت با

 : روزنامه جوانمنبع
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