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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

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

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

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

 شده است. ريهمه گ يديكمبود آب در كشور تهد
باشـد   هاي خبري مـي  جلد از سلسله گزارشات آب در آئينه مطبوعات و سايتپنجاهمين مجموعه حاضر 

هـا فقـط    و سـايت  ها وزنامهدر اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و رو جستجو كه بر آن است با پايش 

هـاي مسـئولين و كارشناسـان مـرتبط بـا آب در       آنچه كه در قالب ارايه اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه    

هـاي خصوصـي مـردم نهـاد صـورت       هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازمان دستگاه

رديـده اسـت را در اختيــار   هــا و نشـريات بـه صــورت روزانـه و هفتگـي چــاپ گ     گرفتـه و در خبرگـزاري  

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 مجموعهاست تا  وليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

و كاهش  ميتحر ريبحران آب را تقص دينبا چرا معتق مطرح شد: يوگو با مهد در گفت

 01/10/1400خبرگزاري خبر آنالين مورخ  - ها انداخت؟ بارش

 

تا  خواهد يمنسجم م تيريمد كياما  ستين يا دهيچيآب راه حل دارد و چندان هم كار پ مشكالت

در  ميا را كه نابود كرده يستميو اكوس ميكه از دست داد ييها كه امكان دارد منابع آب يدر موارد ميبتوان

 .ميكن ايمدت مجدد اح يطوالن نديفرآ كي

ها،  نانسا اتيح يآب شده است؛ كم اتيح يبرا يبه مانع ليتبد اتيح عي: آب از مايگودرز مظاهر

 دهيشن يگريبعد از د يكياعتراض از شهرها  يصدا كه يخطر انداخته طور را به يجانوران و كشاورز

را  يبآ از عوامل كم يكي داريو توسعه پا ستيز طيگذشته كارشناسان مح يها . در تمام سالشود يم

احداث  شيزاغلط، اف ياريآب يها روش ،يكشاورز هيرو يكردند. توسعه ب يمنابع آب معرف تيريمد

 يو موارد يا توسعه يها بدون درنظر گرفتن شاخص تيجمع شيبر در مناطق خشك، افزا آب عيصنا

» معتق يمهد« باره ني. درهمشود يو گفته م دهيهستند كه درخصوص معضل آب شن يلياز جمله دال گريد

معتقد است  نيبا خبرآنال ييوگو آلمان در گفت نيعلوم زم قاتياز مركز تحق ستيز طيكارشناس مح

 كه يقائم به شخص است طور يها حوزه آب در كشور مربوط به برنامه يگذار استياز س ياديبخش ز

 .شود يم دهيمنسجم كمتر د يها برنامه

 وگو در ادامه آمده است. گفت ادامه

 

 ها انداخت؟ و كاهش بارش ميتحر ريبحران آب را تقص دينبا چرا

 نيا لياز دال يكيمعتقدند  ها يليشده است خ يجد يليخ انريروزها مشكالت كمبود آب در ا نيا

 ست؟يگذشته است، نظر شما چ يها سال يط يمعضل كاهش بارندگ
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 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 م؛يشو ينم رانيدر ا يچنان شگرف آن راتييمتوجه تغ ميكن يم يها را در گذشته بررس آمار بارش يوقت

بهتر است  نيشده است. بنابرا ها يناكارآمد هيفقط سبب توج يبازه زمان كيها در  كمبود بارش ييگو

 يبلكه مقصر اصل ميستيها مظلوم ن ما انسان نيبنابرا م،يآمده هست شيها مقصر مشكالت پ ما انسان مييبگو

 .ميمشكالت هست

 

 دارد؟ يدر معضل كم آب يشتريمنابع آب نقش ب تيريمد يعني

سبب شده تمام  يچه عامل مينيبب ديبا م،يكن يناكارآمد منابع آب صحبت م تيرياز مد يما وقت بله،

 ها بد و بدتر شود. گذشته در تمام دولت يها در سال ستيز طيآب، خاك و مح يها شاخص

كردند،  جاديا يمشكالت زاتيتجه ديدرخصوص خر ژهيو به ها ميتحر م،يبود ميها دائماً تحر سال نيدر ا ما

 ست؟يناكارآمد منابع آب چ تيريدر مد مينظر شما نقش تحر به

موافق و  دهيا نيمن با ا كنند، يرا مطرح م ميتحر دهيدر بحث كمبود آب و مشكالت آن بالفاصله ا يبرخ

 يخودش را گذاشته است اما برا ريدر همه مسائل تاث يرانسانيغ يها ميمخالف هستم. اگرچه وجود تحر

مشكالت  ميكه داشت يتيريبا توجه به مد ميهم نبود مياگر تحر كنم يبه صراحت عرض م رانيا يبحران آب

 ياياز زوا گريمتخصصان د نيو همچن رانيمربوط به فرونشست ا يدر كارها نجانبي. اكرد يم دايادامه پ

 ندهيدرست نشود در آ رانيآب ا تيريگذشته بارها هشدار داده بودند اگر مد يها خودشان دردهه يعلم

 تيريو مد يآب يها رفع تنش يبرا كه ييازكارها يلي. خكند يم جاديكشور ا يرا برا ياديمشكالت ز

 ندارد. ميبه تحر يانجام داد اصال ربط توان يمصرف م

 

 ست؟يچ رانيا يمنابع آب تيريمشخص مشكل مد طور به

 يها تيها مسئول كه سال يسال قبل شخص ستيهست ب ادميها متاسفانه قائم به فرد است،  برنامه رانيا در
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 ياست كه برنامه آب انهيدر خاورم يتنها كشور رانيفته بود اگ يا داشت، در مصاحبه ييمختلف اجرا

آب كه  انتقالو  يخود دارد، حال آن برنامه چه بود عمدتا سد ساز ندهيسال آ ستيب يبرا يمشخص

چراكه آن برنامه،  ره،يو غ هياروم اچهيرود و در ندهياسفناك امروز زا تيآن برنامه شد وضع جيمتاسفانه نتا

برنامه هم در  نيهم يو دوستانه بوده است، حت يع نبود و به قول معروف محفلجام ي برنامه كي

ساز خودش را  يكه هركس يياجرا استيدر س يهمراه شد. لذا آشفتگ ياديز راتييبا تغ يبعد يها دولت

 يرا حل كند مشكل اصل يا خود و وزارت خانه و سازمان مطبوعش مساله دياز د خواهد يو م زند يم

 كشور است. يبع آبمنا تيريمد

 

 منابع آب مواجه هستند؟ تيريها هم با مشكالت مد كشورها چطور، آن ريسا

 يها مشكالت در سال نيا كيشماره  ديمشكالت را داشته است، شا نينبوده كه ا يتنها كشور رانيا قطعاً

برنامه منسجم  كيكشورها با  نياز ا يمشكالت در بعض نيا ياند، منته بوده نيو چ كايآمر نيگذشته هم

تجربه ما درباره  نياول ديشا. ميدر حال مرتفع شدن هست كه متاسفانه ما آن برنامه را فعال ندار يبه آرام

جا  بود كه در آن هياروم اچهيدر يايمسئله اح ران،يا دهيد بيآس ستمياكوس ايبرنامه جهت اح كيوجود 

و ... مطرح  عيمختلف، كشاورزان، صنا ياه وزارت خانه نيبرنامه منسجم را ب كيشد تا  ليتشك يستاد

دست آورد  اياشتباه، ستاد اح يكردهايرو از يا پاره نيو همچ دهيكند. هر چند بخاطر مشكالت عد

اقدام استفاده كرد، از  نياز تجربه ا ديبه شدت معتقدم با ينداشت ول يروحان يدر دوره آقا يآنچنان

مشكالت كمتر شود. در  ندهيآ يها كرد تا در سال تيآن درس گرفت، نقاط قوت را تقو يها شكست

بازه كوتاه مثال پنج و  كيدر  توانم يمن م ديبگو يدولت اي يسازمان اي يفرد كياگر  يفعل طيشرا نيا

و دارد سوء  ديگو ينم يشش ساله مشكالت آب فالن منطقه را حل كنم با عرض معذرت سخن درست

 .كند ياستفاده م
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 يموفق برنامه منسجم دارند، برا يكشورها ديداد حيو توض ديگفت رانيم به فرد در اقائ يها از برنامه شما

 وجود دارد؟ يها انسجام داشته باشد چه راهكار برنامه كه نيا

اقتدارگرا مانند  يها خودمان نه آن اقتدار دولت يياجرا استيما در س مييبگو ديسوال با نيپاسخ به ا يبرا

 يياجرا وهيو نه ش شود يكامالً رصد و اجرا م يتيريسطوح مد نياز باالتر ها كه برنامه ميرا دار نيچ

 ازدهيشهر  كي يرچطو نيكه كشور چ ديدي. شما در خصوص كرونا دميدموكرات را دار يكشورها

 اجاتياحت هيماه خوراك  و پوشاك و بق نيها به مدت چند آن يكرد و برا نهيمانند ووهان را قرنط يونيليم

 نيانتخابات ا نكهيگفت با وجود ا ديمثالً درخصوص آلمان با ايفراهم آورد.  يخانگ نهيقرنطرادر  يزندگ

 يزير اول برنامه دياحزاب برنده با چراكهمشخص نشد،  يريوز چيه يمدت يكشور برگزار شد اما برا

ها  برنامه يعني كند، يها را اجرا م فقط آن برنامه شود يكه سكاندار هر وزارتخانه م يريو بعد وز كردند يم

 نيهم در ا يارگان پزشك چيبانكدار بود، ه كيبهداشت در آلمان  ري. مثالً وزستيرنيقائم به شخص وز

 يفقط مجر استمداريآن فرد س دانند يچراكه م ست؛ين يسته ساالريكه شا كرد يكشور اعتراض نم

 ها است. برنامه

 

 داد؟ شنهاديپ رانيا يبرا ييالگو شود يم ايع آب آمناب تيريمنسجم در مد يها شكل گرفتن برنامه فرض به

 يط يمن با همكاران آلمان م،يزن يها مثال م آب آن تيرياز كشور هلند و آلمان درباره مد يما گاه د؛ينيبب

 يآب انبارها كه يوقت يجمله را خود دوستان آلمان نيا م،ياز هرمزگان داشت يديچند سال گذشته بازد

از هوش و زكاوت  يخيتار رتصو مردم چطور به دنديها د آن يد به من گفتند، وقتبودن دهيهرمزگان را د

 كردند يرها م نجايرا ا ها ياگر ما آلمان گفتند يبارش را جمع كنند، م يها خودشان استفاده كردند تا آب

و  وبلوچستان نستاياند هزاران سال تمدن را در هرمزگان و س توانسته انيرانيكه ا ستين ليدل ي. بميمرد يما م

در  يغن يدانش بوم كيما  م،يبگو يو تعصب مل ييبزرگ نما نبدو خواهم يحفظ كنند. م رانيجنوب ا
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درخصوص  ايدن يها كتاب نيدتريدر جد يحت كه يطور م،يا آب و مصرف آن داشته تيريخصوص مد

 ميداشت يغن يدانش بوم كي نيبنابرا كنند، ياشاره م انيرانيا  يدست آوردها به شهيمنابع آب هم تيريمد

سراغ  ميساده رفت يكارها يجا . ما بهمياقدامات گذشته را تكرار نكرد ديجد يها استياما متاسفانه با س

عده  يبرا يغلط و نادرست كه نان و درآمد يها و انتقال آب ها يظاهر بزرگ مانند سد ساز به يكارها

خشك هزاران  مياقل كيها توانستند در  با آن خودمان كه گذشتكان ما يداشت، اما از دانش بوم يخاص 

اقدامت  نيا جهيو نت ميكنار گذاشت يهم نبوده، آن دانش را به راحت يكنند كه كار هركس يندگسال ز

 معضالت امروز است. نيهم

 

 يانياما سخن پا و

منسجم  تيريمد كياما  ستين يا دهيچيگفت مشكالت آب راه حل دارد و چندان هم كار پ ديبا

را كه  يستميو اكوس ميكه از دست داد ييها كه امكان دارد منابع آب يدر موارد ميتا بتوان خواهد يم

 ديس دكتر رانيقول دانشمند برجسته ا به م،يكن ايمدت مجدد اح يطوالن نديفرآ كيدر  ميا نابود كرده

 .ميكن يگزند ميتوان يم يآب يسال هم با ب 40  ميآهنگ كوثر ما اگر وزارت تفكر داشته باش
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خبرگزاري تسنيم  – "2مارون "با احداث سد  ستيز طيمخالفت معاون سازمان مح

 02/10/1400مورخ 

 

استان  يها و نخلستان يكشاورز 2 گفت: سد مارون ستيز طيسازمان مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 تاالب شادگان را نابود كند. تواند يو م كند يم ديخوزستان را تهد

 ستيز طيمعاون مح زاده، جانياحمدرضا اله ا؛يباشگاه خبرنگاران پو ستيز طيگزارش خبرنگار مح  به

 تيريعه مدطرح بسط و توس يكشور در نشست معرف ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر

مجدد  يساز بختگان و شادگان، از فعال يها و تاالب هياروم اچهيدر در داريپا يها شتيو مع ستيز طيمح

طيمح ،يبر كشاورز يمنف ريطور قطع تأث سد به نيانتقاد كرد و گفت: احداث ا 2پروژه احداث سد مارون 

 آن گرفته شود. يجلو ديو تاالب شادگان خوزستان دارد و با ستيز

سد  نيمتر مكعب آب دارد. ا ونيليم 177 رهيذخ شيگنجا ،راحمديو بو هيلويدر استان كهگ 2مارون  دس

قرار است به منظور انتقال آب از حوضه  ،شده است يگذار يرودخانه مارون جا يسرچشمه اصل يكه رو

شهرستان  بحفاظت منابع آ يشورا ريدب  مارون به حوضه زهره (چرام و دهدشت) احداث شود. به گفته

است اما مراحل احداث آن هنوز  افتهي انيسد پا نيبهبهان در حال حاضر مطالعات مربوط به احداث ا

 نشده است. يياجرا

 ياز سو ياريبس يها ها و موافقت همواره با مخالف 1در باالدست سد مارون  2سد مارون  احداث

همراه  راحمديو بو هيلويخوزستان و كهگ ياه مجلس و مردم استان ندگانينما ،دانشگاه دياسات ،كارشناسان

 بوده است.

عامل سازمان  ريمد ،فرماندار شادگان ،ياسالم ياستان خوزستان در مجلس شورا ندگانينما نياز ا شيپ

مخالفت خود را با  ستيز طيدانشگاه و كارشناسان حوضه آب و مح دياز اسات يآب خوزستان و تعداد
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 اند. پروژه اعالم كرده نيا

را  ينامطلوب و بد اري، اثرات بس1در باالدست سد مارون  2الفان معتقدند كه احداث سد مارون مخ 

احداث  ني. بنابراشود يورود آب به رودخانه مارون بهبهان م شياز پ شيخواهد داشت و باعث كاهش ب

 را به يريو برداشت آب از رودخانه مارون، صدمات چشمگ 1هرگونه سد در باالدست سد مارون 

 .كند يشادگان وارد م يالملل نيتاالب ب ژهيمذكور و به و دست نييپا يشهرها

. سد كنند يوارد م 2است كه مخالفان به سد مارون  يراداتياز ا گريد يكيسد  نياشتباه ا يگذار يجا

در  ياست احداث خواهد شد، از طرف نيريرودخانه مارون كه پرآب و هم ش يشاخه اصل يمذكور رو

دارد كه  دوجو يباال از مواد گچ اريسد مذكور، رودخانه شور با آب سولفاته، با درصد بسدست  نييپا

 آب رودخانه را  به خصوص در فصول خشك، دچار مشكل كند. تيفيك تواند يم

 ،هستند راحمديو بو هيلويكه عمدتا از مردم و مسئوالن استان كهگ 2مقابل موافقان ساخت سد مارون  در

و  دانند ياستان م نيمردم در ا شتيو صنعت و ارتقاء سطح مع يباعث رونق كشاورزسد را  نياحداث ا

شده است و احداث  فتهگر دهياحمد از حقابه رود مارون همواره ناد ريو بو هيلويمعتقدند سهم استان كهگ

 .كند يرودخانه برقرار م نيحقابه ا صيتوازن را در تخص 2سد مارون 

لنده و  ،يبهمئ ه،يلويكهگ يمردم شهرستان ها ندهينما ،محمد موحد ديم ساالسال حجت يها اساس گفته بر

 يها شهرستان يكشاورز يها  نيهزار هكتار از زم 30سد  نيبا احداث ا ،ياسالم يچرام در مجلس شورا

برق در سال  گاواتم 20حداقل  دي)  و تولرود يكشت م ري(ز "شود  يم يآب"چرام و لنده   ه،يلويكهگ

 خواهد داشت. راحمديو بو هيلويدر توسعه استان كهگ ينقش مهم  ،2مارون سد  قيازطر
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 ياريآب يبرا ييمترمكعب آب طال ونيليم 73تهران!/ اتالف  يقاتل منابع آب »چمن«

 03/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – چمن در تهران!

 

داده است  ليسبز شهر تهران را تشك يهزار هكتار 14 يدرصد از كل فضا 41 "چمن" ياهيگ پوشش

 ينگهدار يدرصد از كل آب مورد استفاده برا 50هتكار چمن در تهران كاشته شده است كه  5740 يعني

 !شود يچمن م ياريصرف آب ،مترمكعب ونيليم 73ز تهران معادل سب يفضا

ها و  از چالش يكيو بحران آب  يخشكسال ا؛يباشگاه خبرنگاران پو ستيز طيگزارش خبرنگار مح به

كه تاكنون نسخه  يا كننده كشورمان است؛ چالش نگران ياز شهرها ياريدر بس رياخ يها معضالت سال

 يريكارگ بهكه با  دهند يارائه م ييكارشناسان، راهكارها ياست اما برخ آن ارائه نشده يبرا يشفابخش

 گام برداشت. دهيپد نيدر كاهش ا توان يآنها م

توسعه  يبرا "چمن"مختلف كشورمان، از پوشش  يها در استان يشهر يدر تمام فضاها باًيتقر متاسفانه

 ياريآب ازمنديصورت روزانه، ن به يرشه يها در فضاها چمن نيو ا شود ياستفاده م يسبز شهر يفضاها

 طيشرا درامر عمالً  نيكاشت، حفظ و نگهداشت آنهاست! ا يآب برا يباال اريگسترده و مصرف بس

 اريبس تياست، وضع دهيرس "يتنش و بحران آب"ها به  از استان يدر برخ يامروز كه حت يآب يب ميوخ

 است. كشورمان رقم زده يرا در اتالف منابع آب يبار فاجعه

 يبرا ادياستفاده از آب ز ،يشهر يعموم يعلت اشتباه بودن استفاده از پوشش چمن در فضاها نيتر مهم

از  شيروز موجب هدر رفت آب و مصرف ب يانيدر ساعات م ژهيچمن به و ياريچمن است؛ آب ياريآب

 يآب و خال ودبا كمبها  كه كشور و اكثر استان يدر زمان ژهيمصرف باال به و نيا شود؛ يم يحد مابع آب

 ياتالف منابع آب نيرا به خود گرفته است؛ ا يتر مياند، ابعاد وخ مواجه ينيرزميز يها آب يها شدن سفره

به  شتريها كه ب چمن ياريآب يسنت يها وهياز ش ديكه نبا ستيكاشت و نگهداشت چمن در حال يكشور برا
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 است هم غافل شد! يباران ياريو آب يآب صورت غرق

ها،  چمن نيو كاشت آن است؛ بذر ا ينگهدار يباال نهيوارد است، هز يكار كه به چمن يگريد اشكال

دارند و كاشت  ييباال يكه ارزبر شود ياستفاده م زيها ن آن ياز انواع واردات يدارند و گاه ييباال متيق

 اريبس ينگهدار يها نهيزه ،اديز اريبس يدارد؛ چمن عالوه بر مصرف آب ياديبه نفرات ز ازين زيها ن آن

ر  است؛ چمن د ازيها ن از آب دادن تا هرس كردن و كوتاه كردن آن ياديز يروهاين نيدارد همچن ييباال

 است! ياريساعت آب 4تا  2روزانه   ازمندين فصل،  4ر هر  تمام طول سال و د

در زمان مقرر  ازيكه اگر آب مورد ن يپوشش چمن است؛ به طور بيمعا گرياز د "يسم يگازها ديتول"

 يحت شود يخاك م بيو تخر ييهوا يسبب آلودگ يسم يگازها ديو با تول شوند ينشود، خراب م نيتام

هوا ندارد و صرفا جنبه  فيو تلط ژنياكس ديدر تول يشود، چمن نقش نيتام زيدر زمان مقرر ن يارياگر آب

 دارد. ييبايز

داده است  ليسبز شهر تهران را تشك يهزار هكتار 14 يدرصد از كل فضا 41 "چمن" ياهيگ پوشش

 ينگهدار يدرصد از كل آب مورد استفاده برا 50هتكار چمن در تهران كاشته شده است كه  5740 يعني

 !شود يچمن م ياريصرف آب ،سبز تهران يفضا

مترمكعب در هر سال است! مصرف آب در  ونيليم 73,5چمن در تهران  ياريآب يبرا ازيآب مورد ن مقدار

هزار  20بر است و حدوداً   آب كم اهانيگ ياريبرابر آبِ استفاده شده در آب 10تا  7 يعيطبچمن 

 مترمكعب در هكتار مصرف آب دارد!

چمن تهران را در ذهن خود  يبرا يمترمكعب آب مصرف ونيليم 75عدد  يبزرگ ميبهتر بتوان نكهيا يبرا

مترمكعب است!  ونيليم 35در تهران،  گرتيبزرگ چ اچهيكه كل حجم آب در ميبدان ديبا م،يتصور كن

 تگر،ياچه چيبرابر حجم آب در 2از  شيسال، معادل ب كيتهران در  يها چمن ياريآب يصرفاً برا يعني

 ! ميكن يآب مصرف م
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 كرد؟! ديبا چه

 يجا به م،يحذف كن يشهر يها طيمترمربع چمن را از مح 100اگر  دهد يكارشناسان نشان م يبرآوردها 

 لهيچمن به وس يسبز به جا يو توسعه فضا يكار كرد؛ جنگل يكار مترمربع جنگل 1000 انتو يآن م

ش بز و ير ،ه  جارو، ارس خزند  اهانيچمن است؛ گ ينيگزيروش جا نيآب بهتر و كم يبوم يها گونه

 يها عنوان گونه هستند كه كارشناسان به ييها از جمله گونه تونيدرختان زبان گنجشگ و درخت ز

 .  انند  د يتهران م ميها را مناسب اقل ه و آن  چمن نام برد نيگزيجا

 رد؛يبا هدف كاهش مصرف آب مورد توجه قرار گ ديبا زيسبز ن يفضا ياريآب يها در روش دنظريتجد

 شود ياستفاده م ياريآب يسنت يها سبز از روش يفضا ياريآب ياز نقاط شهر برا ياريدر حال حاضر در بس

 .شود يآب م ابعتر من و از همه مهم يانسان يرويدارد و هم موجب اتالف وقت و ن ييباال نهيكه هم هز

را هدر  يادياست كه آب ز يآب با روش غرق شتريكشورمان از جمله تهران ب يدر اكثر شهرها ها ياريآب

به هوا  يكيدر زمان تار ياريو آب نييپا اريبس يبه واسطه آب مصرف يا قطره ياريآب يها روش دهد؛ يم

 .شوند يم بمحسو يآب غرق ياريآب ينيگزيجا يها از روش يكي ر،يتبخ زانيبودن م نييواسطه پا

 يصرف نگهدار ياديز نهيدر تهران ممنوع شده است اما همچنان آب و هز يكار چمن نكهيوجود ا با

 يها گونه   رصد  د 90   ود  و عالوه بر چمن حد شود يكه از قبل كاشته شده، م ييها چند صد هكتار چمن

 يها مصرف آب آن يهستند كه همگ يو خارج يربوميسبز استان تهران غ يكاشته شده در فضا ياهيگ

 دارند. ييباال اريبس

 

 



   

 

 

13 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

از  رانيا ندهيو آ يفعل طيشرا؛ شد يبررس نيسرزم شيآما يدر گزارش مطالعات سند مل

 03/10/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  - نظر منابع و مصرف آب چگونه است؟

 

پس از  ريدر كشور انجام شده است. در دوره اخ نيسرزم شيچهار دوره مطالعات آما ر؛يسال اخ 50 در

و  نيسرزم شيآما يسند مل نيسازمان برنامه و بودجه كشور، تدو يايو اح ديو ام رياز به كار دولت تدبآغ

 ري. در مطالعات اخاستسپرده شده  ينگر ندهيتوسعه و آ يها آن به مركز پژوهش بانيانجام مطالعات پشت

 يفعل تيگرفته و وضع مورد توجه قرار داريتوسعه پا يآب كشور برا تيموضوع، وضع تيبا توجه به اهم

شده  يمحتمل و راهكارها بررس تيمطلوب، وضع تيوضع رو، شيپ يها مصرف، چالش زانيمنابع آب، م

 است.

 نيدارتريو پا نيتر عادالنه ن،يتر به دنبال آن است كه بتواند به مطلوب نيسرزم شيآما سنا،يگزارش ا به

و  ياقتصاد ،يعوامل انسان نيتفاده كند و ارتباط باس نيسرزم يعيو منابع طب هيسرما ت،يشكل از منابع جمع

 كند. ميرا تنظ يطيمح

توان  تيبا رعا نيمتعادل و متوازن سرزم ييهمچون توسعه فضا يبه دنبال تحقق اهداف نيسرزم شيآما

كاهش  ن،يخاص سرزم يبه قلمروها ژهيتوجه و ن،يسرزم يكپارچگيحفظ وحدت و  ك،ياكولوژ

 ييو كارا يور و اقوام گوناگون كشور از مواهب توسعه، ارتقاء بهره يحنوا يمند اختالف در بهره

 ساكنان همه مناطق كشور و ... است. يزندگ تيفيارتقاء ك ،يتصاداق

بدون انسجام مطرح  ياغلب به شكل ،يانسان يايها و اصول جغراف روش م،يپنجاه سال گذشته مفاه يط

 نيا يخال يشده است. جا انيب ختهيجسته و گر اريبس زين يو فرهنگ ياجتماع يايجغراف ميشده و مفاه

 محسوس است. اريبس زين يو دانشگاه يعلم يكشور، بلكه در فضا يها يزير نه تنها در برنامه م،يمفاه

 يجهان يروندها نيخشك جهان و همچن مهيدر كمربند خشك و ن رانيكشور ا يريتوجه به قرارگ با
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 يدياز موضوعات كل يكيدسترس، توجه به موضوع آب به عنوان  و كاهش منابع آب در يمياقل راتييتغ

 است. يمهم و ضرور اريبس 1424و موثر در افق 

و منابع آب  يطيمح ستيبستر ز دار،يتوسعه پا ن،يسرزم شيمطالعات آما ديدر دوره جد ليدل نيهم به

 مورد توجه قرار گرفته است. نده،يدر آ تيو جمع ها تياستقرار فعال يبرا

گسترده  يها يو ناهموار يو خاك يآب يمرزها ،يمياقل طيشرا ،ييايجغراف يها به لحاظ محدوده انريا

مخصوص به خود را دارد. منابع آب و  يها يهر منطقه توانمند ن،ياست؛ بنابرا يمتنوع طيشرا يدارا

. شود يم يطيمح يداريو پا يباعث كاهش فقر، رشد اقتصاد كنند، يكه ارائه م ياز خدمات يعيوس فيط

 يانرژ تيانسان از غذا و امن اردهايليم شتيبر مع رگذاريو تأث ريو رشد فراگ يآب به بهبود در رفاه اجتماع

موجود و در دسترس،  يها از منابع آب ي. اما تنها بخشكند يكمك م ستيز طيتا سالمت انسان و مح

 شوند، يها برداشت م خوانآب قياز منابع آب كه از طر يا بوده و بخش قابل مالحظه ريدپذيتجد

 هستند. ريدناپذيتجد

و  تيجمع شي. با افزاستيمتوازن ن زين نيمنابع آب در سطح زم يو مكان يزمان عيتوز گر،يطرف د از

از  هيرو يداشته و هر ساله به موازات استفاده ب يتصاعد ريس زيشدن در جهان، مصرف آب ن يروند شهر

بخش  كننده، ودهمنابع آل گريها و د موم دفع آفات، دفع فاضالباز مصرف كودها و س يناش يآن، آلودگ

 زانيآب سالم به م نيتأم جهيو درنت كند يقابل استفاده م ريمنابع محدود و ارزشمند را غ نياز ا ياديز

 شده است. ليتبد ياز معضالت جوامع بشر يكيبه  يكاف

 يگزارش مطالعات آب، به بررس با عنوان نيسرزم شيآما يسند مل بانيپشت يها از گزارش يبخش

 فيرو و وظا شيمختلف پ يوهايحوزه، سنار نيا يها ها، نقاط قوت و فرصت منابع آب، چالش تيوضع

 .پردازد يمختلف م يها بخش
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 به چه صورت است؟ رانيآب در ا يعرضه و تقاضا تيوضع

در  نيسرزم شيرب آماتوسعه كشور و تجا يها برنامه ،يآب در اسناد فرادست گاهيگزارش جا نيا در

 رانيا يمياقل تيوضع ران،يمنابع آب جهان و ا راتييروند تغ نيشده و همچن يمختلف بررس يها دوره

 قرار گرفته است. يابيمورد ارز

درصد از  65است و حدود  يا ترانهيخشك و مد مهيفراخشك، ن يها مياقل يدارا رانيگزارش، ا نيا طبق

 اريبارش بس زانيم مياقل نيدر بر گرفته است. در ا يابانيك و خشك بفراخش يها ميمساحت كشور را اقل

دارد و به  ياديز اريبسدر سال است و متوسط درجه حرارت ساالنه  متر يليم 150تا  50تر از  كم يعنيكم، 

 بخش ساكن هستند. نيدر ا ينسبتاً محدود تيجمع ل،يدل نيهم

از  پنجم كيساالنه دارند و حدود  يبارندگ متر يليم 300تا  200 نيخشك در كشور ب مهين ميبا اقل مناطق

بوده و به حدود  خشك مهياز مناطق ن شتريب يبارندگ يا ترانهيمد مي. در اقلشوند يخاك كشور را شامل م

حدود پنج درصد كل  كشوردر  يا ترانهيمد مي. وسعت مناطق با اقلرسد يم زيدر سال ن متر يليم 500

 .دهد يم ليمساحت كشور را تشك

 ،ينيرزميآب ز النيآب، ب النيب ز،يآبر يها حوضه يوگرافيزيو ف يعيطب اتيگزارش خصوص نيا در

مطرح شده و در  زيآبر يها حوضه كيصنعت، خدمات و شرب) به تفك ،يمصارف آب (كشاورز زانيم

و  يسطح يها مصارف مختلف از منابع آب يآن عنوان شده است كه حجم كل برداشت آب برا

صنعت و «و » شرب و بهداشت« ،»يكشاورز«متر مكعب است. بخش  ارديليم 98,1برابر  ركشو ينيرزميز

 .كنند يمترمكعب آب برداشت م ارديليم 1,8و  8,4، 87,9 بيدر مجموع به ترت» خدمات

 يها مكعب است. سهم آب ارديليم 53,9 ينيرزميز يها و از آب 44,2 يبرداشت از منابع آب سطح زانيم

 درصد است. 54,9مختلف كشور،  يازهاين نيها و قنوات در تام شامل چاه ينيرزميز

 ارديليم 22,3عمان با  يايفارس و در جيخل زيمربوط به حوضه آبر يبرداشت از آب سطح زانيم نيشتريب
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 ارديليم 30,5با  يفالت مركز زيمربوط به حوضه آبر ينيرزميبرداشت از آب ز زانيم نيشتريمترمكعب و ب

 است. مترمكعب

بخش آب شامل سدها، خطوط  ييبرداشت از منابع آب و ساختار فضا يها گزارش نظام نيدر ا نيهمچن

 ريمنابع آب غ ه،يفاضالب و تصف يآور و شبكه جمع ها خانه هيشبكه تصف ع،يتوز يها كانال ع،يانتقال و توز

 يها شبنم و مه)، آبحاصل از رطوبت هوا ( يها ابرها، آب يحاصل از بارور يها متعارف شامل آب

 يها و ... و روش يليشور، منابع آب فس شور و لب يها منابع آب ها، كن نيريش آب نديحاصل از فرآ

قرار  يمورد بررس ليبه تفص يزير آب در دسترس و قابل برنامه زانيو م يمنابع، آب مجاز نياستفاده از ا

 گرفته است.

نظام  يآب كشور شامل ناكارآمد ياصل يها چالشگزارش،  نيا ياساس مطالعات انجام شده برا بر

مشاركت  ،يكمبود منابع مال ،يطيمح ستيو ز يكشت نامناسب، مشكالت آلودگ يالگو ص،يتخص

كننده  مشخص نيقوان ،يبخش و بخش عموم نيا انيم فيوظا ميو نحوه تقس يمحدود بخش خصوص

عدم  نفعان، ينحوه تعامل ذ ،ينرسا آب، تلفات آب هنگام آب تياز مالك يناش ازاتيحقوق و امت

 زيناچ متيمنابع، ق تيريمد فيضع يها رساختيز ،يبخش كشاورز يساختار سنت نفعان، يمشاركت ذ

 هستند. يآب كشاورز

 

 انجام شود؟ يراتييچه تغ ديمطلوب با تيبه وضع دنيرس يبرا

 يا به گونه ديبا 1424كشور در افق  ييانداز توسعه فضا از آن است كه چشم يانجام شده حاك مطالعات

 شود: ريز يها يژگيو يباشد كه بخش آب دارا

 شرفته؛يبرخوردار از دانش پ افتهي توسعه –

 نده؛يآ يها و انتقال آن به نسل ياز منابع آب و انرژ انتيبلندمدت (دورنگر) به ص دگاهيد –
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 ؛ينيرزميو ز يسطح يها از منابع آب يبردار حفاظت، كنترل و بهره –

 يفيو ك يمنابع و مصارف آب، حفاظت كم نيب يبخش (جامع) آب و تعادل كپارچهي تيريمد –

 منابع؛

 مصرف مناسب؛ يو الگوها يعادالنه همگان به آب سالم و كاف يدسترس –

 آب؛ يور بهره شيكشور و افزا داريو توسعه پا يمنافع مل –

 منابع آب؛ يفيو ك يكم يداريحفاظت و پا –

 .قاتيحقو ت يو توسعه فناور يعموم يگسترش آگاه –

 ،ياجتماع ،يفرهنگ ،ياقتصاد يها بخش ميبا مشاركت مستق ديشده؛ بخش آب با اساس مطالعات انجام بر

با  داريپا يبه حكمران يابيدست يكشور، برا زيآبر يها از حوضه كيدر محدوده هر  يو خدمات ييربنايز

و  يآب كم ،يمياقل طياسازگار با شر دار،يمنابع آب و توسعه پا وستهيبه هم پ تيريبر مد ديتأك

و ارتقاء  يفيو ك يمنابع و مصارف آب و حفاظت كم نيب يداريتعادل و پا جاديبه منظور ا ،يطيمح ستيز

به حداكثر  يمصارف آب سطح زانيم 1424 يعمل كند تا در افق زمان يا از منابع آب به گونه يور بهره

و تعادل در منابع و  ابدي اهشدرصد ك 25 ينيرزميو برداشت از آب ز ريدپذيدرصد منابع آب تجد 60

 يو استفاده چندباره از آب، ارتقا يبازچرخان قياز طر ينيرزميآب ز يبخش مصارف آب و تعادل

 محقق شود. يرضروريو كاهش مصارف غ يور بهره

به  رانيبخش آب در ا ندهيآ تيوضع ينيب شيمحتمل در پ يويسنار يها مطالعات، شاخص نياساس ا بر

 است: ريشرح ز

 78برحسب درصد):  ريدپذيها نسبت به آب تجد آب (مجموع برداشت يتعادل عرضه و تقاضا –

 درصد

 مترمكعب ارديليم 90: ريدپذياز آب تجد يمصرف يزير آب قابل برنامه –
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 مترمكعب ارديليم -3,5): ينيرزمي(اضافه برداشت ساالنه آب ز ينيرزميآب ز يتعادل بخش –

 مترمكعب ارديليم 2,5 :رمتعارفيغ يها استفاده از آب –

 مترمكعب ارديليم كيآب:  ييزدا نمك –

 بر مترمكعب لوگرميك 1,8: يآب كشاورز يور بهره –

 مترمكعب ارديليم 77: يآب كشاورز نيتأم –

 مترمكعب ارديليآب صنعت: سه م نيتأم –

 مترمكعب ارديليم 10آب شرب:  نيتأم –

 مترمكعب ارديليم 8: يطيمح ستيحق آبه ز نيتأم –

 

 مختلف كشور در قبال بخش آب يها بخش فيوظا

 نياند. همچن شده مطرح ليدر حوزه آب، به تفص كرديرو رييتغ يبرا ازيمورد ن يگزارش راهبردها نيا در

ها، امكان  بخش ريو مشاركت سا يو بدون همكار ييگزارش عنوان شده كه بخش آب به تنها نيدر ا

 مختلف يها بخش فيوظا ليدل نيت. به هممنابع آب كشور را نخواهد داش داريو پا حيصح تيريمد

 طيو مح يعيصنعت و معدن، منابع طب ،يدولت، بخش آب، كشاورز ،ياسالم يشامل مجلس شورا

 ذكر شده است. كيبه تفك يخارج استيو س ستيز

و اصالح  رييتغ«و » قانون جامع آب بيتصو«، »مرتبط با آب نيقوان حيتنق«شده،  اساس مطالعات انجام بر

 ريغ يها و برداشت ياز خرد شدن اراض يريتقاضا و مصرف آب و جلوگ تيريدر جهت اعمال مد نيقوان

به  مكك يبرا ديبا ،ياسالم يهستند كه مجلس شورا يو انتظارات فيوظا »يسطح يها مجاز آب

 انجام دهند. داريو پا حيصح تيريمد

و ارتقاء  ييغذا تيامن يبرا يلم يالگو بيهمچون تصو يموارد ياز دولت خواسته شده با اجرا نيهمچن
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به  ياز بخش كشاورز ديجد يها انتقال مركز ثقل اشتغال ربط، يآن در مراجع ذ دييسالمت و تا

 يگذار هيسرما قيتشو يو مقررات برا حيلوا نيو تدو هيخدمات، صنعت و معدن، ته يها بخش

 يعيو منابع طب ستيز طيساختار وزارت آب، مح جاديا ،يدر بخش آب و كشاورز يخارج يها كتشر

 منابع آب كشور كمك كند. داريو پا حيصح تيريو ... به مد

درصد  60بر اساس  يزير آب قابل برنامه زانيم نييآب، تع داريپا يمانند اعمال و استقرار حكمران ياقدامات

 ،ينيرزميز يها آب يكشور، تعادل بخش يكشور، كاهش برداشت از منابع آب دشوندهيآب تجد زانيم

بخش  فيكه به عنوان وظا ستنده ياز موارد يا از منابع آب سبز و ... نمونه نهياستفاده به يبرا يزير برنامه

 آب، مطرح شده است.

 بيو تصو نيتدو ،يدر بخش كشاورز ها ارانهيبا پرداخت و هدفمند كردن  تواند يم زين يكشاورز بخش

از سطح مزرعه و ...  ريكاهش تبخ ،ياريندمان آبرا شيافزا ،يكشاورز يساز توسعه و مدرن يها ياستراتژ

 در كشور كمك كند. يمنابع آب حيصح تيريبه مد

فعال كردن تجارت با توجه به  ،يطيمح ستيآب و لحاظ كردن مسائل ز عيمتناسب با منا عيصنا احداث

 ع،يمصرف آب در صنا يبرا ياجبار ياستانداردها نيتدو ،يكمبود منابع آب در بخش كشاورز

 تيرياز اقدامات بخش صنعت و معدن در بهبود مد يا و استفاده چندباره از آب و ... نمونه يزچرخانبا

 كشور هستند. يمنابع آب

برنامه  نيبه منابع آب، تدو ها ندهياز ورود آال يريبا جلوگ ديبا ستيز طيو مح يعيبخش منابع طب نيهمچن

 نيو تام نييتع ها، ندهياز منظر كنترل آال زهايپسماندها و دورر يسامانده ست،يز طيمح تيريجامع مد

 فراهم كند. يبهتر منابع آب تيريمد يرا برا ها نهيها و ... زم ها، تاالب رودخانه يطيمح ستيز يها حقابه

 يپلماسيبا د زين يخارج استيبخش س ن؛يسرزم شياعتقاد پژوهشگران گزارش مطالعات آب سند آما به

و  يمرز يها در منابع آب مشترك و رودخانه رانيحقوق ا يفايهت استدر ج هيهمسا يفعال با كشورها
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 به حفاظت از منابع آب كشور كمك كند. ران،يا ستيز طيدر جهت حفاظت از مح نيهمچن

است كه توسط  نيسرزم شيآما يسند مل بانياز مطالعات پشت يگزارش بخش آب، بخش سنا،يگزارش ا به

توسعه و  يها مركز پژوهش يا توسعه و توازن منطقه ن،يسرزم شيآما يپژوهشگران گروه پژوهش

 سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. ينگر ندهيآ

پس  ريدر كشور تجربه شده است. در دوره اخ نيسرزم شيپنج دهه گذشته، چهار دوره مطالعات آما در

موضوع و با  تيتوجه به اهم سازمان برنامه و بودجه كشور، با يايو اح ديو ام رياز آغاز به كار دولت تدب

مد نظر قرار  نيسرزم شياآم يسند مل نيقانون برنامه ششم توسعه، تدو 26ماده  يقانون فياستناد به تكل

 سپرده شده است. ينگر ندهيتوسعه و آ يها گرفت و انجام آن به مركز پژوهش

از  شيو با حضور ب يالعاتگروه مط 19در قالب  ران،يدر ا نيسرزم شيآما يدوره مطالعات سند مل نيآخر

 يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد ست،يز طيمح ،يتيجمع يها نظران و كارشناسان حوزه نفر از صاحب 70

 .ودب نيسرزم شيآما يسند مل بانيجلد گزارش پشت 40از  شيب نيانجام شد كه ماحصل آن تدو

و  يفهم تيدكتر هدا مطالعه بر عهده نيا تيريشده است. مد يصفحه گردآور 143گزارش در  نيا

 هينگار نجار، عط ا،يوانيآرمان ك ،يبهارك محمد ،يمصاحب ديبوده و حم يخوسف يميدكتر محسن ابراه

 مطالعه مشاركت داشتند. نياقدام در انجام ا ميو مر ينظر

در  يبه طور رسم رياخ يمنتشر شده و در روزها 99در زمستان  ن،يسرزم شيمطالعات آب سند آما بخش

 ها قرار گرفته است. رسانه ارياخت
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 يآب در سدها يدرصد 74 يكسر؛ منابع آب استان عنوان كرد يزير برنامه تيريمد

 04/10/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – خوزستان

 

حجم  نكهيا انيخوزستان با ب يها منابع آب مخازن سدها و رودخانه يزير برنامه تيري/خوزستان مدسنايا

نسبت  ر،ياخ يها يمتر مكعب است، گفت: با وجود بارندگ ونيليم 200و  ارديليم كياستان،  يسدها ديمف

 .مياستان را دار يآب در سدها يدرصد 74 ينرمال كسر طيبه شرا

خوزستان اظهار كرد:  يآب سدها ريذخا تيوضع نيدر خصوص آخر سنايوگو با ا در گفت يفيشر يعل

آذرماه  30تا  26بارش موثر در استان خوزستان از  نياول م،يكه در سال گذشته داشت يا يبعد از خشكسال

 مجموعه متر مكعب آب به ونيليم 800حدود  يبارش، حجم نيو بر اثر ا وستيبه وقوع پ يسال جار

 شد. رهيها ذخ استان وارد و در آن يمخازن سدها

دز و مارون داشته است و باعث  يها را در حوضه ريتاث نيشتريب يها، از نظر حجم بارش نيافزود: ا يو

 سدها شد. نيا ريحجم ذخا شيافزا

 ديمف خوزستان گفت: در حال حاضر، حجم يها منابع آب مخازن سدها و رودخانه يزير برنامه تيريمد

نسبت به  ر،ياخ يها يمتر مكعب است و با وجود بارندگ ونيليم 200و  ارديليم كياستان  يآب سدها

 .مياستان را دار يآب در سدها يدرصد 74 ينرمال كسر طيشرا

مارون و دز اتفاق افتاده است اما همچنان  يها در حوضه يآورد خوب ها يعنوان كرد: اگرچه بر اثر بارندگ يفيشر

 .ابديمخازن سدها بهبود  طيدر مصرف آب وجود دارد تا به مرور زمان، شرا ييجو ه تداوم بحث صرفهب ازين

 

 خوزستان زهييپا يآب مناسب كشت ها نيتام

و  ارديليم 2تا كنون حدود  يمهرماه سال جار يكرد: از ابتدا انيها ب آورد رودخانه تيبا اشاره به وضع يو
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 ميدار ينرمال، كسر طياستان شده است اما نسبت به شرا يازن سدهامتر مكعب آب وارد مخ ونيليم 400

 .شود يتمام نم يبه راحت يخشكسال ،يواقعه بارش كيو قطعا با 

درصد از حجم  9فقط  نكهيا انيخوزستان با ب يها منابع آب مخازن سدها و رودخانه يزير برنامه تيريمد

سال  طينسبت به شرا ينرمال و حت طيبت به شرااستان، پر است، گفت: فعال نس يقابل استفاده سدها

 هين است كه رويبه ا ازيهستند و ن ي. مخازن سدها عمدتا خالميدار ياديگذشته، اختالف و فاصله ز

 .ميداشته باش يآن را خصوصا در بخش كشاورز يساز نهيمصرف آب و به تيريمد

كارون، دز، كرخه و مارون  يها در حوضه در استان اظهار كرد: زهييآب كشت پا نيبا اشاره به تام يفيشر

همه  يآب كشاورز نيتام بايو تقر ميداشته باش رياخ يها را تا قبل از بارش يآب مناسب نيتام ميتوانست

 تنش انجام شد. نيمناطق استان با كمتر
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منتقدان  اليخ دهييپشت سد گتوند زا »نمك يبمب ساعت« |6ـ  رانيگتوند؛ افتخار ا

 04/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - دارد؟ تيواقع اياست 

 

مثل  يزيآم اغراق يها عبارت اينمك موجود پشت سد گتوند (كف مخزن) چقدر است و آ زانيم نكهيا

منتقدان ناآگاه است،  يبرخ اليخ دهييزا ايدارد  يهمخوان تيسد با واقع نيپشت ا "نمك يبمب ساعت"

 .ميا پرداخته يبه بحث و بررس "رانيگتوند؛ افتخار ا" زگرديدر بخش ششم م

مهندسان  همت است كه به يا ، ابرسازه»گُتوند«سد  م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ينقش مؤثر گذرد، يآن م يريكه از آبگ يسال 10 يسد، ط نيو اجرا شده است و وجود ا يطراح ،يرانيا

 آب خوزستان داشته است. نيدر تأم

گتوند وجود داشته است، اما در  روگاهيبه پروژه سد و ن گاه يسال گذشته، انتقادات گاه و ب 10 يط همواره

 يكه برخ يياست تا جا افتهي شيشدت افزا انتقادات به نيل خوزستان، اتابستان امسا يمشكالت آب انيجر

 .اند خوزستان شده رينقش مخرّب سد گتوند در بروز اتفاقات اخ يناحق، مدع به

كه به پروژه سد و  يبه شبهات و انتقادات ييمنظور پاسخگو سد گتوند، به يريسالروز آبگ نيدهم در

 ،»يديسع رضايعل«با حضور  "رانيگتوند؛ افتخار ا"با عنوان  يردزگيگتوند مطرح شده است، م روگاهين

 تيريمد باسابقه، كارشناس »ناصر كامجو« ران،يا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يو مهندس يمعاون فن

 برگزار شد. ميتسن يگتوند در خبرگزار روگاهيسد و ن يمجر ،»يمحمد مراد«منابع آب كشور و 

 يدهه سابقه مطالعات 4از  شيمشخص شد كه سد گتوند ب "رانيد؛ افتخار اگتون" زگرديبخش اول م در

متخصصان برتر جهان كه در  ياست كه مورد قبول تمام يساخت سد گتوند محور يدارد و محور فعل

 پروژه حضور داشتند بوده است. نيمطالعات ا انيجر

 يسازند گچساران و هدف از اجرا يمطالعه بر رو اتيجزئ "رانيگتوند؛ افتخار ا" زگرديبخش دوم م در

منظور بود كه نرخ انحالل را كاهش  نيبه ا يرس يپتو جاديشده و مشخص شد كه ا حيتشر يرس يپتو
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 .رديصورت نگ يانحالل نكهيدهد؛ نه ا

و اجرا،  يطراح ،ييمشخص شد كه سد گتوند از نظر جانما "رانيگتوند؛ افتخار ا" زگرديبخش سوم م در

 1,2از  شيسال گذشته ب 10ابرساز، در  نيشود. ا يجهان محسوب م يسدساز شاهكار بزرگ در كي

مهار  بارهادست و  نييپا يآب برا ميمترمكعب تنظ ارديليم 80برق و  ديدالر درآمد در بخش تول ارديليم

 را در كارنامه خود دارد. البيس

آب  تيفيدث سد گتوند، كتنها با اح مشخص شد كه نه "رانيگتوند؛ افتخار ا" زگرديبخش چهارم م در

 يميآب كارون در محل سد تنظ تيفيسد موجب شده ك نيرودخانه كارون بدتر نشده؛ بلكه وجود ا

 .ابدي شيسد) افزا نيگتوند نسبت به گذشته (زمان نبودن ا

 تيفيدست گتوند در ك نييدر پا يمشخص شد كه اتفاق "رانيگتوند؛ افتخار ا" زگرديبخش پنجم م در

 شدن پشت سد گتوند هستند. ميحال رخ دادن است كه همه مقصران آن در حال قا آب كارون در

 در ادامه آورده شده است. زگرديم نيششم ا بخش

 

 زندير يكه به كارون م يشور آب يها آب رودخانه ي* نقش سد گتوند در مهار شور

سد  يريكه از زمان آبگ ميهست يما مدع" نكهيا انيمنابع آب كشور با ب تيريكامجو، كارشناس مد ناصر

دست  نييمصرف كنندگان پا ينسبت به قبل از احداث سد گتوند برا يبهتر تيفيگتوند، آب را با ك

 ،يرفصليغ يجار يها تا سد گتوند، رودخانه ماني، گفت: حدفاصل سد مسجد سل"ميكرد يرهاساز

 يعيطب انيواحد وارد جر 4000تا  EC 3000آب را با  ه،يمترمكعب در ثان 30 يبا دب نيانگيطور م به

آب  نيكه ا ينبود، در همان مقطع يا عامل كنترل كننده چيكه ه ييو از آنجا كردند يرودخانه كارون م

 .كرد يعبور م دگتون يميو از محل سد تنظ گذاشت يخودش را م ريتأث شد يوارد رودخانه كارون م

باال آب را  يها هيكه ما از ال ييجا از آن رود و يافزود: با احداث سد گتوند، آب شور به كف مخزن م يو
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آب با دامنه  م؛يكن يم يرهاساز نييبهتر به پا تيفيو با ك تر كنواختيآب را به صورت  نيبنابرا م،يكن يرها م

 واحد بوده است. 1800گتوند،  سدشده از  يآب رهاساز ECشده و حداكثر  يرهاساز يانحراف محدودتر

 

 مخزن سد گتوند وجود دارد نيينمك در پاتن  ونيليم 8تا  7* حدود 

 يمياز محل سد تنظ يعبور انيآب شور كف مخزن سد گتوند گفت: اگر جر زانيدر خصوص م كامجو

 گرم يليم 750آن حدود  TDSواحد باشد،  1000آن  ECمترمكعب در سال باشد، و  ارديليم 10گتوند، 

بزرگ  ببم كياژدها،  كيهستند  يكه مدع يكسان ؛شود يتن م ونيليم 7,5تا  7كه برابر  شود يم تريبر ل

 كه حجم آن چقدر است. ديكوه نمك در كف مخزن سد گتوند هست، از آنها بپرس كي اي

رودخانه  يعيطب انيجر سال كيكه در كف مخزن سد گتوند است برابر با  يادامه داد: كل حجم نمك يو

هزار  150هزار تا  40و  كصدي ECت؛ با حدود تن نمك اس ونيليم 8تا  ونيليم 7كارون است؛ در واقع 

گتوند  سدكه مخزن  يبا مقدار آب ني؛ بنابرا 123در تراز  يواحد EC 5000واحد در كف مخزن تا 

 كند. ينم جاديا يمشكل چيتن نمك در كف مخزن، ه ونيليم 8 نيدارد، ا

 

آب سد از تراز  يطيشرا چينادرست است/ در ه ريتعب كيدر پشت سد گتوند  »نمك يبمب ساعت«* 

 ديآ ينم تر نييپا 135

مخزن سد گتوند  ينييپا هينمك موجود در ال زانيم اند يهستند كه مدع يكسان" نكهيبا اشاره به ا كامجو

سد  يليبه هر دل ايدر منطقه رخ دهد و  يبيكه زلزله مه مي، گفت: فرض كن"كند يعمل م يمثل بمب ساعت

 يميچرا كه سد تنظ د؛يآ ينم تر نييپا 135پشت سد گتوند از تراز آب  يطيشرا چيگتوند بشكند، تحت ه

وقت تراز آب از  چيكه در سد گتوند كار شده، ه يهست و با حجم مصالح 110گتوند خودش در تراز 

 يآب شور كف مخزن سد گتوند مثل بمب ساعت كنند يعنوان م نكهيپس ا د؛يآ ينم تر نييپا 135تراز 
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 ت.اس معنا يب يياست، ادعا

از سال  نيشده است؛ همچن يبار سد پر و خال نيشده تا امسال چند يريكه سد آبگ 90افزود: از سال  يو

برون  نكهيشده، با توجه به ا ختهيسازند ر يكه رو يشده و رس تيسازند گچساران عنبل تثب 93

رس  كخا با يبوده، اطراف هر برون زدگ خيم نمك در سازند گچساران عنبل به صورت گل يها يزدگ

 مهار شده است.

 ينمك چيه نكهيشده با هدف كاهش نرخ انحالل نمك بوده نه ا ختهيكه ر يرس" نكهيا انيبا ب كامجو

رس درون  كرده، يم دايمتر انحالل پ 3 اي 2حدود  ،يپرچ نمك نيكه ا ي، گفت: زمان"نكند دايانحالل پ

و از سال  كرده يم ككم شترياز انحالل ب يريسازند و جلوگ تيتثب يبرا ميبود ختهيكه ما ر يسازند با رس

 شده است. تيسازند به طور كامل تثب نيا 93

 

 شده بود ينيب شيتن نمك در كف مخزن سد گتوند از قبل پ ونيليم 8* رسوب 

مترمكعب از سازند گچساران عنبل بر اثر  ونيليم 43كه  داد يما نشان م هياول يها يادامه داد: بررس يو

 ونيليم 8درصد سازند نمك است، حدود  20 نكهيكه با توجه به ا رديگ يقرار م ريحت تأثسد، ت يريآبگ

 ونيليم 8 نيهم ست،كه اكنون در مخزن سد گتوند ه يتن نمك ونيليم 8 نيداشت كه ا ميتن نمك خواه

 است كه از اول برآورد شده بود. يتن

كه از باالدست  يآب ECسد گتوند، كرد: در واقع در مخزن  حيمنابع آب تصر تيريكارشناس مد نيا

و آنچه  ميكرد يرهاساز يبهتر تيفيآب را با ك م،يكرد يانداز آن را تله يرا كنترل كرده، شور آمده يم

 يكه مشكل مينان را دارياطم نيو ا ميا كرده رهيكرده را در مخزن ذخ داياز سازند گچساران عنبل انحالل پ

 .كند ينم جاديسد ا يبرا

و  ها روگاهين ها، چهيسازه سد، در ياند كه نمك موجود در مخزن سد، رو كرده  كه سوال يكسانافزود:  يو
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نمونه كاركرد درست سد، موضوع نشست سد است؛  م؛يا گذاشته، ما به ابهامات موجود پاسخ داده ريتأث رهيغ

 3تا  2تواند  يمسد  ندارد،دهد كه به صورت استا ينشان م يمحاسبات و مقاالت رسم يكه تمام يدر حال

كه ارتفاع سد  يبوده در حال متريسانت 60سد گتوند تنها  ينشست برا نيدرصد ارتفاع خود نشست كند، ا

 ستميس نيبهتر دهد ياست كه نشان م تريل 160تا  150نشت آب در سد گتوند  زانيم نيمتر است؛ همچن 180

 است. دهيجود در كف مخزن نداز نمك مو يمخرب ريتأث چيسد وجود دارد و ه نيدر ا يبند آب

 

 منطقه نداشته است ينيرزميآب ز يرو يريتأث چي* نمك كف مخزن سد گتوند ه

گفت: سازمان آب و برق  دست نييپا ينيرزميز يها آب يسد گتوند رو ريدر خصوص تأث كامجو

رودخانه دست سد گتوند در قسمت غرب  نييوجود داشته باشد، در پا يسد گتوند نكهيخوزستان قبل از ا

 يگمانه برا 20حفر كرده و در قسمت شرق رودخانه  يزومتريگمانه پ 7كارون كه شهر گتوند است، 

 كرده است. يآب حفار تيفيو ك ينيرزميسطح آب ز يريگ اندازه

 يهم سازند ياست، سازند آغاجار يسازند آغاجار يراست سد گتوند رو گاه هيادامه داد: تك يو

كند، هم سطح آب  ريياز ورود نمك تغ يناش يزومتريپ يها آب چاه تيفياست؛ اگر ك رينفوذناپذ

و  رونچاه غرب كا 7موارد را در  نيكند؛ همه ا دايآب كاهش پ تيفيو هم ك ديايباالتر ب ديبا ينيرزميز

 1400كه  يتا سال جار 1380آب از سال  تيفيو مشاهده شد كه ك ميكرد يچاه شرق كارون بررس 20

 مخزن سد گتوند قرار نگرفته است. ريوجه تحت تأث چيته و به هنداش يرييهست، تغ

 

 نييبه پا تيفيسد هم آب با ك يريآب بعد از آبگ يرهاساز نيباعث شد در اول يرس ي* وجود پتو

 شود يرهاساز

اظهار  رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يو مهندس يمعاون فن ،يديسع رضايعل زگرد،يم نيادامه ا در
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چه بوده است؛ فرض  يرس يپتو ياصل فهيكه وظ ميابتدا بدان ديما با ،يرس ير خصوص پتوداشت: د

از  يك هدفياما ما  ند؛يگو يشكست، منتقدان درست م يرس يپتو نديگو يمنتقدان م نكهيا ميكن يم

 گتوند بود. يو آن آب خروج ميداشت يرس يپتو نيا ياجرا

است؛  يكرده؟ پاسخ منف ريينسبت به قبل از احداث سد تغاز محل سد گتوند،  يآب عبور ايافزود: آ يو

را  يرس يپتو نيبود و اگر ما ا يرس يپتو جاديدر انحالل و كاهش نرخ انحالل از اهداف ا ريتأخ جاديا

از اهداف  يكيپس  م؛يكن يرهاساز دست نييبه پا تيفياول، آب با ك ياز خروج ميتوانست ينم مينداشت

 يرهاساز نيسد هم در اول يريآبگ نيدر نخست يدر انحالل نمك بود تا حت ريأخت جاديا يرس يپتو جاديا

 نشود. يرهاساز دست نييبه پا تيفيك يآب ب ها، چهياز در

سد  يريكرد: در سال اول آبگ حيتصر رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يو مهندس يفن معاون

كه سد  يواحد كمتر از زمان 200احد بود؛ و 1100شده  يرهاساز دست نييكه به پا يآب ECگتوند، 

 گتوند وجود نداشته است.
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 يدنبال كند كه هدف از اجرا ديدر ابتدا شكست خورده، با يرس يپتو ديگو يكه م يادامه داد: كس يو

 ايشود؛ آ يدست رهاساز نييبه پا تيفيبوده كه آب با ك نيا يرس يچه بوده است؛ هدف پتو يرس يپتو

وجود  يا نمونه نيچن يشده است؟ وقت يدست رهاساز نييبه پا تيفيك يدارند كه آب ب يا منتقدان نمونه

 .ستيوارد ن يرس يپتو يندارد، انتقاد به اجرا

 

 ساعت 20سد گتوند فقط در  يمتر 50 يري* ركورد آبگ

 يمنابع آب كشور اذعان داشت: ما در سدها تيريناصر كامجو، كارشناس مد زگرد،يم نيادامه ا در

 يخاك يدر سدها م؛يكرد فيتعر يدر مخزن سد استاندارد يريارتفاع آبگ شيافزا زانيم يبرا ياكخ

 كنند. يريآبگ توانند يدر روز م يمتر به لحاظ ارتفاع كيحداكثر  شود يشروع م يريآبگ يوقت

آب  نيآن تأم فهيسد در حوضه كارون بوده و وظ نيتر دست نييكه پا ييافزود: در سد گتوند از آنجا يو

 يريقبل از آبگ م،ينداشت يخروج چيخوزستان بوده و ما ه يطيمح ستيو ز يشرب، صنعت، كشاورز

 توانند يمساعت  18شده و آنها اعالم كردند فقط به مدت  ليخوزستان تشك يدر استاندار يستاد بحران

 فياس استاندارد تعررا بر اس 130تا تراز  85از تراز  ميخواست يآب را تحمل كنند؛ اگر ما م ينبود خروج

كه منتقد  يكسان نيبنابرا ماند؛ ينم يباق يو دشت خوزستان ديكش يروز طول م 50 م،يكن يريشده آبگ

ساعت از  20بعد از  ميآنكه بتوان يسد گتوند برا يريآبگ يكنند كه برا يموارد را لحاظ نم نيهستند ا

و مسجد  دعباسپوريسد شه زيسرر ياه چهيدر ميآمد م،يكن نيدست را تأم نييآب پا ،يريشروع آبگ

است كه با  يعيوارد سد گتوند شد؛ طب هيمترمكعب بر ثان 5000تا  4000 يو آب با دب ميرا باز كرد مانيسل

 ست،ين يعيرطبيغ نيشود و ا جادي) ايرس يما (پتو زيآب ممكن است دو تا ترك هم در خاكر انيجر نيا

 .كنند يظ نمرا لحا اتيواقع نياما متأسفانه منتقدان ا

، گفت: سد "شد رفتهيساعت پذ 20در كمتر از  هياول يريآبگ سكيچرا ر" نكهيدرخصوص ا كامجو
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پروژه سد  يداشته، در طول اجرا يمترمكعب ونيليم 500متر و مخزن  82به ارتفاع  يفرازبند كيگتوند 

پس ما  د،جربه كرده بومشابه را ت طيشده بود و شرا يالبيس انيفرازبند چند بار دچار جر نيگتوند، ا

 .ابدي شيمتر ارتفاع آب در پشت سد افزا 50ساعت،  20كه در مدت  ميبابت سد نداشت ينگران

) يرس يشده (پتو جاديا زيآب از مجاورت خاكر ديشد انياست كه عبور جر يعيافزود: پس طب يو

ت و مستندات آن وجود در كار نبوده اس يكرده باشد؛ اما مطلقا شكست جاديا زيرا در خاكر ييها ترك

 است. يما در چه تراز يزيخاكر ،يريدارد كه در هر مرحله از آبگ
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 04/10/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – شده است يمتالش رانيا ينيرزميز يها  آب

 

، 1401بهتر از امسال در بهار سال  يبارندگ ينيب شيبا پ يسازمان هواشناس يخشكسال يملمركز  سيرئ

 شده است. يمتالش ينيرزميز يها و آب فيشدت ضع آب به نيتوان كشور از نظر تأم  گفت:

 رانيا يگذشته كشاورز يها دهه يط  شد: ادآوري م،يوگو با تسن در گفت فهي، احد وظ»تابناك«گزارش  به

 م،يها را دنبال كن همان روش ميتوان ينم گري. اآلن دينيرزميمنابع ز ينابود متيق است اما به افتهي توسعه

 .دهد يسرعت نشان م خودش را به دهد يم يرو يخشكسال اي يبارش كم يوقت

شده  يمتالش ينيرزميز يها و آب فيشدت ضع آب به نيو توان كشور از نظر تأم ليادامه داد: پتانس يو

 است.

ها در  كمبود بارش كه نيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيئر

گفت:  نده،يبهار سال آ ياز بارندگ ها ينيب شيدرباره پ دهد، يزمان اثر خود را نشان م نيتر كوتاه

 ينيب شيسن پ رمنتها هرچقد شود، يشامل م زيرا ن ندهيسال آ بهشتيارد ليصادرشده تا اوا يها ينيب شيپ

 .شود يم شتريب تر يطوالن يها بازه يبرا تيعدم قطع جهيشود در نت اديز

 تين است كه وضع از آ يحاك ها ينيب شيپ 1401اول بهار سال  مهين يدر مجموع برا  كرد: انيب يو

 طيز شراا شتريب يليخ ميداشته باش ينرمال يزمستان طيشرا كه نيها بهتر از سال قبل است و احتمال ا بارش

 است. يبارش كم

 يها بارش ينيب شيبا اشاره به پ تر شيپ يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

 است. يدر حوزه آب الزام ياضتير يها برنامه ينرمال در زمستان امسال، گفته بود: اجرا

است  ديمستان امسال، اظهار كرد: امنرمال و باالتر از نرمال در ز يها بارش ينيب شيبا اشاره به پ فهيوظ

 اريكشور را كه بس يكنون طيخود را در فصل زمستان دارند، شرا يبارندگ شتريكشور كه ب يمناطق جنوب
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با توجه به  ميداشته باش يببخشد، گرچه هرچه در زمستان هم بارندگ يا بغرنج است بهبود قابل مالحظه

كمتر از نرمال  اريبس ها يامسال بارندگ زييآن در سه ماه پا كم بود و در ادامه يسال قبل بارندگ كه نيا

 دشوار خواهد بود. اريكمبودها بس نياست، جبران ا

در تمام  يصورت جد در حوزه آب به ياضتير يها برنامه ديآن است كه با تيكرد: واقع حيتصر يو

نامتعارف  يها اده از آبسمت استف به ديصنعت با رد،يو صنعت مدنظر قرار گ يها از جمله كشاورز بخش

روزآمد از مصرف  يها و روش ياز فناور يريگ ه هم با بهر يبرود و در كشاورز يمانند آب بازچرخان

 .ميشدت كم كن به

وجه  چيكرد: توان كشور به ه انيب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

زمستان در حد نرمال باشد و  يها يارندگ. در مجموع اگر بستين يمصرف آب كشاورز يپاسخگو

 .ميآب را پوشش ده يتقاضا برا همه نيا ميتوان  يباز هم نم م،يهم نداشته باش يبارش كم
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 يپلماسيحقوق كشور با اتكا به ابزار د يريگي/پرديدر صدر مسائل قرار گ دياقتصاد آب با

 05/10/1400خبرگزاري فارس مورخ  – آب

 

و  رويبا حضور وزارت خارجه، وزارت ن يا تهيآب مصوب شد كه كم يعال يگفت: در شورا روين ريوز

 ديبا يمرز يها راستا استان نيد و در امطالعه شو يپلماسيد يو حقوق يو مباحث فن ليتشك ستيز طيمح

 تر وارد شوند. فعال

 

 آب يپلماسيحقوق كشور با اتكا به ابزار د يريگي/پرديدر صدر مسائل قرار گ ديآب با اقتصاد

ماه سال  يد 5 خيصبح امروز به تار انياكبر محراب يفارس، عل يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

اكنون مسئله آب مسئله  نكهيبر ا يمبن يرهبر اناتيبر ب ديو آبفا ضمن تاك آب رانيدر نشست با مد 1400

بر  يفيكه آب در صدر موضوعات قرار گرفته تكل يرهبر شيفرما نيمهم كشور است اظهارداشت: ا

و  يحل مسئله آب در كشور دو راهكار نرم افزار يو برا ميرا بشناس يكنون تيدوش ما است كه قدر موقع

 .ميرا در دستور كار قرار ده يا و سازه يياجرا نيو همچن يتوسعه فناور

كرد:  ديموجود است، تاك طيموضوع درك شرا نياول يموضوع نرم افزار يبرا نكهيا انيدر ب روين ريوز

سوم جهان است و به  كيو متوسط بارش كشور  ميكن يدست و پنجه نرم م يكم آب طياكنون با شرا

 .ميهست ينزوالت جو همواره شاهد كاهش يصورت ادوار

 

 *كاهش قابل توجه سهم سرانه آب در كشور

سال قبل سرانه سهم آب  50دولت دوازدهم با اشاره به آمار مصرف آب در كشور گفت:  نهيكاب عضو

متر  1500تا  1200به  زانيم نيمتر مكعب بود و در حال حاضر ا 500هزار  6مردم كشور ساالنه  يبرا



   

 

 

34 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 است. دهيمكعب رس

با منابع كم آب،  دهد يامكان را م نياست كه ا يراهكار ،يور بهره شيمسئله كه افزا نيا انيدر ب يو

در  ييجو صرفه يادامه داد: با درصد كم م،يداشته باش يباالتر يور بهتر و بهره تيريمد شتر،يمصارف ب

 يديش كلنق يورزدر كشا يور بهره شيافزا نيكرد. بنابرا ميرا حل خواه يبخش، مشكالت بزرگ نيا

 دارد.

در حال حاضر در بخش آب شرب هم سرانه مصرف باال و هم هدررفت قابل  نكهيا انيضمن ب انيمحراب

كاهش هدررفت در  لياما پتانس افتهينقاط كشور هدررفت كاهش  يكرد: در برخ حيتصر م،يدار يتوجه

 باال است. يآب شهر

بخش اگرچه  نيدر ا يور و بهره شود يم مگران تما اريبس يآب شهر هيتصف اتيعمل نكهيافزود: ا يو

 دارد. ياديز اريبس ييجو صرفه ياما در بحث اقتصاد ستيها ن بخش رينسبت به سا يآب قابل توجه زانيم

دارد،  تيآب اهم صيو تخص عيو قانون در توز تيعدالت، شفاف تيرعا نكهيا حيدر توض روين ريوز

الناس خواهد شد،  كم شود كه منجر به حق ايافه و به ناحق اض يا به منطقه صيتخص ميگفت: فرض كن

و  ميرامكان قطع آن را ندا گريداده شود د صيمنطقه به ناحق تخص كيآب به  يزانياگر م نكهيضمن ا

 شود. تيريو مد عيتوز يآب و چگونه و در چه زمان زانيتوجه شود كه چه م نفعان يبه ذ ديبا نيبنابرا

 

 رديار گآب در دستوركار قر ي*بازچرخان

 ميكن يتوجه نم ها صياوقات در تخص يكرد: ما گاه انيآب ب يبه موضوع بازچرخان ديضمن تاك انيمحراب

 يها طرح ياجرا نيكم است. بنابرا نيري. امروز منابع آب شرديقرار گ تيدر اولو ديبا زيكه پساب ن

 .رديقرار گ صيتخص تيدر اولو ديفاضالب و استفاده از پساب با

شد:  ادآوري م،يغفلت كرد رمتعارفياستفاده از آب غ تيريما در موضوع مد نكهيا حيدر توض يو



   

 

 

35 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 نيتام ريمس نيكه از ا ي. هرچند آبمياستفاده كن يتر صورت گسترده به رمتعارفياز آب غ ميتوانست يم

 .كند يرا حل م ياست اما مشكالت بزرگ زيناچ شود يم

صورت گرفته و  يمطالعات ايژرف در دن يها ت: درباره آبژرف گف يدر ادامه با اشاره به آبها انيمحراب

 .ابديگسترش  يطيمح ستيبا لحاظ كردن مباحث ز ديشده كه با فيتعر يخوب يها هم پروژه رانيدر ا

 

 آب يپلماسيحقوق كشور با اتكا به ابزار د يفاي*است

 شيتعامالت را افزا انزيم ديآب اشاره كرد و گفت: با يپلماسيبه موضوع د زدهميدولت س نهيكاب عضو

 نيشود و در ا تيريمد گانيبا مشاركت همسا شود يوارد م ايكه از كشور خارج و  يآب زانيو م ميده

 يفاياست يطدر  ديالزام است. ضمن احترام و توجه به نظرات مقابل با كيحقوق مردم  تيراستا رعا

 .ميحقوق ملت خودمان باش

 طيو مح رويبا حضور وزارت خارجه، وزارت ن يا تهيكه كمآب مصوب شد  يعال يافزود: در شورا يو

تر  فعال ديبا يمرز يها راستا استان نيمطالعه شود و در ا يپلماسيد يو حقوق يو مباحث فن ليتشك ستيز

 وارد شوند.

مذاكره  يو راه برا ميو عراق تجربه كرد هيبا تركمنستان، افغانستان، ترك يضمن اشاره به اقدامات روين ريوز

و وزارت خارجه  الملل نيكشور، ب يپلماسيد تياز ظرف يمرز يها حل مباحث آب يباز است، گفت: برا

 استفاده خواهد شد.

از اظهارات خود به اقتصاد آب اشاره كرد و گفت: آنچه باعث تعادل عرضه و  يگريدر بخش د انيمحراب

كرد و انتظار تعادل در عرضه و تقاضا  پارامتر اقتصاد را حذف توان ياقتصاد آب است و نم شود، يتقاضا م

 .ميباش
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 رديدر صدر مسائل قرار گ دي*اقتصاد آب با

 ديكرد: امروز با ديموضوع فراموش شده بوده است، تاك كياقتصاد آب  تيتاكنون رعا نكهيا انيبا ب يو

معناست كه  نيابلكه به  ستيآب ن متيق شيافزا يبه معنا نيالبته ا رد،ياقتصاد آب در صدر مسائل قرار گ

 .ميداشته باش يور بهره شيمتناسب با آن، افزا ديبا رديگ يقرار م يصنعت كشاورز اريدر اخت ياگر آب

كجاست؟  انينقطه پا م؟يده ليقرار است سازه احداث و آب را مهار و تحو يادامه داد: تا ك روين ريوز

 .ميو تقاضا باشاقتصاد آب، شاهد تعادل در عرضه  حيصح فيبا تعر ديبا نيبنابرا

متر مكعب آب مصرف  3تن فوالد  كيبا اشاره به موضوع بازار آب گفت: اگر بابت  انيدر پا انيمحراب

 85و  ميداشته باش يسامانه بازچرخان ديبا يعني. ميمتر مكعب كاهش ده ميبه ن ديرا با زانيم نيا م،يكن يم

آب و  يشود برا يم يگذار هيسرما ديتول يتكنولوژ يشود. همانگونه كه برا افتيدرصد آب باز

 باشد. يتكنولوژ نيبراساس آخر ديآب با صيتخص زانيم گريشود. به عبارت د نهيهز زيآن ن يبازچرخان

 

 



   

 

 

37 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 32مخازن  ديسدها نسبت به حجم مف ديحجم آب مف |استان فارس يسدها ريكاهش ذخا

 05/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – درصد است + جدول

 

 يسدها يتمام رهيدر استان فارس منجر به كاهش حجم ذخ يبارندگ سابقه يكاهش ب -ها استان گروه

 ديحجم آب مف دهد يان كرده است، و آمارها نشان ممصرف آب را دوچند تيرياستان شده و لزوم مد

 درصد است. 32مخازن  ديدر سدها نسبت به حجم مف

 نياست و ا يخشكسال دهيپد ريها است كه درگ ، استان فارس سال رازياز ش ميتسن يگزارش خبرگزار به

 ه است.كرد جاديكشاورزان ا ژهياستان به و نيمردم ا يرا برا ياريموضوع همواره مشكالت بس

كه گاه منجر به بروز  يا استان قابل توجه بوده به گونه نيبارش باران در ا ريدو سال اخ يكيچند در  هر

و زمستان سال گذشته بارش باران در استان به شدت كاهش داشته است.  1400شد اما سال  البيو س ليس

دانسته و  سابقه ير بيسال اخ 50بوده كه مسئوالن استان فارس آن را در  يا شدت كاهش به گونه نيا

 بهتر مصرف شدند. تيريخواهان مد

استان در سال  يبارندگ نيانگيماه م يد 4استان فارس تا صبح  يهواشناس يآمار اعالم شده از سو براساس

 101,7 يبارندگ نيانگيزمان م نيكه در سال گذشته در هم يبوده است در حال متر يليم 15,4  يزراع

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 85 بوده كه متر يليم

گزارش شده است. بر اساس  متر يليم 83 زياستان ن يجار يسال سال زراع يبلندمدت بارندگ نيانگيم

درصد  85گذشته  يسال زراع يبارندگ نيانگينسبت به م يسال جار يبارندگ راتييآمار درصد تغ نيهم

درصد كاهش را نشان  81 زيبلندمدت ن نيانگينسبت به م يسال جار يبارندگ راتييكاهش و درصد تغ

 . دهد يم

 ريتاث زيمنابع آب استان ن نيتر يسدها به عنوان اصل رهيبر ذخ يجار يدر سال آب ها يبارندگ كاهش
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استان  يسدها رهياستان فارس تا صبح امروز ذخ يا شده از آب منطقه افتيگذاشته است. براساس آمار در

 است. ريبه قرار ز
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 استان فارس     يسدها ريذخا تيوضع

رقم در  نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 82,44 يجار يآب قابل استفاده در سد درودزن در سال آب حجم

 .دهد يرا نشان م يمترمكعب ونيليم 200به  كياز نزد شيبوده است كه كاهش ب 268,19سال گذشته 

در  زانيم نيمترمكعب بوده كه ا نويليم 107,5 يجار يآب قابل استفاده سد مالصدرا در سال آب حجم

در سال  زدخواستيحجم آب قابل استفاده در سد ا نيمترمكعب بوده همچن ونيليم 162,79سال گذشته 

 است.  دهمترمكعب بو ونيليم 1,97رقم در سال گذشته  نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 0,34 يجار يآب

رقم  نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 543,6 يجار يدر سال آب يآب قابل استفاده در سد سلمان فارس حجم

را نشان  يمترمكعب ونيليم 200مترمكعب بوده است كه كاهش حدود  ونيليم 706,08در سال گذشته 

 .دهد يم

لحاظ  نيبوده و از ا 9 يو گذشته حدود منف يجار يدر سال آب ونديآب قابل استفاده در سد س حجم

بوده كه امسال حجم آب قابل استفاده  نيچن روزآباديسد تنگاب ف يبرا تيوضع نينداشته است. ا يرييتغ

بوده  ونيليم 12,34رقم  نيكه در سال گذشته ا يمترمكعب  ثبت شده در صورت ونيليم 2,3 يآن منف

 است.

در سال گذشته  زانيم نيمترمكعب ثبت شده كه ا ونيليم 23,8آب قابل استفاده در سد رودبال  حجم

مترمكعب  ونيليم 12,23عب بوده است. حجم آب قابل استفاده در سد چشمه عاشق مترمك ونيليم  64,23

 ثبت شده است. ونيليم 19,78رقم در سال گذشته  نيبوده كه ا

مترمكعب  ونيليم 4 يكه حجم آب قابل استفاده آن منف ميرا در استان فارس دار هيسد خسو تينها در

 ثبت شده است. ونيليم 2,66 يمنف زيدر سال گذشته ن زانيم نيبوده اما ا

 نيمترمكعب است كه ا ونيليم 770,011فارس   استان يحجم كل آب قابل استفاده در سدها تينها در

 .دهد يرا نشان م يريمترمكعب بوده است و كاهش چشمگ ونيليم 1235,4در سال گذشته  زانيم
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 يها ي، كاهش بارندگدرصد است 32مخازن  ديدر سدها نسبت به حجم مف ديحجم آب مف نيهمچن

استان فارس با كاهش حجم  يكه همه سدها دهد ياستان فارس نشان م يسدها  ريذخا تيامسال و وضع

 ود،مصرف آب در استان اعمال نش تيرياگر مد نيرو هستند بنابرا قابل استفاده نسبت به سال گذشته روبه

از ساعات روز در  يفت فشار آب در برخا زيهم اكنون ن نكهيكما ا ميرو هست روبه يدر تابستان با سخت

 وجود دارد.  رازيكالنشهر ش

 

 آب در استان فارس تيريسند جامع مد نيتدو

مهم به كار گرفته شود چرا  تياولو كيبه عنوان  ديآب با نهيفرهنگ مصرف به جيترو يراهكارها ديبا

 ،يافكار يرابطه احمدعل ني. در همشود يابر چالش مطرح م  كيبه عنوان  يكه امروز، بحران كم آب
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مشكالت آب  لح يسند و برنامه جامع برا كي نياز تدو زياستان فارس ن يزير و برنامه تيريمد سيرئ

 استان فارس سخن گفت.

 22,3تومان به  ارديليهزار م 9,3بودجه بود، گفت: اعتبارات منابع آب از  نييكه مربوط به تب يدر نشست يو

 داريمنابع پا تيو تقو يآب يها رفع تنش يتوجه دولت برا يبه معنا نيست كه اا دهيتومان رس ارديليهزار م

 است.  ييو روستا يدر آب شهر

 يتوجه به منابع آب عنوان كرد و افزود: با همكار زياستان را ن ندهياول  بودجه در سال آ تياولو يافكار

 .ميمنابع آب هست نيرنامه جامع تامآب هستند به دنبال ب نيمصرف و تام ريدرگ يكه به نحو ييها دستگاه

 نيمنابع آب استان تدو تيريمد يساله برا 5برنامه  كيساله و  كيبرنامه كوتاه مدت  يگفته و به

 . شود ياعتبار مشخص م زانيم ديآ رونيشرح خدمات ب يو وقت شود يم

و عدم  نيست سطح زمآب از منابع موجود، فرو نش هيرو يبرداشت ب  ،يمتوال يها يخشكسال م،ياقل رييتغ

آب در   زينا چ متيو ق ريدر چند سال اخ يدر پ يپ يها يمناسب آب به علت خشكسال  رهيجذب  و ذخ

 چالش 5فروش آن   متيتمام شده آب نسبت به ق متيق نيب اديمختلف مصرف و شكاف ز يها بخش

 آب است. نهياستان فارس در زم ياصل
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 متر يليم 47,5در كشور به  يبارندگ است؟ امسال چقدر كمتر از قبل بوده يبارندگ

خبرگزي مشرق نيوز  – ها نسبت به متوسط بلندمدت بارش يدرصد 28/ كاهش ديرس

 05/10/1400مورخ 

 

 47,5) يد 3تا  1400مهرماه  ي(ابتدا يجار يسال آب ياز ابتدا دهد، يها در كشور نشان م بارش گزارش

ها نسبت به متوسط  بارش يدرصد 28از كاهش  يكه حاك ميرا در كشور شاهد بود يبارندگ متر يليم

 بلندمدت است.

ارتفاع كل  رويوزارت ن يمبنا يباران سنج هاي ستگاهياساس اطالعات شبكه ا گزارش مشرق، بر به

مقدار  نياست. ا متريليم  47,5معادل   يجار يسال آب ييروز ابتدا 93كشور در  يجو يها زشير

 ورهدرصد كاهش و نسبت به د 28)  متريليم 66مشابه درازمدت ( يها دوره نيانگينسبت به م يبارندگ

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 39)  متريليم 77,5گذشته ( يمشابه سال آب

 زينسبت به بلند مدت ن يجار يسال آب يكشور ط هاي بارش استان شيافزا زانيم نيشتريب ،يد 3 خيتار تا

و  هيلوي)، كهگشيدرصد افزا 24( ي)، مركزشيدرصد افزا 39قم ( هاي مربوط به استان بيبه ترت

 ) است.شيدرصد افزا 18( الني) و گشيدرصد افزا 21( راحمديبو

 زينسبت به بلند مدت ن يد 3 خيتا تار يجار يسال آب يكشور ط هاي-كاهش بارش استان زانيم نيشتريب

درصد كاهش)،  83و بلوچستان (  ستانيدرصد كاهش)، س 85هرمزگان ( هاي-مربوط به استان بيبه ترت

 درصد كاهش) است. 75درصد كاهش) و بوشهر ( 81فارس (
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 05/10/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – دما و بارش تهران در زمستان تيضعو

 

 1400 زييبارش در پا نيانگيم يدرصد 40استان تهران با اشاره به كاهش  ياداره كل هواشناس معاون

 كيدر تهران در حد نرمال و متوسط دما در فصل زمستان  يزمستان يها كه بارش رود يگفت: انتظار م

 درجه كمتر از حد نرمال باشد.

تهران  ياداره كل هواشناس يها ينيب شيدرباره پ سنايدر گفت وگو با ا يغالم اري، ماز»تابناك«گزارش  به

 يفصل ينيب شيپ يها نقشه نيدتريبه جدبارش در فصل زمستان اظهاركرد: با توجه  زانيدرباره متوسط م

درجه كمتر از مقدار متوسط  1تا  0,5و بهمن  يد يها ماه ژهيو متوسط دما در فصل زمستان به ميانتظار دار

 بلند مدت (نرمال) باشد.

و بهمن در حد نرمال و در  يد يها ماه ژهيو كه متوسط بارش فصل زمستان به رود يافزود: انتظار م يو

 از حد نرمال باشد. شترياستان ب يشمال ينواح يبعض

بارش انباشته شده از سال گذشته گفت:  زانياستان تهران با اشاره به كاهش م ياداره كل هواشناس معاون

مربوط به كمبود آب را جبران كند و كماكان  يها ها بتواند چالش كه نرمال بودن بارش رسد يبه نظر نم

 ادامه داشته باشد. لفمخت يها آب در بخش نهيمصرف به تيريو مد منابع آب تيريمد يها برنامه ديبا

افزود: از آنجا كه عوامل  يفصل يها ينيب شيعوامل مختلف بر پ يرگذاريدر ادامه با اشاره به تاث يو

عوامل ممكن  يمتنوع و متعدد است و عمال درنظر گرفتن تمام اريبس يفصل يها ينيب شيبر پ رگذاريتاث

حدود  ندهيسه ماهه آ يراب يمياقل يها ينيب شياحتمال وقوع پ ،يساس و بنابر مستندات علما ني. بر استين

 درصد خواهد بود. 70تا 65

و الزم است توسط كاربران  شود يم يروزرسان هر ماه به يابتدا يفصل يها ينيب شيشد: پ ادآوري يغالم

 .رديقرار گ يريگيمورد پ
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) استان تهران يا ن تهران در بلند مدت گفت: متوسط بارش (پهنهبا اشاره به كاهش متوسط بارش استا يو

درصد كمتر  21معادل  بايتقر متريليم 16,3با بلند مدت  سهيمتر بود كه در مقا يليم 62,7،  1400 زييدر پا

 بوده است.

امسال  زييبارش در پا زانيم يدرصد40استان تهران با اشاره به كاهش ياداره كل هواشناس معاون

 زييكه بارش پا يا قابل توجه است؛ به گونه زيسال قبل ن زييكاهش بارش نسبت به پا زانيركرد: ماظها

 درصد كاهش داشته است. 40سال گذشته حدود  زييبا پا سهيامسال در مقا

اتفاق  سيدماوند و پرد روزكوه،يف يها كاهش بارش نسبت به بلندمدت در شهرستان نيشتريافزود: ب يو

 افتاده است.

 يگفت: متوسط دما زييپا يتهران ط يهوا يدما تياستان تهران درباره وضع ياداره كل هواشناس اونمع

درجه  0,4با بلند مدت  سهيبود كه در مقا وسيدرجه سلس 11,6در استان تهران،  زييفصل پا يهوا ط

 بوده است. شتريب وسيدرجه سلس 0,9با سال قبل  سهيو در مقا وسيسلس

آن است كه متوسط  انگريب زين نهيشيب يو دما نهيمتوسط دما كم يكرد: بررس حيتصر انيدر پا يغالم

با  سهيدما در مقا نهيشينداشت و در حد نرمال بود اما متوسط ب يرييدمانسبت به بلند مدت تغ نهيكم

 .افتي شيافزا وسيدرجه سلس 0,9بلندمدت حدود 
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روزنامه جوان مورخ – !هزار نفر 35اشتغال  يمتر مكعب آب برا ارديليم 4مصرف 

05/10/1400 

 

چالش كمبود آب  يريگ از عوامل شكل يكيدر كشور  عيبد صنا ييجانما يدر حوزه اطالع رسان ها گا

مترمكعب است كه  ارديليم 7/2به بخش صنعت  يليكل آب تحو ورين رياما به گفته وز شود، يم يمعرف

 .شود يشغل و ارزش افزوده م ها ونيليم جاديباعث ا

چالش كمبود آب  يريگ از عوامل شكل يكيدر كشور  عيبد صنا ييجانما يدر حوزه اطالع رسان ها گا

مترمكعب است كه  ارديليم 7/2به بخش صنعت  يليكل آب تحو روين رياما به گفته وز شود، يم يمعرف

درصد  90تا  88كهيبا وجود ي. اما در بخش كشاورزشود يشغل و ارزش افزوده م ها ونيليم جاديباعث ا

 35با اشتغال  يا اشتغال ندارد به طور نمونه. منطقه جاديدر ا يسهم چندان رود يبخش م نيآب كشور به ا

منطقه از كل حوزه صنعت  نيا يب مصرفداشته است كه آ يمترمكعب آب مصرف ارديليم 4 يهزار نفر

 بوده است. شتريب

از  يها برخ دارد، اما گا يدگيرس نيتر به بزرگ ازين زيمشكل در بخش آب ن نيتر چند كوچك هر

 ييها موضوع كمبود آب را به مسئله جانما و بنگاه عياز صنا يبد برخ ييجانما ،ييها با بزرگ نما رسانه

كشور را  يدرصد آب مصرف 90 يآن است كه بخش كشاورز قتيحق نيب نيدر ا دهند، يارتباط م عيصنا

و حل  باشد يم نييبخش به شدت پا نيدر ا ياست كه بهره ور يدر حال نيا دهد، يبه خود اختصاص م

 .باشد يمرتبط م يناخواه به بخش كشاورز ايمعضل آب در كشور خواه 

 يها فرصت تواند يم رانيو كمبود آب در ا يكسالخش ياصل ليدال اي ليآدرس غلط در رابطه با دل ارائه

 ازيرو ن نياز ا رديرا از ما بگ يآب يها يياز دارا انتيمصرف و ص يجهت اصالح الگو ييبزرگ و طال

 زانيم باكاهش مصرف در هر بخش متناسب  يو سپس برا ييشناسا قايكشور دق ياست تا مصارف آب
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 شود. نييتع يفيمصرفش وظا

موضوع اقتصاد آب اظهار داشت: آنچه باعث  تيبا اشاره به اهم روين ريوز گذشته وزرابطه ر نيهم در

فاكتور را در صنعت آب حذف كرد و  نيا توان ياقتصاد است و نم شود، يشكل گرفتن عرضه و تقاضا م

 .رديشكل بگ يانتظار داشت عرضه و تقاضا به درست

خاطرنشان كرد: بهبود اقتصاد آب  رد،يمسائل قرار گ در صدر دياقتصاد آب با نكهيبر ا ديبا تأك انيمحراب

 يها واحد اريكه ما در اخت يآن است كه آب يبلكه به معنا ستيآب ن متيباال رفتن ق يصرفاً به معنا

 الزم را داشته باشد. يبهره ور م،يده يقرار م يو كشاورز يصنعت

 يكرد. فرد اياح ديشده را با ديبه آن تأك يباالدست نيافزود: به طور مثال موضوع بازار آب كه در قوان يو

آب را كشاورز  نيا يقانون وهيبتواند به ش ديندارد با يآب دارد، اما امكان كشاورز يمقدار يكه در دشت

گذاشته شود. مثالً  زانيم ديبا عتكند. در موضوع صن جاديرا ا يشتريبفروشد تا ارزش افزوده و اشتغال ب

قرار  ارتيمتر مكعب آب در اخت ميمترمكعب، من ن 3هر تن  يبه جا ديتواحد فوالد گف كيبه  كياگر 

 دهد. شيرا افزا اش يور تا بهره زند يآب م يسامانه بازچرخان رود يخود واحد م دهم يم

كه باعث  شود يداده م ليمترمكعب تحو ارديليم 7/2ما  يليكل آب تحو يگفت: در بخش صنعت انيمحراب

 نيدرصد آب كشور به ا 90تا  88 ي. در بخش كشاورزشود يزش افزوده مشغل و ار ها ونيليم جاديا

 ارديليم 4ما  يليآب تحو زانيهزار نفر بوده است، م 35كه كل اشتغالش  يا . در منطقهرود يبخش م

 .افتد ياتفاقات م نيا شود ياقتصاد آب گم م يمترمكعب است. وقت

در صنعت  انيرانيكشور با اشاره به سبقه ا يآب و آبفا رانيدر نشست با مد روين ريوز ان،ياكبر محراب يعل

مسئله آب را در صدر  يصنعت در دهه گذشته اظهار كرد: هفته گذشته رهبر نيآب و افتخارات متعدد ا

 .كند يم جاديا ينيسنگ فيما تكل يامر برا نيامور قرار دادند كه ا

 يها كه عمدتاً در حوزه يوالً بحث نرم افزاروجود دارد. ا يراهكار اصل 2مسئله  نيحل ا يافزود: برا يو
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و توسعه  ياتيعمل يو اجرا ياست و دوماً بحث سخت افزار يو توسعه فناور يزيو برنامه ر يتيريمد

 .يا سازه

سوم  كي رانياست كه متوسط بارش در ا نيتوجه كرد ا ديكه با يموضوع نيكرد: اول حيتصر روين ريوز

را مطالعه  يآمار شيپ ي. چندميهست يهد كاهش نزوالت جوشا يجهان است و به صورت ادوار

كه در حال حاضر به  يمترمكعب بود در حال 500هزار و  6 يرانيسرانه آب هر ا شيسال پ 50كه  كردم يم

 است. يما با كم آب يلزوم سازگار يبه معنا نياست. كه ا دهيمترمكعب رس 200هزار و

 يبهتر تيريبا مصرف كم آب، مد ميآب است تا ما بتوان يربهره و شيادامه داد: موضوع دوم افزا يو

با توجه به عدم رشد متناسب  ي. در كشاورزميانجام ده يستيز طيمح اي يصنعت ،يدر مصارف كشاورز

را  يتر بخش، مشكالت بزرگ نيدر ا شتريب ييوجود دارد و صرفه جو يشتريرشد ب ليپتانس ،يبهره ور

بخش با  نيا تيگفت مسئول توان ياست و نم رويبا وزارت ن تيسئولهم م ي. در آب كشاورزكند يحل م

 است. يوزارت جهاد كشاورز

. به ميدار يدر انتقال آب و هم در مصرف آب شهر ياديافزود: در حوزه آب شرب هم هدر رفت ز يو

كه بابت  ييها نهيشود. اوالً هز ييدر مصرف آن صرفه جو دياست و با يآب شرب، آب گران ليدو دل

 خطوط انتقال. يها نهيو دوماً هز ميده يآب انجام م هيتصف

است. عدم  صيو تخص عيو قانون در توز تيعدالت، شفاف تيرعا يكرد: موضوع بعد حيتصر انيمحراب

به صورت ناعادالنه به  صيتخص كي يخواهد داشت و وقت يرا در پ ياديز يها تيعدالت مسئول تيرعا

 ميريبگ شيرا در پ ييها كياگر تكن مانيكردهاي. ما در روستيمكن نقطع آن م شود، يمنطقه داده م كي

آب  زانياز م يو مصارف صنعت ياستان يها آب نيمسئول ،يكشاورز يها تشكل يعنيآب  نفعانيكه ذ

آب به  نيشأن چگونه است و چگونه ا عيتوز ياطالع داشته باشند و بدانند سهمشان چقدر است، الگو

 .كند يم يانيكمك شا نهيبهدر مصرف  رسد، يها م آن
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آب را به  نياست كه ما ا نياز ما انتظار معجزه ندارد و مهم ا يتوجه داشت كس ديگفت: با روين ريوز

آب است كه معموالً در  يبازچرخان ي. موضوع بعدميكن عيتوز يصورت شفاف، عادالنه و قانون

آب در  نيا يكشاورز اي يصارف صنعتاست كه در م نيو انتظار ا رديگ يمورد توجه قرار نم ها صيتخص

 .ميآب شرب قرار ده اريباالتر را در اخت تيفيآب با ك ميتا بتوان رديقرار گ تياولو

از  ميتوانست يگذشته غفلت شده است و ما م يها در سال رمتعارفيغ يها ادامه داد: در موضوع آب يو

 يگرچه كوچك هستند ول اينتقال آب از درا يها . به طور مثال خط لولهميببر يشتريحوزه استفاده ب نيا

 ايژرف كه در دن يها آب نياست. همچن افتهيموضوع توسعه ن ني. چرا اكنند يرا حل م ياديمشكالت ز

 يجمهور استير يپژوهش يو معاونت علم رويو وزارت ن شود يبه صورت گسترده استفاده م

استفاده  يستيز طيدر نظر گرفتن مالحظات محبا  دياند و با انجام داده نهيزم نيدر ا يخوب يها پژوهش

 شود.

انجام  نهيزم نيدر ا يآب است كه اقدامات خوب يپلماسيبحث د يكرد: موضوع بعد حيتصر انيمحراب

كه آب  ميگسترش ده ديرا آنقدر با هيهمسا يها تعامالت با كشور زانينشده است. م يا شده، اما رسانه

 يفاياست يو در پ ياصول ديگفتگو با نيكند. ا تيريكامل مد از كشور را به صورت يورود اي يخروج

 تيآب با محور يپلماسيبحث د يبرا يا تهيآب هم مصوب شد كم يعال يحقوق مردم باشد. در شورا

و  هيو اقدام كند. با كشور تركمنستان، افغانستان، ترك ييرا شناسا يشود تا حقوق آب ليتشك رويوزارت ن

 برد. شيبا مذاكره را پ توان يكه م ميديرس جهينت نيا و به ميعراق مذاكره كرد

 يانيبحث كمك شا نيدر ا يبوم يها رويو ن ديجد يها ياستفاده از تكنولوژ نكهيبر ا ديبا تأك يو

 .ياصول يها وهيبا ش يول ميرا گسترش ده يكشاورز ديگفت: ما با كند، يم

 فيتعر يمتعدد يها حوزه ما پروژه نيدر اصنعت آب گفت:  يافزار در رابطه با حوزه سخت روين ريوز

هزار روستا  10از  شيانجام شده كه ب يو جهش ياقدام جهاد كي راًياخ يي. در حوزه آب روستاميا كرده



   

 

 

49 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 21هزار روستا قراردادش با قرارگاه امام حسن (ع) بسته شده كه شامل  7تعداد  ني. از ارديگ يرا در بر م

 .رسد يبه اتمام م نيريو خ يجهاد ،يانقالب يها نهاد تيبا ظرفخط انتقال است و  لومتريهزار ك

 

 متوقف شد! ريدپذيبرق تجد ينيتضم ديكشور خر ازيو ن ريوز يقبل يها وعده رغم به

توجه  ديكرده است، اما با راديدر حوزه آب ا يها سخنان خوب روز نيا روين ريهر چند وز گريد يسو از

 رو،يوزارت ن ر،يدپذيتجد يها يكشور به استفاده از انرژ ازيو ن ريوز يقبل يها داشت كه به رغم وعده

 نكهيعالوه بر ا داماق نيرا متوقف كرده است. ا ريپذ ديتجد يها روگاهين يديبرق تول ينيتضم ديخر

داشته است.  يرا هم در پ ياديحوزه را با مشكل مواجه خواهد كرد، انتقادات ز نيدر ا ها يگذار هيسرما

اعالم  ريدپذيبرق تجد ينيتضم ديتوقف خر ليدل ر،يدپذيتجد يها روين گذاران هيلت به سرمادو يبدهكار

 شده است.

 ديخر رو،يگفت: وزارت ن رانيا ريپذ ديتجد يها يانجمن انرژ رعامليدرچه، مد يمسلم موسو ديس

حوزه  نيا بر ار يمنف راتيامر، تاث نيرا متوقف كرد كه ا ريپذ ديتجد يها روگاهين يديبرق تول ينيتضم

 گذاران هيماتومان به سر ارديليحدود چهار هزار م رويكرده است: وزارت ن حيتصر ي. موسوگذارد يم

 ديدولت، خر يبده شياز افزا يريجلوگ يوزارتخانه برا نيبدهكار است. ا ريپذ ديتجد يها روگاهين

 منابع باشد. نيتأم يبرا يگريدنبال راهكار د ديكه با يبرق را متوقف كرد؛ در حال ينيتضم

 روگاهيهزار مگاوات ن 10اعتماد در مجلس اعالم كرد كه احداث  يدر جلسه رأ رو،ين ريگفت: وز يو

به وزارت، دستور متوقف كردن  دنياقدام بعد از رس نياما در اول رد،يگ يدر دستور كار قرار م ريدپذيتجد

 را داد. ريدپذيتجد يها يبرق در حوزه انرژ ينيتضم ديخر

از محل سوخت  ريدپذيتجد يها روگاهيدر ن يگذار هيسرما ازيقرار شده كه منابع مورد ن يگفته موسو به

كه در چند سال  ياستيس رويوزارت ن كهيشود در حال نيتأم ديشده در قانون رفع موانع تول ييجو صرفه
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موضوع شوك  نيامتوقف كرد و  يبرق) كه موفق بوده را بدون اعالم قبل ينيتضم دي(خر يعنيگذشته 

 وارد كرد. ريپذ ديتجد يها روگاهين دكنندگانيبه تول يبزرگ

 ديتأك ريدپذيتجد يها يبر لزوم استفاده از انرژ ياديرخ داده است كه كارشناسان ز ياتفاق در حال نيا

ها با  آن ينيگزيو جا يليفس يها يبه سمت حذف انرژ زيو صنعت در جهان ن يانرژ يها اند. غول كرده

 .كنند ينو حركت م يها يانرژ

كرده  حيتصر رانيا يو برودت يحرارت يمهندس يانجمن علم سيرئ ان،ينژاد يعبدالرزاق كعب شيپ يچند

 انيكه عصر نفت به پا ييها ما را در روز ينگر ندهيو آ يشياند با دور ريدپذيتجد يانرژ يها بود: طرح

 يها يبه دنبال انرژ وبه نفت را كاهش دهد  ازين ديكه با داند يم ايخواهد كرد. تمام دن ياري رسد يم

مسئله عقب  نيندارند، ما از ا يكه عمده مسئوالن در كشور ما علم كاف ييباشد، اما از آنجا ريدپذيتجد

 .ميا مانده

در  يباد يدر كشور ما محدود است، انرژ ييگرما نيزم يكرده است: انرژ حياستاد دانشگاه تصر نيا

ما  يديخورش يبهره برد، اما در مورد انرژ توان يها م دارد كه از همان بخشنقاط كشور وجود  يبرخ

داشته  يديورشخ روگاهيدر پشت بام خانه خود ن تواند يكه هر كس م ييتا جا ميرا دار تيظرف نيشتريب

 كند. ديباشد و برق تول
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 06/10/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – است افتهيكاهش  يرانيسرانه آب هر ا

 

و  هزار   كيمترمكعب به 500هزار و  6از حدود  يرانيگفت: سرانه آب هر ا روين ري: وزاقتصاد يايدن

صنعت آب و  رانيبا مد يستدر نش انيمحراب اكبر   يعل ،»رنايا«است. به گزارش  افتهيمترمكعب كاهش 200

را  يآب   با كم يبه سازگار تر   يافزود: كاهش سرانه آب لزوم توجه جد رويكشور در محل وزارت ن يآبفا

 يها   اقدام يعنيدو راهكار،  قيدوره از طر نيآب در ا يها   داد: حل چالش   ادامه  ي. وكند يدوچندان م

 يها   اظهار كرد: در اقدام روين ريخواهد شد. وز يريگيپ يا   و سازه ياتيعمل يها   و اقدام يافزار نرم

است و پنجه در  يآب كم طيشرا رين موضوع كه كشور درگيگام است، درك ا نيكه نخست يافزار نرم

 نيتر   بارش   از كم يكيكرد: كشورمان  حيتصر انيمهم خواهد بود. محراب اريدارد، بس يآب پنجه كم

ها    و همواره شاهد كاهش بارش دهد يها در آن رخ م   بارش دوم كيتا  سوم   كيجهان است كه  يكشورها

 اريبس تيدر بخش آب از اهم يور   بهره شياساس، افزا نيكرد: بر هم    اضافه يبود. و ميبوده و خواه

را  شتريبتا با منابع كم، بتوان مصرف  دهد يامكان را م نيا يور   بهره شيافزا رايبرخوردار است؛ ز ياديز

 عت،صن ،يكشاورز يها   كرد: عمده مصارف آب كشور در بخش   عنوان  روين ريپوشش داد. وز يدرست به

رشد آن،  زانيبخش و م نيتوجه ا با توجه به سهم قابل ياست كه در بخش كشاورز ستيز طيشرب و مح

 برخوردار است. يشتريب تياز ظرف يور   اعمال بهره زانيم

از كشور حل خواهد  ياديمحقق شود، مشكالت ز يدر بخش كشاورز ييجو   صرفه گفت: اگر انيمحراب

 رويوزارت ن ديبا زيآن ن ياست كه متول اتيبخش از ضرور نيدر ا يور   بهره شيتوجه به افزا نيشد. بنابرا

كمك به حل مشكالت آب  يبرا ياسالم يكه در مجلس شورا يبا اشاره به وفاق خوب روين ريباشد.  وز

در اكثر نقاط  يبخش كمك خواهد كرد تا تنش آب نياعتبارات ا نير وجود دارد، اظهار كرد: تامكشو

 كشور برطرف شود.  
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در جمع خبرنگاران افزود:  رويآب و فاضالب در محل وزارت ن رانينشست با مد هيدر حاش انيمحراب

 دنيرا در رس رويالزم، وزارت ن يبا اختصاص منابع اعتبار ياسالم يمجلس شورا ندگانينما رود يانتظار م

 يها   كرد: امروز اگر انتظارات مردم در بخش   عنوان  روين ريكمك كنند. وز يبه اهداف كاهش تنش آب

و  ياست كه هم در بخش شرب، هم در بخش كشاورز نيانتظار مردم ا نيتر شود، مهم يمختلف بررس

 يموضوع دو اقدام اصل نيحصول ا ي. براميكن نيتام يداريآب مطمئن و پا ميهم در بخش صنعت بتوان

از جنس  ييها   هم اقدام يسر كيو  يزير   و برنامه يتيريمد ،يافزار نرم يها   اقدام يكيدر دستور است؛ 

 ختگانياست كه با علم روز و با استفاده از فره نيا رويداد: برنامه وزارت ن    حيتوض ياست. و يافزار سخت

بتواند مشكالت  يافزار و هم در حوزه سخت يافزار و نرم يتيريدر بخش مدبخش، هم  نيا رانيو مد

اضافه  يتوجه شود.  و ازيكه به احكام بودجه و منابع موردن است نيكار ا نيالزمه ا    كشور را حل كند.

 يبرا ميخواه   يم ندگانيبخش وجود دارد و از نما نيحل مسائل ا يبرا يكرد: البته در مجلس وفاق خوب   

از  ياريرا در بس يآب يها   مشكالت و تنش ميمحدود بتوان يكنند تا در ظرف زمان ياريحل مسائل، ما را 

 نيمنظور تام به يبرنامه جهش كي ييروستا يرسان   اظهار كرد: در آب اني. محرابميبرطرف كن شورنقاط ك

هزار    هفت يته گذشته براقرارداد آن هف نيشده كه نخست ينيب شيهزار روستا پ 10 يبرا داريآب پا

 لومتريك رهزا 21قرارداد  نيامام حسن(ع) امضا شد كه در چارچوب ا يروستا با قرارگاه جهاد100و

رفع  يبرا زيآب و فاضالب ن يها   سدها و شبكه ،يشهر يها   در بخش ني. همچنشود يخطوط انتقال اجرا م

ها فعال شوند و    برنامه پروژه نياست كه با ا نيشده است. انتظار ما ا يطراح يخوب يها   طرح يتنش آب

 را برطرف كنند. يبتوانند مشكالت تنش آب
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در كشور/سابقه استفاده از كارست در  يآب كارست ليمتر مكعب پتانس ارديليم 15تا  10

 06/10/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – مختلف يشهرها

 

در  يآب كارست ليكشور گفت: با توجه به وجود پتانس يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم سيرئ

در شهرها و  ژهيو به يبرفع مشكل تنش آ يبرا يخوب اريمنبع بس تواند يدرصد وسعت كشور، م 30از  شيب

 باشد. نينش مناطق زاگرس

 
دانست كه آثار آن به صورت حفره  نيدر پوسته زم يا دهيكارست را پد يديشه رضايعل سنا،يگزارش ا به

 ژهيو ها به و انحالل سنگ يو به علت شكستگ شود يم دهيد نيسطح زم ريو هم در ز نيو غار در سطح زم

از  يميناز  شيجهان و ب تيدرصد جمع 25به  كيو افزود: نزد رديگ يكربناته شكل م يها سنگ

 . دهند يانجام م يآب خود را از آب كارست نيتام يياروپا يكشورها

و در طبس، اصفهان و  كرده ياستفاده م يآب كارست لياز پتانس ربازياز د رازيشهر ش نكهيبر ا ديبا تاك يو

نوع آب وجود دارد، اظهار كرد: اكنون سازمان  نيا سابقه استفاده از زياز نقاط كشور ن گريد يبرخ
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وجود  يبرا يليپتانس تواند يكربناته كشور كه م يها كشور نقشه سنگ يمعدن و اكتشافات يشناس نيزم

درصد از مساحت كشور را نشان  35تا  30در  يكرده كه وجود آب كارست هيباشد را ته يآب كارست

 .دهد يم

در كشور وجود دارد كه  يآب كارست ليمتر مكعب پتانس ارديليم 15تا  10 نيخاطر نشان كرد: ب يديشه

 ريها تبخ در دشت ايشده  اهايها و در روانه رودخانه ليدل نياز آنها نشده و به هم يتاكنون استفاده مناسب

 .شوند يم

ارد و د ييباال تيفيك يآب كارست كه نيا انيكشور با ب يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم سيير

در منطقه  يآب كارست ييشناسا يبرا 80سازمان در دهه  نيمناسب است، افزود: ا اريبس دنيآشام يبرا

اما با وجود كار  رد،آب شرب مشهد اقدام ك نيمنظور تام به رانيمرز تركمنستان و ا يكيدر نزد» داغ كپه«

 نشد. ييپروژه نها نيخوب انجام شده، ا

استفاده شود، اما سازمان آب اجازه حفر چاه  يبود از منابع آب كارستكه قرار  يگفت: با وجود يديشه

ها با استفاده از  و تركمن ميهست رانيها از ا آب نياست كه شاهد خروج ا يدر حال نيدر منطقه را نداد، ا

 .اند كردهمتعدد بنا  يآب يها كشور) تفرجگاه نيا تختيآباد (پا ها در عشق آب نيهم

متعدد موجود در  يها چاه زيو بلوچستان ن ستانيس از شهر سراوان واقع در استان  كهنيبر ا ديبا تاك يو

 يها سنگ بيش راياست، ز تيهستند قابل رؤ يكارست يها كشور پاكستان كه در حال استفاده از آب

داد و گفت:  برخ فارس جيدر خل نيريآب ش يها كشور است، از وجود چشمه نيبه سمت ا رانيكربناته ا

 يها وارد آب يراحت ها است و به توسط گسل يكارست يها كش شدن آب موضوع زه نياعلت 

 .شود يم فارس جيخل

 كنند، يم ادي) يآب يعنوان (ورشكستگ از آن به يكشور كه برخ يآب يفعل طيبا توجه به شرا يگفته و به

و  يبع آب كارستدرخصوص منا يقيدق يها استيپرداخته و س يريگ ميبه تصم ديمسئول با يها سازمان
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 آب موجود در آنها داشته باشند. زانيم

 يآب  در استان خوزستان كه با چالش ژهيو منطقه زاگرس به يدر همه شهرها نكهيبر ا ديبا تاك يديشه

 ارديليم 110تا  100 نيب انهيسال  شد: ادآوريوجود دارد،  ياستفاده از آب كارست ليمواجه هستند، پتانس

تا پنج  هارچ ،يدرصد آن در بخش كشاورز 90از  شيكه ب شود يمصرف م مترمكعب آب در كشور

 ارديليم 10از  شيب ليو پتانس شود يدر بخش شرب استفاده م زانيم نيدرصد آن در بخش صنعت و به هم

را  يتنش آب يدر مناطق دارا ژهيو كل مصرف آب شرب كشور به تواند يم يآب كارست يمترمكعب

 پوشش دهد.

آب  يايمزا يبا اشاره به برخ يكشور، و يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يعموم ابطنقل از رو به

فرونشست  تيكاهش سطح آب و در نها جيتدر به شود، يچاه در آبرفت حفر م يگفت: وقت ،يكارست

 .ستين طور نيا يخاك را به دنبال خواهد داشت، اما در آب كارست

 ،يو همه ساله با بروز بارندگ شود يها م ران وارد خلل و فرج سنگبا ،ي: در آب كارستداد حيتوض يديشه

 .ميكه با برداشت آب شاهد كاهش سطح آب باش ستيو مانند آبرفت ن شود يشارژ م يمخازن آب كارست

و  يشناس نيبه سازمان زم يآب كشور، مطالعات آب كارست يعال يافزود: در مصوبه شورا يو

 است. رويها وزارت ن آب نياز ا يبردار ه، اما مسئول بهرهكشور سپرده شد يمعدن اكتشافات
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 06/10/1400خبرگزاري تابناك مورخ  –كشور ابالغ شد يها ها و تاالب رودخانه يها حقابه

 

 يطيمح ستيز يها اعالم كرد كه حقابه ستيز طيسازمان حفاظت مح سيو رئ يجمهور  سيرئ معاون

 مشخص و ابالغ شده است. يو پرآب يآب انيم ،يكشور در سه بخش كم آب يها ها و تاالب رودخانه

سالروز درگذشت  نيشصت و نهم داشتيگرام نييسالجقه در آ يعل  رنا،يگزارش تابناك به نقل از ا به

 يعي(ره) دانشكده منابع طب ينيكه در سالن امام خم رانيا يعلوم جنگلبان انگذاريبن يساع مياستاد كر

ها و  تاالب يگدر بحث مسائل آلود ميدواريدانشگاه تهران واقع در كرج برگزار شد، اظهاركرد: ام

 .ميبه حد مطلوب وارد عمل شو ميبتوان يستيز طيمح يها حقابه

 يبا حضور وزرا يجمهور استيدر دفتر معاونت اول ر يكارگروه يجو يها ندهيكرد: در بحث آال انيب يو

 64شد و موضوع  ليتهران تشك يو شهردار ينفت، جهاد كشاورز صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان، 

 شد. وبماده آن مص 20شدن است كه روز گذشته حدود  ييدر حال نها نهيزم نياكنون در ا يبند

كشور به خصوص در  ندهياز مسائل آال ياريبس عيبعد حل سر در ياساس يها گفت: گام سالجقه

 .شود يكشور مانند تهران و البرز برداشته م يكالنشهرها

و از آنان درخصوص  ابنديدولت حضور  اتياستانداران در ه رود يگفت: انتظار م يجمهور سيرئ معاون

ان با مسائل و مشكالت از مناطق كشور سئوال شود چرا كه استاندار كيهر  يطيمح ستيز تيوضع

 دارند. ييآشنا كيها از نزد استان

را  يطيمح ستيموفق است كه مسائل ز يريكرد كه اكنون مد ديتاك ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

را با كمك  ستيز طيموضوع مح ديبا گريو مسائل د يامروز در بحث توسعه صنعت رايحل كند ز

 برد. شيپ نينو يها يفناور

و مدبرانه مشكل  ستيز طيو عالمانه در مسائل مح يكرد كه به صورت جهاد يدواريام اظهار سالجقه
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 كشور حل شود.

را داشته باشم  ستيز طيدر سازمان حفاظت مح يكه افتخار خدمتگزار يتا زمان دهم يافزود: تعهد م يو

 .دابيكشور در هر بخش سامان  يطيمح ستياز مسائل مهم ز يكيبه عنوان خادم مردم حداقل 

 يشده و زمان دهيكش ييبه جا ستيز طيكشور گفت: مسائل مح ستيز طيسازمان حفاظت از مح سيرئ

ها را  كرده وچالش ليبهتر از ما مسائل را تحل يليگران خ ليچالشگران و تحل ميزن يكه از چالش حرف م

 .شناسند يخوب م

كه  ميا دهيها رس مشكالت به آستانهاز مسائل و  يارياز سخنانش اظهار كرد: در بس گريد يدر بخش سالجقه

 و كمبود آب از جمله آنهاست. ها ندهيبحث آال

 .ابدياختصاص  يا وجود ندارد كه حقابه يآب گريكرد: امروز د انيها در بخش آب ب با اشاره به چالش يو

 

 ابدي يكشور بهبود م ستيز طيمح يها شاخص

آب، پسماندها،  يرفع مشكالت در بخش ها يراب  جوانان كشور،  نكهيا انيبا ب يجمهور سيرئ معاون

 يشده و روزها دهيشياند ها ندهيرفع آال يدر دولت برا يريو امثال آنها برنامه دارند، گفت: تداب ها ندهيآال

 .افتيبهبود خواهد  ستيز طيمح يها ضمن آنكه شاخص م،يدار رو شيدر پ يخوب

نجات  يبرا يداتياست تا تمه نيها بر ا شكشور اظهار كرد: تال ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 جوانان كشور اتخاذ شود. يها يبا استفاده از توانمند ينيرزميز يها ها و سفره تاالب

 ،ينيرزميآب ز يها بحث سفره ست،يز طيمح يندگيآال يامدهايسال است كه پ 60ادامه داد: حدود  يو

آب و  تيلذا با وضع م،ينيب يامروز اثرات آنها را م ها خود را در كشور نشان داده و و تاالب كيمسائل تراف 

 .ستيمناسب ن طيشرا م،يكه امروز دار ييهوا
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – هزاره سوم انيمتر در پا 5تا  اهايسطح آب در شيافزا

07/10/1400 

 

 شيگرما يفعل يقطب جنوب تحت روندها خساريكه ذوب شدن  دهد يهشدار م ديمطالعه جد كي

 .ابدي شيهزاره تا پنج متر افزا نيا انيتا پا اهايباعث شود سطح آب در تواند يم يجهان

 "3000سال "ا نام ب يا قطعه ايتانيدر بر يقيگروه موس كي يوقت ل،يم يليو به نقل از د سنايگزارش ا به

 كيشعر ممكن است  نيكه ا داد ياحتمال م يآب اشاره كرد، چه كس ريدر ز يمنتشر كرد و به زندگ

به  يجهان شيگرما يفعل ي) جنوبگان تحت روندهاice sheet(خساريباشد؟ در واقع اگر  ييشگويپ

 .ابدي شيمتر) افزا 5وت(ف 17تا  يهزاره جار انيممكن است تا پا اهايذوب شدن ادامه دهد، سطح آب در

 نيسرزم خساريدر ژاپن است كه سرنوشت  "دويهوكا"دانشگاه  ياز محققان به رهبر يهشدار گروه نيا

 كردند. يساز مدل كميو  ستيقرن ب انيرا تا پا يجنوب

اما اگر انتشار  ست،يرو به بهبود ن يريدر حال حاضر به شكل چشمگ طيكه شرا يدر حال م،يت نيگفته ا به

 نيفوت كنترل شود، ممكن است از ا كي ريتا ز اهايسطح در شيمهار شود و افزا يا گلخانه يزهاگا

 باشد. يزيسرنوشت گر

كه  يرا در صورت تيپرجمع يساحل يها نياز زم يعيمناطق وس تواند يم اهايقابل توجه سطح در شيافزا

 سكونت كند. رقابلينشود، غ دهيشيمحافظت از آنها اند يبرا يا چاره

منطقه در  نياست كه در واقع در اطراف قطب جنوب قرار گرفته است. ا يقطب ينيسرزم يجنوب نيسرزم

شامل جنوبگان،  يجنوب نيمقابل شمالگان كه در اطراف قطب شمال است، واقع شده است. سرزم

) بجنو يقطب ٔ◌ رهي(واقع شده در دايمنجمد جنوب انوسيكه در اق يا رهيآب و مناطق جز ،يخي يها صخره

 قرار دارد، است.
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همه سطح  شياست و كماب نيزم يجا نيقاره سردتر نياست. ا نيدر قطب جنوب زم يا قاره زين جنوبگان

و  يشمال يكايآمر قا،يآفر ا،يپس از آس نيقاره بزرگ زم نياست. جنوبگان پنجم  شده دهيپوش خيآن با 

 نيبلندتر نيهمچنها دارد.  همه قاره انيرا م تيجمع نيوجود كمتر نيبا ا يول  است، يجنوب يكايآمر

قاره  نيجهان به ا يها همه قاره انيدما در م نيانگيم نيتر نييرطوبت و پا نيانگيم نيكمتر ،يبلند نيانگيم

قاره،  نيدر جنوبگان قرار دارد. در ا نيكره زم نيريآب ش ريدرصد از ذخا 80بالغ بر  نيتعلق دارد. همچن

 گاهيپا 30و  يشگيهم ايساالنه  گاهيپا 40كه  رنددا يپژوهش گاهيپا 70به  كيكشور نزد 30به  كينزد

 هستند. يتابستان

مطالعه به  نيگفت: ا "دويهوكا"و هواشناس دانشگاه  ديمطالعه جد نيا سندهينو "چمبرز ستوفريكر"

تر فرا اريقطب جنوب بس خساريبر  كميو  ستيقرن ب ييآب و هوا راتييتغ ريكه تأث دهد يوضوح نشان م

 بود. هدخوا اهايدر سطح در يچند متر شيعواقب آن افزا نيدتريو شد رود يم كميو  ستياز قرن ب

 نيو همچن ندهيدر آ تر يواقع ييآب و هوا يوهايبر اساس سنار ها يساز هيافزود: مطالعه ما شامل شب يو

 است. جينتا يساز مدل يبرا خسارهاي گريد يها استفاده از مدل

هزار  50خود را بپوشاند و از  رامونياست كه پهنه پ يعيطب خچاليحاصل از  خياز  يا انبوهه خساري

موجود  يخسارهايترند. تنها  بزرگ ها خچالي اي يخي يها رهياز جز خسارهايتر باشد.  مربع بزرگ لومتريك

و شمال از كانادا  يا دهبخش عم "يالرنت خساري"كهن،  يها واقع هستند. در زمان نلنديدر جنوبگان و گر

 را پوشانده بود. كايآمر

از  ي. بخشنديگو يم "كاست خي"شدن را اصطالحاً  ذوب اي ريبر اثر تبخ خساريكاهش حجم  نيهمچن

پهنه " زيرا ن رديگ يشدن صورت م  از انباشته شيب "كاست خي"كه در آن  يحوضه برف اي خساري

 .نديگو يم "كاست خي

 دهينام "ISMIP6"ارانش انجام شده است، به اختصار و همك "چمبرز"مطالعه كه توسط دكتر  نيا
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 يبر رو يجهان شيگرما ريتأث نيتخم يبرا يمياقل يها نسل مدل نيدتريمطالعه از جد ني. اشود يم

است  دادهنشان  زيآن ن جياستفاده كرده است. نتا يقرن جار انيدر پا نلنديجنوبگان و گر يخي يها هيال

) منجر متريسانت 30تا  8(نچيا 12تا  3جنوبگان حدود  يخسارهايب شدن آ وقفه، يكه در اثر گرم شدن ب

 .شود يم اهايسطح در شيبه افزا

 توان يم ابد،ي يكاهش م يبه طور قابل توجه يا گلخانه يكه در آن انتشار گازها ييويحال، در سنار نيا با

 ) محدود كرد.متريسانت 3تا  0(نچيا 1تا  0رقم را به  نيا

و كاهش انتشار  وقفه يب شيگرما يرهايرا با در نظر گرفتن مس "ISMIP6"مطالعه  يها ينيب شيپ محققان

 هياول يها شيمشابه آزما قاًيدق يساز هي، شب2100گسترش دادند. تا سال  ندهيبه آ يا گلخانه يگازها

"ISMIP6" ند،ما يثابت م كميو  ستياواخر قرن ب يمياقل طيفرض كرد كه شرا ميبود و پس از آن، ت 

 اعمال نشد. يگريد يميروند اقل چيه نيبنابرا

در شرق  يا منطقه راتييجنوبگان و تغ يخسارهايجرم  رييكل تغ يها، بر رو مدل يها يدر خروج محققان

 و غرب قطب جنوب تمركز كردند.

تا  1,5فوت( 17,7تا  4,9تا  تواند يم اهايسطح آب در ،يالديم 3000كه در سال  افتنديدر زين تينها در

 خساري يبخش از فروپاش نيكه منجر به بزرگتر - شيافزا يفعل يجهان شيروند گرما نيمتر) با هم 5,4

 .شود يغرب قطب جنوب م

سطح  شيكه افزا دهند يمحققان نشان م يها مهار شود، مدل يا گلخانه يحال اگر انتشار گازها نيا با

 تر) محدود شود.م 0,32تا  0,13فوت( 1تا  0,4تنها به  تواند يم اهايدر

 منتشر شده است. Glaciologyمطالعه در مجله  نيكامل ا يها افتهي
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روزنامه جوان مورخ  – اند بوده زيگر تيو مسئول نگر يآب كشور بخش رانيمد

08/10/1400 

 

 ينيرزمياست. تراز منابع آب ز نمانده يها باق چشمه يبرا يرمق گري. دستيكشور خوب ن يمنابع آب الح

غلط  تيريهاست مسئوالن با مد شدن است. مدت ها در حال خشك و رودخانه رود يم تر نييهر سال پا

و آن را خفه  تهخاندا يرا به گلوگاه منابع آب يعرضه و تقاضا، طناب زانيبه م يتوجه يو ب يمنابع آب

 اند. كرده

 يگربند مهسا

 

 ينيرزمياست. تراز منابع آب ز نمانده يها باق چشمه يبرا يرمق گري. دستيكشور خوب ن يمنابع آب حال

غلط  تيريهاست مسئوالن با مد شدن است. مدت ها در حال خشك و رودخانه رود يم تر نييهر سال پا

و آن را خفه  ختهاندا يرا به گلوگاه منابع آب ياضا، طنابعرضه و تق زانيبه م يتوجه يو ب يمنابع آب

را بر گردن  ها ريمسئوالن همه تقص د،يآ يم انيبه م يمنابع آب تيريهم صحبت از مد ياند. وقت كرده

 عينادرست صنا يي. جانماكنند يم يخودشان را الپوشان يها يريتدب يو سهم ب اندازند يباران م دنينبار

است. متأسفانه  شده ليخشك كشور تبد و يكمبود آب در مناطق مركز ليدال نيتر هماز م يكيفوالد به 

شده كه به لحاظ  سيتأس يدر مناطق ها ايدر يكياحداث در نزد يبر كشور به جا آب عياز صنا ياريبس

ها مسئوالن و  تن نه يطيشرا ني. در چنشوند يمحسوب م يممنوعه و بحران يها، مناطق برداشت از آبخوان

غلط اندر غلط  ماتياند، بلكه با تصم نكرده يها به مناطق ساحل آن ييجا به جا يبرا يكشور، فكر رانيدم

از كارشناسان  ياريبس دهي! به عقدهند يتوسعه داده و م زيآب ن را در مناطق خشك و كم عيصنا نيشان، ا

 يدارند، به طور حتم پا يالدفو عيفارس به سمت صنا جيبه انتقال آب از خل دياز مسئوالن تأك يبرخ يوقت
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و  يتمركز بر حل مشكالت آب شرب و كشاورز يمسئوالن به جا نيا راياست، ز انيدر م يا منافع عده

اند و با وجود  شده يفوالد عيآب صنا نيتأم ريتر، درگ و كارشناسانه تر يعلم يها عمل به راهكار

با حجت » جوان«رابطه  ني. در همرنديگ ينمكار را در نظر  نياز ا يتبعات ناش ،يدر پ يپ يها هشدار

مدرس گفتگو  تيآب دانشگاه ترب يگروه مهندس يعلم ئتيپژوهشگر حوزه آب و عضو ه ،يآباد انيم

 .ديخوان ياست كه مشروح آن را در ادامه م كرده

 

 است؟ نبوده يكشور كاف يمنابع آب ايآ م؟يا دهيرس يامروز به بحران آب چرا

 كيكه  يرخداد يعني» بحران« رايكشور اشتباه است، ز يآب طيشرا يبرا» بحران«ه كلم ديتوجه كن ابتدا

 كيزلزله در  يمسئوالن است. مثالً وقت تيريها سوءمد از سال يكه ناش ينه چالش آب افتد، يدفعه اتفاق م

 ها، يخشكسال يو حت ينيرزميز يها به وجود خواهد آمد، اما افت آب يبحران طيلحظه رخ دهد، شرا

 بحران هستند. ها نيگفت ا شود، يهستند كه به مرور زمان رخ داده و نم ييها نديفرآ

ها چمن  در كالنشهر ننديب ياما مردم م م،يدار» بحران آب« نديگو يسال است كه مسئوالن م 30 حدود

ت با وجود مشكال ني. همچنابدي يم شيافزا زيها ن شهر نيا تيهر سال جمع نكهيو بدتر ا شود يكاشته م

كه مسئوالن  ييها شدارموارد با ه نيانجام شده همه ا تيپرجمع يها در شهر هيرو يب يها وساز ساخت ،يآب

 است. ريمغا دهند، يم يمنابع آب ريدرباره اتمام ذخا

كنترل آن  ايرفع  يبرا ياقدام مؤثر كنند، يصحبت م» بحران آب«سال كه مسئوالن از  30 نيدر ا چرا

 اند؟ انجام نداده

آن  زيارائه شود ن يها راهكار به آن ي. وقتروند ينم ياساس يها كشور، سراغ كار يمسئوالن حوزه آب أسفانهمت

كه  يشود! در صورت دايپ يتر عيسر يها راهكار دياست و با يبحران طياالن شرا نديگو يو م كنند يرا رد م

را از  طيموجود را خشكانده و شرا يآب عابو غلط خود، من تر عيسر يها سال است با راهكار 30مسئوالن،  نيهم
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در  زين يو منابع مال اريو اخت شد يها به نظرات متخصصان گوش داده م سال نيا ياند. اگر ط بد به بدتر رسانده

 .شد يم يريجلوگ يتلخ در حوزه آب عيوقا نياز ا يارياز وقوع بس گرفت، يها قرار م آن ارياخت

 

 برده است؟ نيما را از ب يمنابع آب ريذخا ياقدامات غلط چه

از آب  يبيآب كشورمان است. مسئوالن، مسئله آب را ترك تيريدر مد يمشكل جد نياول ينگر يبخش

زمان  كيدارند.  ينگر يو بخش ننديب ينم يو انرژ ستيز طيمح ،يصنعت، كشاورز ،يشرب و بهداشت

و تمام  انداختند يند، مهست يكننده آب شرب و بهداشت را بر گردن مردم كه مصرف يمشكالت آب

موضوع متمركز شده بود كه مثالً مردم مراقب  نيهم يرو ونيزيو تلو يشهر يها لبورديب يرو غاتيلتب

از مصارف آب  شيب يگفتند مصارف آب كشاورز يآب منازلشان چكه نكند! اما بعد از مدت ريباشند ش

شرب را رها كردند و در آب  حيمصرف صح يبرا يساز فرهنگ گرياست، پس د يشرب و بهداشت

انگشت اتهام را تنها به سمت كشاورزان گرفتند و  زيبخش ن نيها در ا متمركز شدند. آن يبخش كشاورز

انجام ندادند.  يكشاورزان اقدام درخور ياريناقص آب يها ستمياز س يرفع مشكالت ناش يبرا

 يكشاورز ياريو انتقال آب عيتوز ياه رفت كه در سامانه شيپ ييتا جا يمسئوالن در منابع آب تيريسوءمد

 شد يكه از پشت سد رها م يدرصد آب 70كه  ميوجود داشت. متأسفانه شاهد آن بود يمشكالت جد زين

 اي ريتبخ يوزارت كشاورز اي رويوزارت ن تيريسوءمد ليبه دست كشاورزان برسد، به دل نكهياز ا شيپ

كه به  يو فوالد يميپتروش عيصحبت از صنا نكهياادامه داشت تا  ها تيريسوءمد ني. اشد يجذب خاك م

كنار  يكينزد يرا به جا عيصنا نيمثالً چرا ا شد؛ يمطرح م يآمد و سؤاالت انيبر هستند به م شدت آب

مسئوالن  ،يبه نقاط ساحل عيصنا نيانتقال ا يحال به جا نياند. با ا كرده يانداز راه يدر فالت مركز ا،يدر

كه در اكثر نقاط  ياند. در صورت آن ارائه كرده يساز نيريانتقال آب و ش ييها رحچون ط ،يدرمان يها راه

 است. نشده تيرعا يمسئله در كشور ما به درست نيبر كنار آب است، اما ا آب عيصنا گاهيجا ايدن
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 اند؟ كشور نقش داشته يچالش آب جاديها در ا ها و نهاد سازمان كدام

سازمان  ست،يز طيسازمان مح ،يوزارت جهاد كشاورز رو،ينوزارت كشور، وزارت  ،يشهر تيريمد

 يو اساس يديدر كشور نقش كل يآب يها چالش جاديقطعاً در ا يبرنامه و بودجه و وزارت راه و شهرساز

 دارند.

خالف  نيو ا افتد يها اتفاق م كه در كالنشهر ييها يساز كه بلندمرتبه ميعنوان مثال، شاهد آن هست به

مردم و  بيدستشان را در ج ها يشهردار ا،يدن يدر كشور است. در كجا يآبمنابع  تيريمد

و عوارض را هم  ميآن وقت جرا كنند، يرا اجرا م ينيسرزم شيبدون ضوابط آما يها وساز ساخت

ها  كه كالنشهر يطي! در شرادانند؟ يآب خودشان را مسئول نم نيمشكالت تأم جاديو هنگام ا رنديگ يم

 يضعف قانون كي نيمشكل ندارد؛ ا نيحل ا يبرا يتيمسئول يشهر تيريهستند، مد يدچار مشكالت آب

غلط  سعهمن در شهر، تو نديگو يشهرداران م يطيشرا نيدر چن رايبه آن توجه شود. ز دياست كه با

 يها در دوران ايكه آ ديسؤال پاسخ ده نيندارد! شما به ا يآب آن هم به من ربط نيو تأم دهم يم

 يوقت ايها چطور؟ آ حل مسئله آب داشتند؟ شهرداران كالنشهر يبرا يا صمت دغدغه انريمختلف، وز

 جاديا يآب مشكالتها  شهر نيدر ا يآن كردند؟ وقت ازيآب موردن نيبه تأم يدادند توجه يتوسعه شهر

و نگران  ميتوسعه ده ضابطه يشهر را ب شود ياست؟ مگر م آن بوده يكدام شهردار پاسخگو شود، يم

و  تيريمسئله نبود مد ست،يآب ن يابيكم اي يپس مسئله، مسئله خشكسال م؟يآب آن نباش نيتأم

 آب است. يحكمران يها سازوكار

 

 آب شهر خود دارند؟ نيتأم يبرا يتيمسئول ها يشهردار گر،يد يها در كشور ايآ

 يا اگر منطقه دانند يكه م رايهستند. ز ها يشهردار ،يآب شهر ياصل يمتول ا،يدن يها از كشور ياريبس در

 يها شهرداران در شهر رانيخودشان هستند، اما در ا زيآب آن ن نيتوسعه دهند، مسئول تأم ضابطه يرا ب
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 نديگو يآب م نيتأم شكالتو هنگام وقوع م رنديگ يرا هم م مشيو جرا كنند يم يساز مختلف بلندمرتبه

به  ي، مسئله را از لحاظ ساز و كار حكمرانمنابع آب تيريندارد. متأسفانه ما در بحث مد يبه من ربط

 .ستنديقائل ن يتيمسئول چيه گريد يها ها و نهاد خصوص سازمان نيو در ا ميا داده ليتقل رويوزارت ن

 

است،  برده نيرا از ب يخود منابع آب تيريكه با سوءمد يمسئول اي ريبرخورد با مد يبرا يسازوكار ايآ

 وجود دارد؟

 يهستند تا به حال احساس نگران رود ندهيامروز زا تيكه مسبب وضع يمسئوالن و رانياز مد كي كدام

 يآب مطمئن هستند اگر هر كار يمنظر در حوزه حكمران نياز ا رانياند كه بازخواست شوند؟ مد كرده

ها  غلط آن ارتبعات ك گريسال د 15 ايسال  10اگر  يحت اورنديكشور ب يسر حوزه آب ييكنند و هر بال

 منتقد هم باشند! توانند يوجود ندارد، بلكه م ييبه پاسخگو يازيها ن تن ود نهمشخص ش

گذشته  يها در دوره يآب رانيكه خودشان مد كنند يم يانتقاد را مسئوالن نيشتريب رود ندهيحوزه زا در

آب، سازو كار  يمنتقد هم هستند! متأسفانه در نظام حكمران ،ييپاسخگو يها به جا اند. آن بوده

 يارديليم يها جهدرخواست بود ت،يوضع نيمسببان ا نكهيبدتر ا م،يرا ندار ييو پاسخگو يريپذ تيولمسئ

 كنند. تيرياند تا آن را مد داده

مگر  هياروم اچهيدر يايستاد اح ريدب د؛يرا نگاه كن رود ندهيزا يو ماجرا هياروم اچهيدر يايپروژه اح شما

 يكشور بوده، اما به جا ينفر دوم در حوزه آب شانياست؟ ا در كشور نبوده يجهاد كشاورز ريسال وز 14

 است! شده اچهيدر ياياح يبرا يياجرا ريعملكرد غلط در آن دوران، حاال دب يبرا ييپاسخگو

 

 است؟ ازين ييمجاب كردن مسئوالن به پاسخگو يبرا يسازوكار چه

 ،يارز ،يفرهنگ ،ياسيس ،ياجتماع بر مسائل يخوب را كه مبتن يحكمران يها زميها و مكان سازوكار ديبا
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و  يريپذ تيمسئول زميبحث مكان ني. اولميو آن را مطالبه كن نييكشور تب يما است برا يخيو تار يمياقل

 است. ييپاسخگو

را حل كنم و  رود ندهيمشكل زا خواهم ينفر آمده و گفته من م كيكنند.  اياح خواهند يرا م رود ندهيزا

 رانيبردارم! مگر مد المال تياز بودجه و ب اچهيدر يايتومان به اسم اح ارديليزار مكار چند ه نيا يبرا ديبا

به اسم نجات  ارديليچند هزار م همها است  آن تيريماحصل مد رود ندهيزا يكه اصطالحاً وضع فعل نيشيپ

 يارو سازوك زميمكان چيدر حال حاضر ه نداختند؟ين يروز نيخرج نكردند و آن را به چن رود ندهيزا

را دارد چند سال بعد كه تبعات و  رود ندهينجات زا يكه ادعا يآن فرد اي ريوجود ندارد كه اگر آن مد

رفت، پاسخگو باشد. متأسفانه تبعات  هدر المال تيشد و ب جاديا رود ندهيدر حوزه زا يتر يمشكالت جد

 بپردازند. ديكشور را نظام، انقالب و مردم جامعه با رانيغلط مسئوالن و مد ماتيتصم

 

 ؟يصنعت و كشاورز اياست  شتريب يمشكالت آب جاديدر ا يآب شرب و بهداشت سهم

كننده آب است كه به مراتب  كننده و مصرف برداشت نيتر بزرگ يبخش كشاورز ايدن يهمه جا مشابه

ر مشهد و متفاوت است؛ مثالً د يمسئله در هر شهر نياما ا كند، يم جاديا نهيزم نيرا در ا يشتريمشكالت ب

 .گريد يها خشچون كرمان و خوزستان ب ،ييو در شهرها رديمدنظر قرار گ ديتهران بخش آب شرب با

 يها و ساز و كار ها زمياصالح مكان ديبا تي. اولوميكن يبند تياولو ميتوان ينم ميدنبال متهم هست اگر

اشاره كردند نقش  يه رهبرهمانطور ك يعني. يريپذ تيمسئول ت،يشفاف ،ييپاسخگو يعنيباشد.  يتيريمد

 مردم. ركتبسته و بدون مشا يها نگرفتن پشت در ميتصم يعنيمشاركت مردم در شبكه مسائل، 

 يمدت بتواند كار در كوتاه ديبسته راهكار بدهد، شا يها دارد و پشت در يقو يكه الب يپولدار صنعت

 .رود يمردم ماز آن به چشم  يناش يها بيدود آس مدت يانجام دهد، اما در طوالن
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آن را مطرح كرده و در دستور كار قرار  يساز نيريو ش ايچون انتقال آب از در ،ياقدامات مسئوالن

 را جبران كند؟ يآب يها ازين تواند يراهكار م نيا اياند. آ داده

هر كدامشان از اول چرخ را خودشان اختراع كنند و شكست را تجربه  خواهند يدر كشور م مسئوالن

طرح  رود ندهيشده در زا جاديمناقشات ا يو منتقد شوند. مگر مشكل اصل مياشتباه كرد نديبعد بگوكنند. 

راهكار حل  چطوراست؟ حاال  كرده ريو چهار محال را درگ زدينبود كه سه استان اصفهان،  يانتقال آب

 است؟ باز هم انتقال آب شده رود ندهيمناقشات زا

طرح مطالعات  نيكه ا ميانجام شد، هر چقدر داد زد زديبه  كه طرح انتقال آب از اصفهان يموقع

گوشش بدهكار  يخواهد شد، كس يتيامن يو حت ياسيو س يندارد و سبب مشكالت اجتماع ياجتماع

از  كيكدام  رند،يگ يم ياز آب گل آلود ماه يآنور آب يها شده و رسانه جاديا يتينبود. حاال معضل امن

 مان، پاسخگو هستند؟در آن ز رندهيگ ميمسئول تصم

نظارت و  يبرا يزميمكان چيو ه كنند يم خواهد يدلشان م يما هر كار رانيهمانطور كه گفتم مد متأسفانه

است كه ما مشكل  نيا ام، دهيكه من به آن رس يا وجود ندارد. مسئله ييپاسخگو يها برا مجاب كردن آن

 دهد؛ يو انجام م خواهد يه هر كس دلش مشود ك يكه مانع هر كار ستين يزميمكان م،يندار يخشكسال

 است. نيگمشده ا ديبزند و بگو اديفر ديرسانه با

چند سال كشور را  خواهند يكشاورزان است، مسئوالن م يبرا رود ندهيزا يحال حاضر مشكل اصل در

سائل بدهند؟ پس م عيفارس بردارند و به صنا جياز خل يارديليچند هزار م نهيمعطل كنند و آب را با هز

 شود؟ يآب شرب چه م شود؟ يآب كشاورز چه م

 

 وجود دارد؟ يآب ازيشده است كه ن يانداز راه ييبر هستند در جا و فوالد كه آب يميپتروش عيصنا چرا

كه  دانسته ينم استگذارياما بر فرض كه آن زمان س رد،يگ ياست كه مورد نقد قرار م يگريهم مورد د نيا
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 دهد؟ يكار غلط ادامه م نيچرا به ا داند، يدارد، حاال كه م يبار انير، تبعات زب آب عيصنا نيا يانداز راه

 كنند؟ يانداز راه گريفوالد د ارخانهو سبزوار سه ك شابورين يدر دشت بحران خواهند يحاال چرا مسئوالن م

ف آب و مصر يساز نهيبه يرو ايصحبت از انتقال آب از در يو به جا ندياياست مسئوالن به خود ب بهتر

 دهند، يرا هدر م المال تيها پول ب تن غلط خود نه ماتيبا تصم رايعرضه و تقاضا تمركز كنند. ز تيريمد

 يبرا كنند يم المال تيب بيتومان دست در ج ارديليبلكه جامعه را نابود خواهند كرد. چند هزار م

 متياست، اما همان را به ق لمالا تيب بيو از ج يا ارانهيشان،  كه آب، برق، سنگ و معادن ييها يفوالد

آب در كشور  تيري. گمشده مدگذارند يم بشانيو سودش را در ج فروشند يبه مردم م يدالر بازار جهان

 زد. اديآن را فر دياست كه با نجايا

 

 ست؟يكشور چ يمسئوالن حوزه آب يمناسب شما برا راهكار

 نكهي. دوم اميرا اصالح كن مانيكردهايرو دياست و قبل از راهكار با تيريمد كرديما رو ياصل مشكل

مسئوالن اصالح و مشخص  ييو ساز و كار پاسخگو يريپذ تيساز و كار مسئول ت،يساز و كار شفاف ديبا

 شود. ليمسئوالن تبد انيباور در م كيبه  نيسرزم شيبحث آما ديبا نيشود. همچن

» اصفهان« ميخواه ي. ما مميا را درنظر نگرفته نيسرزم شيمختلف مسئله آما يها ها و شهر در استان متأسفانه

 يبرا يحرف زين يدر كشاورز ميخواه يم نيكشور شود، همچن يباشد هم قطب صنعت يستيهم شهر تور

كه  ميتوقع دار تيعوض نيبا ا يبماند، حت يهم مانند سابق جار رودش ندهيگفتن داشته باشد و آب زا

 شود؟ يدر كنار هم م ها نيهم پاك و صاف باشد! اما مگر همه ا شيهوا

كشور ما مشخص شود و بدانند كه از هر شهر چه  رانيمسئوالن و مد استمداران،يس كرديرو ديبا نيبنابرا

 داشته باشند. يحيصح يزير هر شهر برنامه يبرا شانيها و براساس خواسته خواهند يم
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قتصاد مورخ روزنامه دنياي ا – عمان به زاهدان و زابل يايضرورت انتقال آب در

09/10/1400 

 

و  ستانيعمان به استان س يايطرح انتقال آب از در« يمجلس در گزارش يها : مركز پژوهش اقتصاد يايدن

عمان با هدف رفع كمبود آب  يايموضوع انتقال آب درگزارش،  نيكرد. در ا يرا بررس» بلوچستان

 لي. به دلتشده اس دييزاهدان و زابل تا يشهرها تيو بلوچستان با اولو ستانيمناطق مختلف استان س

 يمنطقه از كشور دچار بحران جد نيآب شرب ا نيخشك منطقه، تام ميو اقل يدرپ يپ يها يخشكسال

از بحران آب در  يبه حداقل رساندن مشكالت ناش يبرا يو جد ياقدام عمل تر عيهرچه سر دياست و با

 .رديمنطقه صورت گ نيا

و  يشرق يخصوص مناطق مرز از آب استان مذكور، به يا بخش عمده نيدر حال حاضر، منبع تام 

 ران،يآبه ا حق نيتام يبرا ياسيس يها است كه عالوه بر چالش رمنديعمدتا از رودخانه ه ،يشرق جنوب

آب  نيدر منطقه، مانع تام يخشكسال طيشرا زيدر افغانستان و ن رمنديرودخانه ه يمتعدد رو يها يسدساز

به طور كامل خشك  بايتقر رمنديهامون با قطع آب ه يها كه تاالب يرودخانه شده، به طور نيا يورود

به لزوم  مواجه شده است. با توجه يجد اريمردم منطقه با چالش بس شتيو مع اتيح تياند و وضع شده

نسبت  تر عيهرچه سر استمناطق، الزم  نيو ممانعت از مهاجرت مردم از ا يدر مناطق مرز تيحفظ جمع

 36گزارش، با توجه به ماده  نيو اقدام شود. بر اساس ا يشياند منطقه چاره نيآب در ا داريپا نيبه تام

آب شرب  نيتام يبرا ايآب در يساز نيريش تيبر لزوم استفاده از ظرف يساله توسعه مبن قانون برنامه پنج

 نيو انتقال آب تام يساز نيرين مناطق را با استفاده از شياز كمبود آب ا يبخش توان يم ،يجنوب يها استان

درصد است، در  2عمان تنها  يايدر در فارس جيآب خل يساز نيرياز ش رانيكرد. در حال حاضر، سهم ا

گسترش  يالزم برا داتيتمه ديبا نيبحران آب مواجهند. بنابرا كشور با ياز مناطق جنوب ياريكه بس يحال
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و استفاده از آن، با در نظر گرفتن مالحظات  ايآب در يساز نيريبه ش وطمرب نينو يها يفناور

ساله ششم توسعه اشاره  . در قانون برنامه پنجديبه مرحله اجرا درآ عايشود و سر دهيشياند ،يطيمح ستيز

 نيتام ايكردن آب در نيريش قياز طر ديكشور با يمناطق جنوب يدنيآب آشام درصد30شده كه حداقل 

 نيدر ا تيحفظ ثبات و امن ،يشرق يحاكم بر مرزها يتيگزارش، با توجه به مسائل امن نيا اساسشود. بر 

ساكن شده و مانع  تيمناطق باعث حفظ جمع نيا يآب برا داريپا نيدارد. تام ياريبس تيمناطق اهم

و تبعات آن، از جمله  ياز خشكسال يمناطق خواهد شد. چنانچه مشكالت ناش نيردم از امهاجرت م

به  زيمناطق ن نيا تيشدن مرزها از سكنه، امن يمهاجرت و خال شيمناطق رفع نشود، با افزا نيا يآب كم

زاهدان و  يشهرها تيبا اولو يبه مناطق شرق يشده، آبرسان مخاطره خواهد افتاد. با توجه به مسائل عنوان

 است. دييزابل مورد تا

 نييتع و عدم يو حقوق يفن راداتيا يطرح، دارا نيا هينكته اشاره داشته كه متن اول نيها بر ا پژوهش مركز

 است. دييعمران مجلس، مورد تا ونيسياست، اما پس از انجام اصالحات در كم ينهاد و مسوول متول
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 09/10/1400ياي اقتصاد مورخ روزنامه دن – ندهيها در هفته آ شعاع بارش

 

نقاط  شتريبرف و باران ب    بارش ندهيكرد، هفته آ ينيب شيپ رويآب وزارت ن قاتي: موسسه تحق اقتصاد يايدن

 يغرب شمال زيو ن يغرب جنوب، جنوب يها در نواح   بارش نيا زانيكشور را دربرخواهد گرفت، اما م

 خواهد بود.    توجه قابل

 يها   آن است كه بارش انگريب رويآب وزارت ن قاتيگزارش تازه موسسه تحق رو،يگزارش وزارت ن به

ها در مناطق جنوب و    وقوع بارش ،ياساس هفته جار ني. بر اشود يدر سطح كشور آغاز م ريفراگ

و  رقاز مناطق واقع در ش يپراكنده در برخ يها   مركز  و غرب كشور و وقوع بارش تا يغرب جنوب

 يهفته دوم د يبرا شده ينيب شيانداز بارش پ   با توجه به چشم نيكشور مورد انتظار است. همچن يشرق شمال

ها در    ه وقوع بارشك يطور   مناطق كشور مورد انتظار است؛ به شتريدر ب    )، وقوع بارشماه   يد17به  ي(منته

خنج،  انيمندكار ،يجنوب يها   ليمس وكل مهران  زيآبر يها   (حوضه يغرب جنوب و جنوب ينواح

كوچك) و  يها   رود و رودخانه   بلوچستان، حله يها   رودخانه ان،يهامون، جازمور ج،يبندرعباس و سد

 زانيم نيشتريب ماه   يد10به  ي، هفته منتهگزارش نيا هيتر خواهد بود. بر پا   توجه كشور قابل يغرب شمال

 نيو متوسط بارش ا متر يليم144/ 5 نهيشيعمان با ب يايو در فارس   جيخل ياصل زيها در حوضه آبر   بارش

/ 2 زانيارس به م 2درجه زيدر حوضه آبر يبارش در هفته جار زانيم نياست. كمتر متر يليم28 زيحوضه ن

كه از  زيقوم ن   قره زيصفر است. حوضه آبر زيحوضه ن نيا يبرا شده ينيب شيو متوسط بارش پ متر يليم0

 متر يليم11/ 1 زانيبه م »يبارش نهيشيب« نيهفته شاهد كمتر نيكشور است، در ا زيآبر ياصل يها   هحوض

 هفته نيا يبرا شده ينيب شيبارش پ زانيخواهد داشت. م متر يليم0/ 6 زانيبه م يخواهد بود و متوسط بارش

 زيو در حوضه آبر است يمتر يليم6/ 9و متوسط  يمتر يليم74 نهيشيبا ب يفالت مركز زيدر حوضه آبر

را تجربه خواهد كرد. حوضه  يمتر يليم1/ 9و متوسط بارش  يمتر يليم27/ 1بارش  نهيشيخزر ب يايدر
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 يمتر يليم1/ 6بارش  و متوسط يمتر يليم13/ 2بارش  نهيشيب ماه   يد10به  يشرق در هفته منته يمرز زيآبر

 متر يليم0/ 2با متوسط  متر يليم3/ 6بارش  نهيشيهم ب هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يو برا كند يرا تجربه م

نسبت به  ماه   يد17به  يكشور در هفته منته يبارش تيگزارش، وضع نيشده است. بر اساس ا ينيب شيپ

بارش خواهند بود. ضمن آنكه از مجموع  ياراكه اكثر مناطق د يبهتر خواهد شد، به طور يهفته جار

 يها   هشت حوضه بارش ز،يآبر يها   حوضه تيريگانه مد9 يها   و محدوده 2درجه ،ياصل زيآبر يها   حوضه

 زيحوضه آبر رو،يآب وزارت ن    قاتيموسسه تحق ينيب شيرا تجربه خواهند كرد. بر اساس پ يمتر يليم200

را تجربه خواهد كرد،  يمتر يليم200بارش  نهيشيب ماه   يد17به  يه منتهدر هفت رانيلوت ا ريكو 2درجه

در هفته  زين يفالت مركز ياصل زي. حوضه آبررسد   يم متر يليم27/ 5ضمن آنكه متوسط بارش آن به 

 زانيرا خواهد داشت. م يمتر يليم23/ 9و متوسط بارش  يمتر يليم200بارش  نهيشيب ماه   يد17به  يمنته

با متوسط  متر يليم200 زيعمان ن يايو در فارس جيخل زيآبر يحوضه اصل يبرا شده ينيب شيپ يبارش نهيشيب

 يبارش نهيشيب زين انيهامون، جازمور 2درجه زيخواهد بود. ضمن آنكه در حوضه آبر متر يليم57/ 1بارش 

 ماه،   يد17به  يمنته خواهد بود. در هفته متر يليم72/ 6داشت كه متوسط بارش آن  ميخواه يمتر يليم200

است كه متوسط  متر يليم200 جيسد ندرعباس،ب 2درجه زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ نهيشيب

در هفته  يجنوب يها   ليكل، مهران و مس 2درجه زي. حوضه آبررسد   يم متر يليم92/ 5به  زيبارش آن ن

/ 2 زيخواهد كرد و متوسط بارش آن ن را تجربه يمتر يليم200 يبارش نهيشيب ماه   يد17به  يمنته

حوضه  ز،يآبر يها   حوضه تيريگانه مد9 يها   هفته، محدوده نيدر ا نيخواهد بود. همچن متر يليم136

حال متوسط  نيو در ع كند يرا تجربه م يمتر يليم200 يبارش نهيشيب زين يو شرق يفالت مركز زيآبر

 ماه   يد17به  يدر هفته منته زين يجنوب يها   و حوضه يخواهد داشت. زهره، جراح يمتر يليم23 يبارش

شرق در  يمرز ياصل زيخواهند داشت. حوضه آبر يمتر يليم77/ 1با متوسط  يمتر يليم200بارش  نهيشيب

 ياست. در هفته منته متر يليم24/ 3 زيدارد و متوسط بارش آن ن يمتر يليم113/ 9بارش  نهيشيهفته، ب نيهم
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شده و  ينيب شيپ متر يليم112/ 5بارش  نهيشيهم ب هياروم اچهيدر ياصل زيحوضه آبر يابر ماه،   يد17به 

بارش  نهيشيب ادشده،يقوم در هفته  قره زيآبر ي. حوضه اصلديخواهد رس متر يليم18/ 9متوسط بارش آن به 

هفته  خزر در يايدر ياصل زيخواهد داشت. حوضه آبر يمتر يليم14/ 3با متوسط بارش  متر يليم76/ 8

 متر يليم82/ 5بارش آن به  نهيشيب كه بيترت نيبارش را تجربه خواهد كرد به ا نيكمتر ماه   يد17به  يمنته

 .رسد   يم متر يليم12/ 5و متوسط بارش آن به 
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بحران آب را تجربه  2040كشورها تا سال  كدام دهد؛ يگزارش م نياقتصاد آنال

 10/10/1400اقتصاد آنالين مورخ  - خواهند كرد؟

 

 دست و پنجه نرم خواهد كرد. يبحران طياست كه با شرا يياز كشورها يكي رانيا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ديمكعب رسمتر  ارديليم 18,7كشور به  يآب سدها ريذخا

12/10/1400 

 

 يروز از سال آب 101شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده -رنايا -تهران

 18,7كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زانيماه) م يد 11تا  1400مهر ماه  ي(ابتدا ،يجار

 متر مكعب است. ارديليم

ها  بارش زانيچندان مطلوب نبود و م زييكشور در پا يها بارش تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

اعالم كرده بود  ين هواشناسسازما شتريكه پ چنان فصل آن نيا يآن است كه خشكسال انگريفصل، ب نيدر ا

 است. ريساله اخ 50 يها نيتر از خشك يكي

) يتا سوم د 1400مهرماه  ي(ابتدا يجار يدر سال آب دهد يها هم در كشور نشان م بارش يقبل گزارش

 ها نسبت به متوسط بلندمدت است. بارش يدرصد 39از كاهش  يرخ داد كه حاك يبارندگ متر يليم 47,5

كه طبق  يطور آنها گذاشته است، به رهيكشور و حجم ذخ يسدها يها اثر خود را بر رو كاهش بارش نيا

 .دهد -يگذشته را نشان م يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 40معادل  يكاهش روياعالم وزارت ن

كشور نشان  يسدها تيوضع يآب كشور گفت: بررس يها دفتر اطالعات و داده ركليمد نه،يزم نيا در

متر  ارديليم 5,14ماه معادل  يد 11مهرماه تا  يكشور از ابتدا يبه سدها يكل حجم ورود زانيم دهد، يم

 .دهد -يگذشته را نشان م يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 40معادل  يمكعب است كه كاهش

ر د دروديو سف انيو ن ليشم رود، ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيافزود: م» زاده قاسم روزيف«

 درصد است. 77سد كوثر در حدود  يپرشدگ زانيدرصد و م 22تا  13حدود  يفعل طيشرا

به  يجار يمتوسط مخازن در سال آب يپرشدگ زانيخوزستان و تهران، م هاي -داد: در استان ادامه يو

 درصد است. 18درصد  و  42در حدود  بيترت
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 ينيب شيپ يا و منطقه يجهان يها مدل شيپابر اساس  رو،يآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ياعالم  قبل طبق

 60به مدت  ياز صبح امروز وقوع بارش يجنوب يها و حوضه يجراح -زهره زيآب و هوا، در حوضه  آبر

 ژهيبه و رمزگاندر استان ه متر يليم 250تا  200) يحداكثر نقطه ا ي(تجمع يبيتقر زانيساعت و به م

 محتمل خواهد بود. يمركز ينواح
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 نديها، اوضاع ناخوشا رغم آغاز بارش يعل؛ هياروم اچهيبر در رياخ يها بارش زيناچ رياثت

 12/10/140خبرگزاري تابناك مورخ  – ادامه دارد. هياروم اچهيدر

 

تراز آب  رو،يمنتشره توسط وزارت ن يآمارها ني، بنا به آخر نيگزارش تابناك به نقل از خبرآنال به

و  متر يسانت 61بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1270,65 ماه، يد 11در روز  هياروم اچهيدر

 كاهش داشته است. متر يسانت كي "1400مهر  كي" يروز سال آب نينسبت به نخست

 لومترمربعيك 35كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و  لومترمربعيك 1350با  زين اچهيآب در وسعت

 است. دهيرس لومترمربعيك 2062نسبت به روز نخست مهرماه امسال به  شيافزا

متر  ارديليم 1,98است كه  دهيرسمترمكعب  ارديليم 2,7به  يآب كرهيپ نيحجم آب موجود ا نيهمچن

 سال كمتر شده است. كي يمكعب در ط

 است. 97 ماه ياز د هياروم اچهيدر تيوضع نيناخوش احوال و بدتر تينشان از وضع طيشرا نيا

 كيمتر، نسبت به وسعت اكولوژ 3,46خود  كينسبت به تراز اكولوژ هياروم اچهيكه در ستيدرحال نيا

 مترمكعب فاصله دارد. ارديليم 12,8خود  كينسبت به حجم آب اكولوژ مربع و لومتريك 2573خود 

 نيكامل ا يخشك يها يزن گمانه اچه،يروند و سرعت كاهش تراز و وسعت و حجم آب در نيا ادامه

با  اياح يبرا يتوجه جد ازمندين اچهيدر نيكرده است و ا جاديا رياخ يها يبارش يرا با ب اچهيدر

 .ستيليتكم يها حل راه
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 12/10/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -مساله آب

 

واقع شده و همواره كمبود آب با ذات  خشك   مهيدر منطقه خشك و ن رانيا ياياز جغراف يميگستره عظ

از  ابياستحصال آب كم هيتنها بر پا رانيا يمركز تمدن فالت رو،   نياست. از ا    بوده نيعج مياقل نيا

 است.    افتهي نيتكو ينيرزميز يها   سفره

 ريتاث ها زنده بودند، تحت   ها و قنات   كه هنوز رودخانه يزمان خ،يدر طول تار نيسرزم نيا يآب   كم

 نيا يبر منابع آب عتيبنوسانات ط شهيهم رو،   ني. از اشد   يم ديتشد يا   معمول و دوره يها   يخشكسال

 .دادند   يم قيخود را با آن تطب انيرانيحاكم بوده است و ا نيسرزم

 هيخود و مجبور به تحمل سا يمنابع آب يجيمرگ تدر رياس ران،يا دهيتفت نيسرزم ر،ياخ    چند دهه يط اما

 رييبدون تغ قياه عمحفر چ يتكنولوژ ن،يب نياست. در ا   بوده  فيضع يدر اثر حكمران يآب    يورشكستگ

    شده يثروت فرانسل نيكه موجب قلع و قمع ا    بوده يا   تنها به مثابه آلت قتاله ،يقبل يبردار   بهره يها   نظام

 كاشته است. رانيهمه ا يآب برا يكه حكمران ميهست ياست. امروز شاهد درو كردن محصول

نازك و  يها   اول به اتهام خشكاندن رگ فيم ردمته گاهيدر جا يو خشكسال مينشاندن اقل رو،   نيا از

است. واضح است كه راهبرد حل مساله آب با  يياتهام ناروا ،ينيرزميز يها   آب يها   سفره فينح

تر  و بزرگ تر   دهيچيپ اريسب يرا در باتالق معضالت رانيبسا ا نخواهد برد و چه ييمفروضات اشتباه راه به جا

 فرو ببرد.

نظر    مقصر بود! به افتنيبه دنبال  ديكه نبا رسد يگفته به گوش م نيطور مرتب ا به ران،يآب احل مساله  در

و  يانگار   عوامل بروز مساله آب را در حد سهل كنند، يرا لحاظ م فرض شيپ نيكه ا يافراد رسد،   يم

ن و انجام ندادن كار، هر انجام داد ،يحقوق اتياست كه در ادب يدر حال نياند. ا   كرده يساز   قصور، ساده

نهاد مسوول اجرا نشود  كي يحفاظت فيوظا يديمدت مد نكهيارتكاب جرم محسوب شود. ا تواند يدو م



   

 

 

79 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 است.   بلكه برعكس، جرم اتفاق افتاده  ست؛يوقوع جرم ن دست گذاشته شود، نشانه عدم يو دست رو

 ريز ژنيبا سطح اكس ييكرونا ماريب كي ژنياكسشود: پرستار كپسول  انيكه ب ماند   يم نيبه ا يعمل   يب نيا

 جهينت ايانجام نداده، اما آ يمرده است! البته كه شخص پرستار كار ماريرا وصل نكرده و ب 80

 است؟! يرفتنيدر دادگاه پذ اش   ينبودن و كاهل ريپذ تيمسوول

اكتفا نكرده، بلكه  يميتصم   يتنها به اتخاذ موضع ب ر،ياخ يها سال يحكمران آب، ط ن،يبر ا عالوه

است؛  انيدر جر يا   هيرو نيدر حل مساله آب چن زياكنون ن است. هم   مرتكب شده  زين يفاحش يخطاها

 در حال وقوع هستند. يديجد يها   در حال تكرار و البته جرم نيشيپ يها   جرم

نظر    چرا كه به د؛ييپو توان ينم زيحل را ن   از راه يموارد، بخش بزرگ نيا گرفتن دهيتوجه كرد كه با ناد ديبا

باشد كه  ريپذ   امكان يو استفاده از تكنولوژ محور كيتكن يها بر روش هيمساله تنها با تك نيحل ا رسد ينم

كه حل  هياول يها   از قدم يبخش بزرگ ن،ي! بنابرادبو   و انتقال آب حل شده  يحتما با سدساز بود   ياگر م

 است.   وقوع جرم  رفتنيك اشتباهات و پذدر كند، يمساله را ممكن م

انجام  ديدر حال حاضر نبا اي گرفت   يصورت م دينبا يكه در قبال منابع آب يياز كارها يادامه، به بعض در

 شود، اشاره شده است:

 يخصوص تيآب با عملكرد خود، حق مالك ي: حكمرانيخصوص تيكردن حقوق مالك مالي) پا1

است. امروز،     صادر كرده يبردار   ممنوعه پروانه بهره يها   گرفته و در دشت دهينادرا  نيشيبرداران پ   بهره

ممانعت از  ؛يبردار   رهبه يها   پروانه تراژيامر در حال وقوع است؛ كاهش آمرانه ل نيمجددا به سه شكل ا

 .ييبرداران مجاز و مصادره آب با زورگو   بهره نيب يا   حوضه مبادله آزادانه آب درون

 رمجاز،يغ يها   برداران مجاز: برداشت آب از چاه   در حراست و حفاظت از حقوق بهره يكار   ) كم2

 يها   مجاز در مناطق ممنوعه به بهانه يها   چاه ديو حفر جد يبردار   بهره يها   از پروانه شيبرداشت ب اضافه

كه  يدارند؛ در حال تيحكاملت  كيحفاظت و حراست از اموال  فهيانجام وظ از عدم يمختلف، همگ
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 .استيها در سراسر دن   دولت فيوظا نيتر   يهيو بد نيتر   يياز ابتدا يكي يو جان يمال تيامن يبرقرار

 ران،يدر ا ياز منابع آب يبردار   بهره خياند: در تار   نداشته يا   آبه حق چيكه ه يعيآب به صنا صي) تخص3

    افتهي تيآنها نسبت به حقوق كشاورزان اولو يها   اند كه خواسته   تهجا گرف يجزو مالكان نوظهور عيصنا

 است.

اقتصاد نابسامان كشور، توهم  هيكرده و در سا افتيو رانت در ارانهياز  يميحجم عظ ع،يصنا نيا

 ميعظ يها   طرح ،يموهوم يسودها نياز محل ا ن،ي. همچنكنند ياندركاران القا م   را به دست يسودآور

مردم  بياز ج لرانت و خرج كردن پو ي. اعطارنديگ   يشكل م يواقع ياقتصاد هيقال آب، بدون توجانت

و  يخوار   رانت قيكسب ثروت از طر ياز آنها در پ يكيكه  ليقل ييها   كردن خواسته گروه    برآورده يبرا

 ست،يقدرت است، اگر جرم ن شيو افزا تيدنبال تثب   به يگريد

 

 !ست؟يچ اسمش

بروز كرده،  رياخ يها   كه در دهه ياز آفات يكي: دهيچيمسائل پ يآسان برا يها   حل   وجود راه شهياند )4

نابغه، مسائل  ريمد كي يحل ساده از سو راه كي ياست كه باور دارد، با خلق و اجرا يخام شهيوجود اند

 ابرچالش آب كشور قابل حل است. رينظ يا   دهيچيپ

كمبود نبوغ و  ،يقبل رانيمد يعلت ناكام كنند يتصور م رد،يگ يآنها را فرام كه توهم نبوغ يرانيمد

از درون  يو اقتصاد ياجتماع دهيچيحل مسائل پ   اصوال راه نكهيآنان بوده است؛ غافل از ا يعرضگ   يب

شاركت م قيصرفا از طر ده،يچينخواهد شد، بلكه حل مسائل پ دهيينابغه زا يفكر دربسته و مغزها يها   اتاق

 اقتصاد بازار آزاد حاصل خواهد شد. ميخودتنظ يها   زميو اقناع اجتماع و استفاده از مكان

خدمتگزاران نخبه و عامه جامعه  نيشكاف ب جاديناشنوا از عوامل ا يها   بسته و گوش يها   در ،يطوركل   به

از آن است كه آنها  يندگانه حاكچ يمردم در قوا يانتخاب ندگانيرفتار و گفتار نما ن،يهستند. عالوه بر ا
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 نيچن نياند! اگر ا   شده يعيو كل منابع طب يفرانسل يها   امانت ،ينيسرزم يها   ييبر دارا تيدچار توهم مالك

 ندارد. يجز استهالك در پ يا   جهيو رفتار، نت كرديرو نينشان داده كه ا يخيباشد، تجربه تار

و اصول  يعلم اتيبه واقع نيشده و تمك از موارد اشاره زياهات، پرهاشتب رفتنيگفت، قطعا پذ ديبا انيپا در

 دهد. شيشدت افزا   جامعه را به يدوارينشاط و ام تواند يهاست كه م   اقتدار دولت يها   جزو نشانه ،ياخالق

 راني* انجمن پسته ا
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خبرگزاري تابناك مورخ  – است يمساله فرامل انكالهيگرگان و م جيخشك شدن خل

12/10/1400 

 

گرگان حداقل به  جيخل يمازندران گفت: درصورت تداوم خشك ستيز طياداره حفاظت مح ركليمد

 .شوند يمتاثر م زگردهاير نيا استان گلستان از يمازندران و غرب يو شرق يمركز يشهرها ميصورت مستق

مازندران در  ستيز طياداره حفاظت مح ركليمد ،»يكارنام يميابراه ينعليحس«، »تابناك«گزارش  به

 يها تاالب ياياح يگرگان گفت: در ستاد مل جيخل ياياح تيدرباره وضع لنايوگو با خبرنگار ا گفت

 فيكالت نيمشخص شده است. اگر ا فيتكلها  دستگاه يمصوبات برا نيو در ا ميداشت يكشور مصوبات

 نيسال از ا كيدر حال حاضر حدود  نكهيخواهد بود. با توجه به ا ايقابل اح جيخل نياجرا بشود قطعاً ا

كانال آشوراده انجام شده  يروبياز جمله ال ياتيكه كار عمل ميا دهيمصوبات گذشته است، در عمل ند

در ارتباط با  رويوزارت ن يطرف ازشده بود.  يروبيال نيه انجام امكلف ب يانورديباشد. سازمان بنادر و در

 گرگان مكلف شده بود. جيخل يهمجوار و پمپاژ در ضلع غرب يها و انتقال آب از حوضه ايمطالعات اح

 تيانجام شده است اما در واقع ستيز طيسازمان حفاظت مح ياز سو نهيزم نيدر ا يافزود: البته مطالعات او

. در حال حاضر ميكن يرا مشاهده نم يبوده و ما اقدامات خاص رويبر عهده وزارت ن نهيزم نيادر  فيتكال

هم شده است و  شتريب 1400در سال  ياز سطح خشك ينكرده است بلكه مقدار ريينه تنها تغ جيخل تيوضع

 نيامها ت از دستگاه يگرگان اضافه شده است. برخ جيهكتار به بخش خشك شده خل 1500امسال حدود 

اند اما  اعالم كرده انكالهيگرگان و تاالب م جيخل ياينرفتن برنامه اح شيپ ياصل لينشدن اعتبارات را دل

در دستور كار  دياست و با يو فرامل يلموضوع م كيگرگان  جياست كه مسئله خل نيمطالبه ما ا

 .رديقرار بگ تياولو كيها به عنوان  دستگاه

 راتييتغ انكالهيگرگان و تاالب م جيخشك شدن خل لياز دال يكي نكهيابا اشاره به  يكارنام يميابراه
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شده است. نوسانات سطح آب خزر  اديگرم ز يو روزها ريتبخ زانيها كم و م است، گفت: بارش يمياقل

در  يآبمنابع  حيصح تيريمد عدم يگرگان است. از طرف جيخشك شدن خل گريمهم د لياز دال يكي

ها و  منطقه حفر شده است، آببندان نيكه در ا يرمجازيمجاز و غ يحفر چاهها يعني انكالهيم زهيحوزه آبر

به آن  يها و انهار منته و رودخانه جيشده در خود خل جاديا يگذار رسوب ،يمانند پرورش ماه يمزارع

نشوند. اگرچه سازمان  جيهم وارد خل يالبيس يمانند آبها ينابهنگام يها آب يباعث شده است كه حت

 يروبيال رياخ يبه تاالب را در سالها يمنته ياز انهار و كانالها لومتريك 67حدود  ستيز طيظت مححفا

 است. انكالهيو تاالب م جيخل نيهنوز هم از عوامل مهم در خشك شدن ا يگذار كرده است اما رسوب

تاالب  كيگرگان  جيو خل انكالهيخزر گفت: تاالب م اچهيدر يدرارتباط با پسرو يكارنام يميابراه

. مصوبه شود يمربوط م جيو خل ايدر نيآن مربوط به تبادل آب ب اتيبخش عمده ح يعنياست  يساحل

 نيا ياربرقر يشود برا يروبيال جيخل نيا يارتباط يكانالها ديگو يها كه م تاالب ياياح يستاد مل

 گرگان كمك كند. جيخل يايبه اح اريبس تواند ياست و م يآب اناتيجر

تا چه اندازه بوده است، گفت:  رياخ يخزر در سالها يايدر يپسرو زانيسوال كه م نيبه ا درپاسخ او

خزر دارند  يايدر يپس رو زانيدر ارتباط با م ياطالعات كامل رويو وزارت ن يانورديسازمان بنادر و در

اطالعات به  نيهنوز ا ماكه آن را به ما هم بدهند كه موافقت كردند. ا ميها درخواست كرد از آن راًياخ

 ياست كه متاسفانه شاهد پسرو نيمشخص است ا يكه به لحاظ بصر يزياست. اما چ دهيدست ما نرس

 .ميخزر هست يايدر

 ستيز طيبه مح انكالهيگرگان و تاالب م جيخشك شدن خل يدرارتباط با خسارتها يكارنام يميابراه

 نيبهشت پرندگان معروف است. ا به انكالهيگرگان و تاالب م جيهمجوار آن گفت: به هرحال خل

ن يگرگان ا جي. با خشك شدن خلنديايب نجايبه ا ياديداشته كه پرندگان ز تيفيك يبه قدر ستگاهيز

از پرندگان تلف  ياريكه ساالنه بس ميهست نياالن هم ما شاهد ا نياز دست خواهد رفت. هم تيفيك
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 يها رفته است. پرندگان از عرض نياز ب ستگاهيز تيفيوجود ندارد و ك يآب اناتيجر رايز شوند، يم

ندارند. به  يمناسب ستگاهيو ز شوند ياما تلف م كنند يمنطقه مهاجرت م نيباالتر هرساله به ا ييايجغراف

 دارد. يالملل نيب تياهم يستگاهيمنطقه از لحاظ ز نياست كه ا ليدل نيهم

 جياست. پهنه خل رگذاريلستان هم تاثمنطقه مازندران و گ ميگرگان در اقل جيافزود: خشك شدن خل او

 نيا ريكند. تاث ينيمنطقه نقش آفر يرطوبت هوا نيدر تام توانديهزار هكتار است و م 48گرگان در حدود 

 زگردهايبه كانون ر قهمنط نيا گريد يباالست. از سو اريبس زين ينيرزميآب ز يها سفره هيدر تغذ جيخل

 منطقه است. تيفيك يراب يديشده است و خشك شدن آن تهد ليتبد

 ميگرگان حداقل به صورت مستق جيخل يدر ادامه گفت: درصورت تداوم خشك يكارنام يميابراه

 ي. اگر اقداماتشوند يمتاثر م زگردهاير نياستان گلستان از ا يمازندران و غرب يو شرق يمركز يشهرها

گفت  وانبت ديمتاسفانه شا مياشخزر ب يايكاهش سطح تراز در ايخزر  يانجام نشود و شاهد تداوم خشك

 خشك شود. ندهيآ يدر سالها انكالهيگرگان و تاالب م جيكل خل

از آب خزر از  يا خزر گفت: بخش عمده يايآب در يدر پسرو هيهمسا يدرارتباط با نقش كشورها او

ن وارد كه به آ ييها بسته است و تمام رودخانه يايدر كي. به هرحال خزر شود يم نيرودخانه ولگا تام

كشورها متعهد به  كهاند  كرده يگذار هيتهران را پا ونياست كه كنوانس ليدل نيمهم هستند. به هم شوند يم

 كيما در  تيفعال يتمام نما نهيها آ كند. تاالب نيخزر را تام اتيشوند كه تداوم ح ياقدامات ياجرا

 نيخزر موثر باشد. درا يايدر يبر رو توانديم زيدر حوزه آبخ تيهرگونه فعال نياست. بنابرا زيحوزه آبخ

 فشانيتهران، كشورها به وظا ونيكنوانس يها امهبرن ليكه در ذ رديگيصورت م يمختلف يها يزنيارتباط را

مساله  كي ني. استين رانيوارد شود، صرفا متوجه ا ياگر خسارت رايخزر عمل كنند ز يايدر قبال در

 .دنيايبه كمك خزر ب دياست و همه با يفرامل
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 يمترمكعب به حجم ورود ونيليم 25 و بلوچستان: ستانيس يا شركت آب منطقه رعامليمد

 14/10/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – و بلوچستان افزوده شد ستانيس يآب به سدها

 

حجم  رياخ يها البيو بلوچستان گفت: س ستانيس يا آب منطقه يشركت سهام رعامليمد -رنايا -زاهدان

 داد. شيمترمكعب افزا ونيليم 25استان را تا حدود  نيا يشده در پشت سدها رهيآب ذخ

در  ريچند روز اخ يها با اشاره به بارش رنايب در گفت وگو با خبرنگار اسه شنبه ش يمحمد دلمراد 

قبل از وقوع  ردانياظهارداشت: حجم آب موجود در پشت سد ز ،يمناطق جنوب ژهيو سراسر استان به

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 163مترمكعب بود كه اكنون به حدود  ونيليم 153 البيس

 نيآب پشت ا زانيمترمكعب است كه م ونيليم 15 نيشيبه سد پ يدحجم آب ورو نيافزود: همچن يو

 داده است. شيمترمكعب افزا ونيليم 115سد را به 

جنوب  يها البيس نيدر تسك نيشيو پ ردانيز يو بلوچستان نقش سدها ستانيس يآب منطقه ا رعامليمد

با  نيشيمترمكعب و سد پ ونيليم 207با حجم مخزن  ردانيدانست و ادامه داد: سد ز رگذارياستان را تاث

جنوب استان  ردمم يازهاين نيو تام ياحتمال يها البيمترمكعب باهدف كنترل س ونيليم 175حجم مخزن 

 ساخته شده است.

مترمكعب است كه نسبت  ونيليم 644استان  يحجم آب درون سدها نكيخاطرنشان كرد: هم ا يدلمراد

 است. افتهيدرصد كاهش  45قبل  يبه مدت مشابه سال آب

آغاز شده  يجنوب ينواح ژهيدر نقاط مختلف استان بو شيكه از چهارروز پ ييها يبارندگ رنايگزارش ا به

 يو اراض يمسكون يمختلف، واحدها ساتيها و تاس رساختيبه ز ييكه خسارتها يبود با وجود

 كشاورزان شده است. ژهيمردم بو يوارد كرده اما سبب شادمان يكشاورز
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 يالگو رييجذب آب تا تغ يها ؛ از چاه"نيفرونشست زم"ق كشورها در مهار تجربه موف

 14/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – كشت

 

 ،نياز كشورها از جمله چ ياست و تعداد يفرونشست مهارشدن دهياز كارشناسان پد ياريبس دهيعق به

 اند. داشته دهيپد نيدر مقابله با ا يتجربه موفق ،و ... كايآمر ،ژاپن

كه به  نيفرونشست عبارت است از نشست سطح زم  ،ميتسن يخبرگزار ستيز طيگزارش خبرنگار مح به

 نيياصطالح به حركت قائم رو به پا ني. به طور معمول ادهد يم يبزرگ رو اسيدر مق يمتفـاوت يها علت

 .شود يهمراه باشد گفته م زين يحركت افق يبا اندك تواند يكـه مـ نيسطح زم

تمام  ،النيفرونشست به جز استان گ دهياست و پد يبه شدت بحران رانيدر ا نيفرونشست زم تيوضع

 ،فارس يها كشور گذشته و در استان يها از دشت دهيپد نيكرده است. عمق ا ريمناطق كشور را درگ

در  نيمفرونشست ز نيانگيخسارت وارده كرده است. م زين يتهران و خوزستان به مناطق مسكون ،اصفهان

فرونشست  دهيبا پد ريكشور درگ نيرا به عنوان چهارم رانيمقدار ا نيدر سال است كه ا متر يسانت 30 رانيا

 كرده است. يدر جهان معرف

 ،ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو ياستفاده ب ،يجهان شيگرما ،مياقل رييساز از جمله تغ و انسان يعيطب عوامل

 نيحركت آرام زم ،يمترو و قطار شهر يها حفر تونل ،رمجازيغ يها حفر چاه ،از معادن يراصولياستخراج غ

 .زنند يكشور دامن م ردفرونشست  طيشدن شرا تر يهستند كه به بحران يعوامل ،و خروج گدازه

 يشتيمع تياقتصاد و وضع ،ستيز طيبه مح دهيپد نيا يها بيفرونشست در كشور و آس يبحران تيوضع رغميعل

و استفاده از  انيو در صورت اراده متول ستين ريفرونشست د دهيمهار پد يكارشناسان معتقدند كه هنوز برا ،مردم

 فروكش كند و مهار شود. رانبح نيكرد تا ا يكار شود يكشورها م رينظرات كارشناسان و تجربه سا

و كارآمد از منابع آب با  حياستفاده صح ،ينيرزميز يها به سفره نيسطح زم يمازاد رو يها آب قيتزر
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 يها آب هيتصف ،ينيرزميز يها آب يها از حد از حوضه شياستفاده ب تيممنوع ،ياريآب يها اصالح روش

از جمله  يآب ابعمن يبر و كنترل قانون آب عيكاهش صنا،ها در كارخانهو استفاده مجدد از آن  يشهر

 مهار فرونشست هستند. يكارشناسان برا يشنهاديپ يراهكارها

اند با فرونشست مقابله كنند كه استفاده  درست توانسته يزير از كشورها در سراسر جهان با برنامه يتعداد

 موثر خواهد بود. اريدر كشور ما بس دهيپد نيها در مهار ا موفق آن يها از تجربه

 

 نيچ

از شهرها مانند  يموجب فرونشست در برخ ينيرزميز يها از حد از آب شيكشور استفاده ب نيا در

اتفاق  ني. پس از اديمتر به اوج خود رس 2,63با نشست  1965فرونشست در سال  نيشد كه ا يشانگها

 يمازاد رو يها چاه، آب 200از  شيبا استفاده از ب ،ينيمرزيز يها بر توقف برداشت از آب  عالوه ها ينيچ

 كردند. قيتزر ينيرزميز يها آب يها را به سفره نيسطح زم

 10آن  جهيها متوقف شده بود انجام شد و در نت از كارخانه ياريبس تيكار در فصول سرد سال كه فعال نيا

 كشور متوقف شد. نيدر ا ني) فرونشست زم1976سال بعد (

 

 ژاپن

مواجه شد كه  يديشهر با فرونشست شد نيا و،يدر توك ينيرزميز يها آب هيرو يها برداشت ب از دهه پس

معضل،  ني. در واكنش به اديدر سال) رس متر يسانت 24به اوج خود ( 1968در سال  ،فرونشست ساالنه نيا

 يالديم 2000 دهه فرونشست تا نيقائل شد و ا تيمحدود ينيرزميز يها استخراج آب يدولت ژاپن برا

 .ديدر سال رس متر يسانت كيكند شد و به 

مصارف  يها برا شدند و از آب حاصل از آن هيتصف ياز مناطق ژاپن، فاضالب صنعت يدر برخ نيهمچن
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 نيسطح زم يرو يها آب ،ينيرزميز يها استفاده از آب يهم به جا گريد ياستفاده شد. در مناطق گريد

 كار گرفته شد. به

 

 كايمتحده آمر االتيا

 يمتر يسانت 60است، با فرونشست  يشان كشاورز صنعت نيتر يكه اصل كايآمر يايفرنيكال التيا ساكنان

 مقدار فرونشست در جهان است. نيباالتر ،مقدار نياند كه ا در سال مواجه شده نيزم

 يها اكستان و باغت يو فلفل به محصوالت دائم يفرنگ مانند گوجه يمحصوالت تناوب ليمشكل با تبد نيا

 زيآب ن يها لوله ستميشهر و س نيا يها رساختيمنطقه به ز نيدر ا نيبدتر شد و فرونشست زم وه،يم

 صدمه وارد كرد.

كردند و  دنظريتجد شان يشهر در كاشت محصوالت انتخاب نيبحران مسئوالن ا نيمنظور مقابله با ا به

 استفاده كردند. يطحس يها از آب ينيرزميز يها استفاده از آب يجا به

 التيا نيدر ا ها تيفعال نيا جيبه طور كامل مهار نشده اما نتا ايفرنيهنوز فرونشست در كال نكهيوجود ا با

 رسانده است. هيموثر بوده و آمار فرونشست را به نصف مقدار اول

شهر  نيوالن اشده است و مسئ نيهم دچار فرونشست زم اينيرجياز شهر و ييها بخش ،ايفرنيبر كال عالوه

پروژه  نيمعضل واكنش نشان دادند. در ا ني) به اSwift( فتيآب به نام سوئ هيپروژه تصف يهم با معرف

سطح آب  شيافزا رلكنت ،ينيرزميز يها منابع آب يداريپا شيافزا ست،يز طياز مح شتريحفاظت ب يبرا

 .در نظر گرفته شده است يمدت يطوالن يها و نفوذ آب شور برنامه ايدر

 

 لنديتا

به شدت  ينيرزميز يها رساختيو ز يو عموم يخصوص يها از ساختمان ياريبس لند،يبانكوك تا در
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در مناطق  ينيرزميز يها از آب نهياستفاده به يدر راستا يقانون بياست كه البته با تصو دهيد بيآس

 داشته است. يريكاهش چشمگ يفروپاش زانيدرصد، م 10و كاهش استفاده تا  يبحران

در استفاده از  يادار يروندها يِريشده و بكارگ يبند سطح يها يو نظرسنج ينظارت قيدق يها شبكه

 كشور كرده است. نيفرونشست در ا دهيبه مقابله با پد يانيكمك شا ،ينيرزميز يها آب
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خبرگزاري ايلنا  – پنجگانه استان تهران يآب در سدها يمتر مكعب ونيليم 255كاهش 

 15/10/1400مورخ 

 

پنجگانه  يآب سدها ريذخا يمتر مكعب ونيليم 255تهران، از كاهش  يا شركت آب منطقه رعامليمد

 گذشته خبر داد. يبا سال آب سهيمقا در ها يبارندگ زانيم يدرصد 44كاهش  نياستان تهران و همچن

كننده  نيتام يخبر گفت: حجم آب سدها نيبا اعالم ا "رضاپور وسفي" رو،ياز وزارت ن لنايگزارش ا به

 ونيليم 597  رهيبا ذخ سهيمترمكعب بوده كه در مقا ونيليم 342آب شرب استان تهران در حال حاضر 

 .دهد يمترمكعب كاهش را نشان م ونيليم 255مدت مشابه سال گذشته حدود  يمترمكعب

 نيدر حوزه عملكرد ا يبارندگ متر يليم 74,6تاكنون حدود  يجار يسال آب يافزود: از ابتدا رضاپور

 زيو در بلندمدت ن متر يليم 134,2كه در مدت مشابه سال گذشته، حداقل  يشركت ثبت شده، در حال

 بود. دهيثبت رسشركت، به  نيبارش در حوزه عملكرد ا متر يليم 89,9

 44نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش  يجار يدر سال آب ها يبارندگ زانيم نكهيبا اشاره به ا يو

در  يو كم آب يسدها به واسطه خشكسال يآب ريهمراه بوده است، افزود: با توجه به كاهش ذخا يدرصد

 محقق نخواهد شد. يكاهش به زود نيجبران ا ر،ياخ يها سال

شركت اظهار  يبردار مورد بهره يسدها تيتهران در خصوص وضع يا شركت آب منطقه ملرعايمد

در زمان مشابه سال  زانيم نيكه ا يمترمكعب است، در حال ونيليم 49حدود  ريركبيكرد: حجم آب سد ام

 تهمترمكعب در سال گذش ونيليم 258از  زيمترمكعب بوده و حجم آب سد طالقان ن ونيليم 102گذشته 

مترمكعب  ونيليم 19مترمكعب به  ونيليم 51حجم آب سد الر از  نيمترمكعب و همچن ونيليم 181به 

 است. دهيرس

مترمكعب بود  ونيليم 29در سال گذشته حدود  انيشده در سد لت رهيدر ادامه افزود: حجم آب ذخ رضاپور
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 ونيليم 158از حجم آب سد ماملو  نيكرده، همچن دايمترمكعب كاهش پ ونيليم 20كه امسال به 

 .دهد يرا نشان م يدرصد 54است كه كاهش  دهيمترمكعب رس ونيليم 73مترمكعب به 

و كنترل مصرف  تيريبر ضرورت اقدام در خصوص مد ديتهران با تاك يا شركت آب منطقه رعامليمد

 نياعبور از  ي، خاطرنشان كرد: برا1400-1401 يدر سال آب  يمقابله با كم آب يآب در بخش شرب برا

 ساسبر ا ميو مهم است تا بتوان ريناپذ اجتناب  يمردم و مسئوالن امر يو همكار يبحران، همدل

به جهت  يبود، مشكل اوج مصرف آب خواهد  يكه روزها رو شيانجام شده در تابستان پ يها يزير برنامه

 . ميبه مردم نداشته باش يو خدمت رسان داريآب شرب پا نيتأم
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 – زيآبر يها به متوسط بلندمدت در حوضه كيزمستانه نزد يها بارش ينيب شيپ

 15/10/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

 يكشور در سال آب يبارش تيوضع رو،يارت نآب وز قاتيموسسه تحق ينيب شيبراساس پ -رنايا -تهران

در حدود  زيآبر يها حوضه شتري) در فصل زمستان در ب1401وريتا آخر شهر 1400مهر ي(ابتدا يجار

 متوسط بلندمدت خواهد بود. يها بارش

بارش  تيدرباره وضع رويآب وزارت ن قاتيگزارش تازه موسسه تحق رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ها كمتر از متوسط بلندمدت بوده،  كشور بارش زيآبر يها حوضه شترينشان از آن دارد كه در ب 1400 زييپا

ها  حوضه رياز سا شتريواقع در شرق و جنوب كشور ب زيآبر يها شدت كمبود بارش در حوضه كه يطور به

 بوده است.

 شتريدر ب 1400زمستان  يبرا شده ينيب شيبارش پ تيوضع رود يانتظار م ها، ينيب شيپ جياساس نتا بر

واقع  زيآبر يها از حوضه يواقع در جنوب شرق و برخ زيآبر يها از حوضه ريكشور به غ زيآبر يها حوضه

 نيا كه يطور به آن باشد به كينزد ايكمتر از متوسط بلندمدت  يدر شمال و شمال غرب كشور، مقدار

 زيآبر يها از حوضه يجنوب غرب و برخ واقع در مركز، زيآبر يها حوضه يبرا تواند يكمبود بارش م

 باشد. شتريواقع در شمال كشور ب

پر چالش در سطح جهان است كه  يروز، موضوع 10از  شيب يبلندمدت بارش با افق زمان ينيب شيپ البته

  يدگيچيپ ليبه دل ،يمياقل طيحاكم بر شرا يندهايفرآ يساز مدل يها فراوان از جنبه يها شرفتيبا وجود پ

اساس در  نيرود. بر ا يباال به شمار م تيعدم قطع يهمچنان در زمره موضوعات دارا ندها،يفرآ نيا

در  1400بارش زمستان  ينيب شيآب، دقت پ قاتيارائه شده توسط موسسه تحق يها ينيب شيخصوص پ

 درصد است. 60تا  40حدود 
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 يبا خبرنگار اقتصاد يصاصاخت يوگو در گفت روين ريوز يمعاون آب و آبفا» محمد جوانبخت« شتريپ

درصد  40تا  30 نيب يجار يدر چندماه نخست سال آب دهند يطور كه آمارها نشان م گفته بود: همان رنايا

 .دجبران شو ندهيآ يها است در ماه ديكه ام ميكمبود بارش نسبت به دوره بلندمدت دار

در حوزه آب كشور ادامه داشته باشد كمبود بارش  نياگر چنانچه ا ميادامه داد: اما به هرحال موظف يو

 .ميريرا در نظر بگ يمتنوع يها برنامه

 يها كوتاه امكان انجام اقدام يزمان يها كرد: البته در فاصله خاطرنشان روين ريوز يآب و آبفا معاون

نرم  يها اقدام ديبا شتريانجام داد و ب يمختلف يا سازه يكارها توان يمحدود است و نم يسخت افزار

 .رديمد نظر قرار گ يزاراف

 در نظر گرفته شده است كه اجرا خواهند شد. يمتعدد يها اساس برنامه نيگفت: بر هم جوانبخت
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 –ي طيمح ستيآبه ز حق يآب در جهت رهاساز نيتأم يها طرح صيلزوم باز تخص

 16/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

تر است انجام باز  مهم رويمرتبط با وزارت ن يها طرح يطيمح ستيز وستيكه به مراتب از پ يموضوع

است  يبردار در حال ساخت و تحت بهره ،ياعم از مطالعات يمخزن يسدها صيتخص قيو تدق صيتخص

 ون مغفول مانده است.كه متاسفانه تاكن

 ستيز طي, فعال حوزه آب و محيخوانسار يمحسن موسو م؛يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اجتماع به

و  يطرح عمران 400از  شيب يطيمح ستيز يابيموضوع فقدان مجوز ارز راينوشت: اخ يادداشتيدر 

 زين ستيز طين محسازما استيكشور مطرح شده و به دنبال آن ر ديو جرا يمجاز يدر فضا يسدساز

 ياجرا يبودجه برا صيخواستار توقف تخص ياسالم يمجلس شورا استينامه به ر كيرسما با ارسال 

 شد. يطيمح ستيز يابيفاقد ارز يها طرح

كه به  يموضوع ياست ول نيتحس ستهيكامال بجا و شا ستيز طيفعاالن مح يرابطه مسلما نگران نيا در

و  صيبازتخص كيتر است, انجام  مهم رويمرتبط با وزارت ن يها طرح يطيمح ستيز وستيمراتب از پ

 سفانهاست كه متا يبردار در حال ساخت و تحت بهره ،ياعم از مطالعات يمخزن يسدها صيتخص قيتدق

 تاكنون مغفول مانده است.

است كه  نيدر حال مطالعه، آنچه كه مشخص است ا يدر حال ساخت و سدها يرابطه با تعداد سدها در

در حال ساخت هستند كه به  يسد مخزن 100در حال مطالعه و حدود  يسد مخزن 120از  شياكنون ب هم

وزارت  تبودجه هستند و جزو تعهدا ياعتبار مشخص در قانون سنوات يسد بعضا دارا 220 نيا بيهر ترت

 يالعات سدهارسانده و مط يبردار و به بهره ليتكم جيدر حال ساخت را به تدر يسدها دياست كه با روين

 خاتمه دهد. زيدر حال مطالعه را ن
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هفته  يط رينظ كم يها و خصوصا وقوع بارش يحد يو خشكسال يشامل ترسال رياخ يها سال اتفاقات

در كشورمان  مياقل رييتغ دهيپد ياست كه به طور كامال جد نيهمه گواه بر ا رانيا يشرق گذشته در جنوب

برخورد با  هترفتار خود ج رييكه به سرعت در حال تغ افتهي عهتوس يحادث شده و لذا همانند كشورها

كه  ميدر همه جوانب عمل كن يا به اقدامات گسترده ديبا رانيمخرب هستند, ما هم در كشور ا دهيپد نيا

 منابع آب است. تيريها بخش مد آن نيتر از مهم يكي

ها و  رودخانه يطيمح ستيآبه ز حق كه به عنوان كند يم انيقانون برنامه ششم توسعه كشور ب 35 ماده

و در  رديصورت گ يرهاساز يمخزن يمترمكعب در سال از طرف سدها ارديليم 11تا  يستيها, با تاالب

است. با توجه به  هنشد ياتيعمل خيتار نيتا ا ياقدام موثر يول ميبرنامه هست يخصوص گرچه در انتها نيا

در حال  يمسلما در مورد سدها ر،يدر چند سال اخ ظرهرمنتيغ يها يو ترسال ها يمورد و خشكسال نيا

در حال  يمنابع آب و در خصوص سدها يزير برنامه ستميدر س نياديبن رييتغ ديساخت و در حال مطالعه با

 ارديليم 11هم  نكهياز سدها انجام شود تا ا يبردار فرمان بهره يدر منحن ياساس راتيي, تغيبردار بهره

از جهت خشكسالس و  مياقل رييشود و هم اثرات تغ ليها تحو رنامه ششم به تاالبمترمكعب ذكر شده در ب

 ترسالس مالحظه شود.

 يو بر رو نينهب و باالخانلو در استان قزو يبردار الذكر دو سد در حال بهره بارز موضوع فوق نمونه

رودخانه  نيه ابهار يها البينمك قم بوده و س اچهيبه در يرودخانه شور است. رودخانه شور منته

نمك قم,  اچهيرد هيحاش يها ستمياكوس يبرا يدينمك و روزنه ام اچهيدر ينسب يدارياكنون باعث پا هم

سرچشمه  زهرا نيياستان است. رودخانه شور از ارتفاعات آوج، ابهر و بو نيمره در ا يبايمانند تاالب ز

 .ودش ينمك قم م اچهيوارد در يغرب از سمت شمال تيگرفته و در نها

از  يكيمترمكعب در  ونيليم 120با حجم  نيكه سد نهب تاكستان قزو 1400از بهار سال  متاسفانه

 نيا يها البياز س يقسمت بايتقر دهيرس يبردار رودخانه به نام رودخانه خررود به بهره نيا يها سرشاخه
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 يكي يبر رو نلوالخابه نام سد با يگريسد د يياجرا اتيهنگام عمل نيقطع شده و در هم زيرودخانه ن

 ونيليم 38با حجم  زهرا نييعرب بو يرودخانه شور به نام رودخانه رودك و حاج يها از سرشاخه گريد

اعتراف كرد كه  ديبرسد, با يبردار و به بهره ليسد تكم نيمترمكعب در حال انجام است كه چنانچه ا

به سمت قم و جنوب  ينمك يارهاو پخش گرد و غب دهينمك قم فرا رس اچهيدر ستميعمر اكوس انيپا

 خواهد بود. يهمجوار قطع يها استان گريتهران و د

باشد،  يطيمح ستيداشته باشد و چه فاقد مجوز ز يطيمح ستيز يابياوال طرح سد باالخانلو چه ارز لذا

آن در بودجه قطع شود و در مورد سد نهب  يمتوقف و اعتبارات سنوات يستيسد با نيا يياجرا اتيعمل

 ستيآبه ز تا بتواند حق ابدي رييتغ يا به گونه ديبا زيسد ن نياز ا يبردار فرمان بهره يمنحن زيكستان نتا

 كند. نيتأم ستيز طينمك قم را بر اساس مصوبات سازمان حفاظت مح اچهيدر يطيمح

 و ستين يكاف يالزم هست ول يبردار در حال اجرا و در حال بهره يسدها يطيمح ستيز يابيارز مجوز

 يطيمح ستيآبه ز و حق مياقل رييتغ تينسبت به وضع يموجود هر طرح سدساز طيشرا ديدر واقع با

 مشخص اتخاذ شود.  ميتصم كي يهر طرح سدساز يشده و برا دهيمصوب سنج

در  ياعتبارات مكف يطرح سدساز كي يطيمح ستيز يابيعدم وجود ارز ايصرفا به خاطر وجود  نكهيا

موجود و  طيبا توجه به شرا دي. بلكه باستين ينشود كاف ايآن در نظر گرفته شود  يبرا يسنوات يها  بودجه

ها  به سمت تاالب يسطح يها آب يساز بر رها يمترمكعب مندرج در قانون برنامه ششم مبن ارديليم 11

در حال مطالعه و در حال اجرا صورت گرفته و چه بسا كه  يسدساز يها در كل طرح صيبازتخص كي

 ديجد يها طرح ايو  ليو شرق كشور تعط يفالت مركز زيدر حوزه آبر يسدساز يها ز طرحا يبعض

 شود. يمعرف يخصوصا در بلوچستان جنوب يو جنوب شرق يجنوب يدر نواح يسدساز
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 18/10/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – 1401بودجه  حهيبخش آب و چند نكته ال

 

بحران آب، در  گر،يبه عبارت د اي ريمتعدد در دو دهه اخ يها   يو خشكسال ها   يآب   : وقوع كم اقتصاد يايدن

 ينامناسب اقتصاد طيطرف و كمبود اعتبارات با توجه به شرا كياز  رياخ يها در سال  ليكنار وقوع س

بخش آب مضاعف شود. معموال  يبرا يزير بودجه تيباعث شده است تا حساس گر،يكشور از طرف د

از فصول  يارينسبت به بس يبودجه سنوات نيبخش آب (شامل فصل آب و فصل آب و فاضالب) در قوان

 هيسرما يحجم باال ليامر به دل نيبرخوردار است كه ا يباالتر يا هيسرما يها يياز اعتبارات تملك دارا

 بخش است. نيا يها طرح يبرا ازيموردن

بودجه سال  حهيبخش آب را از جهات مختلف در ال ريتصو ،يمجلس در گزارش يها مركز پژوهش 

با ارقام متناظر مصوب  حهيمندرج در ال هيسرما يها ييو تملك دارا يا نهيارائه داده و اعتبارات هز 1401

 توان يدر بخش آب م 1401بودجه سال  حهياحكام و ارقام ال كرده است. با مرور سهيرا مقا 1400سال 

 ياست: انقباض ريبخش آب را در آن در چند بخش اعالم كرد كه شامل موارد ز ياصل يها يريگ جهت

و  لياعتبار الزم به منظور تكم نياعتبارات فصل آب و فاضالب؛ تام شيبودن بودجه فصل منابع آب؛ افزا

 ريچشمگ شيافزا ؛يهكشو ز ياريآب يها و شبكه يآبرسان ،يسدساز يها طرح ياز برخ يبردار بهره

اعتبارات مربوط به برنامه توسعه منابع آب در  فيآب؛ حذف رد نيتام يها اعتبارات مربوط به برنامه

و  ياعتبارات برنامه ارائه خدمات آب شهر شيو مشترك؛ افزا يمرز يها رودخانه زيآبر يها حوزه

از بخش  شده هيو پساب تصف يآب استحصال ينيتضم دين اعتبارات مربوط به خرلحاظ كرد ؛ييروستا

در بخش آب و آب و فاضالب؛  يمل يها   از طرح يتوجه شدن اعتبارات تعداد قابل ياستان ؛يردولتيغ

 ليو در نظر گرفتن اعتبارات آنها ذ رويتابعه وزارت ن يها   ها و دستگاه شركت ياعتبار يها   فيحذف رد

 يها يياعتبارات تملك دارا يدرصد كيكاهش  اهد، ش1401بودجه سال  حهي. در الياصل يها   گاهدست
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 .ميهست 1400فصل منابع آب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال  يا   هيسرما

بودجه  حهيفصل آب و فاضالب مندرج در ال يا هيسرما يها يياعتبارات تملك دارا يدرصد21/ 7 رشد

اعتبارات مربوط به  شينكات است. افزا گرياز د 1400به رقم مصوب قانون بودجه سال نسبت  1401سال 

مشترك و در  و يمرز يها رودخانه زيآبر يها آب و حذف برنامه توسعه منابع آب در حوزه نيبرنامه تام

 ارانهي(از محل  يردولتياز بخش غ شده هيو پساب تصف يآب استحصال ينيتضم دينظر گرفتن موضوع خر

فصل  يدرصد اعتبار 85فصل منابع آب و عملكرد  ياعتبار يدرصد80نكات است. عملكرد  گريها) از د

شدن اعتبارات  يموارد مهم است. استان گرياز د 1400به آبان سال  يماه منته آب و فاضالب در هشت

 يها ها و دستگاه شركت ياعتبار يها فيبخش آب و آب و فاضالب، حذف رد يها از طرح ياريبس

مادر)، گام مثبت و قابل  يها (شركت ياصل يها   مرتبط با بخش آب و اختصاص بودجه مربوط به دستگاه

تحت  ياريآب يها طرح ياثربخش هلزوم توجه ب ،ينيرزميالنظاره منابع آب ز حق يدر جهت برقرار دييتا

و اتمام  ليتكم نهيمختلف در زم يها آب، لزوم توجه به چالش يواقع ييجو در صرفه نيفشار و نو

 بيو مشترك، لزوم ممانعت از تصو يمرز يها رودخانه زيآبر يها توسعه منابع آب در حوزه يها طرح

و اجرا را دارند و لزوم ممانعت از  عاتكه عنوان مشترك مطال يا هيسرما يها ييتملك دارا يها طرح

 يز جمله مجوزهاا يالزامات قانون يكه برخ يا هيسرما يها ييتملك دارا يها طرح بيتصو

مجلس به آنها اشاره شده  يها هستند كه در گزارش مركز پژوهش يرا ندارند، از موارد يطيمح ستيز

 است.
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خبرگزاري ايرنا  – نسبت به دوره بلندمدت ماه يها در د بارش يدرصد 86از  شيرشد ب

 18/10/1400مورخ 

 

 86از  شيبا رشد ب ماه يروز از د نيزمستان تا شانزدهم يكشور از ابتدا يها بارش زانيم -رنايا -تهران

 .ديدرصد رس 86,6نسبت به دوره بلندمدت همراه شده و به  يدرصد

تا آخر  1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يها بارش تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يو هشدار خشكسال شيپا يمركز مل شتريكه پ يا چندان مطلوب نبود، به گونه زيي) در پا1401وريشهر

 است. ريساله اخ 50 يزهاييپا نيتر از خشك يكيامسال  زيياعالم كرد كه پا

 نيتر از كم بارش يكيآن را  روين ريوز »انياكبرمحراب يعل«بود كه  يا مهرماه به گونه يبارش تيوضع

 داشت. ميخواه يبهتر تيعنوان كرد و البته گفته بود كه زمستان وضع ريساله اخ 50 يها سال

 نيتا شانزدهم ماه يد ينشان از آن دارد كه از ابتدا يو هشدار خشكسال شيپا يگزارش مركز مل نيتر تازه

آن  يها بارش زانيبا دوره بلندمدت كه م سهيدر مقا در كشور رخ داده كه يبارندگ متر يليم 28,7روز آن 

زمستان را  ييخوب ماه ابتدا تيرو شده است كه وضع روبه يدرصد 86,6بوده، با رشد  متر يليم 15,4

 .دهد ينشان م

 68,5بارش ها  يكل زانيم ماه ي) تا شانزدهم د1400مهر ي(ابتدا يجار يسال آب يحال از ابتدا نيع در

 10,9كاهش  م،يبارش ثبت شده داشته ا متر يليم 76,9با دوره بلندمدت كه  سهيكه در مقابوده  متر يليم

 داشته است. يدرصد

نشان از آن دارد كه در  1400 زييبارش پا تيدرباره وضع رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق رياخ گزارش

شدت كمبود  كه يطور ها كمتر از متوسط بلندمدت بوده است، به كشور بارش زيآبر يها حوضه شتريب

 ها بوده است. حوضه رياز سا شتريواقع در شرق و جنوب كشور ب زيآبر يها بارش در حوضه
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 شتريدر ب 1400زمستان  يبرا شده ينيب شيبارش پ تيوضع رود يانتظار م ها، ينيب شيپ جياساس نتا بر

واقع  زيآبر يها از حوضه يرخواقع در جنوب شرق و ب زيآبر يها از حوضه ريكشور به غ زيآبر يها حوضه

 نيا كه يطور به ،به آن باشد كينزد ايكمتر از متوسط بلندمدت  يدر شمال و شمال غرب كشور، مقدار

 زيآبر يها از حوضه يواقع در مركز، جنوب غرب و برخ زيآبر يها حوضه يبرا تواند يكمبود بارش م

 باشد. شتريواقع در شمال كشور ب



   

 

 

101 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – شد شتريدرصد از پارسال ب 21 يخراسان جنوب يها بارش ر؛ياخ يبارندگ يدر پ

 18/10/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

خراسان  ياداره كل هواشناس يجو يها يهآگا شيو صدور پ ينيب شيگروه پ سيير - رنايا - رجنديب

درصد و در  53نرمال،  طينسبت به شرا رياخ يبارندگ ياستان در پ نيا يها بارش نيانگيگفت: م يجنوب

 .افتي شيدرصد افزا 21با مدت مشابه سال قبل  سهيمقا

 يها ياز بارندگ تا قبل ها يبررس نيافزود: طبق آخر رنايروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا ينخع جواد

 يدر سال زراع متريليم 39رشد به  متريليم 21,2بود كه با  متريليم 17,8بارش در استان  نيانگيم ريهفته اخ

 محقق شد. يكامل آب سال كيبارش  نيدرصد تام 34كه  يبه طور دي) رس1400(از اول مهر  يجار

درصد  32نرمال  طينسبت به شرا كه ديرس متريليم 48,4بارش در مركز استان به  نيانگيگفت: م يو

 داشته است. شيدرصد افزا 125با مدت مشابه سال قبل  سهيو در مقا شيافزا

اظهار داشت:  يخراسان جنوب ياداره كل هواشناس يجو يها يآگاه شيو صدور پ ينيب شيگروه پ سيير

 108بت به بلندمدت داشته كه نس متريليم 52,5بارش  نيانگيبا م شهيرا شهرستان سرب شيافزا نيشتريب

 درصد رشد داشته است. 80درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

است كه نسبت  متريليم 28,9بارش  نيانگيبا م هيمربوط به شهرستان بشرو زين شيافزا نيافزود: كمتر يو

 .شود يم دهيدرصد كاهش بارش د 35و نسبت به سال قبل  شيدرصد افزا 0,7بلندمدت  نيانگيبه آمار م

آغاز شد و تا روز جمعه  يهفته گذشته در سراسر استان خراسان جنوب ياز ابتدا يسامانه بارش تيفعال

شد اما  البيآب و س شدن روان ينقاط موجب جار يصورت بارش باران و برف فعال بود كه در برخ به

 نداشت. يگسترده و جان يخسارات مال
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – يا حوضه نيتجربه ناموفق كشورها در انتقال آب ب

18/10/1400 

 

در انتقال آب  يجهان هستند كه تجارب ناموفق شرفتهيپ ياز جمله كشورها هيو روس اي, استرالني, چكايآمر

 اند. داشته يا حوضه نيب

كه از اواخر دهه  يا حوضه نيانتقال آب ب يها پروژه م؛يتسن يخبرگزار ستيز طيارش خبرنگار محگز به

توسعه كشور ما قرار گرفته است, همواره با مخالفت متخصصان و  يها استيدر كشور ما در س 80

 طيسازمان مح سيدكتر سالجقه, رئ يهمراه بوده است و حت ستيز طيكارشناسان حوزه آب و مح

 است.  ها اعالم كرده طرح نيبه وضوح مخالفت خود را با ا زين ,ستيز

كه در  رانيا يعمان به فالت مركز يايفارس و در جياز خزر, خل يا حوضه نيانتقال آب ب يها پروژه

 بيو آس يتنها باعث بروز خشكسال صورت گرفته است, نه يطيمح ستيز يبدون داشتن مجوزها يموارد

 يدر پ يودس زيمناطق مقصد انتقال آب ن يمبدا انتقال شده است, بلكه برا يمردم در شهرها شتيبه مع

 شده است. زيها ن استان نيدر ا يخشكسال طيشدن شرا تر يموجب بحران ينداشته است و حت

مبدا و مقصد انتقال آب  و از  يها در استان ستيز طيمح يها, نابود طرح نيبودن ا بر نهيهز كارشناسان

 ليدل نيتر يانتقال آب را اصل يها مقصد پروژه يبه مصرف كاذب در شهرها ليتما ادجيتر, ا همه مهم

, پدر علم يكردوان زيپرو رپروفسو ادي . زندهكنند يعنوان م يا حوضه نيانتقال آب ب يها مخالفت با پروژه

 ياستان ديخواه يباره گفته بود:  اگر م نيانقال آب بود و در ا يها از مخالفان پروژه زين رانيا يرشناسيكو

 .ديبه آن آب بده ديرا نابود كن

آب موجود بوده  ينيمقدار مع يعيكه به طور طب يياست كه در جا نيبه مصرف كاذب ا لياز تما منظور

 اديمصرف آب ز يتقاضا برا ديجد يو به واسطه ورود مقدار منابع آب شود ياست, آب اضافه وارد م
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تقاضا  شين افزاي. اكند يم دايپ شيه به آب است در آن مناطق افزاكه وابست عيو صنا ينيو شهرنش شود يم

سطح از توسعه را نداشته و اگر  نيا شيگنجا يعيآن منطقه به طور طب ميكه اقل رديگ يصورت م يدر حال

است دچار مشكل خواهد  افتهياز توان منطقه توسعه  شتريكه ب ينيو شهرنش عيانتقال آب قطع شود صنا نيا

 شد.

از  ياريموفق نبوده است و بس يا حوضه نيانتقال آب ب يها در پروژه زيجهان ن يكشورها ريسا تجارب

از آثار  ياند كه در ادامه به برخ كاره رها كرده مهي, ناديز نهيها را با وجود صرفه هز پروژه نيكشورها ا نيا

 .ميكن ياشاره م ايمختلف دن يانتقال آب در كشورها يها طرح يمنف يامدهايو پ

 

 نيچ

حل  يكه برا رود يانتقال آب در جهان به شمار م يها پروژه نيتر از بزرگ يكي ن،يانتقال آب چ پروژه

 2002پروژه كه در سال  نيشده بود. ا يطراح نيمشكل توازن نامتناسب منابع آب در شمال و جنوب چ

 نيياز جمله پا يتت و مشكالداش نهيهز نيدولت چ يدالر برا ارديليم 62از  شيشروع شده بود,  ب نيدر چ

در مراحل اجرا,  يعيطب يخاك, اختالل در زهكش شيو فرسا ي, شورينيرزميآب ز رفتن سطح سفره

از آب, رشد  يناش يها يماريب شيمنطقه, مهاجرت، افزا مياقل رييوحش، تغ اتيح يها ستگاهيز بيتخر

 به همراه داشت.نفر را  ونيليم ميحدود ن يخانمان يو مهاجرت و ب يصنعت يآلودگ

 

 هيروس

طرح،  نيبه اجرا درآورد. در ا يشورو ريمهم انتقال آب جهان را اتحاد جماه يها پروژه گرياز د يكي

منحرف شده و به  ختند،ير يم "آرال" اچهيبه در نياز ا شيكه پ "ايردريس"و  "ايآمودر"آب دو رودخانه 

 شيخشك و افزا يها نيل موجب سبز شدن زمطرح كه در نگاه او نيمنتقل شدند. ا "قره قوم" ابانيب
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بزرگ  اچهيدر نيكه آرال، چهارم ييشد تا جا ليمنطقه تبد يبرا يبه معضل جيتدر شده بود به ديتول زانيم

خشك و  اچهيدر يها كه باعث شد بندر يدرصد حجم خود را از دست داد، اتفاق 80از  شيجهان ب

 شوند. كاريب ادانيص

چهار  اچهيخشك شدند, نمك آب در يطيمح راتييتغ ليپنبه به دل يها نيطرح, زم نيشدن ا ييدنبال اجرا به

مانده  يباق ييايميمواد ش گريو د يشد, امالح، سموم كشاورز ستميبرابر و موجب مرگ موجودات زنده اكوس

 يها يماريب شيافزا  ها، نيزم رشدنيمواد موجب با نيجا شد كه ا جابه ها لومتريباد تا ك لهيبه وس يكشاورز

 كودكان در منطقه شد. يذهن يها يماندگ و عقب ينابارور يدرصد 30 شيو  افزا يخون , كميقلب ،يتنفس

 

 كايآمر

از  يبه عنوان جزئ يبزرگ به صورت سنت يها اسيخطوط لوله در مق قياز طر ازيآب مورد ن نيتأم

 ا،يفرنيكال التي، سه ا1930. در دهه اند بوده كايو انتقال آب در آمر رهيذخ ،يجمع آور دهيچيپ يها پروژه

را آغاز كردند،  رادوانتقال آب رودخانه كل ميبا مشاركت هم پروژه ساخت خط لوله عظ وتا،يو  زونايآر

در  "اوونز"دره  يانسان يها سكونتگاه يو نابود "اوونز" اچهيكه موجب خشك شدن در يموضوع

 شد. ايفرنيكال

مردم منطقه,  يبرا يمشكالت اقتصاد جادي, اينيرزميطح آب زها, كاهش س آب رودخانه انيجر كاهش

در مناطق مذكور از جمله مشكالت  يستيتنوع ز يو كشاورزان و نابود ادانيشدن و مهاجرت ص كاريب

 بودند. كايپروژه انتقال آب در آمر جهيدر نت يستيز طيمح

 

 اياسترال

و  آب يخشك و ب يها به صحرا يرسان آب به منظور  1903كه در سال  ايانتقال آب كشور استرال طرح
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 ايمردم در غرب استرال يتوانست رونق زندگ يدر مقطع نكهي, انجام شده بود, با وجود اايعلف غرب استرال

در نوع  راتيي, تغانيآبز ستگاهيز بياز جمله, تخر يمنف يطيمح ستيرا بهبود بخشد اما اثرات ز

رودخانه  يكياكولوژ راتييمهاجم و تغ يها و تهاجم گونه يبوم يها ,كاهش گونهها يو ماه مهرگان يب

 را به همراه داشت. "هلنا"

 كي يآب يازهاين يبتواند به طور مقطع دياز كشورها شا يدر برخ يا حوضه نيانتقال آب ب يها پروژه

 دهنده آن است و صنعت را در آن مناطق بهبود ببخشد اما تجارب نشان يكند و كشاورز نياستان را تام

از  شتريب شود يم جاديا يا حوضه نيانتقال آب ب يها كه به دنبال  پروژه يمنف جيكه در دراز مدت نتا

 يطيمح ستيز يها يابيها در كشور حتما با ارز پروژه نيشدن ا يياست كه اجرا ازيمنفعت آن است. لذا ن

 را در نظر گرفت.موضوع  نيكشورها در ا ريسا يها تجربه زيتوسط متخصصان انجام شود و ن حيصح
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 19/10/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – ليدر استان اردب يآب كاهش منابع و كم

 

و  يمياقل راتييتغ جهيدر نت شد، يسرد و معتدل شناخته م يبا آب و هوا تر شيكه پ لياردب -رنايا -لياردب

روزها در  نيو مصرف نادرست از منابع، ا يبردار در كنار حاكم بودن فرهنگ بهره يكاهش نزوالت جو

 است. يآب كم طيحال تجربه كردن شرا

همواره به داشتن  يياستثنا ييايجغراف تياز موقع يبرخوردار ليبه دل تر شيپ لياستان اردب رنا،يگزارش ا به

كشور  رياز نقاط گردشگرپذ يكيشهره بود و   مطبوع از اواسط بهار تا آخر تابستان معتدل و ييآب و هوا

 .آمد يدوره از سال به شمار م نيدر ا

 ليتا اوا زييكه در محدوده كوه مرتفع سبالن واقع شده است، از اواسط پا يو بلند ياستان پر از پست نيا

مملو از بارش باران  يروزها يبريو س يمنطقه آناتول ييهوا يها جبهه ريقرار گرفتن در مس ليبه دل زيبهار ن

 .كرد يو برف را تجربه م

استان  ،ينيرزميز يها و سفره يخروشان محل يرودها ،ينقاط كوهستان ريذخا يطيشرا نيچن جهينت در

به وسعت  ييها نيو كشت و زرع در زم يزندگ يجزو نقاط مستعد برا يو آبادان يرا از منابع آب لياردب

 كرده بود. ليهزار هكتار تبد 780

از  يجزو نقاط يو خشكسال تياز ظرف شيب يبردار احداث سدها، بهره جهيدر نت جيخطه اما به تدر نيا

 را در حال تجربه كردن است.   يسطح منابع آب ديو كاهش شد يمياقل راتييكشور قرار گرفته كه تغ

آب پشت سدها منجر شده است،  ريبه كاهش ذخا ليدر استان اردب يو كاهش بارندگ هيرو يب يبردار بهره

چنان كه به گفته مسئوالن  م؛يمواجه هست زيآبر يها در حوزه يديشد يكه امسال با خشكسال يبه طور

 يدرصد 50 شامر موجب كاه نيو ا افتهيدرصد كاهش  70مهم تا  يسدها زيها درحوضه آبر امر، بارش

 آب آنها شده است. رهيحجم ذخ
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از جمله در  ينيرزميآب ز يها سطح سفره رياخ يها در سال ،يمياقل طيشرا نيشدن ا وجود حاكم با

اذعان داشت كه استان با بحران  ديو با افتهيكاهش  زين رمجازيغ يها استفاده از چاه ليبه دل ليدشت اردب

 رو شده است. روبه يآب كم

 

 يخشكسال ديها و تشد محسوس بارش كاهش

واقع در شمالغرب كشور  يها با استان سهيدر مقا ياز نظر بارندگ ليتان اردبموجود اس ياساس آمارها بر

 يبه نسبت مشابه طيشرا ميو زنجان) كه از نظر اقل يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا يها (شامل استان

 چهارم است. گاهيدارند، در جا

 1399كه تا آذر  يبه طورتر شدن است،  با گذر زمان در حال محسوس لياستان اردب يمياقل راتييتغ

 انيرا در بر گرفته بود اما امسال تا پا ييايپهنه جغراف نيا يباران و برف تا حدود گاه يبارش گاه و ب

 را شاهد نبود. يريآذرماه استان بارش چشمگ

-1400 ياستان در سال آب نيا يبارش، دما و خشكسال تيدر مورد وضع لياستان اردب يهواشناس ركليمد

 31گذشته  يكه نسبت به سال آب ديرس متر يليم 255به  يسال آب نيبارش در ا نيانگيكرد: م حيتشر 1399

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 27درصد و نسبت به بلند مدت 

كامل  سال كيدرصد از بارش  73حدود  1399-1400 يدر سال آب ليافزود: استان اردب يمحمد اوشيس

 6استان  نيا يافتيبارش در نيانگيم 1398-1399 يدر سال آبكه  يكرده، در حال افتيخود را در يآب

 بارش بلند مدت بوده است. نيانگيدرصد باالتر از م

 35با  يو گرم لياردب يها كاهش بارش در شهرستان نيشتريب 1399-1400 يدر سال آب ،يگفته و به

 درصد كاهش نسبت به بلند مدت رخ داده است.
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 لياردب در استان يآب منابع و كم كاهش

 75به  1400ماهه نخست سال  6بارش استان در  نيانگيكرد: م انيب لياستان اردب يهواشناس ركليمد

درصد كاهش  54درصد و نسبت به بلند مدت  64كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ديرس متر يليم

 داشت.

استان  يدر مناطق شمال نسبت به بلند مدت يبازه زمان نيها در ا كاهش بارش نيشترياضافه كرد: ب يو

 رخ داده است. لياردب

 ديرس وسيدرجه سلس 12,4به  1399-1400 يدر سال آب لياستان اردب يدما نيانگياظهار كرد: م يمحمد

 يدهد و بر اساس شاخص خشكسال يدما نشان م شيافزا وسيدرجه سلس 1,5كه نسبت به بلند مدت 

 ريدرصد درگ 86از كل مساحت استان  1400 وريرشه انيساله تا پا 10) دوره SPEI( يآ يا يپ اس

 است. ديشد اريتا بس فيخف ياز خشكسال يدرجات

 2نرمال دارد و در  تيوضع ياز نظر خشكسال ليدرصد مساحت استان اردب 12 نيادامه داد: همچن يو

 .شود يم دهيتا متوسط د فيضع ياز ترسال ياستان درجات نيدرصد از مساحت ا

در فصل زمستان و  ژهيها به و بارش ديكرد: با توجه به كاهش شد حيتصر ليستان اردبا يهواشناس ركليمد

امسال نسبت به بلند مدت و كاهش پوشش برف در  يدما نيانگيم شي، افزا1399-1400 يبهار سال آب

 .رديگ ردر دستور كار قرا ديهمه مشتركان با يدر مصرف آب و برق از سو ييجو ارتفاعات، صرفه

 

 در دست اجرا يها سدها و طرح يلخا تيظرف

طرح توسعه  20ساخته شده و  ليكوچك در استان اردب يسد مخزن 42بزرگ و  يسد مخزن 10 تاكنون

استان در دست احداث  نيدر ا يدنيو آب آشام يزهكش ،ياريآب يها در حوزه سدها، شبكه يمنابع آب

 است.
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سد عمارت،  ،يويگ ن،يخداآفر يو زهكش ياريبه شبكه آب توان يدر دست اجرا م يها طرح نيجمله ا از

 عنبران و سد بفراجرد اشاره كرد. يسد مخزن گلو،ياحمد ب ياريكند انگوت، شبكه آب سد تازه

و نبود  يمتوال يها يخشكسال ليگفت: به دل نهيزم نيدر ا لياستان اردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 يمترمكعب ونيليم 406شده و از حجم  يخال استان نيا يدرصد مخزن سدها 80آب،  نهيمصرف به

 درصد پر شده است. 20تنها  ،يبردار در حال بهره يسدها

مصارف در  زانيو م ليمنابع آب استان اردب تيوضع نياز آخر يگزارش هيبا ارا ياُنار يدريح يعل

آب  يمكعبمتر ونيليم 780 يتجمع يبا كسر يطيشرا نيدر چن ليكرد: دشت اردب انيمختلف، ب يها بخش

 .شود يم افهاض يكسر نيمترمكعب به ا ونيليم 15از  شيب نيانگيمواجه است و ساالنه با تاسف به طور م

 فيو اخذ رد نيخداآفر ابيتوسعه منابع آب مانند پا يها طرح ليو تكم يريگيبر ضرورت پ ديبا تاك يو

افق  يحال احداث، افزود: برادر  يها سدها و شبكه ليشبكه مغان و تكم يمرمت و بهساز يبرا يياجرا

 شده است. ينيب شيپ ليآب در استان اردب يمترمكعب كسر ونيليم 200و  ارديليم كي زانيبه م 1425سال 

 

 ليدر استان اردب يآب منابع و كم كاهش

و  ياظهار كرد: كاهش بارندگ زين لياستان اردب يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره 

استان  نيا يدر پشت سدها ريذخا تيدر مصرف آب باعث شده است كه وضع هيرو ياستفاده ب

 كننده باشد. نگران

مانند تابستان  زين زييموجب شده در فصل پا يو تداوم خشكسال ياضافه كرد: كاهش بارندگ ييندا روزيف 

وز چند ر يكه بر اثر رگبارها يو جز سد سقزچ ابديكاهش  لياستان اردب يحجم آب مخازن سدها

نداشته  يچندان رييبا تابستان تغ سهياستان در مقا يسدها هيگذشته پر آب شده، هم اكنون حجم آب در بق

 است.
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مختلف شركت آب  يها ستگاهيا يسنج بر اساس باران ليدر استان اردب يكرد: كاهش بارندگ انيب يو

در  گراد ياز چهار درجه سانت شيبمتوسط ماهانه هم تا  يدما شيدرصد اتفاق افتاده و افزا 35تا   يا منطقه

 ها و سدها شده است. آب رودخانه ريكه سبب  تبخ دهيها رس ماه يبرخ

 يها ينيب شيكرد: بر اساس پ حيتصر لياستان اردب يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 رسد ي، اما به نظر مآذرماه و سه ماه فصل زمستان در حد نرمال خواهد بود يها بارش نكهيبا ا يهواشناس

 نباشد. 1400-1401 يكشاورزان در سال زراع ازين نيتام يها جوابگو بارش نيا

 رياز كمبود ذخا يبخش رو شيپ يها در ماه يمستمر و رگبار يها در صورت بارش نكهيبا اشاره به ا يو

حجم  يدر بخش كشاورز ژهيبه و يرعلميو غ هيرو يكرد: مصرف ب ديآب برطرف خواهد شد، تاك

 ابعو كاهش من ريچند سال اخ يامر با وجود خشكسال نيدر دسترس را هدر داده و ا يها از آب ياديز

 كننده است. نگران

 

 رمجازيغ يها تا مقابله با برداشت ييجو صرفه از

برخورد با  نهيدر زم يگوناگون يو آمارها نيتدو يمختلف يها در چند سال گذشته برنامه نكهيوجود ا با

مسئوالن امر ارائه شده است،  ياز سو ليدر استان اردب يرقانونيغ يها از منابع و چاه رمجازيغ يها برداشت

 استان وجود دارد. نيدر ا رمجازيچاه غ 509كه همچنان  شود ياما گفته م

در  زين يشتيسد مع 110احداث  يبخش صنعت در راستا يمنابع آب برا صيتخص يطيشرا نيچن در

 فته است.دستور كار قرار گر

در استان  يآب با كم يبرنامه مهم سازگار 9اظهار كرد:  لياستان اردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 يها، نصب كنتورها و كنترل اضافه برداشت چاه رمجازيغ يها قابل اجرا است كه انسداد چاه لياردب

 ياريآب يها انالك يبهساز ها، احداث خط انتقال آب، شبكه نگينيها، ال پروانه ليو هوشمند، تعد يحجم
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 از جمله آنها است. يفيك يها و انجام برنامه

و رشد  تيتمركز جمع ليافزود: به دل ليآبخوان دشت اردب يمتر يسانت 27با اشاره به افت متوسط  يو

 يها برنامه يبا اجرا ديمصارف مختلف، آبخوان به طور مستمر دچار افت شده است كه با ندهيفزا

 جبران شود. يكسر نيا ،يآب با كم يسازگار

مترمكعب  ونيليم 183در مرحله نخست  ديبا يآب با كم يكرد: بر اساس سند سازگار انيب ياُنار يدريح

 است. افتهيمترمكعب آن تحقق  ونيليم 13ماهه نخست امسال  6كه در  گرفت يصورت م ييجو صرفه

شركت آب  يو تعادل بخش ايطرح اح يمجر ندهياز منابع آب و نما يبردار دفتر حفاظت و بهره ريمد

 يها منابع، گروه نيو حفظ ا ينيرزميز يها بر آب قيو نظارت دق تيريمد يگفت: برا لياردب يمنطقه ا

 .اند كردهحلقه چاه اقدام  110نسبت به مسدود نمودن  يجار شركت تنها در سال نيا يگشت و بازرس

متر مكعب دانست و افزود:  ونيليم 1,3از  شيها را ب چاه نيحاصل از انسداد ا ييجو بستام، صرفه داور

 زيدستگاه ن 20نصب و  لياستان اردب يها چاه يبرو يدستگاه كنتور هوشمند و حجم 170امسال  نيهمچن

 نصب خواهد شد. ندهيآ يها شده است كه در ماه يداريبرداران خر بهره نهيبا هز

 ايو  افتهي لياضافه برداشت تقل يحلقه چاه دارا 40 جازرميامسال تاكنون منصوبات غ نكهيبا اشاره به ا يو

طرح  ،يبخش تعادل يها پروژه ريشده و همگام با سا اديكرد: عالوه بر اقدامات  انيشده است، ب دهيبرچ

 در حال انجام است. برداران بهره يسواد آب يو ارتقا نهيفرهنگ مصرف به جيترو يرسان داناب، اطالع

پوشش خدمات آب و فاضالب قرار دارند كه  ريز لياردب يروستا 991شهر و  30از  شيحال حاضر ب در

 رو هستند. روبه يآب روستا با مشكالت كم 400تعداد  نياز ا

خسارت وارد كرده است  يخسارت به بخش كشاورز الير ارديليهزار م 39تنها حدود  يخشكسال امسال

 كياز  شيب تياستان با جمع نيا يومترمربعليهزار ك 18و در صورت تداوم وضع موجود، پهنه حدود 

 خواهد شد. بانيدست به گر يشتريبا مشكالت ب ندهيدر آ يهزار نفر 280و  ونيليم
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خبرگزاري ايرنا  – و بلوچستان شد ستانيس يمترمكعب آب وارد سدها ونيليم 51 از شيب

 19/10/1400مورخ 

 

آب  يو بلوچستان گفت: حجم ورود ستانيس يا آب منطقه يشركت سهام رعامليمد -رنايا -زاهدان

 هزار مترمكعب است. 61و  ونيليم 51استان  يبه سدها رياخ يها البيو س ها ياز بارندگ يناش

 175 تيسرباز با ظرف نيشياظهارداشت: سد پ رنايدر گفت وگو با خبرنگار ا كشنبهيروز  يمحمد دلمراد 

به سد از  يشده و حجم ورود يريمترمكعب آبگ ونيليم 22,9 رياخ يها يمترمكعب در بارندگ ونيليم

 است. بمترمكع ونيليم 121,32 يسال آب يو حجم موجود در سد از ابتدا 24,37 يسال آب يابتدا

به سد بر اثر  يمترمكعب، حجم ورود ونيليم 10,8 تيشهرستان چابهار با ظرف كلك يگفت: سد ش يو

و حجم موجود  8,44 يسال آب يبه سد از ابتدا يمترمكعب و حجم ورود ونيليم 5,72 رياخ يبارش ها

 مترمكعب است. ونيليم 10,71 يسال آب يدر سد از ابتدا

با  كشهريشهرستان ن رآباديسد خ نيفزود: همچنو بلوچستان ا ستانيس يا آب منطقه يشركت سهام رعامليمد

 يمترمكعب و حجم ورود ونيليم 5,66 رياخ يبر اثر بارش ها يمترمكعب، حجم ورود ونيليم 27,3 تيظرف

 مترمكعب است. ونيليم 21,7 يسال آب يسد از ابتدا نيو حجم موجود در ا 5,66 يسال آب يبه سد از ابتدا

به سد  يمتر مكعب، حجم ورود ونيليم 207 تيشهرستان چابهار با ظرف ردانيسد ز نيكرد: همچن انيب يو

و حجم موجود  22,04 يسال آب ياز ابتدا يمترمكعب و حجم ورود ونيليم 17,19 رياخ يبر اثر بارش ها

 مترمكعب است. ونيليم 169,61 يسال آب يسد از ابتدا نيدر ا

سد بر  نيبه ا يمترمكعب، حجم ورود ونيليم 67 تيشهرستان سراوان با ظرف ديگفت: سد ماشك يدلمردا

و حجم موجود سد از  1,48 يسال آب ياز ابتدا يهزار مترمكعب و حجم ورود 95 رياخ ياثر بارش ها

 مترمكعب است. ونيليم 34,6 يسال آب يابتدا
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 –ي زداريآبخ تيتقو يجمهور برا سيفرمان رئ ليبر دال يليتحل|»يزداريمعجزه آبخ«

 19/10/1400مورخ خبرگزاري تسنيم 

 

دارد  يمتعدد ليدال ل،يمقابله با س يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ يجمهور بر انجام طرح ها سيرئ ديتاك

 .ميپرداز يدان مگزارش ب نيكه در ا

از آن باعث  يهفته گذشته و خسارات ناش ليس ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

و  يزداريآبخ يدولت، بر ضرورت انجام طرح ها ئتيبار در جلسه ه نينخست يجمهور برا سيشد رئ

راهكار برون رفت از  جلسه صراحتا اعالم كرد كه نيدر ا يسي. دكتر رئدينما حيتصر يآبخواندار

خود را  يها تيفعال ديبا نهيزم نيمربوطه در ا ياست و دستگاه ها يزداريآبخ ل،ياز س يخطرات ناش

 گسترش دهند.

 

 يزداريو گسترش آبخ تيجمهور بر لزوم تقو سيرئ ديتاك ليدال

توان  يلف ممخت يايرا از ابعاد و زوا يزداريآبخ يطرح ها تيو تقو عيتسر يبرا يسيدستور دكتر رئ 

 ،يزداريآبخ يبر انجام طرح ها نيحجت االسالم و المسلم ژهيتوجه و لياز دال يكيقرار داد.  ليمورد تحل

مختلف  يها سبتاست كه به منا يزداريآبخ يرهبر معظم انقالب بر ضرورت انجام طرح ها داتيتاك

 يبررس ةژيو ةدر جلس يعظم رهبرنمونه مقام م يداشته اند؛ برا ديگونه طرح ها تاك نيبر انجام ا شانيا

با  لياز خسارات س يريبر جلوگ ديبا تأك 1398در سال  زده ليس يها استان هاي -ياقدامات و امدادرسان

 فرمودند: يزداريآبخ

وجود دارد؛ اما  ليبشود، قهراً دنبالش س يكه بارندگ يچون وقت ،»ستين يريقابل جلوگ زيچ كي ليس«

 ةمسئل ،يروبيال ي [مثل] مسئله د،يكرد انيب انيكه آقا يمطالب نيت...ااس يريقابل جلوگ »يرانيو«
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در طول زمان  كهاست  ييكارها د،يكه شما گفت ييزهايچ نيسد و ا ريز يها رودخانه ةمسئل يزداريآبخ

جور  ني. اديبكن يريگياست؛ پ يريگيپ ةنكته هم مسئل كي[اما] انجام نگرفته...  گرفته، -يانجام م ديبا

] خطر كرخه و خطر كارون و خطر اهواز و ةدربار ميو [صحبت كن مينيآمده بنش ليد كه ما حاال كه سنباش

شاءاللّه  ان شود -يخطرات تمام م نيا گريحاال چند روز د - ها نيو ا الميخطر سوسنگرد و خطر لرستان و ا

 بشود.  يريگيواقعاً پ ديبا يعني د،يبكن ديبا يريگ نه، دنبال د؛يرا فراموش كن زيهمه چ يبعد به كلّ -

 

 يو آبخواندار يزداريآبخ يقانون الزامات

جمهور بر لزوم  سيدستور رئ ليتوان از دال يدر كشور را م يزداريتوسعه آبخ يو حقوق يقانون الزامات

 يزداريآبخ يمتعدد بر انجام طرح ها نيباره در اسناد و قوان نيدر كشور دانست؛ در ا يزداريآبخ تيتقو

دولت مكلف «قانون برنامه توسعه ششم توسعه آمده است:  35نمونه در ماده  يشده است؛ برا حيتصر

 يداريپا ن،يسرزم يداريپا يبرا يطيمح ستيز يها حقآبه يرهاساز ،يآب منظور مقابله با بحران كم است به

و جبران تراز  يرو بهره  يو ارتقا ينيرزميز يها به سفره يبخش تعادل ،يدر بخش كشاورز ديتول شيو افزا

عمل  را به ريمترمكعب شود، اقدامات ز ارديليم ازدهيقانون برنامه  ياجرا يانيكه در سال پا يزانيم آب، به

)، توسعه يا رسازهيو غ يا آب و خاك(سازه اتيعمل ياجرا ن،ينو ياريآب يتوسعه روشها -آورد... ب

 اء،ياح -ششصد هزار هكتار در سال ث نزايحداقل به م ريسطوح آبگ يها )ستميبندها و سامانه(س آب

 ديقانون برنامه با تأك ي%) وضع موجود در طول اجرا5درصد( پنج ساالنه زانيقنوات به م يروبيمرمت و ال

 »قنوات ياياح يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ يها تيبر فعال

آمده است:  ياسالم يمصوب مجلس شورا يعيو منابع طب يبخش كشاورز يقانون بهره ور 27در ماده زين و

از منابع  نهيو با استفادة به يشمس يهجر 1404كه تا سال  دينما يزير برنامه يا دولت مكلف است به گونه«

%) متوسط بلندمدت نزوالت 15حداقل پانزده درصد ( ،يسنوات يها آب بودجه نيمندرج در فصل تأم
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%) 5/7درصد ( ميو هفت و ن يسطح يآبها%) از محل كنترل 5/7درصد ( ميساالنة كشور (هفت و ن يآسمان

%) 100كشور اضافه گردد و صددرصد ( ي) به حجم آب استحصاليو آبخواندار يزداريآبخ قياز طر

 ») جبران گردد.يآب ممنوعه يدشتها تيكشور (با اولو يدشتها ينيرزميز يآبها ي) منفالنيترازنامه (ب

 

 يزداريبا آبخ ليخسارات س يدرصد 70 كاهش

در كشور، كاهش قابل توجه خسارات  يزداريآبخ تيجمهور بر ضرورت تقو سيتوجه رئ گريد ليدل

جمهور در  سيباره محمد مخبر معاون اول رئ نيدر كشور است. در ا يزداريبا توسعه آبخ لياز س يناش

 باليس بامقابله  ياز راه حل ها يكي نكهيا انيبا ب رياخ يزده در روزها لياز مناطق س ديبازد انيجر

 ميبود يطرح ها اجرا شده شاهد خسارت كمتر نيكرد هر جا ا حياست، تصر يو آبخواندار يزداريآبخ

 مذكور با سرعت اجرا شود. يطرح ها ديلذا با

رخ داده  ليو هم س يمنطقه هم خشكسال كيسال در  كيدر  نكهيجمهور با اشاره ا سيمعاون اول رئ 

 لياگر س ل،يباالتر از محل وقوع س لومتريك 100داده كه نشان  ييهوا يها يتامل دارد گفت بررس يجا

 مانند. يدر امان م ليدست از س نييپا يشهرها نيشود همه ا هيبند تعب

درباره نقش موثر  زيو حفاظت خاك سازمان جنگل ها ن يزداريدفتر آبخ ركليمد يجز هوشنگ

 يزداريآبخ اتيداده عمل نشان يكارشناس ي: برآوردهاديگو يم ليدر كاهش خسارات س يزداريآبخ

دهد  ينشان م 1398سال  ليمثل س يياست و الگو ليس تيريكنترل و مد يبرا نهيكم هز يراهكار

 كند. يم تيريرا مد لياز س يدرصد خسارات ناش 70دست كم  يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل

 

 در كشور يزداريتوسعه آبخ يبرا يمتعدد مردم يها درخواست

متعدد آنان  يكه درخواست ها يزداريآبخ ياز طرح ها انييمردم به خصوص روستا يو خشنود تيرضا
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 يسيتوجه دكتر رئ ليدال نياز مهمتر يكيتوان  يگونه طرح ها را به دنبال داشته است را م نيانجام ا يبرا

جنگل ها  زمانو حفاظت خاك سا يزداريدفتر آبخ ركليباره مد نيدانست؛ در ا يزداريآبخ تيبه تقو

 يآمد، اجرا ديپد ليشدن س يكه از جار يها و مشكالت يهفته گذشته با وجود همه سخت ي: طديگو يم

 استان، دل مردم را شاد كرد. 29در  نيسهمگ يها ليس انيدر جر يزداريآبخ اتيعمل

 ليباران و س ريو بلوچستان، مردم ز ستانيدر بشاگرد استان هرمزگان و چابهار استان س نكهيا انيبا ب يجز

 يباال ي: اثرگذارديگو يو خدا را شكر كردند، م ختندياشك شوق ر يزداريآبخ يدر كنار سازه ها

نه چندان  يانيسال رگذرد و د يشود و م يرو فراموش م شيپ يماه ها يالبته باز هم ط ز،يآبخ يطرح ها

كاش در  يابود اما  ميمنابع و از دست رفتن جان هموطنان خواه بيدور مجددا شاهد خسارت و تخر

كه  رنديبپذ يحاصل شود و كارشناس سنت يقيعم راتييسازمان برنامه و بودجه تغ يريگ مينظام تصم

 نيا ريآنان است كه در غ يسنت گرشدر ن رييتحول و تغ ازمنديكشور ن يمنابع اعتبار عيو توز يزيبرنامه ر

 يعيو از دست رفتن منابع طب مردم يها يو ما با كمال تاسف شاهد سخت ابدي يراه ادامه م نيصورت ا

 بود. ميكشور خواه

 4به  رانيدر ا يزداريآبخ اتيحجم عمل ريسال اخ 3 يذكر است خوشبختانه به گفته مسئوالن، ط انيشا

 يها لياز س ياز خسارات ناش يعامل سبب شده بخش قابل توجه نياست و هم دهيهكتار رس ونيليم

 شود. تيريمكرر و خسارت بار كنترل و مد
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – در گرو مذاكره با طالبان "هامون"آبه  حق صيتخص

20/10/1400 

 

و  رمنديخانه هآب در رود يكشور ملزم به رهاساز نيا ،خان در غرب افغانستان شدن سد كمال زيلبر با

 كار انجام نشده است. نيآبه تاالب هامون است اما تاكنون ا حق نيتام

مهم كنترل آب در  يها از پروژه يكيخان  سد كمال م؛يتسن يخبرگزار ستيز طيگزارش خبرنگار مح به

 يمكعبمتر ونيليم 52سد كه مخزن  نيقرار دارد. ا رمنديرود ه يباال ،مروزين تيافغانستان است كه در وال

 يمگاوات انرژ 9از  شيبو  كند يم ياريرا در افغانستان آب يكشاورز نيهزار هكتار زم 80از  شيب ،دارد

 .كند يم ديكشور تول نيمردم ا يبرق برا

 يها وارهيسد را كامال پر كرده است و آب از د نيدر كشور افغانستان مخزن ا يماه جار يد يها بارش

 يبود كه كه سازمان جهان يدر غرب افغانستان به قدر ها يبارندگ زانيشده است. م زيخان لبر سد كمال

 است. ادهخان را د دست سد كمال نييدر پا ليكشور هشدار وقوع س نيا نيبه مسئول يهواشناس

مترمكعب آب كه بر  24معادل  هيآبه هر ثان حق ،كه افغانستان رود يخان انتظار م كامل سد كمال يريآبگ با

را از  رانيآبه ا كند و حق يجار رمنديبه آن متعهد شده است را در رودخانه ه 1351ال اساس معاهده س

خان به منطقه  از سد كمال شده زيافغانستان آب لبر يبپردازد اما به نقل از منابع محل رمنديرودخانه ه

 مهار شده است. يبند خاك كي لهيگودزره افغانستان منتقل شده و در آنجا به وس

 

  ، ستيز طيمح يبحران ها ، رانيا يها تاالب ،كشور افغانستان  ،طالبان  ،مون ها اچهيدر

 نيا نيمسئول يسر باز زده و ادعا رانيبه ا رمنديه يآبه قانون در دو دهه گذشته از پرداخت حق افغانستان

در عدم  كشور نيدر حد شعار بوده است. اقدامات ا 1351بودن به مفاد معاهده سال  بنديبر پا يكشور مبن
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 منجر به خشك شدن تاالب هامون شده است. ،رانيآبه ا  حق صيتخص

تاالب  نيآبه ا حق يشده است و اگر رهاساز يريآبگ رياخ يها بارش ليحال حاضر تاالب هامون به دل در

 رياخ يها . در ماهشود يم ايهامون مه ياياح يفرصت برا نيبهتر ،ديرياز سمت افغانستان صورت گ

 يرها ساز يراتوقف مذاكرات با افغانستان ب ليرا دل يرت خارجه مستقر نشدن دولت مركزوزا نيمسئول

 نيطالبان در افغانستان گذشته و ا دنيماه از به قدرت رس 6اند اما اكنون كه  عنوان كرده رمنديآبه ه حق

 ود ندارد.در مذاكرات وج ريتاخ يبرا يا بهانه ،گروه كنترل كشور افغانستان را در دست گرفته است
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 يسدها خال تيدرصد ظرف62/ رياخ يها سدها با بارش يآب ريذخا يدرصد1 شيافزا

 20/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – است

 

 يكه در برخ رياخ يها درصد بود و بارش37 شيهفته پ كيكشور در حدود  يسدها يگپرشد زانيم

كشور شده است؛  يآب سدها ريذخا يدرصد كي شيشد، موجب افزا البيبه س ليمناطق كشور تبد

 يخال تيظرف نيدرصد ا62كشور پر و  يمخازن سدها تيدرصد ظرف38كه در زمان حاضر  يطور به

 است.

با  دهد يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده م،يتسن يخبرگزار يقتصادگزارش خبرنگار ا به

كل حجم آب در مخازن  زاني) م1400ـ1401 يماه (سال آب يد 18تا  ،يروز از سال آب 108شدن  يسپر

گذشته  يمترمكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 380و  ارديليم 19كشور حدود  يسدها

 .دهد يكاهش نشان مدرصد 28

 380و  ارديليم 19 يكشور، پرشدگ يمخازن سدها يمترمكعب ونيليم 500و  ارديليم 50 تيتوجه به ظرف با

درصد  62درصد مخازن سدها پر و  38است كه در زمان حاضر  نيدهنده ا سدها نشان يمترمكعب ونيليم

 است. يمخازن خال تيظرف

 يكه در برخ رياخ يها درصد بود و بارش 37 ش،يهفته پ كيكشور در حدود  يسدها يپرشدگ زانيم

 كشور شده است. يآب سدها ريذخا يدرصد كي شيشد، موجب افزا البيبه س ليمناطق كشور تبد

 

 كشور يآب به سدها يورود يدرصد30* كاهش 

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

 خيمهرماه تا تار يكشور از ابتدا يبه سدها يكل حجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها تيعوض
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درصد نسبت به مدت مشابه سال  30معادل  يمترمكعب است كه كاهش ارديليم 6,46ماه معادل  يد 18

 .دهد  يگذشته را نشان م يآب

 
 

 يفعل طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم رود، ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيافزود: م يو

 زانيخوزستان و تهران، م هاي درصد است و در استان 23درصد و  94درصد،  13حدود  بيترت به

 درصد است. 18درصد و  45در حدود  بيترت به يجار يسال آب يمخازن ط يپرشدگ
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شست ها در برابر فرون مردم تهران!/ خسارات زلزله يرپايز "فرونشست" يبمب ساعت

 20/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – است! زيناچ

 

را از  طيشرا نيتهران بدتراست! استان  يجهان يبرابر استانداردها90فرونشست در كشور ما حدود  زانيم

هوا و زلزله  يباالتر از آلودگ يكارشناسان فرونشست حت دهيعق نظر فرونشست ساالنه در كشور دارد و به

 .كند يم ديمردم استان تهران را تهد شتيسالمت و مع ،ياحتمال

 يحرانشدت ب به رانيدر ا نيفرونشست زم تيوضع ؛ ميتسن يخبرگزار ستيز طيگزارش خبرنگار مح به

 دهيپد نيكرده است. عمق ا ريتمام مناطق كشورمان را درگ ،النيجز استان گ فرونشست به دهياست و پد

 زين يونفارس و خوزستان به مناطق مسك ،اصفهان ،تهران يها كشور گذشته و در استان يها از دشت

 وارد كرده است. يخسارات جد

 نيعنوان چهارم را به رانيمقدار ا نيسال است كه ادر  متر يسانت 30 رانيدر ا نيفرونشست زم نيانگيم

 كرده است. يفرونشست در جهان معرف دهيبا پد ريكشور درگ

فرونشست ساالنه  بيمناطق كشور است و آمار عج رياز سا تر يفرونشست در استان تهران بحران تيوضع

ست تهران كه متخصصان ثبت شده است! فرونش اريو شهر نياز مناطق دشت ورام يدر برخ متر يسانت 40

 يها آب حعلت كاهش سط به ،كنند يم اديمردم تهران از آن  يپا ريز "يبمب ساعت"عنوان  از آن به

استان حاصل شده  نيدر ا تياز حد جمع شيها و اسكان ب وساز نادرست ساخت يگذار يجا ،ينيرزميز

 است.

 يبحران تيوضع رغم يد دارد و علجهان وجو ياز كشورها ياريموفق مهار فرونشست در بس يها تجربه

كارشناسان  ،مردم يشتيمع تياقتصاد و وضع ،ستيز طيبه مح دهيپد نيا يها بيفرونشست در كشور و آس

از نظرات  دهو استفا انيو در صورت اراده متول ستين ريفرونشست د دهيمهار پد يمعتقدند كه هنوز برا
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 بحران فروكش كند و مهار شود. نيتا ا كرد يكار شود يكشورها م ريكارشناسان و تجربه سا

چالش و بحران بزرگ  نيدادن به ا انيمهار و پا يها فرونشست و روش دهيابعاد مختلف پد يبررس يبرا

 ييمحسن طباطبا ديدكتر س زبانيم ،كشورمان شده است يها مردم استان تهران و اكثر استان ريگ كه دامن

 يالملل نيب شگاهزارع؛ استاد پژوه يدكتر مهد ،رانيا يراقتصاد شه يانجمن علم ركليدب ؛يمزدآباد

 يريو خطرپذ يمهندس يشناس بخش زلزله سيرئ ؛يالله تيب يزلزله و دكتر عل يو مهندس يشناس زلزله

مخاطبان  ميگوها تقد و گفت نيدر ادامه مشروح بخش نخست ا م؛يبوديراه و شهرساز قاتيمركز تحق

 شده است: ميارجمند تسن

 

كشور است و آمار  يها استان ريفرونشست در استان تهران باالتر از سا يآمارها نكهيبا توجه به ا: ميتسن

 شتريكدام مناطق استان ب ،فرونشست استان تهران ثبت شده است يدر سال برا متر يسانت 40كه تا  يبيعج

تهران را رقم  استان رفرونشست د يبحران تيدر معرض خطر فرونشست قرار دارند و كدام عوامل، وضع

 است؟  زده

دشت  يعنيدر محدوده جنوب شرق و جنوب تهران  يبردار سازمان نقشه يزارع: بر اساس آمارها دكتر

 تيمحدوده بزرگراه آزادگان و بوستان وال ،آباد يناز ،شهر صبا ،شهر مينس ،جاده ساوه ،اريشهر ،نيورام

 از نظر شدت فرونشست دارند. يتر يبحران طيشرا

زد و  بيآس يمنزل مسكون 12به  ابانيخ 2در فاصله  شهر ميدر نس جادشدهيفروچاله ا زيشته نگذ هفته

در  نيدر محدوده فرونشست بزرگ زم شهر ميدر نس جادشدهيها را آواره كرد! فروچاله ا خانه نيساكنان ا

 شده است. جاديمنطقه ا نيا

فرونشست در كشور است كه استان  يصلعلت ا ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يبرداشت ب يكل طور به

شدت  شيافزا ياصل ليها دل از اندازه از آبخوان شيب يبردار و بهره ستيقاعده مستثنا ن نياز ا زيتهران ن
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 22از  شيب كونتدر استان تهران و س تيجمع يتراكم باال شود؛ ياستان محسوب م نيفرونشست در ا

منطقه  نيرا در ا يآب ازيتهران و البرز ن يها ران در استانته رامونيدر محدوده پ رانيا تيدرصد از جمع

آن،  جهيو در نت ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يامر منجر به برداشت ب نيشدت باال برده است كه ا به

 استان شده است. نيشدت فرونشست در ا شيافزا

تعادل  ،استان تهران ينويليم14از  شيب تيجمع يبرا يشرب و كشاورز ،صنعت يبرا يآب ازين نيتأم

درصد از آب مورد  70 يعاد طيكه در شرا يهم زده است؛ در حال استان به نيرا در ا ياستفاده از منابع آب

 نيتأم ينيرزمياز منابع آب ز ازيدرصد آب مورد ن 30و آب پشت سدها و  ياز منابع آب سطح ازين

استان تهران از منابع آب  ازياز آب مورد ن درصد 70عكس شده و  نسبت در استان تهران به نيا ،شود يم

 !شود يم نيتأم ينيرزميز

در استان  يآب ازين شيافزا يها از نمونه يكيسد ماملو  دست نييدر مناطق پا جادشدهيا يمشكالت آب 

رودخانه  يمترمكعب آب در محل تالق ونيليم 250حجم  به يبا مخزن 1386تهران است؛ سد ماملو در سال 

و  دشت پاك ،نيورام يشده است و كشت و صنعت مردم در شهرها جاديودخانه دماوند اجاجرود و ر

مترمكعب  ونيليم 150 ،طور كامل پر شود سد به نيرا محدود كرده است؛ قرار بود كه اگر مخزن ا شوايپ

 رويشهر انيسد استان تهران در پا 5مذكور داده شود اما حجم آب در مخازن  ياز آب آن به مردم شهرها

 ديكاهش شد ليدل به و) ياسم تيظرف سوم كي(حدود  افتيمترمكعب كاهش  ونيليم 503به  1400

سدها، سهم برداشت از منابع آب  نيآب ا يورود زانيتهران و افت محسوس م يحجم مخازن سدها

 .افتي شيآب شرب افزا نيتأم يبرا ينيرزميز

 ونيليم 70به  1400در تابستان  زانيم ني، امترمكعب داشت ونيليم 170در حدود  يماملو حجم مخزن سد

مردم مناطق  جهيو در نت شود يشهر تهران م يآب ازين نيصرف تأم از،يمقدار ن نيا شتريب د؛يمترمكعب رس

 1399ـ  1400 ي. سال آباند مانده بينص يب ،از نعمت استفاده از آب رودخانه جاجرود و دماوند دست نييپا
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پنجگانه استان تهران به  يمترمكعب به مخازن سدها ونيليم 300و  ارديليم كيحدود  يبا حجم ورود

 200و  ارديليم 2 زانيم به 1398ـ  1399 يدر سال آب يحجم ورود نياست كه ا يدر حال نيو ا دياتمام رس

 .ميآب به سدها مواجه شد يورود يمترمكعب ونيليم 900كاهش حدود  كيبا  يعنيمترمكعب بود  ونيليم

است! فرونشست در  يجهان يبرابر استانداردها 90فرونشست در كشور ما حدود  زاني: ميياطباطب دكتر

 نكهيدر جنوب شرق استان شروع شد و با گذشت زمان عالوه بر ا نياز دشت ورام 70استان تهران از دهه 

 ،شد آن اشاره هها ب افزوده شد؛ همان طور كه در صحبت زيبر شدت آن ن ،كرد دايپ شيگستره آن افزا

 44فرونشست در تهران است كه وجود حدود  يعلت اصل ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يبرداشت ب

 دارد. ينيرزمياز منابع آب ز يراصولينشان از شدت برداشت غ ،شده دهياستان شن نيدر ا رمجازيهزار چاه غ

به  ازياستان است؛ ن نيدر ا فرونشست ليدال نيتر از عمده زيمنطقه در استان تهران ن تياز ظرف شيب تراكم

و  تيبدون توجه به ظرف يساز استان تهران باعث خانه ينفر ونيليم12 يبيتقر تيجمع يمسكن برا نيتأم

ندارد شده  يبارگذار تيكه خاك ظرف يدر مناطق ،ساخت مسكن يخاك و اصول مهندس يداريپا

 است،

ها با  زلزله نيتر شور ما كوچكسبب شده است كه در ك يساز به اصول ساختمان يتوجه يب نيهم

تنها  يشترير9مانند ژاپن، زلزله  ياما در كشور شود يهمراه م يجبران رقابليغ يو اقتصاد يخسارات جان

 !گذارد يم يجا به يتلفات انسان كي

 ياراض ،وقوع فرونشست است نهيمناطق تهران در زم نيتر ياز بحران يكيكه  اريدر شهر رياخ يها سال در

هكتار بافت فرسوده در استان  3000حدود  نياند و همچن شده ليتبد يمسكون يها ت به ساختماناز باغا

است و  نينماد اندر استان تهر يشناس خاك يها شياست؛ آزما  شده ليتهران به كانون فرونشست تبد

 .رديگ يها بدون توجه به ساختار و توان خاك صورت م وساز ساخت

در  ياديز يها شدت فرونشست در تهران است؛ دستگاه شيافزا ليدال گريداز  زين كپارچهي تيريمد عدم
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مسئول منجر به كند شدن نظارت و اختالل در  يها تعدد دستگاه نيدارند كه ا تيمسئول دهيپد نيرابطه با ا

اقدامات  تيمسئول دسازمان واح كيطور قطع اگر  روند مهار فرونشست در استان تهران شده است؛ به

 .كند يم دايبهبود پ طيدار شود، شرا مهار فرونشست را عهده يالزم برا

در  رگذارينهاد تأث كيعنوان  الزم را داشته باشد به يقانون اراتيكه اخت يدر صورت تواند يم يشهردار

 اراتياخت يواگذار زين ويونكوور و توك ،تورنتو يموضوع فرونشست عمل كند؛ همان طور كه در شهرها

 داشته است. دنبال هرا ب يمثبت جينتا ،مستقل يعنوان دولت محل به ها يكرد شهردارو عمل يبه شهردار

 

 ،النيجز گ و خطر آن به شود يكشور محسوب م يها بحران نياز بزرگتر يكيفرونشست  دهي: پدميتسن

ول مسئ يها دستگاه يمسئله مهم همواره از سو نيا ن،يبا وجود ا ،كند يم ديكشور را تهد يها تمام استان

بزرگ كه تبعات  نبحرا نيبه ا يتوجه يب نيا لينظر شما دل گرفته شده است؛ به دهيو آحاد مردم ناد

 !ست؟يو... دارد، چ يشهر ،ياقتصاد ،يگسترده اجتماع

 دهيپد كيمانند زلزله بالفاصله پس از وقوع قابل مشاهده هستند اما فرونشست  ييها دهي: اثرات پدزارع

فرونشست  دهياثرات پد شود؛ يم جاديو در طول زمان ا جيتدر ثرات آن بهاست و ا يجيو تدر يبطئ

و توجه  كنند يمردم خطر آن را حس نم ،بودن يجيتدر ليدل باشد اما به دتريشد زياز زلزله ن تواند يم

 .شود يبه آن م يكمتر

 3ان مثال در بند عنو به م؛ياست كه ما در كشور نگاه درازمدت به مسائل و موضوعات ندار نيا گريد ليدل

 طيبه سالمت مح كند يم حيرا تشر 1444كشور در سال  طيكه شرا شرفتيپ يرانيـ ا ياسالم يالگو

 يها استيو س وسعهت يها در كشور اشاره شده است اما در عمل برنامه ييغذا تيو امن يانرژ ،يآب ،ستيز

 .شود ينم دهيدر آن د داريتوسعه پاو  شانهياز عملكرد دوراند يكه نشان شود ياجرا م يا گونه كشور به

است؛  يمل ياتيمشكل ح كي ينيرزميز يها از حد از آب شيب يبردار از بهره يناش نيزم فرونشست



   

 

 

126 
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در مناطق مستعد  نيزم يزير و برنامه يطيمح ستيمؤثر ز تيريمد يبرا نيفرونشست زم ييفضا عيتوز

 ستمشكل عمده ا كي ،داريپا يعه اقتصادو توس يريپذ ستيمهم است؛ عدم توجه به ز اريفرونشست بس

 .كند يم جاديا ديتهد ،يدر مناطق شهر ژهيو به ران،ينفر در ا ها ونيليم يكه برا

كه  يكار كند؛ يم جاديمخاطره فرونشست را ا ،ينيرزميز نيرياز منابع آب ش يبردار بر اساس بهره توسعه

از  يريبا جلوگ ن،يوسعه فرونشست زماز ت يريجلوگ م،يانجام ده ديبا رانيدر ا يصورت فور به

 است. ينيرزميآب ز يها از سفره شتريب يبردار بهره

در سال  متر يسانت 30به حدود  نيدر دشت ورام 1400به خرداد  يماه منته 12فرونشست در  نهيشيب سرعت

هم منطقه كه  يمنطقه مهم نيكه در چن دهد يحدود دو برابر دو دهه قبل است و نشان م زانيم ني! اديرس

به مسئله  كند، يم رراه از آن عبو آهن و آزاد مهم مانند راه ياتيح يها انياست و هم شر يكشاورز

 ... .ميبپرداز يشتريب تيبا جد ديبا نيفرونشست زم

 بخش نخست) اني(پا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – كشور افزوده شد يآب سدها ريمتر مكعب به ذخا ونيليم 20

20/10/1400 

 

ماه با وقوع  يد 18تا  14دهد از  يآب كشور نشان م يآمار دفتر اطالعات و داده ها يبررس -رنايا -تهران

 فزوده شده است.كشور ا يسدها ريمتر مكعب به حجم ذخا ونيليم 20زمستانه  يبارش ها

چندان مطلوب نبود و  زييكشور در پا يها بارش تيوضع رنا،يا يگزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصاد به

اعالم كرده  يسازمان هواشناس شتريكه پ چنان فصل آن نيآن است كه ا انگريفصل، ب نيها در ا بارش زانيم

 است. ريساله اخ 50 يها فصل  نيتر از خشك يكيبود 

. بر وستيدر كشور به وقوع پ يبه نسبت خوب يها بهتر شده و بارش يدر زمستان امسال كم تيوضع اما

جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب  زيآبر يها حوضه رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ينيب شياساس پ

 نياها در  بارش زانياز م جيتدر درجه سه شاهد بارش خواهند بود كه به زيآبر يها كشور در حوضه

 .شود يها كاسته م حوضه

 يسدها ريذخا تيموجب بهتر شدن وضع وستهيدر كشور به وقوع پ رياخ يكه در روزها يخوب يها بارش

كل حجم آب موجود در مخازن  زانيم يجار يسال آب يد 14 خيكه در تار يا كشور شده است، به گونه

و  ماه يد 18 خيدر تار زانيم نيمترمكعب بوده است كه ا ونيليم 18و  ارديليم 19كشور در حدود  يسدها

 20 شيمترمكعب شده كه نشان از افزا ونيليم 38و  ارديليم 19حدود  يروز از سال آب 108شدن  يبا سپر

 دارد. يمترمكعب ونيليم

 زانيم دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع يآب كشور، بررس يها دفتر اطالعات و داده ركليگفته مد به

 ونيليم 460و  ارديليم 6معادل  ماه يد 18 خيمهرماه تا تار يور از ابتداكش يبه سدها يكل حجم ورود

 .دهد يمگذشته را نشان  يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 30معادل  يمترمكعب است كه كاهش
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در  دروديو سف انيو ن ليشم رود، ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيافزود: م» زاده قاسم روزيف«

 درصد است. 23درصد و  94درصد،  13حدود   بيترتبه  يفعل طيشرا

در  بيبه ترت يجار يمخازن در سال آب يپرشدگ زانيخوزستان و تهران، م يها ادامه داد: در استان يو

 درصد است. 18درصد و  45حدود 
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 21/10/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – رو شيپ يها سدها و بحران يتشنگ

 

 شتريو ب شتريب يآب يو عمق ب دهد يرا نسبت به سال قبل نشان م يكشور هر روز عدد كمتر يسدها آمار

 يا ندهيآن در نظر گرفته نشود، در آ يبرا يكه به گفته كارشناسان، اگر راه حل يموضوع شود؛ يم

 يت سدهايآمار وضع نيآخر ،»سنايا«شد.به گزارش  ميخواه يبزرگ يها ان دور دچار بحرانچند نه

) 1400-1401 ي(سال آب ماه   يد18تا  ،يروز از سال آب108شدن  يآن است كه با سپر يايكشور، گو

مترمكعب است كه نسبت به مدت  ارديليم19/ 38كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زانيم

 يابتدا زكشور ا يبه سدها يكل حجم ورود زاني.مدهد يدرصد كاهش نشان م 28گذشته  يل آبمشابه سا

درصد را نسبت  30مترمكعب است كه كاهش معادل  ارديليم6/ 46معادل  يجار سال ماه   يد18مهرماه تا 

 ود،ر   ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيم ني. همچندهد يگذشته نشان م يبه مدت مشابه سال آب

درصد بوده و در  23درصد و  94درصد، 13حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم

درصد و  45حدود  بيبه ترت يجار يسال آب يمخازن ط يپرشدگ زانيخوزستان و تهران، م يها    استان

 درصد است. 18

گفته،  يمنابع آب تيريشد مدطور كه كارشناس ار و آن ستيمناسب ن يكنون يفصل يآمار برا نيا شك يب

همراه با  يتيپهنه مشخص جمع كيدر  يتيجمع دي. تراكم شدستيمطلوب ن رانيا يمنابع آب تيوضع

است.  كرده جاديرا ا يمشكالت ايجغراف كي ايدشت  كيپهنه از  كيو متمركز در  نيسنگ يها   يبارگذار

با  ييارويدارند. راه رو گريبت به مناطق دنس يپرخطر تيتهران، مشهد، اصفهان و كرمان وضع نيب نيدر ا

 يمسكن و واگذار هيرو ياز توسعه ب زيپره ،يشهر ياراض ندهيفزا يكاربر ريياز تغ يگلوگاه، خوددار نيا

بر از جمله  آب عيصنا كسوياز  نكهيا انيبا ب يمختار وشياست.دار يآب شهر ياضاف يها   انشعاب

منابع  يابيكه با كم يخشك فالت مركز يايدر جغراف مانيد و سفوال عيو صنا ها يميپتروش ها، روگاهين
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 نيا يها   عمده فرآورده گريد يو از سو كنند يم يها را خال   روست، مستقر هستند و آبخوان آب روبه

دو بخش  نياظهار كرد: ا شوند، يكار گرفته م بهمسكن و خودرو  يعني يدو بخش مصرف يبرا عيصنا

 نيگرداب سنگ كيكنند، به طور مشخص  ينيرا بازآفر يو نوآور ديرخه تولچ نكهيا يبه جا يمصرف

 ريتاث ميرمستقيغ اي ميمنابع آب به طور مستق هيرو يو مصرف ب يبردار اند كه بر بهره آورده ديمصرف را پد

بر  بآ عيشود تا صنا دهيشياند يريتداب ديبا نكهيا انيبا ب يمنابع آب تيريكارشناس ارشد مد ني.اگذارد يم

 يمنابع آب توان ياست كه م طيشرا نيكرد: تنها در ا حيشوند، تصر نيگريجا يكوچك و بوم عيبا صنا

مواجه خواهد شد كه حل  ندهيدر آ يبزرگ يها   صورت كشور با چالش نيا ريكشور را نجات داد؛ در غ

با  يش آب بود.مختاربخ يها اكنون به فكر حل چالش از هم ديبا نيآنها بدون جواب خواهد بود. بنابرا

گانه كاهش مصرف  هشت يها روش توان يكرد: م ديبخش، تاك نيا يموجود برا ياشاره به راهكارها

 ستقرارا يليتكم يها   طرح اي ينيرزميمنابع آب ز يبخش تعادل يها   گانه طرح15 يها پروژه اي يآب شهر

مترمكعب آب  ارديليچند م يآسان را اجرا و به يمحصوالت كشاورز ديتول يا گلخانه يواحدها

ها را    كوچك و پربازده به كار گرفت و آبخوان عيو صنا يگردشگر يها   كرد و در بخش ييجو   صرفه

 نجات داد.



   

 

 

131 
 1400 دي  -) 50هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري خبر فوري  – كمبود اعتبار طيتاالب بختگان فارس در شرا ياياح يدورنما

 21/10/1400مورخ 

 

 يشده و با مشاركت و همراه نيتدو داريپا شتيدر قالب سند سه ساله مع رانيا يحفاظت از تاالبها طرح

ه آن ب يطرح و اعتبارات قطره چكان نيا يشود، دورنما يكشور ژاپن و برنامه عمران سازمان ملل دنبال م

 .كند ينم ندر استان فارس روش ستيز طيدر دل دوستداران مح يدياست كه بارقه ام يگونه ا

سازمان  يبا همكار رانيا يها طرح ارائه شده، طرح حفاطت از تاالب نيكه از ا ياتيياساس جز بر

(  ستيطزيمح يجهان ستيز طيمح التيصندوق تسه ران،يا ياسالم يجمهور ستيز طيحفاظت مح

GEF  برنامه توسعه ملل متحد ( ) وUNDP  يها ستمياكوس يو بقا يداريبا هدف پا 1385) از سال 

 منتخب شروع كرد. يخود را در تاالبها تيفعال رانيا يتاالب

برنامه  بيو تصو نيبا تدو يبوم ستيز كردياستقرار رو يطرح تالش برا نياقدامات ا نياز مهمتر يكي

 جامع بوده است. تيريمد

 

 ها  فارس از طرح حفاظت از تاالباستان  سهم

شده اظهار داشت :  ادياز طرح  ياتييجز انياستان فارس روز سه شنبه با ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

)،سند پروژه  بسط و 1393-1400هفت سال ( يط هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يپس از  كسب تجارب

بختگان و شادگان در  يو تاالبها هيومار اچهيدر در داريپا شتيو مع ستيطزيمح تيريتوسعه مد

كشور ژاپن منعقد  يمال تيو برنامه توسعه ملل متحدبا حما ستيز طيسازمان حفاظت مح ني، ب1400بهار

 شد.

در  تهايعالوه بر توسعه فعال ران،يا يسند، طرح حفاظت از تاالبها نيعقد ا رويپ نكهيا انيبا ب يظهراب ديحم
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تاالب شادگان   يتاالب بختگان و خوزستان برا يه دو استان فارس براب ه،ياروم اچهيدر زيحوضه آبر

سه سال  از زمان عقد سند  يمتعهد شده است كه ط رانيا يافزود: طرح حفاظت از تاالبها داكرديورود پ

استان فارس داشته  يروستا30سازگار در شتيو مع داريپا يكشاورز يتهايفعال يساز ادهيپروژه ، اقدام به پ

 باشد.

 

 فارس يروستا 11طرح در  ياجرا

طرح انتخاب شده است  ياجرا يروستا در استان فارس برا 11 يكنون يادامه داد: در سال كار يظهراب

اجرا  ستيبا يسازگار م شتيمع يها و در پنج روستا برنامه يكشاورز داريپا يروستا برنامه ها 6كه در 

 يو سازمان جهاد كشاورز ستيز طيازمان حفاظت محس نيپس از عقد موافقتنامه ب ،يسال جار يشود؛ ط

 طرح  در استان فارس رسما ً آغاز شده است. نيفارس،اقدامات ا

اند كه در استان  انتخاب شده يمجر يشركتها دار،يپا يكشاورز يتهايمقام مسئول، در فعال نيگفته ا به

 داريپا يكشاورز يتهايفعال يساز ادهيپ يبرا يو كشاورز ييروستا يتعاون يشامل شركتها يفارس سه مجر

 انتخاب شده است. گارساز شتيمع يها تيفعال يمردم نهاد و شركتها برا يشامل سازمان ها يو پنج مجر

 

 كشاورز در هر روستا 15 آموزش

 ياقدامات كشاورز يساز ادهيپ يرود ط ياستان فارس افزود:  انتظار م ستيز طيحفاظت مح ركليمد

روستا از 2روستا از شهرستان ارسنجان و  2روستا از شهرستان بختگان، 2دف شامل ه يدر روستاها داريپا

و  موزشروستاها تحت آ نيكشاورز در ا 90كشاورز و در مجموع  15هر روستا  شهرستان استهبان؛

سازمان جهاد  يكاهش مصرف آب را در سطح مزارع خود با همكار يها وهيتا ش رنديقرار گ تيحما

 كنند. يساز ادهيدر سطح مزرعه پ شيپا ميو ت قاتيحقمركز ت ،يكشاورز
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 سازگار شتيدر طرح مع ييزنان روستا آموزش

سازگار اجرا  شتيهدف پروژه مع يروستا برنامه ها 5شود در يم ينيب شيپ نيادامه داد: همچن يظهراب

استهبان و ،  زير ين  يشهرستان ها يروستا و برا 2  ياساس در شهرستان بختگان برا نيشود ، بر ا

 100است  قرارطرح  نيسازگار باشند. در قالب ا شتيمع يبرنامه ها يروستا مجر كيارسنجان هر كدام 

منطبق با  يشتيمع يمشاركت داده شوند تا كارگروه ها ييزن روستا 20كه در هر روستا ييزن روستا

 .رديو حفاظت از تاالب شكل بگ شتيبه منظور بهبود مع يمحل طيشرا

 

 يفارس از نظر منابع آب يها تاالب تيعوض نيآخر

افزود:  ست،يفارس خوب ن يتاالب ها تيوضع نكهيا انياستان فارس در ادامه با ب ستيز طيمح ركليمد

 يتاالب ها  يدر حال حاضر فقط دو تاالب كوچك برمشور و هفت برم در طول سال آب دارند  و مابق

 شوند. يم يريموقتا آبگ  يبا بارندگ يبه صورت فصل ايكامال خشك شده اند و  اياستان 

و  شانيكه پر ينداشته اند، به گونه ا يريياستان چندان تغ يتاالب ها  زين رياخ يادامه داد: در بارندگ يو

درصد  آن هم به طور  30تا  10 نيب زيتاالب ها ن  يمابق يريكافتر كماكان كامال خشك هستند و  آبگ

 شده است. يريدرصد آبگ 52 رميبوده است و تنها تاالب ه يسطح

تاالب ها را در  يبوم ستيجامع ز تيريمد ست،يز طيسازمان حفاظت مح 85از سال  نكهيا انيبا ب يظهراب

هدف مشترك كار كنند، اظهارداشت:  كي يو دستگاه ها با هم برا نانينش زيدستور كار قرار داد تا  آبخ

حفاظت از  يراها ب شتيو اصالح مع داريپا ياز منابع آب و كشاورز ياصول يبهره بردار جيترو

 است. يضرور ياستان امر يها تاالب

همواره  يستيز طيمنابع مح وستهيجامع و به هم پ تيريو مد ستيز طيلزوم حفظ مح نكهيا انيبا ب يو

 ي، ابالغ ستيز طيمح يكل يها استيبند س 15بوده است گفت؛ دو بند از  يمقام معظم رهبر ديمورد تاك
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 مهم پرداخته است. نيمشخصا به ا  يعظم رهبرمقام م

جامع  تيريمد نهيبرنامه توسعه در زم نيتاالب ها و قوان يايمرتبط با حفاظت و اح نيقوان  يادآوريبا  يو

ساختار  يبوم ستيز تيريمد كرديتاالب ها بر اساس رو ياياح يتاالب ها گفت:  برا يبوم ستيو ز

 انجام گرفته است. يو مل ي،استانيدر سه سطح محل يساز

و  نيدر تدو  ديهمه بخش ها با يبوم ستيز تيريدر مد نكهيا انياستان فارس با ب ستيز طيمح ركليمد

است كه  ياز اقدامات يكيجامع  تيريبرنامه مد نيكرد: تدو انيبرنامه مشاركت داشته باشند، ب ياجرا

 شده است. هيتاالب مهم استان ته 6 يانجام شده و تاكنون چهار برنامه برا

 

 خواهد كرد؟ ايبختگان را اح ياستان ياعتبارات قطره چكان ايآ

تاالب بختگان در سه  ياياح يبرا يشنهادياعتبار پ افت،ي يكه خبرنگار ما به آن دسترس ياساس منابع بر

و  افتيهزار دالر اختصاص خواهد  330شده كه هر سال  نييدالر تع ونيليم كيطرح  نيا يسال اجرا

 تاالب بختگان گرم نخواهد شد. ياعتبارات برا يرقم قطره چكان نياز ا يبعمال آ

فارس   يتاالب ها يايحفاظت و اح يطرح استان  ندهيبودجه سال آ يبرا يشنهادياساس  اعتبارات پ نيا بر

امر با توجه  نيا ست،ين ايبرنامه اح يازهاين يوجه پاسخگو چياست كه به ه الير ارديليم  17,5هم حدود 

 .دينما يم توقفاستان فارس را م يتاالبها اءياح يعمال برنامه ها ياستان فيبه بودجه نح

 يها طرح يا خاص حوضه يها يژگياند كه با توجه به و داده شنهادياندركاران بودجه پ و دست كارشناسان

 يايظت و احتاالب طرح حفا كي ياياح يچند استان و شهرستان برا يتاالبها و بعضا لزوم هماهنگ ياياح

 1401سال بودجهو در قالب طرح مستقل در قانون  ياستان فارس كماكان به صورت مل يها اچهيدر

 بماند. داريپا

 ائياح يبرنامه ها يدستگاه نيو ب يبخش نيب تيبا توجه به ماه يكارشناس شنهاديبر اساس پ نيهمچن
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تاالبها از جمله، وزارت جهاد  يايعضو ستاد اح ياز دستگاه ها كيتاالبها ضرورت دارد سهم هر 

 ركه د ستيز طيو سازمان حفاظت مح يوزارت صمت، وزارت راه و شهرساز رو،يوزارت ن ،يكشاورز

دستگاه ها كسر  نيگردد از اعتبارات ا يم نهياستان فارس هز يتاالبها يايمرتبط با اح يبرنامه ها يراستا

متمركز  1401بودجه  حهياستان فارس در ال ياه اچهيدر يايمستقل به نام حفاظت و اح فيرد كيو در 

 گردد.

تاالبها و  يايشده در ستاد اح نييتع يها تيبخش آن باشد كه متناسب با اولو دينو تواند ياقدام م نيا

ستاد  رخانهيدب يشنهادي. رقم پابدي صيتاالبها تخص ياياح يو توسعه استان در راستا يزيبرنامه ر يشورا

 شده است. شنهاديپ 1401سال  در  الير ارديليراستا مبلغ پنج هزار م نيفارس در ا استان يتاالبها ياياح

 يزمستانه پرندگان ستگاهيپر آب ز يها استان فارس در سال اچهيدر نيبختگان بزرگتر اچهيو در تاالب

به  يبريس يها و دشت هيو غاز است كه از روس يمرغاب ك،يچل آب ،ييايدرنا، كبوتر در نگو،يمانند فالم

 .كنند يمهاجرت م رانيا

ساختار و  در استان فارس قرار دارد در حفظ بوم رازيشرق ش يلومتريك 220كه در فاصله  اچهيدر نيا

گذشته كامالً خشك بود و در  يها دارد و در سال ييبسزا ريتأث زياطراف ن يها شهرستان ستيز طيمح

تابستان  يماشد اما در گر يريحقابه آبگ يو رها ساز يبهار يها كه سال گذشته  بر اثر بارش يحال

 .ديگرا يم يخشك يمعموال باز هم به سمت

 و بختگان در شرق استان فارس واقع شده است. زير ين يبختگان در شهرستان ها اچهيدر

 منبع: ايرنا
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 – ليو احتمال وقوع س زيآبر يها از حوضه يدر تعداد يمتريليم 200بارش  ينيب شيپ

 21/10/1400ا مورخ خبرگزاري ايرن

 

به  يهفته و هفته منته نيا يها بارش رو،يآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ينيب شيبراساس پ -رنايا -تهران

شده كه در  ينيب شيپ متريليم 200و درجه دو كشور  ياصل زيآبر يها از حوضه يتعداد يماه برا اول بهمن

 را به همراه خواهد داشت. البيها احتمال وقوع س حوضه نياز ا يبرخ

ها  بارش زانيچندان مطلوب نبود و م زييكشور در پا يها بارش تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

اعالم كرده بود،  يسازمان هواشناس شتريكه پ چنان آن يسال جار زييكه پا آن است انگريفصل ب نيدر ا

 است. ريساله اخ 50 يها فصل  نيتر از خشك يكي

. وستيدر كشور به وقوع پ يبه نسبت خوب يها بهتر شده و بارش يدر زمستان امسال كم تيوضع اما

مناطق واقع در  يها برا ع بارشوقو ،يهفته جار يبـرا رويآب وزارت ن قاتيگزارش تازه موسسه تحق

 كرده است. ينيب شيكشور پ ياز منـاطق واقـع در نـوار شمال يغرب، جنوب غرب و برخ

 شتريها در ب به اول بهمن، وقوع بارش يهفتـه دوم منته يبـرا شده ينيب شيانداز بارش پ با توجه به چشم نيهمچن

كه در  يشـرق كشـور مورد انتظار است به طورو  يجنـوب مـهيخصوص مناطق واقع در ن مناطق كشور به

 رجان،يابرقو س ريمهارلو، كو ،طشـك، بختگان ـان،يزهره، مند كار يكارون بزرگ، جراح زيآبر يها حوضه

 همراه باشد. البيوقوع س سكيتواند با ر يم جيو بنـدرعباس سـد رمنـديلـوت، هـامون ه ريكل مهران، كـو

 

 هفته نيدر ا زيرآب يها حوضه يها بارش زانيم

و متوسط  متر يليم 89 نهيشيعمان با ب يايفارس و در جيخل زيبارش در حوضه آبر زانيم نيشتريهفته ب نيا

و متوسط بارش  متر يليم 84 نهيشيبا ب هياروم اچهيدر زيرخ خواهد داد و بعد از آن حوضه آبر متر يليهفت م
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 قرار دارد. يمتر يليم 17

 زيخواهد داشت و ن متر يليم 9و متوسط بارش  متر يليم 65هفته  نيخزر ا يايدر زيبارش حوضه آبر نهيشيب

 خواهد بود. متر يليم 2و متوسط بارش آن  متر يليم 38ها به  بارش نهيشيب يفالت مركز زيدر حوضه آبر

سه  بيبارش در آنها به ترت نهيشيشرق متوسط بارش ندارند اما ب يقره قوم و مرز زيهفته دوحوضه آبر نيا

 است. متر يليم 2و 

 يها و رودخانه جيسد -بندرعباس  رمند،يهامون و ه ل،يدرجه دو هامون و مشك زيآبر يها حوضه

 ندارند. يبارش زانيم چيبلوچستان ه

 

 ماه به اول بهمن يبارش در هفته منته تيوضع

كه در دو  يه گونه اهفته بهتر خواهد بود ب نيماه نسبت به ا به اول بهمن يدر هفته منته يبارش تيوضع

 رخ خواهد داد. يمتر يليم 200بارش  يعمان و فالت مركز يايفارس و در جيخل زيآبر يحوضه اصل

بارش به  نهيشيماه ب به اول بهمن يهم در هفته منته هياروم اچهيشرق و در يمرز ياصل زيآبر يها حوضه

 خواهد بود . متر يليم 108و  148 بيترت

بارش  نهيشيگونه است كه ب نيبه اول بهمن ا يخزر در هفته منته يايدر زيبارش در حوضه آبر تيوضع

 است. متر يليم 21كه متوسط بارش آن  يدر حال رسد يم متر يليم 88آن به 

 را تجربه خواهد كرد. متر يليم 18با متوسط بارش  يمتر يليم 85بارش  نهيشيقره قوم هم ب زيآبر حوضه

را خواهند داشت  يمتر يليم 200درجه دو كشور بارش  زيحوضه آبر ازدهي ماه به اول بهمن يهفته منته در

و  يجراح-محدوده كارون بزرگ، زهره 4هم  زيآبر يها حوضه تيريگانه مد 9 يها و در محدوده

 است. شده ينيب شيپ يمتر يليم 200بارش  رود ندهيزا زيو ن يو شرق يفالت مركز ،يجنوب يها حوضه
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 21/10/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – نيگرم شدن زم عيهشدار تسر ؛يقطب يها توفان شيافزا

 

، زنگ هشدار را در 2021و رعدوبرق در قطب شمال در سال  يقطب  موارد توفان شيافزا -رنايا -تهران

 به صدا درآورد. نيد سرعت گرفتن روند گرم شدن كره زممور

و  يقطب يها  تعداد توفان شي، دانشمندان معتقدند كه افزا24فرانس  ياز شبكه خبر رنايگزارش ا به

 است. نياز سرعت گرفتن روند گرم شدن كره زم ييدر نشانه ها نيبه زم كينزد يرعدوبرق ها

در گزارش ساالنه خود از ثبت هفت  ي) به تازگVaisala( يعيطب يها دهيپد يابيارز يموسسه فنالند كي

 خبر داده است. -نلنديدر شمال تا شمال گر شتريب -يدرجه شمال 80رعدوبرق فراتر از مدار  278هزار و 

 دهد. يرا در منطقه در هشت سال محاسبه شده گذشته نشان م دهيپد نيا يبرابر 2از  شيتعداد، رشد ب نيا

 يرعدوبرق ها يمراكز بررس نياز نخست يكيشناس دانشگاه آزاد آمستردام كه  ميكه اقلوراورب ساندرا

 داند. يرا قابل توجه م ريچشمگ شيافزا نيا است،يدر دن 2015-2014از سال  يقطب

كند كه  يدر قطب شمال، عنوان م زيشگفت انگ دهيپد نيا شيدانشمندان از افزا يگزارش با اشاره به نگران نيا

 را ثبت كرده است. شيافزا نيا زيدرجه ن 65محدود نشده و در مدار  يدرجه شمال 80به مدار  شياافز نيا

و   گفت: شمار توفان 24به شبكه فرانس  يوجرسيدر ن نيرون يقاتيشناس موسسه تحق مياقل ،ينيف دكلن

 است. نيكره زم يدما شياز سرعت گرفتن افزا ينشانه مهم ،يرعدوبرق قطب

رو  يخواند كه هر روز موارد آن در مناطق قطب يريگرمس يها دهيرا پد  عدوبرق و توفانكارشناس، ر نيا

 است. شيبه افزا

و  دنديدر شمال كانادا در مورد رعدوبرق پرس يدانشمندان از ساكنان مناطق قطب يالديم 2002سال  در

 اند. دهيرا د يا دهيپد نيدست چن كيخود كمتر از تعداد انگشتان  يآنها گفتند كه در طول زندگ

افراد ساكن مناطق  نياز مسن تر يكينوشت:  ينشنال جئوگراف ياطالع رسان گاهيگزارش به نقل از پا نيا
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 طوفان بوده است. كيشاهد  شيسال پ 70گفته بود كه  يقطب

 

 نيزم شياز گرما يناش يمياقل عيدر قطب؛ مقدمه وقا  توفان

است كه  يعوامل داريناپا يسرما در ارتفاعات و هوا ن،يسطح زم ينوشت: رطوبت باال، گرما 24 فرانس

 كند. يم ايو رعدوبرق مه  بروز توفان يفضا را برا

 
بوده است، گفت:  نييپا اريمدت زمان بس زيدر منطقه وجود داشته و دما ن شهيرطوبت هم نكهيبا اشاره به ا وراوربكه

 دهد. ياز گذشته رخ م شيب نيسطح زم يدما شياافز ليبه دل  ماند كه رعدوبرق و توفان ينم يباق يديترد

 عيدما در مناطق قطب سر شي. افزاميبود كه منتظر آن بود يباره عنوان كرد: رعدوبرق هشدار نيدر ا ينيف

روند  نياست كه قرار است در ادامه ا يعيمقدمه وقا يدهد و به نوع يرخ م نيزم گريمناطق د رياز سا

 د.با آن مواجه شو ايگرم شدن، دن

 

 رديگ يخاك منجمد آتش م يوقت

كند،  ريدرگ ايسواحل را در مناطق معتدل تر دن ديمكرر و شد يها  رسد توفان يكه به نظر م يحال در
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شود، چرا كه  يمحسوب م يقطب ستمياكوس يبرا يجد يخطر ،يآتش سوز جاديرعدوبرق با احتمال ا

 .ستين ينسانا گريد يمناطق با سكنه اندك عامل بروز آتش سوز نيدر ا

 يرا به ذهن متبادر نم يآتش سوز يبريچون آالسكا و س ي: هر چند كه نام مناطقديگو يم وراوربكه

 بودند. يركورد دار بروز اتش سوز 2020و  2019در سال  يقطب مناطق نيكند اما هم

 ريادمناطق نگران كننده است، گفت: در واقع، مق نيدر ا يچرا بروز آتش سوز نكهيا حيدر توض يو

مناطق  نيكه در ا ييها يشود. آتش سوز يم رهيذخ يمناطق شمال يتوندرا ينييپا هيكربن در ال ياديز

 اريبسسوزد كربن  يكه در آنجا م يآل نيزم رايخطرناك است ز اريآب و هوا بس يدهد برا يرخ م

 كند. يم جادينسبت به خاك مناطق معتدل در هر متر مربع ا يشتريب

 يداده و راه گسترش آن را به جنگل ها رييخاك را تغ تيماه جيها به تدر يآتش سوز نيا ،ينيگفته ف به

 شود. يكربن منجر م دياكس يگاز د ديتول شيكنند كه باز هم به افزا يباز م يشمال

 نيدهد و ا يم شيافزا يهوا را در مناطق قطب يدما يياست؛ بحران آب و هوا »يميدور باطل اقل« كي نيا

 نيشود. ا يم يدر مناطق قطب يآن بروز اتش سوز يو رعدوبرق و در پ  توفان شيبب افزامساله خود س

 شود. يمنجر م نيزم يدما شيها خود به افزا يآتش سوز

 ميعظ يها خچالي نيخاك منجمد را از نظر دور داشت. ا يخطر همچون بمب ساعت ديمعتقدند كه نبا محققان

گاز  يحجم قابل توجه يرا در خود دارند در صورت بروز آتش سوزتن كربن  ارديليم 1600كربن و متان كه 

 حفظ شده است. نيزم يها هيال ريسرما در ز ليكند كه اكنون به دل يرا وارد جو م يگلخانه ا

انتشار  عيتا چه اندازه باعث تسر نيزم شيو گرما يكه آتش سوز ميدان ينم قاياست كه دق نيا مشكل

 به دام افتاده بود. يدائم دانخبنيشود قبالً در  يم يكربن
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در  رانيا تمام؛ كشور در گفت و گو با ركنا مطرح كرد يسازمان هواشناس سيرئ

تا  ديشد يها ليدر معرض س رانيقرار دارد / جنوب و شمال ا يكيدرولوژيه يخشكسال

 21/10/1400خبرگزاري ركنا مورخ  -  2100

 

در ده  رانيا يمنابع آب راتييتغ ينقشه ها يكه بررس نيبر ا ديكشور با تاك يسازمان هواشناس سي: رئركنا

قرار دارد، گفت:  يكيدرولوژيه يخشكسال تيدهد كه تمام كشور در وضع يال گذشته نشان مس

در جنوب  2100رخ خواهد داد كه ما تا سال  يدر كشورمان به گونه ا يمياقل راتيياز تغ يناش يامدهايپ

 خواهم بود. ديشد يها ليشاهد وقوع س رانيشمال ا يكشور و حت

نظر  ريز ياست. سازمان هواشناس رانيا يدولت ياز نهادها يكي ياسگزارش ركنا ، سازمان هواشن به

هوا در كوتاه مدت و  تيوضع ينيب شيبه پ يقرار دارد. سازمان هواشناس يوزارت راه و شهرساز

 يگوناگون مربوط به مخاطرات جو يهشدارها نيهمچن يپردازد. سازمان هواشناس يبلندمدت م

بر عهده دكتر سحر  يسازمان هواشناس استيتا كنون ر 97فند سال كند. از اس يرا ارائه م ليس صبخصو

 تاجبخش قرار دارد.

 

 داريدر خدمت توسعه پا يهواشناس سازمان

 ندهياز اطالعات مربوط به حال و آ يو برخوردار يهواشناس ينيب شيركنا، پ يگزارش خبرنگار اجتماع به

و مردم جوامع گوناگون  رانيورهاست تا مدتمام كش ازين يو مخاطرات جو يخشكسال ،يبارندگ زانيم

 يسازمان هواشناس كهسال است  62از  شيب زين رانيكنند. در ا يزياطالعات برنامه ر نيبتوانند براساس ا

بهبود  يسازمان نسبت به گذشته به شكل محسوس نيا زاتيتجه زين رياخ يشده و در سال ها ريكشور دا

 يسازمان هواشناس رانيتر شده است و آن طور كه مد قيسازمان دق نيكارشناسان ا يها ينيب شيو پ افتهي
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 است. رانيا داريسازمان هم اكنون در خدمت توسعه پا نيا ند،يگو يم

توانسته  ران،يزن موفق در ا رانياز مد يكيدكتر سحر تاجبخش به عنوان  1397از اسفند سال  انيم نيا در

از  يهواشناس ي. او دانش آموخته دكتررديهده گكشور را برع يسازمان هواشناس استياست كه ر

است.  دهآغاز كر 1376از سال  يخود را در سازمان هواشناس تياست و فعال يدانشگاه آزاد اسالم

 يسرپرست نيكشور بوده و همچن يسازمان هواشناس يو آموزش يمعاون پژوهش نياز ا شيتاجبخش پ

برعهده داشته است. او  زيرا ن يهواشناس يربردهاتوسعه كا تيريو مد يمركز آموزش سازمان هواشناس

 زي) نWMO( يناسهواش يو سازمان جهان رانيا يسازمان هواشناس نيارتباطات ب جاديا نهيدر زم نيهمچن

در تهران  يهواشناس يسازمان جهان يمركز آموزش منطقه ا سيداشته و سال ها رئ ياديز يها تيفعال

 بوده است.

راه و  ريكشور و معاون وز يسازمان هواشناس سيبا دكتر سحر تاجبخش، رئ يميصم يداريدر د زين ما

 زانيم ،يهواشناس يها ينيب شينحوه انجام پ ران،يدر ا يخشكسال تيوضع ندهيدرباره آ يشهرساز

و  ليس عو اعالم هشدار درباره وقو ينيب شيپ يرو، چگونگ شيپ يدر كشور در ماه ها يبارندگ راتييتغ

به گفت و گو  يسازمان هواشناس ياز سو ليبعد از اعالم هشدار س يامداد يتگاه هانحوه عملكرد دس

 .مينشست

 

 خطاست يذاتا دارا يهواشناس ينيب شيپ

تر شدن نحوه انجام  قيدق يبرا رياخ يسوال كه در سال ها نياظهاراتش در پاسخ به ا يدر ابتدا تاجبخش

وضع هوا در تمام  ينيب شيداد: پ حيجام شده است، توضان يچه اقدامات رانيدر ا يهواشناس يها ينيب شيپ

 يذات يخطا يمقدار يمعادالت دارا نيشود كه ا يجو انجام م ليفرانسيجهان براساس حل معادالت د

 نيو قوان ياضيدر تمام كشورها با استفاده از معادالت ر يهواشناس يها ينيب شياست. در واقع پ
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تالش دارند كه احتماالت موجود در  زيدر تمام جهان ن يشناسشود و مراكز هوا ياحتماالت انجام م

 كنند. كترينزد تيها را به واقع ينيب شيپ

 ياضيدر سراسر جهان با استفاده از حل معادالت ر يهواشناس يها ينيب شيكه پ نيافزود: با توجه به ا يو

متداول  يدر تمام نرم افزارهااز خطا همراه هستند و  يها همواره با درصد ينيب شيپ نيشود، ا يانجام م

به عنوان  يدرصد مشخص كه ميكنند، شاهد آن هست يرا ارائه م يهواشناس يها ينيب شيروز جهان كه پ

 شود. يگزارش م زين ينيب شيآن پ ياحتمال خطا

كاربران مختلف در  ازيسازمان براساس ن نيا يها ينيب شيكه پ نيا انيكشور با ب يسازمان هواشناس سيرئ

 اريبس يها ينيب شيپ يشود، اظهار داشت: در سازمان هواشناس يگوناگون انجام م يزمان يه هاباز

مدت  انيم يها ينيب شيپ نده،يآ يفصل ها يبلندمدت برا يها ينيب شيپ نده،يآ يدهه ها يبلندمدت برا

ود كه مخاطب ش يانجام م ندهيساعت آ 6 يبرا زيكوتاه مدت ن اريبس يها ينيب شيو پ ندهيروز آ 15 يبرا

 هستند. يكوتاه مدت، كاربران حوزه هوانورد اريبس يها ينيب شيپ ياصل

ها  ينيب شيانجام پ يبراساس زمان بند يگوناگون هواشناس زاتيكه تجه نيبر ا ديراه با تاك ريوز معاون

دت كوتاه م اريبس يها ينيب شيپ يبرا يهواشناس يشود، عنوان كرد: عمده كاربرد رادارها يم فيتعر

 يشود، توسط رادارها ينم دهيد يهواشناس يكه در مدل ها ينيب شيپ رقابليغ يبارش ها ياست و برخ

مشخص كه  يمردم از مكان هيتخل يها برا ينيب شيپ نيو سپس با از ا رديگ يمورد رصد قرار م يهواشناس

 شود. يدر آن وجود دارد، استفاده م لياحتمال وقوع س

 

 ين؛ ارزش افزوده سازمان هواشناسكارشناسا اتيو تجرب دانش

 يها گفت: مدل يعدد ينيب شيپ يها با استفاده از مدل يهواشناس ينيب شيدرباره نحوه پ تاجبخش

 يشوند كه با استفاده از مدل ها يم يبند ميبه دو دسته كوتاه مدت و بلندمدت تقس يعدد ينيب شيپ
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به درد  دمدتبلن يها كرد، اما مدل ينيب شيا پر ندهيروز آ 15تا  كيتوان وضع هوا در  يكوتاه مدت، م

با  زيرا ن ندهيآ يتوان وضع هوا تا دهه ها يم يخورند و حت يو ساالنه م يماهانه، فصل يها ينيب شيپ

 كرد. ينيب شياستفاده از آنها پ

 يعنيام از همه به درد كاربران ع شيب يعدد ينيب شيپ يكه مدل ها نيا انيكشور با ب يسازمان هواشناس سيرئ

 ياضيكه براساس معادالت ر نيبا توجه به ا يعدد ينيب شيپ يخورد، عنوان كرد: مدل ها يم يمردم عاد

كه كارشناسان سازمان  يا ژهياز خطاست. اما ارزش افزوده و يمقدار مشخص يشود، ذاتا دارا يارائه م

كارشناسان  نياست كه ا يعاتكنند، اطال ياضافه م يعدد يوضع هوا به مدل ها ينيب شيپ يبرا يهواشناس

 كنند. يمختلف را ارائه م يها ينيب شياطالعات، پ نيخود دارند و براساس ا يبراساس دانش هواشناس

در دسترس  يجهان يها تياز سا ياريدر بس يهواشناس ينيب شيپ يراه ادامه داد: مدل ها ريوز معاون

وضع هوا در هر منطقه براساس  ينيب شيپ يامدل ها بر نيعموم كاربران قرار دارد، اما برداشت از ا

است كه  يوضع هوا، ارزش افزوده ا يا خچهيتار يو داده ها يكارشناسان هواشناس يقبل اتيتجرب

 يعدد ينيب شيپ يرشته برخوردارند، به مدل ها نيا يكه از دانش تخصص يكارشناسان سازمان هواشناس

 كنند. ياضافه م

در سازمان  يكارشناس تياز حداكثر ظرف رياخ يدر سال ها ميكرد يكرد: ما سع ديدر ادامه تاك يو

در چند سال گذشته، در  ني. همچنميمدل ها را ارتقا ده نيا ميتا بتوان ميكشور استفاده كن يهواشناس

 زياساس ن نيبرداشته شده است و بر هم يخوب يگام ها زين رانيدر ا يهواشناس يها ستگاهيتوسعه ا يراستا

 .ميشكل ارائه كن نيرا به بهتر يهواشناس يها ينيب شيكه پ ميتالش كرده ا ريال اخما در سه س

 

 لرستان را كاهش داد ليآمار مرگ س يهواشناس سازمان

 يدر سال ها يمخاطرات جو ينيب شيدر پ يموفق سازمان هواشناس اتيتجرب يبا اشاره به برخ تاجبخش
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 گرياز د يلرستان، گلستان و برخ يدر استان ها ليكه وقوع س ميشاهد آن بود 98گفت: در سال  رياخ

 بحران تيريشد، اما بازهم ما با كمك سازمان مد ياديكشور منجر به ورود خسارات ز ياستان ها

بخصوص در استان  ليس ريمناطق تحت تاث يدر برخ ،يهواشناس يها ينيب شيبا استفاده از پ ميتوانست

 .ميكن هيلرستان، مردم را تخل

بحران  تيريراستا عنوان كرد: آن طور كه مسئوالن سازمان مد نيكشور در هم يمان هواشناسساز سيرئ

 لياز س ريمناطق تحت تاث يبرخ ياهال هينبود و تخل يسازمان هواشناس يها ينيب شيكشور گفته اند، اگر پ

 يها ينيب شيما پشود، ا هدر استان لرستان گرفت ژهيو شد، احتمال داشت كه جان هزاران نفر به يانجام نم

رخ داد كه به  يلرستان در زمان لياستان شد. چون س نيدر ا ليمنجر به كاهش آمار مرگ س يهواشناس

 يشهرها يبعض هيبحران توانست تخل تيريبودند و سازمان مد يخواب م ديهمه مردم با يصورت عاد

 انجام دهد. ياستان را به خوب نيا

وضع هوا، حفاظت از جان و مال مردم است، اظهار داشت:  ينيب شيهدف از پ نيكه مهمتر نيا انيبا ب يو

صدور  اتيادب رييانجام داده است، تغ رياخ يدر سال ها يكه سازمان هواشناس ياز اقدامات مناسب يكي

در  يالملل نيب يهشدارها براساس استانداردها نياست كه ا يمختلف مربوط به مخاطرات جو يهشدارها

هشدارها براساس وسعت و شدت هر مخاطره  نيشود كه ا يم يبند ميو قرمز تقس يسه سطح زرد، نارنج

 شود. يم ميتقس يمختلف يها يبه رنگ بند ،يجو

 

 رديرا بگ ليس يهمه خسارت ها يتواند جلو يهشدار قرمز نم صدور

ه هفت ليكشور در هفته گذشته گفت: در س يجنوب يدر استان ها ديشد ليبا اشاره به وقوع س تاجبخش

و بعد هم  ميهشدار قرمز را صادر كرد يعنيسطح هشدار  نيكشور ما باالتر يجنوب يگذشته استان ها

و  ستانيس يباال در استان ها اريبس يبا شدت يبارندگ ،يهواشناس يها ينيب شيكه مطابق پ ميمشاهده كرد
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 ينيها خسارات سنگبارش  نيكه متاسفانه ا وستيبلوچستان، جنوب كرمان، فارس و هرمزگان به وقوع پ

 گذاشت. يرا هم برجا

همه خسارات وارده در حوادث  يتواند جلو يوضع هوا اساسا نم ينيب شيكه پ نيا انيراه با ب ريوز معاون

ارائه  يصرفا برا يهواشناس ينيب شياظهار داشت: پ رد،يرا بگ لياز جمله س ياز مخاطرات جو يناش

 دياوال با حوادث نيا يكاهش خسارت ها يشود و ما برا يمانجام  ليمثل س ييهشدار درباره خسارت ها

كه مردم،  ميفراهم كن يرا به گونه ا طيشرا ديبا ايو ثان ميكن تيكشور را تقو يها رساختيتمام ز

از مخاطرات  يدر حوادث ناش ديبروز خسارات شد ني. بنابرارنديتر بگ يرا جد يهواشناس يهشدارها

 ها ندارد. ينيب شيودن پب حيبا صح يالزاما منافات يجو

 شيعمان اشاره كرد و اظهار داشت: پ يايدر ماه آبان در در نيشاه يبه وقوع طوفان حاره ا نيهمچن يو

سازمان  نيو ا ميانجام داد يانورديرا با سازمان بنادر و در يمناسب يها يطوفان ما هماهنگ نياز وقوع ا

در مناطق  نيطوفان شاه كه نيبا وجود ا رايكند؛ ز يريها به منطقه طوفان جلوگ يتوانست از ورود كشت

 يها يبه شدت باال بود و هماهنگ ايدر انهيطوفان در م نيا تيفعال زانيداشت، اما م يكمتر تيفعال يساحل

باعث شد كه ما حداقل خسارات و كشته ها را در  يانورديو سازمان در يسازمان هواشناس نيانجام شده ب

 .ميداشته باش ايدر انهيدر مطوفان  نيهنگام وقوع ا

 

 برد يمردم را نم يزندگ ليس م،يداشته باش يمناسب يها رساختيز اگر

كشور، صدور هشدار  يامداد يبحران و نهادها تيريسازمان مد ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا تاجبخش

ربط  يذ يهادهاداد: قطعا ن حيتوض ر،يخ اي رنديگ يم يرا جد يسازمان هواشناس ياز سو ليقرمز وقوع س

 اي ليتوجه داشت كه در هنگام وقوع س دياما با رند،يگ يم يرا جد ليدرباره س يهواشناس يهشدارها

كند،  يريجلوگ ديشد يتواند از بروز خسارت ها يكه م يعوامل نياز مهمتر يكي ،يعيحوادث طب گريد
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پل و  ابان،يه، خمثل جاد ييها رساختيز يكه وقت يمستحكم است؛ به نحو يها رساختيوجود ز

 يمسكون يهادر واحد البيشدن س يشده باشند، قطعا احتمال جار فيتعر يبه درست ياراض يكاربر

 شهروندان كمتر است.

عوامل  نياز مهمتر يكيمناسب،  يها رساختيكه وجود ز نيبر ا ديكشور با تاك يسازمان هواشناس سيرئ

كه به  يكاربران نيتر ياز اصل يكينوان كرد: است، ع لياز جمله س يعيطب يكاهش خسارات بحران ها

و در  ستبحران كشور ا تيريكند، سازمان مد ياستفاده م يهواشناس يها ينيب شيطور متداول از پ

بحران به وجود آمده است و  تيريو سازمان مد يسازمان هواشناس نيب يمناسب يهماهنگ رياخ يها سال

كند و  يم يبه صورت گسترده به مردم اطالع رسان يشناسهوا يهشدارها افتيسازمان در هنگام در نيا

 پردازد. يمنطقه م هيتا حد امكان به تخل

 نهيمناسب بخصوص در زم يها رساختيز جاديكه ا ميتوجه داشته باش ديكرد: ما با ديدر ادامه تاك يو

ود، در بازه منجر ش لياز س يتواند به كاهش خسارات ناش يكه م يعوامل ريو سا ياراض ياصالح كاربر

 ميكه بتوان مياشداشته ب يبلندمدت يها يزيبرنامه ر ديو ما حتما با ستيقابل انجام ن يكوتاه يزمان

 .ميكاهش ده ندهيرا در آ ليبخصوص س ياز مخاطرات جو يناش يها خسارت

 

 رياخ يسال ها يها ليدر س يبه موقع هشدار قرمز هواشناس صدور

تا كنون  98از سال  ليوضع هوا و ارائه هشدار درباره وقوع س يها ينيب شيبر بهبود پ ديبا تاك تاجبخش

 نيو همچن ميمختلف انجام داده ا يرا با دانشگاه ها يگوناگون يها يزنيرا رياخ يگفت: ما در سال ها

به ما  ارهارا در خصوص نحوه صدور هشد يمهم يكمك ها ياسالم يمجلس شورا يمركز پژوهش ها

را به صورت جذاب تر  زيمخاطره آم يها اميكه پ ميصادر كن يهشدارها را به گونه ا ميارائه داد كه بتوان

حوادث  تيريمد يرا برا طيارائه كند تا مسئوالن بتوانند شرا ييبه مخاطبان بخصوص به مسئوالن اجرا
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 مختلف بهتر اداره كنند. يعيطب

 ر،ياخ يها ليتا بروز س 98سال  در ليكه از زمان وقوع س نيا انيكشور با ب يسازمان هواشناس سيرئ

است، عنوان كرد: در سه سال گذشته ما  افتهيارتقا  يسازمان به شكل محسوس نيا يها ينيب شيپ تيفيك

كه در سال  نيا وجودو با  ميبرداشته ا يالملل نيب يحركت به سمت استانداردها يرا برا يمثبت يگام ها

در  نيوقوع بهمن سنگ ميما در سال قبل از آن توانستا م،يبود رانيدر ا يگذشته شاهد وقوع خشكسال

به موقع هشدار قرمز  زيخوزستان و بوشهر ن يدر استان ها لياز وقوع س شيو پ ميكن ينيب شيتوچال را پ

 .ميصادر كرد

از  يتواند رصد مناسب ياست كه م دهيرس ييبه جا يراه ادامه داد: اكنون سازمان هواشناس ريوز معاون

قرمز كه  يصدور هشدارها نهيوضع هوا داشته باشد و بخصوص در زم راتييمربوط به تغ مختلف عيوقا

خود  فيوظا هب يكند، به خوب يم فايو حفاظت از جان و مال مردم ا يمنابع آب تيريدر مد ينقش مهم

 كند. يرا به موقع اطالع رسان زيعمل كند و تمام مسائل مخاطره آم

به  يالزاما ربط ل،يس رينظ يدر هنگام وقوع حوادث ديشد يرت هاكه بروز خسا نيبر ا ديبا تاك يو

مقدار بارش  ينيب شيپ يندارد، گفت: نقش سازمان هواشناس يهواشناس يها ينيب شينامناسب بودن پ

 ياما گاه م،يبده البيبه مناطق مختلف هشدار س رويوزارت ن يبا هماهنگ ميتوان ياست و ما حداكثر م

اندك  يها يوقوع بارندگ ياست كه حت يجود در مناطق مختلف دچار اشكاالتمو يها رساختيمواقع ز

 در آن مناطق منجر شود. ليتواند به بروز س يم زين

 

 ميكن يباران و برف را جمع آور ل،يتمام قطرات س ديبا

گفت:  نيسنگ يو بارش ها لياز س يناش يتمام قطرات آب ها يجمع آور تيبر اهم ديبا تاك تاجبخش

 ييها آب يآور جمع م،يكشور انجام ده يكم آب تيريمد يبرا ميتوان يكه ما م ياقدامات نيمهمتر از يكي
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با انجام  زيكار ن نيشود. ا يم يمنطقه جار كيدر  ليوقوع س اي نيسنگ ياست كه در هنگام بارش ها

حاصل  نيريش يورود آب ها يجلو ميقابل اجرا است و اگر ما بتوان يو آبخوان دار يزداريآبخ اتيعمل

 .ميرا برطرف كن يكم آب نهياز مشكالت كشور در زم يبخش ميتوان يم م،يريرا بگ ايبه در ياز بارندگ

شود كه  يمحسوب م تيفيو باك نيريكشور ادامه داد: آب برف و باران، آب ش يسازمان هواشناس سيرئ

 يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيعمل ياجرا ديمنظور ما با نيا يدارند كه برا يآور جمع يبرا ييارزش باال

به طور  م؛يريدرس بگ نهيزم نيدر ا شرفتهيپ يكشورها اتيو از تجرب ميريبگ يدر سراسر كشور را جد

تواند  يم يميقد يشده است كه مانند آب انبارها جاديدر كشور ژاپن ا ييها ستميمثال، سال هاست كه س

 اندك است. رانيها در ا ستميس نيمتاسفانه تعداد ا بپردازد، اما ديشد يها يو بارندگ ليآب س رهيبه ذخ

 يو آبخوان دار يزداريآبخ ياز روش ها يمحدود ياستفاده ها رانيكرد: ما در ا ديدر ادامه تاك يو

در باالدست  دياست كه ما حتما با يدر حال ني. اميها دار يو بارندگ ليآب حاصل از س يجمع آور يبرا

. ميده انجامآب برف را  رهيذخ يبرا يانجام شود، اقدامات مناسب سدها كه الزم است انباشت برف

آب  زيسرر يسدها برا چهيكه در جنوب كشور رخ داد و شاهد باز شدن در رياخ البيدر س نيهمچن

را  البيآب حاصل از س ميتوانست يشده بود، ما م جاديدست سدها ا نييدر پا ياگر امكانات مناسب م،يبود

 .ميشو انعم يايفارس و در جيبه خل نيريش يآب ها نياز ورود او مانع  ميكن رهيذخ

 

 شود يباالتر از نُرمالِ زمستان امسال جبران نم يبا بارندگ رانيا يخشك

در  يو احتمال تداوم خشكسال رانيبارش ها در ا تيوضع ندهيدرباره آ يدر پاسخ به سوال تاجبخش

و  يكيدرولوژيه يبه دو دسته خشكسال يالتوجه داشت كه خشكس ديداد: با حيتوض يآت يها ماه

كشور  يمنابع آب تيدر وضع زين يكيدرولوژيه يشود. خكشسال يم يبند ميتقس يهواشناس يخشكسال

متوجه  م،يكن يكشور در ده سال گذشته را بررس يمنابع آب راتييتغ يدارد و اگر ما نقشه ها شهير
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با كنار گذاشتن  ديما با نيقرار دارد و بنابرا يكيدرولوژيه يخشكسال تيدر وضع رانيكه تمام ا ميشو يم

 .ميموجود را حفظ كن يتا منابع آب ميدر مصرف آب، تالش كن يقبل يها وهيش

و  ريبارش و مقدار تبخ زانيبراساس م يهواشناس يكه خشكسال نيا انيكشور با ب يسازمان هواشناس سيرئ

زمستان تا  يدهد كه احتماال ما از ابتدا يشان من يهواشناس يشود، عنوان كرد: مدل ها يم فيتعرق تعر

اما با  م،يرو ينرمال نم تيداشت و چندان باالتر از وضع ميرا خواه ينرمال يبارش طيشرا بهشت،يارد انيپا

اگر  يحت م،يرا پشت سر گذاشت يخشك اريامسال، دوران بس زييگذشته و پا يكه در سال آب نيتوجه به ا

ماه  15 يتواند كمبود بارش ياز سطح نرمال باالتر باشد، بازهم نم يمقدار يآت يماه ها يها يبارندگ

 گذشته را جبران كند.

درصد باالتر از  86حدود  رانيدر ا يبارندگ زانيماه تا كنون م يد يراه ادامه داد: از ابتدا ريوز معاون

د افت محسوس بارش ها نسبت امسال شاه زييكه در پا نيمشابه بلندمدت بوده است، اما با توجه به ا زانيم

درصد از  11تا كنون، هنوز هم  زييپا ياز ابتدا يجار يسال آب يبارندگ زانيم م،ينرمال بود طيبه شرا

شاهد  م،يكن يرا بررس ريدر ده سال اخ رانيا يها يبارندگ زانيتر است. البته اگر ما م نيينرمال پا طيشرا

 .ميدهه گذشته هست كيها در  يبارندگ ديكاهش شد

ها را در سطح  يزمستان امسال بارندگ يما برا يهواشناس يكرد: براساس مدل ها ديدر ادامه تاك يو

رخ  يآت يهم در ماه ها ينيب شيپ رقابليغ ديشد يو البته ممكن است بارش ها ميكن يم ينيب شينرمال پ

زمستان امسال  يندگبار زانيتواند م يشود، اما م ينم دهيد يهواشناس يبارش ها در مدل ها نيدهد كه ا

 يماه گذشته به حد 15ها در  يدر كشورمان را به سطح باالتر از نرمال برساند. البته بازهم كمبود بارندگ

 شود. يرفع نم رانيموجود در ا يبارش ها كم آب نيبوده است كه بازهم با ا

 ندهيآ يآسا در جنوب كشور در سال ها ليس يوقوع باران ها احتمال

اشاره كرد و  رانيبر ا يمياقل راتيياثرات تغ ندهيبه روند آ شياز صحبت ها يگريبخش د در تاجبخش
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محسوب  يهواشناس يسازمان جهان يها رمجموعهياز ز يكيكه  مياقل رييتغ يدولت نيب اتيگفت: مركز ه

ا در بارش ه زانيو م ييدما طيكند كه در آن شرا يرا ارائه م يبار گزارشات كيشود، هر چهار سال  يم

مركز ارائه كرده است،  نيهم كه ا يگزارش نيشود. در آخر يم يبررس 2100تا سال  يآت يدهه ها

از آن در  يشده كه بخش ينيب شيحاضر به عنوان مناطق پرباران پ يالديقرن م انيتا پا نياز كره زم يبخش

 كشورمان قرار گرفته است. يجنوب مهين

 يبه نظر م مياقل رييتغ يدولت نيب اتيبراساس گزارش مركز ه كشور ادامه داد: يسازمان هواشناس سيرئ

 يعنيكشور رخ داد،  يجنوب ياستان ها يدر برخ رايمانند آنچه كه اخ ديو شد يحد يرسد بارش ها

آن  يريذپ ينيب شيدهد و احتمال پ يمدت رخ م يطوالن يخشكسال كيكه بعد از  يناگهان يبارش ها

حتما در جنوب كشور بارها تكرار خواهد شد. در واقع، براساس  يآت ياست، در سال ها نييپا اريبس

رخ دادن بارش  ليبه دل ندهيدر چند سال آ رانيدر جنوب ا يمحسوس بارندگ شيمركز، افزا نيگزارش ا

 يبه بروز بارش ها منجراست كه  مياقل رييتغ يامدهاياز پ يبلكه ناش ست،ين اديمعمول به تعداد ز يها

 خواهد شد. يآت يدر جنوب كشور در سال ها آسا ليو س ديشد

رخ خواهد داد كه  يدر كشورمان به گونه ا يمياقل راتيياز تغ يناش يامدهايكرد: پ حيتصر انيدر پا يو

خواهم بود. البته  ديشد يها ليشاهد وقوع س رانيشمال ا يدر جنوب كشور و حت يآت يما در سال ها

 نيو به هم ستين ينيب شيقابل پ يهواشناس يارش ها در مدل هاب نياز ا ياديتوجه داشت كه بخش ز ديبا

را  ينيتواند خسارات و تلفات سنگ يشود و م يمشكالت بشر م شيبارش ها منجر به افزا نيوقوع ا ل،يدل

 بگذارد.  يهم بر جا
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 22/10/1400روزنامه اطالعات مورخ  –يي زا ابانياز ب يريشگيدر پ يمشاركت مردم

  

اند  جهان از باستان وجود داشته يها ابانياست. ب  زنده ريساكت و آرام اما برخالف كو ريهمچو كو  ابانيب

است.   كمك رسانده يباستان يها ابانيب يبه گستردگ ها ابانيمبارزه با نوب يجا به يانسان يها اما كنش

ها  ها و دشت جنگل بنده،يفر ييبا آوا ناست چو انباريز ستيز طيمح يبرا ز،يسحرآم  ييبايبا همه ز ها ابانيب

 اند. را به آن اختصاص داده ييزدا  ابانيروز به نام ب كي نيهم يبرا خواند، مي خود فرا  يرا به سو

دارد كه آن هم بخار شده و  متر يليم 50كمتر از  ي) و خشك است و بارندگاسرديگرم( ييقلمرو ابانيب

 ياريبس راتيها تاث سال نيدر ا يدر حد بوته است. آز انسان اش ياهيپوشش گ ن،يهم يو برا شود ينابود م

جبران  يخسارت ها ييزا ابانياست و با ب شدن ميگذاشته و روز به روز در حال وخ ستيز طيمح يبر رو

 .آورد يجود مبه و نيكره زم يبرا يريناپذ

 ييزا ابانيتوجه به مقابله با ب ،يمختصات نيكشور است. در چن يها استان نيتر يابانياز ب يكي زدي استان

 .شود ياجرا م ييزا ابانيمقابله با ب يها دهه در كشور ما پروژه نينمود دارد؛ چند يليخ

 

 در حال اجرا يها برنامه

مورد  نيدر ا:«ديگو يم زدياستان  يزداريو آبخ يعيطب اداره منابع ركليمد ،يمحمدرضا آخوند مهندس

در  نيسرزم بياز روند شتابناك تخر يريجلوگ يدر راستا يو سبزكار ييزدا ابانيب زد،يدر  ايكه آ

 يها گفت بله در قالب طرح دينه با اي شود يانجام م مرطوب ميو ن خشك ميخشك، ن يقلمروها

 .»ميكشت دار يارهرساله مقد ،يكار و جنگل ييزدا ابانيب

. در مورد شود ياجرا م يكار ها جنگل ها در قالب بوستان شهرستان يو برخ يمناطق جنگل باغ شاد در«

 يابانيب ييگونه ها ريبرنامه در قالب كشت طاغ و سا نيشهرستان ا 8در  يابانيب ياهيگ يها كاشت گونه
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 »خاتم. رد يجنگل كار زين در شهرستان بافق است و تيفعال نيشريب نهمچني. شود  ياجرا م

است.  يبه صورت گلدان اهانيدر منطقه ساغند، اكثر گ يابانيب يها و پرورش گونه يمورد نهال گلدان در«

 ،يزداريآبخ يها ها طرح شهرستان يدر تمام ييزدا ابانيب يها در راستا  آب كنترل روان  طرح نيهمچن

 يو احداث هالل مانيسسنگ و  ،يبند خاك زياغند نشود. در س يهر سال اجرا م كيولوژيو ب كيومكانيب

 »شده است. يياجرا رهايآبگ

 يابانيكاشت ب دست يها جنگل يبرا يخوب تيريمد ،ينماند كه هم در كاشت و هم در نگهدار ناگفته«

 شود يم ياريدو سال با تانكر و چند مرحله در سال آب يبرا ياريكمبود آب، برنامه آب نيوجود دارد؟ در ا

 .»ستين يبه آبده ازين گريبعد دو 

سازمان ملل را  يبانيكه پشت ديوجود ندارد. طرح منار گريكربن د بيطرح ترس يسازمان ملل برا يبانيپشت«

 .»شود يم نيتام اش  نهياست و از داخل هز يمل بيداشت، چند سال است تمام شده و امروز تنها طرح ترس

 

 ابانيب شيپا

در كشور  زگردير ديشهر تول كي ،ييايخاص جغراف طيبه علت شرا زد،يشهر شمال  يلومتريك 50در  بديم

 .شود يمحسوب م

 نيكشور با حضور مسئول زگرديو ر يباد شيو سنجش فرسا ابانيب شيمركز پا نيو مجهزتر نينخست

و حفاظت خاك  يزدارياست. معاون دفتر آبخ دهيرس يبردار به بهره زدي بديدر شهر م يو استان يكشور

 و شيمركز پا نيا يانداز هدف از راه«كشور گفته است:  يزداريها، مراتع و آبخ مان جنگلساز

و  يفيوك يكم يابيدر سطح كشور است. ارز يزداريآبخ يپروژه ها ياجرا ياثر بخش يريگ اندازه

 يها و بخش يآمار و اطالعات و استفاده مراكز آموزش عال ديتول زيو ن رگذاريتاث يفاكتورها يكيزيف

 .»هاست  هدف گريكشور از د يزير برنامه يمركز برا نياز آمار اطالعات ا يقاتيتحق يمراكز تخصص
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 يو اثرات مثبت اجرا جينتا ز،يآمار و اطالعات از حوزه آبخ ديتواند عالوه بر تول يشده م ادي مركز«

و  انيدانشجومسئوالن، كارشناسان، محققان،  اريحفاظت آب و خاك را در اخت يها و پروژه ها طرح

 »قرار دهد. يعياز منابع طب ميبرداران مستق بهره

ها را در  برنامه ،يمناطق حاد و بحران ييبا شناسا توان يم ادشدهيمركز  ياجرا جيبا استفاده از نتا نيهمچن«

و  مدت انيمدت، م كوتاه يها را در قالب برنامه ها اجرا و آن يو مل يا منطقه ،يسطوح مختلف محل

 »كرد. يزير و برنامه نيتدو بلندمدت،

 

 يميراهكار قد ؛يزداريآبخ

طرح ها  يدر اجرا عيبر لزوم تسر ديها با تاك سازمان جنگل يزداريدفتر حفاظت خاك و آبخ ركليمد

 »در كشور اجرا شده است. يزداريآبخ ياز مطالعات طرح ها يميتنها ن«گفته است:

موضوع «در كشور افزوده است: زگردهايوقوع ر خاك و شياز فرسا يريشگيپ تيبا اشاره به اهم يو

خوب باشد قطعا آب  ياهيمهم است و اگر خاك و پوشش گ اريدر كشور ما بس يخاك شيخاك و فرسا

 »هم خواهد بود.

توسعه  ن،يو لغزش زم شياز فرسا يريحفظ خاك و جلوگ يراهكار برا نيكه بهتر نيا انيبا ب يو

اتفاق  يدر حال نيا م،يدار رانيخاك در ا شيساالنه فرسا«د:در كشور است، اعتقاد دار يزداريآبخ

 طولكشور صدها سال  يابانيخشك و ب ميخاك در اقل متريسانت كي ليطور متوسط تشك  كه به افتد يم

 »كشد.  يم

اگر «خاك گفته است: شياز فرسا يريجلوگ يبرا يزداريو آبخ ياهيبر لزوم حفظ پوشش گ ديبا تاك يو

درست و پرسرعت  يمهم، بسته به اجرا نيكمتر خواهد بود كه ا يمشكالت آب ميخاك را حفظ كن

 »است. يزداريآبخ يها طرح
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كشور  يعيطب يها در عرصه يزداريآبخ يطرح ها ياجرا ياعتبارات برا شيبر لزوم افزا ديبا تاك يو

توجه داشت  ديباشود اما  يم نيتام يموجود هم به سخت يها اظهار داشته است: درحال حاضر اعتبار طرح

تا  زيرا ن يآب عمناب ياياثر دارد و اح زين يدر كاهش تبعات خشكسال يزداريآبخ يها پروژه يكه اجرا

 »به دنبال دارد. يا اندازه

اگر در  كند يبزرگ است و فكر م يكشور به دنبال افتتاح پروژه ها يزير كه نظام برنامه نيا انيبا ب يو

در بخش  يگذار هيافزوده است: سرما ست،يفتتاح نشود چندان مهم نا يزيكوتاه اگر چ تيريزمان مد

 »نشده است. دهيآن د يبرا ياست و اعتبار فيضع اريبس يعيمنابع طب يها

 ياجرا يمردم و كشاورزان را برا يگذار هيسرما توان يحوزه م نيمشاركت مردم در ا تيتقو با«

 »مشاركت وجود دارد. نيونه انم زديداد كه در استان  شيافزا يزداريآبخ يها طرح

 

 يباد شيفرسا

در  يباد شيهكتار كانون فرسا ها ونيليكه م نيها با اشاره به ا سازمان جنگل ابانيكل دفتر امور ب ريمد

 طرهيكشور ما در س.«ديگو يم رانيبه اقتصاد ا دهيپد نيا يارديليكشور وجود دارد، از خسارت چندهزار م

 يگذار هي. هر برنامه سرمادهد يم ليمناطق چهره غالب كشور را تشك نيااست و  يابانيمناطق خشك و ب

 .»شود انجام ابانيشكننده ب ستميبا مالحظات مرتبط با اكوس ديبخش با نيدر ا

گزاف هم  يها نهيبا هز يگاه م،يرا فراهم كن يعيطب يها عرصه بيتخر نهيزم ،يبردار با فشار بهره اگر«

 »رفته مجددا به دست آورد.كه از دست  يزيچ ميتوان ينم

هزار  چند  يباد شيفرسا نيقرار دارد. همچن يباد شيفرسا ريكشور تحت تاث يهكتار از اراض ها ونيليم«

 .»زند يتومان به كشور خسارت م ارديليم

 ستمياكوس كي ابانياست كه ب نيا ي. نكته اصلشود ياشتباه گرفته م ابانياغلب با ب ييزا ابانيب مفهوم«
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بازخورد  كي ييزا ابانيب يكرده است ول جاديرا ا يتعادل كي يشناس نيزم خيتار ياست كه در ط يعيطب

 ابانيب هيشب يا چهره نيشده و سرزم نيسرزم بياست كه منجر به تخر يعوامل انسان تيرياز سومد يناش

 »است. افتهي

 دست، نييدر پا يابانيب يها هدر كشور ما قابل توجه است. توسعه عرص ييزا ابانيو ب نيسرزم بيتخر آمار«

استفاده نشود حاصل آن  ياست. اگر از منابع به درست زيآبر يها در حوضه ريو سوتدب تيريحاصل سومد

 »خسارات است. شيزارها و افزا زارها، ماسه گستره شوره

 

 يصنعت هاي يديتول فيوظا

كه مخرب به حال  يداتيتولها در كنار  شركت ي: برخديگو يها م شركت فيدر مورد وظا يميتسل رضا

 يسنوات ياريمراتع با آب ياياح ياز جمله تالش برا دهند يانجام م زين يگرياست، اقدامات د ستيز طيمح

با اداره كل منابع  يريكو و  يابانيمناطق ب ياياح يبرا يتفاهمنامه مشاركت ميتنظ نيدر سطح هكتار؛ همچن

اردكان  يعيكه اداره منابع طب يمقاوم به خشك يها نهال ياريآبكاشت و  يبرا  زدياستان  يزداريو آبخ يعيطب

اند  ها انجام داده شركت يكه برخ ياقدامات گريرا به عهده دارد. از د يو طراح ينظارت فن تيمسئول زين

و بسكتبال كه در منطقه ساغند  باليوال ،يو فوتبال سالن نگيفتيپاورل ،يورزشگاه شامل بدنساز كياحداث 

 اقدام شده است. زيروستا ن يها ابانيجاده ها و خ مينل و ساكنان منطقه. نسبت به ترمپرس يبرا

ها و  در برابر تنش يآور تاب يبرا يراهكار ،يو مشاركت بخش خصوص يجلب همكار گمان يب«

مانند  يستيبه منابع ز يدسترس خشك، ميخشك و ن يها ستمياست. در اكوس يستيز طيمح يها يآلودگ

 اشده،يبه منابع اح ياست. دسترس كننده نييو تع ياتيح اريبس داريپا شتيتداوم مع يراسبز، ب يفضا

 تيبه منابع را نزد مردم تقو يدسترس يبرا نانيو اطم تياحساس مالك ،يزشياقدامات انگ ريبا سا راستا هم

 تيريمد در يگذار هيو سرما يعيو معادن نسبت به حفاظت از منابع طب عيصاحبان صنا قي. تشوكند يم
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با مشاركت فعاالنه  واقع. در كند يم جاديا شتريب بياز تخر يريجلوگ يبرا يانداز بلندمدت منابع، چشم

به  ،يعيمنابع طب يمشاركت تيريمد -زديبر نمونه استان -يا شكننده يها ستميبخش خصوص در اكوس

 باشد. داريبرنامه پا كيبه  تواند يشكست، م يجا

اردكان در كنار -زديو در دشت  زديمركز استان  كينزد ران،يا يمركز ريودر قلب ك يمجتمع صنعت كي

 »كرده است.  يبيترك كليس روگاهيخود، اقدام به احداث ن يها تيفعال

شهرستان اردكان و مشاركت در طرح  يطرح فاضالب شهر يمجتمع، اجرا نيا يها تيفعال گريد از«

 »استان كرمان است. عياز صنا يآب بخشبه  ازين نيفارس به منظور تام جيانتقال آب خل

كمربند  جاديكارخانه خود كرده است. ا يندگيكاهش اثرات آال يدر راستا ياقدامات يمجتمع صنعت نيا«

 »محدوده است.  نيو كاشت چند هزار اصله درخت در ا لومتريسبز به طول چند ك يفضا

سبز  يتوسعه فضا يمناسب، برا يخاكستر يدرختان از پساب ها و منابع آب ياريآب يبرا ازيمورد ن آب«

و  ينيرزميز ياريحفظ رطوبت و آب يبرا يقو يطرح مذكور بسترساز يايمزا گرياستفاده شده است. از د

 »است. ريكاهش تبخ يتحت فشار برا

در شهرستان و  يآلودگ ديمنابع تول يسهم بند نيياز طرح تع تيحما يطيمح ستياقدامات ز گريد از«

 نييدر تع يتوان گام مهم يم يصنعت يندهايو آال يعيمنابع گردوغبار طب نيي. با تعباشد يم يمراكز صنعت

 .»داشت ستيز طيو خسارت به مح يندگيآال زانيهر شركت، بر اساس م ياجتماع تيمسئول زانيم

 

 ست؟ ا يشدن ها، ابانياز نوب يريشگيپ

 مياقل يكه دارا اند ييها قرار دارد، آن ييزا ابانيكه در معرض خطر ب ييآب و هوا ديگو يملل م سازمان

و شامل حال همه آب  ختهيهم ر برآورد به نيامروز ا مياقل دهياما با پد اند؛ مرطوب ميو ن خشك ميخشك، ن

 و هواهاست.
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 م،ياقل ريي: از جمله عوامل مهم در كنار تغديگو يمورد م نيدر ا يشناس نيآموخته زم دانش -سزاوار مژده

زار،  ميمراتع به د ليمفرط و خارج از فصل دام در مراتع، تبد يچرا ،يبوته كن ،ينسانا يها تيفعال

و  ياز معادن، جاده ساز يو بهره بردار يكاو معدن ،ينيرزميآب ز يآب از سفره ها هيرو يبرداشت ب

 توسعه شهرها و روستاهاست.

كشور  100از  شيو ب نيكره زم يسه چهارم از اراض ا،يدن تياز جمع ونيليگزارش سازمان ملل چند م به«

تا  يكه حت ني. قسمت فاجعه بار ااباننديب يواليبا ه يريدرصد از مراتع جهان در آستانه درگ 70از  شيو ب

ها  است. هرسال ده ديشدن از چرخه تول كشورها در حال خارج زيحاصلخ ياز اراض لومتريهزار ك 70

شود. و البته خسارت تنها مربوط  يخسارت وارد م يشاورزك يها نيبه زم دهيپد نيا يدالر از سو ارديليم

 »و مهاجرت افراد هم هست. يبلكه موجب مشكالت اجتماع شود، يو اقتصاد نم يبه كشاورز

 ،ياهيرفتن پوشش گ نيشود، بلكه موجب از ب ينم نياز زم يتنها باعث خشك شدن قسمت ابانينوب دهيپد«

 نيآن از ب يو در ازا ينيرزميز ياك، كاهش آب هاخ شيخاك، كم شدن باران، فرسا يزيحاصلخ

 »شود. يم زيكودكان و مهاجرت فقرا ن يمردم، گرسنگ يكاريب ،يوانيح يها رفتن گونه

است.  تيجمع شيدارد افزا ريتاث ييزا ابانيدر ب شتريآنچه ب ،يعيو فعل و انفعاالت طب يمياقل طياز شرا بعد«

و مصرف  تيجمع شيوجود نداشت. افزا نيكره زم يبر رو تيحجم از جمع نيا ش،يدر چهار پنج دهه پ

امروز  يايشده است. اگرچه امكانات روستاها در دن نيو كره زم ستيز طيدر مح يراتييتغ جاديباال سبب ا

است.  افتهي شيافزا ييروستا ييزا ابانيو ب ستيگذشته ن هيها شب شده اما آب آن شتريبه نسبت چند دهه ب

 »داشت اما امروز چندبرابر شده است. يستا، خانوار كمهر رو شيسه دهه پ

را رها كرده  يزندگ انييمحدود است و روستا يو آب مصرف نيزم يزيحاصلخ ،يابانيدر مناطق ب نكيا«

 .»زند يدامن م ييزا ابانيبه ب نيكوچند و هم يو به شهر م

شود و  ياستفاده م ينيرزميز يب هارود، از آ يكشت م ريز يابانيكه در مناطق ب ييها نيزم ياريآب يبرا«
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 نيبه سطح زم نيرزمياز ز نيريكه با موتور، آب ش يهاست. زمان آبخوان شتريسبب كاهش هرچه ب نيا

كند و  مي شور را خاك سطح هم شور آب  رد،يگ يفرا م يها را شور خوان سفره شود، يپمپاژ م

 »است. يكشاورز نيچن جهيزار نت . شورهابدي يم رييتغ يفيوك يمحصوالت به لحاظ كم

 اهانياست. كاشت درختان و گ ها ابانينوب يشروياز پ يريتنها راه جلوگ ابان،ينوب دهيمبارزه با پد يبرا«

شامل بنه،  ابانيمقابله با نوب ژهيو اهانيكاشت گ ،يز شوره اهانيمقاوم و متناسب با مناطق خشك مثل گ

 الب،يس تيهدا لك،ي، رميكرتك ا،يكاس ا،ياقاق ،پتوسيكنار، كهور، سمر، كرت، كوهنگ، سلم، اكال

كارآمد در  هاي از روش  يريگ موجود و بهره ياهيحفاظت از پوشش گ يدام برا ريكاهش چشمگ

 »انباشتن آب باران است.

 

 از خواب پرباران يداريب روز

جور  كرده اما همان مبارزه ييزا ابانيشده و با ب ليها تشك سازمان ملل مدت ييزدا ابانيب يجهان ونيكنوانس

سازمان  يمجمع عموم 1994: در سال ديگو يمواجه شده است. مژده سزاوار م رييبا تغ نكيكه گفته شد ا

 17روز  ون،يكنوانس يها هتر برنام يجد يريگيو پ نهيزم نيدر ا يعموم يآگاه شيملل به منظور افزا

 ت.كرده اس ينامگذار ييزدا ابانيب يژوئن را با عنوان روز جهان

 نيشده است؛ جامع تر ميتنظ 2030تا  2018 هاي سال  يبرا يديجد كيچارچوب، استراتژ نيا در«

و  ها لرزه نينهد و با كنترل زم اديرا بن داريرود تا توسعه پا شيمطابق با دستورالعمل پ ديبا يتعهدات جهان

از  شيب يزندگ طيشرا و بدايبهبود  شده بيتخر يها نيزم تيسالم از منابع، وضع يور بازگرداندن بهره

را  ريپذ بيآس يها تيجمع يها يزندگ يشود و اثرات مربوط به خشكسال سينفر دگرد ارديليم كي

 »فلج نكند.

 ب،يكارائ ن،يالت يكايآمر ا،يآس قا،يقرار گرفته شامل آفر مانيپ نيكه تحت نظارت ا يمنطقه ا پنج«
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خودشان در  ديمناطق با نيعضو ا يه كشورهااست. البت يو شرق يمركز يو اروپا ترانهيمد يايدر

م و يكنند اما اقل يزري برنامه  يها در سطح مل برنامه نيا ياجرا يو چگونگ يچارچوب همكار

 ».است  زده به هم  يها را كم معادله ،يخشكسال

 يمامفراخوان از ت كيسازمان ملل در  2005كه در ماه مارس سال  ست يا به اندازه ييزدا ابانيب تياهم«

 نيانتخاب شود؛ ا 2006ارائه دهد تا در سال  ييزدا ابانيب ونينماد كنوانس يبرا يهنرمندان خواست تا طرح

قرار دارد  نيزم يرو برمحافظ  يدرخت، كه مثل سقف كيشود؛  دهيخوب د ديراهنماست و با كيلوگو 

 يالبته نقاش ن؛ياز زم ينشانه ا به عنوان نيرنگ يها و تپه ياز گرما و زندگ يكه به عنوان نماد ديو خورش

را گرفت و آسمان  شيجا نيبه عنوان محافظ زم اديو وجود درختان ز افتي رييتغ يلوگو بعدها كم

 يمتناسب مانند سبز و قهوه ا هاي رنگ  زا نيشد و همچن داريپد نيگرمابخش زم ديروشن شد و خورش

 »استفاده است.

خواهد  بايسازمان ملل ز يمانند نقاش ران،ياكنون و نيكره زم يانسان بر رو يواقع يزندگ نده،يدر آ ايآ

 بود؟

 زديخبرنگار  -يعسكر بهناز
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سايت خبري تحريريه مورخ  شده بود؟ رانيدر ا يبارندگ شيترامپ باعث افزا ايآ

25/10/1400 

 

 كايجمهور سابق آمر سيدونالد ترامپ رئ ايسوال را مطرح كرده است كه آ نيشواهد متعدد ا وجود

 شده بود؟ رانيدر ا يبارندگ شيباعث افزا

 
 ايكارشناسان مستقل مطرح كرده است كه آ يسوال را ازسو نيوجود شواهد متعدد ا ه،يريگزارش تحر به

 رانيدر ا يبارندگ شيباعث افزا كايجمهور سابق آمر سيدونالد ترامپ رئ ينجها نيضد نظم نو استيس

 را حل كند؟ رانياست كه قرار بود مشكل آب خودردن مردم ا انيعنصر برجام در م يپا ايشده بود؟ و 

كشور  يشاهد جهش در بارندگ ؛يو معلول يو نه الزاما رابطه عل يبرجام؛ از نظر همزمان ياز امضا پس

مساله  نيبارد كه ا يگفتند مانند گذشته و منظور تا اواسط دهه هفتاد؛ م يمردم م كهيه طورب ميبود

باره شاهد  كيبارش ها بودند. پس از سقوط ترامپ به  ريچشمگ شيندارد و همه مردم شاهد افزا يمخالف

پربارش  ياستانها يبود و در برخ زيانگ رتيكه ح ميدر سال گذشته بود رانيدر ا يخشكسال نيدتريشد
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به موازات خشك شدن  نكهي. جالب اافتادياتفاق ن يبارش چياز اسفند تا آبان ه يكشور در نوار غرب

 يريكشور كو نيدر ا يو حت ميستقابل توجه بارش ها در عربستان ه شيها در كشور شاهد افزا يبارندگ

قد بارش برف بوده و العرب فا رهيشود كه جز ينوشته م يدرس يدر كتاب ها كهيبارد. درحال يبرف م

 ندارد.  يرودخانه دائم چيه

اعالم كرد كه با برجام مشكل آب  رانيجمهور سابق ا سيرئ يتوافق برجام، حسن روحان ياز امضا شيپ

 ديشده است. بع ليتبد يتمسخر و يبرا يحل خواهد شد كه از طرف مخالفانش به ابزار زيخوردن مردم ن

و  اورديب زبانرا بر  يجمله ا نينادانسته چن يمانند حسن روحان يتيعنصر امن كيرسد كه  يبه نظر م

اعالم كرده  يرانيبه طرف ا يطرف غرب كهياست. به طور انيبا برجام در م يمواز يگفتگوها ياحتماال پا

 يمياقل راتييتغ يمخرب برا يها يبرجام، استفاده از فناور يتوافق خلع سالح رشيبود كه در صورت پذ

 كند.  يمتوقف م را رانيا هيعل

 فيكشد و آنهم ط يم انيبه م زيرا ن يگريگزاره د يشدن آغاز برجام با آمدن دونالد ترامپ پا يمواز

ترامپ  يحام انيحيمس راياست. ز يجهان نيطرفدار نظام نو يها انيبا اقدامات جر يترامپ و مخالفت و

 ،يهمجنسباز ن،يسقط جن ،يمصنوع يها يخشكسال جاديمانند ا يعيطب يبشر در روندها يها يبا دستكار

 يدست مخالف هستند و روسا نياز ا يو مسائل واناتيانسان ها و ح اهان،يدر گ يكيژنت راتييتغ جاديا

كشند(مانند  ينم گارينوشند و س ينم زين يمشروبات الكل يمواقع حت ياريخواه در بس يجمهور جمهور

 . رنديگ ير محزب دمكرات قرا انيدر برابر جر عتايترامپ) و طب

سوال را مطرح  نيآن با سقوط ترامپ ا ديبا ظهور ترامپ و كاهش شد رانيبارش ها در ا شيافزا يهمزمان

را  رانيا هيعل يمياقل يها يدستور متوقف كردن دستكار كايجمهور سابق آمر سيرئ ايكرده است كه آ

برجسته  نيسيكارتر و تئور يمل تينام تيمشاور امن ينسكيبرژ ويگنيكه زب ميصادر كرده بود؟ فراموش نكن

الملل  نيدر نظام ب يمياقل راتيياز اسلحه تغ ندهياعالم كرده بود كه در آ 2000حزب دمكرات در سال 
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 استفاده خواهد شد. 

را به  كايآمر ه،ياست و روس انيمساله در جر نيبر سر ا هيو روس كايآمر نيب يحقوق ياكنون جدال هم

 بيرا تصو يقانون 1993اروپا در سال  ونيسيمتهم كرده است. كم هيدر روس مخرب يجو راتييتغ جاديا

هنوز  نكهياكند. جالب  يرا ممنوع م يميسالح اقل كي) به عنوان HAARPكرد كه استفاده از هارپ(

در  كهيتوطئه است، درحال ياز تئور يبحث ها غلط و ناش نيكنند كه ا يگمان م نيدر ا يعده ا

 حقوق شده است.  يمحل نزاع ها يالملل نيشده و در محاكم ب يآن قانونگذار يبرا يغرب يكشورها

دهد و از خود سوال  ينشان نم يخبر است و تحرك ياز موضوع ب يبيكشور به شكل عج رعامليغ پدافند

شاهد  انهيخاورم نينش عهيو به خصوص مناطق ش يجهان نيكند كه چرا فقط در مناطق مسلمان نش ينم

از  ياست و بخش قابل توجه يديبريها ه يدستكار نيا م؟يمخرب هست يطيمح ستيز يها يدستكار

 رانيحول محور ا انهيخاورم دنيكشان ياست. برا يريگيدر داخل كشور در حال پ يآن به صورت رسم

 :ياز سالح ها ست،يز طيدر مح يو دستكار ياز خشكسال يناش يطيمح ستيبحران ز كيبه 

 رهاپراكنده كردن اب يبرا هارپ •

 انتقال آب در داخل كشور يپروژه ها جاديو ا يسدساز •

 ينيرزميز يو نابود كردن سفره ها يمركز ريآب بر در كو عيصنا جاديا •

و افغانستان در حال جنگ  هيبه محور مقاومت توسط ترك يمنته يرودها يسد بر رو جاديا •

 !يداخل

 رانيا ستيز طيمخرب مح يها يبه سدساز يبانك جهان يده وام •

آب در داخل كشور  ياستگذاريس نكهيو جالب ا ديتوان د يشده است كه اثرات آنرا به وضوع م تفادهاس

و در سكوت كامل با  يبه پاسخ ده ازينكات و بدون ن نيسپرده شده بدون توجه به ا رويكه به وزارت ن

كشور  يها نهخارود يبر رو ديالمال در حال ساخت صدها سد جد تياز ب نيسنگ ياستفاده از بودجه ها
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 نييكنند. سدها با خشك كردن پا يرا دچار بحران م رانياز ا يبخش كينزد ندهيدر آ كياست كه هر 

بهانه  كهيشوند. درحال يو فرونشست دشت ها م ينيرزميز يرفتن سطح آب ها نييپا يدست باعث اصل

 ودش يدرصد از آب كشور صرف مصرف شرب م 5و تنها  ستين شيب يآب شرب دروغ نيتام

 يآن مطالعه م ياشاره كرده اند و بر رو يمياقل يها يبه دستكار يرانيو دانشمندان ا كدانانيزياگرچه ف

شده است.  ليداستان تبد يموضوع را درك نكرده و به تماشاچا تينظام اهم يكنند، اما بخش نرم افزار

 يجهان يو سپس روشنگر اشدب يالملل نيبه محاكم ب لياسرائ ميو رژ كاياز آمر تيشكا دياقدام با نينخست

شود. در  يتا مانع ادامه اقدامات مخرب كنون يعمل يبازدارندگ جاديا يبرا نيسنگ يها نهيو اختصاص هز

برف  يماه باران اندك به جا يدر د رانيا يبود كه در قله كوهها ميخواه يتيشاهد وضع نصورتيا ريغ

خاص استفاده از هارپ عدم  يژگي. وميارش برف باشعربستان شاهد ب يها ابانيفراوان ببارد، اما در ب

باد و پراكنده كردن  جاديخاص اقدام به ا يدر صورت آمدن ابرها است كه با دستگاهها يبارش باران حت

 كنند.  يابرها م

) Genocide(تيبشر هيعل تيالملل جنا نيكه از نظر حقوق ب يمياقل يها يدستكار نيمقابله با ا بدون

 نخواهد داشت.   يا ندهيا انرياست، فالت ا
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خبرگزاري  – دارند يمتريليم 100از  شيكشور امروز بارش ب 3درجه  زيحوضه آبر 7

 26/10/1400ايرنا مورخ 

 

درجه سه كشور امروز بارش  زيآب، هفت حوضه آبر قاتيموسسه تحق ينيب شياساس پ بر -رنايا -تهران

 شنبه با كاهش بارش همراه خواهد شد. بعد تا روز سه يدر روزها تيوضع نيدارند و ا يمتريليم 100از  شيب

 
 

ها  بارش زانيچندان مطلوب نبود و م زييكشور در پا يها بارش تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

اعالم كرده بود،  يسازمان هواشناس شتريكه پ چنان آن يسال جار زييآن است كه پا انگريفصل ب نيدر ا
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 است. ريساله اخ 50 يها فصل نيتر از خشك يكي

 .وستيدر كشور به وقوع پ يبه نسبت خوب يها بهتر شده است و بارش يدر زمستان امسال كم تيوضع اما

درجه سه  زيآبر يها ها در حوضه بارش زانيدرباره م رويآب وزارت ن تقايتازه موسسه تحق گزارش

 كاسته خواهد شد. يريبه طور چشمگ ماه يد 28ها تا روز سه شنبه  بارش زانيآن است كه از م انگريب

 نيدارند كه باالتر يمتريليم 100از  شيدرجه سه كشور بارش ب زيحال امروز هفت حوضه آبر نيع در

و بعد از آن  دهد يرخ م متريليم 198با حداكثر بارش  »بيكهورك چاه غ« زيضه آبربارش درحو زانيم

 قرار دارد. متريليم 197با حداكثر  »انيشمال جازمور«  زيحوضه آبر

غرب  متر،يليم 147با  »هيقطروئ« ريكو متر،يليم 187با حداكثر  »رود ليهل«درجه سه  زيآبر يها حوضه

 100باالتر از  يبارش ها متريليم 107با » مند«و  متريليم 160با » كل« متر،يليم 114با حداكثر  نابيم

 دارند. يمتريليم

 ،يباتالق گاوخون ،يو غرب يشرق يمركز ري،  كو»دق سرخ« ،»نيزر گير«شامل  زيحوضه آبر 12 امروز

شرق «كارون، سراب ارس و  ابينمك، پا اچهيشرق در اچه،ي، پهنه در»حوض سلطان«شرق باتالق، 

 بارش ندارند. زانيم چيه» گمارزن

 

 يد 27درجه سه در فردا دوشنبه  زيآبر يبارش حوضه ها تيوضع

حوضه ها  نيدارند. ا يمتريليم 100از  شيدرجه سه كشور بارش ب زي(دوشنبه) فقط سه حوضه آبر فردا

رود با  ليو هل متريليم 126با حداكثر  انيشمال جازمور متر،يليم 109با حداكثر بيشامل كهورك چاه غ

 درجه سه هستند. زيآبر يحوضه ها نيتر پربارش متريليم 105حداكثر 

 نخواهند كرد. افتيبارش در زانيم چيدرجه سه كشور ه زيحوضه آبر 23حال فردا   نيع در
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 دارند يمتريليم 100 يشنبه بارش باال سه 3درجه  زيحوضه آبر 5

باالتر از  يها درجه سه، پنج حوضه بارش زيآبرحوضه  145) از مجموع حدود ماه يد 28سه شنبه ( روز

رود  ليهل متر،يليم 160با حداكثر  بيپنج حوضه شامل كهورك چاه غ نيخواهند داشت. ا متريليم 100

و كل  متريليم 118 ربا حداكث نابيغرب م متر،يليم 107با حداكثر  هيقطروئ ريكو متر،يليم 143با حداكثر 

 هستند. متريليم 135

 رينخواهند كرد. مقاد افتيبارش در زانيم چيه ماه يد 28روز سه شنبه  زيدرجه سه ن زيبرحوضه آ 18

 بارش ارائه شده در گزارش حاضر مربوط به كل بارش (مجموع باران و برف) است.
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از هامون تا  ران؛يا يمرز يها آب يماجرا پاسخ داد: لنايكارشناس آب به ا كي

 27/10/1400خبرگزاري ايلنا مورخ  – ميهورالعظ

 

 ايهامون و  اچهيما رها نكنند در يآب را برا هيكارشناس حوزه آب گفت: اگر افغانستان و ترك كي

 كند، يم دايمسئله پ ميهورالعظ مينكن يما هم اگر آب را رهاساز كنند، يم ديتول زگردير ميهورالعظ

 .شناسد ينم ياسياست و مرز س يا موضوع فرامنطقه كي ستيز طيمح نيبنابرا

و نوع نگاه به آن اظهار  يمرز يها درباره آب لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد عرب در گفت داوودرضا

 نكهيا گريبر سر آب است و د ندهيجنگ آ نكهيا يكيآب وجود دارد  داشت: در حال حاضر دو نگاه به

آب  زيها است، به اعتقاد بنده ن ملت ونددهندهيآب پ يعنيآب است  نده؛يصلح در آ ياز محورها يكي

 كي ستيز طيمح نكهيو دو طرف رودها بوده و علت آن ا دست نييباالدست و پا يها ملت ونددهندهيپ

 است.  يمسئله فرامرز

 

 شناسد ينم ياسيمرز س ستيز طيمح

 زگردير ميهورالعظ ايهامون و  اچهيما رها نكنند در يآب را برا هيافزود: مثال اگر افغانستان و ترك يو

 ستيز طيمح نيبنابرا كند، يم دايمسئله پ ميهورالعظ مينكن يما هم اگر آب را رهاساز كنند، يم ديتول

پروتكل  ديبا ستيز طيمح نيحفظ ا ي. براشناسد ينم ياسياست و مرز س يا موضوع فرامنطقه كي

 ها باشد. ملت يدوست يبرا يا لهيو آب وس ميداشته باش يهمكار

 

 را چگونه حل كردند؟ نيمشكل حقابه را ها يياروپا

در  نيكشورها با موضوع آب؛ رودخانه را يكرد: نمونه همكار حيكارشناس حوزه آب در ادامه تصر نيا
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بنام ساندوز اتفاق افتاد و  يا دوم كه فاجعه يبعد جنگ جهان كند، يكشور عبور م 8اروپا است كه از 

 يهلند استمدارانيرفتند، دانشمندان و س نيو فاضالب اروپا از ب دست نييدر پا يقطعه ماه ها ونيليم

ب كننده آ برگذار كردند. مشخص شد كه معادن پتاس و فاضالب آلمان و فرانسه عامالن آلوده يا جلسه

 ديو در نظر دار ديخورده جنگ هست كشورها گفتند كه شما شكست گريها خطاب به د اند، آلمان بوده

 نيشدند و ا دانيوارد م وپاها و مردم ارNGO نيح نيصنعت كشور ما رشد كند، در هم دياجازه نده

است  ايدن ياروده نيتر از پاك يكيشد و اكنون  دست نييباالدست و پا يها ملت ونددهندهيبه پ ليتبد

 مشترك دارد. يهمكار يبرا ياديز يها كه پروتكل

 

 م؟يرس يها به تفاهم م افغان با

به  دست نييهم در باالدست و هم پا يا به شكل خردمندانه تواند يكرد: در هر حال آب م ديتاك يو

دشت مرغاب و از جمله  زيحوزه آبر نياستفاده شود تا همه برنده باشند، مثال در افغانستان چند يدرست

كنند،  يبردار ها بهره رودخانه نيكه بتوانند از ا ينيكشور متخصص نيوجود دارد كه ا ردوديهلمند و هر

 45رودها را مهار كنند، ما  نيدر توسعه آنها مشاركت داشته و آب ا توانند يم يرانيا يها ندارند. شركت

 ديكه با معضالت خر ميدار يساز لهكارخانجات لو نيو همچن كاريب يهزار متخصص و مهندس كشاورز

ها  به افغان يدر حوزه تكنولوژ ميتوان يم نيادارد، بنابر ياديكار ارزان ز يروين زيكشور ن نيمواجهند، ا

اگر افغانستان از آب درست استفاده  يعنيشود،  ليبه كشور ما گس يشتريآن آب ب يو در ازا ميكمك كن

 ها مهياز چاه ن ميتوان يما در مقابل م ايو  شود يوانه كشور ما مر يشتريكم شود آب ب يسطح ريكند و تبخ

كه از  يآب يرو ميتوان يم ي. حتميكشور برق صادر كن نيبه ا ايو  ميكن نيزرنج را تام يآب شهر مرز

با  زين هيبا ترك يدر همكار م،يمشترك داشته باش يگذار هيسرما رود يبه سمت پاكستان م ريتنگه پنجش

 .ميكن يريارس جلوگ ريمشترك از هدررفت و تبخ يگذار هيسرما
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 رديگ يانتقام م ستيز طيمح

جز جنگ ندارد، خاطرنشان كرد:  يا جهيببندد نت يگريهركس بخواهد آب را بر د نكهيا انيبا ب عرب

نخواهد گذاشت همان قدر كه كشور  پاسخ يرا ب يآب يها تيمحدو زين ستيز طيعالوه بر جنگ؛ مح

مثال از  نند،يب يخسارت م زين يكشور مبدا و سرچشمه منابع آب شود، يم بيمقصد آب دچار آس

 .ننديب يم بيو افغانستان هم آس هيزابل ترك يزگردهاير

 

 فراتر از آب كمك كند يپلماسيد

نه فقط  يمرز يها گفت: مسائل آب يمرز يها حل مباحث آب يبرا ياسيس يدرباره ارائه راهكارها يو

 جاديا يمرز يها در وزارت خارجه دفتر آب ديكالن كشور است، با استيبلكه س ؛يو فن يكيتكنولوژيها

و توافق  هيكشور ته يآب ياسيپلميبه نام د يمل تيامن يعال يدر شورا يكل يها استيس نكهيشود، دوم ا

با  رود يكه از چابهار به سمت هرات م يكنند، مثال خط آهن يبر اساس آن همكار هيشود كه بق

 يبرا نكهيا ايو  ميپروژه بگنجان نيدر ا زيرا ن رمنديمسئله آب ه ميتوانست ياست، ما  م رانيا يارگذ هيسرما

احداث  كن نيرياگر آب ش المث رد،يصورت گ يكشورها همكار نيب ايآب در ياز آلودگ يريجلوگ

 نكهيا ايتناقض نداشته باشد و  ايدر قفس در در يپرورش ماه استيبا س ميمراقب باش ديبا شود يم

 تيرعا ستيز طيبوده و الزامات مح يباشد كه با حداكثر راندمان و حداقل مصرف انرژ يطور يابي مكان

 فارس جيخل نيب نيكمك كند و در ا وعفراتر از آب هم به حل موض يپلماسيد گريشود، به عبارت د

 كند. تيرا تقو وندهايآن باشد و پ هيحاش يكشورها نيب يمبحث همكار تواند يم
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 كساليتراز آب در  يمتريسانت 19خزر/ كاهش  يايو حفظ سطح آب در نيزوم تأمل

 27/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - رياخ

 

 يرو يمخازن بزرگ آب ييايدر تيترانز يها و راه يكشاورز يها تيلتوسعه فعا يبرا هيروس

بر  يخروج يها آب روان زانيدر م رياخ يها سال يكرده و ط جاديخزر ا يايبه در يمنته يها رودخانه

 صورت گرفته است. يراتييخزر تغ يايدر

 
و  يرفتن منابع اقتصاد نياز ب يسبب نگران يخزر گاه ياينوسانات سطح تراز آب در -ميتسن يخبرگزار

 يمهم يطيمح ستيز يها به چالش زين يخزر و گاه يايشامل بنادر حوزه در يمهم ساحل يها رساختيز

 .شود يمنجر م يساحل يها مانند خشك شدن تاالب

عوامل در فراز و  نيتر از پررنگ يكيخزر  يايدر زيدر حوضه آبر يانسان يها دخل و تصرف متاسفانه

به  رياخ ةساالنه در دور يمتر يسانت 20از  شيب راتييحال؛ تغ نيخزر است. در ع يايفرود تراز آب در

در مناطق  يبردار بهره يها تيو ظرف ها رساختيز يبرا يدما، هشدار شيتبعات كاهش بارش و افزا ليدل
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 .ديآ يشمال كشور به حساب م يساحل

 نيشترياست. ب يكه رقم قابل توجهكرده  دايمتر كاهش پ 1,5خزر  يايتراز آب در ريسال اخ 26 يط

رخداد با كاهش  نيو ا وستهيبه وقوع پ يالديم  2021تا  2008 يها سال يكاهش در بازه زمان نيا زانيم

. در بهار  امسال تاز جمله رودخانه ولگا هم زمان بوده اس يمهم شمال يها رودخانه يقابل مالحظه آبده

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. يمتر يسانت 19 خزر با كاهش قابل مالحظه يايتراز آب  در

سطح آب  يمتر يسانت 40با كاهش حدود  ندهيخزر در چهار سال آ يايمنتشر شده، در قاتيتحق جينتا در

 يها است كه كشور يطيدر شرا نيرو خواهد شد. ا روبه يمتر كيبا كاهش  باًيتقر يسال آت 10و در 

خزر با اُفت  يايدرقرن مواجه هستند، اما  انيتا پا ايسطح در يمتر كي شيدر سراسر جهان با افزا ييايدر

دما مرتبط  يگراديدرجه سانت 4تا  3حدود  شيبا اشاره به احتمال افزا قاتيتحق نيرو است. ا تراز آب روبه

عامل كاهش سطح آب خزر قلمداد  نيتر را مهم ريتبخ شيحاكم بر منطقه، افزا يمياقل راتييبا تغ

 د.ان كرده

 نيا ديبا يدر حال انجام است، ول يانورديسازمان بنادر و در يكشور از سو يبنادر شمال يروبيال همزمان،

تمام شده  يبها شيساز افزا نهيزم جهيباالست و در نت اريبس يروبيال يها نهينكته را در نظر داشت كه هز

 .شود يم ييايدر لحم تمام شده نرخ يبها شيكشور و متعاقب آن افزا يبنادر شمال ينگهدار

محور ساختن صادرات و واردات  ايدر در ينقش مهم تواند ياست كه م يارزشمند يخزر حوضه آب يايدر

 ها يحوضه شامل حداكثر استفاده موثر از آبخور كشت نيبنادر ا تياستفاده از حداكثر ظرف يكشور  در راستا

 تواند يم ايدر نيا از،يدر زمان ن ني. همچنشمال كشور داشته باشد  ييايناوگان در تيجهت كنترل ظرف

 ياست. اما متاسفانه ط تياهم زيحا اريحفاظت از آن بس نينجات دهد؛ بنابرا يكشور را از بحران خشكسال

به وجود آورده است مانند  زيرا ن يكه مشكالت ميا بوده يپهنه آب نيشاهد كاهش تراز آب ا ريچند سال اخ

 .يگرگان و تاالب انزل جياز خل ياديخشك شدن بخش ز نيكم عمق شدن بنادر و همچن
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كه سرعت كاهش سطح تراز  دهد ينشان م 1400تا  95  يآب يها نوسانات در سال يمنحن سهيواقع مقا در

 خزر سه برابر شده است. يايآب در

آلمان و  سنيبرمن و گ يها دانشگاه ييايدر ستيز طيمشترك مركز علوم مح يعلم قاتيتحق گزارش

با استناد بر  ،يالديم 21قرن  انيخزر تا پا يايگاه اوترخت هلند در خصوص كاهش سطح آب دردانش

 18 ات 9 نيكاهش ب ن،يزم شيآن بر گرما ريو تاث يا گلخانه يها غظت گاز شيافزا ينيب شيپ يها مدل

ش منجر به كاه نيرا اعالم كرده است، كه ا ريقابل توجه تبخ شياز افزا يخزر ناش يايتراز آب در يمتر

 درصد خواهد شد. 34تا  23 زانيخزر به م يايدر يكوچك شدن پهنه آب

و دانشگاه  كايآمر لريانگلستان، ب نگيديدانشگاه ر نيكه توسط محقق يگريد قاتيتحق جيدر نتا نيهمچن

 ينيب شيپ يها خزر با مدل يايدر يآب النيب يساز منتشر شده، با مدل يالديم 2021سوئد در سال  ساالياو

گزارش شده  قرن نيا انيتراز آب خزر تا پا يمتر 20، كاهش هشت تا CMIP 6و  CMIP 5 يمياقل

 است.

آزاد متصل  يها دن به آب -رودخانه ولگا  توسط كانال ولگا قيخزر از طر يايذكر است، در انيشا

 اچهيدر نيا اتيدر ح ينقش مهم نيبنابرا شود؛ يم نيرود تام نيدرصد آب خزر از ا 80و حدود  شود يم

 نيا  هيدر روس يتوسعه و حفظ كشاورز يدر راستا ها تيفعال يدارد، اما در چند سال گذشته برخ

 همراه كرده است. ييها بيرودخانه را با فراز و نش

مخازن بزرگ  جاديا ازمندين ييايدر تيترانز يها و راه يكشاورز يها تيتوسعه فعال يبرا هيروس دولت

 يها آب روان زانيگذشته در م يها سال يط نيخزر بود، بنابرا يايبه در يمنته يها رودخانه يرو  يآب

 انشعابات يبر رو يمخزن بزرگ آب 12صورت گرفته است. ساخت  يراتييخزر تغ يايبر در يخروج

با  ارياز موارد بس شود يم دهيكاما نام -بزرگ ولگا  يرودخانه ولگا كه با عنوان طرح مخازن آب ياصل

در  ياديسهم ز كيبالت -دن و ولگا-ولگا  ييايدر يتيترانز يها آبراهه يانحراف ري، البته مساست تياهم
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 خزر داشته است. يايبه در يبرداشت و عدم تعادل حجم آب خروج

رقم  نيكه ا افتيدرصد كاهش  12خزر حدود  يايها به در رودخانه يورود نيانگيمجموع به طور م در

 -1930 يبازه زمان ياست، ط يراز مدت رودخانه ولگاست. گفتنمتوسط د يدرصد خروج 25معادل 

 زانيدر كاهش م يمخازن آب جاديو سهم ا افتيمتر كاهش  3خزر حدود  يايسطح تراز آب در 1978

در باال دست رودخانه  يحجم مخازن آب زانيمشخص است، م يبه خوب انيم نيها در ا رودخانه يوجخر

به  1980مصرف آب مخازن ولگا در سال  نيشتريورد شده است و بمكعب برآ لومتريك 200ولگا حدود 

 وضهح يبر رو يبارندگ شيكه با افزا 1990مصرف در سال  زانيمكعب بوده است،  م لومتريك 40 زانيم

 زانياز م يدر حد قابل توجه ستميقرن ب انيو در پا ديمكعب رس لومتريك 26همراه بوده به مقدار  زيآبر

 ته شد.مصرف آب مخازن كاس

 جهيدرجه حرارت و در نت شيو افزا يبارندگ زانيكه با كاهش م نيزم ةكر شيتوسعه گرما طيشرا در

 يها تيداشت ظرف سامانه نگه  ليمخازن به دل نياز ا هيمصرف آب روس زانيهمراه است م يخشكسال

ش يافزا  كه مستلزم مصرف آب است  نيريكالن آب ش يها و طرح يكشاورز يدر قالب اراض ياقتصاد

بزرگ وجود نخواهد  ياز مصرف از مخازن آب ريبه غ يآب، راه نيو در صورت كمبود منابع تام افتهي

رودخانه ولگا در حال  زيدر حوضه آبر نيريو كمبود آب ش نيزم شيامر با شدت گرما نيداشت و ا

 توسعه است.

رقم معادل  نيا مصرف شد امكعب آب مخازن ولگ لومتريك 40حدود  1980استحضار تنها در سال  ديمز

اگر دولت  نانهيدر سال است. در حالت خوشب متر يسانت 10 زانيخزر به م يايكاهش سطح تراز آب در

آب   ديخزر دچار اُفت شد ياياز آب مخازن برداشت كند در 1980مصرف خود در سال  زانيبه م هيروس

 20از  شتريخزر مشاهده شد (ب يايدر و پر شتاب سطح تراز آب عيكاهش سر  ريپنج سال اخ يط شود، يم

و مقابله  يخشكسال تيريمد يبرا نهياز كدام گز هيدارد كه دولت روس تينكته اهم نيدر سال)، ا متريسانت
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 يها داشت طرح نگه يبرا يحد تعادل در سطح مخازن آب تيرعا كند، ياستفاده م نيزم شيبا تبعات گرما

 تيري. در هر حال مديساحل ستيز طيو حفاظت از مح ياديص يها برنامه اي يتيو ترانز يبزرگ كشاورز

محسوب  هيكشور روس ياصل يها تياز اولو يبهبود اوضاع اقتصاد يبرا يشمال يها آب رودخانه حيصح

 قابل اجتناب است. ريغ يكار يميتنظ يها استفاده از آب سد انيم نيو در ا شود يم

 يمعن نيبد نيخزر كم خواهد شد و ا يايمتر آب در كي ندهيسال آ 10مطالعات انجام شده، در  يط

مواجه خواهد شد. هم اكنون، عمق آب  ييها با چالش ييايو حمل در تيترانز ندهيسال آ 10است كه در 

بنادر  ريسا درعدد  نيكمتر شده است كه ا متريسانت 60نسبت در سه  سال گذشته  يانزل  نيدر بندر كاسپ

 ازه است.همان اند باًيتقر زين يرانيا

 خزر يايدر يرانيكشت رعامليمد -يتفت داوود
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 ميريبگ يرا جد يمنابع آب ديتهران/ تهد يمنابع آب تيفيك ديورود فاضالب و تهد

 27/10/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 مهيدر منطقه خشك و ن رانيو قرار داشتن ا يخشكسال يها دوره ديو تشد مياقل رييتغ راتيتوجه به تأث با

به  يمنابع آب تيفيو حفاظت و حراست از ك ستيز طيباران جهان، ضرورت توجه به مح خشك و كم

 ضرورت دارد. شياز پ شيب ،يمل فهيوظ كيمثابه 

 
و  يجمع يحفظ زندگ يبرا يساكنان جوامع شهر م،يتسن يخبرگزار يخبرنگار اقتصادگزارش  به

ها به صورت مشترك و  آن تيريو مد نيبه تأم ريدارند كه ناگز ييازهاياجتماع خود، مجموعه ن يبالندگ

مجموعه  نيا توان ياست. م يشهر يو زندگ تيمدن كننده نيتضم ازهاين نيا نيو در واقع تأم اند يجمع

 يها خدمات و شبكه سات،ياز تأس يعيوس فيدانست كه ط يشهر يها رساختيمشترك را ز يازهاين

شهر در همه ابعاد  ييايمناسب باعث پو تيريبا مد ها رساختيز نيموقع ا به ني. تامشود يرا شامل م ياتيح

نان آن ساك يبرا يشمار يب يمشكالت اجتماع دار،يمناسب و پا رساختي. رشد شهرها بدون زشود يم
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بـدون ضوابط  ييوسـازها در شهرها، سـاخت تي. اسـكان بدون برنامه و مطالعه جمعآورد يم ديشهرها پد

موجب بروز  يشهر يزندگ يبه استانداردها نداشتن يو دسترس ياصـل يهـا رسـاختيمرتبط، كمبـود ز

 .شود يشهرها م مشكالت در كالن

ب به رودخانه جاجرود و سدماملو منتشر شد كه از ورود فاضال ياخبار مختلف رياخ يروزها يط

آب شهر تهران به دنبال داشت.  نياز منابع تأم يكيآب سد ماملو به عنوان  يرا درباره آلودگ ييها ينگران

كه  يداتيو تهد يطيمح ستيز يها  يتوجه داشت كه آلودگ ديدارد با يكه ابعاد مختلف نهيزم نيدر ا

همراه  يدرست را به ياريبس يها است و دغدغه يمسئله جد كي كنند يم ديتهد را يبالقوه و بالفعل منابع آب

 دارد.

 

 است؟ يبا چه نهاد ينظارت بر فاضالب صنعت تي/ مسئوليمنابع آب ميدر حر عيصنا ضابطه يب تي* فعال

دفع  است و يمنابع آب ميكه در حر يو بدون مجوز در مناطق هيرو يفعال، توسعه ناموزون، ب عيصنا شيافزا

 ندهيآال يها منطقه و توسعه روزافزون كارگاه يجنوب هيدر حاش ييايميو ش يصنعت يها فاضالب يراصوليغ

منطقه  نيا كيولوژاك تيو برهم خوردن وضع يباعث آلودگ يو آبكار يساز چرم ،يگر ختهيمانند ر

رودخانه مستقر  نيكه در مجاورت ا يصنعت يواحدها نشده هياز فاضالب تصف يناش يشده است. آلودگ

واحدها  نياستقرار ا ستيو مشخص ن كند يم ديرا تهد يمنطقه از جمله منابع آب نيا ستيز طياند مح شده

سازمان  ژهيامر به و انيالزم است متول نهيزم نيانجام شده است كه در ا يو مالحظات يداتيبر اساس چه تمه

 ابهامات باشند. نيا يگو پاسخ ستيز طيحفاظت مح

و دشوار است؛  نهيپرهز اريبس يموضوع ياز منابع آب يصنعت ندهيآب و حذف آال هيتصف گريد يسو از

 طيشرا نيمشهود است. در ا داًيشد يسال و خشك يآب و بروز كم استيآب دن كشور ما جزو مناطق كم

عالوه  رد،يانجام نگ يبه روش اصول يصنعت يها تيفاضالب حاصل از فعال هيو تصف يآور چنانچه جمع
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 ها ندهيآال نيا يو گاه غلظت باال شود يم يمنابع آب ديشد يموجب آلودگ ،يطيمح ستيز يها يرآلودگب

 حذف شود. يبردار آب و مدار بهره نياز چرخه تام يشود تا آن منبع به طور كل يموجب م

ان وزارت صمت و سازم يصنعت ساتيمراكز و تاس يياستقرار و جانما يمطابق قانون، متول انيم نيا در

دو  نيا فيخصوص از وظا نيالزم در ا يو صدور مجوزها فيتكل نييهستند و تع ستيز طيحفاظت مح

 نهاد است.

 

 بود؟ يبا چه نهاد تي/ مسئولسيفاضالب پرد هيو تصف يآور جمع ساتيدر احداث تأس يكار * كم

 ربط يذ يها نهادها و دستگاه رياخ يروزها يموضوع، ط يها تيكه با توجه به حساس يطيشرا در

اند به نظر  به سد ماملو مطرح كرده سيورود فاضالب پرد تيدر خصوص وضع ضيگاه ضد و نق ياظهارات

به  سيدپر ديتعهدات شركت عمران شهر جد افتنين دغدغه، تحقق نيعلل بروز ا نيتر از مهم يكي رسد يم

موظف  سيپرد ديهر جدشهر باشد. بر اساس قانون، شركت عمران ش نيا  رساختيز نيتام يعنوان متول

 نرفت. شيپ ديطور كه با بود اما برنامه آن سيمسكن مهر پرد يخانه فاضالب برا هيبه احداث تصف

مقرر در احداث  يدر موعدها سيپرد ديشركت عمران شهر جد يها برنامه افتنين علت تحقق به

 ريز يباغكمش برا يروستا دست نييروز در پا هزار متر مكعب در شبانه50 تيفاضالب به ظرف خانه هيتصف

از  يريجلوگ يبرا 11و  9-8-5 يدر فاز ها تيمسكن مهر و اسكان جمع يپوشش قرار دادن واحدها

و  سيدو شركت عمران پرد انيگرفته م منطقه، با توافقات صورت ستيز طيفاضالب در مح يرهاساز

پمپاژ و  ستگاهيا جادي) با ايحداثهزار واحد ا 12 ي(حداكثر برا 11و  9،  5 يفازها يديآبفا، فاضالب تول

امر  نيشده است و با تحقق ا سيفاضالب پرد خانه هيوارد تصف يمهرماه سال جار يخط انتقال از ابتدا

 ريدو سال اخ يفاضالب در ط خانه هيتصف يورود تيفاضالب، ظرف ياصل يها رساختيز جاديو ا ليتكم

 ستيز طيبه مح يورود يها ندهياز نظر حجم آال و شيهزار مترمكعب افزا 32هزار مترمكعب به  10از 
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 .افتيدرصد كاهش  80از  شيب

شركت عمران  رو،يوفاضالب استان تهران و وزارت ن آب  صورت گرفته از شركت يها يريگياساس پ بر

فاضالب موقت در مجاورت  هيتصف يها موظف شد نسبت به احداث الگون سيپرد ديشهر جد

 يصلا خانه هيكه تصف ياقدام كند و تا زمان يسال جار انيتا پا 8فاضالب فاز  هيتصف يبرا ياصل خانه هيتصف

 خانه هيتصف تيظرف يدر سال جار نيچن . همرديقرار گ يبردار واحدها مورد بهره نيوارد مدار شود ا

مترمكعب در شبانه روز  200فاضالب از  هيتصف جيدو دستگاه پك يبا نصب و راه انداز دآباديفاضالب سع

 يريفاضالب جلوگ يورود زمهم ا نيشده است و با انجام ا يبردار و آماده بهره شيمترمكعب افزا 450ه ب

 .شود يم

 

 م؟يداشته باش ينگران ديآب تهران با دنياز بابت نوش اي* آ

 رهيذخ ه،يانتقال، تصف ن،يدر كنار تأم يدنيآب آشام يفيك شينظارت بر كنترل و پا تيمسئول انيم نيا در

شركت به صراحت اعالم كرده است مطابق الزام  نيبرعهده شركت آب و فاضالب استان است؛ ا عيو توز

و بر اساس  اشتبهد يسازمان جهان يو رهنمودها 1011و  1053 يها به شماره رانيا ياستاندارد مل

آب، آب خام  رهيمخازن ذخ ،يدنيآب آشام عينقاط مختلف شبكه توز يپوشش، تمام ريز تيجمع

اعم از  كننده نيو آب منابع تأم ها خانه هياز تصف يآب خروج ه،يتصف نديفرا ها، خانه هيبه تصف يورود

روزانه شامل  يها شيآزما مو با انجا يبردار را نمونه ينيرزميسدها) و ز اچهيها و در (رودخانه يسطح

 يبا تواتر زمان ن،يو فلزات سنگ يمواد آل ،ييايميو ش كيزيف روس،يو ،يولوژيب ،يولوژيباكتر ،يكلرسنج

 .شود يو كنترل م شيآب و فاضالب پا يتخصص شگاهيآزما 89 قيمنظم از طر

به  يفيآزمون ك 300هزار و  92و انجام تعداد افزون بر  يبردار است عالوه بر نمونه يشركت مدع نيا

 شيه پاسامان 387آب، در حال حاضر در استان تهران تعداد  يتخصص شگاهيآزما 57طور ساالنه توسط 
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آب  تيفياست و ك يبردار در مدار بهره يفيك يها مقدار شاخص نييو تع ييشناسا يبرا يا لحظه

 در تهران تحت كنترل قرار دارد. يعيتوز يدنيآشام

تهران را از لحاظ  يها سدها و رودخانه اچهيتهران به صورت مستمرآب در يا شركت آب منطقه نيچن هم

. كند يم شي) پانيبه صورت برخط (آنال تيفيكنترل ك يها ستگاهيتوسط ا يفيك يها شاخص

 يها ندهيآال شيو پا تيفيك نيبه منظور تام يالملل   نيدر سطح ب نگيتوريومانيدستگاه ب نيتر شرفتهيپ

 .كند يم شيزنده اقدام به پا يها زميسدها نصب شده كه بر اساس رفتار ارگان ينوظهور در خروج

است كه با توجه به نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نيكننده ا گرمموارد، نكته دل نيبر ا افزون

آب و فاضالب استان تهران با  تيفيكنترل ك ندگانيمشترك توسط نما يها يبردار انجام نمونه ،يپزشك

 يبا تواتر زمان زين يبهشت ديو شه رانيتهران، ا يو خدمات درمان يپزشك علوم يها دانشگاه ندگانينما

خانه  وزارت نيشهروندان، ا يآب مصرف تيفيو در صورت بروز هرگونه مشكل در ك شود يانجام مماهانه 

 دخالت خواهد كرد. مايمستق

با  رياخ يها مواجه است و در سال يمنابع آب ديكمبود شد دهيفزان يكه كشور ما با نگران يطيشرا در

و حفاظت  ستيز طيورت توجه به محضر م،يآن را شاهد هست نديتبعات ناخوشا ،يمنابع آب ديكاهش شد

است همگان  ستهياو ب كند يم انيخود را نما شياز پ شيب يمل فهيوظ كيبه مثابه  يو حراست از منابع آب

 مهم توجه الزم را داشته باشند.  نيبه ا
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – كشور يحجم مخازن سدها يدرصد 27كاهش 

27/10/1400 

 

 ،يروز از سال آب115شدن  يبا سپر دهد يآب كشور نشان م يها   : آمار دفتر اطالعات و داده اقتصاد يايدن

 ارديليم19/ 6كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زاني) م1400-1401 ي(سال آب ماه يد 25تا 

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 27گذشته  يمترمكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال آب

 تيوضع يخصوص گفت: بررس نيآب كشور در ا يها   دفتر اطالعات و داده ركليمد ،»سنايا« گزارش به

 99/6 ،يد 25مهر تا  يكشور از ابتدا يبه سدها يكل حجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها

. به دهد يگذشته نشان م يرا نسبت به مدت مشابه سال آب يدرصد 29مترمكعب است كه كاهش  ردايليم

 طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم رود،   ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيزاده، م قاسم روزيگفته ف

آب  يها   دفتر اطالعات و داده ركليدرصد است. مد 24درصد و  84درصد، 13حدود  بيبه ترت يفعل

 بيبه ترت يجار يآب سال يمخازن ط يپرشدگ زانيخوزستان و تهران، م يها      كشور افزود: در استان

 درصد است. 18درصد و  43حدود 
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خبرگزاري  – خوزستان يآب به سدها يحجم ورود يمتر مكعب ونيليم 622 شيافزا

 27/10/1400ايسنا مورخ 

 

 ي/خوزستان معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: پس از بارش روزهاسنايا

 استان شد. يمترمكعب آب وارد مخازن سدها ونيليم 622ماه،  يد 26تا  20 يدر بازه زمان رياخ

متر  ونيليم 622ماه،  يد 26تا  20 يدر بازه زمان رياخ ياظهار كرد: پس از بارش روزها يازشهب يعل

 شد. رهيمترمكعب آن ذخ ونيليم 569 زانيم نياستان شد كه از ا يمكعب آب وارد مخازن سدها

 شده لياستان تكم يمخازن سدها ديدرصد حجم مف 15تاكنون، تنها  يجار يسال آب يافزود: از ابتدا يو

 متر مكعب است. ونيليم 966هزار و  كيمخازن قابل استفاده  دياست و حجم مف

و  ها البيس نيبه نقش سدها در تسك يبه نقل از سازمان آب و برق خوزستان، و سنايگزارش ا به

در  هيمتر مكعب در ثان 2092 يا لحظه يبا دب البيها اشاره و خاطرنشان كرد: س از بروز خسارت يريجلوگ

متر  2200 يا لحظه يبا دب البيدر سد مارون، س هيمتر مكعب در ثان 1368 يا لحظه يبا دب البيسسد دز، 

 نيدر سد كرخه تسك هيمتر مكعب در ثان 2200 يا لحظه يبا دب البيو س ايدر سد گتوند عل هيمكعب در ثان

 دست شد. نييو مانع از بروز خسارت به پا افتهي
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خبرگزاري  – از منابع آب در فارس رخردمندانهيغ يكش ها/ بهره جان تاالب يها بال چاه

 28/10/1400خبر فوري مورخ 

 

 يها منابع و چاه نيسب در استفاده موثر از امنا يو نبود خردمند ينامناسب از منابع آب يبردار بهره موضوع

از مطالب مطروحه در جلسه حفاظت  يبخش شود، يآن در كشور محسوب م شتازيكه فارس پ يرمجازيغ

 يو مسئوالن كشور ياهدانشگ ديو اسات ياستان فارس بود كه با حضور مسئوالن ارشد استان يها از تاالب

 برگزار شد.

و مشاور  UNDP ندهياستان فارس، نما ستيز طيحفاظت مح ركلير و مدبا حضور استاندا يجلسه ا در

مسائل مرتبط با  ستيز طيدانشگاه و فعاالن مح ندگانيو نما ديكشور و اسات ستيز طيسازمان مح سيرئ

 يايو البته مشكالت و تنگناها و لزوم اح يبوم بر زندگ ستيز نيا قيعم راتياستان، تاث نيا يها تاالب

 شد. يرس بررسفا يها تاالب

 

 است ياصل تياولو ستيز طيمح

بحث تاالب ها، گفت:  تيجلسه با اشاره به اهم نياستاندار فارس در ا ست،يز طيگزارش حفاظت مح به

استان و  يرا برا ياريبس يها يو دشوار ميكه با آن روبرو هست ست يچالش نيبزرگتر يكم آب دهيپد

و برداشت به  ينيرزميدرست منابع آب ز تيرمدي با تنها ها بتاال دوباره شدن زنده و كرده جاديكشور ا

 است. يپرداخت حق آبه آن ها، شدن نياندازه از آنها همچن

 نيشود، گفت: ا يقرارگاه آب استان فارس راه انداز ديبا يد انيتا پا نكهيا انبي با هيمانيا يمحمدهاد

بوم ها اقدام  ستيز نيا ياين و كمك به احاستا يو حل مشكل تاالب ها يريگيبا هدف پ ديقرارگاه با

مرتبط عضو آن به همراه  يهمه دستگاه ها نيكند و به همه مباحث مربوط به آب و تاالب بپردازد و همچن
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قرارگاه حضور  نيكنند و در ا تيبه صورت روزانه فعال ستيبا يتاالب م هيحاش يفرمانداران شهرستان ها

 داشته باشند. 

 تيسفر وضع نيمجلس در اواخر هفته گذشته به فارس، گفت: در ا سيبه سفر رئبا اشاره  هيمانيا

اعتبارات  1401شرح داده شد تا در بودجه  اتيمجلس با جزئ سيرئ يبختگان برا ژهياستان به و يها تاالب

 شود. دهيد شتريب شانيبختگان و پر

اد و افزود: استفاده از فاضالب و خبر د ستيز طيكمك به حفاظت مح يبرا زير يبا فوالد ن يزنياز را او

استفاده از  نيآمده و همچن رجانيفارس تا س جيكه از خل يصنعت، استفاده خط انتقال آب يبرا زيريپساب ن

منجر به  زيريفوالد ن قتاست كه با مواف هايي طرح جمله از و صنعت  يكشاورز يسد چشمه عاشق، برا

 شود. يشهرستان م نيا ياز منابع آب شتريحفاظت ب

 بياستان است، گفت: آثار تخر تيريمد تيو حفاظت از آن در اولو ستيز طيمح نكهيا انيبا ب هيمانيا

كار  يبر مبنا ديبا ستيز طيو حفاظت از مح اياح نيدارد بنابرا يتيامن يو حت يابعاد اجتماع ستيز طيمح

 است. نيمشاركت مردم نقش آفر انيم نيو همه جانبه باشد كه در ا يعلم

 

 فارس يها جان تاالب يبال رمجازيغ يها چاه

 استيتاالب ها و نقش س ياستان با بر شمردن ارزش ها و كاركردها ستيز طيكل حفاظت مح ريمد

 فارس استان سطح در تاالب  13تاالب ها گفت:  دنيو خشك بيدر تخر يانسان يها تيها و فعال يگذار

 ونيكنوانس رقرار دارند كه د يالملل نيب تيبا اهم هاي تاالب زمره هادر آن از  تاالب 5 كه دارد وجود

 است. دهيرامسر  به ثبت رس

و  ياز منابع آب  سطح تيدر كنار برداشت  فراتر از ظرف رياخ يها يگفت: خشكسال نيهمچن يظهراب

 ديتهد يمهم استان، امروز خشك  و به كانونها  يسبب شده كه همه تاالب ها ينيرزميآب  ز يسفره ها
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 20تا  10 اها تنه تاالب دنيدر خشك خشكسالي سهم كارشناسان، نظر براساسشوند. ليتبد يستيز طيمح

 سهم را دارد. نيشتريب ،يو سطح ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يدرصد بوده و برداشت ب

 يها، شور تاالب يرامونيپ ياطراف روستاها نيها و زم فروچاله و فرونشست دشت جاديگفت: ا او

طوفان نمك  جاديبستر تاالب ها به كانون گرد و غبار و ا ليو تبد يكشاورز يو اراض ينيرزميز يها آب

 اندازد. يبه خطر م زيمردم را ن ستيها است كه سالمت و ز از تبعات خشك شدن تاالب

 

 فارس يها نزار تاالب حال

افزود: در  ست،يال خوب ناستان اص نيا يحال تاالب ها نكهيا انياستان فارس با ب ستيز طيمح ركليمد

 يتاالب ها  يحال حاضر فقط دو تاالب كوچك برمشور و هفت برم در طول سال آب دارند  و مابق

 شوند. يم يريموقتا آبگ  يبا بارندگ يبه صورت فصل ايكامال خشك شده اند و  اياستان 

و كافتر  شانيكه پر يبه گونه ا نداشته، يريياستان چندان تغ يها تاالب زين رياخ يادامه داد: در بارندگ يو

بوده  يدرصد، آن هم به طور سطح 30تا  10 نيب زيها ن تاالب يمابق يريكماكان كامال خشك است و آبگ

 شده است. يريدرصد آبگ 52 رميو تنها تاالب ه

تاالب ها را در  يبوم ستيجامع ز تيريمد ست،يز طيسازمان حفاظت مح 85از سال  نكهيا انيبا ب يظهراب

هدف مشترك كار كنند، اظهارداشت:  كي يو دستگاه ها با هم برا نانينش زيستور كار قرار داد تا  آبخد

حفاظت از  يراها ب شتيو اصالح مع داريپا ياز منابع آب و كشاورز ياصول يبهره بردار جيترو

 است. يضرور ياستان امر يها تاالب

همواره  يستيز طيمنابع مح وستهيع و به هم پجام تيريو مد ستيز طيلزوم حفظ مح نكهيا انيبا ب يو

 يابالغ ست،يز طيمح يكل يها استيبند س 15بوده است، گفت: دو بند از  يمقام معظم رهبر ديمورد تاك

 مهم پرداخته است. نيمشخصا به ا يمقام معظم رهبر
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 تيريمد نهيه در زمبرنامه توسع نيتاالب ها و قوان يايمرتبط با حفاظت و اح نيقوان  يادآوريبا  يظهراب

 يبوم ستيز تيريمد كرديتاالب ها بر اساس رو ياياح يتاالب ها، گفت: برا يبوم ستيجامع و ز

 انجام شده است. يو مل ياستان ،يدر سه سطح محل يساختار ساز

و  نيدر تدو  ديهمه بخش ها با يبوم ستيز تيريدر مد نكهيا انياستان فارس با ب ستيز طيمح ركليمد

است كه  ياز اقدامات يكيجامع  تيريبرنامه مد نيكرد: تدو انينامه مشاركت داشته باشند، ببر ياجرا

 شده است. هيتاالب  مهم استان ته 6 يبرنامه برا 4انجام شده و تا كنون 

 

 تاالب بختگان يبرا هياروم اچهيتجارب در ياجرا

طرح در  نيا يدستاوردها حيشربا ت زين رانيا يطرح حفاظت از تاالب ها يمل ريمد يعشر ياثن يمهر

طرح در حوضه بختگان با مشاركت دولت ژاپن و برنامه  نيحاصل از ا جينتا مياز تعم هياروم اچهيدر

دار كه در يپا يو كشاورز شتياصالح مع يخبر داد و گفت: طرح ها ندهيعمران ملل متحد در سه سال آ

 شود. يانجام م زيب بختگان در استان فارس نتاال هيحاش يروستا 30بخش بوده در  جهينت هياروم اچهيدر

در  داريپا يها شتيمع جيترو نهيروستا در زم 5و  داريپا يكشاورز نهيروستا در زم 6افزود: امسال  او

انتخاب شده اندو با مشاركت دست اندركاران  لوتياطراف تاالب  بختگان به عنوان پا يشهرستان ها

 .شوديانجام م يروستاها الگو ساز نيمردم نهاد در ا يو سازمان ها يدولت يدستگاهها ،يمحل

 

 ستيز طيسالمت مح يبرا يشاخص تاالب

آب  يكسر نيشتريجلسه بود، گفت: ب يكشور هم كه مهمان مجاز ستيز طيسازمان مح سيير مشاور

از آن مربوط به استان فارس  ياديمتر مكعب است كه سهم ز ارديليم 130در كشور حدود  ينيزم ريز

 يدر سال ها يگندم و برنج و محصوالت كشاورز ديخردمندانه در تول يعدم بهره بردار ديو شا است
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 موضوع شده است. نيباعث ا گذشته

 تيريآب و مد يو سالمت حوزه ها ستيز طيسالمت مح ياز شاخص ها يكيزاده ادامه داد:  جانياله

وجود ندارد و علل  يخوب تي، وضعآب، زنده بودن تاالب هاست كه متاسفانه در كشور و استان حيصح

 است. ،يصددر 19 ريبا تاث مياقل رييدرصد و دوم تغ 50در آب با اثر حدود  تيريعمده آن، ابتدا سوء مد

 يبرنامه برا نياشاره و خاطرنشان كرد كه قرار است مشابه هم هياروم اچهيموفق در يايدر ادامه، به اح يو

 شود. ييبختگان در استان فارس اجرا اچهيدر

 

 است رمجازيغ يها چاه شانيمرگ پر علت

 يها گفت: چاه شانيپر اچهيدر يكشور، در خصوص علت خشك ستيز طيسازمان مح سيرئ مشاور

تالش كند كه  ديفارس با يشده و استاندار شانيمرگ تاالب پر يمتعدد حفر شده، علت اصل رمجازيغ

بهمن ماه در روز تاالب،  14و در برنامه  دريفارس، بگ يتاالب ها ياياح يبرا يبودجه اختصاص فيرد

 .ميبشنو نهيزم نيدر ا يخوب يبرهاخ

 

 رانيا يها بد تاالب وضع

 يعيطب يبود، گفت: وجود تاالب ها افتهيدر جلسه حضور  نيكه به صورت آنال زي، نUNDP ندهينما

، حفاظت در مقابل آب يساز رهيتوانند ذخ يتاالب ها م رايالزم است، ز نيو كره زم ستيز طيمح يبرا

 ينيرزميز يمجدد آب ها قيتزر ش،يو مهار فرسا يخطوط ساحل تيتثب ل،يس بيطوفان و كاهش تخر

آب به  يي(جابه جا ينيرزميز يآب ها هي)، تخلينيرزميز يآب از تاالب به درون سفره ها يي(جابه جا

آب و  ليها و تعد يودگآل گريآب از رسوبات و د شي)، پااليسطح يآن به آب ها ليباال و تبد يسو

 را انجام دهند. يمحل يهوا
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 نيكرونا هم اشاره و خاطرنشان كرد: تاالب ها در ا يدميتاالب ها در اپ ديدر ادامه به نقش مف گلبهار

 كردند. فايمردم ا ياجتماع هيروح تيدر تقو يمهم اريدوران نقش بس

و تنها  ستياصال خوب ن رانيا يهاتاالب  تيگفت: وضع رانيكشور ا يتاالب ها تيدر مورد وضع يو

 نيب يبا سازمان ها ستيز طيسازمان حفاظت مح 2005است كه از سال  يروش نجات آنها روش مشاركت

 اچهيشروع شده و در مورد در شانيپر اچهيدر يشود و در استان فارس بر رو ياجرا م رانيدر ا ،يالملل

منطقه و اثرات  نيبوم ا ستيبختگان در ز تاالب تيبختگان در حال شروع است و با توجه به اهم

 قرار دارد. تيطرح در اولو نيا يدارد، اجرا ،يجوامع محل يبر زندگ ياجتماع

 

 ستيتاالب با آبخوان ممكن ن ياياح

گفت: كاهش  زيبختگان ن ياياح يقاتيطرح تحق يو مجر رازيآب دانشگاه ش يتمام بخش مهندس استاد

سمت، سال نرمال و  نيبه ا 88درصد كل حوضه است و از سال  50ا، ه اچهيدر محل در يبارندگ زانيم

 .ميمواجه بود ريو تبخ يبا كاهش بارندگ گريو از طرف د ميدر حوزه طشك و بختگان ندار يترسال

رخ داده  ريسال اخ 10 يمنابع آب در حوضه تاالب بختگان ط ديكاهش شد نكهيا انيبا ب ينوشاد مسعود

بلكه از تاالب به سمت  كنندينم هيوان ها نشان داد نه تنها آبخوان ها تاالب را تغذآبخ ياست، افزود: بررس

 استفاده كرد. توانيتاالب نم ياياح يدارد و از آبخوان برا يآبخوان خروج

به تاالب را  يو خروج يدر اطراف تاالب حفر شده كه ورود ياديز يچاه ها نكهيا انيبا ب ينوشاد

از آب رودخانه ها،  هيرويبرداشت ب ،يمخزن يرد: احداث سدهاك انيبرعكس كرده است، ب

 است كه منجر به خشك شدن تاالب ها شده است. يليپر آب از جمله دال يها يكشاورز

 منبع: ايسنا
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 28/10/1400خبرگزاري خبر فوري  – مترمكعب آب وارد سد كوثر شد ونيليم 97

 

 يسال آب يابتدا يها يبارندگ يسد كوثر گچساران گفت: در پ يو نگهدار يبردار اداره بهره ريمد

 مترمكعب آب وارد سد كوثر شده است. ونيليم97(اول مهر) تاكنون  يجار

 ستگاهيل مهر امسال تاكنون در اثبت شده از او يبارندگ زانيروز سه شنبه اظهار داشت: م  يخدر اكبر

 گزارش شده است. متريليم 229سد كوثر  يهواشناس

 رهيذخ زانيدرصد از  مخزن سد كوثر پر است اظهار داشت: م80,4در زمان حاضر  نكهيا انيبا ب يخدر

 متر مكعب است. ونيليم439,8آب سدكوثر در گچساران هم اكنون 

سد از  نيا ينرمال تراز مخزن بتن نكهيا انيوثر گچساران با بسد ك يو نگهدار ياداره بهره بردار ريمد

 متر است.617,41سد  نيمتر است، گفت: هم اكنون تراز ا 625 ايسطح در

 يمتر مكعب آب در سال آب ونيليم 92سد كوثر گچساران گفت:  يو نگهدار ياداره بهره بردار ريمد

 شد. يمصارف مختلف رها سار ياز سد كوثر گچساران برا يجار

متر   ونيليم 14،يدنيمتر مكعب آب آشام  ونيليم 53مهرماه امسال تاكنون  ياظهار داشت: از ابتدا يخدر

متر مكعب  ونيليم كياز  شي) و بيطيمح ستي(ز ريسا يمتر مكعب برا ونيليم23،يمكعب آب كشاورز

 شده است. يآب در بخش صنعت رهاساز

 يها را در استان تيهزار نفر جمع 500و  ونيليم 2ا با هزار روست 2شهر و  20 يدنيكوثر آب آشام سد

 .كند يم نيبوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس تأم راحمد،يو بو هيلويكشور شامل كهگ يجنوب

شاه بهرام و دهدشت به وجود  يرودخانه از رودها نيو ا شود يم نيتأم رآباديسد كوثر از رودخانه خ آب

 .ديآ يم

 منبع: ايرنا
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 29/10/1400روزنامه اطالعات مورخ  -  يمعجزه آبادان ؛يزداريآبخ

  

مستعد  يياياست كه به لحاظ جغراف يياز كشورها يكياست و  ايگرم و خشك دن ياز كشورها رانيا

 ايخشك دن مهيدر كمربند خشك و ن رانيا ييايجغراف تيتوان گفت موقع ياست. در واقع م يخشكسال

 يها يشده باشد و گزارش خشكسال نيعج نيسرزم نيا عتيبا طب يو خشكسال يباعث شده كه خشك

  موضوع باشد. نيا ديتواند مؤ يم ييخود به تنها يخيدر متون تار ريو فراگ ديشد

(عمدتاً بارش) است كه اثرات  يوبتمدت منابع رط يو طوالن يعيطب ريكاهش غ يبه معنا يخشكسال

از آن نام  يمياقل يكه با عنوان خشكسال يگذارد. خشكسال يو انسان م واناتيح اهان،يبر گ ينامطلوب

 گريد ريتعب هب د؛يآ ياز زمان بوجود م يا دوره يط يكاهش مقدار بارندگ ايكمبود  لياند، به دل برده

  دراز مدت آن باشد. نيانگيساالنه كمتر از م يگبارند زانيكه م شود يحادث م يزمان يخشكسال

موثر در  ياز گام ها يكيتوان  يرا م يو آبخواندار يزداريآبخ يگفت،انجام پروژه ها ديبا انيم نيا در

  دانست. يمقابله با خشكسال

و  يكشور در بخش كشاورز ياز موضوعات و مسائل اساس يكي يو آبخواندار يزدارينماند: آبخ ناگفته

 يها تيظرف يدر كشور دارا يو آبخواندار يزداريانجام شده، آبخ يها ياست. طبق بررس يعيبع طبمنا

ها، موجب رشد و توسعه  تيظرف نيتواند در صورت بالفعل شدن ا ياست كه م يپنهان و مغفول فراوان

نوان به ع يزدارياز آبخ ليدل نيكشور شود و به هم ياتيو ح ياجتماع ،ياقتصاد تيو امن يكشاورز

  شده است. ادي يمملكت دار

 ونيليم 14از  شيب رانيمعتقد است: در ا يآبخواندار ختهيكوثر دانشمند و فره دآهنگيس نهيزم نيا در

ما  يمزارهايهكتار از د ونيليم 4كم  وجود دارد. دست يآبخواندار يمناسب برا اريبس يها نيهكتار زم

هكتار،  ونيليم 40 ريز رها بهره برند. د آبخوان يمصنوع هيهمزمان با تغذ يالبيس يارياز آب توانند يم
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 نيانگيم يتمام بارندگ يعني لومترمكعبيك 5000انباشتن  يبرا يخال يجا ران،يا يسطح خشك چهارم كي

افزون بر  1394سال  ييكايما بر اساس دالر آمر يها آبرفت يخال ي. ارزش فضاميجا دار رانيسال ا 11

  است. ونيليتر 12

شرط آنكه  داشت، به ميسال آب خواه 40 يگونه ما ثابت بماند، برا :چنانچه مصرف اسرافديافزا يم يو

 نهينهاد رانيدر ا يستيبا ي. فرهنگ آبخواندارميمهاركردنش آماده باش يطوفان نوح تكرار شود و برا

آنها  يكه بنا ميدار همتروك زيكار هزار يبازآورد. افزون بر س يآب رفته را به جو توان يكار م نيشود. با ا

  .گردد يم ارديليم 50بالغ بر  1394سال  ييكايارزش دالر آمر هيبر پا

هم معتقد است:  يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم اتيمهران زند عضو ه نهيزم نيهم در

در  يمنابع آب رهيآن ها به فرصت و ذخ ليو تبد ها البيكاهش وقوع س يراهكارها برا نياز مهمتر يكي

  است. يزداريآبخ يها تيفعال ها، يزمان خشكسال

ها  از حوزه يعيوس فيهستند و معموال در ط عيگسترده و وس اريبس يزداريآبخ يها تي: فعالديافزا يم يو

كوچك كه  يدر حوزه ها يزداريآبخ يكيولوژيو ب ياز اقدامات سازه ا ي. انجام برخشود يانجام م

ها  البيس نكهيها (قبل از ا البيشود كه از وقوع س يدارند، موجب م يعيسر يكيدرولوژيالعمل ه عكس

شده و منابع آب  يريرا بوجود آورند) جلوگ نيسهمگ يها البيو س وندنديبپ گريكديها به  در سرشاخه

  شود. رهيخشك ذخ يسال ها يدر آبخوان ها برا نهيكم هز يآن ها با روش ها

مقابله با اثرات  يكند: برا يم حيتصر يزداريو آبخ پژوهشكده حفاظت خاك يعلم اتيعضو ه نيا

و  جاديو ا سكير تيريبحران به طرف مد تيرياز آن حركت از مد يو كاهش خسارات ناش يخشكسال

در زمره  يو آبخواندار يزداريآبخ يو انجام پروژه ها يخشكسال ينيب شيو پ شيپا يگسترش سامانه ها

بدان صورت گرفته است  يخوب اريهم توجه بس يباالدست نيقواناست كه در اسناد و  ياقدامات نيمهمتر

 تيريطرح مد بيبه قانون نشده و ضرورت دارد مجلس با تصو ليوقت تبد چيمساله ه نيمتاسفانه ا يول
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  موضوع مهم اهتمام ورزد. نيبه ا زيجامع حوزه آبخ

  عبارت است از: يارزديپنهان و مورد غفلت واقع شده آبخ يها تياز ظرف ينماند؛ برخ ناگفته

كشور از آثار و  ييغذا تيامن بيضر تيو تقو يدر بخش كشاورز ديتول شي:افزاديتول شيافزا

در سطح  ياست كه مورد غفلت واقع شده است. طبق گفته كارشناسان، حت يزداريآبخ يدستاوردها

و  يزداريآبخ اتيملو انجام ع يعيو منابع طب يدر بخش كشاورز يليهم با اقدامات تكم يفعل يتكنولوژ

 70حداقل  زانيكرد، بلكه ساالنه به م دارتريو اشتعال موجود را پا دينه تنها تول توان -يم يبخواندارآ

اشتغال و درآمد  ،يو درآمد در بخش كشاورز يو معادل اشتغال فعل ديمحصول جد ديتن تول ونيليم

  كرد. جاديا ديجد

احداث باغ  ،يو آبخواندار يزداريآبخ يواقع يها تيظرفاز  يكي: بداريش ياراض يرو ميباغ د احداث

ها،  ياست. طبق بررس يو آبخواندار يزداريآبخ يها كيبا كمك تكن بداريش ياراض يرو ميد يها

كشور  يااز استان ه ياريشود و بس يرا شامل م رانيهكتار از مساحت ا ونيليم 40حدود  بداريش ياراض

 يرو ميد يها باغ جاديمستعد ا رهيفارس و غ الم،يكرمانشاه، ا ،يوخراسان رض ل،يمانند لرستان، اردب

  هستند. بداريش ياراض

خاك  شيمخرب و فرسا يها لياز وقوع س يرينه تنها باعث جلوگ بداريسطوح ش يباغ بر رو احداث

 را تا ده برابر انييشده و درآمد روستا يدر بخش كشاورز ديتواند موجب جهش تول يخواهد شد، بلكه م

قانون برنامه  انيقانون برنامه ششم توسعه، دولت را تا پا 31باعث شده، قانونگذار طبق ماده  ايمزا نيدهد. ا

كند. طبق اعالم مسئوالن جهاد  بداريش ياراض يرو ميهزار هكتار باغات د 500 جاديمكلف به ا

هزار  20كرده و  دايتحقق پ بداريش ياراض يهزار هكتار باغ رو 60حدود  98تا  96از سال  يكشاورز

هم اجرا  گريهزار هكتار د 60 مكار دولت دوازده انيشده است و قرار است تا پا جاديا دارياشتغال پا

  شود.
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در كشور، آب است. طبق  يتوسعه كشاورز يها از چالش يكي: ريدپذيآب تجد تيظرف شيافزا

كشور را تا دو  يآب تيظرف تواند يم يو آبخواندار يزداريآبخ اتيبه عمل آمده، انجام عمل يها يبررس

  دهد. شيبرابر افزا

 يزداريآبخ يمتر مكعب است كه انجام پروژه ها ارديليم 100كشور حدود  يآب تيحال حاضر ظرف در

مهم آب استحصال شده با  يژگيدهد. از و شيمتر مكعب افزا ارديليم 200را تا  زانيم نيتواند ا يم

 اريبس يزداريآبخ قياستحصال آب از طر نهيكه هز ين است؛ به طوربودن بودن آ نهيكم هز ،يزداريآبخ

  است. يسدساز ايمثل انتقال آب  گريد يارزانتر از روش ها

به خصوص  يكشاورز كيدر محصوالت استراتژ يي: خودكفاكيدر محصوالت استراتژ ييخودكفا

كارشناسان در كشور  يبرخكه طبق نظر  ياست. به طور يزداريپنهان و مغفول آبخ يها تيگندم از ظرف

و  دشو ياز آن نم يدر كشور وجود دارد كه رها شده اند و استفاده مناسب مزاريهكتار د ونيليم 10حدود 

در محصوالت  ييخودكفا نهيتوان زم يم يزداريآبخ يها كيبا فنون و تكن مزارهايد يساز نهيبا به

  به خصوص گندم را فراهم كرد. يكشاورز كياستراتژ

 رانيشود كه ا يخاك م شيباعث فرسا مزارها،يد نيا تيريابل توجه آنكه رها گذاشتن و عدم مدق نكته

در  رانيخاك در ا شيقرار دارد و ساالنه خسارت فرسا ايخاك در دن شينخست فرسا يدر كشورها

  شده است. يابيدالر ارز ارديليم 10 حدود

بوده است اما امروزه كمتر مورد  رانيدر فالت امتداول  ياگر چه امر يالبيس يارياشاره داشت: آب ديبا

 البيكردن استفاده از س يعالوه بر عمل توانند يباران م ريسطوح آبگ يها ستميتوجه قرار گرفته است. س

از آب  شتريب ريكنند كه مقاد شيآرا ستميس نيبا ا اي-آنها را به گونه  مزارهايد يها عرصه ياريآب يبرا

تر و  يرا اقتصاد يتواند تالش گسترده زراع يامر م نيو ا رديقرار گ ميد ايه -كشت اريباران در اخت

  .كند تر-پرجاذبه 
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 يم مزارهايد نيا يكه سازمانده ميرها شده در كشور دار مزاريهكتار د ونيليم 10حال حاضر حدود  در

  .ديبه خصوص گندم خودكفا نما كيمحصوالت استراتژ ديتواند كشور را در تول

و  يشود و ساالنه خسارات مال يمحسوب م ايدن زيخ ليس ياز كشورها راني:طبق آمار، اليا سب مقابله

 رياخ يسال ها البيس يكه خسارات اقتصاد يشود؛ به طور يدر كشور گزارش م ليفراوان از س يجان

  تومان برآورد كرد. ارديليهزار م 100از  شيتوان ب ي) را م97-98(

در كاهش  يينقش بسزا يو آبخواندار يزداريآبخ ا،يمختلف دن يكشورها ي، طبق تجربه ها انيم نيا در

 شرفتهيپ يها يكه از فناور البيپخش س اي يگفت آبخواندار ديباره با نيداشته است. البته در ا البيس

 ونيليم 40 ريدر ز اسانداشته باشد و طبق نظر كارشن ليدر مهار س ييتواند نقش به سزا ياست م انيرانيا

مكعب،  لومتريك 5000انباشتن  يبرا يخال ي) جارانيا يچهارم سطح خشك كي(ير از اراضهكتا

 نيهم ارزش ا يفراهم است كه به لحاظ ارزش اقتصاد يمتر مكعب) نزوالت آسمان ارديليم 5000(معادل

در  يتوجه يمستعد به علت ب ياضار نيكه متاسفانه ا شود يدالر برآورد م ارديليم 12000از  شيب ياراض

  است. يو نابود بيحال تخر

علوفه دام در سطح  ديتول ،يو آبخواندار يزداريفوق العاده آبخ يها تياز ظرف يكيعلوفه دام: ديتول

وارد  ياز جمله كشورها رانياست كه كشور ا تيموضوع از آنجا حائز اهم نيكشور است. ا ياراض

 ناسبدام ها م يچرا يكشور برا يها موجود مراتع و چراگاه تياست و وضع يدام يكننده نهاده ها

 يعلوفه ا ازياز ن يتواند بخش عمده ا يم يو آبخواندار يزداري. مسلما به اذعان كارشناسان، آبخستين

 نيدر تأم ييغذا تيدر امن يخوب تيو كشور را در وضع ديشده جبران نما بيكشور با بهبود مراتع تخر

  گوشت و دام كشور قرار دهد.

آب شهرها و روستاها به  نيتأم ،يزداريمغفول آبخ يها تيشهرها و روستا: از ظرفآب شرب  نيتأم

در كشور وجود دارد كه  ياديز يمحروم و دور افتاده است. متاسفانه روستاها يخصوص روستاها
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از نعمت آب شرب  يروستاها خودشان در سرمنشأ آب قرار دارند، ول نياز ا يبرخ نكهيا رغميعل

  .ومندمحر

 ياز راه ها يكيروستاها را از نعمت آب شرب برخوردار كرد.  نيتوان ا يم يزداريآبخ اتيام عملانج با

است كه طبق گفته كارشناسان، با احداث  ينيرزميز يسدها جاديا ،ييجوامع روستا يآب شرب برا نيتأم

در  نيا مترمكعب آب استحصال كرد و ارديليم 25 توان -يدر مناطق مختلف كشور م ينيرزميز يسدها

  مترمكعب است. ارديليم 57كشور  ييروبنا يمخازن كل سدها تياست كه ظرف يحال

 يو آبخواندار يزداريپنهان آبخ يها تياز ظرف يكي: ينيرزميز يها به آب يقنوات و تعادل بخش ياياح

 يلت باست. متأسفانه در حال حاضر به ع ينيرزميز يبه آبخوان ها و آب ها يقنوات و تعادل بخش ياياح

 ارديليم 50بالغ بر  1394قنوات تا سال  نيا يرفته اند (ارزش اقتصاد نياز قنوات كشور از ب ياريبس يتوجه

 قيعم يچاه ها هيرو يكشور به علت حفر ب يآبخوان ها و دشت ها نيدالر برآورد شده است) و همچن

تواند باعث  يم يو آبخواندار يزداريآبخ اتيقرار ندارد. انجام عمل يخوب تيدر وضع رياخ انيسال يدر ط

 يبرنامه ها نيكه در قوان يمساله ا نيبشود و ا ينيرزميز يآب ها يپرآب شدن قنوات و جبران كسر

بدان صورت  يسال ها توجه و اهتمام كاف نيا يمتاسفانه در ط يشده است ول ديبدان تأك زيتوسعه ن

  .رديگ ينم

شناخته  يكيمكان ساتيدر قالب تأس ريسطوح آبگ يها -ستميس يريدر مناطق خشك:به كارگ يجنگلكار

 پس نزوالت كه كند- يفراهم م يابزار زيآبر هاي -دست حوزه نپايي و ها -شده و قابل اجرا در سرشاخه

 رهيذخ ورتهر درخت و به ص يبه صورت متمركز برا يعلم رتدابي با و نشده خارج دسترس از بارش از

اكنون مجموعه  يليتكم يها -زمي. مكانرديقرار گ اهيگ شهير ارياخت پس از بارش در هاي -شده در زمان

در مناطق كم  يعيمنابع طب اءاحي و توسعه كه اند -را شكل داده قيدر دست تحق يعلم اتياز تجرب اي-

  خواهند كرد. يافتنيو دست  يعمل يباران را امر
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 يياكنون حرف اول و آخر را در كارآ باران ريسطوح آبگ يها -ستمي:سزگرديومبارزه با ر زدايي-ابانيب

مجموعه دانش  يريضرورت به كارگ انيم نيزنند و در ا -يم زدايي-ابانيب يكيو مكان كيولوژيروش ب

با  ياز نزوالت به طور جد شتريداشتن مقدار ب اريها با در اخت -ابانيب كيولوژيب اتيح ديبشر در تجد يفعل

نه  ندهيشده است كه بشر در آ يرگي-هدف اي -كنون به گونهمهم ا نيهمراه است و ا قيو توف ييكارا

و  ديتول ك،يولوژيب يايرا عرصه اح متريليم 50از  شيبا بارش ب يابانيب هاي -چندان دور بتواند تمام عرصه

 .كندحفظ  زگردياشتغال كرده و مناطق مختلف را از خطر ر
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