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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

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

موضوع كه  نيبه ا ديتاك يقرآن برا اتياز آ يكند و با تأس يهمراه م يمشكالت جدمخاطره انداخته و با 
 .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
در كشور به صدا درآمده است و بحران  ياز منابع آب نهيخطر استفاده به ينگ هامشكل مواجه شده و ز

 شده است. ريهمه گ يديكمبود آب در كشور تهد
هـاي خبـري    جلـد از سلسـله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت      ين مدوو پنجاهمجموعه حاضر 

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

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

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

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

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

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 01/12/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – كشور در آغاز اسفندماه يسدها ريذخا تيوضع

 

 م،يهست يجار يكشور در سال آب يآب به سدها يورود يدرصد 15كه شاهد كاهش  يحال در

درصد  43كشور، حدود  يآب در سدها رهيمترمكعب ذخ ونيليم 700و  ارديليم 21اكنون با ثبت  هم

 است. يخال تيظرف نيدرصد ا 57مخازن سدها پر و حدود  تيظرف

شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده م،يگزارش تابناك به نقل از تسن به

 يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 يماه (سال آب بهمن 30تا  يروز از سال آب 150

درصد  20 انگريب تهگذش يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمتر مكعب رس ارديليم 21,7كشور به حدود 

 كاهش است.

 يخصوص اظهار داشت: بررس نيآب كشور در ا يها دفتر اطالعات و داده ركليقاسم زاده، مد روزيف

 15معادل  يكاهش يجار يسال آب يها يحجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع

 كنونتا يسال جار يبرف ريذخا كهنيگذشته دارد، اما با توجه به ا يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب

به سدها خواهد   يباعث رشد ورود يآت يها از دوبرابر بوده، ذوب برف در ماه شينسبت به سال قبل ب

 شد.

 زيحوضه آبر ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيافزود: م يو

درصد بوده و  49و  35، 17، 10حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يو سدها هياروم اچهيدر

 طيدر شرا باياستان هرمزگان تقر يسدها ،يمناسب جنوب كشور در سال جار يها با توجه به بارش

 كامل قرار دارند. يپرشدگ
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 01/12/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – است  ياتيامر ح كي ايكردن آب در نيريش

 

به منظور  ايكردن آب در نيريزابل گفت: ش يدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك يعلم اتيه عضو

 باشد.  يم داريمنابع آب پا نيدولت ها جهت تام ياستفاده شهروندان هر كشور، از جمله راهكارها

عمان  يايافزود: موضوع انتقال آب از در سنا،يدر گفتگو با ا ييدكتر محمدرضا رضا» كتابنا«گزارش  به

امر  كي يهشدار دهنده منابع آب تيو وضع طيكردن آب، بخاطر شرا نيو بلوچستان و شر ستانيبه س

 شود.  يم يتلق ياتيح

درصد  97,5از  شيار بمقد نيرا پوشانده است و از ا نيدرصد از سطح زم 75از  شيآب ب  ادامه داد: يو

از منابع آب جهان جهت استفاده و مصرف در  درصد  2,5تنها  نيشور هستند، بنابرا ا،يمنابع آب دن

گزارش  نياساس آخر . بر رود يبكار م يو كشاورز يصنعت ،يمانند مصارف خانگ يمختلف يها بخش

دچار  كه  كنند يم يزندگ ييها كشور نفر از مردم جهان در ارديلياز دو م شي)، ب2021ساالنه سازمان ملل (

  است.  رياجتناب ناپذ ديجد يمنابع آب افتنيگسترده،  يآب ازين نيپاسخ به ا يهستند. برا يتنش آب

 ايآب در يساز نيريمنابع هستند و ش نيا نيو در دسترس از جمله مطلوبتر داريادامه داد: منابع آب پا يو 

دارند را مرتفع سازد و  ايبه در يكه دسترس ييها از كشور ياريبس يآب  ازين تواند ياست كه م ييها از راه

قطر، عربستان  ت،يكو ن،يبحر ،يعرب فارس شامل امارات متحده  جيخل هياساس، شش كشور حاش نيبرا

 دارند.  اريجهان را در اخت يها كن نيريو عمان در مجموع حدود پنجاه درصد آب ش يسعود

 "ريراس الخ"ساز  نيريآب ش ساتيزابل ادامه داد: تاس ينشگاه علوم پزشكدانشكده بهداشت دا اريدانش

است كه  يمنطق نيبنابرا  كنند، يم يساز نيريمتر مكعب آب را ش ونيليم كياز  شيعربستان روزانه ب

 اريبس داريآب پا عمناب نيتام راي، ز خود قرار دهد يموضوع را در دستور كار جد نياز ا زيكشور ما ن

به  لينكته در تما نيهند مهمتر انوسيبه اق ياستان و دسترس ينيسرزم يها تياست و مز يهمموضوع م
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 .باشد يكننده اب م نيريش يها استقرار واحد

و شورابه  ييايمياستفاده از مواد ش وهيرا به دوش ستيز طيها برمح كن نيريآب ش ياثرگذار ييرضا دكتر

آن به منابع محدود عنوان كرد و افزود: استفاده از  هيو تخل نيريآب ش يها و پساب حاصل از واحد

بر  يكيولوژيب باتياز رشد ترك يريهمچون جلوگ يليساز بدال نيريآب ش يها در واحد ييايميموادش

دست بكار  نياز ا يآب و موارد تيائيو قل تهيديكننده اس ميتنظ باتيترك ها، ندهيغشاها، حذف آال يرو

 ييايمياز موادش يبيكن كه شامل ترك نيريآب ش يها از واحد يروجشورابه و پساب خ يول رود، يم

خواهد  ستيز طيبرمح يريذناپ رجبرانيآب تاث يها گاه رهيآن به منابع محدود و ذخ هياست كه تخل

 گذاشت.

است و  يامالح معدن رينمك و سا اديز اريبس يها غلظت ياست كه حاو اليس كيادامه داد: شورابه  يو

 قياز طر ايلوله و  قياز طر اي اليس نيا شود، يآب استفاده م يها كننده  نيريش يخروج به عنوان پساب

ها عالوه بر  گردد، شورابه يم ها انوسيو اق ها ايدر وارد  مايشورابه معموال مستق شود، يها دفع م كانال

 تييايباال و قل يدما ،يسم را توسط فلزات  ها انوسيو اق ايدر ستمياكوس توانند يغلظت نمك م شيافزا

 قرار دهند. ريتحت تاث اديز

 نيمراحل آغاز آنها،  تيها و فعال بر توسعه گونه يميآب اثرات مستق يشور شياضافه كرد: افزا يو

  ها دارد.  مثل گونه ديو تول تيجمع يچگال ،ياز موجودات آبز ياريبس يزندگ

مطالعات نشان  يزابل گفت: برخ يكدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزش اريو دانش يعلم اتيه عضو

و  يمتحرك مانند ماه يها گونه يدر درجه اول بر رو يآب يها ستمياكوس يشور شيداده است كه افزا

آب  نيتام عكن، به عنوان منب نيريآب ش يها واحد سيتاس ها نياضافه بر ا گذارد يها اثر م پالنكتون 

 ها خواهد گذاشت. احدو  يكيموجود در نزد ستميبر اكوس يمياثرات مستق

و پنجاه  شود يم دنياسمز معكوس پنجاه درصد آب قابل آشام يها نديادامه داد: در فرا ييرضا دكتر
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شده حدود  هيمقدار غلظت نمك تخل شود يزده م نيتخم شوند، يم ليبصورت شورابه تبد گريدرصد د 

محل استقرار واحد آب  ياز طرف ساز است. نيريآب ش يها نديدر فرا يمعضل اصل كه  شود يدو برابر م

هر كدام  حاصل  نيريآب ش عيواحد و نحوه انتقال و توز يو خروج يورود يها تيساز، موقع نيريش

ها،  نيها و تورب از پمپ يناش اديز يها سر و صدا جادي. اگذارد ياثر م ستيز طيبصورت جداگانه بر مح

بر  ريشورابه و تاث هيآب محل تخل يدما شيافزا ته،يسيترالك نيحاصل از منابع تام يا گلخانه  يها گاز ديتول

  ساز هاست.  نيريآب ش يطيمح ستياثرات ز نيترياز اصل  ستميموجودات در اكوس يزندگ

 يكن را، در نظر گرفتن موارد نيريآب ش يطيمح ستيبه حداقل رساندن معضالت ز يها راهكار يو

باعث  ها نيمجموع ا ايو جزر و مد كه اثر هركدام  مانند جهت و سرعت وزش باد، ارتفاع و سرعت موج

 شود كه به يم ايشدن پساب در در تر قيباعث رق تيو در نها شود يم ايبا آب در ياختالط شورابه خروج

 خواهد شد. يطيمح ستينوبه خود باعث كاهش مخاطرات ز

 ر؟،يخ اي شود يانسان م يباعث اثر سو بر سالمت ايشدن آب در نيريش ايسئوال كه آ نيدر پاسخ به ا يو

كن  نيريآب ش يها واحد سيرا درباره گسترش تاس ييها ينگران راياخ يافزود: سازمان بهداشت جهان

شده وجود  ديتول بدر آ يكروبيعوامل م چگونهيمرسوم ه هيتصف يها نديابراز داشته است. هرچند با فرا

بدن است كه با توجه به  ازيو عناصر مورد ن ينكته مهم در نظر گرفتن حذف كامل امالح معدن يندارد، ول

. افتد ياتفاق م ،يديبريه يها نديو چه اسمز معكوس وچه فرا يريكننده آب چه تبخ نيريش ندينوع فرا

معضالت و  نيا يالملل نيب يها نهاد اتيموارد و استفاده از تجرب نياست كه در نظر گرفتن ا ديام

 حق مردمان سختكوش استان است. ايآب در نيريتفاده از طعم شبه حداقل برسد چرا كه اس زيمشكالت ن
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باز هم  هياروم اچهيتراز در | دينرس جانيآذربا نيو زمستان هم به داد نگ زييپا يها بارش

 01/12/1400همشهري آنالين مورخ  – افتيكاهش 

 

 سهيدرمقا هياروم اچهيگفت: تراز در يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

 كاهش دارد. متريسانت 59با مدت مشابه سال گذشته 

 هياروم اچهيدر تيوضع نيبا اشاره به آخر يدجواد محم سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

با  سهيمتر است كه در مقا 1270,70 هياروم اچهيدر ي، تراز فعل1400بهمن ماه  29افزود: بر اساس سنجش 

 است.  افتهيمتر كاهش  يسانت 59 اچهيمدت مشابه سال گذشته، تراز در

در مدت مشابه سال  زانيم نيو افزود: امربع اعالم كرد  لومتريك 2261را  هياروم اچهيدر يوسعت فعل يو

 دهد.  يرا نشان م اچهيوسعت در يمربع لومتريك 1316كاهش  سهيمربع بود كه آمار مقا لومتريك 3577گذشته 

 2 هياروم اچهيكرد: در حال حاضر در حياستان تصر يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 820و  ارديليم 4در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيد كه امتر مكعب آب دار ونيليم 890و  ارديليم

 متر مكعب بود.  ونيليم

 15از  شيمربع بوده و ب لومتريك 4635 ديبا اچهيوسعت در  ك،يخاطرنشان كرد: در تراز اكولوژ يو

 متر مكعب آب داشته باشد.  ارديليم

بارش در  متريليم 162,2ر كرد: امسال اظها يجار ياستان در سال آب يبارش ها زانيبا اشاره به م يمحمد

 بوده است.  متريليم 178 زان،يم نياستان ثبت شده است كه در مدت مشابه سال گذشته ا

 يجار يشد: در سال آب ادآوري يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا يبردار حفاظت و بهره معاون

در  متريليم 406,8 ه،ياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر متريليم 174,3ارس،  زيدر حوضه آبر متريليم 80,1

 حوضه زاب بارش ثبت شده است.
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سايت  – ميشو يمواجه م ديشد يبا كم آب ندهيسال آ تابستان ن؛ياقتصادآنال ياختصاص

 02/12/1400خبري اقتصاد آنالين مورخ 

 

در كشور ما با با توجه به  تيوضع نيرا گرفته و البته ا نيكره زم بانياست كه گر يبحران يخشكسال

رفته كه از  شيپ يبه گونه ا طيكرده است. شرا دايپ يشترينمود به مراتب ب ران،يا يمياقل يها يژگيو

از كارشناسان  ياريبس ونمانده  يباق شتريب يروشان در سراسر كشور، تنها نامخ يها ها و چشمه  رودخانه 

 كنند. ياستفاده م رانيا يمنابع آب تيوضع فيتوص يبرا يآب ياز لفظ ورشكستگ

موجب شد تابستان  99 يكم در سال آب يو بارش ها ييآب و هوا راتييتغ ؛يميپرهام كر-نياقتصادآنال

آب  عيبحران و توز تيريمد يمسئوالن امر برا يسدها به معضل اصل يآب ريو كمبود ذخا ي، كم آب1400

كه خود دچار كم  ييانتقال آب از استان ها ليبود كه به دل طيشرا نيدر نقاط كشور بدل شود. البته در ا

از كشور همچون اصفهان شاهد اعتراضات  يآب در نقاط عينادرست روند توز تيريبودند و مد يآب

    . ميباش يمردم

در  يتيريكشورمان، انتظار مد يمياقل طيبا شرا يآب كه در كشور تيريقابل توجه و مهم در امر مد نكته

ضرورت  انگريو كوتاه است كه ب يمقطع يرفت، ثمربخش نبودن راهكارها يو هوشمند م يكالس جهان

 است. يغاتيتبل مهارناك جاديو ا يتيريبلندمدت، بدون توجه به اتمام دوران مد يها حركت به سمت برنامه

با آن  يدنيبه آب آشام يدسترس يكه مردم مناطق محروم و كم برخوردار برا يهمه مشكالت انيم در

كه متعلق به  ميريدر نظر بگ زيرا ن يو جانور ياهيگ يرفتن گونه ها نياز ب ديكنند، با يدست و پنجه نرم م

 بجا گذاشت. ندگانيآ يبرا يراثيم توانينم يغاتيكوتاه مدت و تبل يكشور است و با طرح ها ندگانيآ

 يو خراسان رضو يدو استان مركز يمسائل آب يدر كشور به بررس يدرك بهتر موضوع كم آب يبرا

 .ميپرداز يم
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 يدرصد 44با كاهش  يجار يدر سال زراع زيخشك ن مهين يميبا اقل رانيواقع در قلب ا يمركز استان

 800هزار و  2از  شيرا دارد و ب يآب طيشرا نياز دشوارتر يكيال گفت امس ديمواجه بوده و با يبارندگ

مواجه  يبا تنش آب اريد نيدر ا ياز كشاورز يكوچك، متوسط و بزرگ و بخش مهم يديواحد تول

 يروستا 30به  يآبرسان يآقازاده استاندار مركز يعل دياستان تا تابستان و بنا به اظهارات س نيهستند. در ا

 شود. يانجام م اريورت ساستان به ص نيا

ها كمتر  بارش زيدرصد كاهش داشته و در بهار امسال ن 90استان  نيها در زمستان گذشته در ا بارش زانيم

 تيريرفته است و بر اساس گزارش اداره مد لياستان به شدت تحل نيا يآب رهياز حد انتظار بوده و ذخ

استان امسال  نيدر ا يخشكسال تيو حاكم يدگكاهش بارن ياستان مركز يبحران سازمان جهاد كشاورز

 وارد كرده است. يخسارت به حوزه كشاورز الير ارديليم 400هشت هزار و 

از زمستان پارسال تاكنون  ييدما يها و تداوم آن همراه با تنش يخشكسال دهيهم پد يخراسان رضو در

درصد  67 زانياستان به م نير اداشته است. حجم بارش د يمنف ريبر كشت و برداشت محصول زعفران تاث

 نسبت به پارسال كمتر شده است.

 افتهيدرصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش  100از  شياستان ب نيا يسدها يآب ريذخا زانيم

درصد بود.  72در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيدرصد از مخازن سدها آب دارد كه ا 35است و تنها 

امور دام سازمان جهاد  ريرابطه مد نياست كه در ا يدام ينهاده ها نيتان تاماس نيمشكالت ا گرياز د

 دكنندگانيتول ريكه تاكنون دامنگ ياعالم كرده است كه در كنار تورم و گران يخراسان رضو يكشاورز

 قشر فشار آورده است. نيبر ا يگريبه گونه د زين يخشكسال دهيبوده است امسال پد

 زين يجانور يگونه ها ينگذاشته است بلكه نابود يمنف ريتاث شانيستانها و كشاورزتنها بر ا يخشكسال اما

 در كشور است. ياز عواقب بسط معضل كم آب

در سال  يو شدت اثرات خشكسال يكم آب يخراسان جنوب ستيز طيمح ركليمد ياعالم حسن اكبر بنابر
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 اتيح ديشد يك شده و كم آبوحش استان خش اتيح يها درصد چشمه 60است كه  يا به گونه يجار

 كند. يم ديتهد يگرياز هر زمان د شيوحش و جانوران منطقه را ب

 يها يخشكسال لي: امسال به دلديگو يرابطه م نينهبندان در ا ستيز طيحفاظت مح ريمد يكوهستان

 يمحورها يشهرها، روستاها و حت ،يكشاورز ياراض هيوحش و پرندگان در حاش اتيح د،يشد

آن كمبود علوفه در مناطق و استفاده از پسماند  يو علت اصل شوند يبه صورت مكرر مشاهده م يمواصالت

 است. يانسان يغذا

 اتيمتعدد رو به كاهش گذاشته و اكنون پناهگاه ح ليبه دال ريقرن اخ كيكه در  يرانيا يآهو تيجمع

در استان  ياله قاضوحش ك اتيو ح يپارك مل شلو،يوحش قم اتيپناهگاه ح ،يوحش موته، پارك مل

را  وانآه نيامان ا يرا به خود اختصاص داده است اما خشكسال يرانيا يشمار آهو نيشترياصفهان، ب

چه تعداد جان سالم به  ستياصفهان، معلوم ن ابانيدشت و ب يهزار راس آهو 19از  شيو از شمار ب دهيبر

 در ببرند.

معضل در امان  نيهم از ا ريباعث شده عشا نيمچنه رياخ يو بارش ها در سال ها ينزوالت آسمان كاهش

 يتنش آب راحمديوبو هيلويكهگ ريامور عشا ركليكه بر اساس اعالم فضل اهللا آذرفر مد ينباشند به گونه ا

سكونت  بوم ستيز 13 اب يربوميغ ليو سه ا يبوم لياستان كه در هشت ا نيا ريهزار نفر عشا 70 تيجمع

 كند. يم ديدارند را تهد

سابقه و  يب يمشكالت آنچه كه كمتر به آن توجه شده آن است كه خشكسال نيا يكنار تمام در

داده است بنابر اظهارات  شيرا افزا نيخطر فرونشست زم ينيرزميز يآبها ياصول ريغ يها برداشت

و نسبت  شيدهد به ناچار برداشت آب افزا يم يرو يكه خشكسال يزمان يشناس نيكارشناسان زم

 افتد. يافت آب اتفاق م دهيشود و پد يم شتريب ينيرزميز يآبخوان ها هيتغذ برداشت از

رابطه اظهار داشت:  نيدر ا زيدر شمالشرق كشور ن يشناس نيسازمان زم ندهيزاده نما نيحس يعل حسن
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 نيهم متاثر از ا يخشك كشور اتفاق افتاده و استان خراسان شمال يها استان شتريدر ب نيفرونشست زم

وجود  باو  ميبوده ا دهيپد نيشاهد ا نيمانه و سملقان و سنخواست اسفرا يدر دشت قاض دهيپد

 وجود دارد. زيدشت ها ن رياحتمال فرونشست در سا رياخ يها يخشكسال

است كه كشورمان با آن روبرو است و طبق تجربه با  ياز مشكالت و مصاعب يفقط گوشه ا نهايا اما

 دوران عبور كرد. نياز ا توانيل نمحاص يكوتاه مدت و ب يها برنامه

 يشده و ادامه طرح ها جاديمشكالت ا يبرا يخوب هيتوج نواندينم گريهمچون كمبود بارش د ييصحبتها

انتقال آب از مازندران به رشت باشد و حاال مسئوالن  ايژرف  يهخمچون استحصال آبها يحاصل يب

در حال اجراست  ايكه در دن ينينو يبه فكر روش ها ديبا يغاتيتبل يكارنامه ها جاديا يخارج از تالش برا

 .نديبه بار بنش استشانياگر ثمرات آن طرح قرار باشد پس از دوران ر يباشند حت
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 –ي زداريحفاظت از آب و خاك با آبخ يمهم برا هيتوص 10|»يزداريمعجزه آبخ«

 02/12/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

كشور متداول  يشرق ياست كه در اكثر استان ها يالبيس يكشاورز يها يبندسار از فناور يبوم دانش

 در حفاظت از آب و خاك دارند. يمهم ارياست و نقش بس

از  يكي يالملل نيب يطبق گزارش سازمان ها ؛»يزدارينده معجزه آبخپرو« ميتسن يگزارش خبرگزار به

از  يكياست.  يعدم توجه به دانش بوم ا،يدن يتوسعه كشورها يشكست برنامه ها ليدال نيمهمتر

 يزآب و كشاور يزيو برنامه ر ياستگذاريدر عرصه حفاظت آب و خاك كه در نظام س يبوم يها دانش

 ندسار است.مورد غفلت واقع شده است، ب

 يشرق ياستان ها يها ياست كه در اكثر آباد يالبيس يكشاورز يباستان يها ياز فناور يكي بندسار

متدول است. بزرگان  ياز خراسان رضو ياديو بخش ز يخراسان شمال ،يكشور مثل استان خراسان جنوب

مورد  يورزمحصوالت كشااز  يبرخ ديعالوه بر تول ،يالبيموقت س يها انيمناطق با استفاده از جر نيا

 يريگ ليس ،ياراض نيكشت در ا ازين شيمحافظت كرده اند. اگر چه پ زيخود، آب و خاك را ن ازين

قانون اصالحات  كيچه مطابق ماده  ند؛يآ يبه حساب م ميد نيبندسارها زم ياست، از نظر كاربرد

 شود. يم مشروب البيس اياست كه زراعت آن از آب باران  ينيزم ميد نيزم ياراض

 يها هزار هكتار برآورد شده است. چنانچه روش و دانش 400 يبيبندسارها در كشور به طور تقر مساحت

در هرمزگان و صدها هزار  ربنديخوشاب و دگار در بلوچستان، قرعه در داراب فارس، بند و ت رينظ گريد

هكتار  ونيليم كيبر  الغبه ب يگونه اراض نيدر نظر گرفته شود، مساحت ا زيدامنه ها ن يهكتار سكوبند

 يالبيس يبندسارها به عنوان كشتزارها نكهيدهد. نظر به ا يرا نشان م يسنت يروش ها تيرسد كه اهم يم

آبخوان ها و مهار  هيتغذ الب،يدر حفاظت آب و خاك، كنترل س يمحصوالت زراع ديعالوه بر تول
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 يدولت نداشته اند، لذا در راستا يبرا يا نهيهز چيتاكنون ه گريموثر هستند و از طرف د ييزا ابانيب

 شود: يها در كشور ارائه م يفناور نيبه منظور توسعه ا ريز يشنهادهايحفاظت از آب و خاك، پ

كم بهره به منظور  يبانك التيتسه يو معاونت آب و خاك با اعطا يزداريجنگل ها مراتع و آبخ سازمان

 كنند. تيقانون اشخاص حما اتيواقع در محدوده مستثن يهااز شبكه  يو بهره بردار ينگهدار ،يبهساز

 ليمنظور عالوه بر تسه نيبه عمل آورد به ا يقانون تيحما ديجد يجنگل ها از احداث بندسارها سازمان

 يبانك التيتسه ،يمل ياز بندسار در اراض يساخت و بهره بردار يطرح ها بيتصو يالزم برا يمجوزها

 داده شود. انييروستا شتريهر چه ب قيتشو يابر زيمناسب با بهره كم ن

 يسامانه ها يسنت ياز توسعه روش ها تيسازمان جنگل ها بر جلب مشاركت مردم، حما ديتوجه به تاك با

در چارچوب  يمل يدر محدوده اراض يو اجتماع يعيطب يها ليباران بر اساس پتانس ريسطوح آبگ

 3 مادهمذكور مطابق  ياز سامانه ها يحق بهره بردار يو واگذار يو آبخواندار يزداريآبخ يها طرح

 يرا برا يبستر مناسب 1348از جنگل ها و مراتع مصوب  يقانون اصالح قانون حفاظت و بهره بردرا

 فراهم آورد. يواقع يمشاركت ها شيافزا

 ،يعيباز منابع ط يو بهره بردار ايحفظ، اح يها استيآب سبز همسو با س يساز رهيذخ قيمنظور تشو به

زراعت چوب و  ،ييدارو اهانيعلوفه، توسعه گ نيتام ،يمحصوالت كشاورز ديتول ،يبا كم آب يسازگار

و  يلتدر پرداخت حقوق دو تيساخت و توسعه بندسارها مشمول معاف ،يجوامع محل شتيكمك به مع

 شود. يا ارانهي التيتسه ياعطا

ده اند توسعه احداث بندسار در مراتع موجود عمدتا در مناطق خشك و فراخشك واقع ش يبندسارها

 شود. يم هيخشك توص مهين مياقل يدارا

و احداث بندسار،  ميسازمان جنگل ها از ترم يو مل يمحل يپراكنده واحدها يتيرغم اقدامات حما به

 يخاك ها تيمعاونت كه مسئول نيو ادارات تابعه ا يمعاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورز
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ادارات  دشو يم شنهاديارتباط نداشته اند. پ نيدر ا يخاص يه دارد اظهار نظر و اقدامرا به عهد يكشاورز

مورد  التيساختار و امكانات و تسه تياصالحات الزم را در تقو ،يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز

 زيخشك ن مهيمناطق ن يمزارهايمطلوب در د يروش سنت نيبندسارها مدنظر قرار دهند تا توسعه ا ازين

 يها به همراه برنامه تآموزش كوتاه مد يتوان دوره ها يمناطق م گريگسترش آن به د يشود. برا ريراگف

 شود. ينيب شيپ جيعالقمند توسط ادارات ترو انييروستا يبرا ديبازد

با  رويشود وزارت ن يم هيشود توص يآب پمپاژ شده اخذ م متيچاه ها ق نيگونه كه از مالك همان

كنند از مشاركت مردم  يم هيصاحب بندسار كه آبخوان ها را تغذ يقيصورت تشو به يپرداخت مبالغ

 استفاده كند. ينيرزميآب ز يمتعادل كردن سفره ها يبرا

و  يدولت ياست دستگاه ها يباالدست بر بندسارها، ضرور زيتوجه به آثار سوء ساخت سد و بند در آبخ با

حوزه باالدست منع  انيسدود كردن آبراهه ها و كنترل جرسازمان جنگل ها از م رو،يوزارت ن رينظ يعموم

 ت شود.يكه حقابه و حق رسوب بندسارها رعا رديانجام گ يبه گونه ا يطراح ايشوند و 

توسعه  يها يزيارگان ها در برنامه ر ريسا نيو سازمان جنگل ها در ساخت سد و بند و همچن رويوزارت ن

حقابه و سهم آب  تيبر آن مكلف به رعا رگذاريو موارد تاث يحو رواناب سط ليآب خواه مرتبط با س يا

 گردند. يمردم ريآبگ يسامانه ها گريبندسارها و د

 البيباران و استحصال س ريسطوح آبگ يسامانه ها يروش ها ريبه سا ميتعم تيفوق قابل يها هيتوص

 دارد. زيرا ن گريد يمشابه در استان ها يسنت

 »يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يهشمعاون پژو« يعرب خدر محمود
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - كرخه خواهد شد؟ يجان پارك مل يآب، بال گزارش/

02/12/1400 

 

به آغاز  ستيز طياز فعاالن و دوستداران مح يهفته است كه اعتراض جمع كي/خوزستان حدود سنايا

 اتيكرخه خبرساز شده است؛ پناهگاه ح يدر محدوده پارك مل ريغد يطرح آبرسان يياجرا اتيعمل

 يقرق ،ياردك مرمر ،يرانيمثل گوزن زرد ا يخاص جانور يها كه گونه يا وحش و منطقه حفاظت شده

 دارند. اتي... در آن حو

و جنوب غرب خوزستان كه شامل  يمركز يشهرها ازيو رفع ن يبا هدف آبرسان 1387از سال  ريغد طرح

سازمان آب و برق خوزستان  ييو به كارفرما يالير ارديليهزار م13روستا است، با بودجه 1608شهر و  25

 آغاز شد. اءيقرارگاه خاتم االنب يمانكاريو پ

 سيرئ ييمعاون اجرا يلت مرتضوصو ديكه س يديماه گذشته در بازد كيحدود  سنا،يگزارش ا به

از  يبخش يسال جار انيدر خوزستان داشت، گفت: قرار شد تا پا ريغد يپروژه آبرسان يجمهور از اجرا

 يبردار هرهبه ب ندهيخرداد سال آ ليتا اوا زيطرح ن نياز ا يگريافتتاح شود و بخش د ريغد يطرح آبرسان

 برسد.

 ريطرح اعالم كرد: طرح غد نياز ا ديماه امسال در بازد يد 13 در زياستاندار خوزستان ن ان،يليخل صادق

كند، اما در  نيتام ندهيسال آ 25درصد از مردم استان تا  52 يآب را برا هيمترمكعب در ثان 24قرار بود 

رفته است كه  شيپ يبه شكل طيماه گذشته تاكنون، شرا4تا  3 يدولت و ط اتيچارچوب مصوبات سفر ه

 ميمردم استان خواه يطرح برا نياز ا هيمترمكعب آب در ثان 20 نيشاهد تام نده،يان سال آتا قبل از تابست

 بود.

ماه در چارچوب  9تا  8در مدت حدود  شد، يم يسال ط 25در طول  ديكه با يافزود: راه نيهمچن يو
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 .ديخواهد رس يبردار طرح به بهره نيو ا شود يم يط دهد، يانجام م زدهميكه دولت س ياقدامات

 ييدر حال حاضر از برنامه اجرا ريغد يمدت آبرسان انيسازمان آب و برق طرح م يها گزارش براساس

طرح براساس آنچه  نيداشته است. ا يكيزيف شرفتيدرصد پ 50ندارد و تاكنون حدود  يفاصله چندان

آب و  زمانسا ييشود اما در برنامه اجرا ييماه اجرا 30ظرف مدت  ديبا كنند يمهندسان مشاور اعالم م

 طرح در دستور كار است. كسالهيماهه تا 10 يبرق خوزستان اجرا

 

 كرخه است يدار سازمان آب و برق وارد نشدن به پارك مل تياولو ميتصم

در پارك  ريغد يآبرسان يسازمان آب و برق خوزستان در خصوص اجرا يمعاون آبرسان يداديعل صابر

 يها بحث لياست كه به دل نيسازمان آب و برق ا دار تيواول ميكرخه گفت: در حال حاضر تصم يمل

 يلو وارد پارك م مينكن ييكرخه اجرا يرا در پارك مل ريپارك، طرح غد نيا تيو اهم يطيمح ستيز

 كرخه نشود.

كرخه  يتا وارد پارك مل ميهست ريطرح غد ريمس يبرا نيگزيجا نهيدو گز يافزود: در حال بررس يو

و  ميخصوص هست نيدر ا يبردار . اكنون در حال نقشهميمنطقه حفاظت شده عبور كن نيو از كنار ا مينشو

وارد  ميكه بتوان شدبا يبه شكل نهيدو گز نيمنطقه ا ييو اجرا يطيموانع مح ،يتوپوگراف طيشرا ميدواريام

 .مياستفاده كن نيگزيجا يرهايمس نيو از ا ميكرخه نشو يپارك مل

 ميباشد كه نتوان يمنطقه به شكل طيكرد: اگر شرا حيخوزستان تصر سازمان آب و برق يآبرسان معاون

كرخه  يشد كه وارد پارك مل ميمجبور خواه م،يرا از خارج از پارك عبور ده ريغد يطرح آبرسان

 يرارا ب يكشور مكاتبات ستيز طيقطعا با سازمان حفاظت مح م،يكار شد ني. اگر مجبور به اميشو

 داد. ميمجوزها انجام خواه افتيدر

 يعال ياگر الزم بداند موضوع را در شورا نهيزم نيدر ا ستيز طيادامه داد: سازمان حفاظت مح يداديعل
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 يجمهور مطرح خواهد كرد تا در خصوص اعطا سيبا حضور شخص رئ ايكشور و  ستيز طيمح

 ريغد يطرح آبرسان يكرخه جهت اجرا يدر پارك مل تيانجام فعال يبرا يطيمح ستيز يمجوزها

 شود. يريگ ميتصم

است كه اصال وارد  نيما ا ياصل تياولو يطيمح ستيمباحث ز ليدر حال حاضر به دل نكهيا انيبا ب يو

قرار  ميحر نيو باالتر از ا ميا كرخه نشده يپارك مل ميگفت: هنوز وارد حر م،يكرخه نشو يپارك مل

كار  نيا ستيز طيسازمان حفاظت مح يقطعا با هماهنگ م،يپارك شو مياما اگر قرار باشد وارد حر ميدار

 انجام خواهد شد.

آالت  نيماش تيدر خصوص توقف فعال ستيز طيبا توجه به درخواست فعاالن مح سنا،يگزارش ا به

به  يمطرح شده مسووالن در خصوص توجه جد يها كرخه و صحبت يدر محدوده پارك مل مانكاريپ

به چه  ريغد يطرح آبرسان يكه روند اجرا ديد ديمنطقه بكر، با نيو حفاظت از ا ستيز طيبحث مح

وحش آن خواهد  اتيكرخه و ح يجان پارك مل يطرح بال نيا ياجرا ايخواهد رفت و آ شيپ يشكل

 نهيريد يكه آرزو ريغد يطرح آبرسان ست،يز طيكه عالوه بر حفظ مح شود يم دهيشياند يريتداب ايشد؟ 

 شود. يياجرا زيآب است ن يفيو ك يكم يارتقا يمردم مناطق مختلف خوزستان برا

 سناينجف خبرنگار ا يحاج اني: شاگزارش
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كه با خطر  ييشهرها :نيآنال يدر گفت و گو با همشهر يكل اداره هواشناس سيمشاور رئ

 | ستندين يكوهها هم برف م؛يا دهيمنابع آب رس يبه ورشكستگ |مواجهند  هيفرونشست و تخل

همشهري آنالين مورخ  -است يبيفر عوام يرفع كم آب يابرها برا يبارورساز

03/12/1400 

 

معجزه  ميتوان يم ميگفت: اگر فكر كن رانيدر ا يآب درباره جبران كم يكل اداره هواشناس سيرئ مشاور

  كرده جاديا ياديمشكالت ز كنند يمطرح م يابرها كه برخ يطرح بارورساز نيا ميا خطا كرده م،يكن

 يپول برا نبالمملكت باشند به د يكه دنبال آب برا از آن شتريآن بخطاست و طراحان  كي نياست، ا

 خودشان هستند.

 
و به دنبال آن كمبود آب از  نيو گرم شدن كره زم يمياقل راتييـ سارا كلهر: تغ نيآنال يهمشهر

اما  دهد يم ليرا آب تشك نيدرصد كره زم 80از  شيمختلف است. ب يكشورها يها دغدغه نيتر بزرگ
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و  ناست كه مسئوال يآب از مسائل مهم نيرو تام نياست از ا يدنيها آشام آب نيدرصد از ا 3فقط 

آب شرب و  نيو تام ستيقاعده مستثنا ن نياز ا زين راني. اشندينديب يا آن چاره نيتام يبرا ديدولتمردان با

مربند خشك در ك رانيكه ا مهم است خاصه آن يا مسئله يمحصوالت كشاورز ديتول يآب برا نيهمچن

 و كمبود آب مواجه بوده است.  يقرار دارد و همواره با مشكل خشكسال نيزم

 ،يمختلف از جمله در بخش خانگ يها استفاده نامطلوب آب در بخش ران،يا ييايجغراف تيبر موقع عالوه

 بزرگ در كشور يبه معضل يآب كم رياخ يها بحران دامن زده است و در سال نيو صنعت بر ا يكشاورز

تا  بخش اتيح عمنب نيمسئوالن و همت مردم در استفاده درست از ا ريبا تداب ديشده است كه با ليتبد

 . مياز مشكالت بحران آب در زمان حاضر بكاه يحد

 شيسوال پ نيحال ا ميداشت ينرمال يها بارش يدر زمستان سال جار ،يگفته كارشناسان هواشناس به

باره با  نيدر ا ر؟يخ اي دهد يو كمبود آب نجات م ياز بحران خشكسالها ما را  بارش نيا ايكه آ ديآ يم

 .ديخوان يكه در ادامه م ميوگو كرد گفت يكل اداره هواشناس سيرضازاده مشاور رئ زيپرو

 

را  زييپا يبارش كم ياز بارندگ زانيم نيبارش در كشور نرمال بوده است؟ ا زانيدر زمستان امسال م ايآ

 جبران كرده است؟

را از اول  ي. ما سال زراعكند يجبران نم يرا به طور كل يبارش زمستان امسال نرمال بود، اما كم يها رشبا

كه  ي. بارشمينداشت يمناسب نبود، امسال هم اوضاع خوب تيدر سال گذشته وضع م،يريگ يدر نظر م زييپا

عمده  ياست. در منابع آب دنامساع اريخوب است اما از لحاظ منابع آب اوضاع بس ميكشت د يبرا ميدار

. از ستياصال خوب ن ياست و اوضاع آب يكشور كه در راسته زاگرس و البرز قرار دارند، سدها خال

زنجان،  ،يو شرق يغرب جانيآذربا يها كل بخش يو حت يجنوب يها لرستان، كرمانشاه، كردستان تا بخش

 نيا يكه برا يدارند. حداكثر تالش يجدآب مشكل  رهياز نظر ذخ يالبرز، تهران و سمنان همگ ن،يقزو



   

 

 

20 
 1400 اسفند  -) 52هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ها  چاه قياز طر ديبا نيتام نيهاست كه به نظر من، ا آن ازيآب شرب مورد ن نيانجام داد تام توان يمناطق م

و در كل  ستين يها برف است و كوهستان يجنوب مهياز ن تر فيهم ضع يشمال مهي. بارش در نرديصورت بگ

 شبيكه مثال د يباران نياست و ا ريصطالح بحران منابع آب داا نيهم ي. براستيخوب ن يلياوضاع خ

 .ستين يمنابع اصال عدد نيتام يآمد برا

 

 امكان جبران وجود ندارد؟ گرياصال د ايوجود دارد  يبحران راهكار نيعبور از ا يبرا

 يژگيو يخشكسال ني. اميگذر كن تيوضع نياز ا مانيها با داشته دياما با ستيجبران منابع آب ن امكان

با همان  كردند يم يوجود داشته اما مردم سع ها يخشكسال نيهم هم شيمنطقه ماست. صد سال پ

 زانياز م شيما در حال حاضر ب ياست كه حجم آب مصرف نياز آن عبور كنند. مسئله ا شانيها داشته

 است. مانيها داشته

 

 هاست؟ عمده مصرف آب در كشور ما در كدام بخش بخش

از حد  شياز مصرف ب يطور كل . ما بهشود يرا شامل م ها نيو همه ا يمصارف عموم ،يكشاورز صنعت،

 هي. توصميمصرف را كاهش ده زانيم ميتوان ي. در حمام رفتن و ظرف شستن هم مميندار يا آب واهمه

 نيا يبرا تالزم اس اياما آ م،ييها را مرتب بشو از ابتال به كرونا دست يريجلوگ يشده است كه برا

آب  وانيل كيبا  توان يوضو گرفتن را هم م م؟يآب را باز بگذار ريش قهيدق كي اي هيثان 30وشو  ستش

است  ياز فرهنگ نادرست يموارد ناش نينكردن ا تي. رعاميكارها را انجام ده نيا ديانجام داد. در واقع با

 .شود يبه ارزش آب م ياحترام يكه منجر به ب

 

 است؟ رگذاريدر هدررفت آب تاث يزه مصارف بخش صنعت و كشاورزبه اندا يمصارف خانگ نيا ايآ
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دارد.  يا هسته كيمتفاوت است. هركدام  گريكديها با  بخش نيمصرف در ا زانيكه م ستين يشك

 نهيروش به ديبا يوجود دارد. در كشاورز ديتول يهسته خاص خود را دارد، در كشاورز يكشاورز

درصد از مناطق كشور مناسب كشت 90 دياست كه شا يا ا به گونهم ميبه كار گرفته شود. اقل ياريآب

اما  ميكن تيبه سهم خودمان رعا ميكن يهرچند تالش م م،يبحران متهم هست ني. همه ما در استين يرقابغ

 .ميكن يم يمباالت يو... ب يباز هم در مصرف آب، انرژ

كه در رأس كار است هم  يريل مدحوزه وجود دارد اما به هر حا نيدر ا تيريكه سوء مد ستين يشك

. رديصورت بگ ديمردم با يهم برا تيريمد يحوزه هم برا نيدر ا يبخش يمردم است. آگاه نياز ا يجزئ

جمله  زكل مردم، ا يبحران همكار ني. مواجه شدن با اكند يرا دوا نم يدرد گرانيمقصر دانستن د

 ياديز اريبس يرگذاري، چراكه امكان تاثبدهد ي. رسانه هم موظف است آگاهكند يرا طلب م تيريمد

 نيرا انجام ندهند. ا يكه كار خاص ميفقط به افراد امر كن كه نينه ا رديصورت گ يبخش يآگاه ديدارد. با

تذكر  نيرا انجام ندهد و او به خاطر ا يكار مييگو يم يا كه به بچه يدرست مثل زمان ست؛ين رگذاريتاث

با استفاده از آن  دياست كه رسانه با يشناخت روان يامر يبخش يآگاه نيا. دهد يآن كار را عمدا انجام م

 را داشته باشد. ياثرگذار نيشتريكند ب يسع

 

مخرب داشته  ريهم تاث يتيرينامناسب مد ماتيتصم اياست  مياقل رييفقط متاثر از تغ رانيا يخشكسال

 است؟

 يخشكسال يمختلف يها شورمان در دورهدارد. ما در ك انيجر نيدر ا يفيضع يلينقش خ مياقل رييتغ

 يخشكسال ايدن گريدر مناطق د كه نيكشورمان است. نه ا يمياقل طيو شرا يژگياز و يكه ناش ميا داشته

 ليمناطق پتانس يطور كه در برخ وجود دارد، همان يباالتر ليبه كشور ما پتانس هيشب ينباشد اما در مناطق
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از آن است.  شتريب يليمصرف خ وهيش ياثرگذار فياست اما رد ذاررگيتاث مياقل رييباالست. تغ يترسال

كرده است. آب  دايكشت چقدر بوده و چقدر توسعه پ ريسطح ز شيسال پ 50 اي 30كه مثال  مينيبب ديبا

مثل كشور ما  يخشك مهي. در مناطق نميآن را خلق كن ميتوان ياست، ما كه نم يگردش جبر كيحاصل 

 ريتبخ زانيسرعت و م ديآ يآب به سطح م يبارش است. وقت لياز پتانس شتريب يليآب خ بيتخر ليپتانس

. شد يچندان دور در كشور ما قنات ساخته م نه يها است كه در گذشته ليدل نيبه هم شود يم شتريآن ب

ن . االرساند يرا به حداقل م ريو تبخ داد يبسته انتقال م يباز، در فضا ريسطح و در مس يقنات آب را به جا

است،  ياريسبز با شلنگ در حال آب يفضا ياريكه در همان زمان بارش باران مسئول آب مينيب يم يگاه

ها از هر  آب نيكه ا ي. در حالميكن ياستفاده م ينيرزميز يها از آب ديگو يم ميكن يهم اعتراض م يوقت

و  يبخش يآگاه ،يساز فرهنگ ني. بنابرارديجمع شود و مورد استفاده قرار گ تواند ينوع كه باشد م

 .رديو عامه مردم صورت گ ييتا سطح كاربر نها يتيريسطوح مد نياز باالتر ديبا يريپذ تيمسئول

 

 م؟يقرار دار يطيدرواقع االن در چه شرا د؟يكن يم يابيچگونه ارز رانيرا در ا يآب كم بحران

. ميا طح بدتر از آن قرار گرفتهاست و ما در س  بحران گذشته طياز شرا رانيدر ا يآب مسئله كم دينيبب

رفتن تراز  نييپا نياز هم يو... ناش نيكرج، مرودشت قزو ار،يدر سمنان، شهر نيفرونشست گسترده زم

 نيزم رود يم نييتراز آب پا يوقت ست،يفاجعه است. فقط بحث برداشت آب ن كيآب است كه خود 

. حاال ما بحث ابدي يم شيافزا يآب ازيو اصطالحا ن ديآ يم نييخشك است، عطشش باالست، رطوبتش پا

به  ازشيتر شده و ن هم خشك نيزم رود، يباال م يآب ازين رود، يدما باال م يكه وقت ميرا هم دار مياقل رييتغ

 10 نديگو ياما االن م شود يم ياريآب متر يليم 5گندم با  ميكشت د شد ي. قبال گفته مشود يم شتريآب ب

به  يشتريب ازينشده، رطوبت خاك كم شده و ن شتريگندم به آب كه ب ازيت. ناس ازيآب مورد ن متر يليم

 .دهد يپس نم اهيو به گ كند يرطوبت را جذب م شود، يم ياريآب يوقت نيزم نيكرده است. ا دايآب پ
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از سكنه  يخال ن،يفرونشست زم اي يخشكسال ليممكن است استان اصفهان به دل ندهيتا چند سال آ كه نيا

 ت است؟شود درس

و بلوچستان  ستانيتهران، س زد،يها وجود دارد. از اصفهان تا فارس، كرمان،  همه استان يمخاطره برا نيا

شهر را  هيو بلوچستان مسئله تخل ستانيطور كه ما االن در س ندارد كدام استان باشد. همان يو... تفاوت

رد، درست هم هست به هر حال يقرار گ يبانياست كه مورد پشت ني. در مورد تهران هم همه تالش اميدار

 قرار دارد. يتر يبحران طينظر در شرا نيدارد اما اصفهان از ا تينفر جمع ونيليم10
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از  يريجلوگ يها؛ راهكار موثر برا آبخوان يمصنوع هيتغذ|»يزداريمعجزه آبخ«

 03/12/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – ليهدررفت آب و خسارات س

 

 يآب ها يتعادل بخش يراهكارها نياز مهمتر يو آبخواندار يزداريآبخ يبا اجرا يمصنوع هيتغذ

 شود. يمحسوب م اير پشرفته دناز كشو ياريدر بس لياز س يريو جلوگ ينيرزميز

و  ينيرزمياز مخازن آب ز هيرو يب يبهره بردار ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

خشك جهان و گسترش  مهيدر مناطق خشك و ن قيعم مهيو ن قيعم يآوردن به احداث چاه ها يرو

منجر به  عموضو نيز منابع آب شده است. اا يدر نظام بهره بردار يديشد راتييروزافزون آنها موجب تغ

 يمنف ،ياز مخازن آب ييشدن بخش ها يخال ،ينيرزميرفتن سطح آب ز نييمانند پا يخسارات گوناگون

و  يآب شور ساحل يتهاجم جبهه ها ن،يچاه ها، نشست زم يآب دشت ها، كاهش آبده النيشدن ب

 شده است. ينيرزميآب ز تيفيكاهش ك

 اريدر مدت زمان بس اديبا شدت نسبتا ز يينزول بارش ها ،يبر كمبود نزوالت جوعالوه  گريطرف د از

شود.  يم ديشد يها البيخشك است كه منجر به وقوع س مهيمناطق خشك و ن يها يژگيو گريكم از د

خارج و  سافتد، بدون استفاده از دستر يها معموال در فصل مرطوب اتفاق م البيس نيكه ا يياز آنجا

خشك  مهيجزو مناطق خشك و ن رانيشوند. از آنجا كه ا يم يو مال يبروز خسارات جانموجب  يحت

از  ياريدر بس ينيرزميسطح آب ز ديو افت شد يالبيس يها انيشود، وقوع جر يجهان محسوب م

 انيجربا استفاده از  يمصنوع هيتغذ يطرح ها يكشور موجب شده است كه مطالعه و اجرا يآبخوان ها

چالش  كيبه عنوان  شياز پ شيب رياخ يبه خصوص در خالل دهه ها يفصل يرودخانه ها و يالبيس يها

و  يزيطرح ها در برنامه ر ني. در واقع ارديآب كشور قرار گ زانيو برنامه ر رانيمورد توجه مد ياساس

توان گفت  يهستند و م رخوردارب يا ژهيو تيموجود و تعادل آبخوان ها از اولو ياز منابع آب نهياستفاده به
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 يو آبخواندار يزداريآبخ ياجرا ،ينيرزميز يتراز آب ها يو جبران كسر يراهكار تعادل بخش نيمهمتر

 كهياست كه متاسفانه در سطح كالن مورد غفلت قرار گرفته است؛ بطور يمصنوع هيتغذ تيبا اولو

اختصاص  يمصنوع هيذو تغ ينيرزميز يآب ها تيريدرصد اعتبارات آب به مد كيمتاسفانه تاكنون تنها 

 است. افتهياختصاص  يسطح يآب ها تيريمد ياست و عمده اعتبارات برا افتهي

 

 ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيمختلف در تغذ ي** تجربه موفق كشورها

در اروپا معمول بوده و در  يالديم 19قرن  لياز اوا يبه شكل امروز ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيتغذ

آلمان، سوئد و هلند به كار گرفته شد. در خارج از قاره اروپا  س،يفرانسه و سپس انگل ابتدا در اسكاتلند،

 يمصنوع هيشگام در انجام تغذيپ ياز جمله كشورها كا،يمتحده آمر االتيو ا نيمانند فلسط ييكشورها زين

 شرفتهيپ ياز كشورها ياريدر بس ينيرزميآب ز يسفره ها يمصنوع هيتغذ زيباشند. در حال حاضر ن يم

در  يمصنوع هيتغذ يطرح ها نيدر حال انجام است؛ اول رهيو غ ايآلمان، هند، استرال ن،يچ كا،يمانند آمر

آغاز  نيدر دشت ورام يمصنوع هيمطالعات طرح تغذ امبا انج 1349از سال  يبه شكل متداول امروز رانيا

گرگان و  ز،يگرمسار، تبر ،نيدشت قزو يمصنوع هيتغذ يشد و متعاقب آن مطالعات مربوط به طرح ها

 جهرم انجام گرفت.

 رهيها و ذخ البيو كنترل و مهار س داريوحفظ توسعه پا جاديبا هدف ا يمصنوع هيتغذ يطرح ها ياجرا

حفاظت  ،يرزراعيآب مازاد در فصل غ رهيجهت ذخ ينيرزميمخازن ز ليآب مازاد آنها، استفاده از پتانس

با  يدر دشت ها اآبخوان ه يكيدرولوژيه تيبه تعادل رساندن وضع ،ينيرزمياز منابع آب ز يفيو ك يكم

و  يكروبيم يها يحذف آلودگ ،يساحل ياز هجوم آب شور در آبخوان ها يريجلوگ ،يمنف النيب

و  نيفرونشست زم دهياز پد يريمتخلخل، جلوگ يها طيدر مح يونيدر اثر جذب و تبادل  كيولوژيباكتر

 شود. يمانجام  ييگرما نيزم يحفظ انرژ
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 ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيتغذ ي** روش ها

 م،يرمستقيغ ،يوادار ايو  ميبه چهار دسته مستق ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيتغذ يروش ها يطور كل به

 اياز فاصله دور  يمنابع آب سطح م،يشود. در روش مستق يم يدسته بند يو مجاز ينيرزمياحداث سدز

شامل روش  نديفرا نيكنند. ا هيرا تغذ ينيرزميآبدار ز هيل مناسب، الشوند تا در مح يمنتقل م كينزد

 ،يريتاخ يبندها ،يجو اينهر  قياز طر هيتغذ الب،يروش پخش س ه،ي: روش حوضچه تغذيسطح يها

و  يعيطب ياستفاده از گودال ها و حفره ها ،يا هيتغذ ياستفاده از معادن شن و ماسه، سدها ،ياريآب

 يرسطحيز يها يگالر ايمعكوس  يگودال، زهكش ايحفر گوراب  ق،يتزر يه ها: چايرسطحيز نيهمچن

منبع آب  كي يكيدر نزد يبهره بردار يبا حفر چاه ها زين يوادار اي ميرمستقيباشد. در روش غ يم

كند و در  يم رييتغ ينيرزميز يآب ها يكيدروليه بياز آن، ش يو آبكش اچهيدر ايرودخانه  رينظ يسطح

روش  نيشده در ا هي. حجم آب تغذرديگ يبه سمت آبخوان صورت م ياز منبع سطح ييالقا هيتغذ جهينت

 ايانتقال آبخوان، فاصله از رودخانه  تيقابل ،ياز جمله نرخ پمپاژ از چاه بهره بردار يبه عوامل مختلف

 دارد. يبستگ ينيرزميآب ز يعيو جهت حركت طب اچهيدر

 

 يو مجاز ينيبه روش احداث سدزم يمصنوع هيتغذ

 هياست. در تغذ ينيرزميز ياستفاده از سدها ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيتغذ ياز روش ها گريد يكي

در بستر رودخانه تا عمق  يترانشه عرض كي جاديبا ا ينيرزميز يآبخوان با استفاده از احداث سدها

نفوذ به  رقابليغ بايتقربه صورت  يا هيكم در آن، ال يريمناسب و احداث بند از جنس مصالح با نفوذپذ

 هيال كيدر  ينيرزميآب ز انيجر ريهستند كه در مس يمانع ينيرزميز ي. در واقع سدهاديآ يوجود م

شوند.  ينيآب زم رهيدهند كه سبب ذخ يم رييتغ يرا به گونه ا انيجر تيشوند و وضع يآبدار قرار داده م

 دهد. يم ليتشك رينفوذناپذ وارهيد ايآنها را پرده  يبدنه اصل
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به عنوان  يو سازه ا ساتيگونه تاس چيه يبه روش مجاز ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيدر تغذ نيهمچن

آبخوان ها و با استفاده از  يتعادل بخش يشود بلكه در چارچوب طرح ها ياجرا نم يمصنوع هيتغذ

 يها چاهانسداد و  نيچاه از مالك دي. خرابدي يحجم برداشت از آبخوان كاهش م ،يتيريمد يراهكارها

 يبه روش مجاز يمصنوع هيتوان به عنوان تغذ يهستند كه م ييها تياز جمله فعال يدر حال بهره بردار

 در نظر گرفت.

 



   

 

 

28 
 1400 اسفند  -) 52هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – در كشور متر يليم 50دشت تا  380 فرونشست هشدار داد؛ يجهاد كشاورز ريمشاور وز

 03/12/1400خبرگزاري مهر مورخ 

 

قرار  متر يليم 50تا  10 نيدشت در مرحله فرونشست ب 380گفت:  يجهاد كشاورز ريمشاور وز -لياردب

 گرفتند.

اظهار كرد:  ليخبرنگاران در اردبشنبه در جمع  ظهر سه انيعل دياحمدرضا س ديگزارش خبرنگار مهر، س به

 يبا آمار باال يها مند است و جز استان بهره يمتر يليم 300بارش  نيانگيبه طور متوسط از م لياستان اردب

 .شود يها محسوب م در بارش يكشور نيانگيم

 نيانگياست كه نسبت به م متريليم 250بارش در سطح كشور كمتر از  نيانگيم نيكرد: ا حيتصر يو

 و پهنه خشك قرار گرفته است. يخشكسال طياست، كشور ما در شرا متريليم 750كه  يانجه

اتفاق  ياسالم رانيدرصد پهنه ا 30ها در كشور در  درصد بارش 90گفت:  يجهاد كشاورز ريوز مشاور

كه  ميدار ييو مناطق صحرا ابانيهكتار ب ونيليم 32كشور  يهكتار اراض ونيليم 165و ما از  افتد يم

 است. متريليم 50بارش آنها كمتر از  نيانگيم

با  رانيهكتار مراتع و مزارع كم بازده در كشور وجود دارد، افزود: ا ونيليم 56 نكهيا انيبا ب انيعل ديس

 نياست در ا يكه ضرور شود يمحسوب م ايو لوت از مناطق خشك و كم بارش دن يمركز ريداشتن كو

 .رديكمتر مورد توجه قرار گ يبر حصوالت با آبم ديتول يبرا ها يزير برنامه تيوضع

متر مكعب آب  ارديليم 20 ريسال اخ 50 ياز سخنان خود خاطر نشان كرد: در ط يگريدر بخش د يو

ها در كشور  برداشت شده و ما شاهد فرونشست اكثر دشت رمجازيكشور به صورت غ ينيرزميز يها سفره

 .ميهست

قرار  يمتريليم 50تا  10دشت در آستانه فرونشست  380شور دشت ك 609اضافه كرد: از  انيعل ديس
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 است. متريليم 14ها به طور متوسط  در دشت ايكه فرونشست در دن يگرفتند در حال

 يها برداشت ليكرد و ادامه داد: به دل فيتوص نيآفر فاجعه متريليم 50را تا  نيفرونشست دشت ورام يو

روند  نيو همچنان ادامه ا ميستيها شاهد ن را در دشت يمناسب طيما شرا ينيرزميز يها از سفره رمجازيغ

 را به دنبال خواهد داشت. يبار و خسارت يطيمح ستيفاجعه ز

كرد: تنها  انيآب سبز است، ب متريليم 262بارش ساالنه در كشور ما  متريليم 378از  نكهيا انيبا ب انيعل ديس

 كاربرد دارد. يآب سبز در بخش كشاورز

 يها محور اعالم كرد و گفت: در سال توسعه آب ريرا در مس يوزارت جهاد كشاورز يزير برنامه يو

 ديتشد نياصفهان به فرونشست دشت و همچن ريبر و استقرار آن در مناطق خشك نظ آب عيگذشته صنا

 دامن زده است. يكم آب تيوضع

و در كنار  ميكز كشور كاهش دهبر را در مر آب عيصنا ديدر ادامه سخنان خود اظهار كرد: با انيعل ديس

 رو شوند. روبه تيآن كشت محصوالت همچون برنج در حومه اصفهان با ممنوع

محور و اساس توسعه نگاه كالن و با  ديبا زيها ن بخش ريكرد: نه تنها در حوزه آب بلكه در سا حيتصر يو

به  ديتول نيو همچن داريامحور است و در توسعه پ آب يجهاد كشاورز كرديباشد كه رو محور ندهيافق آ

 .ميدار يجد يآب توجه

 اهانيتا گ كند يتالش م يافزود: وزارت جهاد كشاورز يوزارت جهاد كشاورز هيامور تغذ ركليمد

 قرار دهد. تيآن را مورد حما ديداده و تول جيبر را در كشور ترو و كم آب يمقاوم به خشك

از  تيبر را در كنار حما و كم آب يمقاوم به خشك اهانيگ ديتول 78خاطر نشان كرد: ما از سال  انيعل ديس

ها و  برنامه نيبه سرعت ا ميدواريشده كه ام يگذار پرورش شتر اعم از تك كوهانه و دوكوهانه هدف

 .رديقرار گ تيو مورد تقو افتهيتوسعه  ها يگذار هدف
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اك مورخ خبرگزاري تابن – ستين ريامكان پذ ياريآب يبرا انياستفاده از آب سد لت

03/12/1400 

 

 نكهيا انياستان تهران ضمن ب يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يو جنگلكار ياداره جنگلدار سيرئ

و رودخانه  انياز سد لت ياريآب يبرا ميتوانست يكرد:ما قبال ماظهار  شوند، يمحدودتر م يساالنه منابع آب

 قرار دارد. تياما حاال آب شرب ساكنان تهران در اولو ميجاجرود آب را پمپاژ كن

و  يدر نهالكار يو خشكسال يكم آب ريدرباره تاث سنايدر گفت و گو با ا ييبابا ونسي، »تابناك«گزارش  به

و  يعيو اداره كل منابع طب يدر اداره جنگلدار ياريمراقبت و آب وهيرد: شاظهار ك ياهيگ يها گونه رييتغ

 جاديا يبرا ها يمتفاوت است.شهردار يسبزدر شهردار يفضا جاديو ا يجنگلكار وهيبا ش يزداريآبخ

و در محدوده  كنند يدارند، استفاده م ييباال يآب ازيباال هستند و ن نيسن يكه دار ييها سبز از نهال يفضا

 .دهند يرا انجام م يجنگلكار تيرها فعالشه

استان تهران اضافه كرد:  يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يو جنگلدار ياداره جنگلدار سيرئ

 يامكانات هستند ول يو دارا كنند ياستفاده م ياريآب يبرا ياريآب يها ستمياز تانكرها و س ها يشهردار

 شهر است. ميعموما خارج از محدوده و حر يدر اداره جنگلدار ايعرصه توسعه و اح

درصد  30 يباال بيباال و ش يبا توپوگراف ييها عرصه يتوسعه در اداره جنگلدار يها افزود: عرصه يو

خاك وجود دارد  تيهمچون محدود يديشد يها تيمسطح محدود يو به طبع در اراض شود يم جاديا

 ديدارد با يكه عمق كم يو در خاك باشد، عمق خاك كمتر است بداريچرا كه هرچه عرصه ش

 برسند و مستقر شوند. يبه سازگار عيباشند و بتوانند سر ازين استفاده شود كه سازگار و كم ييها هازگون

 كياستان تهران ادامه داد: پ يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يو جنگلكار ياداره جنگلدار سيرئ

 طيشرا نيبه آب دارد و ا يشتريب ازين اهيو در آن زمان گ شود يشروع م بهشتيدوم ارد مهياز ن يخشكسال
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تنش  نيشود كه هم با كمتر تيريمد يا وهيبه ش ديپنج ماهه با كيپ نيتا اواسط مهرماه ادامه دارد. ا

 و هم درصد افت نهال به حداقل برسد. ميداشته باش ياريآب

كاشته  ييها گونه شهيز اظهار كرد:همسب يمورد استفاده در توسعه فضا ياهيگ يها درباره گونه يو

به  اجيهستند و احت يازيپرن يها گونه يسبز يو فضا يباغ يها است چراكه گونه يكه جنگل شود يم

استفاده  يحشتلخ،ارمغان،زالزالك و انار و تونيسبز از ز يدارند اما ما درتوسعه فضا ياديخاك و آب ز

 سازگار هستند. طيكه با مح ميكن يم

محدود  اريما بس يگفت: سال به سال منابع آب ياريدر آب تيريمد وهيآب و ش تيباره محدوددر ييبابا

اما حاال آب  ميو رودخانه جاجرود آب پمپاژ كن انياز سد لت ياريآب يبرا ميتوانست ي. ما قبال مشود يم

منابع استفاده  نيااز  گذشته يها همچون سال ميتوان ينم نيقرار دارد بنابرا تيشرب ساكنان تهران در اولو

مجاب  ها يروزها هم شهردار نيشهر مناسب باشد كه ا ميحر يو چه بسا استفاده از پساب برا ميكن

 آب چاه از پساب استفاده كنند. ياند كه به جا شده

به  يباال قرار دارد و امكان دسترس يما در نقاط توپوگراف تيمحدوده فعال نكهيا ليادامه داد: به دل يو

تعداد  يبعن ميكن يم جاديا رييتغ ها ياريآب يبند در زمان م،يبا پساب را ندار ياريپمپاژ آب و آب ايپساب و 

 نيبرسد. معموال ا يبه سازگار يآب كم هبتواند نسبت ب اهيتا گ ميكن يتر م را به نسبت كم ياريدفعات آب

 دهند يبه ما م يو مل يمناطق استان كه در ياعتبارات يول ابديادامه  ديو مراقبت تا پنج سال با ياريدوره آب

 نيالبته با هم مياختصاص ده ياريرا به مراقبت و آب يشتريكه اعتبارات ب دهد ياجازه را به ما نم نيا

 و هرسال هم برنامه توسعه جنگل هم برقرار باشد. ميداشته باش يمراقبت يها رصهع مياعتبارات اندك توانست

 يآب كم رياستان تهران درباره تاث يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يو جنگلكار ياداره جنگلدار سيرئ

 يعيكه ساالنه سازمان منابع طب يا سبز گفت:هر برنامه يو توسعه فضا يتيريمد وهيو كمبود اعتبارات در ش

 كه كه يراتيياما تغ ميكن ينم يارك و كم شود يهمان برنامه انجام م دهد، يبه ما اختصاص م يزداريو آبخ
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را به خارج  يتيبود كه عرصه فعال نيا ميسبز انجام داد يو توسعه فضا يمراقبت و نگهدار تيريمد يبرا

را كه اعم  شيبرنامه پو نيبنابرا ميكرد تيهدا ييو به سمت و مناطق روستا مياز محدوده شهرها سوق داد

 .ميكرد تيهدا ييروستا يها بوستان يبوده است را به سمت و سو ياز نهالكار

 يمل يها اراض سبز روستاها و شهرستان يسرانه فضا شيو افزا ييروستا يها بوستان جاديا يافزود: برا يو

و قرار شد كه  ميكرد ييسبز داشته باشد را شناسا يفضا جاديو ا ينهالكار تيرا كه قابل

 ميسبز در حر ياضتوسعه سرانه ف يدر راستا توانند يرا كه م يا و شوراها هر نقطه ها يها،بخشدار ياريده

در  ياراض نيكه دارند به ما درخواست دهند. اگر ا يو امكانات يبسته به منابع آب يروستاها در هر مساحت

 .ميندار تشانيريدر احاله مد يتيمحدود چگونهيباشد ما ه يمل يمحدوده اراض

و  شيدرباره پو استان تهران يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يو جنگلكار ياداره جنگلدار سيرئ

 يها آن بوستان تيآذر آغاز شد كه بخش اعظم عرصه فعال 14از  شياظهار كرد: برنامه پو ينهالكار

 اريكه بس ابعد از كاشت نهال ر ياست كه دوهدف توسعه سرانه جنگل ها و مراقبت و نگهدار ييروستا

 است. ياتيمهم و ح اريسال اول بس از نهال بعد از كاشت در سه تا پنج ي.نگهداركند يمهم است را دنبال م

 نيا رياست كه در مس ياداره جنگلدار تيريمد يها وهيذكر شده ش يها وهيكرد: ش حيتصر انيدر پا ييبابا

 يو هم برا شود يسبز كمك م يسرانه فضا شيو هم به افزا شود يحفظ م يمل يهم اراض تيريمد وهيش

 دارد. يو تفرج يحيجنبه تفر انييروستا
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 – سد شمال كشور نيبزرگتر رهيذخ يدرصد 60كاهش  شه؛يتر از هم ود تشنهر ديسف

 04/12/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

متر مكعب آب  ونيليم 345درحال حاضر  النيگ يا نطقهبر اساس گزارش شركت آب م - رنايا - رشت

 60نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده كاهش  زانيم نيشده است كه ا رهيذخ دروديدر سد سف

 است. يدرصد

 رنايروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا النيگ يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

است كه نسبت به  رهيذخ دروديمتر مكعب آب پشت سد سف ونيليم 345 باًيون تقراظهار داشت: هم اكن

 .دهدينشان م يريدرصد كاهش را در آبگ 60سال گذشته 

استان افزود:  زاريهزار هكتار شال 238هزار هكتار از  171آب  نيبا اشاره به تام پور يجواد خان محمد

 يرود با ورود آب بارشها يارد اما انتظار موجود د دروديدر سد سف يدرصد 60كاهش  نياگرچه ا

جبران  زانيم نيرود ا دروديبهنگام در حوضه سف يها بارش نيو همچن يزستانه با توجه به پوشش برف

 شود.

متر  ونيليم 700و  ارديليم كيآن  تيظرف دروديسد سف يآغاز راه انداز هياول يدر سالها نكهيا انيبا ب يو

 كيآن به  شيسد جمع شد اكنون گنجا نيسالها در ا يكه ط ييها رسوبمكعب بود، اضافه كرد: با 

 است. افتهيمتر مكعب كاهش  ونيليم 50و  ارديليم

بر ضرورت عمل كشاورزان به  ديبا تاك النيگ يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 يآب در دسترس برااستان گفت: عالوه بر استفاده از منابع  يسازمان جهاد كشاورز يها هيتوص

 .ميهست زيآب ن يبند به نوبت ريسد، ناگز رهيذخ زانيبا توجه به م يكشاورز ياراض يساز آماده

و   ريو تعم زيرود از تجه ديعالوه بر استفاده از سد سف زارهايشال ازيآب  مورد ن نيتام يپور گفت: برا يخان
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با  يسردهنه خاك 370  يساخت و آبگذار پمپاژ ، ستگاهيا 454دستگاه پمپ ،  910حدود  يراه انداز

 .ميكن يآب استفاده م نهياستفاده به ياز انهار برا لومتريك 500 يروبيآبخور و ال يمناطق سنت تيمحور

انتخاب شده است كه  يروبيال يبرا مانكاريشهرستان پ 17شهرستان از  14 يافزود: در حال حاضر برا يو

 .شود يآغاز م ندهيآ يها هم در روزها شهرستان هيشده و بق ييها وارد مرحله اجرا شهرستان يدر برخ

مرحله  كيانهار در  يتمام يروبيال نكهيا انيبا ب النيگ يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 يگذار هدف لومتريك 500امسال  يشود كه برا يانجام م تيبا اولو يروبيگفت: ال ست،ين ريپذ امكان

 شده است.

است، افزود: در حال  شده يانهار توسط مردم انجام م يروبياز ال ياريدر گذشته بس نكهيا انيور با بپ يخان

در  حيشود  و آب به طور صح يانهار انجام نم يروبيال رايمزارع است ز نيتلفات آب در ب نيشتريحاضر ب

 كند. ينم دايانتقال پ دست نييمزارع به پا نيب

اظهار داشت: امسال با توجه كمبود منابع آب،   النيگ يركت آب منطقه اش يحفاظت و بهره بردار معاون

 يها با دستگاه يكشاورزان ضمن مشاركت و همكار نيبنابرا ميدار شيرا در پ يسخت آب اريسال بس

 .ميعبور كن تيبا موفق زيمرحله ن نياز ا ميتا بتوان رنديبگ يها را جد هي، توص ربطيذ

هزار هكتار  172 ازيمورد ن يهم در حال حاضر آب كشاورز النيگ يخزنسد م نيتر بزرگ دروديسف سد

 .كند يم نياستان را تام يزارهايهزار هكتار شال 238از مجموع 

 75رودخانه قزل اوزن و شاهرود در  2 يدست محل تالق نييو در پا دروديرودخانه سف يسد بر رو نيا

 اث شده است.احد ليجنوب شهر رشت و در مجاورت شهر منج يلومتريك
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 ينيرزميآب ز يدر تعادل بخش يجهان زيتجربه موفق و شگفت انگ|»يزداريمعجزه آبخ«

 04/12/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي مصنوع هيبا تغذ

 

 يمصنوع هيبا تغذ ينيرزميآب ز يدر تعادل بخش يجهان زيتجربه موفق و شگفت انگ|»يزداريآبخ معجزه«

اقدام  نيدهد با ا ينشان م ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيدر تغذ يجهان زيموفق و شگفت انگ يها تجربه

 آب ها را جبران كرد. نيا يبلكه تراز منفنمود،  يريو هدررفت آب جلوگ ليتوان از س ينه تنها م

و  يزداريآبخ اتيعمل يبا اجرا يمصنوع هيتغذ ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

و حفاظت از آب و خاك  ينيرزميز يآب ها يتعادل بخش يراهكارها نياز موثرتر يآبخواندار

از  يميحدود ن نكهيا رغميندارد و عل يگاهيآب كشور جا تيريشود كه متاسفانه در مد يمحسوب م

 تيرياعتبارات مربوط به آب در مد شتريشود، ب يم نيتام ينيرزميز يكشور از آب ها يآب يازهاين

از  ياريدر بس ينيرزميز يآب ها يمصنوع هياست كه تغذ يدر حال نيشود و ا يم نهيهز يسطح يها آب

 ده است.ش يا ژهيبدان اهتمام و ايدن شرفتهيپ يكشورها

در  يالديم 19قرن  لياز اوا يبه شكل امروز ينيرزميز يآب ها يمصنوع هيدهد تغذ يها نشان م يبررس

آلمان، سوئد و هلند به كار گرفته شد.  س،ياروپا معمول بوده و در ابتدا در اسكاتلند، فرانسه و سپس انگل

 شگاميپ ياز جمله كشورها كا،يده آمرمتح االتيو ا نيمانند فلسط ييكشورها زيدر خارج از قاره اروپا ن

 ياريدر بس ينيرزميآب ز يسفره ها يمصنوع هيتغذ زيباشند. در حال حاضر ن يم يمصنوع هيدر انجام تغذ

 انيگزارش به ب نيدر حال انجام است. در ا رهيآلمان، هند و غ ن،يچ كا،يمانند آمر شرفتهيپ ياز كشورها

 هيبر تغذ يمرور« با استناد به مقاله  ايدن يشورهاك ير برخد يمصنوع هيتغذ يموفق اجرا ينمونه ها

نوشته زهره رامك  »ينيرزميز يوارد بر آب ها يدر مقابل تنش ها ينديآبخوان ها به عنوان فرا يمصنوع

 :ميپرداز ينژاد م يدعليو نجات ز
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 كايمتحده آمر التي** ا

متحده  االتيانجام شده است ا يددآبخوان متع يمصنوع هيتغذ يكه در آن طرح ها يجمله مناطق از

 يبه روش چاه ها يمصنوع هيطرح تغذ كايآمر يتينمونه در منطقه اوكالهماس ياست؛ برا كايآمر

كاهش  ليآب آبخوان به دل تيفيك شيافزا قيتحق جهيمخزن انجام شد. نت رهيذخ شيبا هدف افزا يا هيتغذ

به  كايآبخوان در منطقه اوالندو كشور امر يوعمصن هيتغذ ،يگريدر طرح د نيامالح را نشان داد. همچن

استفاده از رسوبات دانه درشت و  ليمخزن انجام و به دل رهيذخ شيبا هدف افزا البيروش پخش س

 شد. يابياثر بخش ارز اريطرح بس جهينت يبهره بردار حيصح تيريمد

 شيمخزن و پاال رهيذخ شيبا روش حوضچه نفوذ و با هدف افزا زين وايمنطقه ا يمصنوع هيتغذ اتيعمل

شده  يابيهر سال موفق ارز انينفوذ در پا يرسوبات كف حوضچه ها يجمع آور ليآب به دل يعيطب

با  ايفرنيكال يمزروع يها نيدر زم ينيرزميآب ز هيدهد تغذ ينشان م يقاتيتحق يها افتهي نياست. همچن

شد  انيمطالعه ب نيواقع در ا سطح آب آبخوان شده است. در شياستفاده از مخازن آب، باعث افزا

آنها اجاره  يخصوص نياز مالك ينيرزميآب ز هيتغذ يبه طور متناوب برا يخصوص يزراع يها نيزم

 انجام شده است. يعيبا حجم وس ينيرزميز يآب ها هيروش تغذ نياند. با ا شده

 

 ** هندوستان

 زپخشيو ن هيستان به روش چاه تغذمنطقه مهسانا قوجارات در كشور هندو يمصنوع هيتغذ ياتيعمل پروژه

 2020در سال گريد يقيدر تحق ني. همچنديگرد يابياز نفوذآب شور موفق ارز يريشگيبا هدف پ البيس

 هيتغذ نطقهم نيقرارگرفت. در ا ياز هندوستان مورد بررس يواقع در بخش يمصنوع هيطرح تغذ ريتأث

آب  تيفيك ريبهبود چشمگ قيتحق جهيته بود. نتصورت گرف هيچاه تغذ زياحداث سد و ن لهيآبخوان به وس

دست سازه اجرا شده جهت  نييآب آبخوان را در پا تيفيك رييتغ نيشتريب نيآبخوان را نشان داد و همچن

 .ديمشاهده گرد يمصنوع هيتغذ
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 ني** چ

 يآبخوان شانگها يمصنوع هيجهت تغذ نياست؛ در چ نيآبخوان چ يمصنوع هيدر تغذ گريموفق د تجربه

 هيثبت شده نشان داد تغذ يداده ها يبا استفاده از بررس قيتحق جياستفاده كردند. نتا قيز چاه تزرا

 ينيرزميآب ز تيفياثربخش است، بلكه باعث بهبود ك ينيرزميباالآمدن ترازآب ز ينه تنها برا يمصنوع

آب  انيجر زانيمبر  نيوانگ در چ ينيرزمياحداث سدز ريتاث گريد يقيشده است. در تحق ييو نمك زدا

سد عالوه بر  نيآنها نشان داد كه احداث ا قيتحق جيقرارگرفت. نتا يآن مورد بررس تيفيو ك ينيرزميز

 شده است. زين يو ذب مواد معدن تيفيباعث بهبود منابع آب از نظر ك ينيرزميآب ز انيبهبود جر

چشمه  نيعنوان معروف تر به baotuچشمه  يمصنوع هيتغذ ن،يدر چ يمصنوع هيتغذ گريموفق د نمونه

سطح آب مواجه شده  ديبه خصوص در فصول خشك با كاهش شد رياخ ياست كه در سال ها نيچ

 ياستفاده ها رياست كه تحت تاث يموثر در مناطق يروش يمصنوع هينشان داد تغذ قيتحق جياست. نتا

مورد مطالعه، پاسخ مواجه شده است. در منطقه  يبا كاهش جد ينيرزميسطح آب ز يو صنعت يزكشاور

متفاوت،  يكيدرولوژيه طيشرا ليدل وفوبهيرودخانه  يدر بخش غرب يمصنوع هيبه تغذ ينيرزميتراز آب ز

 متريسانت 6تا  4متاثرطرح از  يكه تراز آب در چشمه ها يشد. به طور يابيارز يمناسب تر از قسمت شرق

 ست.ا افتهيكاهش  يچشمه ها ريكه تراز آب سا يبوده است در حال

 

 ** عراق

شد.  يساز هيدر شهر كربال واقع در جنوب عراق شب هيتغذ يچاه ها يمصنوع هيتغذ ريگرتاثيد درمطالعه

چاه بهره  75از  يسال بهره بردار كيآبخوان، بعد از  هينشان داد در صورت عدم تغذ يمدل ساز جينتا

 يساز دلم يدر گام بعدمتر خواهد بود.  10در حدود  ينيرزميمتوسط كاهش سطح آب ز ،يبردار

سطح آب  يمتر 20 شيافزا يمدل ساز جيصورت گرفت. نتا هيحلقه چاه تغذ 30آبخوان با در نظر گرفتن 

 متر مكعب بر روز از هر چاه نشان داد. 1000با نرخ  يسال بهره بردار كيرا بعد از  ينيرزميز
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 ** تونس

شده در طول بازه  هياده از فاضالب تصفبه روش استف يمصنوع هيدر تونس نشان داد تغذ گريد قيتحق

در منطقه مورد  ينيرزميآب ز تيفيكه ك ينداشته است. در حال ينيرزميبر سطح آب ز يساله اثر 6 يزمان

 مواجه شده است. يو با كاهش شور افتهيبهبود  يمطالعه به طور جد

 

 ياشغال يها ني** سرزم

 يبرداشت ب ريتحت تاث ياشغال يها نيسرزم يهادر آبخوان  ينيرزميز يتوجه به كاهش سطح آب ها با

 كيمنبع به عنوان  نياز ا لهيوس نيگرفت تا بد ايآب در يساز نيريبه ش ميتصم يستيونيصه ميرژ ه،يرو

. دينما هاآبخوان  يو كمك به تعادل بخش ينيرزميبه آب جهت كاهش برداشت از آب ز يمنبع دسترس

 ايدر يباال تيفيشده با ك نيريآب كم است از آب ش يقاضاكه ت يگرفته شد در مواقع ميتصم نيهمچن

و بعدها در  رديآبخوان صورت پذ يمصنوع هيتغذ ق،يچاه تزر قيچند روز از طر ايبه مدت چند ساعت 

 يمصنوع هيتغذ تاراس نياست از آب آبخوان برداشت شود. در ا اديكه تقاضا جهت آب ز ييزمان ها

چاه  قياز طر يمصنوع هيروش تغذ نيم شده است كه متداول ترمختلف انجا يها كيآبخوان با تكن

به روش  هيبوده است كه تغذ نياقدامات ا نيا جهينت نيباشد. مهمتر ينفوذ م يحوضچه ها زيو ن قيتزر

نشان  جينتا نياست. همچن هجبران كرد قيدر طول تزر ياديافت سطح آب آبخوان را تا حد ز قيچاه تزر

به صورت  دينفوذ با يو حوضچه ها قيمناسب آبخوان روش چاه تزر ينوعمص هيدهد كه در تغذ يم

 .رنديمورد استفاده قرار گ يبيترك
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 04/12/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – هياروم اچهيخبر بد درباره در كي

 

به  يقابل توجه  خسارت تواند يم هياروم اچهياطراف در يها انشگاه گفت: فرونشست دشتاستاد د كي

 وارد كند. رويها و خطوط انتقال ن راه  ،ييو روستا يشهر يها سازه ،ياتيح يها انيشر ،ييربنايز ساتيتأس

در  اًريكه اخ ييها فرونشست ليدر خصوص دال يقدرت برزگر سنا،يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 نيسطح زم نييحركت رو به پا اياتفاق افتاده است، اظهار كرد: نشست  هياروم اچهياطراف در يها دشت

 شود؛ ين ميباعث فرونشست زم يكه عوامل مختلف شود ياصطالحاً فرونشست گفته م عيمنطقه وس كيدر 

 يها از حد آب شيبرداشت ب يبه عبارت ينيرزميز االتيس ايبه استخراج مواد و  توان ياز جمله م

 اشاره كرد. يشناس نيانحالل مواد و مصالح زم ايتراكم رسوبات و  ،ينيرزميز

 
در اثر  ينيرزميآب ز يها سفره هيكاهش تغذ ايو  ينيرزميز يها از حد آب شيادامه داد: با برداشت ب يو

كه  شود يشست مو سبب تراكم رسوبات و فرون ابدي يم شيافزا يفوقان يها هيتنش مؤثر ال ،يخشكسال
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مقدار فرونشست در  زدانهير يها هيدارد و در ال يمنطقه بستگ يشناس نيها به بافت زم فرونشست نينرخ ا

 .كند يم انياثرات خود را نما يتر يزمان طوالن

خشك و  يها ميها در اقل از حد از منابع آبخوان شيمنابع آب و استفاده ب حيصح تيريافزود: عدم مد يو

 است. نيفرونشست زم ياصل ليلخشك، د مهين

دارند و  يآبرفت تيعمدتاً ماه هياروم اچهياطراف در يها مربوط به دشت يها آبخوان نكهيا انيبا ب يبرزگر

آب  نيبه تأم ازيو ن ينيشهرنش ي شد: توسعه ادآورياند،  داده يدر خود جا يعيوس ينيرزميمنابع آب ز

 يو باغدار يكشاورز ياراض ي طرف و توسعه كياز  احداث سد قياز طر يسطح يها شرب با مهار آب

وقوع  نيو همچن گرياز طرف د ينيرزميز يها و برداشت آب قيعم يها به حفر چاه ازين جهيو در نت

 يرا در پ ريدو دهه اخ يو آبخوان اطراف آن ط هياروم اچهيآب در هيكاهش تغذ ر،ياخ يها يخشكسال

 داشته است.

تراكم و فرونشست همراه بوده و با توجه به  شيها با افزا آبخوان نيا يتابسياضافه كرد: افت سطح ا يو

 اسينامتقارن در مق يها نشست ايمنطقه، احتمال وقوع فروچاله و  يشناس نيرسوبات و بافت زم تيماه

 .ستيدشتها دور از انتظار ن نيدر ا عيوس يو انحالل يكشش يها بزرگ و گسترش ترك

 ي سفره ي هيو تخل ينيرزميرفتن سطح آب ز نييها گفت: پا فرونشست نيا انباريز يامدهايدر رابطه با پ يو

آبها  تيفيو قنوات شده و كاهش ك قيعم  مهين يها با گذر زمان منجر به خشك شدن چاه ينيزم ريآب ز

 خواهد داشت. يها را در پ و شور شدن آب چاه

 كيمتذكر شد: فرونشست  دهيپد نيگسترش ا با اشاره به امكان زيدانشگاه تبر يشناس نياستاد زم نيا

 عتاًينكنند، طب يرييخطرناك تغ ي دهيپد نيمسبب ا يرهاياگر متغ يكنون طيمزمن است كه با شرا ي دهيپد

 خواهد كرد. ريرا درگ يتر عيوس ي كرده و محدوده دايفرونشست گسترش پ

 ياز وقوع اثرات بعد يريشگيپ يبراكرد:  انيها ب از فرونشست يريجلوگ يبرا ييراهكارها حيدر تشر يو
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است،  اچهيمنابع آب حوضه در حيصح تيريو مد يانجام مطالعات راهبرد ،يزير به برنامه ازيفرونشست ن

منطقه  يها البيس زا نهيو استفاده به ينيرزميز يها منابع آب يمصنوع ي هيپمپاژ، تغذ ريكاهش مقاد

 كند. دارتريرا پا تيوضع يهش دهد و تا حدودنرخ رو به رشد اثرات فرونشست را كا تواند يم

چندان  هياروم اچهيدر يفعل تيگفت: وضع زين هياروم اچهيدر يفعل تيدر خصوص وضع نيهمچن يو

 .كشد يگفت خوشبختانه هنوز نفس م توان يندارد اما م يفيتعر

 يبرا رياخ يها اظهار كرد: بارش رياخ يها وگو با اشاره به بارش گفت نيا گريدر بخش د يبرزگر

مدت  يدر طوالن عتاًيو طب كند يم فايرا ا ماريب كي يسرم برا ايمسكن و  كيصرفاً نقش  هياروم اچهيدر

ها  بارش نيا نكهيا رآن چندان مؤثر باشد؛ مگ ياياح يبه عبارت ايو  اچهيدر تيدر بهبود وضع تواند ينم

 .رسد يبه نظر م ديكه بع ابديسال تداوم  انيمدت و سال يطوالن يبرا

انجام مطالعات  ماند؛ ينم يباق هياروم اچهيدر يبرا يكرد: با گذشت زمان، راه نجات ديتاك انيدر پا يو

انتقال  يها پروژه عيتسر اچه،يدر ي حوضه ينيرزميو ز يمنابع آب سطح تيريمد يبرا يجامع و راهبرد

 ي و استفاده ينيرزميز يبهاها، كاهش برداشت آ آبخوان يمصنوع هيتغذ نيو همچن اچهيدر يايآب و اح

 ما است. يرو شيفعالً تنها راه پ ها البيو س يسطح ياز آبها نهيبه
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خبرگزاري تابناك مورخ مورخ  – است يرود خال ندهيسد زا شيدرصد گنجا 90

06/12/1400 

 

به سد  ينسبت سال گذشته باعث رشد ورود ها يبارندگ يدرصد 32 شيرود گفت: افزا ندهيسد زا ريمد

 سد آب دارد. نيا شيدرصد گنجا 10وجود تنها  نيشده است اما با ا

 زانيم نكهيا انيبا ب رنايروز جمعه در گفتگو با خبرنگار ا ينيينا يموسو يمجتب دي، س»تابناك«گزارش  به

آب به سد  يورود نكيدرصد كاهش داشته است، افزود: هم ا 14نسبت به بلند مدت  ها يدگبارن

 است. هيمتر مكعب در ثان 11 يدهم و خروج 9و  23برابر  رود ندهيزا

 239هزار و  كيآن  تيكه ظرف يدرحال ونيليم 124,5رود  ندهيداشت: هم اكنون حجم سد زا انيب يو

 متر مكعب است. ونيليم

آب به  يورود شياست كه با افزا يخال رود ندهيدرصد حجم زا 90رود گفت: هم اكنون  ندهيزاسد  ريمد

 داشت. ميآب شرب نخواه نيتأم يبرا يسد مشكل

 رود ندهيآب در رودخانه زا يداريو پا نيسد كمتر از انتظار است و تام يزمان ورود نيادامه داد: تا ا يو

 منوط به كنترل مصارف است.

زد و ادامه داد: به دنبال  نيمترمكعب در ماه تخم ونيليرا كمتر از چهار م عيمصرف صنا ينيينا يموسو

 تيريبه مد توان يبود كه با كنترل مصارف م ميمصرف آب خواه شيهوا، شاهد افزا يگرما شيافزا

 .افتيدست  انيجر يداريهرچه بهتر آب و پا

 ست،يز طيكننده آب شرب، مح نيكشور و تام مركز يسدها نيتر ياز اصل يكيعنوان  به رود ندهيزا سد

 يبردار مترمكعب بهره ارديليم 1,4 تيبا ظرف 1349در سال  ران،يا يو صنعت در منطقه مركز يكشاورز

 غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد. يلومتريك 110شكل در يسد قوس نيشد، ا
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و  يرونق كشاورز ،يدنيآب آشام نيتأم ست،يز طيمح يداريو مؤثر در پا ياصل يرود كه نقش ندهيزا

در  يرقانونيغ يها برداشت ليبه دل رياخ يها داشته، در دهه يتاالب گاوخون يو هست ياقتصاد منطقه مركز

 كيها، به  يبارندگ يكاهش نسب يو تا حدود تيتراكم جمع گر،يباالدست، انتقال آب به حوضه د

مواجه شده  يتابستان با خشك ژهيو در فصول گرم به دست نييو در پا ليتبد ،يا دوره انيرودخانه با جر

 است.
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سايت خبري ثريا مورخ  – جهان به هم كشف شد يها اچهيدر نيعلت برخورد بزرگتر

07/12/1400 

 

در  ها اچهيآب در يدما شيافزا ليآب و هوا دو دل رييو تغ ستميانسان در اكوس  دان، دخالتگفته دانشمن به

 گذشته بوده اند. يها سال

منجر به  نيداشته و ا شيآب و هوا افزا رييبر اثر تغ ها اچهيآب در يدو دهه گذشته دما ايگزارش ثر به

 است. جهان به هم شده يها اچهيدر نيبرخورد بزرگتر يرشد شش برابر

 
بوده است. احتماال  ها اچهيآب در يباالتر رفتن دما ليسال گذشته دل 20 يمياقل راتييطبق شواهد تغ 

و  اهانيكرده و گ رييآب تغ طيشرا اچهيدر يدما شيشود. با افزا شتريبرابر ب 25تا  3قرن  انيآب تا پا يدما

 تيفيو بروز مشكل در ك ها بكجل ييوفااتفاق منجر به شك ني. ارنديگ يتحت فشار قرار م يجانوران آبز

آب و هوا و  ريي. به گفته دانشمند آب و هوا در دانشگاه بانگور ولز دخالت انسان در تغشود يآب م
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 آب كامال مشهود است. يدما شيافزا

آمار را  نيشد. محققان ا ليو تحل هيتجز 2019تا  1995از سال  اچهيدر 78 يدما يها داده يگفته وولو به

 يدما يها يشدت موج گرما، ناهنجار نييتع يكردند. دانشمندان برا افتياروپا در ييژانس فضااز آ

و  يخيتار يها ب دادهيكردند. محققان پس از ترك يرا بررس يعاد طيبا شرا سهيدما در مقا زانيسطح و م

 خبر دادند. ندهياز رخ دادن امواج گرما در قرن آ يمياقل يها مدل

 يجهان شيگرما گراديدرجه سانت 1,5 ياز سه برابر دما شيتماال رشد امواج گرما باح افتنديدر محققان

است. گرم شدن آب  شتريب تر نييپا ييايبر مناطق با عرض جغراف ييآب و هوا راتييتغ ريتاث نيباشد. همچن

 يوكمتر است. هر د الطو اخت شتريب ريتبخ يهم مضر است. آب گرم به معنا ستمياكوس يبرا ها اچهيدر

 شيامر كاهش گرما ني. به گفته گرانت تنها راه مقابله با اشوند يم ژنياثرات منجر به كاهش اكس نيا

 است. يجهان
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 07/12/1400خبرگزاري خبر آنالين مورخ  – باز هم آب رفت هياروم اچهيدر

 

اكنون حجم،  گفت: هم يغرب جانيآذربا يا منطقه شركت آب يبردار نوشت: معاون حفاظت و بهره ميتسن

 نسبت به مشابه سال گذشته كاهش داشته است. هياروم اچهيتراز و وسعت در

نسبت به سال گذشته، اظهار  يغرب جانيحجم مخازن آذربا يدرصد 28با اشاره به كاهش  يمحمد جواد

 و سد مهاباد بوده است. يچا بوكان، آغ يمربوط به سدها بيها به ترت كاهش رشتيداشت: ب

 1270,71 هياروم اچهيكرد: امروز تراز در حيتصر هياروم اچهيدر تيوضع نيدر ادامه با اشاره به آخر يو

 .دهد يمتر بود كاهش را نشان م 1271,31متر بوده كه نسبت به مشابه سال گذشته كه 

 يمترمربع 360هزار و  كياز كاهش  ،يغرب جانيآذربا يا منطقه شركت آب يبردار رهحفاظت و به معاون

 مترمربع بوده است. 655خبر داد و گفت: سال گذشته وسعت آن سه هزار و  هياروم اچهيوسعت در

 92و  ارديليدو م هياروم اچهيحجم در نكيا هم نيافزود: همچن هياروم اچهيدر يبا اشاره به حجم كنون يو

مترمكعب بود كاهش  ونيليم 88و  ارديليمترمكعب است كه نسبت به مشابه سال گذشته كه چهار م ونيليم

 داشته است. يمترمكعب ونيليم 96و  ارديليم كي

مترمربع و  635متر، وسعت آن چهار هزار و  1274,10 اچهيدر كياظهار داشت: تراز اكولوژ يمحمد

 بوده است.مترمكعب  ونيليو پنج م ارديليم 15حجم آن 
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خبرگزاري خبر آنالين مورخ  –يغرب جانيحجم آب سدها در آذربا يدرصد 28كاهش 

07/12/1400 

 

 استس. افتهيكاهش  درصد 28نسبت به سال گذشته  يغرب جانياستان آذربا يمخازن سدها حجم

 يا شركت آب منطقه يمعاون حفاظت و بهره بردار يجواد محمد ،يغرب جانيآذربا نيگزارش خبرآنال به

دوره مربوط به سد  نيكاهش آب در ا نيشتريخبر گفت: ب نيا اتيدر خصوص جزئ يغرب جانيآذربا

 138د بوكان با كاهش س زين يدرصد كاهش داشته است و  از نظر كاهش حجم 63ماكو بوده كه حدود 

 ساله گذشته در استان داشته است. كيكاهش را در دوره  نيشتريب يمترمكعب ونيليم

 يادامه داد: حجم آب پشت سدها يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

درصد كمتر از  28مترمكعب و  ونيليم 305كه  دهيمترمكعب رس ونيليم 793به  شيپا نياستان طبق آخر

 زمان مشابه سال گذشته است.

كه چهار سد بزرگ   هياروم يمهاباد و شهرچا ،يبوكان، آغ چا يسدها نكيكرد: هم ا انيب يمحمد

 مترمكعب آب دارند. ونيليم 83و  101، 128، 300 بيشوند، به ترت ياستان را شامل م

درصد نسبت به  13,5آب مركز استان  نيتام يسدها نيتر ياز اصل يكي ياضافه كرد: سد شهرچا يو

 سال گذشته كاهش حجم داشته است.

در چهار سد بوكان، مهاباد،  يغرب جانيگانه آذربا 14 يپشت سدها يدرصد كل آب ها 77گفت:  يو

 .شود يرا شامل م يمترمكعب ونيليم 612 عيقرار دارد كه حجم وس يو شهرچا يآغ چا

 19 رانشهر،يپ لوهيمترمكعب آب در پشت سد س ونيليم 37در حال حاضر  نياظهار داشت: همچن يو

مترمكعب در  ونيليم 28نقده،  يمترمكعب پشت سد حسنلو ونيليم 20مترمكعب پشت سد ماكو،  ونيليم

مترمكعب پشت سد ساروق  ونيليم 15مترمكعب پشت سد كرم آباد پلدشت و  ونيليم 17پشت سد زوال، 
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 تكاب آب وجود دارد.

پشت  بيبه ترت نيكرد: همچن انيب يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه يبهره بردارحفاظت و  معاون

مترمكعب آب  ونيليم 5و  11، 9، 19پلدشت  2و ارس  قاجيسلماس، ق كيماكو، در يقنبر ديشه يسدها

 شده است. رهيذخ

 يشتريبآب  يدارا قاجي، كرم آباد و ق2نقده، ارس  يحسنلو يگفت: در حال حاضر تنها سدها يمحمد

 نسبت به سال گذشته هستند.
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؛ كرد يمنابع و مصارف آب را بررس يسازگار عدم شهيسازمان برنامه، ر يپژوهش يبازو

 07/12/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – 1401 يآب يويسنار هفت

 

 ندهيسال آ يآب يوهايسنار

را اعالم كرد. بروز  1401سال يبرا يآب يوهايسازمان برنامه، سنار يپژوهش ي: بازو اقتصاد يايدن

ا به دنبال داشته و منابع و مصارف ر ياز آب، عدم سازگار هيرو يو استفاده ب يدر پ يپ يها يخشكسال

چند اقدام  ديبا ط،يشرا نيا تيريمد يمواجه كرده است. دولت برا يآب ريكشور را با كمبود مستمر ذخا

 اعالم شده است. ندهيسال آ يبرا ويرا در دستور كار قرار دهد كه در هفت سنار
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 نيتر را مهم» صارف آبمنابع و م يسازگار عدم« يو بودجه در گزارش    سازمان برنامه يپژوهش يبازو 

 يفيآب از تكل متيق رييتغ آن عدم ياصل لياز دال يكيو معتقد است  داند   يبخش آب م يچالش فرارو

 زيرا ن وزهح نيا گريچالش د13 يمركز پژوهش نيموضوع، ا نيشده است. در كنار ا تمام متيبه ق

 كرده است. حيرا تشر 1401سال  يآب يوهايسنار يكرده و با توجه به روند كمبود منابع آب ييشناسا

 يكاال نيهمچن ر،يدپذيحال تجد نيو در ع ياتيو ح ابيكم ،يعيگزارش، آب منبع طب نياساس ا بر

نقش  نيسرزم شيكشور است كه در آما يو اجتماع يدر توسعه اقتصاد ينيگزيجا رقابليباارزش و غ

 حفظ،مهم در  يها   از مولفه يكيآب  گر،يد يهاست. از سو   بخش ريتوسعه سا رساختيدارد و ز يمحور

 طيهاست. در شرا   مانند تاالب يآب يها   كرهيپ يخصوص برا   به ست،يز   طيو مح ستمياكوس يداريتعادل و پا

خصوص  از آب، كشور را با كمبود مستمر آن به هيرو   يو استفاده ب يدرپ يپ يها   يحاضر، بروز خشكسال

را مدنظر  يديچند محور كل طيشرا نيا تيريمد يكرده است. دولت برا مواجه يفقر آب يدر مناطق دارا

به  تيريو مد داريآن بر اساس اصول توسعه پا يساز ادهيمطلوب و لزوم پ يحكمران«قرار داده كه شامل 

 صيبازتخص«، »و عرضه آب به صورت همزمان نيتام يها   برنامه ليتوجه به تكم«، »منابع آب وستهيهم پ

مصارف  يبرا اياز منابع آب در داريپا يبردار   بهره«، »آن ياناز منابع آب و بازچرخ نهيده بهآب و استفا

تقاضا  تيريبر مد ديتاك« ،»ينيرزميز يها   آب تيارتقا و بهبود وضع«، »خصوص شرب و صنعت مختلف به

و توجه  هيهمسا يكشورها تيآب با اولو يپلماسيد تيتقو«، »منابع آب يفيك تيريمد«، »و مصرف آب

و  ها   يريگ ميدر تصم نفعان يمشاركت ذ تيتقو« ،»يمرز يو خاك نواح آببه توسعه منابع  يجد

است. مسلما » آب نهيفرهنگ مصرف به يارتقا يدر راستا ياجتماع يها هيو توسعه سرما ها   يساز   ميتصم

 نياست. در هم يرينكارناپذفوق، ضرورت ا يها   كردن برنامه ياتيعمل يبرا ازياعتبارات موردن نيتام

شده  انجام يها يزير تحقق برنامه يدر راستا ديدر بخش آب و آبفا با يبودجه سنوات ميتنظ ،خصوص

 1401سازمان برنامه، اعتبارات بخش آب در سال  ياز سو 1401بودجه سال  حهيبر اساس ال نيباشد. بنابرا
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 ماتموضوع ضرورت دارد اقدا نينار ادارد. اما در ك يدرصد142رشد حدود  يجار نسبت به سال

 يميآب تنظ تيسد با ظرف10از  يريو آبگ ليكه شامل تكم رديبخش صورت گ نيدر ا زين يگريد

مترمكعب در سال،  ونيليم950 تيبا ظرف يطرح آبرسان21از  يبردار مترمكعب در سال، بهره ونيليم1956

 قرارداد109 تيريهكتار و مد430هزار و 10با مساحت  يو زهكش ياريطرح شبكه آب17از  يبردار بهره

روز  هزار مترمكعب در شبانه909و  ونيليم كياز  شيب تيبه ظرف يآب شرب با بخش خصوص نيتام

سازمان برنامه و بودجه، در كشور اوضاع  ينگر ندهيتوسعه و آ يها   است. مطابق گزارش مركز پژوهش

متوسط بارش  دوم كيو  ايمتوسط بارش دن سوم كيل با بارش معاد راني. استيچندان مطلوب ن يمنابع آب

چنان مهم و  ران،يدر ا يمساله آب و منابع آب ليدل نيآب قرار دارد. به هم خشك و كم يا   در منطقه ا،يآس

 يدر حال نيبه آن را دوچندان ساخته است. ا يو راهبرد يجد ارياست كه ضرورت توجه بس كياستراتژ

 رياخ يها سال يط زيها ن   بارش زانيم م،ير اقليياز تغ يناش يدرپ يپ يها   يلبروز خشكسا لياست كه به دل

 يط متر يليم226به  متر يليم249/ 3ساله از 53متوسط بارش در دوره  كه ياست، به نحو افتهيكاهش 

 زيو ن راتييتغ نيكه منبعث از ا افتهي رييتغ زيها ن است. ضمن آنكه الگو و نوع بارش دهيرس ريسال اخ13

و تعرق  ريتبخ زانيم شيو به تبع آن افزا رياخ يها سال يط گراد يسانت رجهد1/ 1 زانيدما، به م شيافزا

به حدود  1373مترمكعب در سال  ارديليم130كشور از  دشوندهيآب تجد زانيم كه ياست، به طور

ت. با وجود اس افتهيمترمكعب كاهش  ارديليم30و حدود  دهيرس 1399مترمكعب در سال  ارديليم103

داشته است؛  زين شيبلكه افزا افته،يتنها كاهش ن مصرف منابع آب نه زانيدشونده، ميكاهش منابع آب تجد

 1399مترمكعب در سال  ارديليم92/ 7به حدود  1373مترمكعب در سال  ارديليم81از حدود  كه يطور   به

كشور حدود چهار برابر  تيعكشور) جم يآمار رسم ي، بر مبنا1335-1395سال (60 ياست. ط دهيرس

را كه  يبه آب شرب سالم و بهداشت ازين زانيم ،يزندگ يامر در كنار باال رفتن استانداردها نيا وشده 

اساس،  نيداده است. بر هم شيهاست، افزا دولت فهيو وظ داريتوسعه پا يها آن از شاخص داريپا نيتام
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دهنده كاهش منظم آن است، به  نشان ر،ياخ يها   هكشور در ده دشوندهيروند شاخص سرانه منابع آب تجد

، 1376مترمكعب در سال 165هزار و 2، به 1335مترمكعب در سال 900هزار و 6مقدار آن از  كه يطور

با توجه  نياست. همچن دهيرس 1395مترمكعب در سال 294و هزار و  1390مترمكعب در سال 462هزار و 

آب  زانيمترمكعب م ارديليم103و با فرض  1420افق سال كشور در  يبرا شده ينيب شيپ تيبه جمع

حدود  يط بيترت ني. به اديمترمكعب در سال خواهد رس976سرانه به  زانيدرازمدت، م ريدپذيتجد

و سپس به سمت  ياز محدوده نرمال (بدون تنش) به محدوده تنش آب ريدپذيسال سرانه آب تجد60

در مرحله  ريدپذيساس شاخص فالكن مارك، سرانه آب تجدخواهد كرد (بر ا رييآب تغ يابيمحدوده كم

كمتر از هزار مترمكعب در سال خواهد بود). به  يمترمكعب و در بحران آب700كمتر از هزار و  يتنش آب

 تيمنابع آب، محدود يآلودگ ،ييخودكفا استيس يريگيو پ ييگسترده به محصوالت غذا ازيعالوه ن

 نيتام يها شبكه يآن، فرسودگ يفيتكل فهشده آب و تعر تمام متيق نيب اديو فاصله ز ها متيق تيتثب ،يمال

 نيدچار چالش كرده؛ بنابرا زيمنابع اندك آب را ن نياز هم يبردار   دست، بهره نياز ا يو مسائل عيو توز

قرار  تيمصارف مختلف در اولو يآب برا داريپا نيتام يبخش در راستا نيا يها   است برنامه يضرور

 .رديگ

 

 بخش آب يو تنگناها ها   چالش

 يها   چالش نيتر شده است. از مهم ييشناسا زيبخش آب ن يفرارو يها   چالش نيتر گزارش، مهم نيا در

 رييتغ آن عدم ياصل لياز دال يكياست كه » منابع و مصارف آب يسازگار عدم«بخش آب  يفرارو

آب  شبخ ازيزارش، عمده اعتبارات موردنگ نيشده است. طبق ا م تما متيبه ق يفيآب از تكل متيق

شده كه  ديگزارش تاك ني. در اشود يم نيدولت تام يآن از منابع عموم متينبودن ق يواقع ليكشور به دل

است و  رممكنيدولت غ يبزرگ از سو يعموم يها يگذار هيهمه سرما نيحاكم بر كشور تام طيدر شرا
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باالتر است.  شوند، يانجام م يمشاركت بخش خصوص كه با ييها يگذار هيسرما يكارآمد يدر موارد

بخش  يگذار هيو خودگردان شدن سرما يبخش خصوص يها   يگذار هيسرما يسودآور يبرا نهيزم جاديا

 شيافزا يبه معنا ياست. تنوع منابع مال يبه منابع مال يبخش و تنوع نيتام يازهاين شيپ نيتر از مهم يعموم

 يآب ساتيدر توسعه تاس يگذار هيسرما يخرد و كالن برا يها هياو جذب سرم يمشاركت بخش خصوص

كم  متيق سازد،   يعرضه آب را دشوار م تيريتبع آن مد و به يمال يكه نوآور يبزرگ تياست. محدود

تنگنا،  نيرفت از ا برون يآب است. برا يها   در طرح يگذار هيآب و درآمدزا نبودن حاصل از سرما

 تيريمد اياجرا  يبرا يدولت و بخش خصوص نيتوافق بلندمدت ب يه نوعك يخصوص-يمشاركت عموم

 .شود يو اجرا م ينيب شيو انتقال آب) است، پ نيتام سات،ي(تاس يخدمات بخش عموم يها   پروژه

مطلوب آب و  ياستقرار حكمران عدم«حوزه شامل  نيدر ا  رو شياثرگذار پ يها چالش گريد ن،يوجود ا با

 دشوندهيو كاهش شاخص سرانه منابع آب تجد مياقل رييتغ دهيبروز پد« ،»يتگذاراسيدر س يچندگانگ

فقدان « ،»يمياقل راتييدر اثر تغ دشوندهيو كاهش منابع آب تجد يتيتحوالت جمع جهيكشور در نت

 زياقتصاد و تعرفه آب و ن يناكارآمد« ،»يو كشاورز تيجمع ع،يدر نحوه استقرار صنا نيسرزم شيآما

آب در  يور بودن بهره نييپا« ،»يآب يها   در پروژه يبخش خصوص يگذار هيسرما يبرا تيجذاب عدم

آب و افت  منابعبه  ها ندهيورود آال شيافزا« ،»يخصوص در بخش كشاورز مختلف مصرف به يها بخش

منابع آب در  يها فاضالب نسبت به طرح ساتيتاس جاديا يها طرح يماندگ منابع و عقب نيا تيفيك

 ،»زيآبر يها در سطح حوضه ينيرزميو ز يمنابع و مصارف آب سطح نيتعادل ب عدم«، »كشور

 ،»تمام مهين يها ژهها و تعدد پرو   طرح يياجرا اتيعمل ليتكم يبرا ازيموردن يمنابع مال يتكافو عدم«

 بخش آب و آبفا در تمام مهين يها تعدد طرح«، »ها طرح يتناسب پرداخت اعتبارات با فصول كار عدم«

مطابق  يآب ساتيتاس يو نگهدار ريتعم ،يامكان بازساز و عدم يآب ساتيتاس يفرسودگ«، »بودجه وستيپ

موانع و «و » مناطق مختلف كشور ميقلو ا يكشت مناسب با منابع آب ياعمال الگو عدم«، »استانداردها
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 ،يردشگرمصارف گ ياستفاده مصرف چندباره آن برا كرديآب با رو يبازچرخان يرو شيمقاومت پ

و به طور مشخص فصل آب،  ندهيتنگناها در بودجه سال آ نياست. با توجه به ا »يو صنعت يطيمح ستيز

و  يبه منابع مال يبخش تنوع ،يعمران يها طرح يشده است. كاهش نقش دولت در اجرا دهيد ويسنار هفت

ها و توسعه    رحو خودگردان شدن ط تر   عيسر يبه منظور اجرا يها به بخش خصوص طرح يواگذار

در بخش آب  يبخش خصوص يگذار هيبا سرما يها طرح فيتعر قياز طر يخصوص-يمشاركت عموم

و  يبند   تياعتبارات بر اساس اولو كرد   نهيها و هدفمند كردن هز   طرح يبند تيمالك عمل است. اولو

 تيدار؛ تقو و مشكل نييپا يكيزيف شرفتيبا پ يها   از طرح يبا متوقف كردن تعداد يور بهره شيافزا

تملك  يها طرح ليدر تكم عي؛ تسر1401سال  انيتا پا يبردار قابل خاتمه و بهره يها اعتبارات طرح

 ژهيو به يبردار   خاص بر برنامه بهبود بهره ديتاك ر؛يمتوازن و فراگ شرفتيپ كرديبا رو يا   هيسرما يها ييدارا

مناطق محروم و  يها   طرح يبر اجرا ديتاك ؛ينيرزميز يها   آب يايدر قالب طرح اح يبخش   طرح تعادل

و خاص از  ياز موارد ضرور ريغ ديجد يها   شروع طرح يبرا ياعتبار فيرد جاديا عدم افته؛ي   كمتر توسعه

 مالك عمل باشند. ديبا ندهيهستند كه در سال آ يموارد
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زاري مهر مورخ خبرگ – عمان يايفارس و در جيخل زيبارش در حوضه آبر نيشتريب

07/12/1400 

 

 يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر دهد ينشان م ها ينيب شياعالم كرد:پ رويآب وزارت ن قاتيتحق موسسه

 اسفند را خواهد داشت. 13به  يدر هفته منته يبارندگ زانيم نيمتر بارش، باالتر يليم 165عمان با 

 نهيشيمتوسط/ ب تيآب با انتشار وضع قاتي، موسسه تحق رويمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

مناطق محدوده  يها برا وقوع بارش ،يهفته جار ياعالم كرد: برا زيآبر ياصل يها ها در حوضه بارش

 .شود يم ينيب شيكشور پ يـرب و نـوار شـمالزاگـرس، غ يها كوه رشته

ها در مناطق واقع در غرب،  هفته دوم، وقوع بارش يبرا شده ينيب شيانداز بارش پ با توجه به چشم نيهمچن

 زاگـرس مورد انتظار است. يها كوه جنوب غرب، مركز و محـدوده رشته ،ينوار شمال

 يا گونه دارد، به رييتغ ياسفند كم 6به  يبت به هفته منتهها نس بارش تياسفندماه وضع 13به  يهفته منته در

هم با  عمان خواهد بود آن يايو در فارس جيخل زيآن در حوضه آبر يبرا شده ينيب شيكه حداكثر بارش پ

 است. متر يليم 4 زيكه متوسط بارش آن ن يمتر يليم 165 نهيشيب

 نهيشيبا ب هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ارياخت كشور در زيحوضه آبر نيتر مدت، مقام دوم پربارش نيا در

 127 نهيشيخزر با ب يايدر زيازآن حوضه آبر خواهد بود. پس متر يليم 28و متوسط  يمتر يليم 152

 قرار خواهد داشت. متر يليم 25و متوسط  يمتر يليم

و متوسط بارش  يمتر يليم 73بارش  نهيشياسفندماه ب 13به  يهم در هفته منته يفالت مركز زيآبر حوضه

 قرار خواهد گرفت. يمتر يليم 31 نهيشيقره قوم با ب زيازآن حوضه آبر خواهد داشت و پس يمتر يليم 5

 1و متوسط  متر يليم 10 زانيبارش به م نهيشيشرق ب يمرز زياسفندماه، حوضه آبر 13به  يهفته منته در

 را خواهد داشت. يمتر يليم
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/توسعه باغات يآب كم ريدرگ يغرب جانيآذربا :ياستاندار يسرپرست معاونت عمران

 08/12/1400خبرگزاري مهر مورخ  – متوقف شود

 

 ياستان با وجود بارش ها نيگفت: ا يغرب جانيآذربا يداراستان يسرپرست معاونت امور عمران - هياروم

 مشكل برطرف نشده است. نيروبروست و هنوز ا يهمچنان با كم آب ،يخوب زمستان

استان اظهار  يحفاظت از منابع آب يشنبه شب در نشست شورا نياسررهبرديمهر،  يگزارش خبرگزار به

از  ديامر با نيو ا ميكشت كم آب طلب سوق ده يگواستان را به سمت ال يتا كشاورز ميكرد: ناچار هست

 شود. يزيهم اكنون برنامه ر

كشت چغندرقند ممنوع و آب فقط  ديدر جنوب استان و حوزه سد بوكان با ژهيبه طور و نكهيا انيبا ب يو

الزم را در خصوص  يها قطع برق، كنترل قيگندم، كلزا و غالت مصرف شود، اضافه كرد: ما از طر يبرا

 .ميكن يمنطقه اعمال م نيدر ا يف آب در بخش كشاورزمصر

حفظ باغات موجود تالش  يبرا ديكرد: فقط با انيب يغرب جانيآذربا ياستاندار يمعاونت عمران سرپرست

 از دستور كار خارج شود. ديبا زيها ن شود و توسعه باغ

 ياساس يگذار هيسرما يغرب انجياز آب در آذربا نهياستفاده به يبرا ديبا نكهيبا اشاره به ا نيرهبرد

فقط به اعتبارات  رانيمد يخصوص وجود دارد ول نياعتبار در ا نيروش تأم 13ادامه داد:  رد،يصورت گ

 را رها كرده اند. گريروش د 12توجه دارند و  ياستان

 ديو با ميدار يگفت: امسال هم احتمال خشكسال م،يهست ييآب و هوا يحد طيدر شرا نكهيا انيبا ب يو

خصوص  نيدر ا ژهياعتبارات و افتيدر ريگيو پ ميرا در دستور كار قرار ده تيوضع نياقدامات مناسب ا

 .ميباش زياز مركز ن

 يمختلف برا يها حوزه ژهيو يها برنامه ديتمه يبرا ياسفندماه جار 25با اعالم ضرب االجل تا  نيد رهبر
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با  يحداقل آب كشاورز نيو تأم داريآب شرب پا نيتأم هيبرپا ديها با برنامه نيافزود: ا يمقابله با كم آب

 شود. ديتمه ينيرزميلحاظ آب ز

هزار نفر در استان  800و  ونيليم كيگفت:  يغرب جانيآذربا ياستاندار يمعاونت امور عمران سرپرست

ده آمار، نشان دهن نيكه ا شود يم نيتأم قيطر نيآنها از ا شتيدر ارتباط هستند و مع يبا بخش كشاورز

 حوزه است. نيدر ا قيدق يزيلزوم برنامه ر
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 – مخازن نسبت به سال گذشته رهيذخ يدرصد 20 كاهش دهد؛ يآمارها نشان م

 08/12/1400خبرگزاري مهر مورخ 

 

 يآب در سدها ريتا هفتم اسفند مجموع ذخا يروز از سال آب 157شدن  يبا سپر دهد ينشان م آمارها

درصد  20 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمتر مكعب رس ارديليم 22,1كشور به حدود 

 كاهش است.

آب  يها دفتر اطالعات و داده لركيقاسم زاده مد روزيف رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

 يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يكشور اظهار كرد: بررس

سال  شابهدرصد نسبت به مدت م 16معادل  ياست كه كاهش دهيمترمكعب رس ارديليم 12,14به  يجار

ات بوده است، بعد از ذوب برف در ها كه به صورت برف در ارتفاع از بارش يگذشته دارد. بخش يآب

 خواهد شد. ها يباعث رشد ورود يآت يها ماه

 زيحوضه آبر ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيافزود: م يو

 39درصد،  16درصد،  10حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يو سدها هياروم اچهيدر

 ناستا يسدها ،يمناسب جنوب كشور در سال جار يها درصد بوده و با توجه به بارش 49درصد و 

 كامل قرار دارند. يپرشدگ طيدر شرا بايهرمزگان تقر

 هيمختلف مصرف تا زمان تغذ يها مصرف در بخش نهيبه يالگو تيزاده خاطرنشان كرد: رعا قاسم

 است. يضرور يمناسب مخازن سدها امر
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خبرگزاري ايلنا مورخ  – دهند ينفر آب هدر م ونيليم 1,5رف معادل مص ها يتهران

14/12/1400 

 

هر  ها يرانته ،يبه عبارت د؛يرس تريل ونيليم 173و  ارديليبه سه م 1400اسفندماه  12آب تهران در  مصرف

 .كنند يآب مصرف م تگريچ اچهيدر كيروز به اندازه 

 انيمطلب و ب نيشركت آب و فاضالب استان تهران با اعالم  ا رعامليمد رو،ياز وزارت ن لنايگزارش ا به

 تيريمد ازمنديآب تهران ن نياست، گفت: تأم يسخت اريبس طيدر شرا يتهران از نظر منابع آب كه نيا

 مصرف است. يجد

از  طيبود و امسال شرا ريقرن اخ مين يها سال نياز بدتر يكي يافزود: سال گذشته آب ياريبخت محمدرضا

درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل و  30ها  بارش يجار يكه در سال آب يآن هم بدتر است؛ به طور

 سال گذشته بوده است. 50 يها سال نيتر از كم بارش يكي

مترمكعب بوده  ونيليسه م ريهر سال از مهر تا اسفندماه مصرف آب تهران ز هك نيبا اشاره به ا ياريبخت

 نيمترمكعب بوده است و ا ونيلياز سه م شياست، گفت: امسال بجز چند روز محدود، هر روز مصرف ب

 تر شكل داده است. را در خصوص مصرف آب در فصول گرم ييها يمسئله نگران

ندارد، اظهار  يخوان هم رياخ يها آب تهران با سابقه مصرف سال ينمصرف كنو نكهيبا اشاره به ا ياريبخت

اما  ميستيدر جامعه ن ينگران جاديدنبال ا قرار دارد. البته به يسخت طيتهران در شرا ،يكرد: از نظر منابع آب

تهران الزم است كه مشتركان  هآب در تهران و كاهش برداشت آب از دشت ممنوع داريپا نيتأم يبرا

 كنند. تيريود را مدمصرف خ

 

 است يمصرف ضرور تيريدرصد مد 10

مصرف آب در تهران باال و منابع آن محدود است، گفت:  كه نيتهران با اشاره به ا يآبفا رعامليمد
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 درصد كل مصرف كشور است. 18مصرف آب تهران برابر با 

به  يبيبدون آنكه آس ييجو درصد صرفه 10كرد.  تيريدرصد مصرف را مد 10 توان يم يراحت به البته

زمان از سال هر روز  نيكه در ا ميقرار دار يطيوارد كند، ممكن است. ما در شرا ها يتهران يزندگ تيفيك

 زا خواهد بود. بحران نيو ا ميكن يدر تهران آب مصرف م تريل ارديليمعادل سه م

 تر مكعب در روز نبوده است.م ونيليم 2,8از  شتريزمان مصرف آب تهران ب نيادامه داد: هر سال در ا او

 نييدرصد كاهش مصرف آب تهران تع 10كرد. هفت تا  تيريمصرف را مد توان يكه م دهد ينشان م نيا

 تيرياز محل مد توان ينفر را م ونيليم 1,5هزار متر مكعب معادل مصرف  300كننده است. چراكه حدود 

 آب كرد. نيتأم ها يمصرف آب تهران

از  يعدد قابل توجه تواند يم ت،ينفر جمع ونيليم 10اصالح مصرف در تهران با  ياضافه كرد: اندك يو

 يبزرگ اريمصرف در تهران عدد بس تيريدرصد مد 10خاطر  نيكشور را آزاد كند و به هم يمنابع آب

 كشور است. يمنابع آب يبرا

 

 درصد مشتركان پرمصرف هستند 35

در حد الگو  ايالگو  ريز ها يدرصد تهران 65داد:  شركت آب و فاضالب استان تهران ادامه رعامليمد

پرمصرف  اريبس ها يپنج درصد تهران زين زانيم نيدرصد پرمصرف هستند. از ا 35و تنها  كنند يم تيرعا

 يرو ديخاطر با ني. به همدهند يدرصد از كل مصرف آب تهران را به خود اختصاص م 15هستند و 

ها بر اساس قانون  كه اكنون عالوه بر اصالح تعرفه يد، به طورتمركز كر شتريبخش ب نياصالح مصرف ا

تا مصرف خود را  ميداشته باش يقانون يپرمصرف برخوردها اريپنج درصد بس نيكه با ا ميدنبال آن هست به

 اصالح كنند.

 نيا«ادامه داد:  م،ينكن تيكه بهداشت را رعا ستين نيا يبه معن ييجو صرفه نكهيبا اشاره به ا يو
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مصارف  ديكروناست. تنها با يماريمقابله با ب يبرا ژهيو به يبا لحاظ تمام مصارف ضرور ييجو فهصر

و پر كردن استخر را متوقف كرد. در تهران آب شرب  اطيخودرو و ح يشو و مانند شست يرضروريغ

 ادياز فواصل ز يدارد و با مشكالت فراوان ييباال يكه استانداردها ميده يم ليبه مردم تحو يتيفيباك اريبس

 .ميهدر بده هيرو يكه آن را ب ستين حيو صح رسد يبا خط لوله) به تهران م يلومتريك 150(حدود فاصله 

 كيكه  يدر سطح كشور تهران تنها كالنشهر ريدر دو سال اخ نكهيتهران با اشاره به ا يآبفا رعامليمد

 آب داشته باشند. داريپا نيتأم يبرا الزم را يهمراه زيمشتركان ن ديآب نداشت، گفت: با يساعت قطع

ها تا زمان اوج مصرف  بارش زانيبه م 1401آب تهران در تابستان  نيتأم تيوضع كه نيبه ا انيبا ب ياريبخت

كنترل كرد تا  ديخاطر مصرف را با ني. به همميكن يم ميتنظ نانهيرا بدب ويدارد، افزود: ما سنار يبستگ 1401

 .ميبحران نشو ريو درگ ريدر تابستان غافلگ

ادامه  رسد، يمتر مكعب م ونيليم 3,9است كه در تابستان مصرف به  نيما ا ينيب شيپ نكهيبا اشاره به ا يو

اما  م،يا و اگرچه آب را قطع نكرده ميا مشتركان پرمصرف فرستاده ياخطار برا ونيليداد: تاكنون سه م

 كرد. ميع خواهها را قط دار باشد، آب پرمصرف روند ادامه نيچنانچه ا

در محدوده الگو  ايدرصد خوش مصرف  65استان تهران، عموم مردم كه همان  يآبفا رعامليگفته مد به

درصد  35 يآب به سو يو قطع ها مهيجر كانيآب نخواهند شد. بلكه نوك پ يقطع نيهستند، مشمول ا

 است. يپرمصرف تهران
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 يبرداشت آب از سفره ها است/ يدر تهران كامال جد نيفرونشست زم |گو و گفت

 17/12/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – خارج از استاندارد بوده است ينيرزميز

 

است كه ما خارج از  نيا تيشهر تهران گفت: واقع يشورا يو شهرساز يمعمار ونيسيكم سيرئ

از  يناش بيمساله باعث شده تا امروز ما آس ني. اميزده ا ينيرزميز يها ها دست به برداشت آب استاندارد

 .مينيبب نيشدن بحث فرونشست زم داريرا در پد ينيرزميز يها از آب يراصوليبرداشت غ نيا

 ها يشهر تهران درباره وجود نگران ياسالم يشورا يو شهرساز يمعمار ونيسيكم سيرئ يعباس يمهد

 يموضوع كامال جد كيدر تهران  نيگفت: فرونشست زم زانيبه م تختيدر پا نيدرمورد فرونشست زم

 يعني. ميارفرونشست د متريسانت ستيتا ب نيانگيتهران به طور م يدر مناطق جنوب غرب ييها است. ما در جا

 .ميمساله فرونشست را دار متريسانت ستياز تهران از دو تا ب يدر نقاط مختلف نيانگيبه صورت م

درباره مساله فرونشست  يكارشناس يها و گفتگو يصرف انجام تذكر و سخنران ايآ نكهيدر پاسخ به ا يو

كالن  اريمساله بس كي نيمشكل باشد گفت: فرونشست زم نيحل ا يبرا يراهكار كارآمد تواند يم نيزم

. شود يمربوط م ينيرزميز يها مساله به برداشت آب نياز عوامل موثر در رخ دادن ا يكي. رود يبه شمار م

مساله باعث  ني. اميزده ا ينيرزميز يها ها دست به برداشت آب است كه ما خارج از استاندارد نيا تيواقع

شدن بحث  داريرا در پد ينيرزميز يها از آب يلراصويبرداشت غ نياز ا يناش بيشده تا امروز ما آس

 .مينيبب نيفرونشست زم

ها موثر بوده احداث  فرونشست نيكه در بروز ا يگريشهر تهران اضافه كرد: عامل د يشورا عضو 

اثر  نيهم در مساله فرونشست زم ساتينوع تاس نيكه ا ميريبپذ دياست. با يشهر ينيرزميز ساتيتاس

آن  اي خورد يهم كه در مناطق مختلف به چشم م يساختمان يها موارد، نخاله نيا گذاشته است. در كنار

 ي. در واقع جمعميفراموش كن دياتفاق افتاده را هم نبا يعمران ياتيكه از خاك به عنوان عمل ييها برداشت
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 .ميدر تهران باش نياز موارد و مسائل گوناگون دست به دست هم داده تا امروز ما شاهد فرونشست زم

در  نيمهار معضل فرونشست زم يتهران برا يشهر تيريكه مد يخاطرنشان كرد: جنس اقدامات يعباس 

مصرف توسط شهروندان است  ياقدامات اصالح الگو نياز ا يكياست.  تر يو جد تر ياديگرفته بن شيپ

 يبخش چون ميرا كاهش ده ينيرزميز يها توانست برداشت آب از سفره ميكه در صورت تحققش خواه

از آن اقدامات  گريد يكي. شود يم نيآب تام يها چاه قياز طر يمصارف خانگ ياز آب شهر تهران برا

 ميسبز و باغات تهران است كه در صورت تحقق خواه يها فضا ياريآب يآب برا يبازچرخان ياديبن

با آن  ينيرزميز ياه كه در استفاده از آب يو آن فشار ميتوانست پساب تهران را مورد استفاده قرار ده

 .ميرا مانند گذشته نداشته باش ميمواجه هست
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 اچهيدر يبارش برا يمتر يليم 142 ينيب شيپ كرد: اعالم رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق

 17/12/1400خبرگزاري مهر – هياروم

 

 142 افتيهفته با در نيا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر رو،يآب وزارت ن قاتياساس اعالم موسسه تحق بر

 كشور را خواهد داشت. زيحوضه آبر نيتر بارش مقام نخست پر بارش متر يليم

 تيآب، وضع قاتيمؤسسه تحق يها يس بررسبر اسا رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

زاگرس،  يها كوه مناطق محدوده رشته يها برا وقوع بارش ،يهفته جار يآن است كه برا انگريها ب بارش

 .شود يم ينيب شيخصوص شمال غرب كشور) پ (به يغرب، مناطق شمال

 يها در مناطق شمال هفته دوم، وقوع بارش يبرا شده ينيب شيانداز بارش پ با توجه به چشم نيهمچن

از  يزاگرس و در برخ يها كوه خزر و شمال شرق)، مناطق محدوده رشته يايخصوص سواحل در (به

 كشور مورد انتظار است. يمناطق مركز

 107 نهيشياسفندماه با ب 20به  يخزر در هفته منته يايدر زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ زانيم

با  هياروم اچهيدر زيهفته در حوضه آبر نيبارش ا زانيم نيشترياست. ب متر يليم 12و متوسط بارش  متر يليم

 خواهد بود. متر يليم 12 زيكه متوسط محدوده آن ن دهد يرخ م يمتر يليم 142 نهيشيب

 4و متوسط بارش  يمتر يليم 84 نهيشيبا ب يفالت مركز زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ تيوضع

و متوسط  متر يليم 118بارش به  نهيشيب زيعمان ن يايو در فارس جيخل زيحوضه آبراست و در  يمتر يليم

 زانيم نيكمتر هفته نيشرق در ا يقوم و مرز قره زيدو حوضه آبر حال نياست. درع يمتر يليم 4محدوده 

 خواهند كرد. افتيبارش را در

 5و متوسط محدوده  يمتر يليم 33 نهيشيقره قوم با ب زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ زانيم

 يمتر يليم 2با متوسط محدوده  متر يليم 10بارش  نهيشيشرق ب يمرز زيدر حوضه آبر زيبوده و ن يمتر يليم
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 .ستنديهفته بدون بارش ن نيدرجه دو و سه كشور در ا زيآبر يها از حوضه كدام چياست. البته ه

هفته  نيو درجه دو و سه كشور با ا ياصل يها حوضه تيو هفتم اسفندماه وضع ستيبه ب يهفته منته در

 زانيم نياسفندماه باالتر 27به  يقره قوم در هفته منته ياصل زيكه حوضه آبر يا گونه متفاوت خواهد بود به

 نخواهند داشت. بارش زانيم چيدو ه درجه زيسه حوضه آبر حال نيبارش را شاهد خواهد بود و درع

اسفند با  27به  يخزر در هفته منته يايدر ياصل زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شياساس، بارش پ نيا بر

حوضه  يبرا شده ينيب شيبارش پ زانيخواهد بود. م يمتر يليم 12و متوسط محدوده  يمتر يليم 72 نهيشيب

 5و متوسط محدوده  يمتر يليم 75 نهيشياسفندماه با ب 27به  يدر هفته منته زين هياروم اچهيدر زيآبر

 است. يمتر يليم

 يمتر يليم 2و متوسط  متر يليم 81 نهيشيبا ب يفالت مركز زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ تيوضع

خواهد بود.  يمتر يليم 2و متوسط  متر يليم 69 نهيشيعمان با ب يايو در فارس جيخل يمرز زيو حوضه آبر

و  يمتر يليم 90 نهيشيرا با ب رشبا زانيم نياسفندماه باالتر 27به  يدر هفته منته زيقره قوم ن زيحوضه آبر

 را خواهد داشت. يگانه اصل 6 يها حوضه نيدر ب متر يليم 15متوسط محدوده 

بارش را  زانيم نيتر نييپا متر يليم 2و متوسط محدوده  يمتر يليم 32 نهيشيشرق با ب يمرز زيآبر حوضه

و  جيبندرعباس، سد ل،يهامون، مشك زيدو هم حوضه آبر درجه زيآبر يها حوضه انيخواهد داشت. در م

 بلوچستان بدون بارش خواهند بود. يها رودخانه
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 6 يدر استان مركز 1400 يبارش سال زراع زانيم :ياستان مركز يهواشناس ركليمد

 17/12/1400خبرگزاري مهر مورخ  – است افتهي شيدرصد افزا

 

اسفند ماه نسبت به  15تا  رياخ يسال زارع يها گفت: بارش ياستان مركز يهواشناس ركليمد - اراك

 است. افتهي شيدرصد افزا 15گذشته  يبارش سال زراع

 ياز ابتدا ياستان مركز ييآب و هوا تيوضع حيدر تشر يد كمالمهر، امان محم يگزارش خبرگزار به

اول اسفندماه  مهيتا ن ياول اسفند ماه گفت: متوسط بارش استان مركز مهيتا ن 1400-1401 يسال زراع

 شيافزا از يگزارش شده كه نسبت به بلند مدت حاك متريليم 169/8، 1400-1401 يدر سال زراع 1400

 است. يدرصد 6

درصد  15گذشته  ياسفند ماه نسبت به بارش سال زراع 15تا  رياخ يسال زارع يها داد: بارش ادامه يو

 بوده است. شتريب

و  نيشتريب متريليم 363,0شهرستان شازند با  يهواشناس ستگاهيافزود: ا ياستان مركز يهواشناس ركليمد

 اند. را در استان ثبت كرده يافتيبارش در نيمتر كمتر يليم 104,8با  جانيشهرستان دل يهواشناس ستگاهيا

 زييبا بلند مدت فصل پا سهيبوده است كه در مقا متريليم 92استان  زييكرد: بارش فصل پا حيتصر يكمال

متر بوده  يليم 77,8تا كنون  زيبارش فصل زمستان ن زانيبارش است و م يدرصد 13 شياز افزا يحاك

 دوره مشابه است. متر كمتر از بارش بلندمدت در يليم 1,3است كه 
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درصد آب كل كشور در شهر تهران  18 شركت آب و فاضالب استان تهران: رعامليمد

 17/12/1400خبرگزاري ايلنا مورخ  – شود يمصرف م

 

 ديشركت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به ضرورت كاهش مصرف آب در تهران تاك رعامليمد

درصد آب كل كشور در  18برابر با  بايمتر مكعب و تقر ونيليم 100و  ارديليم كيكرد: شهر تهران حدود 

 .شود يشهر تهران مصرف م

 نيبوده كه منابع تام ياعداد در حال نيگفت: ا يونيزيتلو يا در برنامه ياريمحمدرضا بخت لنا،يگزارش ا به

در غرب  ريركبيحلقه چاه و پنج سد در اطراف تهران است كه شامل سد طالقان و ام 500آب شهر تهران 

 .شود يو ماملو در شرق تهران م انيالر و لت يها تهران و سد

 ونيليم 800به طور متوسط  رديگ يفاده قرار متهران مورد است يكه از سدها يآب زانيم نكهيا انيبا ب يو

سدها  نياست، اظهار داشت: حجم كل ا ريمتغ يترسال اي يبنا بر خشكسال زانيم نيمترمكعب است كه ا

 ريذخا تيبا ظرف برابر بايبه آن معنا است كه مصرف آب در تهران تقر نيمتر مكعب است و ا ارديليم كي

 سدها است.

هم كه  يحالت بارندگ نيشتريدر تهران ب نكهيالب استان تهران با اشاره به اشركت آب و فاض رعامليمد

كرد: مصرف آب در  حيمترمكعب را ندارند، تصر ارديليم كياز  شيب شيتهران گنجا يرخ بدهد سدها

 ونيليم 200از  شتريسال پر باران هم ما ب كيدر  نيمترمكعب است كه بنابرا ونيليم 800به  كيتهران نزد

 .ميكن رهيذخ ميتوان يكعب نممتر م

به درب منازل  دنيتا رس خانه هيآب در چرخه انتقال، از تصف زانيسوال كه چه م نيدر پاسخ به ا ياريبخت

از  يكه بخش مينام يم امدهيو مصرف را آب به حساب ن ديالتفاوت تول خاطرنشان كرد: مابه رود؟ يهدر م

به حدودا  صددر 30هدررفت در حال حاضر از است.  يهدررفت واقع يو بخش يآن هدررفت ظاهر
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 ميدرصد برسان 15عدد هدررفت آب را به  1410تا سال  دياست، كه ما طبق قانون با دهيدرصد رس 22,1

 است. يجهان يكه هم تراز با استانداردها

 122با شماره  توانند يشهر تهران ابراز داشت: شهروندان م يها درخصوص افت فشار آب در آپارتمان يو

فشار آن  ميفشار آب آن منطقه به تنظ تيو اعالم افت فشار آب كنند، كارشناسان با رو رنديتماس بگ

 .پردازند يمحدوده م

در خصوص  يفرماندار شهرستان ر  ،يكجان يتوكل نيبا حس يارتباط تلفن يبرنامه ط نيدر ا نيهمچن

 وگو شد. گفت يشهرستان ر روزآباديو اصالح فاضالب در ف يگذار جدول يريگيپ

آن  يبرا يروستا درست است چراكه فاضالب رها شده چهره نامناسب يبا اشاره به آنكه اعتراض اهال يو

اعتبارات  نيداده شد و در كنار آن تام اريكرد: تذكرات الزم به ده  انيكرده بود، ب جاديبخش از روستا ا

 شود. يگذار صورت گرفت تا آن محدوده جدول يمال

متر آن انجام شده  100متر است كه حدود  400 يگذار كل پروژه جدول ،يندار شهرستان رگفته فرما به

 .رسد يكل پروژه به اتمام م نيفرورد يو بخشدار تا انتها اريو به گفته ده
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شبكه خبري  – آب كشور مصرف شده است كياستراتژ ريمترمكعب از ذخا ارديليم 136

 18/12/1400آب ايران مورخ 

 

 يكشور گفت: ط يو شرق يفالت مركز زيحوضه آبر يو امور اجتماع يبردار حفاظت، بهره معاون

كشور  ينيرزميز يها ز آباندا و پس كياستراتژ ريمترمكعب از ذخا ارديليم 136گذشته حدود  يها سال

 .ميمترمكعب روبرو هست 489با سرانه  يمصرف شده و در فالت مركز

حفاظت منابع آب شهرستان  يدر جلسه شورا يفارسان ي،عبداهللا فاضل رانيآب ا يبه گزارش شبكه خبر 

بدان معنا  نيقرار گرفتن در آستانه بحران و ا يعنيمترمكعب سرانه  300به هزار و  دنيافزود: رس شابورين

كشور شاهد  يها تدرصد دش 90بار دارد و در  كه عواقب فاجعه مياست كه در عمق بحران قرار دار

ها قادر به جذب آب نخواهند بود و با از دست رفتن آب كه  آبخوان گرياتفاق د نيو با ا ميفرونشست هست

 رود. يم نياز ب ها يما است زندگ هيسرما

و به  ستين ياست و در انحصار وزارتخانه و دستگاه خاص دهيچيپ اريآب بس تيريادامه داد: مد يو

 يها آب يشده و داوطلب شدن شهروندان و كشاورزان در طرح تعادل بخش يتوجه يمشاركت مردم ب

 هاست كه هنوز فرهنگ مشاركت در مردم وجود دارد اما در چند دهه گذشت نيدهنده ا نشان ينيرزميز

 بود.  گرن مشاركت مردم كم  فرهنگ

كشور گفت: با  يو شرق يفالت مركز زيحوضه آبر يو امور اجتماع يبردار حفاظت، بهره معاون

افت مستمر منابع  ميدواريشركت آب منطقه و خانه كشاورزان بوجود آمده ام نيكه ب يو اعتماد يهمكار

 .ابديكاهش  شابوريآب دشت ن

برنامه جامع و كامل است كه مشابه آن در  كي رانيا ينيرزميز يها آب يافزود: برنامه تعادل بخش يو

طرح از  نيا ياجرا ياز كشورها برا ياريچند سال پس از ما شروع شده و امروز در بس كايآمر يايفرنيكال
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 .شود ياستفاده م نفعيمشاركت افراد ذ

ت استفاده آبخوان دش تيتقو يآنها برا تيريبا مد ديهستند كه با ييها فرصت ها البيادامه داد: س يفاضل

تا بدون لطمه به كشاورزان مصرف  رديقرار گ يمورد توجه جد ديكشت با يالگو رييو تغ تيشود و رعا

 .ابديآب كاهش 

با  يخراسان رضو يبخش كشاورز يها تشكل يشدن تفاهمنامه همكار ييبا اجرا ميدواريگفت: ام يو

و  روزهيف شابور،ين يها انشهرست يكشاورز يها چاه يمشاركت تيريشركت آب منطقه در خصوص مد

 .ابديكاهش  شابوريمخزن آبخوان ن يساله كسر 2 يانداز همكار زبرخان با چشم
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خبرگزاري  - م؟ينداشت قيتوف يكشاورز يها نيچرا در حفظ زم |»يزداريمعجزه آبخ«

 18/12/1400تسنيم مورخ 

 

بخش  يابالغ يها استيكامل س يبا اشاره به ضرورت اجرا يدر جهاد كشاورز هيفق يول ندهينما

 خارج شده است. يكشاورز زياز ح يكشاورز يها نياز زم يتوجه رقم قابل ديگو يم يكشاورز

 اناتيمهم مورد اشاره رهبر معظم انقالب در ب اريبس از موضوعات يكي م؛يتسن يگزارش خبرگزار به

 رييو عدم تغ يبه بخش كشاورز ژهيضرورت توجه و ،يو روز درختكار يعيروز هفته منابع طب نينخست

 باره فرمودند: نيدر ا يبود. مقام معظم رهبر يكشاورز يها نيزم يكاربر

 لياز تبد يرياست، جلوگ ستيز طيكه باز آن هم مربوط به سازمان حفاظت مح يگريد ي نكته كي

را در اطراف  يكشاورز يها نيزم ياديموارد ز كيشود در  ياست كه شنفته م يكشاورز يها نيزم

 ديا[كار] ب نيا يجلو ؛يگريد يكنند به بناها يم لياز دشت ها تبد يشهرها، در بعض يكيشهرها، در نزد

البتّه  نيتوسعه داده بشود كه ا يكشاورز يها نيزم دياست. با يمنافع ملّ انيقطعاً به ز نيگرفته بشود، ا

 نيهم در ا گريد يها دستگاه يو بعض يوزارت كشاورز ست؛ين ستيز طيفقط كار [سازمان حفاظت] مح

 دارند. ري] تأثهي[قض

 

 در كشور چقدر است؟ يمستعد كشاورز ياراض زانيم

كشور، منوط به  ييغذا تيدارد كه امن تيآن از آنجا اهم يو عدم كاربر يكشاورز يها نيحفظ زم مساله

 تياز مساحت كشور قابل يكم زانيدهد م ياست. آمارها نشان م يكشاورز يبرا زيداشتن خاك حاصلخ

افتاد؛ درباره  واهدكشور به مخاطره خ ييغذا تيبرود، امن نياز ب ياراض نيدارد و چنانچه ا يكشت و كشاورز

پژوهشكده حفاظت خاك و  يعلم ئتيعضو ه روانيا پمحمدرض يمستعد كشاورز يوسعت اراض زانيم
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 90سطح كشور،  يهكتار اراض ونيليم 160انجام شده، از عرصه  يها ي: طبق بررسديگو يم يزداريآبخ

هكتار  ونيليم 32,5كشت،  ابلق يهكتار اراض ونيليم 18,5هكتار جنگل،  ونيليم 12,4هكتار مرتع،  ونيليم

هكتار مراتع بد،  56,31است . از مراتع موجود  ينمك يروان و كفه ها يسه هاهكتار ما ونيليم 11,6و  ابانيب

 يحساب سرانگشت كي. با ميمتوسط دار يمرتع يهكتار اراض ونيليم 21,45هكتار مرتع خوب و  ونيليم 7,2

با  يهكتار اراض ونيليم 32توان گفت كه حدود  يكشت م ابلق يمراتع خوب، جنگل و اراض يبا جمع اراض

 .رديگ يدرصد سطح كشور را در بر م 20خوب  در كشور وجود دارد كه حدود  خاك

منظورمان باشد كه توان  يو خاك ميريبگ يكشاورز اريمالك خاك خوب را اگر مع روان،يگفته پ به

هكتار خاك  ونيليم 18,5توان گفت كه در سطح كشور  يرا داشته باشد م يمحصوالت كشاورز ديتول

 24تا  زانيم نيها نشان داده كه ا يبررس يشود و البته برخ يآن كشت م ير روكه ب ميدار يكشاورز

 رانيهكتار خاك قابل كشت در ا ونيليم 18,5 زانيدر سطح كشور وجود دارد. از م زيهكتار ن ونيليم

 هستند. تيهكتار بدون محدود ونيليم 1,2كشت و فقط  تيمحدود يهكتار دارا ونيليم 6,85حدود 

 

 مينداشت قيتوف يكشاورز يها نيحفظ زم در

 يارياست در بس يدر حال يكشاورز يها نيزم يركاربريياز تغ يريجلوگ يرهبر معظم انقالب برا هشدار

قانون برنامه توسعه ششم،  ،يمثل قانون اساس رانيا ياسالم ينظام جمهور يباالدست نياز اسناد و قوان

 نياست و ا هشد ديتاك ييو خودكفا ييغذا تيبه موضوع امن رهيو غ يبخش كشاورز يكل يها استيس

 يربان نيباره حجت االسالم و المسلم نيدر گرو حفاظت از منابع آب و خاك است؛ در ا زيمساله ن

كند:  يم حيتصر يكشاورز يها نيزم يها يكاربر رييبا انتقاد از تغ يدر جهاد كشاورز هيفق يول ندهينما

 عيها به ساختمان، كارخانه و صنا آن ليو تبد يكشاورز ياه نيزم يكاربر ريياز تغ يريموضوع جلوگ

به  يساله هم به آن اشاره شده است. اگر نگاه پنج يها رهبر انقالب بوده و در برنامه ديهمواره مورد تأك
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قبل از  يها مسئله را در همان حد سال نيكه ا مينداشت قيمتأسفانه توف مييبگو ديبا ميعملكردمان داشته باش

 .ميهم نگه دار يكل يها استيابالغ س

نظام در  يكل يها استيرهبر انقالب ابتدا س نكهيبا اشاره به ا يدر وزارت جهاد كشاورز هيفق يول ندهينما 

: ديگو يابالغ كردند، م 1394را در سال  ستيز طيمح يها استيو بعد س 1391را در سال  يبخش كشاورز

عمل  ها استيس نيبه ا ايآ مينيم و ببيبرگرد 1391به سال  ديبا م،ياز خودمان داشته باش يابيارز نكهيا يما برا

از  يكيشده؟ اگر اجراشده، چند درصد آن اجراشده؟ متأسفانه  يياجرا ها استيس نيا اينه؟ آ اي ميا كرده

است. اگر آمارها  يبخش كشاورز م،يكرد تيكمتر رعا عيو صنا  توسعه يها استيكه ما در س يمسائل

 خارج شده است. يكشاورز زياز ح يشاورزك يها نياز زم يتوجه قم قابلدرست باشد، ر

 

 كوچك تر شده است يده سال گذشته جامعه كشاورز در

به  يكالن بخش كشاورز يها استيكامل س يبر ضرورت اجرا ديبا تاك يربان نياالسالم و المسلم حجت

است كه  نيكند: حرف من ا يم حيصرآن ت يكاربر ريياز تغ يريو جلوگ يكشاورز يها نيمنظور حفظ زم

 عيصنا  توسعه يمسئول برا يها اجرا نكردند؟ چرا دستگاه يدرست را به ها استيس نيما ا يها چرا دستگاه

. در كردند يرا نكردند؟ اگر هم ضرورت داشت، به مقدار حداقل بسنده م يكشاورز يها نيزم تيرعا

 خواهد يكارخانه م نياگر ا يعنيندارد؛  يوستيپ يري. به تعبشود ينم دهيمسائل د  نيمان ا توسعه يها استيس

 يابالغ يها استينرسد. در س بيسآ مان يكشاورز  درست بشود كه به حوزه ديدرست بشود، كجا با

شود كه كشاورز  يگذار هيكند و در آن سرما دايرونق پ يا گونه به ديبا يكه بخش كشاورز دشدهيتأك

ما   يده سال جامعه كشاورز نيدر طول ا ديد؛ اما شما مالحظه كنكن يرغبت داشته باشد كشاورز

دنبال  ديبا يابالغ يها استيس خب،. ستين يحضور در كشاورز يبرا يترشده و رغبت و شوق كوچك

 دنبال بشود. ديشده و با ابالغ يعنوان سند باالدست به ها استيس ني. ارديبگ يآن را جد ديبا تيبشود و حاكم
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 19/12/140روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – 1401 بهشتيها تا ارد بارش ينيب شيپ

 

دوره سه  يبرا شده ينيب شيپ تيوضع رو،يآب وزارت ن قاتياقتصاد : بر اساس اعالم موسسه تحق دنياي

جز موارد  كشور (به زيآبر يها حوضه شتريدر ب 1401 ماه بهشتيارد يتا انتها 1400اسفندماه  يماهه از ابتدا

 يرسان اطالع گاهيپاخزر) كمتر از متوسط بلندمدت است. به گزارش  يايدر زيمربوط به حوضه آبر

امسال تا اسفند  يخزر از ابتدا يايدر زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ زاني(پاون)، م رويوزارت ن

 145با دوره متوسط بلندمدت كه  سهياست كه در مقا متر يليم 149 ندهيسال آ ماه بهشتيارد يانتها

از  زين هياروم اچهيدر زيدرصد اختالف بارش مثبت خواهد داشت. حوضه آبر 3بارش داشته  متر يليم

خواهد كرد كه در  فتايبارش در متر يليم 149 ندهيسال آ بهشتياسفندماه امسال تا آخر ارد يابتدا

همراه است.  يدرصد كي يشده دارد با رشد منف بارش ثبت متر يليم 150با دوره بلندمدت كه  سهيمقا

 بهشتيارد ياسفندماه امسال تا انتها ياز ابتدا يفالت مركز زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ زانيم

 متر يليم 84حوضه  نيبارش دوره بلندمدت ا زانياست كه م يدر حال نيبوده و ا متر يليم 52 ندهيسال آ

 خواهد داشت. يدرصد 38بوده كه كاهش 

 يبارندگ يمتر يليم 95 ندهيسال آ ماه بهشتياسفندماه امسال تا آخر ارد يقوم هم از ابتدا قره زيآبر حوضه

 يدرصد 15شده دارد، كاهش   بارش ثبت متر يليم 112با دوره بلندمدت كه  سهيخواهد داشت كه در مقا

اسفندماه امسال  يابتدا ازشرق  يمرز زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ تيرا شاهد خواهد بود. وضع

حوضه در دوره بلندمدت  نياست كه ا يدر حال نيبوده و ا متر يليم 36 ندهيسال آ ماه بهشتيتا آخر ارد

 زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ زانياست. م افتهي يدرصد 47بارش داشته كه كاهش  متر يليم 67

است كه در  متر يليم 85 ندهيسال آ ماه بهشتيآخر ارد ااسفندماه ت ياز ابتدا زين فارس جيعمان و خل يايدر

 يرا خواهد داشت. در فاصله زمان يدرصد 37بارش) كاهش  متر يليم 135( با دوره بلندمدت سهيمقا
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دو كشور  درجه  زيآبر يها از مجموع حوضه 1401 ماه بهشتيتا آخر ارد 1400اسفندماه  يابتدا

 زيو ن يجنوب يها ليكوچك، كل، مهران و مس يها رود و رودخانه حله ج،يبندرعباس، سد يها حوضه

 50با متوسط بلندمدت كاهش  سهيآنها در مقا يبرا شده ينيب شيپ يها بارش زانيو خنج م انيمند، كار

 زيآبر يها حوضه شتريدر ب 1400بارش ماه اسفند  تيعگزارش، وض نيخواهد داشت. بر اساس ا يدرصد

 .شود يم ينيب شيكمتر از متوسط بلندمدت پ شورواقع در جنوب، غرب و مركز ك

 



   

 

 

76 
 1400 اسفند  -) 52هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

شبكه خبري آب ايران  – آب دارند رهيمترمكعب ذخ ونيليم 263بزرگ اصفهان  يسدها

 22/12/1400مورخ 

 

آب  رهياصفهان گفت: مجموع ذخ يشركت آب منطقه ا يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد

 .ديمترمكعب رس ونيليم 263به  1400زمستان يانيبزرگ استان اصفهان در هفته پا يسدها

 يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد ،ينيحسان اهللا اما ران،يآب ا يگزارش شبكه خبر به

و  ستيشش سد استان اصفهان تا ب يآب رهيذخ تيوضع نياصفهان با اشاره به آخر يشركت آب منطقه ا

 400و  ارديليم كي ياسم تيرود با ظرف ندهيزا يسد مخزن رهياظهار كرد: ذخ ،يدوم اسفندماه سال جار

 نيا رهيكه مدت مشابه سال گذشته ذخ يدرحال ديمترمكعب رس ونيليم 219وز به متر مكعب امر ونيليم

 مترمكعب بوده است. ونيليم 222سد 

 سهيدرصد و در مقا كيرود امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ندهيسد زا يآب رهيادامه داد: ذخ يو

 است. افتهيدرصد كاهش 68سال)  50با بلندمدت (

 گانيسد گلپا تياصفهان به وضع يا شركت آب منطقه يآب ساتياز تاس ينگهدارو  يبهره بردار ريمد

داشته  رهيمترمكعب آب ذخ ونيليم 10,2 يسد در هفته آخر اسفند ماه سال جار نياشاره كرد و گفت: ا

سد  رهيذخرو  نيمترمكعب بود؛ از ا ونيليم 5,9كه حجم آن در مدت مشابه سال گذشته  ياست در حال

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 52با بلند مدت  سهيو در مقا شيدرصد افزا 73 يجار ير سال آبد گانيگلپا

كه حجم آن  ياست در حال دهيمترمكعب رس ونيليم 9,4تا امروز به  رميسم يسد حنا رهيافزود: ذخ يو

 40سد نسبت به سال گذشته  نيآمار ا هيمترمكعب بود. بر پا ونيليم 15,5در مدت مشابه سال گذشته 

 دارد. يآب رهيدرصد كاهش ذخ46با بلند مدت      سهيدرصد كاهش و در مقا

سد  رهيذخ نكهيا انياصفهان با ب يا شركت آب منطقه يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد
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است، اضافه كرد:  دهيمترمكعب رس ونيليم 14,9مترمكعب، به  ونيليم 21 شيبا گنجا رميآقاچ سم قره

 رهيخدرصد كاهش ذ 18مترمكعب بود كه  ونيليم 18,2سد در مدت مشابه سال گذشته  نيحجم آب ا

 دارد. يآب

داشته است اما در  يآب رهيمترمكعب ذخ ونيليم 3,5و كرون تا امروز  رانيدر ت رانيادامه داد: سد خم ينيام

درصد كاهش نشان  3سد امسال  نيا رهيرو ذخ نيمترمكعب بود؛ از ا ونيليم 3,6مدت مشابه سال گذشته 

 .دهد يم

كه  يمترمكعب آب دارد در حال ونيليم1,6هم اكنون حدود  زيگفت: سد باغكل واقع در خوانسار ن يو

با سال  سهيسد باغكل در مقا ياساس حجم آب نيمترمكعب بود؛ بر ا ونيليم2,3آن در سال گذشته  رهيذخ

 .دهد يدرصد كاهش نشان م22درصد كاهش و در بلندمدت  30قبل 

كه سد كمانه  نياصفهان با اشاره به ا يا شركت آب منطقه يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد

دارد، افزود: سد  يمتر مكعب ونيليم 2,7 تيروز ظرف نينسبت به سال گذشته در چن رييبدون تغ رميسم

 متر مكعب آب دارد. ونيليم 1,1 زين دونشهريآغچه در فر
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 22/12/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – كشور يدر سدها يآب يموج ب

 

آب در  ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 ياسفندماه (سال آب 21تا  يروز از سال آب 171شدن  يسپر با

گذشته  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب هديمترمكعب رس ارديليم23,36كشور به حدود  يمخازن سدها

 درصد كاهش است. 17 انگريب

 يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهديكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يبررس سنا،يگزارش ا به

گذشته  يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 9معادل  يكه كاهش دهيرس اردمترمكعبيليم 14,71 يجار

 باعث يآت يها ه به صورت برف در ارتفاعات بوده، بعد از ذوب برف در ماهها ك از بارش يدارد. بخش

 خواهد شد. ها يرشد ورود

 اچهيدر زيحوضه آبر ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيم

رصد بوده و د 52درصد،  18درصد،  17حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يو سدها هياروم

 طيشرادر  باياستان هرمزگان تقر يسدها ،يمناسب جنوب كشور در سال جار يها با توجه به بارش

 كامل قرار دارند. يپرشدگ

مترمكعب است كه  ونيليم 310در حال حاضر  زيكننده آب شرب استان تهران ن نيتام يآب سدها حجم

مترمكعب كاهش  ونيليم 257ه سال گذشته، حدود در روز مشاب يمترمكعب ونيليم 566 رهيبا ذخ سهيدر مقا

 .دهد يرا نشان م

استان تهران ثبت شده  يدر حوزه عملكرد يبارندگ متر يليم 112از  شيتاكنون ب رو،ياعالم وزارت ن طبق

 . دهد يرا نشان م يدرصد 36مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش  نيكه ا

تاكنون، حدود  يجار يسال آب يكننده آب استان، از ابتدا نيپنج گانه تام يآب سدها يورود زانيم

متر  ونيليم 332از  شيگذشته  ب يمقدار در مدت مشابه سال آب نيمترمكعب است كه ا ونيليم 222,9
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 مكعب بوده است.

حال  نياست با ا افتهيدرصد كاهش  33سدها نسبت به روز مشابه سال گذشته  نيآب به ا يورود زانيم

نسبت به سال  ينسبتاً مناسب يدهد كه ارتفاعات استان تهران از پوشش برف ينشان م يسنجبرف  جينتا

 گذشته برخوردار است.

و مقابله با  يمقابله با خشكسال يبرا يفكر اساس ديو با ستيتهران مناسب ن يسدها تيمجموع وضع در

ابر چالش را  نيا ميتوان ينم ندهيدر آ مياكه اگر از هم اكنون به فكر نباش رديبحران آب صورت بگ

 .ميبرطرف كن
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 – كرمانشاه لوفريسراب ن يها بهبود حال دشت يبرا يدار پروژه خاص آبخوان ياجرا

 22/12/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

استان كرمانشاه از  يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يدار و آبخوان يزداري/كرمانشاه معاون آبخسنايا

 نياطراف ا يها بهبود حال دشت يكرمانشاه برا لوفريدر سراب ن يدار پروژه خاص آبخوان كي ياجرا

 سراب خبر داد.

در  لوفريآب چشمه سراب ن يپروژه بازچرخان يه به اجرابا اشار سنا،يغالمرضا چامه در گفت و گو با ا 

اظهار كرد:  ،يا شركت آب منطقه يبا همكار يميقد يها كش ها و زه كانال قياطراف از طر يها دشت

 يها آب مازاد دشت دنيكش ياز آنها برا يكه زمان يميقد يها كش طرح با استفاده از كانالها و زه نيدر ا

 .شود يها استفاده م آبخوان هير جهت تغذد شد، ياطراف استفاده م

 يها و زهكش ها كانال نيبا استفاده از ا ،ينيرزميآب ز يها ادامه داد: با توجه به افت سطح سفره يو

 ها كمك خواهد شد. آبخوان هيبه تغذ لوفريآب چشمه سراب ن يدر فصول سرد سال با بازچرخان يميقد

 نياستان كرمانشاه ادامه داد: همچن يزداريو آبخ يعيل منابع طباداره ك يدار و آبخوان يزداريآبخ معاون

 هيتغذ يبرا ييها پشته هيبا تعب يجذب يها از چاه ،يميقد يها ها و زهكش در كنار استفاده از كانال

 .شود يها استفاده م آبخوان

كامل  ياجرا يگفت: برا م،يا تومان آغاز كرده ارديليم كيپروژه را با اعتبار  نيا ياجرا نكهيا انيبا ب چامه

 است. ازيتومان اعتبار ن ارديليم 20پروژه به حدود 

در  لوفريگفت: آب دشت سراب ن لوفر،ياطراف سراب ن يها آب دشت زانيسپس با اشاره به كاهش م يو

ها نشود، احتمال بروز  آبخوان هيتغذ يبرا يداشته كه اگر كار يمتر 50سال گذشته افت  20با  سهيمقا

 .ستيدور از انتظار ن لوفرياطراف سراب ن يدر دشت ها نيرونشست زمف دهيپد
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آب را مسدود كرده و  يشد چاه ها ميفرونشست مجبور خواه دهيادامه داد: در صورت بروز پد چامه

 .ميكن ليرا در منطقه تعط يكشاورز

 دهين پداستان كرمانشاه داشت و گفت: تاكنو يدشت ها يكل تيهم به وضع يدر ادامه اشاره ا يو

شده بود كه در اطراف سراب روانسر  عهينشده، هرچند شا دييدر استان تا يا نقطه چيدر ه نيفرونشست زم

 .ميا داشته نيفرونشست زم دهيپد يو دشت سنجاب

دانست و افزود: هم  ياستان را ضرور يها در اكثر سراب يدار آبخوان يها پروژه يسپس اجرا چامه

 دارند. يدار آبخوان يها پروژه يبه اجرا ازيدانه و... ن روانسر، كاشنبه، قرهمثل سراب  يياكنون سراب ها
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 23/12/1400روزنامه دتياي اقتصاد مورخ  –ي آب ريذخا يدرصد17كاهش 

 

 يروز از سال آب171شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها   ده: آمار دفتر اطالعات و دا اقتصاد يايدن

كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ريمجموع حجم ذخا 1400-1401 ياسفندماه، در سال آب21تا 

 كاهش است. ددرص 17 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم23/ 36

 يورود تيوضع يآب كشور اظهار كرد: بررس يها   ر اطالعات و دادهدفت ركليگزارش پاون، مد به

 دهيمترمكعب رس ارديليم14/ 71به  يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها

ها كه به صورت برف    از بارش يدارد. بخش  يدرصد 9گذشته كاهش  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب

اضافه كرد:  يخواهد شد.و ها   يباعث رشد ورود ندهيآ يها   د از ذوب برف در ماهدر ارتفاعات بوده، بع

 اچهيدر زيحوضه آبر ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود   ندهيسد زا يپرشدگ زانيم

درصد بوده و  52و  درصد18درصد، 17حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يو سدها هياروم

 طيدر شرا باياستان هرمزگان تقر يسدها ،يجار مناسب جنوب كشور در سال يها   توجه به بارشبا 

مختلف مصرف  يها   مصرف در بخش نهيبه يالگو تيزاده گفت: رعا   كامل قرار دارند. قاسم يپرشدگ

دفتر  ريمد م،يتسن يزاراست.به گزارش خبرگ يضرور يمناسب مخازن سدها امر هيتا زمان تغذ

 تيدرباره وضع زيتهران ن يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار هبهر

ماه در حوزه عملكرد استان تهران    كه در اسفند ييها   استان تهران گفت: خوشبختانه با بارش يها   بارش

 زده است.را رقم  يبهتر تيوضع ذشته،ها نسبت به اسفندماه سال گ   بارش م،يا   داشته

آب  يورود ياول اسفند، اثر خود را رو مهين يها   و بارش ينزوالت جو شيافزود: افزا ياريشهر محمد

نسبت به مدت مشابه سال  ،يجار روز نخست اسفندماه سال15تهران هم گذاشته و در  يبه مخازن سدها

 يو نگهدار يداربر ر بهرهدفت ري.مدميتهران را شاهد بود يآب به مخازن سدها يدرصد رشد ورود 7قبل، 
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از  ،يكرد: اگر آمار را به صورت تجمع حيتهران تصر يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتياز تاس

 يدرصد30متاسفانه همچنان با كاهش حدود  م،يرياسفندماه در نظر بگ مهيتا ن يجار يسال آب يابتدا

رو  ساله روبه53متوسط  نيانگيم بهنسبت  يصددر24استان تهران نسبت به سال قبل و كاهش  يها   بارش

 يبارش در حوزه عملكرد متر يليم128اسفندماه، 15تا  يجار يسال آب يادامه داد: از ابتدا ي.وميهست

بارش متوسط بلندمدت استان، كاهش  متر يليم167با  سهيدر مقا زانيم نيا م،يا   استان تهران داشته

اثر  ،يجار يدر سال آب يكاهش نزوالت جو زانيم نيا نكهيا انيب با ياري.شهردهد يرا نشان م يدرصد24

 مهيتا ن يجار يسال آب يگذاشته است، گفت: از ابتدا زيبه مخازن سدها ن يحجم آب ورود يخود را رو

در مدت  زانيم نيگانه تهران بوده كه ا پنج يآب به مخازن سدها يمترمكعب ورود ونيليم271اسفند، 

 يدرصد28دهنده كاهش  دو حجم، نشان نيا سهيمترمكعب بوده و مقا ونيليم375ه گذشت يمشابه سال آب

 است. يجار يتهران در سال آب يآب به مخازن سدها يورود

مترمكعب  ونيليم325آب شرب تهران در مجموع  كننده نيگانه تام پنج ياسفند، سدها مهيافزود: در ن يو

 يآب رهيذخ يمترمكعب ونيليم242ته شاهد كاهش آب دارند كه نسبت به مدت مشابه سال گذش رهيذخ

تهران ادامه  يا   شركت آب منطقه يآب   و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ري.مدميهست

 يروند بارش ميدوارياعالم كرده، ام يكه سازمان هواشناس ييها ينيب شيو پ يبارندگ تيوضع نيداد: با ا

 ژهيو به ،ييجو   مصرف و صرفه يالگو تيشهروندان به بحث رعا يتوجه جد يباشد، ول يشيهمچنان افزا

است كه  يمطرح است، ضرور يتكان   انهو بحث خ ميكن   يم يسال را سپر يانيپا يكه روزها ياميدر ا

 نده،يآ يها   را در ماه يداريآب مطمئن و پا نيتام ميشهروندان بتوان يو همكار يبا همراه ميدواريام

 .مياوج مصرف آب داشته باش يها   در ماه هژيو به
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 24/12/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – خوزستان... ،يخُشك، خال گزارش/

 

 نيا يكه بر رو يشماريب يسدهاها و  فراوان از جمله رودخانه ي/خوزستان خوزستان با وجود منابع آبسنايا

تر از  كه خوزستان را خشك يمواجه است. بحران يها قرار دارد، در حال حاضر با بحران خشكسال رودخانه

 ها و... باشد. نخلستان گمهاجرت، مر زگرد،يبه حال خود رها كرده است تا روز به روز شاهد ر شهيهم

خوزستان به خطر  ژهيكشور و به و يها از بخش ياريرا در بس اتيكه اكنون در حوضه آب، ح يبحران

در منابع  حيصح تيرياز نبود مد يا مردم و مسئوالن به صدا در آورده، نشانه يخطر را برا ريانداخته و آژ

با  ريدرگ مناطقدر  يزندگ طيآن دشوار شدن شرا جهيكه نت يا رهينادرست و جز ماتياست. تصم يآب

 است. اتيو مرگ ح يتنش آب ،يخشكسال

 

 است يدر بحث انتقال آب فاقد وجاهت قانون يياجرا تيفعال هرگونه

با اشاره به آثار  سنا،يدر گفت و گو با ا ياسالم يمجلس شورا يمل تيامن ونيسيعضو كم يجريجو بيشب

 ميانتقال آب، اظهار كرد: با انتقال آب خوزستان به شدت مخالف هست يها بار بودن طرح  مخرب و فاجعه

 است. يخصوص فاقد وجاهت قانون نيدر ا ياتيو عمل يياجرا تينه فعالو هرگو

انتقال آب  يها طرح يدر خوزستان و مهاجرت از استان افزود: اجرا يخشكسال يامدهايبا اشاره به پ يو

رو خواستار  نيمنطقه همراه دارد و از ا يبرا يتيو امن ياقتصاد ،ياجتماع ،يطيمح ستيو تبعات ز امدهايپ

 .ميكارون هست يها انتقال آب از سرشاخه يركارشناسيو غ يرعلميغ يها امل تمام طرحتوقف ك

كارون بزرگ را  زيبه شدت آورد رودخانه در حوضه آبخ ريچند سال اخ يادامه داد: خشكسال يجريجو

موجود  تيانتقال آب وضع اي يرو هرگونه سدساز نيكارون بزرگ را كاهش داده است و از ا يكم و دب

 .كند يمراتب بدتر م را به
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مشغول  يدست كه اكثرا به كشاورز نييپا يمردم به خصوص شهرها شتياقدامات به مع نيافزود: ا يو

از جمله  يمختلف يامدهايپ يليمسا نيوارد كرده و خواهد كرد و قطعا ادامه چن يجد بيهستند آس

 د داشت.كشور را به دنبال خواه يها استان گريمهاجرت از استان خوزستان به د

در حوزه  يمنابع اعتبار صيخواستار تخص نكهيا انيبا ب ياسالم يمجلس شورا يمل تيامن ونيسيكم عضو

از جمله خط  يرسان  آب يها پروژه يدر روند اجرا عيگفت: تسر م،يدر خوزستان هست داريآب پا نيتام

 يآب يمشكالت لح يبرا دياست كه با يلياستان از مسا يآب شرب سالم روستاها نيو تام ريغد يآبرسان

 .رديدر خوزستان مورد توجه قرار گ

 
 يبحران در حال نياند. ا بحران آب شده ريدرگ يخوزستان به طور جد يها شهرستان شتريب رياخ يها سال در

شدن  يخال يبرا يا نهيزم زگردهاير دهيمردم خوزستان سخت كرده كه همراه شدن آن با پد يرا برا يزندگ

 به همراه داشته باشد. زين يگريد نديناخوشا يامدهايپ تواند يه شده است و رفته رفته ماستان از سكن

 ازيآب شرب مورد ن نيتام طيباعث شده شرا يآب يها در خوزستان و تنش در حوضه يبارندگ كمبود

در  يجد يها سخت شود و مردم و مسئوالن با چالش بخش گريو د عيصنا ،يآب كشاورز نيمردم و همچن
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 يشعالج بخ يحل آن زمان از دست رفته و برا يبرا رسد يكه به نظر م يآب مواجه شوند، چالش بحث

 .افتديمعجزه اتفاق ب هيشب يزيچ ديآن با

 

 است زگردهايو ر يآب يها از تنش يخوزستان ناش يها مهاجرت

اظهار  ،سنايدر گفت و گو با ا ياسالم يمجلس شورا ياجتماع ونيسيعضو كم ينيحس ميدكريس نيهمچن

دستور در  كيكشت به عنوان  يانجام شود و اصالح الگو يبه درست يمنابع آب تيريكرد: اگر مد

 را كنترل كرد. طيشرا توان يم ميدار اريكه در اخت ياندك يمنابع آب نيشود، با هم ييخوزستان اجرا

 يو دامدار يكه كشاورزمردم خوزستان  يمنبع درآمد نيو تنهاتر نيمهمتر يبرا يا افزود: اگر برنامه يو

ها نتواند معاش كنند،  باشد كه آن يها به شكل آن ازيآب مورد ن نيتام طياست وجود نداشته باشد و شرا

 بزرگ فراهم خواهد شد. يشهرها هيبه حاش انييمهاجرت روستا يبرا نهيقطعا زم

 
در  يآب يازهاين نيامت طياگر نتوان شرا نيگفت: همچن ياسالم يمردم اهواز در مجلس شورا ندهينما

 نيآب مواجه باشند، قطعا ا نيبا مشكل تام زيرقم زد كه مردم در شهرها ن يخوزستان را به شكل

 كرد. هندكشور مهاجرت خوا يها استان گريدار خواهد بود و مردم از خوزستان به د ها ادامه مهاجرت
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 يدرون استان يها عنوان كرد: مهاجرتاست،  ريدرگ يبا تنش آب دايخوزستان شد نكهيبا اشاره به ا ينيحس

 دياست و با زگردهاياز جمله ر يطيمح ستيو مسائل ز يآب يها از تنش يدر خوزستان ناش يو برون استان

 .رديمسئوالن كشور قرار بگ يمساله مورد توجه جد نيا

اجه كرده مو يمردم، كشاورزان، دامداران، صنعتگران و... را با خطر جد يدر خوزستان زندگ يآب تنش

از مناطق استان با  ياريرو در بس شيدر تابستان پ ژهيكه مردم به و ديخواهد رس ييمساله به جا نياست. ا

خواهد شد  عثكمبود آب با طيشرا نيا نيمواجه شوند. همچن تيفيآب شرب و كاهش ك يكمبود جد

 بروند. نيز بها و... تشنه بمانند و ا خوزستان، دام يها ها، نخلستان از كشت ياريتا بس

 

 بر در خوزستان در كشت محصوالت آب تيبا محدود مواجهه

گفت: با توجه به  سنا،يخوزستان به ا يسازمان جهاد كشاورز سييزاده ر يريخصوص خدارحم ام نيا در

بر مانند  قطعا كشت محصوالت پرآب ندهيكه در استان خوزستان وجود دارد در تابستان سال آ يتيوضع

 در سراسر استان خواهند داشت. يلك تيبرنج ممنوع

نشوند، احتمال مواجهه با  يرياستان آبگ يدر باالدست مناسب نباشد و سدها ها يافزود: اگر بارندگ يو

 وجود دارد. زيكمتر از برنج است ن يها حت آن يبر آب زانيكه م يدر كشت محصوالت تيمحدود

كشت محصوالت  ،يخشكسال تيتوجه به وضعبا  نكهيا انيخوزستان با ب يسازمان جهاد كشاورز سيير

و  يزير مصرف برنامه  كم يها كشت تيبا محور يكشت يبر در دستور كار قرار دارد، گفت: قطعا الگو آب كم

 باشند. شتهدر استان كشت دا طيشرا نيخواهد شد تا كشاورزان استان بتوانند متناسب با ا نيتدو

از  يبه سمت محصوالت كم مصرف مانند حبوبات، برخ ديباتابستانه  يها زاده عنوان كرد: كشت يريام

 يبه سمت ديبا يخشكسال طيكند. با توجه به شرا دايسوق پ يا كنجد و ذرت علوفه جات، يفيو ص يسبز

 بر كشت شوند. بر، محصوالت كم آب محصوالت پرآب يكه در تابستان به جا ميبرو
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 مواجه هستند يآب و تنش ديخوزستان با بحران شد زيآبر يها حوضه همه

سازمان آب و برق خوزستان در  يها مخازن سدها و رودخانه يزير برنامه ريمد يفيشر يعل نيهمچن

 يو تنش آب ديدر خوزستان با بحران شد زيآبر يها گفت: در حال حاضر همه حوضه سنا،يوگو با ا گفت

 .تحوضه ها مواجه اس رينسبت به سا يبدتر تيحوضه كرخه با وضع انيم نيمواجه هستند كه در ا

 نيو هم افتهيدرصد كاهش 37نرمال  تيبا وضع سهيها در خوزستان در مقا بارش زانيافزود: امسال م يو

منجر به كاهش آورد  جهيوجود داشته است كه در نت زيخوزستان ن يباالدست يها ها در استان كاهش بارش

 استان شده است. يبودن مخازن سدها يرودخانه و خال

 يسازمان آب و برق خوزستان گفت: استمرار عدم بارندگ يها مخازن سدها و رودخانه يزير رنامهب ريمد

 .ميدر خوزستان باش يخشكسال ديباعث شده تا شاهد تشد زيآبر يها در خوزستان و حوضه

درصد 35نرمال  تيبا وضع سهيآورد مخازن سدها در خوزستان در مقا زانيامسال م نكهيا انيبا ب يفيشر

 ني. اشود يخوزستان به شدت احساس م زيآبر يها در همه حوضه يش داشته است، گفت: تنش آبكاه

 ها شدت آن كمتر است. از حوضه ياست و در برخ يشتريها با شدت ب از حوضه يتنش در برخ

 

 شود يبارش جبران نم كساليو با  ستين يخوزستان تمام شدن  يخشكسال

خوزستان آبدار هستند، افزود: در  يدرصد از مخازن سدها26فقط در حال حاضر  نكهيبا اشاره به ا يو

و  يخشكسال ليدرصد از مخازن سدها آبدار باشد اما به دل 70فصل حدود  نيدر ا دينرمال با طيشرا

 شكننده است. اريبس تيها وضع بارش طيشرا

و  يتمرار خشكسالسازمان آب و برق خوزستان گفت: اس يها مخازن سدها و رودخانه يزير برنامه ريمد

 ني. همچنشود يآب شرب در خوزستان م نيتام يداريباعث به خطر افتادن پا ندهيآ يها در سال يتنش آب

 اثرگذار است. زيآب شرب ن تيفيك يمساله رو بر رو نيا



   

 

 

89 
 1400 اسفند  -) 52هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 
بارش  كساليبا  ميانتظار داشته باش ديو نبا ستين يدر خوزستان تمام شدن ها يخشكسال نكهيا انيبا ب يو

و  عيصنا ،يكشاورز ازيآب مورد ن نيدر خوزستان جبران شود، ادامه داد: تام يها خشكسال نرمال، سال

 اريبس ندهيآ يها سالو كاهش بارش در  يخشكسالبا ادامه داشتن روند  زيها در خوزستان ن بخش گريد

 ييجو راندمان مصرف آب، صرفه شيكشت، افزا يرو توجه به الگو نيسخت و دشوار خواهد بود و از ا

 .رديدر دستور كار قرار بگ ديو... با

از  يارياز مردم دشوار كرده است تا آنجا كه بس ياريبس يو معاش را برا اتيآب در خوزستان ح بحران

 ندهيآ يها در سال يآب طياند. اگر شرا مهاجرت كرده ايبه فكر مهاجرت از خوزستان هستند  ايمردم استان 

كنند،  يساز ادهيپ راآب خوزستان افكار ترسناكشان  يبرا زين يا رود و عده شيشكل پ نيبه هم زين

 .ستيها ن انسان يمحل زندگ گريخواهد شد كه د يخوزستان خُشكستان

 خوزستان سنايا - نجف يحاج ناي: شاگزارش
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 25/12/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – نيها در هفته اول فرورد بارش ينيب شيپ

 

 زيآبر يها   بارش حوضه تيوضع رو،ينآب وزارت  قاتيموسسه تحق ينيب شي: براساس پ اقتصاد يايدن

 رو خواهد شد. روبه يريبا كاهش چشمگ نيبه پنجم فرورد يكشور در هفته منته

در مناطق محدوده  ،يهفته جار يط رو،يآب وزارت ن قاتيگزارش پاون، براساس گزارش موسسه تحق به

انداز بارش    با توجه به چشمرخ داده است.  ييها   كشور بارش يزاگرس و نوار شمال يها   كوه   رشته

در مناطق شمال و شمال  دهپراكن يها   )، وقوع بارشنيبه پنجم فرورد يهفته دوم (منته يبرا شده   ينيب شيپ

 زاگرس مورد انتظار است. يها   كوه   محدوده رشته نيغرب كشور و همچن

و متوسط محدوده  يمتر يليم162 نهيشيعمان با ب يايو در فارس   جيخل زيحوضه آبر يهفته جار در

هفته  نيا زيحوضه آبر نيتر   بارش را داشته است. مقام دوم پربارش زانيم نيتاكنون باالتر يمتر يليم4

است. حوضه  يمتر يليم3و متوسط محدوده  متر يليم131 نهيشيبا ب يفالت مركز زيمتعلق به حوضه آبر

 نهيشيكه ب يا   گونه   بارش برخوردار بوده؛ به نهير زمد ينسبت خوب به تيهفته از وضع نيدر ا زيخزر ن زيآبر

 است. متر يليم20و متوسط آن  متر يليم125حوضه  نيبارش ا

 زيدارد. حوضه آبر يمتر يليم18و متوسط بارش  يمتر يليم69بارش  نهيشيهفته ب نيقوم ا قره زيآبر حوضه

شرق  يمرز زيدارد. حوضه آبر يمتر يليم10و متوسط بارش  يمتر يليم60بارش  نهيشيهم ب هياروم اچهيدر

 متر يليم كيو متوسط آن  متر يليم24بارش آن  نهيشيكه ب يا   گونه   بارش را دارد، به زانيم نيهفته كمتر نيا

 هفته بدون بارش بودند. نيدو كشور ا   درجه زياست. پنج حوضه آبر

نسبت  خزر به يايدر زيتنها در حوضه آبر ها   بارش تيوضع 1401 ماه   نيبه پنجم فرورد يهفته منته در

 نهيشياساس، ب نينخواهند داشت. بر ا يبارش چيدو كشور ه   درجه زيحوضه آبر شده و هفت    ينيب شيخوب پ

 ينيب شيپ متر يليم2آن  دودهو متوسط مح متر يليم24 نيبه پنجم فرورد يخزر در هفته منته يايبارش در
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بارش  نهيشيهم با ب يفالت مركز زيخواهد داشت. حوضه آبر بارش را زانيم نيشده كه باالتر

 ها را خواهد داشت.   و متوسط صفر، مقام دوم پربارش يمتر يليم18

بارش آن به  نهيشيكه ب يا   گونه   هم حاكم است، به هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر تيوضع نيهم

 .ديخواهد رس متر يليم2و متوسط بارش آن به  متر يليم15

با متوسط  يمتر يليم10بارش  نهيشيب 1401 نيبه پنجم فرورد يدر هفته منته فارس   جيخل زيآبر ضهحو

 را تجربه خواهد كرد. يمتر يليبارش صفر م

بارش آن  نهيشيقوم است كه ب قره زيكشور متعلق به حوضه آبر زيآبر يها   بارش حوضه زانيم نيكمتر

به پنجم  يشرق هم در هفته منته يمرز زياست. حوضه آبر متر يليو متوسط بارش آن صفر م متر يليم2

 نخواهد داشت. يبارش چيه 1401 نيفرورد
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – تهران يبرف ريذخا بهبود؛ مطرح شد سنايدر پاسخ به ا

25/12/1400 

 

 يسنج برف طيتهران گفت: شرا يشركت آب منطقه ا يآب و برق آب ساتياز تاس يبردار دفتر بهره ريمد

است اما اگر  يبهمن ماه در سد الر و ماملو نسبت به سال گذشته، بهتر است؛ اگرچه نسبت به نرمال منف

 بهتر خواهد شد. تيخوب باشد، وضع يبهار يها بارش

برق  يها روگاهيدرباره ن سنايدر پاسخ به سوال ا ،يخبر يامروز در نشست ياريمحمد شهر سنا،يگزارش ا به

هستند،  روگاهين يكه دارا ييبرق در سدها نيمهم در تام يها از مولفه يكيتهران اظهار كرد:  يآب

اساس  نيو بر ا ابدي يبرق كاهش م نيمخزن سد است و هرچه حجم مخزن كمتر باشد، امكان تام تيوضع

 58 يا كه سابقه ريكب ريسدام روگاهيپنجگانه تهران، ن يحجم مخازن سدها يكاهش طيو با توجه به شرا

 خارج شد. ديماه به ناچار از مدار تول بهمن ليساله دارد، امسال و از اوا

درصد  44 ش،يبا سال پ سهيمنطقه تهران در مقا يبرق آب يانرژ ديتول زانياساس م نيادامه داد: بر هم يو

هزار مگاوات ساعت برق داشته  600سدها تا حدود  يكه سال گذشته از برخ يو درحال افتيكاهش 

 .افتيهزار مگاوات ساعت كاهش  400امسال به  زانيم نيا م،يباش

تهران افزود: اگرچه سهم برق  يشركت آب منطقه ا يو برق آب يآب ساتياز تاس يدفتر بهره بردار ريمد

تابستان  ييسا كيدرصد است اما در پ 4 يال 3با كل كشور  سهيتهران در مقا يبرق آب يها روگاهين يديتول

 .كنند يم فايا يمهم يلينقش خ

سخت  طيدر تهران با شرا 1400آب اظهار كرد: شروع سال  نيتهران و تام يبارش ها تيدر باره وضع او

 متريليم 2,3 زانيبه م ريساله اخ 52بارش  نيتر امسال كم نيكم همراه بود و فرورد يها و بارش يخشكسال

 اتفاق افتاد.
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هوا،  يدما شيها و افزا كاهش بارش ليآب سدها سه ماهه بهار است كه به دل نيفصل تام نكهيا انيبا ب يو

 وريتا شهر طيشرا نيسدها اضافه نشد، گفت: ا رهيتهران فقط ذوب شد و به ذخ يها برف موجود در كوه

متر مكعب،  ونيليم 530كمتر از  رهيتهران با حجم ذخ يمر سبب شد سدهاا نيو هم افتيتداوم  1400

 850بعد  يورود به سال آب يسدها برا رهيذخ زانيكه سال قبل م يشوند، در حال يجار يوارد سال آب

 متر مكعب بود. ونيليم

كرونا به  يماريوجود ب ليمصرف آب به دل زانيم يسخت كم بارش طيبا وجود شرا نكهيا انيبا ب ياريشهر

 كيساالنه به  شود، يشرب مصرف م يكه در تهران در سال برا يگفت: حجم آب افت،ي شيشدت افزا

 نيزان مصرف ايگفت كه م توان ياست و م ييباال اريكه رقم بس رسد يمتر مكعب م ونيليم 150و  ارديليم

آن توسط پنج رودخانه است  نيو تام هيمترمكعب در ثان 36تا  35 نيب يشهر به اندازه رودخانه كرج با دب

 است. يا كه مصرف نگران كننده

مخازن سدها  يآب النيب تيكه وضع يا تهران اسفندماه امسال بهتر شد، به گونه يبارش طيادامه داد: شرا او

 نيسدها تام رهيتا حداكثر ذخ ابديتداوم  تيوضع نياست ا ديو ام افتهي شيافزا زين ها يمثبت شده و ورود

 شود.

در سطح شهر  نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتياز تاس يبردار دفتر بهره ريمد

 ينيزم ريدرصد از منابع ز 30و  يآب از منابع سطح نيدرصد تام 70حلقه چاه وجود دارد و  626تهران 

با  سهيكه در مقا ميا هبارش در سطح استان تهران داشت متريليم 149گفت: امسال حدود  شود، يانجام م

درصد عقب  16با متوسط بلندمدت  سهيدرصد كاهش بارش دارد و در مقا 29پارسال،  متريليم 210,9

 دارد. يماندگ

 دهيمتر مكعب رس ونيليم 350تهران امسال تاكنون به  يسدها ريتهران گفت: ذخا يسدها تيبا اشاره به وضع يو

 .دهد يرا نشان م يمتر مكعب ونيليم 222تر مكعب بوده كاهش م ونيليم 572با سال گذشته كه  سهيكه در مقا
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تا بتوان  رديگ يمورد توجه قرار م نانهيو بدب نانهيب دو نگاه واقع ازيآب مورد ن نيتام يبرا نكهيبر ا ديبا تاك او

 يا آب شرب خط قرمز شركت آب منطقه تيفيكامل داشت، اظهار كرد: ك يآمادگ طيبروز هر شرا يبرا

پنجگانه  يسدها ،يفيك شيپا يها ستميس نيتر شرفتهياز پ يمند شركت با بهره نيو ا روستين و وزارت

گزارش شده و در اسرع وقت برطرف  يفيمشكل ك نيكرده و با بروز كوچكتر يا تهران را رصد لحظه

 .شود يم

 يتاكنون گزارش تهران ادامه داد: يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتياز تاس يدفتر بهره بردار ريمد

آب  نيو گواراتر نياز بهتر يكيشهر  نيو آب ا ميا آب شرب تهران نداشته تيفيدرباره بروز مشكل در ك

 كشور است. يشرب ها
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 26/12/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – تهران يبرف ريبهبود ذخا

 

تهران گفت:  يا شركت آب منطقه يآب آب و برق ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره ري: مد اقتصاد يايدن

ماه در سد الر و ماملو نسبت به سال گذشته بهتر است؛ اگرچه نسبت به نرمال  بهمن يسنج   برف طيشرا

 شد.بهتر خواهد  تيخوب باشد، وضع يبهار يها   است. اگر بارش يمنف

تهران  يآب برق يها   روگاهيدرباره ن يدر پاسخ به سوال يدر نشست خبر ياريمحمد شهر ،»سنايا«گزارش  به

مخزن سد  تيهستند، وضع روگاهين يكه دارا ييبرق در سدها نيمهم در تام يها   از مولفه يكياظهار كرد: 

 طياساس و با توجه به شرا نيا رو ب ابدي   يبرق كاهش م نياست و هرچه حجم مخزن كمتر باشد، امكان تام

ساله دارد، امسال و از 58    كه سابقه ريركبيسد ام روگاهيپنجگانه تهران، ن يحجم مخازن سدها يكاهش

 خارج شد. ديناچار از مدار تول ماه به   بهمن لياوا

درصد  44 ش،يل پبا سا سهيمنطقه تهران در مقا يآب برق يانرژ ديتول زانياساس م نيادامه داد: بر هم يو

 م،يهزار مگاوات ساعت برق داشت 600سدها تا حدود  يكه سال گذشته از برخ يو در حال افتيكاهش 

 .افتيهزار مگاوات ساعت كاهش  400امسال به  زانيم نيا

 يديتهران افزود: سهم برق تول يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يبردار دفتر بهره ريمد

تابستان نقش  ييسا كيدرصد است؛ اما در پ 4تا  3با كل كشور  سهيتهران در مقا يآب برق ياه   روگاهين

 .كنند يم فايا يمهم يليخ

سخت  طيدر تهران با شرا 1400آب اظهار كرد: شروع سال  نيتهران و تام يها بارش تيدرباره وضع او

 متر يليم2/ 3 زانيبه م ريسال اخ52ش بار نيامسال كمتر نيكم همراه بود و فرورد يها   و بارش يخشكسال

 اتفاق افتاد.

هوا،  يدما شيها و افزا   كاهش بارش ليماه بهار است كه به دل آب سدها سه نيفصل تام نكهيا انيبا ب يو
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 وريتا شهر طيشرا نيسدها اضافه نشد، گفت: ا رهيتهران فقط ذوب شد و به ذخ يها   برف موجود در كوه

مترمكعب، وارد  ونيليم530كمتر از  رهيتهران با حجم ذخ يامر سبب شد سدها نيو هم افتيتداوم  1400

 ونيليم850بعد  يورود به سال آب يسدها برا رهيذخ زانيكه سال قبل م يشوند، در حال يجار يسال آب

 مترمكعب بود.

كرونا  يماريوجود ب ليمصرف آب به دل زانيم يبارش سخت كم طيبا وجود شرا نكهيا انيبا ب ياريشهر

ساالنه  شود، يشرب مصرف م يكه در تهران در سال برا يكرد: حجم آب حيتصر افت،ي شيشدت افزا به

مصرف  زانيگفت م توان   ياست و م ييباال اريكه رقم بس رسد يمترمكعب م ونيليم150و  ارديليم كيبه 

رودخانه  آن توسط پنج نيامو ت هيمترمكعب در ثان 36تا  35 نيب يشهر به اندازه رودخانه كرج با دب نيا

تهران اسفندماه امسال بهتر شد، به  يبارش طياست. او ادامه داد: شرا يا كننده است كه مصرف نگران

 نياست ا ديو ام افتهي شيافزا زيها ن   يمخازن سدها مثبت شده و ورود يآب النيب تيكه وضع يا   گونه

 يآب و برق يآب ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره ريد. مدشو نيسدها تام رهيتا حداكثر ذخ ابديتداوم  تيوضع

 نيدرصد تام 70حلقه چاه وجود دارد و 626در سطح شهر تهران  نكهيا انيتهران با ب يا   شركت آب منطقه

بارش  متر يليم149گفت: امسال حدود  شود، يانجام م ينيرزميمنابع ز زدرصد ا 30و  يآب از منابع سطح

درصد كاهش بارش و در  29سال گذشته،  متر يليم210/ 9با  سهيكه در مقا ميداشت در سطح استان تهران

تهران گفت:  يسدها تيبا اشاره به وضع يدارد. و يماندگ درصد عقب 16با متوسط بلندمدت  سهيمقا

با سال گذشته كه  سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم350امسال تاكنون به  رانته يسدها ريذخا

آب  نيتام يبرا نكهيبر ا دي. او با تاكدهد ينشان م يمترمكعب ونيليم222مترمكعب بود، كاهش  ونيليم572

كامل  يآمادگ طيرابروز هر ش يتا بتوان برا رديگ يمورد توجه قرار م نانهيو بدب نانهيب   دو نگاه واقع ازيموردن

شركت  نيو ا روستين و وزارت يا   آب شرب، خط قرمز شركت آب منطقه تيفيداشت، اظهار كرد: ك

لحظه رصد  به     گانه تهران را لحظه  پنج يسدها ،يفيك شيپا يها ستميس نيتر   شرفتهياز پ يمند   با بهره
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دفتر  ري. مدشود يم رطرفگزارش و در اسرع وقت ب يفيمشكل ك نيتر و بروز كوچك كند يم

درباره  يان ادامه داد: تاكنون گزارشتهر يا   شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يبردار بهره

 نيو گواراتر نياز بهتر يكيشهر  نيو آب ا ميا   آب شرب تهران نداشته تيفيبروز مشكل در ك

 كشور است. يها شرب آب
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 ارديليم24,25كشور به  يآب سدها ريذخا بزرگ كشور؛ يسدها ريذخا تيوضع نيآخر

شبكه خبري  – به سال گذشته مخازن نسبت رهيذخ يدرصد 16/ كاهش ديمترمكعب رس

 28/12/1400آب ايران مورخ 

 

 28تا  يروز از سال آب 178شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها و دادهدفتر اطالعات  آمار

كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 ياسفندماه (سال آب

 درصد كاهش است. 16 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم24,25

آب كشور اظهار  يها دفتر اطالعات و داده ركليمد "زاده قاسم روزيف"، رانيآب ا يگزارش شبكه خبر به

 16,28 يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهديكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يكرد: بررس

از  يگذشته دارد. بخش يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 7معادل  يكه كاهش دهيرس اردمترمكعبيليم

 ها يباعث رشد ورود يآت يها صورت برف در ارتفاعات بوده، بعد از ذوب برف در ماهها كه به  بارش

 خواهد شد.

حوضه  ياستان تهران ، سدها يرود در استان اصفهان، سدها ندهيسد زا يپرشدگ زانياضافه كرد: م يو

درصد  19درصد،  21حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يو سدها هياروم اچهيدر زيآبر

 تاناس يسدها ،يمناسب جنوب كشور در سال جار يدرصد بوده و با توجه به بارشها54درصد و 59،

مختلف  يمصرف در بخشها نهيبه يالگو تيكامل قرار دارند.رعا يپرشدگ طيدر شرا بايهرمزگان تقر

 است. يضرور يمناسب مخازن سدها امر هيمصرف تا زمان تغذ
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شبكه  –ي شدن نامرئ يمرئ ،ينيرزمياعالم شد: آب ز 2022آب در سال  يشعار روز جهان

 28/12/1400خبري آب ايران مورخ 

 

 »يشدن نامرئ يمرئ ،ينيرزميآب ز« را  2022آب در سال  يشعار روز جهان يآب سازمان ملل برا بخش

 كرده است. نييتع

دستور  نيكميو  ستي، در ب1992بار در سال  نيآب اول يروز جهان ران،يآب ا يگزارش شبكه خبر به

رسما  ليبرز رويودوژاني) در شهر رUNCEDو توسعه سازمان ملل ( ستيز طيجلسه كنفرانس (مح

 مطرح شد.

روز را به  نيسازمان ملل، ا 21 هيانيب ياجرا يورها خواسته شد تا در راستاكش هيكنفرانس از كل نيا در 

و  اتيپخش و اشاعه نشر قيمردم در مورد آب اختصاص داده و از طر يو آگاه ساز جيعنوان روز ترو

 آن بكوشند. داشتيدر گرام ها شگاهيو نما نارهايها، سم كنفرانس يبرگزار

كه  شود يم نييآب تع  يدر مورد روز جهان يمسائل يهماهنگ يبراسازمان ملل  ياز سو يآژانس نيهمچن

سازمان ملل  يو اجتماع ي. بخش امور اقتصادكند ياز مسائل را در مورد منابع آب منعكس م ياريبس

)UNDESA نيا آخرسال  2015كرده كه  يمعرف "يزندگ يآب برا"را با عنوان  2015تا  2005)، دهه 

 دهه بود.

استفاده  يآغاز شده كه تالش برا "موضوعات مربوط به آب يرو شتريتمركز ب"  يجهاندهه با هدف  نيا

به اهداف  يابيدست يدر همه سطوح برا يتوسعه مرتبط با آب و همكار يها تياز مشاركت زنان در فعال

 .شد يشامل م رادر ژوهانسبورگ  داريتوسعه پا يهزاره و برنامه نشست جهان هيمربوط به آب در اعالم

تا  شود يم دهيو حساس آن زمان برگز ياتيدرباره مسائل ح ديشعار جد كي، هر سال 1993سال  از

آب  يجهان يروزها ژهيو يها تاكنون عنوان 1994. از سال رديآن شعار شكل گ هيجامعه بر پا يها تيفعال
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 بوده است: ريز بيبه ترت

 ؛يهمگان يها : آب و دغدغه1994 •

 : آب و زنان؛1995 •

 تشنه؛ يو شهرها: آب 1996 •

 ست؟؛يكاف اي: آب جهان، آ1997 •

 پنهان؛ نهيگنج ،ينيرزمي: آب ز1998 •

 كنند؛ يم يها زندگ دست رودخانه نيي: همه در پا1999 •

 ؛21قرن  ي: آب برا2000 •

 سالمت؛ ي: آب برا2001 •

 توسعه؛ ي: آب برا2002 •

 نده؛يآ ي: آب برا2003 •

 ا؛ي: آب و بال2004 •

 ؛يزندگ ي: آب برا2005  •

 آب و فرهنگ؛: 2006 •

 ؛يبا كم آب ي: سازگار2007 •

 : آب و سالمت؛2008 •

 مشترك؛ يها مشترك، فرصت ي: آب ها2009 •

 جهان سالم؛ ي: آب پاك برا2010 •

 ؛ينيشهرها: پاسخ به چالش شهرنش ي: آب برا 2011 •

 ؛ ييغذا تي: آب و امن2012 •
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 ؛ يالملل نيب يها يهمگان با همكار ي: آب در هر مكان برا2013 •

 ؛يو انرژ : آب2014 •

 ؛ داري: آب و توسعه پا 2015 •

 : آب و مشاغل.2016 •

 يخاكستر ي: پساب، طال2017 •

 آب يبرا عتي: طب2018 •

 همه ي: آب برا2019 •

 مياقل ريي: آب و تغ2020 •

 : ارزش آب2021 •

موضوع  نيا يشعار بر رو نياست. ا »يشدن نامرئ يمرئ ،ينيرزميآب ز«  2022آب  يروز جهان شعار

آب جهان، در حال از دست دادن  رهياز مخازن ذخ يكيعنوان  به ،ينيرزميآب ز يها فرهتمركز دارد كه س

 .دكن جاديمردم جهان ا يبرا يعواقب جد تواند يم نيخود و خشك شدن هستند و ا يها تيظرف

شده كه  يآب نام گذار يسازمان ملل متحد به نام روز جهان يروز از ماه مارس از سو نيو دوم ستيب

 است. نيدوم فروردمصادف با 
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 1400 اسفند  -) 52هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت
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