
 

 آب 

 در آئينه 

 هاي خبري تيمطبوعات و سا
 1400 بهمن

)51( 
 كننده: تهيه

  صادق حبيبي

 :اريخ انتشارت

 1400 اسفند



   

 

 

 با��ه �عا�ی

 
 

 

 آب
 در آئينه

 هاي خبري مطبوعات و سايت

)51( 

 

 

 

  1400 بهمن



    

  
  

  فهرست برگه
ــا ــه مطبوعــات و س ــري (تيآب در آئين ــاي خب ــهته/1400بهمــن)51ه ــد ي ــي.: هكنن ــران: وزارت  - صــادق حبيب ته

  . 1400ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي،  هاي برنامه جهادكشاورزي، مؤسسه پژوهش

  .)ي(رنگ جدول، نمودار: ص. 148

  

  ها: نمايه

  .كشاورزي/ منابع طبيعيسيل/ سد/ خشكسالي/ باران/ آبخيزداري/ آب / 

  
  مشخصات: 

  

    1400 بهمن) 51هاي خبري ( و سايت آب در آئينه مطبوعات عنوان:

   صادق حبيبي   كننده: تهيه

  مجتبي پالوجناظر فني: 

  هپوشابراهيم حبيبي سيا آرايي: صفحه
  اكرم بهاري كارشناس هماهنگي نشر:

  PR- 1400- 66 :د فروستك

  ريزي، اقتصادكشاورزي و توسعه روستايي هاي برنامه مؤسسه پژوهش ناشر:

  5پالك  –خيابان رودسر  - انتهاي خيابان شهيد عضدي (آبان) جنوبي  –كريمخان زند  بلوار –تهران  :شانين

  42916000 لفن:ت

  88896660 :مابرن
  مطرح شده در اين اثر لزوماً بيانگر ديدگاه وزارت جهادكشاورزي و اين موسسه نمي باشد.نظرات 

 باشد. يم اثر ينو انتقادات ارزشمند خوانندگان ا يشنهاداتنظرات، پ يهكل يرايمؤسسه پذ ينبا كمال سپاس، ا
E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir 

ECE: ece.aperi@agri-peri.ac.ir 
www.agri-peri.ac.ir 

mailto:ece.aperi@agri-peri.ac.ir
http://www.agri-peri.ir/


   

 

 

  أ

سم  م ب رحي ن ال رحم هللا ال  ا

 
 

 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 يالت جدمخاطره انداخته و با مشك
 .شود يارزشمند آب م يوابسته به كاال زيهمه چ اتيح "ميرا از آب قرار داد زيهمه چ اتيح"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 1400 بهمن  -) 51هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 02/11/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – بلندمدتها نسبت به دوره  بارش يدرصد4رشد 

 

 متريليم 98,3به  ي) در حال1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب يامسال و از ابتدا يبارش ها - رنايا - تهران

 برخوردار شده است. يدرصد 4لندمدت از رشد كه نسبت به دوره ب دهيرس

ها  بارش زانيچندان مطلوب نبود و م زييكشور در پا يها بارش تيوضع رنا،يا يخبرنگار اقتصاد گزارش

اعالم كرده بود،  يسازمان هواشناس شتريكه پ چنان آن يسال جار زييآن است كه پا انگريفصل ب نيدر ا

 بود. ريخساله ا 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

بارش  نسبت به  يدرصد4نشان از رشد  يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يگزارش مركز مل نيتر تازه

 دوره بلندمدت دارد.

 سهيدر كشور رخ داده كه در مقا يبارندگ متريليم 98,3ماه  يد 30) تا 1400(مهريجار يسال آب يابتدا از

 دهد. يرشد را نشان م 4) حدود متريليم94,5با دوره بلندمدت (

با دوره  سهيدر كشور رخ داده كه در مقا يبارندگ متريليم 58,4ماه هم  يد 30فصل زمستان تا  يابتدا از

 ه است.برخوردار شد يمتريليم 77,5از رشد  متريليم32,9بلندمدت با بارش 

 ماه پربارش) يرخ داده است. (د يچهارماه در ماه د نيا يدرصد از بارش در ط 60 حدود

 اند. بلندمدت با كاهش بارش روبرو بوده نيانگيها نسبت به م از استان يميحدود ن ز،ين يلحاظ مكان به
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گرفتن  دهي/ نادستانيدر س يخشكسال ديبه پاكستان و تشد يكارست يها مهاجرت آب

 02/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ع كارست در مشهدمناب

 

نام  رانيا ياز شهرها يا را نمونهطبس و اصفهان  راز،يش ،يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيير

است،  ريدپذيگفت: آب كارست تجد بردند، يشرب بهره م يبرا يبرد كه از گذشته از منابع آب كارست

از آب شرب مشهد  يبخش نيتام يبرا يو شمال يرضو داغ خراسان كپه يها را در كوه يا رو پروژه نياز ا

 از آن استقبال نشد.  يليالداشت، اما بنا به د يخوب شرفتيكه پ ميشروع كرد

از  ياريبس ،يو كمبود منابع آب يدرپ يپ يها يخشكسال نكهيا انيبا ب يديشه رضايدكتر عل سنا،يگزارش ا به

 ران،ياز مرز ا لومتريك 5از سكنه كرده است، افزود: به فاصله  يو بلوچستان را خال ستانياستان س يروستاها

اند؛  كرده جاديا يو پارك آب فرجگاهاست، ت رانيآن ا يمنبع اصل كه ييها بر آب هيبا تك ها  يپاكستان

انجام شود، اما  يكارست يها آبش از محل آب نياز تام يكه قرار بوده بخش زين "مشهد"عالوه بر آن شهر 

 .ديآ ياز مسئوالن خوش نم يآن چندان به مذاق برخ يكه چرا اجرا ستيمعلوم ن

درصد از مساحت كشور خبر  35تا  30در  يم شده از وجود آب كارستانجا يها يبررس كه نيا انيبا ب يو

و  شود ياستفاده م تيفيآب شرب با ك كيبه عنوان  ينوع منابع آب نياز ا ايافزود: در كل دن دهد، يم

 .ميكن يموجود در كشور استفاده نم تيمتاسفانه ما از ظرف

سازمان  نيا شيها پ از مدت كه نيه به اكشور با اشار يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم سيرئ

 يها آب ييمثل كارست را شروع كرده، ادامه داد: شناسا رمتعارفيغ يها مطالعه درمورد آب ييشناسا

 لينقشه پتانس يمل اسيكشور است و در مق يمعدن و اكتشافات يشناس نيبر عهده سازمان زم يكارست

 .ميكرد هيرا ته يكارست يها آب

عنوان كرد و  يآبرفت يها مهم نسبت به آب تيمز كيرا  يكارست يها بودن  آب ريدپذيتجد ،يديشه
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 يدر حال نيو ا شود يم تر يغن  يدر كشور وجود دارد، آب كارست يكه بارندگ ييها شد: در سال ادآوري

ن رفت نيو از ب تفرونشس شيباعث افزا ها يدر تَر سال يها حت از اندازه از آب دشت شياست كه برداشت ب

 شتريب يو هر وقت بارندگ رود ينم نيمخزن از ب گاه چيه يكارست يها اما در آب شود، يآب خوان م

 دارد. يكمتر باشد، آب كمتر يبارندگ يدارد و وقت يشتريباشد، آب ب

 نيكه تام ييكارست را دارند، گفت: در شهرها يها استفاده از آب تيكه قابل رانيا يدرباره شهرها يو

از آب كارست استفاده كرد. نمونه آن شهر  توان يم رد،يگ يها صورت م چشمه قيز طراز آب ا يبخش

از  گريد يبرخ وو در طبس، اصفهان  كرده ياستفاده م يآب كارست لياز پتانس ربازياست كه از د رازيش

 از شيجهان و ب تيدرصد جمع 25به  كينوع آب وجود دارد. نزد نيسابقه استفاده از ا زينقاط كشور ن

 ييباال يليخ ليو ما هم پتانس دهند يانجام م يآب خود را از آب كارست نيتام يياروپا ياز كشورها يمين

 .ميرا ندار ليپتانس نياز ا ادهاستف يالزم برا يها ساخت رياما ز م،يدار يدر حوزه آب كارست

 كينشان كرد: خاطر  يديكشور، شه يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يعموم نقل از روابط به

طور كامل  چشمه به نيها ا از سال يبزرگ در خوانسار اصفهان وجود دارد و برخ يچشمه آب كارست

 يكارست يها آب تيفيمتعارف از آن استفاده كرد، اما ك يها در كنار آب ديو با شود يخشك م

 استفاده كرد. يصنعت و كشاورز ياز آن برا ديبوده و نبا العاده فوق

داغ  كپه يها پروژه را در كوه كيكشور  يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم كه نيبر ا ديبا تاك يو

 شرفتيطرح پ نياز آب شرب مشهد شروع كرد، گفت: ا يبخش نيتام يبرا يو شمال يرضو خراسان

 از آن استقبال نشد.  يليهم داشت، اما بنا به دال يخوب

كشور  ياز شهرها ياريدر بس كه نيا انيشور درادامه با بك يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم سيرئ

و بلوجستان است،  ستانياز آنها منطقه سراوان در س يكيكه  ميرا دار يكارست يها استفاده از آب ليپتانس

ما در حال مهاجرت به  يها در آن منطقه دارند، آب كارست ها و خاك كه سنگ يبيش ليافزود: به دل
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كه منشا آن  ياز مرز از آب كارست يلومتريك 5ه عنوان مثال پاكستان با فاصله خارج از كشور است و ب

از آب  ياند و بخش ساخته يآب يها اند و پارك كرده جاديبوده، استفاده كرده و در آن جا تفرجگاه ا رانيا

 .كنند يم نيمحل تام نيخود را از ا يحوزه كشاورز يازهاين يشرب خود و حت

دست و  يآب ديو بلوچستان ما با بحران شد ستانياست كه مردم استان س يدر حال نيكرد: ا ديتاك يديشه

 يبرخ رييبا تغ ميتوان يها استفاده كنند.  ما م از مناطق ناچارند از هوتك يو مردمان برخ كنند يپنجه نرم م

 يا آب منطقه ياه از موارد سازمان يمتاسفانه در برخ يول م،ياستفاده كن تيظرف نياز مجوزها خودمان از ا

با زدن چاه مانع مهاجرت آب به خارج از كشور  ميتوان يراحت م يليدارند و ما خ ليدل يب يريگ ما سخت

 .ميشو
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 يباعث رفع خشكسال رياخ يها بارش :يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيير

 02/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – شود ينم

 

آب كشور  نيبر تام رياخ يها يبارندگ ريبا اشاره به تاث يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيير

موثر بوده است اما  يجنوب يها استان ازيمورد نآب  نيدرتام يا سابقه يبه شكل ب رياخ يها گفت: بارش

توسعه در  يها و تمام برنامه رديقرار گ تيدر سطح كشور در اولو ديبا يآب با كم  يسازگار يها برنامه

 شود. يطراح يبا كم آب يسازگار يها سطح كشور مطابق با طرح

 ماه يد30تا يسال جار يتداكشور از اب يها بارش زانيدرباره م سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

درصد  4بوده است كه  متريليم98,3 يجار يسال آب يدر كشور، از ابتدا يبارندگ نيانگياظهاركرد: م

بارش  نيانگي. مستبارش كشور در محدوده نرمال ا نيانگيم يبه عبارت ايبلند مدت بوده  نيانگياز م شتريب

 بلندمدت بوده است. نيانگياز م شيدرصد ب 77,5و   متريليم 58,4(زمستان)يفصل جار ياز ابتدا

بارش  نيانگيگفت: م ماه يدر د يبارندگ زانيدرباره م يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيير

 نيانگيازم شيدرصد ب 77,5  زانيم نيثبت شد. ا متر يليم 58,4ماه اول زمستان  يدر پهنه كشور ط يتجمع

 239شد كه حدود  ثبت متر يليم28,6در كشور  يبارندگ زين ماه يهفته آخر د يبارش بلندمدت است. ط

 مشابه است. يبارش بلند مدت در بازه زمان نيانگياز م شيدرصد ب

كشور  يشرق  تا جنوب يجنوب يها است كه در استان يا گونه بارش در كشور به عيادامه داد: توز فهيوظ

غرب كشور در  غرب تا جنوب ،يشرق  شمال يها از نرمال بلند مدت و در استان شيبارش ب زانيم

درصد كمتر از  50 تا 25 نيبارش ب زانيالبرز از جمله تهران و سمنان م يجنوب يها واقع در دامنه يها استان

 نرمال است.

داشته  ريكشور تاث يآب ازين نيدرتام رياخ يها ماه يها كه چقدر بارش سنايپرسش ا نيدر پاسخ به ا يو
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هستند.  ينيرزميز يها سفره هيآب كشور و تغذ نيتام يها عامل اصل قطع بارش طور است، گفت: به

در  حداقلكشور،  يجنوب يها استان ازيآب مورد ن نيدر تام يا سابقه يبه شكل ب رياخ يها بارش

و  ينيرزميز يها سفره هياز حد نرمال هستند، در تغذ شتريكه ب ييها يمدت موثر بوده است. بارندگ كوتاه

كم جنوب  يها موثر است و با توجه به بارش اريبس يسطح يها مصارف مختلف از آب يآب برا نيتام

 گذار هستند. ريو تاث  ارمهميها بس بارش نير،ايكشور در دو سال اخ

به مراتب  ها يرخشكساليدر دو دهه اخ نكهيا انيبا ب يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيير

 يها وجود، برداشت آب از سفره نيبوده است، اظهار كرد: با ا يدوره ترسالاز بارش نرمال و  شتريب

 است. افتهي شيافزا يا سابقه يبه شكل ب ينيرزميز

بارش در حد نرمال در  افتيدر يحت ،ينيرزميز يها برداشت آب از سفره زانيادادمه داد: با توجه به م يو

در  ازيآب مورد ن نيو تام ستين يصرف در سطح فعلم يبرا ازيتمام آب مورد ن نيتام يبه معن زيكشور ن

 اريبس يآب برداشت حجمو  شود يمنجر م ينيرزميز يها سفره وستهيپ هيبه تخل ياديتا حد ز يسطح فعل

 ها است.  آبخوان يريدپذيو تجد كيتوان اكولوژ اياز حد مجاز  شيب

و  رديقرار گ تيدر سطح كشور در اولو ديبا يآب با كم  يسازگار يها كرد:برنامه حيتصر انيدر پا فهيوظ

 شود. يطراح يآب با كم يسازگار يها توسعه مطابق با طرح يها تمام برنامه
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 02/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ريكو يبر زخم تشنگ يپساب مرهم يبازچرخان

 

و  ياستفاده از پساب را دائم زدي يمنابع آب شركت آب منطقه ا تيفيو ك ستيز طيمح ريمد زدي/سنايا

اظهار  زد،يخانه شهر  هيشده در تصف ديپساب تول يباال تيفيخواند و با اشاره به ك ينييپا سكير يدارا

 يو خدمات يديولت يو واحدها عياز صنا يا گسترده فيمصرف در ط يخانه برا هيتصف نيكرد: پساب ا

شده  ييجو موجب استفاده از آب صرفه تواند يم زدي يممنوعه و بحران يدر دشتها ژهيمناسب است و به و

 جهت مصارف شرب و بهداشت شود.

بشر به حساب  يدغدغه ها نيتر جزء بزرگ ستيز طيجهان امروز، مسئله حفظ و حراست از مح در

 .دهد يخود را نشان م يتر كم آب و خشك به شكل پررنگ يهامشكل در كشور نيا يول ديآ يم

و  يخاص خود، جزء مناطق كم آب چه به لحاظ منابع آب سطح ييايجغراف تيموقع ليبه دل زين زدي استان

منابع آب  تيفيو ك تيتوجه به كم تيامر، اهم نيو ا ديآ يبه حساب م ،ينيرزميچه به لحاظ منابع آب ز

 كند. يرا دوچندان م

و به تبع آن  شود يكشور محسوب م يو گردشگر يمعدن ،يجزء مناطق صنعت زدياستان  گريد يسو زا

حجم  شيموضوع باعث افزا نيداده كه ا يرا در دل خود جا يمتعدد يو خدمات يصنعت يواحدها

از  هباال هستند و چنانچ يبار آلودگ يفاضالبها معموالً دارا نيدر استان شده است كه ا يديفاضالب تول

 يبه قنوات، حمل فاضالب با تانكر و رها ساز هيبه چاه جاذب، تخل هياز جمله تخل يبهداشت ريغ يها روش

و خاك منطقه، باعث از دست رفتن  ينيرزميمنابع آب ز ياطراف، دفع شوند عالوه بر آلودگ طيدر مح

 از منابع آب خواهند شد. ييحجم باال

از جمله كاهش مصرف  يا قابل مالحظه يايفاده مجدد شوند مزاو است هيها تصف فاضالب نيچنانچه ا حال

از آلوده شدن  يريو جلوگ عتيمضر به طب يها يو باكتر ييايميش ندهياز ورود مواد آال يريآب، جلوگ
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 و خاك منطقه را به همراه خواهند داشت. ينيرزميآب ز يها سفره

در  شود يم يو بازچرخان هيتصف ،يديولاز فاضالب ت يياز كشورها درصد باال يحال حاضر در بعض در

 پساب، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. يو بازچرخان هيكه كه در كشور ما تصف يحال

 نيدر ا گريبرسد؛ به عبارت د يپساب به حد مطلوب تيفياست تا ك نيبر ا يسع ،يبازچرخان نديفرآ در

ود در فاضالب است تا بتوان از پساب موج يها ندهيمواد معلق و آال يجدا ساز ،يهدف اصل ند،يفرآ

)، تشوسبز، كارواش ها و شس يفضا ياري(آب يمختلف از جمله  استفاده شهر يها در بخش يديتول

خنك كننده،  يها ستمي(س ي)، استفاده صنعتيآب حاتيگلف و  تفر يها نيزم ياري(آب يحياستفاده تفر

آبخوان ها)  هي(تغذ يطيمح ستياستفاده ز)، يمصارف صنعت ريخنك كننده، ساخت بتن و سا يبرج ها

 استفاده كرد.

است به  يكاش يها پساب در بخش صنعت استان، مربوط به كارخانه يبازچرخان نديتجربه موفق فرآ 

فاضالب، اقدام كرده و  هيدرصد كارخانجات فعال استان نسبت به تصف 90استان بالغ بر  نيكه در ا ينحو

 كارخانجاتاز  يبرخ انيم ني. در اكنند يكارخانه مصرف م ديط تولشده را مجدد در خ هيپساب تصف

مثمر استفاده  ريسبز غ يفضا ياريآب يو برا هيتصف زيشده در واحد را ن ديتول يفاضالب انسان يحت يكاش

موجود در استان  يخدمات يو واحدها عيصنا ريدر سا يو بازچرخان هيتصف ندياست فرآ ديكه ام كنند يم

 .ديآ ملحداكثر استفاده به ع يآب ليپتانس نيگرفته شود و از ابه كار  زين

 يبازچرخان نهيدر زم زدي يمنابع آب شركت آب منطقه ا تيفيو ك ستيز طيمح ريمد» غالم نژاد ديناه«

 99از  ياز نظر ساختار ياشاره كرد و گفت: فاضالب شهر يفاضالب شهر هيپساب به ضرورت تصف

 يها خانه هيشده است؛ تصف ليتشك باشد، يم يد كه عمده آن مواد آلموا ريدرصد سا كيدرصد آب و 

به عنوان مثال  شوند يم يفاضالب، طراح يآلودگ زانيو م ازيمورد ن هيفاضالب اصوالً بر اساس مقدار تصف

 شرفته،يپ هيو تصف SBRبه روش  هيدو مرحله، شامل تصف يفاضالب را ط زد،يخانه فاضالب شهر  هيتصف
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 ،يپساب خروج يكروبيمو بار شود يم يدو مرتبه ضد عفون ،يو عالوه بر آن پساب خروج دكن يم هيتصف

 و در محدوده قابل قبول است. نييپا

چاه جاذب و  ،يسطح يبه آبها هيتخل يدر حال حاضر، استانداردها يپساب خروج تيفيافزود: ك يو

 ،يديتول يو واحدها عيز صناا يگسترده ا فيمصرف در ط يكند و برا يم تيرا رعا يمصارف كشاورز

 مناسب است. رهيو غ يخدمات

اشاره كرد و گفت: برداشت از منابع آب  يمنابع آب رياستفاده از پساب، نسبت به سا ياينژاد به مزا غالم

 ،يچاه در مواقع كاهش آبده يكف شكن  پمپاژ، يها نهيشامل هز ياديز نهياز جمله چاه، هز ينيرزميز

 يم ليتحم يبر متقاض را  رهيآب و غ تيفيك راتييچاه، تغ وارهيد زشياز جمله ر خسارات وارده به چاه

 را در بر نخواهد داشت. ها نهيهز ليقب نياست كه استفاده از پساب، ا يدر حال نيكند، ا

وابسته  رياخ يها سال يط يتر سال تيها و قنوات به وضع ها، چشمه چاه يكه آبده نيا انيمسئول با ب نيا

و نامناسب  يباعث كاهش فاحش آبده ياز منابع آب هيرو يو برداشت ب يدر پ يپ يها يشكسالاست و خ

 ثابت است. بايرآن تق تيفيو ك يپساب، دائم انيكه جر ستيدر حال نيخواهد شد، گفت: ا تيفيشدن ك

منابع آب  ديغالم نژاد با اشاره به كمبود شد زد،ي يا آب منطقه يو به نقل از روابط عموم سنايگزارش ا به

در  يممنوعه و ممنوعه بحران يآب، به خصوص در دشتها ياستفاده از پساب بجا زد،يدر استان  ينيرزميز

پساب برشمرد و  يايمزا گريشده جهت مصارف شرب و بهداشت را از د يياستفاده از آب صرفه جو

است و عوامل  ييباال سكير يصنعت، دارا ژهيجهت مصارف مختلف بو يگفت: استفاده از آب انتقال

تواند  يم ه،يتصف ستميس ايخط انتقال  يو خراب يشكستگ ،ياجتماع يچالشها ،ياز جمله خشكسال يمختلف

 سكير يو دارا يدائم ساب،پ انيكه جر يقطع آن شود در حال يحت اي يآب انتقال انيباعث كاهش جر

 است. ينييپا
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 02/11/1400نا مورخ خبرگزاري ايس - ترند؟ تشنه ياستان مركز يها كدام دشت

 

در خصوص  ها ينگران نيشتريگفت: ب يمركز يا آب منطقه يعامل شركت سهام ريمد ي/مركزسنايا

شمال استان  ييايه جغرافدر محدود هيساوه و زرند يبحران يها ممنوعه استان متوجه دشت يها دشت 

 است. يمركز

كه در آن مقطع  يخوب يو بارش ها 1398اظهار كرد: پس از سال  سنايوگو با ا در گفت يآمر اله عزت

شده  تيتثب ر،يفراگ يها متاثر از بارش ينيرزميز يمخازن منابع آب يكسر تيصورت گرفت، وضع يزمان

 يها سفره حسط يرا نداشتند و حت يالنه منابع آبافت سا اياستان كاهش  يها از دشت ياريبود و بس

 بود. شيها رو به افزا از دشت يدر برخ ينيرزميز

 يسفره ها يمتاسفانه منابع آب ينزوالت آسمان ريكاهش چشمگ ليگذشته به دل يافزود: در سال آب يو

به حالت  ينيرزميمخازن ز تيها وضع يبارندگ زانيم شيبا افزا ميدواريرو به كاهش رفت و ام ينيرزميز

 باشد. شيرو به افزا نانهيو در حالت خوشب تيتثب

 يبه اقدامات صورت گرفته به منظور حفظ منابع آب يمركز يا آب منطقه يعامل شركت سهام ريمد

اقدامات  نيدر مناطق ممنوعه از مهمتر ديجد ياز حفر چاه ها يرياشاره كرد و گفت: جلوگ ينيرزميز

 يفارشده است و ح نهيموضوع در استان نهاد نياست كه خوشبختانه ا ينيمرزيز يحفظ منابع آب يبرا

 .شود يانجام نم يديجد

 يدار در فصول زراع پروانه ياز حد چاه ها شيب ياز اضافه برداشت و بهره بردار يريدر ادامه جلوگ يو

چاه  چيه يراعرزياتخاذ شده كه در فصل غ يداتياقدامات برشمرد و گفت: تمه گريرا از د يرزراعيو غ

به  تياجازه فعال وجه چيباشند و به ه ليتعط ديروشن شود و عموما با دينبا يپرورش ماه يبرا يحت يآب

 .شود يآب داده نم يچاه ها
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حفاظت از  ياقدامات صورت گرفته برا گريو هوشمند را از د يحجم ينصب كنتورها نيهمچن يآمر

در  نيو مع يبه صورت حجم يكنتورها منابع آب نيب اكرد و افزود: با نص انيب ينيرزميز يمنابع آب

 كشاورزان خواهد شد. ليتحو يبردار بهره يها پروانه

در خصوص دشت  ها ينگران نيشترياستان ممنوعه هستند، افزود: ب يها دشت يتمام نكهيبا اشاره به ا يو

نسبت به  يها يبارندگ انزيم نياست كه با كمتر هيساوه و زرند يبحران يها ممنوعه استان متوجه دشت 

 نقاط استان مواجه هستند. ريسا

دو شهرستان صورت  نيكه در ا يو كشاورز يصنعت يها يگذار هيكرد: با توجه به سرما حيتصر او

اساس  ني. برارسد يو صنعت م يمنطقه به مصرف كشاورز نيا ياز منابع آب يبخش اعظم رديگ يم

 است. هياوه و زرندس يبحران يمتوجه دشت ها ينگران نيشتريب

استان  يشهرها يآبرسان يها اغلب طرح نكهيبا اشاره به ا يمركز يا آب منطقه يشركت سهام رعامليمد

 ياستان نگران يآب شرب شهرها نيشاخص در تام يآبرسان يها طرح يانجام شده است، گفت: با اجرا

و  يوچرسهم ساوه از سد ك صيدر استان شامل تخص يوجود ندارد و با اتمام دو پروژه آبرسان يخاص

دور شهر اراك از سد كمال صالح  يها نگيكامل ر ياجرا نيو همچن انيبه تفرش از چشمه هفت يآبرسان

 داشت. ميمردم استان به آب شرب نخواه ازين نيدر تام يمشكل

در دست  يطرح زين هيمركز شهرستان زرند هيآب شرب شهر مامون ازين نيتام يكرد: برا حيتصر يو

 برطرف خواهد شد. زيشهر ن نيآب شرب ا نيمشكل تام كينزد ندهيراست كه در آاج
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خبرگزاري صدا و سيما مورخ  – ها مترمكعب آب در سد ارديليم 20 يساز رهيذخ

02/11/1400 

 

مترمكعب آب در  ونيليم 280و  ارديليم 20 يساز رهيكشور از ذخ يآب يها دفتر اطالعات و داده لركيمد

 كشور خبر داد. يها سد

با خبرنگار  يتلفن يقاسم زاده در گفتگو روزيهاف مترمكعب آب در سد ارديليم 20 يساز رهيذخ

 يبهمن سال آب 2 خيتا تار دهد يكشور نشان م يها سد يافزود: سامانه اطالعات  ما؛يصدا و س يخبرگزار

 82/20كشور در حدود  يها كل حجم آب موجود در مخازن سد زاني) م1400-1401 ي(سال آب يجار

 است. دهيمترمكعب رس ارديليم

 گذشته است. يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 22در حدود  يها نشان از كاهش سد ريذخا زانيگفت: م يو

 يكشور در سال آب يها به سد يكل ورود زانيكشور ادامه داد: م يآب يها دهكل دفتر اطالعات و دا ريمد

 يدرصد نسبت به سال آب 18معادل  يمترمكعب است كه كاهش ارديليم 6/8بهمن حدود  2 خيتا تار يجار

 .دهديگذشته در مدت مشابه را نشان م

 7/03معادل  زيبهمن ن 2 خيمهرماه تا تار يكشور از ابتدا يها از سد يكل حجم خروج زانيگفت: م يو

 .دهد يگذشته نشان م يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 36معادل  يمتر مكعب است كه كاهش ارديليم

متر  ارديليم 5/50كشور كه در حدود  يها از كل حجم مخزن سد يفعل طيزاده ادامه داد: در شرا قاسم

 شده وجود دارد. رهيخكشور، آب ذ يها مخازن سد تيدرصد ظرف 41مكعب است، حدود 

به  يفعل طيرود در شرا ديو سف انيو ن ليرود، شم ندهيچون زا ،يمهم يها سد يپرشدگ زانيگفت: م يو

 يمخازن ط يپرشدگ زانيخوزستان و تهران، م يها درصد است و در استان 25و  100، 13حدود  بيترت

 درصد است. 17و  46در حدود  بيبه ترت يجار يسال آب
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 يميو ن نيچ ينيرزميز يدرصد آب ها 80در حال خشك شدن /  نيچ؛ كنابه گزارش ر

 02/11/1400خبرگزاري ركنا مورخ  – است فيكث دنينوش ياز آب رودخانه برا

 

نقطه بر  كيدر  يو خشكسال يمياقل راتييبحران قرار گرفته است. تغ طيدر شرا نيآب چ تي: وضعركنا

 نيا رايمنطقه گذشت ز كي ياز كنار خشكسال يتوان به راحت ياثر گذار است و نم زيجهان ن گرينقاط د

 بگذارد. زيآن مناطق ن يو انسان يوانيح ستيو زكشورها  گريتواند اثرات خود را بر د يم يخشكسال

 
 دنينوش ياز آب رودخانه برا يميو ن نيچ ينيرزميز يدرصد آب ها 80در حال خشك شدن /  نيچ    

 است فيكث

است كه همه  يجهان يمعضل شود، يم ينگهدارنده گرما ناش يگازها يا كه از اثر گلخانه يمياقل راتييتغ

 نيتر بزرگ افتهي توسعه يقب آن هستند. در حال حاضر، كشورهاعلل و عوا ريكشورها درگ

قابل مالحظه سطح انتشار  شيشاهد افزا ندهيآ يها هستند، اما در دهه يا گلخانه يانتشاردهندگان گازها

دارند  تياز آن حكا يشواهد علم نيدتريبود. جد ميتوسعه خواه درحال يكشورها يگازها از سو نيا

 2,7( گراد يدرجه سانت 1,5 يجهان يدما شياز افزا تواند يم كميو  ستيدر قرن ب انتشار نيكه اثرات ا
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مسأله، عالوه بر  ني) در نوسان باشد. اتيدرجه فارنها 8,6( گراد يدرجه سانت 4,8) تا تيدرجه فارنها

و امكان  ييآب و هوا يازجمله اختالل در الگوها يگريد شده ينيب شياثرات پ ن،يكره زم شيگرما

 .شود يشامل م زيرا ن ييآب و هوا يعمده و ناگهان راتييتغ

 

 يمياقل راتييتغ يروسيو حركت

آب  تيكند. حال وضع يم ريدرگ زينقاط جهان را ن گريد يروسينقطه چون و كيدر  يمياقل راتييتغ

صادركنندگان اقالم  نياز بزرگتر يكيكه  يقرار گرفته است. كشور طيشرا نيتر يدر بحران نيچ

 گذار است. ريصادرات آن تاث تيفيبر ك نيآب چ تيفيو غالت است و به حتم كاهش ك يخوراك

 

 انهياز خاورم شتريب نيچ يخشك

جهان را در  تيدرصد از جمع 20 نيدر حال بدتر شدن است.چ نيآب چ تياخبار، وضع نيآخر طبق

 دارد. اريآن را در اخت نيريدرصد از آب ش 7دارد اما تنها  ارياخت

شده است،  جاديخشك ا انهياز كمبود آب ،بدتر از آنچه در خاورم ن،يدر شمال چ ژهيبه ومناطق،  كل

 برند. يرنج م

تا  80ها،  نيتخم يبرده است. بر اساس برخ نيشدن، آب را از ب يشده اند،صنعت ديرودخانه ناپد هزاران

از  شياست. ب فيكث رايبس دنينوش ياز آب رودخانه آن برا يميو ن نيچ ينيرزميز يدرصد از آب ها 90

 يكشاورز ايصنعت  يتواند برا ينم يچهارم آب رودخانه آن حت كيو  ينيرزميز ياز آب ها يمين

 استفاده شود.

 نگران كننده است. ن،يآب در چ تيفيكمبود و كاهش ك نيا ياسيو س ياقتصاد يامدهايپ
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سايت  – دنش يهم باعث رفع خشكسال يزمستان يها بارش |همچنان تشنه است  رانيا

 02/11/1400خبري همشهري آنالين مورخ 

 

آب كشور  نيبر تام رياخ يها يبارندگ ريبا اشاره به تاث يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيير

موثر بوده است اما  يجنوب يها استان ازيآب مورد ن نيدرتام يا سابقه يبه شكل ب رياخ يها گفت: بارش

توسعه در  يها و تمام برنامه رديقرار گ تيدر سطح كشور در اولو ديبا يآب با كم  يسازگار يها برنامه

 شود. يطراح يبا كم آب يسازگار يها سطح كشور مطابق با طرح

 يسال جار يكشور از ابتدا يها بارش زانيدرباره م فهيوظ احد سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

 4بوده است كه  متريليم98,3 يجار يسال آب يدر كشور، از ابتدا يبارندگ نيانگياظهاركرد: م ماه يد30تا

 نيانگير محدوده نرمال است. مد ربارش كشو نيانگيم يبه عبارت ايبلند مدت بوده  نيانگياز م شتريدرصد ب

 بلندمدت بوده است. نيانگياز م شيدرصد ب 77,5و   متريليم 58,4(زمستان)يفصل جار يبارش از ابتدا

بارش  نيانگيگفت: م ماه يدر د يبارندگ زانيدرباره م يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيير

 نيانگيازم شيدرصد ب 77,5  زانيم نيثبت شد. ا متر يليم 58,4ماه اول زمستان  يدر پهنه كشور ط يتجمع

 239شد كه حدود  ثبت متر يليم28,6در كشور  يبارندگ زين ماه يهفته آخر د يبارش بلندمدت است. ط

 مشابه است. يبارش بلند مدت در بازه زمان نيانگياز م شيدرصد ب

كشور  يشرق  تا جنوب يجنوب يها اناست كه در است يا گونه بارش در كشور به عيادامه داد: توز فهيوظ

غرب كشور در  غرب تا جنوب ،يشرق  شمال يها از نرمال بلند مدت و در استان شيبارش ب زانيم

درصد كمتر از  50 تا 25 نيبارش ب زانيالبرز از جمله تهران و سمنان م يجنوب يها واقع در دامنه يها استان

 نرمال است.

داشته  ريكشور تاث يآب ازين نيدرتام رياخ يها ماه يها ه چقدر بارشك سنايپرسش ا نيدر پاسخ به ا يو
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هستند.  ينيرزميز يها سفره هيآب كشور و تغذ نيتام يها عامل اصل طور قطع بارش است، گفت: به

در  حداقلكشور،  يجنوب يها استان ازيآب مورد ن نيدر تام يا سابقه يبه شكل ب رياخ يها بارش

و  ينيرزميز يها سفره هياز حد نرمال هستند، در تغذ شتريكه ب ييها يست. بارندگمدت موثر بوده ا كوتاه

كم جنوب  يها موثر است و با توجه به بارش اريبس يسطح يها مصارف مختلف از آب يآب برا نيتام

 گذار هستند. ريو تاث  ارمهميها بس بارش نير،ايكشور در دو سال اخ

به مراتب  ها يرخشكساليدر دو دهه اخ نكهيا انيبا ب يخشكسال بحران تيريو مد مياقل يمركز مل سيير

 يها وجود، برداشت آب از سفره نيبوده است، اظهار كرد: با ا ياز بارش نرمال و دوره ترسال شتريب

 است. افتهي شيافزا يا سابقه يبه شكل ب ينيرزميز

بارش در حد نرمال در  افتيدر يحت ،ينيرزميز يها برداشت آب از سفره زانيادادمه داد: با توجه به م يو

در  ازيآب مورد ن نيو تام ستين يمصرف در سطح فعل يبرا ازيتمام آب مورد ن نيتام يبه معن زيكشور ن

 اريبس يآب برداشت حجمو  شود يمنجر م ينيرزميز يها سفره وستهيپ هيبه تخل ياديتا حد ز يسطح فعل

 ها است.  آبخوان يريدپذيو تجد كيتوان اكولوژ اياز حد مجاز  شيب

و  رديقرار گ تيدر سطح كشور در اولو ديبا يآب با كم  يسازگار يها كرد:برنامه حيتصر انيدر پا فهيوظ

 شود. يطراح يآب با كم يسازگار يها توسعه مطابق با طرح يها تمام برنامه
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 – نيدر فرونشست زم رانيا يجهان 14دشت اصفهان در رده ممنوعه اعالم شد/رتبه  27

 04/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

رود بوده  ندهيسد زا دست نييدر باالدست و پا يكشاورز يسطح توسعه اراض نيشترياساس آمارها ب بر

 نياست و ا افتهي شيدر استان اصفهان به شدت افزا يباغ يكه توسعه اراض دهد يارها نشان ماست و آم

 دشت ممنوعه اعالم شود. 27دشت استان  35امر موجب شده كه از 

 يآب دانشگاه صنعت يگروه مهندس يعلم اتيعضو ه ،ييكوپا يعابد ريدكتر جهانگ سنا،يگزارش ا به

 ريز يكرد: بر اساس آمارها روند برداشت آب ها حياصفهان، تصر فرونشست يتخصص نارياصفهان در وب

 ايكشور دن 116 انيدر م رانيكه رتبه ا ياست، به گونه ا افتهي شيبه شدت در چهار دهه گذشته افزا ينيزم

 گزارش شده است. يجهان 14از لحاظ برداشت آب 

هزار حلقه  763از  شيزار حلقه به به 47مدت را از  نيكشور در ا يبردار مورد بهره يها تعداد چاه يو

 نياست و به ا دهيحلقه رس ونيليم كيتعداد به  نيكه ا دهد ينشان م ديجد يدانست و اظهار كرد: آمارها

 ارديليم 47از  شيب يمتر مكعب به رقم ارديليم 9از  ينيزم ريبرداشت ساالنه آب از منابع ز زانيم بيترت

 برابر شده است. 5برداشت  زانيبرابر و م 16ها  اد چاهتعد يعنيعدد  نيو ا دهيمتر مكعب رس

موجود در كشور  يها درصد چاه 45خاطر نشان كرد:  رو،يوزارت ن يبا اشاره به آمارها ييكوپا يعابد

 ينيزم ريآب ز كياستراتژ هيبرداشت آب از تغذ زانينشان دهنده آن است كه م قاتيمجازند و تحق ريغ

متر مكعب از  ارديليم 120 بايدهد كه تقر يآمارها نشان م زين 90است. در سال  متر مكعب ارديليم 5ساالنه 

متر مكعب در نظر  ارديليم 500كشور را  ري. اگر كل ذخامياستفاده كرد ينيزم ريمنابع آب ز كيآب استات

تاكنون مصرف  م،يحفظ كن ندهيآ ينسل ها يبرا ديرا كه با يآب ريذخا نيچهارم ا كيحدود  م،يريبگ

 .ميا ردهك

از  رياخ يها آمار در سال نيا نكهيا انياصفهان با ب يآب دانشگاه صنعت يگروه مهندس يعلم اتيه عضو
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هزار  150از  شيشد: صدور ب ادآورياست،  دهيمتر مكعب رس ارديليم 136متر مكعب به  ارديليم 120

ها  از چاه تفادهاس 3ماده  ليلغو تبصره ذ ،يشدن آب كشاورز گانيمجاز، را ريغ يها چاه يپروانه برا

 آب بوده است. هيرو يبرداشت ب يبرا يعامل

بوده است و باعث شده  يكشور خال يسدها تيدرصد از ظرف 56 باياضافه كرد: تقر يمحقق دانشگاه نيا

 جهي. در نتميبرو ينيزم ريز ياز آب ها هيرو يو به سمت استفاده ب ميرا از دست ده يسط يكه آب ها

 زانيم نيشتريكه ب رديقرار گ يهند، عربستان سعود ن،يچ كا،يهمچون امر ييكشورها در كنار رانيا

 داشته اند. ستميرا در قرن ب ينيزم ريز يها آب بيتخر

استفاده  ينيزم ريز يآب ها كياستات ريگرفت از ذخا ميعربستان تصم يالديم 1987از سال  يگفته و به

 2012از سال  يشود، ول ليكشور به صادر كننده گندم تبد نيا 2000امر باعث شد كه در سال  نيكند و ا

ندارد، به  دژرف وجو يدر آب ها يحت يآب چيكشور رو به انحطاط گذاشت و ه نيا كياستات ريذخا

 درصد واردكننده گندم شد. 100به كشور  ليعربستان تبد 2016كه از سال  يصورت

 ينيزم ريز يآب ها ريدرصد از ذخا 100 ديهد كه باد يمثال به ما نشان م نياضافه كرد: ا ييكوپا يعابد

 .ميبگذار يباق ندهيآ ينسل ها يرا برا

كه كاهش سطح  دهد ينشان م دياصفهان خاطر نشان كرد: آمار جد يدانشگاه صنعت يعلم اتيعضو ه نيا

متر  ينتسا 49 نيانگيمتر در سال با م يسانت 100تا  10در مناطق مختلف كشور را از  ينيزم ريز يآب ها

و  ابدي شيافزا ينيزم ريز يآب ها يامر موجب شده كه شور نيو ا ميا در سال در سراسر كشور داشته

 شيافزا تيواقع نيروبرو هستند. ا ياريآب يباال برا اريبس يكشور با خطر شور يحوضه اصل 6 بايتقر

 را به همراه دارد. نيفرونشست زم يفراوان

به گونه  م،ياستان را شاهد نيدر ا يصنعت ديشد شيكرد و گفت: افزا استان اصفهان اشاره تيبه وضع يو

 ديآن در استان اصفهان مستقر شده است و تول نيبزرگتر ران،يا يمجتمع فوالدساز 15 انيكه در م يا

 استان است. نيدرصد از فوالد كشور بر عهده ا 60از  شيب
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 عيصنا گريرا از د ندهيصنعت آال 550به همراه  يبيترك كليس روگاهين 4و  يميشركت پتروش 4 يو

اصفهان قرار  يلومتريك 50در شعاع  عيصنا نيشد: عمده ا ادآوريموجود در استان اصفهان نام برد و 

 گرفته اند.

موجب مهاجرت مردم به شهر اصفهان شده است،  يصنعت تيفعال شيافزا نكهيبر ا ديبا تاك ييكوپا يعابد

رود و عمده  يكشور به شمار م رياستان مهاجرت پذ نيان البرز دومافزود: استان اصفهان بعد از است

 و لرستان بوده است. ياريخوزستان، چهارمحال و بخت يمهاجرت ها از استان ها

رود وجود داشته  ندهيسد زا دست نييدر باالدست و پا يكشاورز يسطح توسعه اراض نيشتريب يگفته و به

 است. افتهي شياستان به شدت افزا نيدر ا يباغ يراضدهد كه توسعه ا ياست و آمارها نشان م

 گريموجب شده كه د يصنعت تيدر باالدست و هم فعال يكشاورز تيفعال يروندها نيا نكهيا انيبا ب يو

با سرعت  يدر حوضه گاو خون ينيزم ريز يها ادامه داد: برداشت از آب م،يرود نداشته باش ندهيدر زا يآب

تا  311 نيقبل ب يها الدر س ينيزم ريز يبرداشت ساالنه از آب ها زانيت و ماس شيدر حال افزا ييباال

شود  يباعث م يآت يها آن در سال هيآبخوان و عدم تغذ هيدهد روند تخل يبوده كه نشان م متريليم 522

 .ميها حركت كن كامل آبخوان بيكه به سمت تخر

شت ممنوعه اعالم شده است، خاطر نشان كرد: د 27دشت استان اصفهان،  35از  نكهيبر ا ديبا تاك يعابد

 است. يممنوعه بحران زيمنطقه ن 10و  ميمحدوده آزاد دار 8تنها 

 يامدهايرا از پ نيپمپاژ و فرونشست زم يانرژ شيافزا ،يها، كاهش محصوالت كشاورز آب يشور يو

 609دشت از  31تعداد  1345عنوان كرد و گفت: در سال  ينيزم ريز يآب از منابع آبها هيرو يبرداشت ب

دشت  468به  1400دشت و در سال  409به  98آمار در سال  نيروبرو بود كه ا يمنف النيدشت كشور با ب

 .ديرس
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 04/11/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – بزرگ كشور يسدها ريذخا تيوضع نيآخر

 

 ،يروز از سال آب122شدن  يبا سپر دهد يآب كشور نشان م يها   : آمار دفتر اطالعات و دادهاقتصاد يايدن

 ارديليم20/ 8كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زاني)، م1400-1401 يتا دوم بهمن (سال آب

. به گزارش دهد يدرصد كاهش نشان م 22ذشته گ يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب

 يسدها تيوضع يخبر گفت: بررس نيزاده با اعالم ا قاسم روزي(پاون)، ف رويوزارت ن يرسان   اطالع گاهيپا

 6/8مهر تا دوم بهمن معادل  يكشور از ابتدا يبه سدها يكل حجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م

. دهد   ينشان م يدرصد 18گذشته كاهش  يت مشابه سال آبمترمكعب است كه نسبت به مد ارديليم

 رود،   ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيم نكهيا انيآب كشور با ب يها   دفتر اطالعات و داده ركليمد

درصد است، افزود:  25درصد و  100درصد، 13حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم

درصد و  46حدود  بيبه ترت يجار يسال آب يط زنمخا يپرشدگ زانيستان و تهران، مخوز يها    در استان

 درصد است. 17
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خبرگزاري ايسنا  –ي نيرزميز يها آب بيرق يكشاورز؛ استاد دانشگاه مطرح كرد كي

 04/11/1400مورخ 

 

 27سدها  ياصفهان، گفت: ورود يآب دانشگاه صنعت يگروه مهندس يعلم ئتي/اصفهان عضو هسنايا

 يها درصد كمتر از سال 28درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل شده و حجم موجود در مخازن سدها 

 قبل است.

در اصفهان؛  نيفرونشست زم« يدر نشست تخصصماه)  بهمن 4امروز (دوشنبه،  ،ييكوپا يعابد ريجهانگ

 طياستان اصفهان در حوزه مح يپژوهش - يمراكز علم وميكنسرس يكه از سو» ها و راهكارها چالش

در  راني، اIWMIاصفهان برگزار شد، اظهار كرد: براساس مطالعات  يدانشگاه صنعت يزبانيو به م ستيز

نامناسب  آن به  تيهم قرار دارد كه نشان دهنده وضعكشور از نظر بحران آب در رده چهارد 116 نيب

 لحاظ منابع آب است.

درصد به  112حفظ وضع موجود بتواند  يبرا 2025در سال  ديبا رانيمطالعات ا نيافزود: براساس ا يو

عرضه  تيريمد لياز قب يمختلف يها از راه تواند يم شيافزا نيكه ا ديافزايمنابع آب قابل استحصال خود ب

 .رديآب صورت گ يقاضاو ت

آب  تيدر حفظ امن يآنها نقش مهم ،ينيرزميموجود بر منابع آب ز يباوجود فشارها نكهيا انيبا ب يعابد

منبع  ،يدرصد آب كشاورز 42و  يدنيدرصد آب آشام 36 نيبا تأم ينيرزميز يها دارند، گفت: آب

 است. يدر سطح جهان نيريآب ش ياصل

گفت:  كنند، يم يزندگ يجهان در مناطق تحت تنش آب تيسوم جمع كي نكهيا انياستاد دانشگاه با ب نيا

 آب است. نانيتنها منبع قابل اطم ،ينيرزميمناطق آب ز نياز ا ياريدر بس

وابسته است، گفت: منابع  ينيرزميكشور به منابع ز يها درصد برداشت 55 رانيدر ا نكهيا انيبا ب يعابد

كه به صورت  ايپو رهيحاصل هزاران سال و ذخ ستايا رهيمل ذخدارد كه شا رهيدو ذخ ينيرزميآب ز
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 انباشت ساالنه است.

سو روند  كيداد: از  حياست؟ توض افتهي شيافزا ينيرزميپرسش كه چرا فشار به آب ز نيبا طرح ا يو

 زانيم نكهيفشار بوده است، عالوه برا نيكاهش سرانه آب كاهش عامل ا گريد يو از سو تيجمع شيافزا

در  يسال آب نيتر ، خشك1400-1399 يو سال آب افتهيدرصد كاهش 20سال گذشته  ستيدر ب يندگبار

 سال گذشته بوده است. 53

درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل شده و حجم موجود در مخازن سدها  27سدها  يادامه داد: ورود يو

 قبل است. يها درصد كمتر از سال 28

كشور از  يها تعداد چاه شياصفهان با اشاره به افزا يدانشگاه صنعتآب  يگروه مهندس يعلم ئتيه عضو

 قياز طر ينيرزميز يها برداشت ساالنه از منابع آب زانيهزار حلقه، اظهار كرد: م 763هزار حلقه به  47

 5برداشت  زانيبرابر و م 16 ها هو تعداد چا دهيمتر مكعب رس ارديليم 47متر مكعب، به  ارديليم 9ها، از  چاه

 برابر شده است.

كمك كرده است،  ينيرزميز يها آب هيرو ينامناسب به برداشت ب نيوضع قوان نكهيبرا ديبا تاك يعابد

 يهزار پروانه برا 150از  شياست. ب رمجازيموجود در كشور غ يها درصد كل چاه 45كرد:  حيتصر

 مجاز صادر شده است. ريغ يها چاه

منابع آب  انهيمخزن سال يداد: كسر حيتوض رو،يبه آمار وزارت نبا اشاره  ياستاد دانشگاه صنعت نيا

از منابع آب  هيهرساله مقدار تخل باًيتقر 1357كه بعد از سال  دهد ينشان م رياخ يسال آب43 يط ينيرزميز

 شده است. كاستهآنها  كياستات رهيبوده و از حجم ذخ شتريآنها ب هياز مقدار تغذ ينيرزميز

شده است.  ديتشد ييآب و هوا راتييمكرر و تغ يها يبا خشكسال 21در قرن  رانيا افزود: كمبود آب يو

باعث  نيبود و ا يخال 1394تا  1380از سال  رانيا يمخازن سدها تيدرصد از ظرف56به طور متوسط 

هند و  ن،يچ متحده، االتيا يدر كنار كشورها رانيا جه،ي. در نتشود يم ينيرزميز يها فشار به آب شيافزا

 قرار گرفت. 21در قرن  ينيرزميز يها آب هيتخل زانيم نيشتريبا ب ييكشورها انيدر م يعربستان سعود
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مخازن  چگاهيه ريسال اخ15گفت: در  ،ياسالم يمجلس شورا يها با اشاره به آمار مركز پژوهش يعابد

 سدها در كشور به طور كامل پر نبوده است.

تا 1370ها در كل دوره  تعداد چاه شيافزا رغمياست كه عل نيكرد: نكته مهم قابل توجه ا ديتأك يو

است  ني. علت اشود يثابت م باًيزمان به بعد تقر كينبوده و از  يشيدر كل دوره افزا هي، مقدار تخل1394

 ندارند. ار ياضاف هيتخل تيو ظرف دهيخود رس يآبده تيبه حداكثر ظرف ينيرزميمنابع آب ز

شركت فوالد در استان  14به همراه  رانيا يمجتمع فوالدساز نيتر بزرگ نكهيا انياستاد دانشگاه با ب نيا

شركت  4داد:   حيتوض م،يدار اريدرصد فوالد كشور را دراخت 60از  شيب ديبه اصفهان است و تول

صنعت  450كه  ارددر استان اصفهان وجود د ندهيصنعت آال 550و  يبيترك كليس روگاهين 4و  يميپتروش

 درصد مساحت استان است. 6و در  يلومتريك 50آن در شعاع 

 ريكرد: در ز حيمواجه است، تصر يكشور با شور رحوضهيز 30از  رحوضهيز 16 نكهيبرا ديبا تاك يعابد

رفته است. به  ليسال تحل 14 نيا يمكعب در ط لومتريك 79/2كه  شود يمشاهده م يحوضه گاوخون

 .شود يم هيتخل اد،يسال با سرعت زهر  يگاوخون رحوضهيز يها آبخوان گريعبارت د

اعالم  يدرصد علل انسان 77و  يعيدرصد طب 23 ،يجهان يفرونشست را براساس آمارها جاديعوامل ا يو

 فرونشست است. ليدل ينيرزميز يها از آب هيرو يدرصد برداشت ب 60كرد و گفت: 

 نينفر در كشور با ا نويليم 20اصفهان گفت:  يآب دانشگاه صنعت يگروه مهندس يعلم ئتيعضو ه 

كشور،  يشهرها انيدارد و در م اريرا در اخت ايفرونشست در دن 4رتبه  رانيمواجه هستند و ا دهيپد

 فرونشست را دارند. زانيم نيشتريب بيبه ترت ياصفهان، تهران، كرمان و خراسان رضو

 يبرق رمجاز،يغ يها فرونشست گفت: مسدودكردن چاه زانياز م يريجلوگ يراهكارها برا حيدر توض يو

 هيكم بازده و تغذ يها چاه ديها، كاهش مجوز برداشت، خر چاه يرو يها، نصب كنتور حجم كردن چاه

 هيتغذ يها هيمشخص شود ال يشناس نيبا اكتشافات زم ديمحصور راهگشا است. با يها آبخوان يمصنوع

 است. يتحت فشار در چه قسمت هيناح
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 – رود ندهيشدن زا خشك امديطوفان نمك پ جاديو ا يستيز يها انقراض گونه

 04/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

 517ه در حال حاضر برداشت تعداد حلقه چا نيحلقه چاه وجود دارد كه ا 421هزار و  5استان اصفهان  در

 در سال را بر عهده دارند. ينيزم ريمتر مكعب آب ز ونيليم

فرونشست  يتخصص ناريدانشگاه آزاد امروز در وب يعلم اتيعضو ه ،يدكتر بهران ناد سنايگزارش ا به

آنها  ازيكه آب مورد ن ميرا در سطح استان اصفهان دار ينفر ونيليم 5 تيكه جمع نيا انياصفهان، با ب

افزود: االن در  د،شو يم ياستان جمع آور يسدها رياست كه در ذخا يمتر مكعب ارديليم 1,6وابسته به 

فشار بر  ابد،يكاهش  يسطح يها كه آب يو زمان ميستيمخازن سدها متصور ن يبرا يمناسب طيكشور شرا

 خواهد شد. شتريب ينيزم ريمنابع آب ز يرو

دشت كشور  273دانست و اظهار كرد:  ينيزم ريز يها هش سطح آبكا يامدهايفرونشست را از پ ،يناد

 يها دشت نيكه ا ميدشت آزاد در كشور دار 221و  يممنوعه بحران يدشت جزو دشت ها 135ممنوعه، 

 را در خود دارند. يو آب محدود ستيآزاد به مفهوم برداشت آب از آنها ن

 يباغ ،يبه صورت واردات محصوالت كشاورز يزمتر مكعب واردات آب مجا ارديليم 35با اشاره به  يو

 ديكشور، خاطر نشان كرد: روند كاهش منابع آب تجد يمتر مكعب صادرات آب مجاز ارديليم 5و دام و 

 1350در سال  ردهر ف يمتر مكعب برا 4272كه از  يبه گونه ا م،يهر نفر را در كشور شاهد يبه ازا ريپذ

 .ميا دهيرس 1395ال هر فرد در س يمتر مكعب برا 1592به 

اقتصاد  انيم يرابطه معنادار ،يدانشگاه آزاد اظهار كرد: بر اساس اعالم بانك جهان يعلم اتيه عضو

در  يبازنگر ازمنديرو ما ن نيوجود دارد از ا يآب در بخش كشاورز اديكشورها و مصرف ز فيضع

 .ميهست داريو پا  ايتوسعه اقتصاد پو

 دينام برد و تاك نيفرونشست زم ليدال گريرا از د يتلف اقتصادمخ يمصرف آب در بخش ها ،يناد



   

 

 

27 
 1400 بهمن  -) 51هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

مصرف  زانياگر م يعنيآب است؛  تريل 415هزار و  15به  ازيگوشت گاو ن لوگرميك كي ديتول يكرد: برا

فرد صرف  كيروز  100در روز در نظر گرفته شود، حدودا مصرف آب  تريل 150فرد  كيآب روز 

 خواهد شد.گوشت گاو  لوگرميك كي ديتول

 نيا يدرصد حجم كل مخازن سدها 90رود  ندهيسد در استان اصفهان، سد زا 8از مجموع  نكهيا انيبا ب يناد

كه در سطح استان هستند، حجم قابل  يپراكنده ا يكه سدها دهد ينشان م نيدارد، ادامه داد: ا ارياستان را در اخت

 مواجه است. ييكه خودش با چالش ها ميكن نيتام يا ندهيمصرف آب را از سد زا ديندارند و با يمالحظه ا

 كه نيا انيمتر مكعب ذكر كرد و با ب ونيليم 300محقق، مصرف آب شرب ساالنه شهر اصفهان را  نيا

تعداد حلقه  نيحلقه است، خاطر نشان كرد: ا 421هزار و  5مجاز در دشت اصفهان  ريتعداد چاه مجاز و غ

 .ارنددر سال را بر عهده د ينيزم ريمتر مكعب آب ز ونيليم 517چاه در حال حاضر برداشت 

 حلقه است. 3600اصفهان  يتعداد چاه ها در محدوده شهر ،يگفته و به

 ونيليم 110داشته باشد، به طور متوسط حدود  انيجر يرود به صورت دائم ندهياگر زا نكهيا انيبا ب يناد

 ديمتر مكعب است كه با ونيليم 20,8 يآب بارندگخواهد كرد، گفت: نفوذ  هيمتر مكعب آبخوان را تغذ

 .رديصورت گ يزيبرنامه ر نهيزم نيدر ا

رود اشاره كرد و گفت: انقراض  ندهيزا يدانشگاه آزاد با اشاره به آثار خشكسال يعلم اتيعضو ه نيا

 ابانيب كي جاديطوفان نمك بر اثر ا جاديو ا ابانيگسترش ب ،يتاالب گاو خون يخشك ،يستيز يگونه ها

 يامدهاياز جمله پ نيو فرونشست زم ياقتصاد يداريناپا ،ياكولوژ يداريرفتن پا نينمك بزرگ، از ب

 رود خواهد بود. ندهيزا يخشكسال

 يامدهايپ گريانسان را از د يمهاجرت و آثار مخرب آن بر آبخوان و به خطر افتادن سالمت شيافزا يو

 ييشناسا دار،يخلق ثروت پا يبرا يآموزش همگان قيررود عنوان كرد و گفت: از ط ندهيخشك شدن زا

 بحران عبور كرد. نيتوان از ا يم يبهره ور شيو افزا ديمنابع جد
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 05/11/1400خبرگزاري مشرق مورخ  – است! شيسال در پ يروزها نيسردتر

 

 تيكشور گفت: ما در حال حاضر در وضع يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يمركز خشكسال سيئر

 .ميهفته سال را داشته باش نيسردتر ديو شا ميهست ييدما يمنف يآنومال

كشور با اشاره  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يمركز خشكسال سيرئ فهيگزارش مشرق، احد وظ به

ماه،  يد يها بارش يكه در پ دهد ينشان م ها يخاطرنشان كرد: بررس 1400 اهم يبارش در د تيبه وضع

درصد نرمال  10از  شتريب اياست. بارش در بازه كمتر   درصد باالتر از حد نرمال بوده 4در كشور  يبارندگ

نسبت به سال گذشته در  يما نرمال بوده است . مقدار بارندگ يگفت بارندگ توان يو م شود يفرض م

 گزارش شده است. شتريدرصد ب 33 يروز نيچن

ماه سبب شد تا  يد يها مفهوم مطلوب شدن آن را ندارد. بارش يكرد: نرمال شدن بارندگ ديتاك يو

و بلوچستان بارش باالتر از حد  ستانيخصوص بوشهر، فارس، هرمزگان و  س كشور به يجنوب يها استان

استان بوده  نيا هساالن نيانگياز م شتريلحظه ب نيرش تا ادر استان هرمزگان با ينرمال داشته باشند و حت

 مانده است.   يباق ياز سال آب يميهنوز ن نياست همچن

كشور ادامه داد: برخالف بارش مناسب در  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يمركز خشكسال سيرئ

خوزستان، همدان، تهران، سمنان، كرمانشاه، شرق لرستان،  الم،يها مانند ا استان يبرخ ،يجنوب يها استان

 50تا  25 ها تاناس نيبارش در ا زانينداشتند و م يمناسب يو گلستان بارندگ يو شمال يخراسان رضو

 يها خود را در  حوضه رودخانه راتيدرصد كمتر از حد نرمال بوده است. بارش كمتر از حد نرمال تاث

 كرخه و دز نشان داده است.

خبر  ندهيآ يها در هفته اسيبزرگ مق يها ينيب شيرش در بهمن ماه اضافه كرد: پبا تيدرباره وضع فهيوظ

هفته در  يانيپا يداشت و تنها در روزها مينخواه يبارش ي. در هفته جاردهند يكم بارش م ياز بهمن ماه

 بارش خواهند بود. بدوننقاط  هيو بق شود يم دهيد يا پراكنده يها و شمال غرب بارش يشمال يها عرض
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خواهد شد. از اواخر  يهنجار يب اي يرفتن سطح بارش نسبت به نرمال و آنومال نييافزود: نبود بارش موجب پا يو

 داشت. مياز نظر بارش خواه يبه حد نرمال برسد و در مجموع زمستان خوب يبارندگ رود يماه انتظار م بهمن

 يهواشناس يها ينيب شيضافه كرد: پاز دو هفته ا شيب يها ينيب شيپ تيضمن اشاره به عدم قطع فهيوظ

 نيبود و بارش در ا حيصح ينيب شيپ نيكه ا شد يم ينيب شيخشك پ زيي. امسال پاشود يهرماه به روز م

شده  ينيب شياز نظر بارش پ يكه زمستان نرمال ستيدر حال نيدرصد كمتر از حد نرمال بود ا 48فصل 

 درست باشد. زين ينيب شيپ نيا ميدوارياست و ام

 يانيبا اشاره به بارش در ماه پا نيكشور همچن يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يمركز خشكسال سيرئ

 دوم اسفند خواهد بود. يها اول اسفند كمتر هفته يها سال ادامه داد: احتماال بارش در هفته

گذشته از  ماه سال يماه امسال نسبت به پارسال گفت: د يماه سال د يبارش در د سهيضمن مقا فهيوظ

كه سال گذشته بارش  ياتفاق افتاد. امسال عالوه بر مناطق غرب يخوب ينظر بارش مطلوب بود و بارندگ

 شدند. رابياز بارش س زيداشتند، شرق و جنوب شرق كشور ن يخوب

ماه امسال بارش  ياحمد در د ريو بو هيلويمانند كرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر و كهگ ييها استان

از نظر بارش نسبت به سال قبل داشت و  يبهتر طيماه امسال قطعا شرا يرا تجربه كردند. د يا هالعاد فوق

امسال با وجود  مستاناما ز ميداشت يبود. سال گذشته بهار و زمستان كم بارش شتريدرصد ب 33ها  بارش

 بود. يياستثنا يخصوص مناطق جنوب كشور  به يماه برا يد يها بارش

كشور اظهار كرد:  ييدما تيوضع حيبا تشر يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يمركز خشكسال سيرئ

گزارش شده است. اگر  گراديدرجه سانت كي زانياز حد نرمال به م تر نييپا ييدما  نيانگيبا م 1400ماه  يد

 .ديرس هدحد نرمال خوا ريدرجه ز 1,1عدد به   نيانجام شود ا يمحاسبه از اول سال آب نيا

هفته سال  نيسردتر ديو شا ميهست ييدما يمنف يآنومال تيگفت: ما در حال حاضر در وضع انيپا در فهيوظ

 نياست. در اسفندماه و فرورد تر نييمتوسط بلندمدت پا يكشور از دما يدما زي. در مجموع نميرا داشته باش

 .ديرمال خواهد رساز ن تردرجه باال كيتا  مين زانيمثبت خواهد شد و دما به م ييدما يآنومال 1401
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خبرگزاري مشرق مورخ  – ميهست يكيدرولوژيه ي: در خشكساليسازمان هواشناس سيرئ

05/11/1400 

 
 .ميقرار دار كيدرولوژيه يهمچنان در خشكسال ينيرزميز  يها بحث آب در

ها در كشور جبران شده است،  كمبود بارش نكهيا انيبا ب يسازمان هواشناس سيگزارش مشرق، رئ به

 يمناسب نزوالت جو تيوضع انگريكه منجر به خسارات و تلفات شد، ب رياخ يآسا ليها س گفت: بارش

 .است، تا االن جبران شده است يكه در كشور مربوط به خشكسال يزياست و آن چ

مساله  كي مياقل رييدر كشور اشاره كرد و گفت: تغ رياخ يآسا ليس يها بخش به علل بارش تاج سحر

است، چرا كه  »يحد« يها دهيرخدادها و پد يشيدهنده روند افزا ها نشان گزارش نياست و آخر يجهان

منجر به  تواند يمه است ك زيآم و مخاطره آسا ليها عمدتا س بارش نياما ا ميدر كشور دار يخوب يها بارش

 بروز خسارت شود.

 يدر برخ يجنوب يها در بخش ژهيو در كشور ما بو شود يم دهيد ايدما در كل دن يشيافزود: روند افزا يو

 يبه طور ميكن يمشاهده م 1400-1401 يها را در سال آب بارش شيافزا نيتر است. نمونه ا مناطق محسوس

ماه از آن را  كياز حد نرمال بوده اما در زمستان كه حدود  تر نييدرصد پا 40حدود  زييپا يها كه بارش

 است. دهيدرصد باالتر از نرمال رس 4به  م،يا پشت سر گذاشته

 كيها جبران شده اما به صورت نامتعادل بوده است. به طور مثال در  كمبود بارش يعنيادامه داد:  يو

در  »يحد« يها روند بارش دهد ينشان م نيا پربارش بوده است. اريماه بس كيخشك و در  اريفصل بس

 يبرا ،يواشناسسازمان ه سي. به گفته رئشود ياست و منجر به خسارات و تلفات م شيكشور رو به افزا

 يها رساختيز ميبتوان ديبا م،يدرست داشته باش يها ينيب شيپ ديبا نكهيعالوه بر ا تيوضع نيكنترل ا

و  يونقل، كشاورز مختلف از جمله حمل يها ها به حوزه خسارت نيكه كمتر ميكن ايرا مه يخوب
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 وارد شود. ياجتماع يها نهيزم

باشد تا االن در كشور جبران شده است اما  يكه مربوط به خشكسال يزيكرد: آن چ حيتصر بخش تاج

 يكيدرولوژيه يو خشكسال يكشاورز يكه به عنوان خشكسال ميهم دار يكاربرد يها ياساسا خشكسال

مطرح است كه متاسفانه به  ينيرزميز يها آب نيبحث تام يكيدرولوژيه ي. در خشكسالودش يم ادي

 .ميهست يكيدرولوژيه يو همچنان در خشكسال ميبخش كمبود دار نيكامال محسوس در ا صورت

 امروز : وطنمنبع
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خبرگزاري  – كريغول پ خيبا ذوب شدن كوه  نيريتن آب ش ارديليم 152آزاد شدن 

 05/11/1400ايسنا مورخ 

 

 كيالمپ ياستخر شنا ونيليم 61تاكنون با آب شدن خود، معادل  2017در جنوبگان از سال  خيكوه  كي

 آزاد كرده است. نيريآب ش

انجام شده است،  يا ماهواره يها كه با استفاده از داده يديمطالعه جد ،يا ينقل از آ و به سنايگزارش ا به

 خيبا ذوب شدن كوه  ك،يالمپ ياستخر شنا ونيليم 61معادل  نيريتن آب ش ارديليم 152نشان داده كه 

 .شود يم ختهير اهايبه در "A68" كريغول پ

ظرف سه ماه به  2021تا  2020 يها شد و در سالاز جنوبگان جدا  2017در سال  كريپ غول خيكوه  نيا

 ذوب شده است. يجنوب يايجورج رهياندازه جز

 خيكوه  نيجنوبگان جدا شده است. ا رهيجز ) در شبهLarsen-C("يس-الرسن" تاق خياز  A68 خي كوه

منجمد  سانويدر اق لومتريك 4000ساله خود را به طول  3,5جدا شد و سفر  تاق خي نياز ا 2017 هيدر ژوئ

 آغاز كرد. يجنوب

مربع و  لومتريك 5719با وسعت  نيزم يثبت شده رو خيكوه  نيدر زمان جدا شدن، بزرگتر خيكوه  نيا

 .آمد يبه حساب م خيبزرگ در تار خيكوه  نيششم

) BAS(ايتانيجنوبگان بر ي) و بررسCPOM(يقطب يساز ، مركز مشاهده و مدل"دزيل"دانشگاه  محققان

مشخص شده  نياند. همچن استفاده كرده A68 خيكوه  راتييتغ يابيرد يبرا يا ماهواره يها يريگ از اندازه

 نيكه ا ييجا ،يجنوب يايجورج ييايدر ستگاهيبر ز يقابل توجه ريتأث تواند ياست كه ذوب شدن آن م

 اكنون در آن قرار گرفته است، داشته باشد. هم خيكوه 

 ياديز اريحجم بس نيمطالعه گفت: ا نيا ياصل سندهيو نو "دزيل"محقق دانشگاه  "فولگمن-آن براكمن"
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اطراف  ستميبر اكوس يمنف ايمثبت  ريتأث اياست كه آ نيا ميبفهم ميخواه يكه م يآب است و نكته بعد

كرد،  يط "كيرگذرگاه د"را در  يمشترك ريمس A68كه  يينه. از آنجا ايداشته است  يجنوب يايجورج

 يقطب يها انوسيآنها بر اق ريتأث يدارند و چگونگ يمشابه ريكه مس يخي يها در مورد كوه ميدواريام

 .ميكسب كن يشترياطالعات ب

امر  نيا رايز كند، ينم ريگ ايكردند تا مطمئن شوند كه در كف در يابيرا رد خيكوه  نيا نيهمچن محققان

كه  ستين يموضوع نيحال، ا نيمخرب باشد. با ا اريبس يانوسياق يها انيجانوران و جر يبرا تواند يم

ارتفاع  ،يجنوب يايبه جورج دنيدر زمان رس رايكند، ز جاديا يخطر A68و خود  ييايدر ستيز يبرا

 ايكردن در بستر در رياز گ يكه توانست به راحت يمعن نيبود، به ا افتهيمتر كاهش  141آن به  نيريز

 يبوم محل ستيز رييو تغ هيتغذ يبرا يزيچ يمحل يها به پالنكتون نكهيبهتر از آن ا ياجتناب كند و حت

 .دهد يم

 يبستر شود، يم دهينام زين يخيو تاقچه  پشته خي سكو، خي رف، خي ،يخي ي) كه سكوIce shelf(تاق خي

 انوسيسطح اق ايها  كناره يبه سو خسارهاي اي يعيطب يها خچالي كه يياست و جا خيو شناور از  ميضخ

سو با  كيخ هستند كه از ياز  يبزرگ يافق يها هيال ها، تاق خي گريد انيبه ب. رديگ يشكل م ابند،ي انيجر

تنها در جنوبگان،  ها تاق خيراه دارند.  ايبه در گريد ييداشته و از سو ونديپ يخشك يرو يها خچالي

 1500، در حدود 2008تا  2000 يها سال انيدر م نيشدن زم گرم ي. در پشوند يم افتيو كانادا  نلنديگر

به  متر يلمي 0٫46ساالنه  نيانگيم شيبرابر افزا نيرفته كه ا انياز م نلنديگر يخي يها تن از تاقچه ارديليم

 .اهاستيارتفاع آب در

 يخيپهنه  كيكناره  اي خچالي كي ياست كه از انتها زده  خي نيرياز آب ش يا توده كوه خي اي خي كوه

عمق، ممكن است در  كم يها با ورود به آب خيد. كوه باش شناور شده  ايآب در يجدا شده و رو تاق خي

سطح  ريدر ز خيكوه  كي زدرصد ا 91 باًيآورد. تقر ديرا پد »ايخراش بستر در« نديفرآ ايتماس با بستر در
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 .رديگ يآب قرار م

 ياز بدنه اصل يرفته شسته شده و به آسان آن، رفته  ريز شود، يم ايوارد در خچالي كيكه زبانه  يهنگام

 شناور هستند. يها خي يها خاستگاه نيتر از مهم يكي نلنديگر ياي. جنوبگان و درشود يجدا م

شبه  نيتر بزرگ ره،يجز شبه ني. اديآ يشمار م جنوبگان به نيسرزم يجنوبگان بخش شمال رهيجز شبه

 .باشد يم لومتريك 1300 يقطب جنوب با گستردگ رهيجز

 نياست. ا نيزم انوسياق نيتر يجنوب يجنوب بسته خي انوسياق ايان جنوبگ انوسياق اي يمنجمد جنوب انوسياق

 هند همجوار است. انوسيآرام و اطلس و اق يها انوسيكه حول قطب جنوب قرار دارد با اق انوسياق
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 ينيرزميز يها سانت از سطح آب 45ساالنه  هاي زدي مطرح شد؛ سنايوگو با ا در گفت

 06/11/140ورخ خبرگزاري ايسنا م – كاهند يخود م

 

 ياز سطح آبها متر يسانت 45با اشاره به افت ساالنه  زدي يا عامل شركت آب منطقه ريمد زدي/سنايا

 230در استان،  انهيسال ريدپذيتان، گفت: در حال حاضر عالوه بر مصرف تمام آب تجداس ينيرزميز

 نيو تداوم ا ميكن ياستفاده م زياستان را ن ينيرزميز يها هزار ساله سفره نيچند ريمتر مكعب از ذخا ونيليم

 را در استان به همراه خواهد داشت. يديروند عوارض شد

 يداريرا ناپا زدياستان  يچالش آب نيبزرگتر سنايوگو با خبرنگار ا تدر گف» زاده انيجواد يمهد محمد«

درصد از  130 زديكرد: هم اكنون در استان  حيباره تصر نيدر استان خواند و در ا ينيرزميز يها سفره

درصد  40حدود  افتهيتوسعه  يدرصد در كشورها نيكه ا شود ياستفاده م يدر حال ريدپذيمنابع تجد

در حال  يبه عبارت ميمخزن دار يمتر مكعب كسر ونيليم 230به طور متوسط  انهيسال ليدل نياست و به هم

 ريمتر مكعب از ذخا ونيليم 230و عالوه بر آن  ميكن يرا استفاده م انهيسال ريدپذيحاضر تمام آب تجد

 .شود ياستفاده م زياستان ن ينيرزميز يها هزار ساله سفره نيچند

 يها در دراز مدت از جمله اُفت سطح آب يديروند باعث عوارض شد نيكرد: تداوم ا ديتاك يو

و  نيمتر در سال است، خواهد شد. نشست زم يسانت 45كه بطور متوسط در حال حاضر حدود  ينيرزميز

 است. نديفرا نيعوارض ا گرياز د ينيرزميز يها شور شدن آب

 يها استان به صفر رساندن اُفت سفره يبع آبمنا يداريپا ياصل برا نيكه مهمتر نيا انيزاده با ب انيجواد

قابل جبران  يخسارت وارد شده، به سخت ينيرزميآب ز ياست، گفت: آنچه تاكنون به سفره ها ينيرزميز

نكند و همانطور كه ذكر شد  دايخسارت ادامه پ نيتا حداقل ا ميتالش را انجام ده تينها ديبا كنياست ول

 به صفر برسد. ينيرزميز يسفره ها انهيت سالبرنامه حساب شده، اف كيدر قالب 

استان در چارچوب  يها همه چاه يرو يريگ آب و نصب ابزار اندازه يحجم ليخاطرنشان كرد: تحو يو
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 يافت را در سفره ها ميبتوان 1405تا سال  يزير برنامه نيبا ا ميدواريبرنامه در حال انجام است كه ام نيهم

 .مياستان صفر كن ينيرزميز

 ي نادرست گذشته يها ييبا توجه به جانما توان يكه چگونه م نيدر مورد ا زدي يا عامل آب منطقه ريمد

كمك كرد، اظهار  زيبخش به تداوم حركت چرخ صنعت ن نيمصرف در ا يضمن اصالح الگو ع،يصنا

د ادامه به كار خو داريعوارض بتوانند به شكل پا نيبا كمتر يريدر مناطق كو عيكه صنا نيا يكرد: برا

 يها و در چارچوب شاخص نيسرزم شيآما يها طرح يبر مبنا ديدهند و امكان توسعه داشته باشند، با

 يريپذ تيچارچوب نباشند در چارچوب اصل مسئول نيچنانچه در ا اي ابندياستقرار  داريتوسعه پا

 انجام دهند. داريتوسعه پا ريقرار گرفتن در مس يبرا يزير برنامه ،ياجتماع

آب كشور  ياصل يها چالش يكيبه عنوان  صينظام تخص يكه از ناكارآمد ييها هيگال رامونيپ يو

آنچه كه در  يآب بر مبنا صياگر منظور نحوه تخص صيگفت: در مورد نظام تخص زين شود يمطرح م

است و شركت آب  رويآب انحصاراً با وزارت ن صيشده، تخص فيعادالنه تعر عيقانون توز 29ماده 

ممنوعه و در  يها در دشت 2الحاق  يو براساس ماده واحد قانون روياز وزارت ن يندگيبه نما يا قهمنط

آب كنند كه معموالً  نيمتر مكعب در شبانه روز تام 25حداكثر  توانند يتنها م صيصورت داشتن تخص

 كم آبخواه خواهند بود. عيمصرف، صنا يمحدوده  نيدر ا عيصنا

 عيقانون توز 28و  27از ساز و كار ماده  ديدارند با يآب ازيمقدار ن نيا از شيكه ب يعيافزود: صنا يو

منابع آب  قيكه از طر نيا اياقدام كنند  يصنعت يآن به كاربر يكاربر ليچاه و تبد ديخر يعنيعادالنه 

 آب اقدام كنند. نينسبت به تام است،يو آب در  متعارف كه شامل پساب ريغ

 10 ديبا 1405تا سال  زدياستان  يآب با كم يكرد: براساس برنامه سازگار ديتاك زين انيزاده در پا انيجواد

را بر عهده  تيمامور نيا زيشود. البته طرح سپاس آب ن ييجو استان صرفه عيدرصد مصرف آب در صنا

از آنها، تالش  ريو ضمن تقد ييشناسا يمصرف را در شرب، صنعت و كشاورز يالگو نيدارد كه بهتر

 .ابندي ميتعم يشتريب يشوند تا به واحدها يموفق به همگان معرف يالگوها نيشود تا ا
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 06/11/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي با كم آب ينقش سدها در سازگار | ادداشتي

 

موجود و در دست  يبارش خوشبختانه سدها زاني% در م 20تا  15كاهش  مرغيعل رياخ يسالها در

 كنند. تيريمد ايآب در يساز نيريو ارزانتر از ش يرا به خوب ازهايتوانسته اند منابع آب و ن يبردار بهره

امر سبب  نيخشك قرار گرفته و ا مهيخشك و ن يدر منطقه ا رانيپهناور ا نيسرزم - ميتسن يخبرگزار

بارش و باال بودن تلفات  يو مكان ينامتوازن زمان عيو توز يسوم بارش متوسط جهان كياز   رانيشده ا

 نيا يامروز يبشر يفن آور يحاضر حداقل با ابزارها طيبرخوردار باشد. در شرا يمياقل طيشرا ر،يتبخ

 كرد. ليتبد يآن را به پر آب توان يو نم ستين رييامر قابل تغ

هرگونه راهبرد ، برنامه و اقدام در بهره  يرا بر مبنا رانيا يمياقل طيشرا ديست كه بامعنا ا نيبه ا يسازگار

 از منابع آب قرار داد. يبردار

توسط  يسطح يآبها يرواناب ها يتوان به جمع آور يآب در جهان م نيتام يراهكارها نيمهمتر از

 يساز نيريو راهكار آخر ش ينيزم ريزاز منابع آب  نيكوتاه و سدها اشاره نمود. راهكار دوم تام يبندها

 باشد. يم ايآب در

با قدمت هزار ساله از  يميقد ياز سدها يشمار يدر كشورمان مورد توجه بوده و آثار ب ربازياز د ازين نيا

مدعا است .  نيبر ا يگواه بارز نيسرزم نيدر طبس ، سد كوار و ... در گوشه و كنار ا تيجمله سد كر

آب و فن سد  رهيش با دانش ذخيما از قرن ها پ اكانيدهد ن يبه دست آمده نشان م نهيمز نيكه در ا يآثار

مختلف و انواع سدها كه پس از گذشت صدها سال  يآب ساتيكامل داشته و با احداث تاس ييآشنا يساز

 مانده اند. يباق داريهنوز استوار و پا

 رييدر اثر تغ نيكره زم يدما شيشك، افزاخ يسالها شيبزرگ ، افزا يشهرها جادي، ا ينيشهر نش توسعه

شرب و صنعت  يآب يازهاين شيو تعرق سبب افزا ريتبخ ،يرشد مصارف كشاورز نيو همچن مياقل

 آورده است. نيبر منابع آب سرزم يشتريامر فشار ب نيكه ا دهيگرد
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از دشتها مناطق  ياريشده است. بس ينيزم رياز منابع آب ز هيرو يبرداشت ب شيموارد به افزا نيا همه

تعداد  شيبوده است كه با افزا ياز دشتها به حد ينموده است. اضافه برداشت در برخ يكشور را بحران

در  ديدش يفرونشست ها دهيكه سبب پد يسبب فروكش سطح آبخوان شده است بطور ديجد يچاهها

 يايفارس و در جيز خلا يكه به تازگ ايآب در يساز نيريش ياز مناطق كشور شده است. از طرف ياريبس

آب و فاضالب كشور ) و توسط بخش صنعت به  يعمان آغاز شده (بر اساس مطالعات شركت مهندس

 نهيهز كهي.  بطورشدبا يگران م اريبس دينما نياستان كشور تام 17به  كيو قرار است نزد دهيرس زدياستان 

 باشد. يم وروي 2هر متر مكعب آب  يبرا زديآب و انتقال تا استان  يساز نيريش

موجود و در دست بهره  يبارش خوشبختانه سدها زاني% در م 20تا  15كاهش  رغميعل رياخ يسالها در

 كنند. تيريمد ايآب در يساز نيريو ارزانتر از ش يرا به خوب ازهايتوانسته اند منابع آب و ن يبردار

 نينبودند ا يمخزن يه اگر سدهاك باشد يمطلب م نيمناطق كشور خود گواه ا شتريدر ب 98سال  البيس 

حجم آب را  نيا رهيذخ يمخزن ي.  سدهاديگرد يم ياديز اريو خسارت بس البيحجم رواناب سبب س

 بمناس تيريكه با مد دهند يخشك انجام م  يشرب و صنعت بخصوص در سالها يازهاين نيتام  يبرا

 .شود يامكان فراهم م نيمخزن ا

زمان تمركز حوضه كوتاه است و با وقوع بارش و  يدر مناطق ساحل از مناطق كشور بخصوص ياريبس در

شوند و امكان استفاده از آنها  يم هيتخل اياز دسترس خارج شده و به در عايسر يمنابع آب نيا البيس جاديا

 خواهد بود. رممكنيسد غ لياز قب رهيبدون احداث سازه ذخ

موارد  نياز مهمتر يكيجهان هستند و  يكشورهامنابع آب در  ياصل يحال حاضر سدها جز مولفه ها در

سدها  نيا شتريو ساخت است كه ب يسد در حال بهره بردار 700آب در كشور هستند. تاكنون در كشور  نيتام

از آن استفاده  يبرق آب يانرژ ديتول ياز آنها با چند هدف هستند و برا ياهداف شرب و صنعت دارد و تعداد

 .كند يم شياز پ شتريآب را ب نيو تام يمصرف ضرورت نگهدار ي ازهاينو  تيجمع شي. افزاشود يم

 كارشناس ارشد عمران آب - يمجتهد ديفر ري* ام
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – در دهه گذشته رمجازيهزار حلقه چاه آب غ 91انسداد 

07/11/1400 

 

 دهه كيگفت: در  يآب   برق نگيسپاچيو د يبردار   بهره ،يدفتر توسعه نظام فن ركلي: مداقتصاد يايدن

مسدود  ينيرزميمنابع آب ز يبخش و تعادل ايطرح اح ياجرا يدر راستا رمجازيهزار حلقه چاه غ 91گذشته 

 شده است. يريوگكشور جل يها   مترمكعب آب در سال از دشت ارديليم3/ 2 رمجازيو از برداشت غ

(پاون) افزود: در حال حاضر مجموع  رويوزارت ن يرسان   اطالع گاهيوگو با پا   در گفت يانيحاج جواد

 1385حفر آنها بعد از سال  خيكه تار ييها   هزار حلقه بوده و تعداد چاه 350كشور حدود  رمجازيغ يها   چاه

عملكرد انسداد  نيبه باالتر ارهبا اش ياست. و دهيهزار حلقه رس 160محسوب شده و به  يميحر ري، غاست

سال  ييماه ابتدا حلقه، اضافه كرد: در هفت328هزار و  17به تعداد حدود  1395در سال  رمجازيغ يها   چاه

ا توجه به اهداف در سطح كشور مسدود شده كه ب رمجازيحلقه چاه غ229هزار و  2در مجموع  1400

و  يبردار   بهره ،يدفتر توسعه نظام فن ركلي. مددهد ينشان م شرفتيدرصد پ 21حلقه، 500هزار و  10

امسال در مجموع  يشده عنوان كرد: از ابتدا در خصوص حجم آب كنترل نيهمچن يآب   برق نگيسپاچيد

درصد  7تنها  شده، نييكعب هدف تعمترم ونيليم400مترمكعب آب كنترل شده كه با توجه به  ونيليم28/ 6

تعداد انسداد  نهيدر زم يا   منطقه آب يها كرد: عملكرد شركت حيتصر هدر ادام يانيمحقق شده است. حاج

 ايكمتر  يبا آبده يها   چاه يها برا شركت يگذار   از آن است كه از هدف يشده ناش  بهتر از حجم كنترل

 يها   تابعه چاه يها هبود عملكردها و انجام اقدامات موثر، شركتب يبرا ديدارد و با تيحكا يبدون آبده

 سال منظور كنند. انيتا پا مانده   يرا در اهداف باق شتريب يبا عمق و آبده

 يمتر و آبده20با عمق كمتر از  يزلياز نوع د 1400مسدود كشور در سال  يها   چاه شترياظهار كرد: ب يو

عمق و  درصد كم 59 ،يزليمسدود د رمجازيغ يها   درصد چاه 58ه در مجموع بودند ك هيبرثان تريل5كمتر از 

و  يبردار   بهره ،يتوسعه نظام فن فترد ركلياند. به گفته مد بوده هيبرثان تريل5كمتر از  يدرصد با آبده 92
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 ياشن يو اجتماع ياسيها، مشكالت س   و مالكان چاه يشهر ،ياسيمقاومت مقامات س ،يآب برق نگيسپاچيد

به  يتوجه كاف حفرشده و عدم   تازه رمجازيغ يها   تمركز بر پر كردن چاه رمجاز،يغ يها   از انسداد چاه

و  يهماهنگ مسدود، عدم يها   از چاه ياريمجدد بس يرقانونيغ ييبازگشا ،يميقد رمجاريغ يها   چاه

و  يمانند خانه كشاورز يمردم يها و تشكل ياهال تيحساس و عدم يانتظام ،يياجرا يها   دستگاه يهمكار

 يها   روند انسداد چاه يكند ليدر كشور از جمله دال رمجازيغ يها   به حفر چاه يكشاورز ينظام صنف

استفاده از  ،يكشاورز رمجازيغ يها   انسداد چاه يبرا مانكارياستفاده از پ ياست. و شوردر ك رمجازيغ

 يجلسات هماهنگ يبرگزار رمجاز،يغ يها پرونده چاه يريگيپ يبرا يحقوق يروهايو ن 30ماموران ماده 

منابع آب  زا يگشت و بازرس يها   گروه تيهر استان، تقو ييبا مقامات قضا يا   منطقه آب يها شركت نيب

فاقد  يها   به پرونده چاه ييو قضا يحقوق يدگيدر روند رس عيمسدود، تسر يها   مستمر از چاه ديو بازد

 عيدر تسر تواند   يدانست كه م ييبه كشاورزان را از جمله راهكارها يبخش يو آگاه يانرس   پروانه، اطالع

 موثر باشد. رمجازيغ يها   پروژه انسداد چاه ياجرا
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 ليكشور كه منجر به تحمل خسارات س ژهيو طي/شرامياقل رييبا تغ رانيساله ا 23 يريدرگ

 09/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – شده است

 

از حدود دو دهه  مياقل رييتغ دهيبا اشاره به ورود كشور به پد يشناس نيدفتر مخاطرات سازمان زم ركليمد

ها، فرونشست  و تاالب هياروم اچهيدر ياسك، خشك ده هراز در منطقه آبدر جا گفت: بروز ترك  ش،يپ

در كشور است  يصنعت يدگزن يامدهاياز پ ييها نمونه رهيهوا و غ يها، گرد و غبار، آلودگ در دشت نيزم

جذب  يآمادگ نيزم شود، يشروع م يعيرطبيغ يها بارش يكه وقت ميا شده يا ژهيو طيشرا ريو اكنون درگ

 .ميهست البيشدن س يشاهد جار ليدل نيارد و به همآن را ند

زمان  هم رياخ يها مناطق كشور در سال يدر برخ البيدرخصوص وقوع س يرضا شهباز سنا،يگزارش ا به

 نيشده و با ا يكه طوالن برد يبه سر م يدوره خشكسال كياكنون در  رانيبا آغاز فصل سرما، افزود: ا

. كند يتجربه م اهكوت يزمان يها را در بازه ينيسنگ يها بارش يگاه هر از يدوره خشكسال نيحال در هم

 ريو تبخ يبارندگ ندينرمال بلندمدت، برآ يها اختالف با بارش ها، يهمچون بارندگ ييها شاخص يبررس

حال  نيبا ا برد، يبه سر م يدوره خشكسال كيتاكنون كشورمان در  77از حدود سال  دهد يو... نشان م

طور مشخص  كه به ميا داشته زين بنرمال و پرآ يها ها، سال زمان يال گذشته در برخس 23در طول 

 در لرستان و خوزستان قابل اشاره است. 98سال  بهشتيو ارد نيو فرورد 97اسفندماه سال 

 آسا ليثبت شده گذشته كشورمان نبوده و س يشده طبق الگو ادي يها عمده بارش نكهيا انيبا ب يشهباز

 يبه نحو م،ياندازه چند سال بارش را شاهد بود كه در مدت چند به روز به يطور ، اظهار كرد: بهبوده است

 است. دهيبار نسال بارا كيروز به اندازه  كيبوشهر در » جم« ستگاهيدر ا زين يتازگ كه به

از  يكي تواند يكه م ميمواجه يعيرطبيو غ رنرماليغ ،يحد يرخدادها يكسرياظهار كرد: امروز با  يو

 يطور آن است، به يجيخزنده بودن و وقوع تدر زين يمياقل راتييتغ تيباشد و ماه »مياقل رييتغ« يها نشانه
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 را متوجه شد. راتييرخدادها و تغ نيا قيزمان دق توان يكه نم

قرن  يكرد: از ابتدا كشور خاطرنشان يمعدن و اكتشافات يشناس نيدفتر مخاطرات سازمان زم ركليمد

 250كربن موجود در جو از  دياكس يد نيانگيدر جهان، م يليفس يها استفاده از سوخت شيفزاو ا ستميب

و  نيزم يدما شيافزا باكربن،  دياكس يد يبرابر 1,7 شيافزا نيو ا دهيرس ام يپ يپ 400از  شيبه ب ام يپ يپ

 دارد. ميو...ارتباط مستق  گرد و خاك آسا، ليس يها از جمله باران يوقوع حوادث

از حدود  نكهيبر ا ديبا تاك يكشور، شهباز يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يعموم نقل از روابط هب

آن فشار به منابع آب و  يشدن حركت كرده كه در ط يتاكنون كشورمان به سمت صنعت شيسال پ 60

 يها شيقالب فرسادر  نيسرزم بيشده و امروز شاهد تخر شتريب ها يبا انواع و اقسام بهره بردار ياراض

و تداوم  بيتخر نيا يخاطر نشان كرد: در ازا م،يهست  ياهيپوشش گ بيتخر ،يو خاك يآب

 ميا شده يا ژهيو طيشرا رياكنون درگ ليدل نيكند و به هم ينتوانسته خود را بازساز عتيطب ها، يبردار بهره

 ليدل نيرا ندارد و به هم نجذب آ يآمادگ نيزم شود، يشروع م يعيرطبيغ يها بارش يو امروزه وقت

 .ميهست البيشدن س يشاهد جار

سرعت  شيدر كشور دانست و افزود: افزا البيگسترش و پخش س يرا عامل اصل ياهيپوشش گ يو

و از  يمياقل راتييتغ ن،يزم شتريب يگرما دتر،يشد يبزرگتر، خشكسال يها ليشدن به وقوع س يصنعت

هم  رب شتريب بيتخر يها در راستا حلقه نيراموش كرد كه همه اف ديو نبا ديدست رفتن خاك خواهد انجام

 .زنند يرا رقم م شتريب بيدارند و تخر ييافزا هم

آباد،  خرم -همچون انسداد آزاد راه پل زال يوقوع حوادث يشناس نيكل دفتر مخاطرات سازمان زم ريمد

 نيها، فرونشست زم و تاالب هيمارو اچهيدر ياسك، خشك در جاده هراز در منطقه آب بروز ترك  نيهمچن

امروز برشمرد و  ينعتص يزندگ يامدهاياز پ ييها را نمونه رهيهوا و غ يها، گرد و غبار، آلودگ در دشت

ها و  در دشت ييزدا ابانيب ،يدار مرتع ،يزداريآبخ يها طرح يخصوص با اجرا ها به گفت: سازمان جنگل
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 باشد. رگذاريمخاطرات تاث نيدر كاهش ا دتم انيمدت و م در كوتاه تواند يم الب،يپخش س

 رگذاريتاث ها البيس تيريمد يبرا ييبه تنها تواند يها نم آبراهه يروبيو ال يسدساز نكهيبر ا ديبا تاك يو

ها  در دشت ييزدا ابانيب اتيها و عمل كوه يها در دامنه البيو پخش س يزداريآبخ اتيباشد، افزود: عمل

 .رديمد نظر قرار گ ديبا

لرستان در  ليكشور با اشاره مجدد به س يمعدن و اكتشافات يشناس نيدفتر مخاطرات سازمان زم ركليدم

بود » رومشكان«منطقه  د،يند بيآس البيكه از س يا كرد: در آن سال تنها منطقه ، خاطرنشان98 نيفرورد

 در آن انجام شده بود. البيو پخش س يزداريآبخ اتيعمل 70و  60 يها دهه يكه ط
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پايگاه خبري  – كنند يعمل نم رانيبه تعهدات خود در قبال ا ها افغان مجلس: ندهينما

 10/11/1400آنالين مورخ  55تحليلي 

 

 نيآب شهرستان زرنج و سوخت ا م،يكن يلس گفت: ما اكنون به افغانستان برق صادر ممج ندهينما كي

 يتيترانز يشاهراه ارسال كاال و سوخت به افغانستان محورها نيتر و مهم تيترانز م،يكن يم نيكشور را تام

ود در قبال به تعهدات خ ابا طرف افغان دارد آنه رانيكه ا يتعامالت رغميكشور ما است اما متاسفانه عل

 .كنند يعمل نم رمنديحقابه ه

 

 كنند يعمل نم رانيبه تعهدات خود در قبال ا ها افغان

 نيآب شهرستان زرنج و سوخت ا م،يكن يمجلس گفت: ما اكنون به افغانستان برق صادر م ندهينما كي

 يتيترانز يمحورها شاهراه ارسال كاال و سوخت به افغانستان نيتر و مهم تيترانز م،يكن يم نيكشور را تام

به تعهدات خود در قبال  ابا طرف افغان دارد آنه رانيكه ا يتعامالت رغميكشور ما است اما متاسفانه عل

 .كنند يعمل نم رمنديحقابه ه

 نيآب شهرستان زرنج و سوخت ا م،يكن يمجلس گفت: ما اكنون به افغانستان برق صادر م ندهينما كي

 يتيترانز يشاهراه ارسال كاال و سوخت به افغانستان محورها نيتر و مهم تيترانز م،يكن يم نيكشور را تام

به تعهدات خود در قبال  ابا طرف افغان دارد آنه رانيكه ا يتعامالت رغميكشور ما است اما متاسفانه عل

 .كنند يعمل نم رمنديحقابه ه

آب  طيدر حال حاضر شرا و بلوچستان اظهار داشت: ستانيآب در س نيتام تيدرباره وضع يسرگز محمد

 ها مهيچاه ن رهيجز ذخ يمنابع آب چگونهياست، ما ه يو بلوچستان به شدت بحران ستانيدر شمال استان س

بوده آب به  رمنديهمشترك رودخانه  يها كه در حوزه ييها يقبل با توجه به بارندگ يها در سال م،يندار
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در  يآب ريذخا ريكم چند سال اخ ياكنون بواسطه بارندگاما  شد يم رهيذخ ها مهيو در چاه ن آمد يم ستانيس

دارد تا  تياولو رمنديمدت اخذ حقابه رودخانه ه حوزه شمال استان در حال اتمام است و قطعا در كوتاه

خودمان را در حوزه آب شرب از  ازيكه ن ميكن الدنب يآب را به نحو يها كه پروژه ميداشته باش يزمان

 .ميه صفر برسانب رمنديآورد رودخانه ه

كه  ييها ها است و دوم انتقال از چاه از پروژه يكيافزود: بحث انتقال آب از تهالب به زاهدان و زابل  يو

 برسد. جهيكه آغاز و به نت برد يها دو سال زمان م طرح نيدر اطراف حرمك قرار دارد، ا

گفت: طبق  رمندياز ه رانيوع حقابه ادر ادامه با اشاره به موض ياسالم يمردم زابل در مجلس شورا ندهينما

اتفاق افتاد اما به خاطر  نيا ها چهيدر ييبر بازگشا يها مبن و وعده افغان يپلماسيدستگاه د يها يريگيپ

ها در بحث حقابه  افغان شود ياحساس م د،ينرس ستانيبندها و استفاده كشاورزان و حجم كم؛ آب به س

روانه كردند و  رانيدرصد آب را به سمت ا 5سال گذشته كمتر از  ،ستندين 1351متعهد به قرارداد  رمنديه

 نشده است. نيتام يآب چيهم كه بوده هنوز ه ييها يامسال با وجود بارندگ

 

 شود 1351عهدنامه  يبا افغانستان منوط به اجرا يهمكار

ب به صورت آ نيهم يهزار خانواده شهرستان زرنج را از موجود 30خاطرنشان كرد: اكنون ما آب  يو

اما  م،يدار يگريو مبادالت د تيكپسول گاز و ترانز ،يسوخت زمستان نيتام اي م،يده يم صيتخص گانيرا

از  يكي نيبنابرا كنند يبا طرف افغان دارد آنها به تعهدات خود عمل نم رانيكه ا يتعامالت رغميمتاسفانه عل

 يبه كشور افغانستان منوط به اجرا ازيامت و يهرگونه همكار نكهيا ميانجام ده ميتوان يكه م ياقدامات

 شود. 1351عهدنامه 

كشور  نيآب شهرستان زرنج و سوخت ا م،يكن يكشور برق صادر م نيكرد: ما اكنون به ا ديتاك يسرگز

كشور  يتيترانز يشاهراه ارسال كاال و سوخت به افغانستان محورها نيتر و مهم تيترانز ميكن يم نيرا تام
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تصادفات از دست  در يشهر نيب يها از مردم ما در جاده يليخ تيترانز نيطه حركت همما است كه بواس

 .روند يم

 

 كنند ياز منابع آب شرب ما استفاده م يافغانستان ونيليم 3,5از  شيب

عمل  رانيبه تعهدات خود در قبال ا ياسالم يجمهور تيحسن ن رغميها عل افغان نكهيا انيبا ب يو

و از منابع آب شرب  كنند يم يدر كشور ما زندگ ينفر افغانستان ونيليم 3,5از  شي: بشد ادآوري كنند، ينم

استفاده  گانيو پروش را موزشآشكار و پنهان كشور ما برخوردارند، از آ يها ارانهياز  كنند، يما استفاده م

ه طبق معاهده و بلوچستان ك ستانيهزار نفر در شمال س 500 يدور از انصاف است كه منابع آب كنند، يم

 مردم قرار داده نشود. اريحقشان است در اخت 1351

آب را رها  ميتوان يما نم كند يفشار وارد م يكه افكار عموم نديگو يمجلس گفت: آنها م ندهينما نيا

 .مينده ازيكه به كشور افغانستان امت آورد يفشار م يدر كشور ما هم افكار عموم ميكن

داد: وزارت  حيحل مشكل استان پرداخت و توض يعمان برا يايل آب از دردر ادامه به موضوع انتقا يو

و انتقال آب به  ايآب در ييزدا نمك يرا برا يبخش خصوص يگذار هيسرما نهيموظف شده تا زم روين

شده  ييزدا كآب نم روياساس وزارت ن نيقرار دهد، بر ا تيو بلوچستان در اولو ستانياستان س يشهرها

 هد كرد.خوا يداريرا خر

 

 پروژه انتقال آب از عمان تيوضع

شركت مجوز گرفت  كي ؛يو بخش خصوص يبا مجموعه معدن يگفت: سال گذشته در نشست يسرگز

 كيتومان در  ارديليهزار م 40 كينزد يگذار هيرا با سرما ايمتر مكعب آب در ونيليم 100كه 

در حال انجام است، اما با  يمقدمات و كار ليتحو نيكند، اكنون زم يساز نيريبلندمدت ش يگذار هدف
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كه از جمله انتقال  ميبه شمال استان برسان تر عيآب را سر ياز منبع ديپروژه با يبودن اجرا يطوالن بهتوجه 

كه مورد استفاده شهر زاهدان و زابل  يمتر مكعب است و آب ارديليم 9 كينزد يآب رهيآب از تهالب و ذخ

صورت  زين هيتصف ديبا آب نيا يهزار 11تا  10 يس يو با توجه به ا متر مكعب است ارديليم 100بوده 

تا پروژه  كند يم جاديا يو فرصت دهد ياستان را م يآب ازيپروژه كفاف چند سال ن نيدر هر حال ا رد،يگ

 انتقال آب از عمان به سرانجام برسد.

 : انتخابمنبع
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 10/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – سدها چشم انتظار باران

 

بهمن ماه  9تا  ،يروز از سال آب 129شدن  يبا سپر دهد يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده

متر  ارديليم 20,84كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 ي(سال آب

 درصد كاهش است. 22 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمكعب رس

مهر  يكشور از ابتدا يبه سدها يحجم ورود زانيم دهد، يسدها نشان م تيوضع يبررس سنا،يگزارش ا به

درصد نسبت به مدت  16معادل  يمتر مكعب بوده كه كاهش ارديليم 9,26معادل  يبهمن سال جار 9تا 

 .دهد- يگذشته را نشان م يه سال آبمشاب

 
 

 طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم رود، ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيم ،يجار يسال آب يط 

در  بيخوزستان و تهران، به ترت هاي -درصد و در استان 26درصد و  99درصد،  13حدود  بيبه ترت يفعل

 درصد است. 17درصد  و  47حدود 
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 يتنش آب ياشهر دار 300

اعالم  زين يتنش آب يدارا يدرباره شهرها روين ريوز - انيمحراب اكبر ياست كه عل يدر حال طيشرا نيا

دارند كه  يآب ديشهر تنش شد 100تعداد  نيشهر است و از ا 300تنش  يدارا يكرده كه مجموع شهرها

 شهرها از تنش خارج خواهند شد. نياغلب ا ژه،يو يها پروژه يبا اجرا

 ميدواريوجود دارد و ام يدولت و مجلس در حوزه حل مشكالت آب نيب يوفاق خوب نكهيا انيبا ب وا

 ميگفت: ما در نظر دار م،يمحدود، مشكالت آب كشور را حل كن يمجلس كمك كند تا ظرف زمان

را  ياديز التكمش توانند يها م پروژه نيا م،ياند، فعال كن و راكد مانده تمام مهيرا كه ن ياثربخش يها پروژه

 از بخش آب حل كنند.

 نيا يبرا ياقدامات جد ديو با شود يبدتر م يمنابع آب تيهر سال آمار و ارقام وضع داستيكه پ آنطور

مواجه  يحل بدون راه يها با چالش ندهيآ يها صورت در سال نيا ريمساله درنظر گرفته شود چراكه در غ

 شود. جيحل مشكل آب بس يدولت برا يها بخش اكنون عزم تمام از هم ديشد، لذا با ميخواه



   

 

 

50 
 1400 بهمن  -) 51هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يسدها خال تيدرصد ظرف59/ ديمترمكعب رس ارديليم20كشور به  يآب سدها ريذخا

 10/11/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – است

 

درصد 41مترمكعب، در زمان حاضر حدود  ونيليم840و  ارديليم20كشور به  يآب سدها ريذخا دنيرس با

 است. يهمچنان خال تيظرف نيدرصد ا59مخازن سدها پر شده و  تيظرف

با  دده يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

كل حجم آب در مخازن  زاني) م1400ـ  1401 يبهمن ماه (سال آب 9تا  ،يروز از سال آب 129شدن  يسپر

درصد  22 شتهگذ يمترمكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال آب ارديليم 20,84كشور حدود  يسدها

 .دهد يكاهش نشان م

 ونيليم 840و  ارديليم 20 رهيور، ذخكش يسدها يمترمكعب ونيليم 500و  ارديليم 50 تيتوجه به ظرف با

 نيدرصد ا 59بودن  يمخازن سدها و خال تيدرصد ظرف 41دهنده پر شدن حدود  آب، نشان يمترمكعب

 است. تيظرف

 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 يم ورودكل حج زانيم دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع

سال  هدرصد نسبت به مدت مشاب 16معادل  يمترمكعب است كه كاهش ارديليم 9,26ماه  معادل  بهمن 9

 .دهد يگذشته را نشان م يآب

 يفعل طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم رود، ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيافزود: م يو

 يپرشدگ زانيخوزستان و تهران، م هاي درصد است و در استان26درصد و  99درصد،  13حدود  بيترت به

 درصد است. 17درصد و  47در حدود  بيترت به يجار يسال آب يمخازن ط
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 11/11/1400روزنامه دنياي اقتصاد  مورخ  –ي آب ريذخا يدرصد 22افت 

 

تا  زييپا ي(ابتدا يروز از سال آب129شدن  يبا سپر دهد يآب كشور نشان م يها   دفتر اطالعات و داده آمار

 ونيليم840و  ارديليم20كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400ماه   بهمن9

 است. اشتهند يمحسوس رييماه) تغ   آن (دوم بهمناز  شيكه نسبت به هفته پ دهيمترمكعب رس

فصل  نيها در ا   بارش زانيچندان مطلوب نبود و م زييكشور در پا يها   بارش تيوضع ،»رنايا«گزارش  به

از  يكياعالم كرده بود،  يسازمان هواشناس تر شيكه پ   چنان   آن يجار سال زييآن است كه پا انگريب

 يها   بهتر شده و شاهد بارش يدر زمستان امسال كم تيبود. اما وضع رياخ قرن مين يها   فصل نيتر   خشك

از رشد  يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يگزارش مركز مل نيتر   . تازهميا در كشور بوده ينسبت خوب به

دفتر اطالعات و  ركليمد نه،يزم نيدارد. در ا تيها نسبت به دوره بلندمدت حكا   بارش يدرصد4

كشور از  يبه سدها يحجم ورود زانيدهد، م يسدها نشان م تيوضع يآب كشور گفت: بررس يها   هداد

درصد نسبت به مدت مشابه سال  16مترمكعب بوده كه  ارديليم9/ 26معادل  يجار بهمن سال9مهر تا  يابتدا

 يسدها يرشدگپ زانيم ،يجار يزاده افزود: در سال آب    قاسم روزي. فدهد يگذشته كاهش نشان م يآب

درصد و  99درصد، 13حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم رود،   ندهيچون زا يمهم

درصد بوده است. گزارش  17درصد و  47حدود  بيخوزستان و تهران، به ترت يها   درصد و در استان 26

 ي(ابتدا يجار يروز از سال آب122ن شد يبا سپر داد   يآب كشور نشان م يها   دفتر اطالعات و داده يقبل

 ونيليم840و  ارديليم20كشور حدود  يكل حجم آب در مخازن سدها زانيماه)، م   بهمن ممهرماه تا دو

 درصد كاهش داشته است. 22گذشته  يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب
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 11/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ستين يها كاف بارش

 

 يكرده است، اما آمارها دواريام يرا به حل مشكل كمبود منابع آب يبرخ يزمستان يها كه بارش يحال در

 يها رغم بارش . بهكند يرو م روبه يا كننده نگران تيپشت سدها ما را با واقع يمربوط به حجم منابع آب

چنان نسبت به  هم زيگانه تهران ن پنج يپر شده و سدها رود ندهيسد زا رهيدرصد از حجم ذخ 13تنها  رياخ

 يآب تيگذشته بر وضع يها سال يكه ط يا دارند. كمبود انباشته يدرصد كسر42مدت مشابه سال گذشته 

 يابتدا(از  يجار يبه نرمال سال آب كينزد يها كه با بارش ستين يكشور حاكم شده است موضوع

 ) برطرف شود.وريشهر انيمهرماه تا پا

 دشوندهيتجد يحجم منابع آب ،يمنابع آب تياز وضع روياعالم وزارت ن نيطبق آخر سنا،يا گزارش به

متر  ارديليم 95تا  90دو سال گذشته به  يمتر مكعب بود، ط ارديليم 135از  شيب يكشور كه روزگار

از مناطق  ياريو بس ستين كنواختيها در سطح كشور  رشپراكنش با گريد ياست. از سو دهيمكعب رس

 .برند ينم يا چندان از آن بهره

پس از  يكشور به لحاظ منابع آب رياستان فق نيها در استان تهران به عنوان دوم بارش تيوضع انيم نيا در

تهران، از قرار دارد. طبق اعالم شركت آب و فاضالب  يو بلوچستان در زمره مناطق با تنش آب ستانيس

تهران ثبت  يسدها زير آب يها در حوزه يبارندگ متر يليم 152تاكنون حدود  يجار يسال آب يابتدا

 بود. دهيبه ثبت رس متر يليم 175كه در مدت مشابه سال گذشته، حداقل  يشده است؛ در حال

روز برآورد  ر شبانههر نفر د يبرا تريل 230تا  210 نيسرانه مصرف آب در تهران باالست و ب گريد يسو از

روز  در شبانه تريل ارديلياز مرز سه م گريمصرف آب در تهران بار د زانيم رياخ يروزها ي. طشود يم

 مقطع از سال است.  نيا يبرا يا كننده گذشت كه رقم نگران

مصرف آب در  زانيكرونا معموال م روسيو وعياز ش شيمنابع آب و فاضالب، تا پ تيرياعالم مد طبق
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 تر شيو مصرف ب يماريب نيدر نوسان بود كه با بروز ا تريل ونيليم 600و  ارديليدو م يروزانه حوال تهران

 يها كرونا و جهش وعيبه موازات تداوم ش زيبه خود گرفت كه تاكنون ن يا ندهيرقم رشد فزا نيآب، ا

 مختلف آن تداوم داشته است.

 آب تهران كننده نيتام يسدها تيوضع

 سد
 روز جاري

 يون متر مكعبميل

 روز مشابه سال قبل

 ميليون متر مكعب
 درصد تغييرات

 -55,4 92 41 كرج

 -30,5 256 178 طالقان

 -5,3 19 18 لتيان

 -65,9 41 14 الر

 -52,7 150 71 ماملو

 -42 588 322 جمع كل

 

 رانيا نيچن همو  ايدر دن ييآب و هوا راتييتوجه داشت درحال حاضر به علت تغ ديموارد با نيكنار ا در

. طبق گفته ميهست رياخ يها شهرها در سال يبرخ يمتوسط دما شيو افزا يبارندگ ريگ شاهد كاهش چشم

 يمياقل يها يهنجارنا انيم نيدر ا سنا،يبه ا يمنابع آب رتيكارشناس حوزه مد - يمختار وشيدار يها

دهنده عمق   ا و بارش در كشور نشاندم راتييبلندمدت و روند دار بودن تغ يها يها، خشكسال مانند توفان

 مردم داشته است. يبر زندگ يمخرب راتياست كه تاث ييآب و هوا راتييتغ نياثرات ا

و  يبود كه از تنش آب يخشك؛ اما چند سال مهياست در منطقه خشك و ن يكشور رانيا يگفته و به

كه  دنديرس جهينت نيالن كشور به ااواخر كه مسئو ني. تا اشد يم اديكشور  همانانيبا عنوان م يسال خشك
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 كشور است.  يشگيهم اري يخطاب كرد و به نوع رانيا همانيرا م يسال خشك دينبا گريد

معنا كه ساز و كار عبور از بحران  نيبه ا يسازگار نكهيا انيبا ب يمنابع آب تيريكارشناس حوزه مد نيا

به  يمقابله با خشكسال يجا به يبا كم آب يسازگار ينيگزيتقاضا است نه عرضه، گفت: جا تيريمد يآب

آب، بلكه در  نيدر تأم انه تنه ها يكه كاهش بارندگ يطيدر شرا ژهيبه و ست؛ين طيمناسب بودن شرا يمعن

 گذار خواهد بود. ريتأث زيبرق ن ديتول

 رسد يبه نظر م ست،يتهران متصور ن يبرا يديجد يمنابع آب گريكه د يطيكرد: در شرا ديتاك يمختار

تقاضا (مصرف) معطوف  تيريبر مد ديو شهروندان) با رانيگ ميوجهه همت همگان (مسئوالن و تصم

 و شود يمصرف م يدرصد در حوزه كشاورز 90حدود  يعنيبخش اعظم آب  ميدان يچنان كه م شود. هم

 است. تر شيبخش به مراتب ب نيمصرف در ا تيريمد تيمسئله، اولو نيبا توجه به ا

از جمله هندوانه و  ياقالم كشاورز يبرخ يرضروريمتاسفانه هنوز هم كشت نامناسب و غ نكهيا انيبا ب يو

 يها و توسعه كند سامانه يو غرقاب يسنت ياريبر، تداوم آب و آب كيراستراتژياز محصوالت غ گريد يبرخ

 گريد يگفت: از سو م،يبخش باش نيآب در ا يمدرن موجب شده است شاهد مصرف باال ياريآب

 به آن توجه داشت. دياست كه با ييها از دغدغه گريد يكي زين يسبز شهر يف آب در بخش فضامصر

 يسبز شهر يفضا ياريآب يمتر مكعب آب برا ونيليم 90از  شيادامه داد: به عنوان نمونه ساالنه ب يو

حوزه، كاشت  نيكاهش مصرف آب در ا يراهكارها برا نيتر از مهم يكيكه  شود يتهران مصرف م

 نديدر فرا ازيدر اكثر موارد آب مورد ن زياست. در حوزه صنعت ن رانيا ميبر و سازگار با اقل آب كم اهانيگ

از كشورها مقوله استفاده  ياريكه در بس يدر حال شود؛ يمصرف استفاده م بار كيبه صورت  ديتول

 هاست مد نظر قرار گرفته است. ) مدتيچندباره از آب (بازچرخان

مصارف  يمطمئن برا ينيگز يكشورها از پساب به عنوان جا يارشناس امروزه در تمامك نيگفته ا به

 ياريآب ،يدر حوزه كشاورز تيظرف نياز ا توان يعنوان مثال م . بهكنند يم يبردار آب بهره رشربيغ
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بخش  يابر يعالوه بر حفظ منابع محدود آب شود يمسئله موجب م نيسبز و صنعت بهره برد. ا يفضا

كه به علت  ييها فرونشست ديحفظ شوند و از تهد زيآب ن ينيرزميز يها همان سفره ايها  بخوانشرب، آ

 يبه مصرف باال توان ينمونه بارز م كيعنوان  آمده است كاسته شود. به ديها پد آبخوان نياستفاده از ا

حجم از آب بهره  نيا يبه جا بتوان از پسا يم يراحت اشاره كرد كه به يسبز شهر يفضا ياريآب در آب

 برد.
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 يها رودخانه يدب يدرصد 61ها و  سراب يدب يدرصد 54 كاهش؛ مسئول خبر داد كي

 11/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – كرمانشاه

 

نامناسب  تياستان كرمانشاه از وضع يا منابع آب شركت آب منطقه هيمطالعات پا ري/كرمانشاه مدسنايا

 خبر داد. يو بروز خشكسال يمياقل راتييتغ لياستان به دل يمنابع آب

نشاه با آن كه در كرما ييها يو خشكسال يمياقل راتييبا اشاره به تغ سنا،يدر گفت و گو با ا يتيعنا يوال

كه از  يا بگونه م،يدر سطح استان مواجه يبا كاهش بارندگ يجار ياظهار كرد: در سال آب م،يمواجه

نسبت به  زانيم نيكه ا ميدر سطح استان داشت يبارندگ متر يليم 159تاكنون تنها  يجار يسال آب يابتدا

 متر يليم 231دوره بلندمدت  با  درصد و نسبت به 14 يبارندگ متر يليم 185دوره مشابه سال گذشته با 

 درصد كاهش داشته است. 31 يبارندگ

 ميسال قبل از آن هم اضافه كن يها يبه كم بارش ديرا با يجار يسال آب يها يگفت: كاهش بارندگ يو

 .ميدر سطح استان نداشت ياز اسفندماه به بعد بارش خاص بايكه تقر

 ادي ها يكاهش بارندگ نيا يامدهاياستان كرمانشاه از پ يا منابع آب شركت آب منطقه هيمطالعات پا ريمد

است كه  امدهايپ نيا نياستان از مهمتر يها ها و چشمه سراب يآبده ديكرد و ادامه داد: كاهش شد

 شده اند. ياز آنها دچار خشك ياريبس

ها  چشمه تيعوض يگفت: بررس م،يهزار چشمه و سراب در استان دار 10به  كينزد نكهيبا اعالم ا يتيعنا 

ها نسبت به دوره مشابه سال  ها و سراب متوسط چشمه يكه آبده دهد يمنتخب نشان م يها و سراب

 درصد كمتر شده است. 54درصد و نسبت به دوره مشابه بلندمدت  34گذشته 

درصد و نسبت  56كرد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ادياستان هم  يها از كاهش آب رودخانه يو

 درصد كاهش داشته است. 61 زيوره مشابه بلندمدت نبه د
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 يامدهاياز پ گريد يكي نكهيا انياستان كرمانشاه با ب يا منابع آب شركت آب منطقه هيمطالعات پا ريمد

است، خاطرنشان كرد: اگر نسبت به دوره بلندمدت در  ينيرزميز يها افت سطح آب رياخ يها يخشكسال

را نسبت به دوره بلندمدت  ينيرزميكاهش سطح آب ز نيشتريدربند ب انيم -دشت كرمانشاه  م،يرينظر بگ

 مترمكعب داشته است. ونيليم 284 زانيساله به م 30

نسبت به بلندمدت  يمترمكعب ونيليم 219با كاهش  دشتيدشت ماه ياضافه كرد: در درجه بعد يتيعنا

 داشته است. يقابل توجه يكسر

 96دربند با كاهش  انيم -دشت كرمانشاه  ميكن سهيگذشته هم مقا يشد: اگر نسبت به سال آب ادآوري يو

 را داشته است. ينيرزميافت سطح آب ز نيشتريب يمترمكعب ونيليم

 يهواشناس يها ينيب شيپ نكهيا انياستان كرمانشاه با ب يا منابع آب شركت آب منطقه هيمطالعات پا ريمد

 مهياستان از ن يها شده بارش ينيب شيكرد: آنطور كه پ ديتاك دهد، يرا نشان نم ها يجبران كم بارش زين

 مهيتا ن نيفرورد مهيو از ن ندهيآ لسا نيفرورد مهياسفند تا ن مهياسفند كمتر از نرمال، از ن مهيبهمن تا ن

 به اندازه نرمال خواهد بود. بهشتيارد

در كرمانشاه است  يشكسالو خ ينامناسب منابع آب تيوضع انگريموارد ب نيمعتقد است، مجموع ا يتيعنا

شرب و صنعت است و  ،يكشاورز يمصرف در بخش ها ياصالح الگو يبرا يزير و تنها راهكار برنامه

 داشته باشند. نهيزم نيدر ا يمناسب يزيامر برنامه ر انيكه متول طلبد يم
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ها سه برابر  نرخ تخريب تاالب؛ مدير ملي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران تاكيد كرد

 12/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ها گلجن

 

 
ترين دستاورد اين طرح را تغيير رويكرد از حفظ پهنه آبي  هاي ايران مهم مدير ملي طرح حفاظت از تاالب

 .تاالب به مديريت يكپارچه حوضه آبريز عنوان كرد

ها را  ها موضوع تاالب بهمن) روز جهاني تاالب 13فوريه ( 2همزمان با  به گزارش ايسنا مهري اثني عشري

المللي و درگير  هاي مشترك بين مرزهاي جغرافيايي كشورها عنوان و اظهاركرد: موضوع پروژه فراتر از

ناپذير است چون پيامد اثرات  ها امري اجتناب زيست و تاالب  شدن كشورهاي ديگر در موضوع محيط

  .شود محيط زيستي به مرزهاي جغرافيايي محدود نمي

انداز جهاني كه  وصيف كرد و افزود: بر اساس چشمها را يك دغدغه جهاني ت وي، موضوع تاالب

هاي  درصد تاالب 35تا االن  1970خود اعالم كرده است از سال  2021كنوانسيون رامسر در گزارش سال 

اند و اين نرخ سه برابر بيشتر از نرخ تخريب  شده ها تخريب ايم و اين تاالب داده موجود در جهان را ازدست

  .ها است جنگل
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هاي ايران خاطرنشان كرد: در همين گزارش اذعان شده بيشترين  ي طرح حفاظت از تاالبمدير مل

ترين اين  ها با آن مواجهند موضوع تغيير كاربري اراضي است. عمده تهديدي كه در حال حاضر تاالب

هاي آبريز  كننده آب در حوضه ها مربوط به بخش كشاورزي است كه بيشترين مصرف تغيير كاربري

 .است

هاي ايران از  هاي ايران هم گفت: طرح حفاظت از تاالب ثني عشري در خصوص طرح حفاظت از تاالبا

المللي را در كنار  هاي گوناگون بين ميالدي شروع به كار و در فازهاي مختلف، حمايت 2005سال 

م بو ها و ترويج رويكرد جديدي تحت عنوان مديريت زيست هاي دولت براي حفاظت از تاالب حمايت

  .هاي كشور دريافت كرده است منظور مديريت تاالب به

زيست حامي اصلي پروژه بود و اين همكاري از   وي، افزود: در فاز اول صندوق اعتبارات جهاني محيط

گيري از كمك  برنامه توسعه ملل متحد) شكل گرفت. در اين فاز موفق شديم با بهره) UNDP طريق

ي دولت ايران، رويكرد زيست بومي را در سه تاالب شادگان، اروميه و هاي غير نقد المللي و حمايت بين

 .صورت پايلوت اجرا كنيم پريشان به

بوم اين است  هاي مديريت زيست هاي ايران تصريح كرد: ويژگي برنامه مدير ملي طرح حفاظت از تاالب

است كه اولويت اجراي شده   دار تعريف كه براي هركدام از اهداف راهبردي يك مجموعه اقدام اولويت

هاي  نهاد نظارتي است و دستگاه  زيست نيست چراكه اين سازمان، يك  ها تنها با سازمان حفاظت محيط آن

ها (وزارت  آبه تاالب اجرايي هستند كه مسئوليت اجراي اغلب آن اقدامات ازجمله تأمين و تخصيص حق

شاورزي) و مسائل مرتبط با معيشت جوامع وري آب در سطح مزارع (وزارت جهاد ك نيرو)، افزايش بهره

 .دارند  محلي و گردشگري (وزارت گردشگري و ميراث فرهنگي) را بر عهده

 80اثني عشري در ادامه با اشاره به تجارب اين طرح براي احياي درياچه اروميه خاطرنشان كرد: در دهه 

سال حضور  8-7مندي از تجربه  هرهو به دليل ب خورشيدي، درياچه اروميه با شرايط بحراني مواجه شد 
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زيست، مذاكراتي با  هاي ايران در سازمان حفاظت محيط المللي مثل طرح حفاظت از تاالب يك پروژه بين

دولت ژاپن صورت گرفت و اين دولت اعالم آمادگي كرد كه يك كار مشترك با دولت ايران در 

  .ام دهدحوضه آبريز درياچه اروميه با هدف احياي اين درياچه انج

ميالدي شكل گرفت و تا االن ادامه پيداكرده است، گفت:  2014وي بابيان اينكه اين همكاري از سال 

  ميليون دالر بود كه به مدت هفت سال پياپي پرداخت مبلغ اين مشاركت از سوي دولت ژاپن ساالنه يك

ر حوضه درياچه اروميه به شده است. در پايان هفت سال بنا به دستاوردهاي مثبت و تجارب خوبي كه د

ها به امضا برسانيم كه مسئوليت اجراي آن دوباره  وجود آمد، ما توانستيم يك سند سه ساله ديگر با ژاپني

 .زيست سپرده شد  هاي ايران در سازمان حفاظت محيط به طرح حفاظت از تاالب

ه، عالوه بر اين كه به دنبال مدير ملي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران تصريح كرد: در اين سند سه سال

پايدارسازي تجارب هفت سال گذشته در حوضه درياچه اروميه هستيم، دو تاالب بختگان و شادگان نيز 

هاي خود افزوديم تا بتوانيم تجارب حاصل از پروژه درياچه اروميه را در آن دو تاالب هم  به پايلوت

 .ترويج كنيم

در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه را يكي از اهداف و خاك   اثني عشري، مديريت پايدار آب

راهبردي اين پروژه توصيف كرد و گفت: با توجه به اينكه در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه، بخش 

كشاورزي بيشترين مصرف آب را داشت، تمركزمان را بر اين بخش قرارداديم بنابراين با همكاري 

روستاي  250روستا از مجموع  183زيست در   ظت محيطسازمان جهاد كشاورزي وادارات كل حفا

هاي كشاورزي پايدار را با جوامع محلي تمرين و پياده  صورت پايلوت، تكنيك اكولوژيك اين حوضه به

درصد كاهش مصرف آب در سطح  27,1طور متوسط  كرديم. بر اساس نتايج مطالعات تيم پايش ما، به

 .مزارع اتفاق افتاد

هاي جايگزين را با  راي كاهش وابستگي معيشت خانوارها به منابع آبي منطقه، معيشتوي اضافه كرد: ب
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نفر از  800روستاي پايلوت انجام شد. بيش از  34تمركز بر بانوان روستايي ترويج داديم و اين اتفاق در 

 .هاي مختلف آموزش ديدند و به فعاليت مشغول شدند بانوان روستايي در تخصص

هاي گذشته را تغيير نگاه و  هاي ايران، دستاورد اصلي اين طرح در سال اظت از تاالبمدير ملي طرح حف

ها برشمرد و تصريح كرد: خوشبختانه از اين نگاه كه فقط بايد پهنه  رويكرد در حوزه حفاظت از تاالب

آبي تاالب حفظ شود به سمت رويكرد مديريت يكپارچه در سطح حوضه حركت كرديم چون هرچه در 

 .افتد در وضعيت و شرايط كل حوضه ازجمله تاالب مؤثر است دست حوضه اتفاق ميباال

زيست، اثني عشري در پايان تأكيد كرد: تحقق  رساني سازمان حفاظت محيط به گزارش پايگاه اطالع

هاي  ها و وزارتخانه توان توقع داشت كه نگاه بخشي در دستگاه بر است و نمي كامل اين رويكرد زمان

 .هاي خوبي از اين تغيير نگاه را شاهد هستيم درصد تغيير كند اما نشانه 100طور  مدت به ر كوتاهمختلف د
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 13/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – كشد هاي آخر را مي تاالب گاوخوني نفس

 

 
ترين تاالب در فالت مركزي ايران است كه تا دو دهه پيش  تاالب گاوخوني اصفهان، مهم ايسنا/اصفهان

هاي فصلي  ها و زيرحوضه شد. البته سيالب ين ميرود تأم از منبع اصلي و دائمي خود يعني رودخانه زاينده

 .درصد بوده است 10ها كمتر از  اند، اما سهم آن و موقت ديگري نيز در تغذيه اين تاالب نقش داشته

 
المللي كنوانسيون رامسر قرار گرفت و از اين  هاي بين در فهرست تاالب 1354الب گاوخوني در سال تا
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روند كم  80اي از اوايل دهه  منظر رسيدگي دائمي به شرايط آن اهميت جهاني دارد، اما تصاوير ماهواره

فروش، مدير كل  شيشهمنصور  كند، تا جايي كه امسال، به گفته آبي اين تاالب اكولوژيك را نمايان مي

 .درصد رسيده است 99مديريت بحران استانداري اصفهان، اين روند به 

تاالب گاوخوني در حال حاضر در حدود يك درصد از مساحت خود را حفظ كرده و اين يك درصد، 

هاي فصلي كه سابقاً در  شود، بلكه در شرايط خشكسالي، حاصل سيالب رود تأمين نمي نه تنها از زاينده

يك درصدي تاالب گاوخوني در حال حاضر » زندگي ناسالم«زندگي تاالب نقش داشتند هم نيست. 

 .شود هايي است كه از شهر ورزنه به تاالب اهدا مي وابسته به زهاب

در اين  ها، مشغول كشاورزي هستند. حاصل كشاورزي كشاورزان روستاي ورزنه، با استفاده از آب چاه

ي هستند كه اول از همه باعث ايجاد درياچه تفريحي در ورزنه و محل پل هاي نامطلوب روستا، زهاب

 .وجود آورده است بابامحمود شده و سر ريز آن، جريان اندكي را به سمت تاالب به

رود همزمان بود. بنابر آمار موجود، تا پيش از  روند خشكي تاالب گاوخوني، با قطع جريان دائمي زاينده

رود تا تاالب گاوخوني، ورودي آب به تاالب تا مرز يك ميليارد متر  يندهقطع شدن جريان دائمي زا

ميليون متر مكعب در سال  18رسيده و اكنون اين مقدار به كمتر از  هاي ترسالي هم مي مكعب در سال

كه مصوبه جلسه چهارم شوراي هماهنگي مديريت حوضه آبريز زاينده رود،  رسيده است، در حالي

 .ميليون متر مكعب دانسته است 176را » حقابه محيط زيست«

رود است و  گيري براي آب زاينده هاي تصميم بعد از شرب، مصرف محيط زيست در فهرست اولويت

تعيين تكليف براي صنعت و كشورزي بايد منوط به تخصيص آب اين دو اولويت باشد، اما چيزي  قاعدتاً

جان بودن كشاورزي و مرگ تدريجي تاالب  يمهكه امروز شاهديم، زنده بودن صنايع در مسير آب، ن

 .گاوخوني و ظهور تبعات محيط زيستي آن نظير فرونشست است
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ميزان كمبود آب در «جدولي از » رود ا به پاي زايندهپ«در كتاب  اهللا انتخابي، فعال محيط زيست حشمت

ارائه داده كه در يك نگاه منابع و مصارف اين » حوضه زاينده رود با نيازهاي كنوني و آبدهي نرمال

رود و آب الحاقي تونل  نفعان زاينده ذي بندي كرده است. براساس اين جدول، حوضه را دسته

 .ن متر مكعب حقابه دارندميليو 138اول كوهرنگ، يك ميليارد و 

) 1361ميليون متر مكعب در سال، سهم شرب (براساس آمار سال  50از اين حجم آب، كمتر از 

رود و  و بنابر قانون، باقي مانده آب زاينده ميليون متر مكعب است 176سهم محيط زيست  است،

صنعت قرار بگيرد، اما عمالً داران طوماري و  تواند در اختيار حقابه آب الحاقي تونل اول كوهرنگ مي

 .افتد چنين چيزي اتفاق نمي

ميليون متر مكعب، توسط  514رود و آب الحاقي تونل اول كوهرنگ، حجمي معادل  افزون بر زاينده

تأمين شده كه البته به موازات اين تأمين » تونل دوم كوهرنگ، چشمه لنگان و پساب«دولت و از منابع 

نيز » ب اصفهان، كاشان، يزد، مصارف صنعت و مصارف چهارمحال و بختياريشر«هايي براي  منبع، حقابه

ميليون متر 363ميليارد و 2» پا به پاي زاينده رود«تعريف شده و در مجموع بنابر جدول مندرج در كتاب 

 200كمتر از  مكعب احتياجات آبي در سه استان اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري وجود دارد، كه

 .از آن، نياز تاالب گاوخوني براي زنده ماندن و زندگي بخشيدن است تر مكعبميليون م
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 اهميت تاالب گاوخوني

صورت مستقيم و غير مستقيم  گونه پرنده به 34گونه ماهي و  15گونه خزنده،  16گونه گياهي،  42زندگي 

» اي كپور نقره«ثل هايي شاخص م در گرو سالمت گاوخوني است، كه از اين ميان بسياري از آنها، گونه

هاي ساكن در اطراف تاالب  حساس و حتي در آستانه انقراض هستند. از طرف ديگر، زندگي سالم انسان

هاي آبگيري، ذرات ريز و  گاوخوني نيز متأثر از تاالب گاوخوني است، تاالب گاوخوني در تمام سال

انون بالقوه گردو غبار است هاي جاري را در خود حل كرده و حاال يك ك درشت شسته شده توسط آب

و در صورت تداوم خشكي امكان فعال شدن اين كانون وجود دارد و به گفته رئيس اداره امور آزمايشگاه 

صورت ادامه روند خشكي تاالب، وضعيت نگران  اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، در اين

 .اي را ايجاد خواهد كرد كننده

تر به  پيش هاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ه امور آزمايشگاهبابك صادقيان، رئيس ادار

متمادي توسط آب  ايسنا گفته بود: شرايط حاكم بر تاالب با توجه به ماهيت انواع رسوباتي كه طي ساليان

ك عنوان ي رودخانه يا پساب به آن منتقل شده، حائز اهميت است و با توجه به موقعيت استقرار تاالب به

كانون توليد گرد و غبار، در صورت فعال شدن آن، متناسب با شدت و سرعت باد، احتماال گسيل گرد و 

 .هاي همجوار وجود دارد غبار(ريزگرد) به شهرهاي پيرامون، كالن شهر اصفهان و حتي استان

فرونشست در چند سال اخير خشكي منابع آب زير زميني، يكي از داليل بروز  عالوه بر آنچه گفته شد،

كيلومتر مربع، يك  470در جاي جاي استان اصفهان بوده است و حاال تصور خشكي تاالبي با مساحت 

 .تهديد ملي براي بروز فرونشست خواهد بود

 
 چه كارهايي براي نجات تاالب گاوخوني انجام شده است؟

ني اشاره شد و حتي مدير ها، بارها به وضعيت حاد تاالب گاوخو سال گذشته و در جريان روز جهاني تاالب

هاي انجام شده تنها توانستيم تاالب را مرطوب نگه داريم...  با تالش«كل اداره محيط زيست اصفهان گفته بود: 
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هاي كشور را، طرحي بر  در همان سال، عباس مقتدايي، نماينده مردم اصفهان در مجلس طرح نجات تاالب». 

 .فهان را در گرو نجات تاالب گاوخوني دانستزمين مانده توصيف كرد و نجات اقتصادي اص

با تمام اين تفاسير، امسال وضعيت تاالب گاوخوني نه تنها بهبودي نيافته كه اين تاالب، عالئم حياتي را 

ماندن  با اين شرايط، امكان باقي !هاي آبي از آن باقي مانده است بيش از پيش از دست داده و تنها لكه

 .شود جهاني كنوانسيون رامسر، هر لحظه كمتر مي تاالب گاوخوني، در فهرست

كنوانسيون رامسر (كنوانسيون رامسر هاي مردم نهاد در سازمان مرجع ملي حسين رفيع، رئيس به گفته

ها تعريف كرده، اگر اين شرايط و استانداردها از دست  شرايط و استانداردهاي مشخصي براي تاالب

گيرد، اگر شرايط به تاالب  شود و در فرجه زماني احيا قرار مي مي» مونترو«برود، تاالب وارد ليست 

 ).المللي را از دست بدهد، بعيد نيست تاالب از ليست كنوانسيون رامسر خارج شود برنگردد و شاخص بين

هاي محيط زيستي  ها در ليست كنوانسيون رامسر، بايد مشوقي براي رسيدگي ملي به دارايي حضور تاالب

گيران كشور، فعاالن محيط زيستي و تمامي كساني كه  رود كه تصميم اينگونه انتظار ميشود، بنابراين 

ها، در كنوانسيوني كه براي اولين بار  خواهند، براي حفظ هر كدام از تاالب ايران را آباد و نامدار مي

 .توسط ايران جهاني شده، تالش كنند

المللي، ناراحتي فعاالن محيط زيستي را  نسال گذشته حذف اسم رامسر از لوگوي اين كنوانسيون بي

هاي مديريتي، خود  كاري برانگيخت و شمار زيادي را به واكنش واداشت، غافل از اين كه هرساله، با كم

كند، كه  دار مي گيرند و اين نه تنها غرور ملي ايران را خدشه ها در معرض فراموشي قرار مي تاالب

اي كه اكنون اهميت دارد اين است كه تاالب  مسئله .اهد شدهاي محيط زيستي خو ساز بحران زمينه

 .كشد و اين يعني اصفهان در معرض يك فاجعه ملي است هاي آخرش را مي گاوخوني اصفهان، نفس

هاي صورت گرفته توسط اداره كل حفاظت محيط  گفتني است براي پيگيري اقدامات انجام شده و هزينه

 .اي در بر نداشت روابط عمومي اين اداره كل برقرار شد، اما متأسفانه نتيجه هايي با زيست استان اصفهان، تماس
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – مخازن نسبت به سال گذشته رهيذخ يدرصد 20كاهش 

17/11/1400 

 

بهمن  16تا  ،يروز از سال آب 136شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و داده آمار

 ارديليم 21,3كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 يماه (سال آب

 درصد كاهش است. 20 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمتر مكعب رس

خبر گفت:  نيآب كشور با اعالم ا يها دفتر اطالعات و داده ركليمد -قاسم زاده روزيف سنا،ياگزارش  به

بهمن  16مهر تا  يبه سدها از ابتدا يحجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها تيوضع يبررس

 يبسال آ ابهدرصد نسبت به مدت مش 2از كاهش معادل  يمتر مكعب بوده كه حاك ارديليم 11,36معادل 

 گذشته است.

باعث رشد  رياخ يها كه بارش دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يخاطرنشان كرد: بررس يو

 سدها شده است. يرواناب ورود

 رود، ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيم نكهيا انيآب كشور با ب يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

خوزستان  هاي -درصد است، افزود: در استان 28و  96، 12ود حد يفعل طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم

 درصد است. 17 و 48حدود  بيبه ترت يجار يسال آب يمتوسط مخازن ط يپرشدگ زانيم ز،يو تهران ن
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تن  ونيليم 3 ديكشور توان تول يميو اقل يمنابع آب ايآ؛  برنج ديدر تول ييخودكفا يمعما

 17/11/1400 روزنامه خراسان مورخ برنج را دارد؟

 

 يم انيب زدهميدولت س يها تيبرنج را از اولو ديدر تول يي،خودكفا يوزارت جهاد كشاورز مسئوالن

 تن برنج را دارد؟ ونيليم 3 ديكشور توان تول يميو اقل يمنابع آب ايكنند، آ

هر  يبرا 70از دهه  شيها تا پ يرانيغله پرمصرف كشور است. ما ا نيبرنج بعد از گندم، دوم -نواز تيرع

 يحضور در صف ها 60دهه  ياز خاطرات بچه ها يكيو  ميكرد ياز نان استفاده م شتريب ييوعده غذا

مردم  شترياكنون ب همكه  ينان را گرفت به طور يرفته رفته برنج جا 70ست اما بعد از دهه نان ا يطوالن

 شيسال پ 15موضوع باعث شده دولتمردان از حدود  نيو هم كنند يوعده برنج را مصرف م كي يروز

 يبرنج مطرح شد ول ييوعده خودكفا 84كه در سال  يبرنج باشند به طور ديدر تول ييبه دنبال خودكفا

اما حاال  دهيمطلوب نرس امبرنج به سرانج يياعالم شد كه طرح خودكفا يبه صورت رسم 91در سال 

برنج روز  متيكه ق ييبرنج را داده است آن هم در روزها ييوعده خودكفا يجهاد كشاورز ريدوباره وز

 يبزرگ تلقدستاورد  كيبرنج  ييبه خودكفا دنيدر نگاه اول ،رس دياست. شا شيبه روز در حال افزا

 اياست و آ ازيمورد ن يبرنج چه منابع ديولدر ت دنيرس ييبه خودكفا يتوجه داشت كه برا ديبا يشود ول

برنج  زانيدر كنار  م ميدار يگزارش سع نينه؟ در ا ايمنابع از جمله آب در كشور وجود دارد  نياصال ا

برنج خود كفا  ديشود در تول يم ايآ مينيو بب ميسيبرنج بنو لويهر ك يآب مصرف زانيكشور از م ازيمورد ن

 نه. ايشد 

 

 برنج از كجا شروع شد؟ ييخودكفا يماجرا

 ريوز شيچند روز پ يبرنج مطرح بوده اما صحبت ها يياز دهه هشتاد بحث خودكفا ميطور كه گفت همان
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وضوع را م نيدوباره ا» است. زدهميدولت س تيبرنج اولو ديدر تول ييخودكفا«كه گفته  يجهاد كشاورز

 اياالنب خاتم رارگاهبرنج با ق ديتول يبهمن گفته بود كه دولت برا 8 نژاد، يداغ كرده است.  جواد سادات

كار  نيا يبرا» دالر ارديلياز محل تهاتر نفت سه م«ساله،  دوره پنج كيء،قرارداد امضا كرده و در طول 

 يها گفته بيدر تكذ اءياالنب رارگاه خاتمق يروابط عموم  يياختصاص داده است. البته با بروز انتقادها

 ياصل يو راهبردها ها استياز س يكيكشور  در ييغذا تيامن نيگرچه دغدغه تأم« كشور نوشت: ريوز

 يبخش كشاورز يها رساختياحداث ز قيموضوع را از طر نيمجموعه، ا نياما ا رود يقرارگاه به شمار م

برنج در كشور  ديتول ايواردات   يبرا يا برنامه چيو ه ندك يحوزه دنبال م نيدر ا يور بهره يو ارتقا

 »ندارد.

 

 كشور ازيمورد ن برنج

محاسبه شده كه با  لوگرميك 36 يرانيهر ا يمصرف سرانه برنج برا ران،يگزارش مركز آمار ا براساس

جه به تن است. با تو ونيلياز سه م شيب يبرنج كشور كم يمصرف ازين ينفر ونيليم 84 تيتوجه به جمع

هزار تن هم از  800و حدود  ديتن برنج در كشور تول ونيليم 2,2حدود  نكيموجود هم ا يگزارش ها

تن برنج  ونيليم كيشود. البته در هشت ماه اول امسال ،گمرك اعالم كرده كه  يم نيواردات تام قيطر

 وارد كشور شده است.

 

 كننده برنج ديتول يها استان

كشور به رغم  ياز استان ها يميدر ن يعني نيروند و ا يكشت برنج م رياستان در كشور ز 18 بايتقر

 شيحال ب نياز استان ها متفاوت است و با ا كيدر هر  يديتول زانيشود البته م يبرنج كشت م يخشكسال

درصد از كل  50 ديشود. مازندران با تول يكشت م يشمال يبرنج كشور در استان ها ديدرصد تول 80از 
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كل برنج در  ديدرصد از تول 20با  النيقرار دارد بعد از مازندران ،گ يبرنج داخل ديدر صدر تول رانيبرنج ا

به  يشمال يكند. بعد از استان ها يم نيدرصد از برنج كشور را تام 8رده دوم قرار دارد. گلستان هم 

برنج  يها نندهدكيتول نيعنوان بزرگ تر بهتوان  يفارس، اصفهان و خوزستان را م ياستان ها بيترت

 به شمار آورد. يداخل

 

 برنج لويهر ك ازيآب مورد ن مقدار

) را مبنا تريل 3400( رويبرنج، آمار مسئوالن وزارت ن لويهر ك ديتول ازيآب مورد ن زانيمحاسبه م يبرا اگر

برنج  ديكشور صرف تول يمترمكعب از منابع آب ارديلمي 7٫65گفت كه هم اكنون  توان يم م،يقرار ده

تن برنج در سال ،مصرف  ونيليم 3 ديبه تول دنيدربرنج و رس ييتحقق خودكفا يبرا بيترت نيبد شود؛ يم

آدرس «با عنوان  يدر گزارش نياز ا شيرسد. پ يمترمكعب م ارديلمي 10٫2از  شيبخش به ب نيآب در ا

در  يدرصد از كل آب مصرف 90حدود  يدر حوزه كشاورز يكه سهم آب مصرف مينوشت» آبخورها

در  نيكند ا يم دايپ شيافزا يبرنج به طورقطع سهم آب در حوزه كشاورز ديتول شيكشور است و با افزا

 مشكل دارند. زيآب شرب ن هياز استان ها مردم در ته ياست كه هم اكنون در برخ يحال

 

 طرح موافقان

 يو نزوالت آسمان هدررفت آب تيريكرده است با مد انيب يجهاد كشاورز ريمعاون وز يمراد اكبر يعل

توسعه  ژهيبه و يزداريآبخ يكرد. او اجرا نيبرنج را تام ديدر تول ييخودكفا يتوان آب الزم برا يم

 يچگونگ يبرا يرزجهاد كشاو ريدانست. معاون وز ازيآب مورد ن نيتام ياز راه ها يكيبندان ها را  آب

و تنها  ميسوم محصول كلزا را بكار در كشت ميتوان يبعد از كشت اول و دوم برنج م«كشت هم گفته: 

از  شيها ب استان نياست چرا كه در ا يشمال يها استان م،يكشت كلزا منابع آب سبز دار يكه برا ييجا
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 نيگزيآن را جا ديبا م،يكلزا بكار ميهكشور بخوا گريوجود دارد و اگر در نقاط د يمتر بارندگ يليم 600

 قاتيموسسه تحق يعلم ئتيعضو ه ياكبر عباد يعل.» ميد كنچغندرقن اياز جمله گندم  گريمحصوالت د

 ييبه خودكفا دنيرس يبرا يرا راه يپرمحصول و مقاوم در برابر كم آب يبرنج هم استفاده از بذرها

 دانست.

 

 طرح مخالفان

محدود  اريمانند برنج بس يدر محصول ييخودكفا يمنابع آب و خاك كشور را برا تي،ظرف كارشناسان

 نيدر ا ديوجود ندارد و كشت با يتيظرف نيچن زين يشمال يها در استان يكه حت كنند يم انيو ب دانند يم

كه  نيا انيبا ب مهرشناس در گفت وگو با   مياقل ،يناصر كرم نهيزم نيها هم محدود شود. در هم استان

وارد  ديابع بامن نيدرصد ا 60درصد است و  40 ريپذ ديمجاز برداشت از منابع آب تجد زانيحداكثر م

كه  نيا ياما به جا ميدار ريدپذيمترمكعب آب تجد ارديليم 100شود، افزود: ما هم اكنون حدود  عتيطب

و  ميكن يمترمكعب آن را استفاده م ارديليم 90حدود  م،يمنابع را استفاده كن نيمترمكعب از ا ارديليم 40

ها شده  رودخانه يخاك و خشك شيسافر ،ييزا ابانيب ،يدگيو خشك يفعل طيشرا جاديباعث ا نيهم

آن  يبرا يتوان ارزان تر از آب مصرف يرا كه م يبرنج ديباورند چرا با نياز كارشناسان بر ا يارياست. بس

 زيبرنج ن دكنندگانيانجمن تول نيرساند. عالوه بر ا ييخودكفا بهدر كشور  يخشكسال متيوارد كرد به ق

 ليجم نهيزم نيبرنج را رد كرده است، در ا ديدر تول ييفادر واكنش به مباحث مذكور، امكان خودك

برنج در  ديتول ييضمن رد امكان خودكفا ييبرنج در گفت وگو دكنندگانيانجمن تول ريدب ق،يشا زادهيعل

 ريسطح ز زانيبه بعد م 95هزار تن در سال است. از  250و  ونيليم 2برنج  ديآمار تول«كشور، اظهاركرده: 

 ديجاست كه با نينكرد ا دايپ شيو عملكرد افزا ديتول زانياست كه م يدر حال نيفت اكشت برنج باال ر

 » داشت؟ يا دهيمؤسسه برنج چه فا يارقام پرمحصول از سو يها معرف سال نيدر ا ميبگو
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 18/11/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – كشور يآب سدها ريذخا شيافزا

 

 يروز از سال آب136شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها   : آمار دفتر اطالعات و دادهاقتصاد يايدن

و  ارديليم21آب در مخازن سدها به حدود  ريماه مجموع حجم ذخا بهمن 16)، تا 1400-1401 ي(سال آب

 است. دهيرسمترمكعب  ونيليم300

فصل  نيها در ا   بارش زانيچندان مطلوب نبود. م زييكشور در پا يها   بارش تيوضع ،»رنايا«گزارش  به

از  يكياعالم كرده بود،  يسازمان هواشناس تر شيبرخالف آنچه پ يجار سال زييآن است كه پا انگريب

نسبت  به يها   شده و بارش ربهت يسال كمدر زمستان ام تيبود. اما وضع رياخ قرن مين يها   فصل نيتر   خشك

باره گفت:  نيآب كشور در ا يها   دفتر اطالعات و داده ركليدر كشور در حال وقوع است. مد يخوب

بهمن معادل 16مهر تا  يبه سدها از ابتدا يحجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها تيوضع يبررس

. دهد   ينشان م يدرصد 2گذشته كاهش  يت مشابه سال آبمترمكعب بوده كه نسبت به مد ارديليم11/ 36

باعث  رياخ يها   كه بارش دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يزاده افزود: بررس قاسم روزيف

 سدها شده است. يرشد رواناب ورود

 رود،   ندهيچون زا يمهم يسدها يپرشدگ زانيآب كشور ادامه داد: م يها   دفتر اطالعات و داده ركليمد

 يها    زاده افزود: در استان درصد است. قاسم 28و  96، 12حدود  يفعل طيدر شرا دروديو سف انيو ن ليشم

درصد  17و  48حدود  بيرتبه ت يجار يسال آب يمتوسط مخازن ط يپرشدگ زانيم ز،يخوزستان و تهران ن

 است.
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 – استآب  تياز وضع تر يخاك بحران تيوضع پژوهشگر حوزه خاك و آب: كي

 20/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

از  تر يخاك بحران تيدر حال حاضر وضع كه-نيا انيپژوهشگر حوزه خاك و آب با ب كي/اصفهان سنايا

 عبور كرد. زياز بحران خاك ن ديعبور از بحران آب، ضرورتاً با يفت: براآب است، گ تيوضع

گوناگون  يها است و چرخه يلحظه در حال دگرگون به تر، لحظه هرچه تمام ييايبا پو نياست كه زم ها قرن

 تحوالت است. نيبر ا يديو ... تائ ستيز ،يشناس خاك، آب خت،ير نيسنگ، زم

 يها و بحران امدهايپ زيو ن يآب يها و حوضه ستيدر چرخه ز انيخاكزنقش خاك و  تيتوجه به اهم با

 سنايا يدر ارتباط تنگاتنگ با خاك است، خبرگزار ينوع كه به رياخ يها در سال يآب از كم يناش

 قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيپژوهشگر و عضو ه ،يمحمد يوميق ديبا دكتر حم ياختصاص يوگو گفت

كرده  يرا بررس نيكره زم اتيو ح يساز خاك سالم در زندگ و تمدن ياتيخاك و آب داشته و نقش ح

 است.

 ن،ياتريو پژوهش مشغول است، خاك پو يهاست در حوزه خاك و آب به بررس كه سال يوميگفته ق به

با مشكالت خاك و  ينوع به يآب كم يها است و بحران يهست دهيپد نيرتريپذ تيريو مد نيسودمندتر

 .ميابيرا در انيخاك و خاكز ديست؛ پس نخست باگره خورده ا انيخاكز

 يشناس ختير نيو زم يشناس نيادوار گوناگون زم داديرو نيتر ها را مهم و تكامل خاك ليتشك يو

تاكنون، آغاز شده است، به  شيسال پ ارديليم مياز چهار و ن ييزا ختير نيزم دهيپد نكهيا انيدانست و با ب

 ،يمياقل ثيوارم جزء ها- و اظهار كرد: خاك ديتأك يشناس  يستخاك و آب در علم ه تينقش و اهم

 زيانسان، اشرف مخلوقات ن ،ينيد يها است و براساس آموزه رنديدناپذيو تجد يفرانسل ،نسلي- نيب نه،يريد

 شده است.  دهياز خاك آفر
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 ستيز طيمح ندهيپاال ها؛ خاك

شده است؟، گفت: خاك  ليتشك يو از چه مواد ستيپرسش كه خاك چ نيدر پاسخ به ا يوميق

شامل مواد  دهيچيو پ يعياست و متشكل از توده طب نيزم يبر رو اتيپوسته، پوشش و بستر ح نيتر مهم

و  يو درشت، همراه با مواد آل زير يها زهيبا سنگر يو رس و در موارد لتيذرات شن، س ،يمعدن

و تكامل متفاوت  ريبا ضخامت متغ يكيژنتمتفاوت  يها افق ايو  ها هياست كه از ال يخاكز زجاندارانير

 ها يژگيگوناگون به و يها يو كان ها- نراليآن دربردارنده هوا و رطوبت است. م يها و روزن شده ليتشك

 .دهند يم يمتفاوت و مشخص يكيبار الكتر يو حت يها، غنابخش خاك يها يو توانمند

 يداريگفت: نقش خاك در پا نيزم هاريها در س خاك يها و نقش تياهم حيپژوهشگر در توض نيا

 نبي اتصال و ارتباط حلقه عنوان به) پدوسفر( كره- اثبات شده است. خاك ها بوم ستيو ز اتيح

) شناخته وسفريموجودات زنده و انسان (ب ،ياهگي پوشش كره،-آب ،)اتمسفر( هواكره كره، -سنگ

 است. ستمندانيو ز ارهيس ستيو ز اتيدر چرخه ح يدينقش مهم و كل نيچند يو دارا شود يم

ها  دانست و گفت: اگر خاك طيمح ندهيها را پاال خاك و آب خاك قاتيموسسه تحق يعلم ئتيه عضو

بافر،  طيعنوان مح . خاك بهكردند يم ستيز رقابليبشر غ يرا برا نيزم ها، كربيو م ها ندهينبودند، آال

 نيتر و مهم نتري- معنوان سال و به كند -يم ميو تنظ ليخود تعد يرامونيپ طيگوناگون را در مح راتييتغ

 .كند ي) عمل مكننده هيدارنده، جابجاكننده و تصف رطوبت (نفوذ دهنده، نگه رهذخي- يعيسد طب

تا  ونيلياز جمله چند م رپذي- ستيگرم خاك ز كيداد: در هر حيپژوهشگر حوزه خاك و آب توض نيا

 ونيليم 20تا  كي ،يباكتر ونيليم 500شامل سه تا  تواند يوجود دارد كه م يخاكز زجاندارير ارديليچند م

مخمر،  ونيليم كيهزار تا  كيقارچ،  ونيليم كي)، پنج هزار تا Actinnomycetes( ستينوماياكت

نوع و شُمار  ،ي) است. فراوانNematodesها و ده تا پنج هزار ( تا پانصدهزار پروتوزئرها و جلبك كي

 .شود يخاك را موجب م يزيحاصلخ زانيو م يستيز ييايپو زجانداران،ير
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اند؟ گفت: ماده  ها كدام و تحول خاك ليتشك ياصل يندهايپرسش كه عوامل و فرآ نيدر پاسخ به ا يو

 و ها- سنگ شكل به و ها- و آتشفشان ساخت نيزم يندهايهستند. مواد از راه فرآ نياديدو عامل بن يو انرژ

 نيارسال و تأم د،يتول ي. كانون، منبع و منشأ اصلشود يانباشت م جابجا و نزمي پوسته در ها، كوهستان

 ييوهوا و آب يمينور و حرارت است. تحوالت اقل ،يتابش يانرژ كننده نياست كه تأم ديخورش زين يانرژ

 .شود يم نيتأم ديهستند، از راه نور خورش ها ختير نيها و زم عوامل سازنده خاك نيتر ياز اصل يكيكه 

ها  خاك ايپرسش كه آ نيخاك و آب در پاسخ به ا قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيبازنشسته ه استاد نيا

دارند. بر اساس  گريكديبا  ييها ها، تشابهات، اشتراكات و تفاوت . همه خاكرياند؟ گفت: خ مشابه يهمگ

 كه هشت دهش يي، دوازده راسته خاك تاكنون در جهان شناسا»ها جامع خاك يبند طبقه ديمرجع كل«

 گزارش شده است.  شتربي ها-و شش راسته از آن ييشناسا رانيراسته در ا

 كايآمر نياز هفده هزار نوع خاك فقط در سرزم شيب ش،يسال پ ستيپژوهشگر ادامه داد: تا حدود ب نيا

و  ييتعداد، انواع خاك در جهان شناسا نيكه چند برابر ا شود يزده م نياست. تخم شده يو معرف ييشناسا

 باشد. شده يمعرف

اند، اظهار كرد:  قرار گرفته يشناس كشور كه تاكنون مورد مطالعه خاك يها و پهنه يبا اشاره به اراض يو

كشت و  قابل اي يكشاورز يها هموار و نسبتاً هموار و عرصه يهكتار و عمدتاً در اراض ونيليم 22از  شيب

مؤسسه  يو مطالعات يوهشپژ يتاوردهاشده است. بر اساس دس يشناخت خاك يها يبررس ران،يا ياريآب

منابع و استعداد  ميونيليم كيخاك در نقشه  رگروهيز 110از  شيخاك و آب كشور، ب قاتيتحق

از هزار نوع خانواده خاك متفاوت در  شيب ها، نيو گزارش شده و بر اساس تخم ديتائ رانيا هاي- خاك

 يشناس ناهمگون بوم طيو متأثر از شرا رانياوت امتف يايجغراف يها گوناگون كشور و در عرض يها مياقل

 يو معرف ييو عمدتا شناسا ليتشك يوهوا شناخت و آب ساختي-خاك ،يشناس ختير نيزم ،يشناس نيو زم

 شده است.
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 ايو آس انهيخاورم يشناس خاك يندهايفرآ شگاهينما رانيا

 يها دهيو پد زآبخي زا،-ساز، خاك خاك يندهايو پژوهشگاه فرآ شگاهينما نيتر را مهم رانيا نيسرزم يو

داد:  حيكرد و توض يمعرف ايو آس انهيمنطقه خاورم يشناس و خاك شناختي-ختري- نيزم ،يشناخت نيزم

البرز، سهند، سبالن،  رس،در اطراف زاگ توان يرا م ها يو توانمند ها ييبايز ها، يمواهب، شگفت نيتبلور ا

ها،  ها، رودخانه ها، قنات چشمه ،يعيمنابع طب زيركس، كرگز و نك ركوه،شي هزار، دنا، الوند، داغ،- كپه

 و ارزشمند مشاهده كرد. زيحاصلخ يها و دشت كيكارست يفضاها

 يها ختير نيها و زم قلمرو خاك ياصل يها پرسش كه معضالت و چالش نيدر پاسخ به ا يوميق

شامل نبود تفكر خردورزانه،  انريا يها خاك ياصل يها اند؟، گفت: چالش كدام رانيدر ا رپذي- ستيز

 ندهيو فزا شتابان راتييتغ ن،يدر استفاده از منابع سرزم داريتوسعه پا مينگر، نبود پارادا بوم سازگار، جامع

 ييخاك، شورشدن، فقر مواد غذا شيفرسا ،يو جنگل يمرتع ،يكشاورز يها در عرصه ياراض يكاربر

 مؤثر) است. شيو آ تيدون تقوها (ب خاك ييعناصر غذا كشي-برون زيو ن يذات

 ايها، محدود و  خاك ييايميوشيب طيمح فيها، تضع خاك يادامه داد: كاهش روزافزون مواد آل يوميق

در خاك و آب و محصوالت  ها ندهيو آال ها يآلودگ ،يخاكز زجاندارانيو ر انينابود شدن خاكز

 شورشدن ن،ينو يها ياز فناور يناكافبرداران، استفاده  بودن دانش در هكتار بهره نيپائ ،يكشاورز

 ياراض زها،يدر آبخ ژهيو ها به خاك ديشد شيفرسا ،ييزا ابانيب ت،يريسوءمد ليها به دل خاك يجيتدر

 يو نبود برنامه و اهتمام كاف زهايرهاكردن و رهاشدن آبخ ن،يها، فرونشست زم و سرآب حوضه دار بيش

است  ييها چالش گريد از نيسرزم شيآما نيبه مواز يجهتو يو ب زهايآبخ داريپا تيريدر حفاظت و مد

 .كند يم ديرا تهد رانيا ينيو منابع سرزم ميكه با آن مواجه هست

 ن،يهر سرزم عتيطب ياصل هيخاك و آب، خاك و آب، سرما قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيباور عضو ه به

 .رنديناپذ كياما تفك رپذي- تيريمد گر،يكديوامدار  ،يعيدو مؤلفه مهم منابع طب
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 آب است تياز وضع تر يخاك بحران تيوضع

عبور از  يآب است، گفت: برا تياز وضع تر يخاك بحران تيدر حال حاضر وضع كهنيا انيبا ب يوميق

و  فياز تضع ياز بحران آب، ناش يعبور كرد. بخش زياز بحران خاك ن ديبحران آب، ضرورتاً با

 .كنند مي عمل انبار-به منزله كوزه و آب عتطبي رد ها- منافذ خاك رايخاك است، ز يفرسودگ

توأمان  يداريپا يخواهد بود. برا داريآب، فقط در ظرف سالمِ خاك پا داريداد: مظروف پا حيتوض يو

 يطيمح ستيو ز كياكولوژ يها تي) و ظرفختير نيها (خاك و زم ظرف ديمنابع خاك و آب، با

 ها، شش برابر آبِ خاك يها روزن يو رطوبت يآب تيرف. ظميرا ارتقاء و بهبود بخش يآب يها حوضه

 .ميا غافل بوده تيظرف نيهاست كه از ا رودخانه

 انيب ،يسال و خشك ليس يزمان هم يها  علت نيتر از مهم يكيپژوهشگر حوزه خاك و آب،درباره  نيا

 اينافع را ندارد و  يها همه باران يشده و توان جذب، نفوذ و نگهدار داريكرد: ظرف خاك شكسته و ناپا

 است. افتهيجذب و نفوذ كاهش  بيضر

خاك و  دياست. پس نخست با يهست دهيپد نيرتريپذ تيريو مد نيدتريخاك، مف يوميگفته ق به

 .ميابيرا در انيخاكز

 نياز دلسوزان و دانشمندان كشور در ا ياريبارها بس رياخ يها در سال كه-نيا انيپژوهشگر با ب نيا

را بر اساس  نياز منابع سرزم يو حفاظت نهيبه يبردار و بهره تيرياند و ضرورت مد ار دادههشد ها- نهيزم

 انيخاك و آب ب ابعو خردورزانه من انيبن مسئوالنه، دانش يحكمران زيو ن نيسرزم شيآما نيمواز

 ،ياحبوده، اما به مرحله طر ها شيو در هما شنهاديصورت پ موارد به نياند، گفت: البته همه ا كرده

 ر،ياخ يها سده يگفت كه ط توان ياست. به جرأت م دهيو اعتبارات نرس شهياند نياجرا و تأم ،يزير برنامه

 ها-آن يحفاظت و توانمندساز ياما برا اند،- دهيرا دوش نيمنابع خاك و آب سرزم شتر،يب انيرانيا

 .اند- دهنكوشي
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 دباي الزاماً كه ها حوضه وآب-منابع خاك  يوبر ر ها- يبارگذار زانيكرد: عالوه بر نوع و م ديتأك يو

است كه هرگونه  نيتر ا باشد، نكته پنهان و مهم ييفضا شيو آرا عيو با توز انبني -عالمانه، عادالنه و دانش

تك  در تك تيو فعال يكاربر نههرگو يزمان-ييفضا شيآرا يباشد. به عبارت شده شيآما ديبا يبارگذار

و مالحظات  نيسرزم شيآما نيناهمگون كشور براساس مواز يِنقشه خاك و اراض يواحدها

 .رديصورت پذ يطيمح ستيز

 ينوع زين يكشاورز ،يساز و راه يكاو معدن ،يخاطرنشان كرد: افزون بر صنعت، توسعه شهر يوميق

و بر  داريپا شده، شآماي سازگار،-بوم  ديو ضرورتاً با شود يمحسوب م نيمنابع سرزم يبر رو يبارگذار

روزافزون و  يازهايباشد، نه براساس ن يطيتوان مح يابيو ارز يشناخت بوم يها تياس استعدادها و ظرفاس

 .ينادرست نسل كنون يآرزوها يو برخ ندهيفزا

 گفتگو ادامه دارد... نيا
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خبرگزاري ايسنا  – اينفوگرافيك / شاخص كشورهاي جهان در حفاظت از محيط زيست

 20/11/1400مورخ 

 
، دانمارك، سوئد و نروژ برترين 2022براي سال » شاخص حفاظت از آب و هوا«بر اساس گزارش 

ي هستند. در كشورهاي جهان در زمينه حفاظت از محيط زيست و تالش براي جلوگيري از تغييرات اقليم

هاي  استفاده از انرژي«، »اي ميزان آزادسازي گازهاي گلخانه«اين گزارش، كشورها بر اساس چهار معيار 

اند. در اين  مورد بررسي قرار گرفته» هاي آب و هوايي سياست«و » ميزان استفاده از انرژي«، »تجديدپذير

آن جاي  62يد؛ فهرستي كه ايران در رده كن اينفوگرافيك بهترين كشورها در اين فهرست را مشاهده مي

 CCPI :ها منبع داده گرافيك: پدرام آقايي .گرفته است
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و  ستانيهستند/س ويواكتيراد يژرف حاو يها آب شد: حيتشر لنايوگو با ا در گفت

 23/11/1400خبرگزاري ايلنا مورخ  – دل نبندد رمتعارفيبلوچستان به آب غ

 

اعالم كردند كه آب ژرف  ستيز طيكارشناسان مح رايگفت: اخ ستيز طيفعال بخش آب و مح كي

رادون  يدارا شوند ياستخراج م اديكه از عمق ز ييها آباست، از ابتدا مشخص بود كه  ويواكتيراد يدارا

 مضر است. يسالمت يبوده و برا زا بياست كه آس

ژرف اظهار داشت:  يها برداشت آب يابيدر ارز لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يموسو محسن

 يهزار متر حفار 3 تا 2عمق  نيچاه آب ب 3آغاز و تاكنون  ستانيآب ژرف از منطقه س يپروژه مطالعات

 يها آب نيا كهاست  نياند، اما موضوع ا داشته يآبده يريها مقاد چاه نيشده و طبق اطالع حاصله ا

به  ديهم انجام شده اما نبا يكار انجام شده، گرچه مطالعات نيبار بوده كه ا نيو اول دهينرس تيژرف به قطع

 .دش يمطرح م ستانيآب س نيتام يبرا دبخشيعنوان نكته ام

است، از ابتدا  ويواكتيراد يآب دارا نياعالم كردند كه ا ستيز طيكارشناسان مح رايافزود: اخ يو

 يبوده و برا زا بيرادون است كه آس يدارا شوند ياستخراج م اديكه از عمق ز ييها مشخص بود كه آب

 يمنبع قطع كي وانعن آب را به نيا ديمضر است، از چند ماه قبل كارشناسان اعالم كردند كه نبا يسالمت

متر مكعب در  ونيليم 50از  شيب ستانيس نكهيرا با آن گره بزنند، مضافا ا ستانيآب س نيمطرح كنند و تام

 اتيخصوص نيحلقه چاه با ا 150تا  100آب حداقل به  زانيم نيا يدارد كه برا ازيشرب ن يسال آب برا

 .ريخ ايآب خواهند داشت  ايآ شوند يم حداثا هنديكه در آ ييها چاه ميدان ينم نكهياست، ضمن ا ازين

است و  ريدپذيآب تجد نيكرد: طبق مطالعات گفته شده كه ا حيتصر ستيز طيفعال بخش آب و مح نيا

 نيرا با ا ستانيمردم س ازين نيفورا قضاوت كرد و تام ديدارد نبا يبه مطالعه و بررس ازيندارد اما ن يمشكل

مس در حال  نچند معد ستانيدر منطقه س ست،ين كيموضع صفر و آب ژرف متصل كرد، در هر حال 
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 يمناسب باشد چون آن اطراف آب تواند يآب معادن م نيتام يآب برا نيوجود دارد كه ا يبردار بهره

 .ستين دياست، قابل تائ ازيو سالم ن داريو پا اديشرب كه آب ز يبرا يول ستين

رودخانه بوده و  ير شهر سراوان منطقه بلوچستان كه خود داراد يچرا دستگاه حفار نكهيبا انتقاد از ا يو

چاه  ديكه چرا در منطقه بلوچستان با ستيكرد: هنوز مشخص ن ديدارد، مستقر شده، تاك يبارش فصل

 زين استان نياصفهان هم مطرح شده كه در ا يژرف احداث شود، عالوه بر آن در جلسات استاندار

مشخص  جهيو نت رديمطالعه صورت گ دياست، ابتدا با يار اشتباهكه ك يدر حال رديصورت گ يحفار

 مشخص كنند. يا بودجه فيفورا وارد فاز اجرا شوند و رد نكهيشود، نه ا

چاه در  100شرب حداقل به  نيتام يكرد: برفرض كه آب سالم هم باشد آب ژرف برا ديتاك يموسو

 ازيپمپاژ ن يكه برا يزاتيادوات و تجه شود، يمپمپاژ  اديز ارياست چون از عمق بس ازين ستانيمنطقه س

 وزارتدالر است،  4از  شيمتر مكعب آب ژرف ب كيبرداشت  نهيهز شود، ياست به سرعت فرسوده م

 كند يم نيتضم ستانيس يشرب اهال نيتام يآب ژرف را برا ديمتر مكعب خر ونيليم 10اعالم كرده  روين

 ازيروستا به آب شرب ن 600شهر و  5 يمتر مكعب برا ونيليم 50 ستانيهر سال در منطقه س نكهياما سوال ا

 استان خواهد بود؟ يآب ازين يآب پاسخگو نيا ايدارد، آ

چون  مييبگو ميتوان يكرد: ما نم انيكشورها در حوزه آب ژرف ب گريدر ادامه با اشاره به تجربه د يو

 نهيدر زم رانيكال ا م،يكار را بكن نيهم ديبا اند ما هم ژرف كار كرده يها آب يعربستان رو ايو  اياسترال

آب از منظر استحصال منابع  يخوب عمل نكرده و در حكمران ينيرزميز يها برداشت از آب تيريمد

 ندهيآ يها را كه متعلق به نسل كياستات يها از آب يميكه ن يناكارامد بوده، به طور اريبس ينيرزميآب ز

چون  نيها بوده است، بنابرا كه حاصل آن فرونشست اغلب دشت ميا ها استحصال كرده است، از دشت

ژرف  يها آب يرو شود يم شنهاديپ ميرندا ينيرزمياستحصال آب از منابع ز نهيدر زم يكارنامه خوب

با   2000بود كه در دهه  ميمثل عربستان را شاهد خواه يچون سرنوشت ميهرچند هم موفق باشد كار نكن
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 ياكنون آب تمام شده و  منابع چندان يشد ول ليبه صادركننده گندم تبد يحتآب از منابع ژرف  نيتام

آب را حل  يما تا مسائل حكمران يحاصل كرده باشد ول ييها تيموفق ايمثل استرال يكشور ديندارد، شا

 .ميداشته باش ينيرزميمنابع آب ز يرو يتيريمد ميتوان ينم مينكن

 ييباال نهيهز ديبا اديبرداشت آن از عمق ز يالم باشد براآب س نياگر ا يخاطرنشان كرد: حت يموسو

و سراغ  ميده يها را از دست م ها فرصت پروژه نيبا ا نكهيدارد، مضافا ا ازيبرق ن نيتام رد،يصورت گ

 رويوزارت خارجه و ن م،يكن يآب كار نم يپلماسيد ياست، ما رو افتهين تيكه هنوز قطع ميرو يم يمباحث

و  بر نهيآب ژرف كه هز ياز افغانستان را رها كرده و دنبال حفار يمتر مكعب ونيليم 820حقابه  نيتام

 اند.  دشوار است، رفته

و افغانستان بروند و  رانيها سراغ پروتكل ا طرح نيپرداختن به ا يبه جا شود يم شنهاديگفت: پ يو

انتقال آب از  گرياقدام دشود،  نيتام قيو آب از آن طر ييپروتكل اجرا نيفراهم شود كه ا يداتيتمه

 عمان است.  يايدر

دارد،  تياهم اريبس يشيالج دروازه كشور است، از نظر سوق ستانيس نكهيا انيكارشناس حوزه آب با ب نيا

 40ندارد و متاسفانه در  رمندياز ه ريغ يگريمنبع آب د چيه ستانيشود، س نيتام يبه لحاظ آب ديبا نيبنابرا

 اند. بوده لو كال منفع فيحوزه ضع نيدر ا رويخارجه و ن اقدامات وزارت ريسال اخ
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روزنامه  – رانيا نيدر كم يآب فقر؛ هشدار داد 1420افق  يمجلس برا يپژوهش يبازو

 23/11/1400دنياي اقتصاد مورخ 

 

كشور به  ريدپذي، سرانه منابع آب تجد1420در افق  دهد يمجلس هشدار م يپژوهش ي: بازو اقتصاد يايدن

است.  رانيا نيدر كم يفقر آب گريهر نفر در سال برسد؛ به عبارت د يكمتر از هزار مترمكعب به ازا

است؛ عامل  ندهيآ درحاكم بر كشور  تيوضع كننده نييتع يعلت اصل ايدو عامل  دهد ينشان م ها يابيارز

 هست؟ يراهكار طيشرا نيعبور از ا يبرا اي. آيو عامل انسان يعيطب

عامل  ،يدما و كاهش بارندگ شيافزا دهياست. وقوع همزمان دو پد يورود به بحران آب ريدر مس كشور

مجلس، عامل  يپژوهش يارش بازواست. بر اساس گز يبه بحران آب يفاز كشور از تنش آب رييتغ يعيطب

 يآب عمناب تيريمد است كه به عدم ينقش دارد و آن عامل انسان طيشرا نيدر وقوع ا زين يگريد

منجر خواهد شد. طبق  1420كشور در افق  يبه بحران آب يو انسان يعي. مجموع دو عامل طبگردد يبرم

 كيكه سرانه مصرف آب در  شود يمگفته  يتيبه وضع يفالكن مارك، بحران آب يشاخص جهان فيتعر

. برآورد شود يم يصورت كشور دچار فقر آب نيكه در ا ابديكشور به كمتر از هزار مترمكعب كاهش 

به واسطه شدت  رو، شيدو دهه پ ياست كه سرانه مصرف آب در كشور ط نيمجلس ا يها   مركز پژوهش

مترمكعب افت نسبت به سرانه 300و با  بداي   يكاهش م يگرياز هر زمان د شيب مياقل راتييگرفتن تغ

 .كند    يمترمكعب سقوط م976امروز، تا 

شدن منابع  يبلكه خال ،يدما و كاهش بارندگ شيبخش آب اما نه افزا تيريمد يرو شيپ ياصل چالش

به  رياخ انيسال ياضافه مصرف كشور بوده و ط ريگ   ها ضربه   قرن يكشور است كه ط ريدناپذيآب تجد

به تاراج رفته است. هشت استان در كشور وجود دارند كه مصرف آب شرب  هيرو   يب يها   برداشت واسطه

 وابسته است.  ينيرزميدرصد به منابع ز80آنها تا 
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درصد است، اما 40حدود  ينيرزميز يها   برداشت از سفره يجهان نيانگيم نكهيبا ا كند، يم ديگزارش تاك

 يدرصد رفته است كه موجب شده كشور برا100 يها تا ورا سال ايناطق م يعدد در برخ نيا رانيدر ا
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/ 1 شيكشور شاهد افزا ر،ياخ يها شود. از آنجا كه در سال دفاع   يب نده،يآ يآب يها مقابله با بحران

وقوع  كند، يتجربه م زيها را ن   ساالنه بارش نيانگيم يدرصد9هوا بوده و افت  يدما نيانگيم يا   درجه1

. كارشناسان ستيدور از انتظار ن 1420مجلس در افق  يها   مركز پژوهش ياز سو شده ينيب شيپ يويرسنا

 يو از مجرا رنديبگ يبخش آب را جد تيرياند كه مد   كرده هيكشور توص استگذارانيمركز به س نيا

اتخاذ  عتايبپردازند. طب كيحوزه استراتژ نيا تيوضع ريآب به تدب يبخش و اداره عموم نيا نيقوان

آب و سهولت  ي. ارزاناستراهگش نهيزم نيرا كاهش دهد، در ا ينيرزميز يها   كه تاراج سفره يريتداب

در نقشه  ديبا استگذاريهستند كه س يموضوعات مهم يحفار آالت   نيماش لهيبه وس نياستخراج آن از زم

مركز  ياز سو شده ينيب شيپ يآب يويبخش آب به آنها توجه نشان دهد. در سنار تيريمد ديجد

عبور كشور از  يكه به معن ابدي   يمترمكعب كاهش م976سرانه آب به  1420مجلس، در افق  يها   پژوهش

 يبرا شده ينيب شيپ تيبا فرض جمع و،يسنار نياست. ا رانيآب در ا يو وقوع بحران جد يمرحله تنش آب

است؛  ريدپذيآب تجد زانيمترمكعب م ارديليم103نفر) و با فرض  ونيليم106(حدود  1420كشور در افق 

همزمان  كند يم حيهزار مترمكعب است. گزارش تصر ريسرانه آب به ز زانيكاهش م يكه به معن يتيوضع

 ر،ياخ يها در دهه زيمنابع ن نيروند شاخص سرانه ا ر،يدپذيو كاهش منابع آب تجد تيبا رشد جمع

، به 1335مترمكعب در سال 6900ر آن از مقدا كه يطور دهنده كاهش منظم آن است؛ به نشان

مترمكعب سقوط كرده است. در 1462به حدود  1390و در سال  دهيرس 1376مترمكعب در سال 2165

 شيروال پ نيبا هم تياست و اگر وضع دهيمترمكعب رس1294عدد طبق برآوردها به  نيهم ا 1395سال

گزارش، از آنجا كه  نيا يد. برمبنامترمكعب از سرانه آب كم خواهد ش320سال حدود 20 يرود، ط

كشور در طول دو  يآب تيانداز امن   چشم كند، يبرداشت م ينيرزمياز منابع ز يدوبرابر استاندارد جهان رانيا

 يها   با برداشت از آب نياز ا شيهمزمان مصرف تا پ شيشدت خطرناك است. افزا به ندهيدهه آ

 يكم اريبس يها   آب موجب شده است تا روان ريتبخ شيافزا اما كاهش بارش و شد؛   يم تيحما ينيرزميز
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كه  ينماند؛ موضوع يباق يپوشش اضافه مصرف كنون يبرا يشوند و منابع ينيرزميز يها   وارد سفره

 يمتر آب نيتر مهم رسد يساخته است. به نظر م تر   يجد يآب را از هر زمان تيريمد ينيضرورت بازب

 ميتنظ يبه شكل ندهيسال آ20در طول  رانيباشد كه اقتصاد ا نيا ديبا ندهيآدر طول دو دهه  استگذاريس

سازگار شود. رشد  يو اصطالحا با خشكسال ديايآب كنار ب يمترمكعب300شود كه با افت مصرف سرانه 

امسال در  يها   است. از آنجا كه آمار بارش ياتيح ريمس نيمصرف آب در ا نهيكشور در زم يور   بهره

 ده،درصد كاهش را تجربه كر 72تا  3 نيب نيانگيدرازمدت به طور م نيانگيكشور نسبت به م استان21

آنها متفاوت است،  يدگيها كه اندازه خشك   از استان كيمتفاوت هر  تيناظر به وضع يرياتخاذ تداب

مختلف  ينبازه زما دما و بارش در طول پنج تياز وضع ينهاد پژوهش نيا ي. بررسرسد   يبه نظر م ياتيح

كاهش بوده و از آن سو خطر  وستهيآب پ نهيكشور در زم يداريكه پا دهد ينشان م قرن مياز ن شيب يط

آب قابل  زانيم سهيمجلس با مقا يها   شده است.  كارشناسان مركز پژوهش تر   يلحظه به لحظه جد يآب    كم

حدود  ديتعادل، حداقل با طيه شراب دنيرس ياند كه برا   مشخص كرده يبا مصارف فعل يزير   برنامه

در  ينيرزميتراز سطح آب ز شيافزا يعني فيتكل ني. اابديمصارف كاهش  زانيمترمكعب از م ارديليم11

 يها   از برنامه كدام چيتوسعه كشور از برنامه سوم تا ششم لحاظ شده؛ اما متاسفانه در ه يها   همه برنامه

 ارديليم15مصارف تا حدود  ديبا ياست. البته در بخش كشاورزمالحظه نشده  تياز موفق يتوسعه، آثار

 يياجرا يدرست به يآب   با كم يمصوب سازگار يها   است برنامه ازين نهيزم نيكه در ا ابديمترمكعب كاهش 

درصد آب  60در جهت كاهش مصارف آب تا حد كمتر از  يزير   شوند. اما در بلندمدت، برنامه

بر  ديو تاك يخصوص در بخش كشاورز به يامر مستلزم تحول جد نيكه ا رديصورت گ ديبا ريدپذيتجد

وضع موجود به آن  انيگزارش در ب نيكه در ا يگريتقاضاست. نكته مهم د تيريو مد يور   بهره يارتقا

 عيآن در توز يمختلف است كه جلوه اصل زيآبر يها   نامناسب در حوضه يتيريمد طياشاره شده، شرا

از  شيمراتب ب از مناطق به يمصارف برخ زانيم كند يم ديبروز كرده است. گزارش تاك نامناسب مصارف
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نامتناسب و نامطلوب را  يها   يبارگذار نيآن منطقه است. تبعات حاصل از ا يكيو برد اكولوژ وانت

 يها   ستانا نيب ،يا   حوضه   نياز انتقال آب ب يناش يجد يتيو امن ياسيس ،يدر مناقشات اجتماع توان   يم

مناقشات،  نياز ا ييها   مونهمجاور آن مالحظه كرد كه ن يها   و استان يدر فالت مركز ژهيو مختلف، به

مركز  ياست. از آنجا كه در بررس ياريخوزستان، اصفهان، چهارمحال و بخت رياخ يها حوادث سال

دهه  اله به تناوب در طول پنجس50 يزمان يها   دما و بارش كشور در بازه نيانگيمجلس، م يها   پژوهش

در  استگذارينحوه عمل س ريمس ني. در استين ظارشده دور از انت عنوان يها   ينيب شيسنجش شده، وقوع پ

منظور  به يبخش كشاورز ياز منابع آب برا يجهان نيانگياز م شياست. استفاده ب ياتيح اريبخش غذا بس

از  شيب ديبا استگذاريس رسد يرفته كه به نظر مصورت گ ياز ارقام در حال ياريدر بس ييخودكفا

 نيا يها   بخش نيتر از مهم يا   دهيشود. در ادامه چك ركزمتم ييغذا تيموضوع امن يرو ييخودكفا

 .شود يگزارش ارائه م

 

 ينيرزميز يها   تاراج سفره تبعات

 يدر مواقع اضطراركه  كياستراتژ يعنوان منابع در صورت حفاظت از آنها، به ينيرزميآب ز منابع

جوامع برخوردارند. منابع  يداريدر پا ييبسزا تيدهند، از اهم ليرا تقل يآب   كم اي يآثار خشكسال توانند   يم

درصد آب 57كه  يآب كشور برعهده دارند، به نحو نيدر تام يدر حال حاضر نقش مهم ينيرزميآب ز

 يدرصد آب كشاورز52دمات و درصد آب صنعت و خ63 ،ييدرصد آب شرب روستا83 ،يشرب شهر

 هيرو   يمنابع و ارزان بودن استفاده از آن سبب مصرف ب ني. سهولت برداشت از اشود يم نيمنابع تام نياز ا

با روند كاهش حجم آبخوان و افت  وركش يها   از دشت ياريكه بس    يشده، به طور ينيرزمياز منابع آب ز

به كاهش  ميتنها به صورت مستق نه ،ينيرزمياز منابع آب ز تيبر ظرفاند. روند استفاده مازاد    تراز مواجه

 شيافزا ن،يآن مانند فرونشست زم ميرمستقيو تراز سطح آب منجر شده، بلكه آثار غ ينيرزميمنابع ز
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 نيريجبهه آب شور به سمت منابع ش يشرويپ ،ينيرزميو شور شدن منابع آب ز يآلودگ سكير

 يشياند   چاره روند و عدم نيشده است. تداوم ا انينما شياز پ شيب زي... ن) ويخصوص در مناطق ساحل (به

منجر شده و  ينيرزميكنندگان وابسته به آب ز از مصرف ياريبس يگسترده برا يها به وقوع بحران ،ياساس

 .كند يمواجه م يجد ررا با خط نيسرزم يداريپا

محدوده آزاد بوده و 199كشور، تنها  يتمحدوده مطالعا609در حال حاضر از  كند يم حيتصر گزارش

از آنها در  يتوجه تعداد قابل ز،يآزاد ن يها   است. از محدوده يمحدوده ممنوعه و ممنوعه بحران410 يمابق

هستند.  ينيرزميبرداشت آب ز يتوجه برا قابل ليها واقع شده و عمال فاقد پتانس   كوهستان اي يابانيمناطق ب

كشور از  ينيرزمياز نظر منابع آب ز تيبزرگ و مطلوب و بااهم يها   ب محدودهاغل بايدر حال حاضر تقر

مواجه شوند و در  ديمنابع با افت شد نيمنابع سبب شده است تا ا نياز ا هيرو   يرفته است. برداشت ب نيب

افت  منابع انجام شده است. متوسط نياز ا يبرداشت تجمع افهمترمكعب اض ارديليم136حال حاضر بالغ بر 

 ريسال اخ50 يكشور ط يها   آبخوان يو متوسط افت تجمع متر يسانت55كشور حدود  يها   ساالنه آبخوان

 متر است.25حدود 

 

 يتراز آب يبه نام كسر يچالش

آب  تيفيكه بر ك يمخزن آب كشور چهاربرابر شده است؛ موضوع يسال گذشته كسر30طول  در

مخزن  يكسر راتييمجلس تغ يها   . گزارش مركز پژوهشدگذار   يشهروندان كشور اثر سوء م يمصرف

همزمان با روند  كند، يم ديي. گزارش تادهد يمختلف نشان م يها   دوره يآب در كشور را ط يتجمع

روند با بروز  نيكه ا ياست. زمان افتهي شيافزا ينيرزميمخزن منابع آب ز يكسر زانيدر كشور م هتوسع

به صورت  زيمخزن ن يكسر زانيبه بعد، م 70از دهه  بايتقر يعنيمان شده، همز يدرپ   يپ يها   يخشكسال

مترمكعب تا سال  ارديليم55، به 70دهه  يمترمكعب تا ابتدا ارديليم16و از حدود  افتهي شيافزا يا   سابقه   يب
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آب  آب به منابع نيتام ياست. وابستگ دهيرس 1399تا  1386 يها سال يمترمكعب ط ارديليم 65و  1385

 يبرا ياديمستمر آنها، مشكالت ز تيفيمنابع و افت ك نيدر كشور سبب شده است تا كاهش ا ينيرزميز

 يوابستگ زانياست كه م يدر حال ني. ادخصوص در روستاها به وجود آور مصارف شرب در كشور به

فارس،  كرمان، ،يجنوب خراسان ،يرضو در هشت استان خراسان ينيرزميمصارف مختلف به منابع آب ز

 رينظ يآب شرب اغلب روستاها از منابع نيدرصد است. همچن 80از  شيهرمزگان، البرز و همدان ب زد،ي

برداشت از منابع آب  كاهش بارش، اضافه ليحاضر به دل لكه در حا شود يم نيها تام   چاه ايچشمه، قنات 

منابع خشك  نيمختلف، ا ليدال به ريسطوح نفوذناپذ شيآن)، افزا يريدپذيتجد زانياز م شي(ب ينيرزميز

به فكر  ديبا ريمناطق، ناگز نيآب شرب ا داريپا نيتام يبرا نيشده است. بنابرا يآنها نزول تيفيك ايشده 

. ستين ريپذ   امكان تيبه فور ،يبوده و هم به لحاظ زمان ارياعتبارات بس ازمنديهم ن آن هبود ك ديمنابع جد

شده و  يآب تلق كياز منابع استراتژ ايدن يدر اغلب كشورها ينيرزمياشاره شد، منابع آب ز زين تر شيپ

مورد استفاده قرار  يمحافظت شده و تنها در مواقع بحران ندهيآ يها   نسل يمنابع برا نياز ا شود يتالش م

 ريرفتن ذخا نيمنابع، سبب از ب نيامر در كشور صورت نگرفته، بلكه افت مستمر ا نيتنها ا . اما نهرنديگ

بر و بالاستفاده    آب عيصنا تيشدن وضع يبحران ن،يشده است. فرونشست زم زي) نريدناپذي(تجد ينيرزميز

 ياز تبعات يتنها بخش شود،   يم جاديا ينيشهرنش هيكه عل يآب يها   در كنار چالش زيحاصلخ يها   نيماندن زم

 .كنند يبه كشور فشار وارد م ينيرزميتاراج منابع آب ز جهيهستند كه در نت

 

 داريناپا يآب هيخروج از آت ريمس

مصارف معمول و موجود وابسته به همان منابع  ياز كمبود منابع آب برا يعيبه صورت طب يآب بحران

منابع آب  تيرينوع دخالت انسان در قالب مد ،يبه وجود آورنده بحران آب گري. اما عامل دشود يم يناش

منابع  تياز ظرف شيب فمصار جاديو با ا يعيطب طيناهمخوان با شرا يساختارها اي نيقوان ليبوده كه به دل
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 كياز  يريگ   لزوم بهره يعنيموضوع،  نيتر خصوص الزم است به مهم ني. در اشود يم جاديآب، ا

سند  نيتر مناطق مختلف اشاره كرد. مهم يكيو برد اكولوژ ها   ليبر اساس پتانس يا   و منطقه يمل يزير   برنامه

قرار  تيها و حاكم   دولت يتيريمد يتوجه   يب وخصوص كه مورد غفلت  نيقابل استفاده در ا يقانون

 نيب ياست. عالوه بر حركت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگ نيسرزم شيگرفته، سند آما

ر موضوع تر كرده است. در كنا   روز سخت   را روزبه يكشور تيريمد طيشرا ،يمتول يها   دستگاه

نقش و آثار  زيسال گذشته ن40 يو مقررات ط نيناكارآمد، مباحث تحوالت قوان تيريو مد يزير   برنامه

جامع آب مدنظر  تيريدر كشور همواره مد ،ياند. از منظر ساختار   بر دامن زدن به ابعاد بحران داشته يمهم

 تياست كه مسائل و ماه يدر حال نيتوجه نشده، ا زيمعطوف به حوضه آبر يبوده، اما به ساختارها

ها كامال متفاوت و بعضا متضاد باشد. مازاد بر مشكالت    حوضه ريبا سا تواند   يحوضه م هر يها   چالش

 يبوده كه خود به بحران آب يا   به گونه طيشرا زيمنابع آب ن تيريدر حوزه ساختار حاكم بر مد ،يقانون

اشاره كرد،  يا   قهآب منط يها شركت جاديبه ا توان   يخصوص م نيدامن زده است. از تجارب ناموفق در ا

منابع  تيريمد ضينبوده، بلكه با تفو زيبر حوضه آبر يمبتن تيريدر جهت مد يتنها گام نه كرديرو نيا

اختالف بر سر  جاديا ليبرده و پتانس نيدر سطح حوضه را از ب نهيبه تيريها، امكان مد   آب به استان

 ه،يرو نياصالح ا يهرچند در راستا ازدهم،كرده است. در اواخر دولت دو شتريرا ب يآب منابع تيريمد

نواقص و بعضا تناقضات در ساختار  ،يمجدد مطرح و ابالغ شده، اما شتابزدگ يزيساختار حوضه آبر

 كرده است كه اصول شنهاديگزارش پ نيمجلس در ا يها   مشاهده كرد.  مركز پژوهش توان   يرا م ديجد

و  ها   يژگيمسائل، با توجه به و هيبماند و در مورد بق يقبا يمنابع آب در حد سراسر كپارچهي تيريمد

 شود. نيتدو زيحوضه آبر اسيدر مق نيقوان ز،يهر حوضه آبر يها   تيقابل

 يتوجه  يرا به دنبال دارد، ب يمنابع آب منجر شده و بحران آب ديكه به كاهش شد يمشكالت گريد از

عنوان  بخش آب، در عمل به يمتول يتقاضا بوده است. نهادها تيريكالن كشور به مد ينهاد يرهاساختا
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كردن)  حدودكردن (م تيريمد يدر راستا يبه صورت جد نكهيآب شناخته شده، بدون ا كنندگان نيتام

 كند يا مكشور اقتض يآب يكنون طيمنابع آب، اقدام كرده باشند. شرا كيمصارف با توجه به توان اكولوژ

كند.  رييمختلف بود، تغ يها   يبر تكنولوژ هيآب با تك شتريبر عرضه ب يگذشته كه مبتن يمصرف هيكه رو

آب  ياز روند رشد تقاضا يشود كه روند رشد اقتصاد رفتهيپذ ديبا تيواقع نيدرواقع در سطح كالن ا

تنها رشد  صورت نه نيدر اشود.  يريآب هدفگ يبه سمت كاهش تقاضا نيو قوان ها استيجدا و س ديبا

در  يشتريب زهيگره نخواهد خورد، بلكه انگ يكشور به رشد استفاده از منابع محدود آب ياقتصاد

 شد. هدخوا جاديا يور   بهره يارتقا يكنندگان مختلف برا مصرف
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خبرگزاري  –ي سال آب ياز ابتدا شتريمترمكعب ب ونيليم 160 هياروم اچهيحجم آب در

 23/11/1400خ ايرنا مور

 

 هياروم اچهيگفت: تراز در يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا يمعاون حفاظت و بهره بردار -رنايا -هياروم

 160هم اكنون  اچهيباالتر آمده و حجم آب در رياخ يهفته ها يگرفته ط خوب صورت يبا توجه به بارش ها

 ( اول مهر) است. يجار يسال آب ياز ابتدا شتريمترمكعب ب ونيليم

و  ارديليم 2صورت گرفته،  شيپا نيافزود: طبق آخر رنايروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يمحمد جواد

 2 يجار يسال آب يرقم در ابتدا نيكه ا يوجود دارد در حال هياروم اچهيمترمكعب آب در در ونيليم 890

 مترمكعب بود. ونيليم 730و  ارديليم

رقم در  نيكه ا يدر حال دهيمتر رس يسانت 70متر و  270به هزار و  هياروم اچهيتراز در نياضافه كرد: همچن يو

 شده است. شتريمتر ب يبود و پنج سانت متر يسانت 65متر و  270) هزار و 1400(اول مهر  يجار يسال آب يابتدا

وسعت  يمربع لومتريك 234 شياز افزا يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

هزار و  2 جانيآذربا يآب نيكرد: در حال حاضر وسعت نگ انيخبر داد و ب يبازه زمان نيدر ا هياروم اچهيدر

 مربع است. لومتريك 261

با زمان مشابه سال گذشته فاصله دارد به  هياروم اچهيه داد: البته هنوز تراز، حجم و وسعت درادام يمحمد

 شود. يبرآورد م 1399تر از زمان مشابه سال  نييمتر پا يسانت 58 يكه تراز فعل يطور

 مترمكعب و وسعت ونيليم 890و  ارديليم كي اچهيحجم در ر،يسال اخ كي يدر بازه زمان نيگفت: همچن يو

 كمتر شده است. لومتريك 377هم هزار و  اچهيدر

بر كاهش تراز  يبارش برف در سال گذشته، عامل ژهيبه و ريسال اخ 2 يكاهش بارش ها ط رنا،يگزارش ا به

 رود. يبه شمار م هياروم اچهيدر

 است. اديز اريبس يآت يها در ماه هياروم اچهيتراز در شيانتقال آب حوضه به حوضه، احتمال افزا يها طرح ياجرا با
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 24/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – كشور يدر سدها يآب يجوالن ب

 

 23تا  ،يروز از سال آب 143شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و داده آمار

 21,6كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 يال آبماه (س بهمن

 درصد كاهش است. 19 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمتر مكعب رس ارديليم

 يسال آب يها يحجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يبررس سنا،يگزارش ا به

 ريذخا نكهيگذشته دارد، اما با توجه به ا يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 15معادل  يكاهش يجار

باعث رشد  يآت يها از دو برابر است، ذوب برف در ماه شيتاكنون نسبت به سال قبل ب يسال جار يبرف

 به سدها خواهد شد.  يورود

 اچهيدر زيحوضه آبر ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيم 

 48درصد و  33درصد،  17درصد،  10حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يو سدها هياروم

در  باياستان هرمزگان تقر يسدها ،يمناسب جنوب كشور در سال جار يها درصد بوده و با توجه به بارش

 كامل قرار دارند. يپرشدگ طيشرا

 يبردار معاون حفاظت و بهره - انيقربان ياحمد عل ست،يدان مناسب ناوضاع سدها چن زين تختيپا در

پنج گانه نسبت به مدت  يحجم آب سدها يمتر مكعب لونيم 243تهران از كاهش  يا شركت آب منطقه

در  انآب شرب استان تهر كننده نيتام يمشابه سال گذشته خبر داده و اعالم كرده كه حجم آب سدها

در روز مشابه سال  يمترمكعب ونيليم 556 رهيبا ذخ سهيترمكعب است كه در مقام ونيليم 313حال حاضر 

 .دهد يمترمكعب كاهش را نشان م ونيليم 243گذشته، حدود 

 205تاكنون، حدود  يجار يسال آب يپنج گانه استان، از ابتدا يآب سدها يورود زانيم نكهيا انيبا ب يو

متر مكعب  ونيليم 296از  شيگذشته  ب يشابه سال آبمقدار در مدت م نيمترمكعب است كه ا ونيليم
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 افتهي اهشدرصد ك 31سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته  نيآب به ا يورود زانيبوده، گفت: م

 است.

در حوزه  يبارندگ متر يليم 90از  شيمهر امسال) تاكنون ب ي(ابتدا يسال آب يادامه داد: از ابتدا يو

را نشان  يدرصد 46مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش  نيه كه ااستان تهران ثبت شد يعملكرد

 .دهد يم

تا  ريركبيدر استان تهران همچنان ادامه دارد، گفت: حجم آب سد ام يمشكل كم آب نكهيا انيبا ب انيقربان

گذشته در روز مشابه سال  زانيم نيكه ا يمترمكعب اعالم شده، در حال ونيليم 37ماه حدود  بهمن 22روز 

 178مترمكعب در سال گذشته به  ونيليم 259مترمكعب بوده است. حجم آب سد طالقان از  ونيليم 92

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 17مترمكعب به  ونيليم 22از  انيمترمكعب و حجم آب سد لت ونيليم

 ونيليم 34 يودبا موج سهيمترمكعب بوده كه در مقا ونيليم 12حجم آب سد الر  نيادامه داد: همچن يو

 ونيليم 149از  زي. حجم آب سد ماملو ندهد يمترمكعب كاهش را نشان م ونيليم 22پارسال،  يمترمكعب

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 69مترمكعب سال گذشته، به 

شهروندان،  يكرد: با همراه ديتاك انيتهران در پا يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

چالش  نيتر را پشت سر گذاشته و كم يكم آب تيتوانست وضع ميخواه ييجو و صرفهمصرف  تيريمد

 .ميمصرف آب داشته باش كيپ يدر روزها ژهيبه و داريآب شرب پا نيرا در حوزه تام
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خبرگزاري تسنيم مورزخ  –) الميا مهيسد م(آب  ياستاد دانشگاه درباره شور كيهشدار 

24/11/1400 

 

از  ياريآب كه مع يكيالكتر تي, هدايدانيگفت: بر اساس مطالعات م ايفرنيدانشگاه كال يرانيا استاد

 يورسد نصف ش نيآب ا يكه شور دهد ينشان م المياستان ا مهيآب است در سد م تيفيو ك يشور

 !استيآب در

 يشرق شمال يلومتريك 14كه در  مهيسد م ا؛يباشگاه خبرنگاران پو ستيز طيگزارش خبرنگار مح به

 شرفتيدرصد پ 55گزارشات  نيدر حال ساخت است و بر اساس آخر 1389دهلران قرار دارد, از سال 

 داشته است. يكيزيف

 ستيمجوز ز يسد دارا نيشده است و اسد به طور كامل انجام  نيا يطيمح ستيز يابيارز مطالعات

استاد دانشگاه معتقد است كه بر اساس  كيسد,  نيمطالعات در رابطه با ا لياست. با وجود تكم يطيمح

 يابيارز تاز حد استاندارد است و بهتر است در مطالعا شيسد ب نيآب ا يشور زانيم يدانيمطالعات م

 نظر شود. ديسد تجد نيا يطيمح ستيز

رودخانه شور در حال  كي يسد كه بر رو نيكرد: ا انيسد ب نيآقا كوچك در رابطه با ا ريام دكتر

آب  تيفيو ك ياز شور ياريآب آن كه مع يكيالكتر تيهدا يدانيساخت است, بر اساس مطالعات م

 يسد نصف شور نيا ياست. شور اديز ارياست كه بس متر يبر سانت منسيكروزيهزار م 12است, حدود 

 زين منسيكروزيهزار م 40مقدار به  نيا شود يكه سطح آب كم م يو در دوره خشكسالاست  ايدر

 .رسد يم

 400 يدنيآب آشام يبرا يكه استاندارد جهان ميبهتر است بدان يشور نيدرك بهتر ا يادامه داد: برا يو

هم  يادمنطقه آب در حالت ع نياست. در ا منسيكروزيهزار م 3 تاينها يكشاورز يو برا منسيكروزيم
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 .كند يم دايپ شيافزا يشور نيشور است و با ساخت سد ا

منطقه  نيدر هم زين يگريسد د مهيقصد دارد تا عالوه بر م رويداد: وزارت ن حيتوض ايفرنيدانشگاه كال استاد

 زيطرح ن نيكند كه ا نيتام يكشاورز يآب را برا گريآب را مهار كند و سد د يسد شور كيبسازد تا 

 ندارد. ياقتصاد هيخواهد بود و توج بر نهيهز اريبس

 يبرا يريآب سد خسارات جبران ناپذ يسد گفت: شور نيدر رابطه با اثرات سوء ساخت ا آقاكوچك

سد كه  نيببرد. آب شور ا نيرا از ب زيخاك دارد و ممكن است خاك حاصل خ تيفيك ژهيمنطقه و به و

 يزيو به مرور حاصل خ گذارد يخاك اثر م تيفيك ياستفاده شود بر رو يكشاورز يقرار است برا

 .برد  يم نيرا از ب خاك

پوشش  يو ضمن نابود شوند ي, وارد هوا مرنديگ يكه به مرور بر سطح خاك قرار م ييها افزود: نمك يو

 انسان دارند. يسالمت يبرا ي, اثرات منفياهيگ

سد توسعه و كمك به  نياخاطرنشان كرد: درست است كه هدف از ساخت  ايفرنيدانشگاه كال استاد

 نشود. يروند به شكل معكوس ط نيدقت شود تا ا دياست اما با المياستان ا شتيمع
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خبرگزاري  – سدها ريآب سا رهيذخ يدرصد 19هرمزگان و كاهش  يسدها يپرآب

 24/11/1400ايرنا مورخ 

 

استان  يآنكه سدها نيدر ع دهد يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده -رنايا -تهران

مهم نسبت به مدت مشابه  يسدها ريسا تيكامل قرار دارند، وضع يپرشدگ طيدر شرا بايهرمزگان تقر

 درصد كاهش است. 19 انگريگذشته ب يسال آب

ها  بارش زانيچندان مطلوب نبود و م زييكشور در پا يها بارش تيوضع رنا،يا يرش خبرنگار اقتصادگزا به

اعالم كرده بود،  يسازمان هواشناس شتريكه پ چنان آن يسال جار زييآن است كه پا انگريفصل ب نيدر ا

 بود. ريقرن اخ مين يها فصل نيتر از خشك يكي

 در كشور  در حال وقوع است. يبه نسبت خوب يها شده است و بارش بهتر يدر زمستان امسال كم تيوضع اما

) زييپا ي(ابتدا يروز از سال آب 143شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و داده آمار

متر مكعب  ارديليم 21,6كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ريماه، مجموع حجم ذخا بهمن 23تا 

 درصد كاهش است. 19 انگريگذشته ب يمدت مشابه سال آب كه نسبت به دهيرس

دفتر اطالعات و  ركليمد» زاده قاسم روزيف« رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش تازه پا براساس

حجم  زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يباره گفت: بررس نيآب كشور در ا يها داده

با  اماگذشته دارد،  يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 15ادل مع يكاهش يجار يسال آب يها يورود

برابر است، ذوب برف در  2از  شيتاكنون نسبت به سال قبل ب يسال جار يبرف ريذخا نكهيتوجه به ا

 به سدها خواهد شد.  يباعث رشد ورود يآت يها ماه

 زيحوضه آبر يستان تهران، سدهاا يدر استان اصفهان، سدها رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيداد: م ادامه يو

 33درصد،  17درصد،  10حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يو سدها هياروم اچهيدر

 استان يسدها ،يمناسب جنوب كشور در سال جار يها درصد بوده و با توجه به بارش 48درصد و 

 كامل قرار دارند. يپرشدگ طيدر شرا بايهرمزگان تقر
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 – كند يم دياصفهان را تهد تيمدن رود، ندهيزا يخشك حوزه خاك و آب: پژوهشگر كي

 24/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

 ليو تبد بيو تخر رود ندهيزا سازي- تراس يليآب گفت: تعطپژوهشگر حوزه خاك و  كي/اصفهان سنايا

 يحوزه مدن زيو ن يگاوخون يحوضه آب يبرا يدر درازمدت عواقب وحشتناك نه،يريتراس د ياراض

 اصفهان در بر دارد.

 يبرا يكه به همچون بستر شوند يشناخته م ايدر دن يطيمح ستيمنابع ز نيتر از مهم يكيعنوان  به ها خاك

حاصل از  ياز جمله آلودگ يبا مشكالت اساس رانيمنبع مهم در ا نيو واجب هستند؛ ا يرورض اتيح

آب از منابع  هيرو يفرونشست بر اثر برداشت ب ش،يفرسا ،يو كشاورز يشهر ،يصنعت يها پساب

 و ... مواجه هستند. ييابانزايب ،ينيرزميز

خاك  تيخاك و آب، وضع تقايمؤسسه تحق يعلم ئتيپژوهشگر و عضو ه ،يمحمد يوميق ديحم

عبور از بحران  يو معتقد است كه برا داند يآب م تياز وضع تر يحال حاضر را بحران طيكشور در شرا

 عبور كرد. زياز بحران خاك ن ديآب، ضرورتاً با

 ،يخاكز زجاندارانيو ر انينابود شدن خاكز ايها، محدود و  خاك ييايميوشيب طيمح فيتضع ،يگفته و به

برداران،  بودن دانش در هكتار بهره نيپائ ،يدر خاك و آب و محصوالت كشاورز ها ندهيو آال اه يآلودگ

 شيفرسا ،ييزا ابانيب ت،يريسوءمد ليها به دل خاك يجيشورشدن تدر ن،ينو يها ياز فناور ياستفاده ناكاف

رهاكردن و  ن،يها، فرونشست زم و سرآب حوضه دار بيش ياراض زها،يدر آبخ ژهيو ها به خاك ديشد

 نيبه مواز يتوجه يو ب زهايآبخ داريپا تيريدر حفاظت و مد يو نبود برنامه و اهتمام كاف زهايرهاشدن آبخ

. كند يم ديرا تهد رانيا ينيو منابع سرزم مياست كه با آن مواجه هست ييها از جمله چالش نيسرزم شيآما

 پژوهشگر حوزه خاك و آب است.  نيبا ا سنايا يوگو بخش دوم گفت ديخوان يآنچه در ادامه م
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 شود؟ يم يمشكالت منابع خاك و آب كشور از كجا ناش عمده

 يناش يعيو منابع طب ياز بخش كشاورز ريغ ييها مشكالت منابع خاك و آب كشور از بخش شتريب

در  يو علم حيصح يو نبود حكمران تيريسوءمد ن،يسرزم شيآما ينبود سند مل يبه عبارت شود؛ يم

و  شورك يو كشاورز يعيو تاوان آن را منابع طب نهياما هز زند، يموج م يتيو جمع يصنعت هاي -يبارگذار

 .پردازند يكشاورزان م زين

 

با موضوع خاك و آب  يو توسعه شهر يساز راه ،يكاو مانند صنعت، معدن يستيرزيغ يها تيفعال رابطه

 كشور و استان چگونه است؟

 يتكاپوها يكشور برا يو اجتماع ياست. نظام اقتصاد يكشاورز و يعيمنابع طب تياز وضع تر آشفته

قرار داده  ارشانيرا در اخت يشتريكرده و منابع و امكانات بهتر و ب فيرا تعر يتر عيعمل وس دانيمصنوع، م

 يها محركه كانون تورو مو بانيپشت نيبهتر يعيو منابع طب يهزاران سال بخش كشاورز كه ياست. درحال

است و  وبيدر كشور مع تيو جمع هيسرما عيو توز ها يكاربر ها، تيفعال يبوده است، برخ رانيا يتمدن

گسترده و  يشناخت بوم يپا يجا يبه عبارت شود، يم ريزناپذيگر زايي- موازات هر برنامه توسعه، چالش به

 يهساماند زانياز م شتريب اريبس يياز- دارند. در حال حاضر سرعت و شدت چالش يا نابخردانه

 هاست. چالش

و  ييجانما رود ندهيو مصنوع در اطراف زا يكارگاه ،يديتول ،ياز ده هزار واحد صنعت شيمثال ب يبرا

از آنِ كشور و  ها تيفعال نيا ديدارند و عوا يو كشور ياز آنها نقش مل ياريمستقرشده است. بس

و  يونو آب حوضه گاوخآن از آنِ مردم اصفهان بزرگ و منابع خاك  يطيمح ستيز يمنف يامدهايپ

 دهيد بيآس يِبخش كشاورز يداريو پا تيمصنوع از مز يها طرح نيا يداريو پا تياست. مز رود ندهيزا

نشده است. اثرات و  ينيب شيو پ يپژوه ندهيها آ آن يبرا زيآب ن نيكمتر است. منابع تأم شده ليو تبد
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 رييها و تغ خاك بيبوده و باعث تخر نهيپرهز ه،يرو يب يها ييجانما نيا ميرمستقيو غ ميمستق يامدهايپ

تمام كالنشهرها، مراكز  رامونيپ ها -يگونه آشفتگ نيشده است. متأسفانه ا يكشاورز ياراض يكاربر

 كشور رخ داده است. شهرهاي و ها -استان

 نيبهتر از پنجاه هزار هكتار از شيگذشته، ب يها در دهه ژهيو و به رياساس مطالعات، در هفتاد سال اخ بر

از صد هزار هكتار در استان اصفهان  شيو ب رود ندهيو دو و سه در حوضه زا كيدرجه  يكشاورز ياراض

بوده است. بدون شك  ياريكشت و آب قابل يها اراض درصد آن 82از  شياست كه ب افتهي يكاربر رييتغ

به  ميتوانست يرا م عيصنا نيا شتريو به سهولت ب يدرست به م،ي) داشتي(واقع نيسرزم شيآما ياگر سند مل

تر باشد و به منابع آب  تر و ارزان به مواد خام آسان يتا دسترس ميجنوب منتقل كن يساحل يها بخش

صادرات محصوالت،  يبرا ني. همچنميشداشته با يدسترس زيصنعت ن يفراوان، ارزان و مناسب برا

 دارتريتر و پا عادالنه زين تيو جمع هيسرما عيو توز مكردي- يم ليرا به كشور تحم يكمتر يها نهيهز

 .شد يم

 

 واقع در استان اصفهان چگونه است؟ هاي- ها در حوضه خاك تيوضع

است.  رپذي -ستيز يها ختير نياز نظر منابع خاك و آب و زم يا ژهيپهناور اصفهان، استان و استان

 يو غرب يجنوب يها بخش زين و اهكوهيكارون، دز، دق سرخ، س رود، ندهيزا يآب يها از حوضه ييها بخش

كه  يآب ضهاز چند حو يكينمك در استان اصفهان گسترده شده است.  اچهيو در ريدشت كو يها حوضه

و  يگاوخون ياز آن در استان اصفهان گسترش داشته و دارد، حوضه آب يعيعمده و وس يها بخش

طور كامل در  به رود ندهيقلمرو حوضه زا تا هفتاد سال قبل، تمام شياست. البته از هزاران سال پ رود ندهيزا

گسترش داشت. از  شد، يم شامل زيرا ن ياربختي و -و چهارمحال زدياستان دهم و پهناورتر اصفهان كه 

 ياصفهان وجود داشته و دارد. به عبارت يو حوزه مدن رود ندهيزا يعيحوضه طب نيب يدار يرابطه معن ربازيد
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داشته است،  تيو فعال ينيكجانشي يبرا نيپهنه از سرزم نيا ينگزي -انو مك يدر جانمائ يتر بشر نقش كم

قرون و اعصار  يمنطقه كرده و ط نيرا جذب ا نيآغاز يها انسان ،يعيطب يها يژگيها و و بلكه جاذبه

 شده است. تيو تثب افتهيتوسعه 

و در دانشگاه اصفهان  ام انجام داده رود ندهيرودخانه زا يتراس آبرفت يكه بر رو ييها اساس پژوهش بر

 يشده در رسوبات تراس آبرفت افتي يها انجام شده، سن خرده سفال يابي منتشر شده است و به استناد سال

در اطراف اصفهان و  شتريپنج هزار سال پ يبه عبارت رسد؛ ياز پنج هزار سال م شيبه ب رود ندهيزا

و  يكارگاه، علم و دانش و مهارت ابزارساز ،يابزارساز انگريبوده كه ب سازي-كارگاه سفال رود، ندهيزا

اصفهان و  يهم با منابع خاك و آب مرتبط و مأنوس بوده است. حوزه مدن بوده كه آن يكارگاه تيفعال

 بود. خواهندبوده و هستند و  گريكديوامدار  رود ندهيزا يعيحوضه طب

 

 استان اصفهان چگونه است؟ يها استفاده از خاك نحوه

 يها، خوب و نسبتاً خوب و در برخ پهنه يكننده، در برخ نگران يو با روند ريسال اخ صد كيدر  متأسفانه

و نابخردانه استفاده شده است. در شرق استان  يرعلميصورت غ ها از منابع خاك و آب به از پهنه گريد

ز جمله در ها و ا بخش ي. در برخكند يم داديب يخاك و انحطاط اراض بيتخر ،زايي-يشور ،ييزا ابانيب

 يشهرها، شهرها و در اطراف همه كالن ميخاك مواجه هست شيفرسا دهيبا پد زيغرب و جنوب استان ن

 ديرا تهد نيمنابع سرزم ،يكشاورز ياراض يكاربر رييتغ دهيروستاها، پد يكوچك و بزرگ و حت

 ت.كرده اس ديشدمزبور را ت يطيمح هاي- تنش زين يآب هاي -تيو محدود ي. خشكسالكند يم

 يامدهايو از جمله پ داتيتهد نيبشرساخت در شرق، شمال و غرب اصفهان از جمله ا ابانيب سه

از  ييزا ابانيو ب ياراض بيتخر نينشده است. همچن شيآما عينادرست و گسترش صنا يها يبارگذار

 ناما زيهوا ن يو آلودگ زگردهايكرده است، ر دياصفهان را تهد يشدت كانون تمدن سمت شرق شهر، به
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ارمغان  زين زگردهايناپاك و و ر عيشوم صنا امديهوا پ ياست. آلودگ دهيمردم اصفهان را بر

 است. نيسرزم يعيطب هاي -بشر در مؤلفه هاي -يدستكار

 

 كرده است؟ رييتغ رود ندهيزا يعيرفتار طب چرا

است.  يفصل يا دخانهشدن به رو  ليدر حال تبد رود ندهيزا ي. رودخانه دائمخروشد ينم رود ندهيزا گريد

اثرگذار بوده است. در  انيم نيدر ا زين يبردار بهره يالگو رييو تغ تيريمد رييداده و تغ رخ زين مياقل رييتغ

 مشهود است. تيرمدي-و سوء يبشر، نابخرد يردپا زيهر سه مورد ن

 كيو ژئومورفولوژ ييايفجغرا ،يخيتار تيرمق و توان سابق را ندارد كه به رسالت و مأمور رود، ندهيزا گريد

و  يفالت مركز ياراض يزاگرس به رو يها ها از دامنه آب و آبرفت يعيانتقال طب ان،يبر طغ يخود مبن

و  يدر دهه جار يسال خشكو شروع  شيدر پنجاه سال پ يپس از سدساز ژهيو ادامه دهد. به سازي -تراس

 در سراب حوضه. ها يدستكار يبرخ

اند، اما غافل  شده رود ندهيزا يها انيهم دل تنگ طغ دياند. شا كمبود آب ايبود حال حاضر همه نگران ن در

در درازمدت عواقب  نه،يريتراس د ياراض ليو تبد بيو تخر رود ندهيزا سازي- تراس يليكه تعط از آن

 اصفهان در بر دارد. يحوزه مدن زيو ن يگاوخون يحوضه آب يبرا يوحشتناك

آن  يداريحفاظت و پا ياما برا م،يا دهيرا دوش رود ندهيزا يه آبما فقط حوض ريصدسال اخ در

 ختري -نيزم نيا گاهيو جا تيهنوز به اهم يو كشور ياستان رانيو مد زانير برنامه راي. زميا دهينكوش

 هم را-آن  يها يژگيمساحت و و يو حت اند نبرده يپ رود ندهيرودخانه زا يتراس آبرفت يعني ساز، -تمدن

از  شپي و ورزنه از پس تا و آغاز حوضه غرب در كله-از پل رود -ندهيزا ي. ساختار تراس آبرفتدانند نمي

 .شود ياصفهان قلمداد م تيحوضه و بانك توسعه مدن ختري- نيزم نيتر دارد و مهم يگستردگ يگاوخون
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 ران،يا يفالت مركز يدائم يمعبر آب نيتر عنوان مهم به رود، ندهيكه شاهكار زا دانند ينم ها -يلخي بسا- چه

 يزاگرس، بر رو يها دامنه كيكارست يها از سراّب حوضه و چشمه نيريصرفاً داشتن و انتقال آب ش

 نيتر بلكه مهم ست،يحوضه و اطراف اصفهان نبوده و ن يها دشت دهيتفت يو اراض يكشاورز يها عرصه

 بوده است. رود ندهيرودخانه زا يتتراس آبرف نيساختن و تكو ران،يبه مردم ا رود ندهيارمغان حوضه زا

جوار  هم يها از حوضه ايكرد و  اديو ز  سن بشر، بتوان كم اسيرودخانه را ممكن است در مق كي آبِ

 را-مصنوعاً آن  توان يوارد كرد و نه م توان يرا نه م يجابجا كرد (هرچند اشتباه است)، اما تراس آبرفت

  كند.  نيو تكو يگذار هنهشت را -هزاران هزار سال آن يو ط يعيصورت طب به دباي رودخانه فقط. ساخت

 

 است؟ يچگونه و چقدر بحران تيخاك اشاره شد، وضع شيفرسا به

 زيو ن يعيصورت طب ها به حوضه يها ) در همه پهنهيآب شيفرسا شتري(با وزن ب يو باد يآب شيفرسا

 نهيدر زم ريبهنگام و فراگ ق،يجامع، دق ياه ياست. متأسفانه بررس شيزاد گسترش دارد و رو به افزا انسان

. شود -ينم شيو واپا شيصورت مستمر و ساالنه صورت نگرفته و پا ها و به خاك در همه پهنه شيفرسا

آن به همه مناطق  جينتا ميو پراكنده و تعم يمطالعات مورد ياظهارنظرها عمدتاً براساس برخ نيبنابرا

كننده خوانده و اعالم كرده  را نگران تيوضع رانيعلوم خاك ا بولتن انجمن ش،يمشابه است. ده سال پ

و  بيمه د،يشد يها ليس يفراوان شيم. افزايخاك، رتبه نخست را در منطقه دار شيفرسا نهيبود كه در زم

خاك  شيآن است كه فرسا انگريب يهمگ ها، البيغلظت بار معلق و بار رسوب در س شيو افزا رانگريو

 .ندك يم داديدر كشور ب

خاك كمتر و محدود باشد، با  شيفرسا نيسرزم يها پهنه يدر برخ ميفرض كن نانهيب اگر خوش يحت

هكتار  ونيليم 125خاك ساالنه كشور در سطح  شيتن در هكتار، مقدار كل فرسا 17دستكم 

د سه تن در هكتار، حدو 6 يجهان نيانگيبا م سهيتن و در مقا ارديليم 2,2بالغ بر  ز،يآبخ يها رحوضهيز
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مقدار  نياز ا يو بحران دهيد بيمناطق آس يخاك در برخ شيكننده است. مقدار فرسا نگران اريبرابر و بس

كشور تا شش برابر  يها پهنه يخاك را در برخ شيفرسا زانينظران م صاحب يبوده و برخ شتريب زين

 ريچند سال اخ رانگريو و بيهم يها لياز س شيمربوط به پ ها يابيارز ني. اكنند يبرآورد م يجهان نيانگيم

 ازيو ن شتريب اريخاك حتماً بس شيمربوط به فرسا يها يآشفتگ 98و  96سال  يها ليبعد از س ژهيو است. به

 دارد. تر قيدق يو بررس شيبه واپا

 يو باد يآب شيفرسا ريتأث تحت اديكشور از متوسط تا ز يدرصد اراض 90از  شيب ها يبررس براساس

و  افتهي شيكانون افزا 55از  شيكانون به ب 22سال گذشته از  30در  شيفرسا يبحران يها است. كانون

انواع  داست. براساس شواهد و به استناد وجو يدرصد 400 شياز افزا يهم حاك شيرشد فرسا زانيم

و از  نيشيپسرفته پ يها اچهيها، هورها و در ها، هامون ها، تاالب ها در اطراف همه چاله ها و برخان تلماسه

به جرأت  ر،ياخ يها در سال زگردهاير يو با توجه به گسترش سونام ؛يچاله گاوخون رامونيجمله در پ

 ستان،يمناطق مثل س يدر برخ ژهيو . بهردك فيكننده توص نگران اريبس زيرا ن يباد شيفرسا طيشرا توان يم

 ت.اس دتريشد اريها كه بس حوضه ريپست سا ياراض يخوزستان و برخ يهورها

آن  انگريها، ب ها و استان حوضه ي، در برخ1400سال  يها ليس زيو ن 99و بهار و زمستان  98بهار  يها ليس

برآورد كرد. با توجه  اديز يليتا خ ادياز ز توان يو مقدار آن را م افتهي شيخاك افزا شيبود كه نرخ فرسا

از گذشته و  شتريب ارياز آن را بس يشنا خاك و خسارت شيفرسا زانيم توان يم ر،ياخ سابقه يب يها ليبه س

 كرد. يابيكم سابقه ارز

وارد  يآب يها حوضه كياكولوژ يها رساختيو ز ها ختري- نيها، زم كه به خاك هائي -بيعلت آس به

در دهه  ليس 481در دهه شصت،  ليس 349به  يديخورش 40مورد در دهه  202از  ها ليشده، تعداد س

در سال  لياز مرز هزار س ياست. در دهه جار دهيدر سال رس ليس 500از  شيبه ب زيهفتاد، در دهه هشتاد ن

وحشتناك، هدررفت  يتراژد نيا امدياست. پ دهيدر سال رس لياز دو هزار س شيبه ب يگذشته و در موارد
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و  يرانيو سرانجام حسرت و و كياكولوژ يها رساختيز بيآب و آبرفت، هدررفت خاك و آب، تخر

 است. ها بوم ستيها و ز اركان حوضه ان،يها، خاكز مردم، خاك يخسارت برا

 

 كرد؟ ديخاك و آب چه با يها چالش يو سامانده يريشگيپ يبرا

است و جا  زانري- و برنامه رانيمد شهيو اصالح تفكر و اند يشيبازاند نيمنابع سرزم ينخست، سامانده گام

 نيمواز ن،يسرزم يطيتوان مح يابيو منطبق بر ارز داريآموده، پا يِا شهيشده، اند يدارد تفكرِ بازنگر

 و عدالت باشد. يشناخت بوم

است كه استمرار  يكشاورز ديو سپس بستر و عامل تول يعياز منابع طب رگذاريمهم و تأث يا مؤلفه خاك

و  ياراض يها يكاربر هيرو يب راتييتغ زيها و ن خاك ينشده بر رو شيآما يها يروند بارگذار

مطالعات  اماست. انج يآب يها اركان حوضه يداريو ناپا يانحطاط اراض ساز نهيها، زم آن يختگير درهم

علم تناسب  يگسترش و اجرا ر،يپذ تيريخاك مد يها نقشه هيته ،ياراض يبند و طبقه يشناس خاك

مقبول و مورد نظر را درخواست و  اسيها در مق كشت دشت يالگو يسند مل نيو تدو يكشاورز ياراض

 يها صهعر هاي- خاك -يژگيو و تيو پژوهش در مورد شناخت وضع يبررس ني. همچنكنم يم هيتوص

مانده است  نيواقع شده و همچنان آغاز نشده، بر زم يختاري غفلت مورد) ها- (مراتع و جنگل يعيمنابع طب

ر انحطاط آن د ايو  يپسرفت، فرسودگ ،يخاك شناخت هاي -يژگيو و طياز شرا ياطالع گونه چيو ه

مستلزم  ر،يو خط بسته-هم سته،يامورِ با نيندارد. پر واضح است تحقق ا زين يمشخص يو متول ستيدست ن

 يعيو باالخره منابع طب زيآب و آبخ ان،يخردورزانه و جامع منابع خاك و خاكز يداشتن حكمران

 هاست. حوضه
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مورخ  خبرگزاري ايسنا - رود ندهيزا يدهه رهاساز كياز  يگاوخون كاله يسرِ ب

24/11/1400 

 

به شهر اصفهان؛  رود ندهيمقارن شد با روز بازگشت موقت زا باًيها، تقر تاالب ي/اصفهان روز جهانسنايا

 طيبهبود شرا يبرا يهدف چيرق اصفهان بوده و ظاهراً هبه كشاورزان ش يرسان قصد آب كه به يبازگشت

 نداشته است. يتاالب گاوخون ژهيو استان و به يستيز طيمح

به تاالب  وجه چيه به رود ندهيچند روزه زا انيجر نيا: «ديگو يم ستيز طيكوشافر، فعال مح محمد

هم  يدفعات قبل نكهيبر آن نخواهد گذاشت، كما ا يريو تأث دينخواهد رس يگاوخون يالملل نيب

نبوده  جهبه تاالب نرساند و اصوالً تاالب در محاسبات مورد تو يمتناوب آب منفعت چندان يها يرهاساز

 ».است

و پر شدن آبخوان اصفهان،  رود ندهيزا انيجر«دانشگاه  يعلم ئتيو عضو ه ستيز طيفعال مح نيگفته ا به

و پر  رود ندهيزا داريپا انيشدت فرونشست، جر از يريفرونشست را كاهش دهد و راه جلوگ تواند يم

 يقطع ميتصم شورك يآب يها استي، اما س»ها است برخوار به همراه كنترل برداشت-شدن آبخوان اصفهان

 يموقت و مقطع انياصفهان، جر ستيز طيمح يآب ديمورد اتخاذ نكرده و در فقرِ شد نيدر ا يو جد

 صفهان شده است.ا يتنها سهم صنعت و كشاورز رود، ندهيزا

استان اصفهان در  ستيز طيحفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمعاون مح ،ياكبر نيحس

و  يكشاورز يها حقابه نيبا هدف تأم رود، ندهيآب در زا يكنون انياظهار كرد: جر سنا،يوگو با ا گفت

 هيتغذ يبرا يزكشاور يها زهاب شيامكان افزا تيشده و درنها جاديا نيكاهش سرعت فرونشست زم

 .كند يرا فراهم م يگاوخون يالملل نيتاالب ب شتريب

 يا ندهيذرات آال ،يفراموش كرد كه زهاب كشاورز دياستان، نبا ستيز طيگفته معاون مح نيوجود ا با
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چندان  نه ندهيذرات در بستر تاالب، در آ نيرا با خود همراه دارد كه نشست ا ييايميش يهمچون كودها

 خواهد كرد. جادياستان ا نيچند يبرا يحل يرقابليدور معضالت غ

 يزيدارد، اما چ ييباال يندگيبار آال ،يخصوص گفت: زهاب وارد شده به تاالب گاوخون نيدر ا ياكبر

 يكرده، نبود آب و رطوبت است و در حال حاضر تداوم رطوبت برا يتاالب را بحران طيكه شرا

 هم دارد. يندگيغبار اهمت دارد، اگرچه بار آالتاالب به كانون گرد و  لياز تبد يريشگيپ

 يروند، با خشك نيدارد كه با ادامه ا تيحكا يسطح گاوخون يدرصد 99 ياز خشك رياخ يها شيپا

كانون گردوغبار، رواج  كيبه  يگاوخون ليتبد يبه معن نيشد. ا ميتاالب مواجه خواه يصددرصد

و عبور مشكل فرونشست  ييزا ابانيب ،يطيمح  ستيز ،ياجتماع ياقتصاد يدهايتهد ،يبهداشت يها بيآس

 است يبحران ياز مرزها

 

 به صدا درآمده است شيسال پ 20از  يخطر تاالب گاوخون زنگ

كل مردم و  يبرا يمنفعت عموم كي آن  ايو اح يضرر مل كيتاالب  يخشك نكهيبر ا ديضمن تأك يو

تاالب  نياست كه روشن شده و ا ياديز يها سال ،يكشور است، افزود: چراغ خطر تاالب گاوخون

 گذاشتهكامل  يرو به خشك راًيخود محروم مانده و اخ يها به دو دهه است كه از حقابه كينزد يالملل نيب

 رياخ يها به صدا در آمده، اما در سال شيسال پ 20از  ،يزنگ خطر تاالب گاوخون گرياست. به عبارت د

 شده است. تر يتاالب بحران تيوضع

كه فقط  يطيدارد و در شرا تيسطح تاالب حكا يدرصد 99 ياز خشك رياخ يها شيپا ،يته اكبرگف به

 نيافتاده و اگر ا ريبه تأخ ياز خشك ياند، بروز مشكالت ناش حداقل رطوبت را حفظ كرده نيريز يها هيال

به  نيشد و ا مياهمواجه خو نيريز يها هيدر ال يتاالب حت يصددرصد يروند ادامه داشته باشد، با خشك

-ياقتصاد يدهايتهد ،يبهداشت يها بيكانون گردوغبار، رواج آس كيبه  يگاوخون ليتبد يمعن
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 است.  يبحران يو عبور مشكل فرونشست از مرزها ييزا ابانيب ،يطيمح ستيو ز ياجتماع

اداره  نكهيا انياستان اصفهان، با ب ستيز طيحفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمح معاون

بوده، افزود: در تمام  يستيز طيمح يها حقابه افتيدر ريگيبه جد پ رياستان در پنج سال اخ ستيز طيحم

حقابه  مطالبهاستان  ستيز طيو موضع اداره مح ميا مشاركت داشته رود ندهيجلسات مربوط به موضوع زا

 ان بوده است.كم بار يها تاالب در سال يبرا يپر باران و حق كاف يها در سال ستيز طيكامل مح

 
 

 رامسر يالملل نياز فهرست ب يحذف گاوخون خطر

رامسر و  يالملل نياز فهرست ب يتاالب و روند موجود، خطر حذف گاوخون يادامه داد: ادامه خشك يو

اطالعات تاالب را به روز  ميتالش كرد ريدارد. در چند سال اخ يرا در پ ريناپذ خسران جبران كي شامديپ

تاالب  ياياح يبرا ييها شكه بدانند تال ميحفظ كن يا گونه به ونيكنوانس نيمان را با ا تو ارتباطا ميكن

ها بهتر شود و  بارش تيشاءاهللا وضع ان م،يكن يرياز خروج تاالب جلوگ گونه نيو ا شود يانجام م
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 شود. ايو تاالب اح ليتعد يسال خشك

بر  ديبا تأك يو استان يعال در سطوح ملمشاركت ف كي ،يتاالب گاوخون يايخاطرنشان كرد: اح ياكبر

 يشهر نفعان يو تمام ذ يستيز طيمح ،يخيتار يها و تنها اگر حقابه طلبد يم يطيمح ستيمالحظات ز

 بود. دواريتاالب ام طيبه بهبود شرا توان يشود م يياجرا رود ندهيزا

 يايه نقشه راه احاستان با اشاره ب ستيز طيحفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمح معاون

با مشاركت  رود ندهيزا يبرا ييجو چاره يدر سه سال گذشته و در راستا يا داد: برنامه حيتوض رود، ندهيزا

برنامه  نيشد، ا بيآب تصو يعال يدر شورا تيخورد و درنها ديكل نفعيمرتبط و ذ يها همه دستگاه

 و تاالب است. رود ندهيزا انيجر ياياح يبرا ييشامل راهبردها و راهكارها يصورت مل به

مشكل تاالب  م،يببر شيرا پ يا و نقشه راه چندمرحله ميدر استان و شهر برس حيبه گفتمان واحد صح اگر

حل كرد، اما متأسفانه تاكنون گفتمان واحد  يدر زمان منطق توان يرا م رود ندهيبه زا يمتك ستيز طيو مح

 است امدهين شيپ

 

 ينخبگان يفتمان ملگ كياصفهان، منتظر  يها هير

شهر از لحاظ  يشورا نكهيبا اشاره بر ا سنايوگو با ا در گفت زيشهر اصفهان ن يشورا يسخنگو ،يصالح يعل

ندارد، افزود:  يا كننده نييتع گاهيمربوط به آن جا يها يريگ ميو تصم رود ندهيدر ورود به مسئله زا يقانون

 كيبوده و امروز، كمتر از  رعآن، تحت كشت و ز ياه تمام عرصه ياست كه روزگار ياصفهان، باغ شهر

سبز را هم از دست  يمانده از فضا يحجم باق نيمانده و اگر اصفهان هم يسبز در شهر باق يفضا نيپنجم ا

 تنفس اصفهان از دست رفته است. يها هيزمان با ر هم ،يو نقاط قوت شهر ها زهياز انگ يكيبدهد، 

 يسع نيبنابرا ست،ين يگريآب اندك موجود، قادر به انجام كار د تيريدشهر جز م يادامه داد: شورا يو

سبز، در مصرف آب  يكاشته شده در شهر، ضمن حفظ فضا ياهيگ يها گونه رييتا با تغ ميكرد
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 توان ينم وحفظ شود  ديبا قدمت اصفهان با يمثل چنارها يپرآب يها هرحال گونه اما به م،يكن ييجو صرفه

 روم كرد.ها را از آب مح آن

هم حل خواهد شد،  يداده شود، مشكالت شهر صيتخص ست،يز طيآبه مح سهم نكهيبر ا ديبا تأك يصالح

مترمكعب آب بوده  ونيليم 130تا  120آب، سهم شهر اصفهان، ساالنه  نامه ميكرد: طبق طومار تقس حيتشر

 يازهايمترمكعب ن ونيليم 20اً با از توان رودخانه اعمال شده، اآلن حدود شتريكه ب ييها ياست، با بارگذار

و  رگذاريسبز تأث يحفظ فضا ياكنون اصفهان، برا يآب ازيحداقل ن كه يدرحال شود، يشهر برطرف م

 مترمكعب است. ونيليم 60 اش، ياتيح

كه  كند يكمك م ،يتاالب گاوخون ياياح نكهيمجدد بر ا ديشهر اصفهان ضمن تأك يشورا يسخنگو

مطالبه  يفضا تواند يشهر اصفهان فقط م يخاطرنشان كرد: شورا م،يحفظ كن شهر اصفهان را يها هير

فتد و ياتفاق ب يو استان يشهر نفعان يهمه ذ نيب ياست كه گفتمان واحد يرا حفظ كند، اما ضرور يگر

 ستيز طينجات مح يشود. راهكارها يريگيمنتقل و موضوع در ابعاد مختلف پ يگفتمان به سطوح مل نيا

 .طلبد يم ياستان نيب ياست و همكار يندبخشاصفهان، چ

 م،يببر شيرا پ يا و نقشه راه چندمرحله ميدر استان و شهر برس حيادامه داد: اگر به گفتمان واحد صح يو

حل كرد، اما متأسفانه تاكنون  يدر زمان منطق توان يرا م رود ندهيبه زا يمتك ستيز طيمشكل تاالب و مح

كه به  يو نگاه شود يم مخابرهكه از اصفهان به مركز  يريتصو نيب  نيدر او  امدهين شيگفتمان واحد پ

 اشتباه شده است. يموجب برخوردها ريتصو نيو ا ستين ينگاه درست شود، يو مطالباتش م رود ندهيزا

مترمكعب  ارديليم1به  كياصالح شود؛ ما نزد يو مل ياستان استيس ديكرد: با ديتأك نيهمچن يصالح

 زانيبه م ها يها و بارگذار برداشت نيتنها اگر ا م،ياز رودخانه برداشت كرد رود، ندهيزا تيرفاز  ظ شتريب

و  ميانتقال آب هم بده روگرنه ما اگ شود، يآن حل م يستيز طيمح يها يبرسد مشكل آب و وابستگ نهيبه

 .شود يمشكل حل نم نيا م،يدو برابر منابع برداشت كن يول مياتخاذ كن گريد يجبران ريتداب
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 ست؟يچ يتاالب گاوخون يايراه اح نقشه

 يايموضوع اح نكهيبر ا دياصفهان ضمن تأك ياستاندار يامور عمران يمعاون هماهنگ ان،ينليز مهران

كه  شده ينيب شيپ ييگفت: راهكارها سنايشده، به ا يا رسانه يمجاز يدر فضا تيقدر كفا به رود ندهيزا

 30فراموش كرد كه مشكالت  ديو ورود آب به تاالب است، اما نبا رود ندهيرودخانه زا يايآن اح جهينت

 از مسائل حل بشود. يليزود خ يليخ ميدواريام يدر دو سال حل كرد، ول توان يساله را نم

و محدود  رمجازيرا حذف مصارف غ يحل مقطع اصفهان راه ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

 ديوعده داده بودند با رويكه وزارت ن ييها صيود: انتقال آب و تخصكردن مصارف مجاز دانست و افز

مسئله حل  هاست ك نيبر هستند، اما همه تالشمان ا ها سخت و زمان پروژه ها نيمحقق شوند، هرچند كه ا

 .ميا ستادهيا رود ندهيو رودخانه زا يحل مشكل تاالب گاوخون يشود و ما تمام قد برا

 ياصل لياند و دل نكرده يدر حل مشكل تاالب گاوخون يا مداخله چيجوار ه هم يها ادامه داد: استان يو

كند،  فايها ا استان يرا برا ياگر تهران بتواند درست عمل كند و نقش پدر دانم؛ يتهران م تيريمد را سوء

 .شود يم ييگشا و گره شوند يتمام برادران كنار هم جمع م
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 تيريمد را سوء ياصل لياند و دل نكرده يل مشكل تاالب گاوخوندر ح يا مداخله چيجوار ه هم يها استان

كند، تمام برادران  فايها ا استان يرا برا ياگر تهران بتواند درست عمل كند و نقش پدر دانم؛ يتهران م

 شود يم ييگشا و گره شوند يكنار هم جمع م

است كه  يدر حال نيكند و ا جاديها ا تاناس نيب كپارچهي يا معتقد است: استان تهران نتوانسته برنامه انينليز

بوده كه منافع تمام  نيها است. تالش استان اصفهان ا به نفع تمام استان يتاالب گاوخون ياياح ميمعتقد

 يو مل يدر سطح استان يدرست يگر طالبهها، م و دستگاه انيريبا كمك مد ميدواريو ام نديها را بب استان

 .ميرا محقق كن يو باعث شود كه هدف اصل رديل بگشك يو نخبگان يصورت گفتمان به

درصد آب تاالب  90 كننده نيزاگرس تأم يها كوه سرچشمه گرفته از رشته رود، ندهيمهم زا رودخانه

است و از  رانيا يتاالب در فالت مركز نيتر و مهم نيتر تاالب پرآب نيبوده است. ا يگاوخون يالملل نيب

از  ريدو دهه اخ االبت نيبوده است. ا ياريبس يها پساب ييمقصد نها ن،رايبه مركز ا عيزمان ورود صنا

تداوم  كه يشده، درحال درصد مساحت آن خشك 99تا  نيخود برخوردار نبوده و بنابرا يحقوق آب

 شده است. يو سموم كشاورز يعناصر صنعت ينياز جمله ته نش ياديآن، باعث بروز مشكالت ز يخشك

كه در صورت تداوم  دانند يخطرناك م زگرديمنبع ر كيشده را  االب خشكاز كارشناسان، ت ياريبس

 يدعاو انيموضوع در م نيخواهد شد و ا يتاالب گاوخون يگيجان مردم چند استان در همسا يبال ،يخشك

 رود ندهيزا ان،مردم اصفه اريبس يها يگر از نظرها پنهان مانده است. زمستان امسال، پس از مطالبه يآب

 كشاورزان نداشت. يبرا تيرضا جاديجز ا يهدف انيجر نيكرد، اما ا دايپ انيموقت جر صورت به

هر دو استان اصفهان و چهارمحال  رانيا يها تاالب يژئوپورتال مل تياطالعات مندرج در سا بنابر

 يشهروندان هر دو استان را با مشكالت حاد ،يگاوخون يتاالب هستند و خشك نيا نفعان يذ ياريبخت

 جه خواهد كرد.موا
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 25/11/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ها نكته درباره تاالب 12

 

ها  دارند. تاالب ستيز طيدر مح يبزرگ فيهستند، اما وظا يكوچك يآب يها طيها گرچه بعضا مح تاالب

 روبه رو هستند. ياديز يها حال با چالش نيو در ع كنند يه موجودات زنده ارائه مب يخدمات گوناگون

 تيشوند از اهم يو آب محسوب م يخشك انيم يزيكه چ ييها طيها به عنوان مح تاالب سنايگزارش ا به

 ،يريگيمانند ماه يشتيمع يها تيآب و فراهم كردن موقع نيها در كنار تام برخوردار هستند. تاالب ييباال

 مشهورند. »نيكبد زم« جهت به  نيشوند و از ا يها م رودخانه شيو پا يستيتنوع ز يداريباعث پا

 كه  يگريد يهر منبع آب اي ايبه در يهستند از ورود آلودگ يخوب يكيژنت يها گاه رهيها ذخ تاالب

 .كنند يم يريبعد از آن قرار دارد، جلوگ

 دارد. تياهم يفيو ك ياز دو بعد كم يها و منابع آب حفاظت تاالب 

 است. يمنبع آب يكم يداريحفظ پا يبرا ياساس يآبه عنصر حق نييتع 

 تيآن مسئول نياما تام ستيز طيسازمان حفاظت مح فهيآبه، كنترل و حفاظت آن وظ حق نييتع 

 است.   رويوزارت ن

 شوند يها م تاالب يباعث آلودگ يانسان يها فاضالب نيها همچن پساب. 

 وارد  يانسان يها و فاضالب يصنعت يها فاضالب ،يمارستانيب يها فاضالب ،يورزكشا  يها پساب

 .شوند يآلوده م tكنند يم هيها تغذ ها از رودخانه و چون تاالب شوند يها م رودخانه

 نياز ب انيها و آبز تاالب يستيتنوع ز ،ياهيپوشش گ شود يها سبب م به تاالب يورود آلودگ 

 .رود يم

 ها،  مثال با انتشار نفت در تاالب يبرا شوند يها م به تاالب بيباعث آس زين ينفت يها يآلودگ

 .شود يپرندگان چرب و نفت وارد بدنشان م يپرها
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 انجام شده است. يديجد كيدرولوژيو ه كيها مطالعات اكولوژ از تاالب  حفاظت يبرا 

 ازين نيعدد شاخص تام و هيروزانه، ماهانه و ساالنه ته يزمان يها يحداقل سر ديدر مطالعات جد 

 .شود يمشخص م يآب

 آب انجام شود. يتوسط شورا ديبا روستيوزارت ن فهيها كه وظ حقابه تاالب نيتام 

 شرب،  يبرا يآب ازيحداقل ن نيآن تام فهيكه وظ روستيدر وزارت ن ييآب شورا يشورا

 هاست. ها و رودخانه تاالب يكل يآب ازيو ن يكشاورز

 به  شود يبرگزار م هيفور 2هرساله در روز  1971كه مراسم آن از سال رامسر  يجهان ونيكنوانس

روز  نيشود.ا يها شناخته م تاالب يروز به نام روز جهان نيو ا كند يها اشاره م تاالب تياهم

 است. ها ستگاهيز نيبه ا شتريها و لزوم توجه ب ما در قبال تاالب تيمسئول ادآوري
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 25/11/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – گبزر يسدها رياز ذخا ديجد تيروا

 

 يروز از سال آب143شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها   : آمار دفتر اطالعات و دادهاقتصاد يايدن

/ 6كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 يماه (سال آب   بهمن23تا 

است. به  كاهشدرصد  19 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم21

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

 يجار يسال آب يها   يحجم ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها يرودو تيوضع يكرد: بررس

تاكنون  يجار سال يبرف ريذخا نكهيدارد؛ اما با توجه به ا يدرصد 15نسبت به مدت مشابه گذشته كاهش 

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

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

درصد، 10حدود  بيبه ترت يفعل طيخوزستان در شرا استان يو سدها هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يسدها

 ،يجار سال يطمناسب در جنوب كشور  يها   درصد بوده و با توجه به بارش 48درصد و  33درصد، 17

 كامل قرار دارند. يپرشدگ طيدر شرا باياستان هرمزگان تقر يسدها
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خبرگزاري  -! هياروم اچهيدر ساحل در نيو خطرناك؛ فرونشست زم بياتفاق عج كي

 25/11/1400تسنيم مورخ 

 
از فرونشست  يوزارت راه و شهرساز قاتيمركز تحق يريو خطرپذ يمهندس يشناس بخش زلزله سيرئ

 خبر داد. هياروم اچهيدر يدر منطقه ساحل نيزم

 
 

است  يطيمح ستيز يها از بحران يكيفرونشست  ا؛يباشگاه خبرنگاران پو ستيز طيگزارش خبرنگار مح به

 النيكشور به جز استان گ يها استان يدر تمام دهيپد نيكرده است و در حال حاضر ا ريرگكه كشور را د

 دهيد يغرب جانيآذربادر استان  ينيرزميز يها آب يدرصد 70به دنبال كاهش  ني. فرونشست زمشود يم دهيد

 كرده است. ريدرگ زيرا ن اچهيدر نيا ي, سواحل شرقهياروم اچهيدر يشده است و به دنبال كاهش تراز آب
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 قاتيمركز تحق يريو خطرپذ يمهندس يشناس بخش زلزله سي, رئيالله تيب يخصوص دكتر عل نيا در

فرونشست در كنار  نكهينوشت: تصور ا يمجاز ي, در صفحه خود در فضايوزارت راه و شهرساز

 راياخكه  يدانيم قاتيشود, دور از انتظار است اما متأسفانه بر اساس تحق دهيو بنادر د ها اچهيسواحل, در

و بندر  ليخل زجيد نيو در منطقه ب هياروم اچهيدر يكه در سواحل شرق مي, متوجه شدميا انجام داده

 مشاهده شد. ريمس نيا يلومتريك 2در طول  يفرونشست يها ها و حفره شرفخانه، شكاف

است كه  دهيبع رسمر لومتريك 494به سه هزار و  هياروم اچهي, در حال حاضر وسعت درميگزارش تسن به

سال گذشته، در وسعت خود دچار كاهش شده است و حجم  يلومتريك 621با توجه به وسعت سه هزار و 

 اچهيمترمكعب كاهش داشته است. در ونيليم 41و  ارديليم كينسبت به مشابه سال گذشته  زين اچهيدر

مربع و  لومتريك 2374ود خ كيمتر، نسبت به وسعت اكولوژ 3,4خود  كينسبت به تراز اكولوژ هياروم

 مترمكعب, كمبود دارد. ارديليم 12,61خود  كينسبت به حجم آب اكولوژ
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طرف افغان  عذر :رويو منابع آب مشترك وزارت ن يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

خبرگزاري ايرنا مورخ  – ستين رفتهيپذ رانيبه ا رمنديندادن آب ه ليتحو يبرا

25/11/1400 

 

 رفتهيبر پذ ديبا تاك رويو منابع آب مشترك وزارت ن يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد - رنايا - تهران

 يها از راه رانيحقابه ا يريگيگفت: پ رانيبه ا رمنديآب ه ليعدم تحو يودن عذر طرف افغان برانب

 در همه سطوح در حال انجام است. كيپلماتيد

افزود: موضوع رها  "جبار وطن فدا" رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهياز  پا رنايگزارش روز دوشنبه ا به

 ياست از سو يمدت رانيمرز ا يلومتريك 80-70فاصله  خان در از محل سد كمال رمنديآب ه يساز

 .شود يم يريگيپ يجمهور سيير ژهيو معاون و رويوزارت امور خارجه، وزارت ن

 ياز مكان رمنديساله دانست و ادامه داد: ه 100 يقدمت يرا دارا رمندياز رودخانه ه رانيمسئله حقابه ا يو

 700و در واقع فاصله  شود يم يبه نام كجك يسدو وارد  رديگ يشهر كابل سرچشمه م يكيدر نزد

 است. رانيحقابه ا يريمحل اندازه گ ران،يرودخانه از مرز ا يلومتريك

شده و  نيينرمال تع يآب يها در سال راني، حقابه ا1351در سال  رمنديفدا گفت: بر اساس معاهده ه وطن

مترمكعب آب  ارديليم 820هانه معادل و ما يدر باالدست سد كجك يستگاهيا زينرمال ن يسال آب صيتشخ

اشاره كرد و گفت:  1400سال  نيخان در فرورد كمال يميبند تنظ يبردار رابطه به بهره نيدر ا ياست. و

بند منحرف شده  نيخان روان و به سمت بند زره در جنوب ا به سمت بند كمال يالبيس انيماه گذشته جر

 شده است. تيهدا يانحراف ريمس بند باز شده و آب به گرياست، به عبارت د

را  ييطرف افغان اقدام ها رو،يو منابع آب مشترك وزارت ن يمرز يها دفتر رودخانه ركليگفته مد به

اقدام ها اعتراض  نيمعاهده به ا 5طبق بند  زين رانياست و ا رانيا انيرودخانه انجام داده كه به ز نيا يرو
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 كرده است.

وجود دارد  يمتعدد يبندها رانيبه سمت ا رمنديرودخانه ه يلومتريك 70 ريخاطرنشان كرد: در مس يو

ها انباشته  رودخانه با رسوب هاو شن ريمس گريد ياز سو كند، يم نيافغانستان را تام يكشاورز يكه اراض

 دارد. يروبيبه ال ازياست كه رودخانه ن نيشده و عذر طرف افغان ا

جلسه  نيچند روين رير سطوح مختلف انجام شده است، وزد يمتعدد يها يريگيفدا ادامه داد: پ وطن

 رفتهياند و طرف مقابل پذ افغانستان داشته يآب و انرژ ريمتعدد با وز يتلفن يو گفت و گوها يحضور

 است كه معاهده را اجرا كند.

 كند يدر شهر زرنج برگزار شد و طرف افغان همچنان ادعا م زين رمنديه سارانيافزود: جلسه كم يو

. وطن فدا ستين رفتهيما پذ يبرا آورند يكه م ييندارد، اما عذرها رانيآب به سمت ا هيتخل يبرا يشكلم

به  رمنديراه ه انهيدر م يبه نام لشكر يگفت: نهر رمنديآب ه يرها ساز يكنون تيدر خصوص وضع

 لومتريك 20 ديشاعبور كرده و  رانينهر به سمت ا نيوجود دارد و بر اساس اطالعات، آب از ا رانيسمت ا

نامناسب بستر رودخانه  تيوضع لي. به دلكند ينم تيآب رها شده كفا زانيكرده است، اما م يرو شيپ زين

 برسد. رانيبه ا هيمترمكعب بر ثان 25 يال 20 ديشود، شا يآب رها ساز هيمترمكعب بر ثان 50اگر مثال 

موجود  ريكه با تفاس نيدر پاسخ به ا رويو منابع آب مشترك وزارت ن يمرز يها دفتر رودخانه ركليمد

اما  م،يآب را داشته باش وستهيپ انيجر ديگفت: طبق معاهده با رسد، يم رانيبه ا يآب چه زمان

 رود يم ظارانت عتايمعاهده را سخت كرده است و طب يكرده، اجرا جاديكه طرف مقابل ا ييها تيمحدود

گفت و  نيبا افغانستان دارد استفاده كند. وطن فدا از آخر كيپلماتيكه در تعامل د يياز همه ابزارها رانيا

رها  نديگو يو آب افغانستان در روز گذشته خبر داد و گفت: آنها م يانرژ ريبا وز روين ريوز يتلفن يگو

 .كند ينم تيكفا يرهاساز زانياست كه م نيا روين ريآب انجام شده است، اما مطالبه وز يساز

افزود:  زيمطرح شده است، ن رانيبه ا رمنديآب ه دنيدرباره موانع رس ريكه اخ يدر پاسخ به ابهامات يو
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 تواند ينم يزيخاكر چيشده و عمال ه مهيوارد مخازن چاه ن رسد، يم رانيبه مرز ا يوقت رمنديرودخانه ه

 وجود داشته باشد.

خواند و گفت:  يافانحر يها را بحث ياجتماع يها اساس، مطالب منتشر شده در شبكه نيفدا بر ا وطن

از  زيرابطه ن نيندارند، اما در ا رمنديبه ه يربط شوند يكه از شمال وارد تاالب هامون م ييها رودخانه

 .است يريگيكه در حال پ ميا را مطرح كرده يهامون، مطالبات يطيمح ستيجهت حقابه ز
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خبرگزاري  – ددر هفته بع فارس جيخل زيبارش در حوضه آبر زانيم نيباالتر متر،يليم 92

 25/11/1400ايرنا مورخ 

 

بارش در  يهفته و هفته آت نيگرچه ا رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ينيب شيبراساس پ -رنايا -تهران

و  فارس جيخل زياسفند در حوضه آبر 6به  يبارش در هفته منته زانيم نيداشت، اما باالتر ميهكشور خوا

 .وستيعمان به وقوع خواهد پ يايدر

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

 بود. ريقرن اخ مين يها فصل نيتر از خشك يكي

 .ميدر كشور داشته ا يبه نسبت خوب يها بهتر شده است و بارش يدر زمستان امسال كم تيوضع اما

ها در وقوع بارش  يهفته جار يدهد برا ينشان م رويآب وزارت ن قاتيگزارش موسسه تحق نيتر تازه

در استان  ژهياز مناطق واقع در مركز (به و يزاگرس، جنوب تا برخ يمناطق واقع درمحدوده رشته كوه ها

ارتفاعات  حدودهخزر و در م يايدر سواحل در ژهيهرمزگان و كرمان)، مناطق واقع در شمال (به و  يها

 شود. يم ينيب شيالبرز) پ يها رشته كوه

هفته دوم، وقوع بارش ها در مناطق واقع در  يشده برا ينيب شيرش پباتوجه به چشم انداز با نيهمچن

 از غرب كشور مورد انتظار است. يخزر، شمال غرب تا مناطق يايسواحل در

 

 هفته نيكشور در ا زيآبر يحوضه ها يبارش تيوضع

و متوسط  متريليم 41 نهيشيبهمن ماه با ب 29خزر تا  يايدر زيحوضه آبر يشده برا ينيب شيبارش پ تيوضع

كشور به  يگانه اصل 6 يهفته در حوضه ها نياست كه ا يبارش زانيم نيباالتر ،يمتريليبارش چهار م

 .وستيوقوع خواهد پ
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با متوسط بارش چهار  يمتريليم 40بارش  نهيشيعمان با ب يايفارس و در جيخل زياز آن حوضه آبر بعد

و متوسط چهار  يمتريليم 35 نهيشيهم ب رانيا يفالت مركز زيرا تجربه خواهد كرد و حوضه آبر يمتريليم

 هفته خواهد داشت. نيرا در ا يمتريليم

  هياروم اچهيدر زيكند و حوضه آبر يرا تجربه م يمتريليم 10 نهيشيقره قوم ب زيمدت، حوضه آبر نيا در

 را تجربه خواهد كرد. يمتريليبا متوسط صفر م يمتريليبارش سه م نهيشيهم ب

 است. متريليم كي زيخواهد داشت كه متوسط بارش آن ن متريليم 12 نهيشيشرق با ب يمرز زيآبر حوضه

درجه دو و سه كشور بدون  زيآبر يكدام از حوضه ها چيبهمن ماه است ه 29به  يهفته كه منته نيا در

 كنند. يم افتيبارش در يو همه درصد ستنديباران ن

 

 اسفندماه چگونه است؟ 6به  يتههفته من يشده برا ينيب شيپ يبارش ها تيوضع اما

دارد، به  رييتغ يبهمن كم 29به  يبارش ها نسبت به هفته منته تيوضع زياسفند ماه ن 6به  يهفته منته در

عمان خواهد  يايفارس و در جيخل زيآن در حوضه آبر يشده برا ينيب شيكه حداكثر بارش پ يگونه ا

 است. متريليم 2 زيش آن نكه متوسط بار يمتريليم 92 نهيشيبود آن هم با ب

 نهيشيبا ب هياروم اچهيدر زيحوضه آبر اريكشور در اخت زيحوضه آبر نيمدت، مقام دوم پر بارش تر نيا در

و  يمتريليم 60 نهيشيخزر با ب يايدر زيخواهد بود. پس از آن حوضه آبر متريليم 15و متوسط  يمتريليم 84

 قرار خواهد داشت. متريليم 13متوسط 

و متوسط بارش صفر  يمتريليبارش هفت م نهيشياسفندماه ب 6به  يقره قوم هم در هفته منته زيرآب حوضه

 قرار خواهد گرفت. يمتريليپنج م نهيشيشرق با ب يمرز زيخواهد داشت و پس از آن حوضه آبر يمتريليم

و متوسط صفر  متريليم 34 زانيبارش به م نهيشيب يفالت مركز زياسفند ماه، حوضه آبر 6به  يهفته منته در

 را خواهد داشت. يمتريليم

 نخواهند كرد. افتيدر يبارش چياسفند ماه ه 6به  يدرجه دو كشور در هفته منته زيحوضه آبر پنج
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 – در تابستان ديشد يآب آب تهران/ هشدار كم نيتأم يكننده سدها نگران تيوضع

 27/11/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

و كاهش  ريتبخ زانيمترمكعب آب دارند و اگر م ونيليم300آب تهران جمعاً حدود  نيتأم يسدها

آب شرب تهران  نيتأم يرا برا يا دهي, قطعاً در تابستان مشكالت عدميريرا در نظر بگ ينزوالت جو

 داشت. ميخواه

وگو با خبرنگار  در گفت رانيا داريانجمن آب و خاك پا رهيمد ئتيعضو ه ،يخوانسار يموسو محسن

 5آب شرب استان تهران گفت:  نيتأم يسدها ريدر رابطه با كاهش ذخا ميتسن يخبرگزار ستيز طيمح

و سد الر  انيكننده است؛ سد لت ا نگرانه آن تيعهده دارند كه وضع آب شرب تهران را به نيتأم فهيسد وظ

از مدار خارج  ندهيآ يمترمكعب آب دارند و در روزها ونيليم 20كه در شرق تهران قرار دارند مجموعاً 

 نخواهد ماند. يمنطقه شرق باق ياستان تهران در سدها يبرا يو آب شوند يم

سال گذشته است و  سوم كير آب آن كه مقدا ميرا دار ريركبيادامه داد: در غرب تهران هم سد ام يو

كننده است، اگر سد طالقان و ماملو را هم  نگران اريمترمكعب آب دارد كه بس ونيليم 30سد حدود  نيا

و كاهش  ريتبخ زانيو اگر م ميمترمكعب آب دار ونيليم 300جمعاً حدود  ميمذكور اضافه كن يبه سدها

آب شرب تهران  نيتأم يرا برا يا دهيان مشكالت عد, قطعاً در تابستميريرا در نظر بگ ينزوالت جو

 داشت. ميخواه

اآلن اعالم خطر  نياز هم ديبا نيكرد: مسئول ديتأك رانيا داريانجمن آب و خاك پا رهيمد ئتيه عضو

ها به مردم گوشزد كنند. درست  و رسانه يمجاز ي, فضامايصداوس قيرا از طر يآب كنند و مشكالت كم

 ريوضع ذخا جموعاما در م ميساالنه بارش داشت نيانگيبرابر م2طق مانند هرمزگان منا ياست كه در برخ

 كننده است. نگران يآب



   

 

 

124 
 1400 بهمن  -) 51هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در نظر گرفته  يآب شرب و كشاورز نيتأم يالزم برا داتياآلن تمه نياز هم" نكهيبر ا ديبا تأك يموسو

هاره با در نظر گرفتن به كشاورزان هشدار داده شود و كشت ب ديبا زيكشت بهاره ن ي, گفت: برا"شود

 انجام شود. يمنابع آب ديكمبود شد

سال  كيما  نكهيكرد: با توجه به ا حيسدها را متوجه كل كشور دانست و تصر ريمشكل كاهش ذخا يو

هم ـ كه در حد نرمال بود ـ نتوانسته است  يسال جار يها , بارشميا سر گذاشته خشك را پشت اريبس

 كرخهمخزن سد  رهيو ذخ يآبده طيشرا يعنوان مثال بررس كند، بهسال گذشته را جبران  يخشكسال

سد كرخه نسبت به بلندمدت كاهش  يورود يحوضه است. آبده نيدر ا يدهنده وقوع خشكسال نشان

 درصد كاهش داشته است. 36و نسبت به سال گذشته  يدرصد53

ت به زمان مشابه در سال سد كرخه نسب رهيمنابع آب خاطرنشان كرد: حجم ذخ تيريحوزه مد كارشناس

 يسازمان هواشناس يها ينيب شيمترمكعب كمتر بوده است و بر اساس پ ونيليم 200و  ارديليم كيگذشته 

 مورد انتظار است. ِرو شيپ يها نرمال در ماه ريز يبارش طيتداوم شرا
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 29/11/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  شوند؟ يم يآب دست دوره كم يها عصا پساب

 

 يكاظم يموس محمد

 ابدي يتر از قبل م گسترده يشده و ابعاد تر قيعم مياقل رييكشور كه با تغ يمشكالت آب -رنايا -تهران

ها  پساب زانياست كه در مورد م يدر حال نياست. ا كرده ياتيح يبه امر ليمنابع موجود را تبد تيريمد

 .است اريبس ياستفاده، اختالف آمار و ارقام اعالن از منابع قابل يكيبه عنوان 

اند و منتظر برف و بارانند  چشم به آسمان دوخته ياريگذشته و همچنان بس 1400از زمستان  يمياز ن شيب

سدها كاسته شود، بحران فرونشست  شده پشت انباشته ياز شدت نگران رو شيگرم پ يها در ماه ديتا شا

تحصن و  شان ارعمز يكه از تشنگ ميباش يو كمتر شاهد اعتراضات كشاورزان نديفروبنش يها كم دشت

 .كنند ياعتراض م

 انيكشاورزان و حام نيا ياز سو يتجمع انبوه ،يماه امسال بود كه در ادامه تحصن كشاورزان اصفهان آبان اواخر

 تر تكرار شد. مانند شهركرد هم در ابعاد كوچك يشكل گرفت و در مناطق رود ندهياآبه آنان در بستر ز حق

 

 شوند؟ يم يآب دست دوره كم يعصا ها پساب

 دهيبه خشونت كش يحت ركشاورزانيبا تحركات غ يآبه در مقطع حق افتيدر يكشاورزان برا تجمعات

 سازد. انينما شياز پ شيرا ب شيامدهايكشور پ يو كاهش منابع آب يشد تا خشكسال

 يآب ميريبپذ ديبا«بوده كه  نيا رياخ يها سال يط رانيمنابع آب ا تيريحاكم بر راس شركت مد نگاه

 .»ميندار يكشاورز يبرا

به سرعت  يو كشاورز روين رانيوعده داد كه وز يجمهور سييدنبال تجمعات كشاورزان، معاون اول ر به

 نيخواهند كرد. با ا يدگيرس شانيوكارها نجات كشت يه براآب به حق يدسترس يعنيبه مطالبه كشاورزان 
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جامع  يا برنامه ازمندين يو برخورد با تبعات خشكسال يآب حل مشكل كم نديگو ياز ناظران م ياريحال بس

 را داشت. ياساس يانتظار اقدامات توان يمدت نم كشور است و در كوتاه يمنابع آب تيريمد يو كالن برا

 

 ييغذا تيو امن يببرنامه آ دوگانه

به  يچگونه مطالبه كشاورزان محقق خواهد شد. نگاه يسيدر دولت دكتر رئ ننديمترصدند تا بب ياريبس

رخ نموده بود، اقدام  شيها پ مدت يخشكسال نكهيبا وجود ا دهد، ينشان م نيشيپ يها سال يها استيس

 تيريم بر راس شركت مدصورت نگرفت. نگاه حاك يتوقف حركت به سمت نقطه كنون يبرا يموثر

 .»ميندار يكشاورز يبرا يآب ميريبپذ ديبا«بوده كه  نيا رياخ يها سال يط رانيمنابع آب ا

روزنامه  نامه ژهيبا و يا در مصاحبه رانيمنابع آب ا تيريقائم مقام وقت شركت مد »ها يرسول حاج محمد«

 ديباشد. ... با يمان كشاورز حور اشتغالم دينبا گريمنتشر شد اظهار داشته د 1400 نيكه فرورد »رانيا«

 ايتر است؛ كنار در صرفه به شانيكنند كه كدام برا يخودشان بررس ديهم با عيآب آزاد شود. ...صنا متيق

 است. يتيآزاد را بپردازند. ...در مورد آب شرب اما مساله حاكم يآب با بها نهيهز ايبروند 

آب را نداشته است.  نيتام يبرا يگذار هيو سرما يزير برنامه از يمحل ينگاه، عمال كشاورز نياساس ا بر

هستند  يكشاورزان نكهيپاك كرد، آن هم دو مساله. اول ا شود ياست كه صورت مساله را نم يدر حال نيا

اقالم  نيكرد و تام ليطتع يآب يرا به بهانه ب يكشاورز شود ينم نكهيبه آب دارند و دوم ا ازيكه ن

 دارد. رانيا ييغذا تيدر امن ياساس يكشور نقش ازيمورد ن كياستراتژ

متر  ونيليم 250با  يكشاورزان اصفهان ازين دهد يداشت برآوردها نشان م انيب ديمورد مساله اول با در

 رهيمد اتيعضو ه »ييمحمدرضا نيحس« نهيزم ني. در همشود يم نيتام يتا حد يمكعب در هر سال آب

 تهي: در كمتاظهار داش »سنايا«وگو با  هان نوزدهم آبان در گفتشهرستان اصف يكشاورز ينظام صنف

آب به كشاورزان تعلق  نيمترمكعب ا ونيليم 250گذشته  يمصوب شد در سال آب يبا كم آب يسازگار
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 كيداده شد؛ نزد ليمترمكعب آب به كشاورزان تحو ونيليم 62عدد تنها  نيا بيكه با وجود تصو ابدي

 به كشاورزان است. رويوزارت ن مترمكعب طلب ونيليم 190

و  نيسرزم شيخاطر فقدان برنامه آما به رانيا يكمبود آب به خصوص در مناطق مركز كه نيدوم ا مساله

 شياظهار داشته سه سال پ رانيمنابع آب ا تيريوكارها است. قائم مقام وقت شركت مد نظارت بر كشت

ن كار نه تنها يكشور مجاز باشد اما ا يشمال يها گذاشت كه كشت برنج فقط در استان يا دولت مصوبه

 سهيهكتار برنج بكارد در مقا كي ي. اگر شخصميكشت برنج هم داشت رينشد بلكه توسعه سطح ز ياتيعمل

 .آورد يرا به دست م يشتريهكتار گندم سود ب كيبا 

 ياحآبخوار از نو عيصنا يجيدر آب شرب، حركت تدر ييجو صرفه ،يكشاورز يدر الگوها تحول

و  زيها راهكار ر آب پشت سدها و ... از جمله ده يسطح رياز تبخ يريجلوگ اها،يخشك به كرانه در

 است. يآب يها مقابله با چالش يدرشت برا

نهاده شده  يوكارها به كنار آب و نظارت بر كشت تيريمساله مد ديگو يبه آنچه گفته شد به ما م ينگاه

 كرد. يآب خوددار در مناطق كم ياز كشاورز ديشده كه با هيها صرفا توص سال يو ط

 

 يدر مناطق مركز يكشاورز يبرا ازياز آب مورد ن يبخش نيتام يبرا يراهكار

عنوان شده است  يمختلف يآبه راهكارها حق نهيدر زم يمركز يها پاسخ به مطالبه كشاورزان استان درباره

به  التيتسه يو اعطا يآب غرق ياريمنسوخ شدن آب ژهيبه و يكشاورز ياز جمله تحول در الگوها

 .يا مدرن از جمله قطره يها ياريآب رساختيز جاديا يكشاورزان و باغداران برا

 يريو جلوگ اهايخشك به كرانه در يآبخوار از نواح عيصنا يجيدر آب شرب، حركت تدر ييجو صرفه

مدت و  به صورت كوتاهاست كه  يو درشت زيها راهكار ر آب پشت سدها  از جمله ده يسطح رياز تبخ

 شده است. شنهاديپ يكشاورز ازيآب مورد ن نيآبه و تام رفع مشكل حق يبلندمدت برا
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و  يداريپا جاديعبور از بحران، ا«با عنوان  1400مجلس در سوم آذرماه  يها منتشره مركز پژوهش گزارش

 حيتصر» رود ندهيزا زيبر حوضه آبر ديبا تاك يبهره ور شيبا كاهش مصارف آب و افزا طيبهبود شرا

شامل  كهرودخانه شكل گرفته  نياز نوع توسعه در ا ياديگذشته مداخالت ز يها دهه يداشته ط

بوده كه مصرف آب در بخش شرب  يدر بخش كشاورز ديمصارف جد يو بازگذار يا سازه يها پروژه

 داده است. شيبرابر افزا 6و صنعت را 

 نيدر ا مدت انيمدت و م كوتاه يراهكارها يود به بررساز گزارش خ يمجلس در بخش يپژوهش يبازو

مصارف شرب و صنعت، نكاشت و  صيبازتخص«چون  يراهكارها موارد نيا انيپرداخته در م نهيزم

كشت محصوالت  تيكشت، ممنوع يبا اعمال الگو يور بهره شيو افزا يكاهش مصارف بخش كشاورز

به » خسارت كشاورزان، صاحبان حقابه و مشتركان نيتام ،رود ندهيباال در حوضه زا يآب ازيبا ن يكشاورز

 .خورد يچشم م

 ها ونيليم زانياست كه به م ييها كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از پساب يموضوع ان،يم نيا در

 .رود يمترمكعب در كشور هدر م

 
 فاضالب شهر بانه (كردستان) خانه هياز تصف يريتصو
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از مصاحبه خود گفته  ييدر جا رانيمنابع آب ا تيريقائم مقام وقت شركت مد »ها يرسول حاج محمد«

 ونيليم 500هزار و  3پساب در كشور در حال حاضر  ديتول ليموجود پتانس يها است: بر اساس گزارش

است كه  دهمتر مكعب بو ونيليم 700در مدار هم هزار و  يها خانه هيتصف ياسم تيمتر مكعب است. ظرف

 كرده است. يبردار و قابل بهره هياز كل پساب را تصف يبخش كم

كه كمتر به آن توجه شده  يموضوع ،يشدن تبعات كاهش منابع آب انيو نما يو دار خشكسال ريگ در

 .رود يمتر مكعب در كشور هدر م ها ونيليم زانياست كه به م ييها استفاده از پساب

اعداد و ارقام  انيم رينكته قابل تامل اختالفات چشمگ ذكر شده و زين يگريآمار و ارقام د ان،يم نيا در

 است. افتيباز تيكشور و ظرف يها پساب نهيموجود در زم

 

 ستيكشور مشخص ن يها پساب زانيم هنوز

دانشگاه  ستيز طيپژوهشكده مح سيير »انيمهرداد فرهاد«، 97سال  ماه يدر د يعني شيسه سال پ 

با اشاره به بحران آب در  »نيزم يبرا نياز زم«با شعار  افتيصنعت باز يمل شيهما نياصفهان در دوم

متر مكعب آب در بخش شرب شهر  ونيليم 500استان اصفهان، اظهار كرد: بر اساس آمارها ساالنه 

 يطيمح ستيز يها از چالش ياريبس ميآب اقدام كن افتيكه اگر در حوزه باز ابدي ياصفهان اختصاص م

 آب رفع كردند. افتياز كشورها مشكالت آب را با باز يارينه كه بسهمانگو شود، يو آب مرتفع م

كرد، افزود: در  افتيتوان باز يها را م پساب نيمتر مكعب از ا ونيليم 400تا  300حدود  نكهيا انيبا ب يو 

 يآور درصد پساب جمع 5تنها  راني. در اميانجام نداد يكار جد م،يكه داشت ييها تيكشور با وجود ظرف

 شود. يم هار ستيز طيدر مح ياقدام چيدرصد آن بدون ه 95و حدود  شود يم افتيزو با

متر مكعب  ارديليم 40كرد: در كشور ساالنه  حيدانشگاه اصفهان تصر ستيز طيپژوهشكده مح سيير

 .شود يم افتيمتر مكعب آن باز ارديليكه كمتر از دو م شود يم ديپساب تول



   

 

 

130 
 1400 بهمن  -) 51هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

و استفاده مجدد  افتيقابل باز ع،يدرصد پساب فاضالب صنا 70فته است:  گ رنايبه ا 1394 رماهيت انيفرهاد

 يافتيآب باز زانيدر كشور، م يو يپساب اعالن زانيسبز است. با توجه به م يفضا يو حت ديدر چرخه تول

 متر مكعب خواهد بود. ارديليم 28بالغ بر 

متفاوت از  ييمنتشر و آمارها »رانيا«است كه دهم آذرماه در روزنامه  يعنوان گزارش »يآب بد كم طعم«

 در آن آمده است. ستيز طيسازمان حفاظت مح سييها به نقل از ر آنچه ذكر شد درباره پساب

 

 
 (خوزستان) هيديفاضالب ام يراصولياز دفع غ يريتصو

 

ر نقاط كشو شتريما در ب يفاضالب شهر يها ستمي، متاسفانه س»سالجقه يعل«به نقل از  رانينوشته ا به

درصد  نيكشور فاقد شبكه فاضالب هستند كه اگر فاضالب ا تيدرصد جمع 45تا  40است.   نشده ليتكم

كه  شود يشده وارد چرخه مصرف دوباره م هيمتر مكعب آب تصف ارديليم 4,5تا  3,8 ميكن هيرا تصف

مد  تيدبا ج ديكشور با يموجود منابع آب طيدوم آب شرب كشور است كه با توجه به شرا كيمعادل 

 .ردينظر قرار گ
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 افتيباز تيكشور و ظرف يها پساب زانيدرباره م رياخ يها در سال يو ارقام مختلف و ناهمساز آمار

 منتشر شده است.

آب  تيفيك تيريمد يمل شيهما نينخست نيآنال شيكه او در هما يي: براساس آمارهاميخوان يادامه م در

 يزيمتر مكعب است كه چ ونيليم 1255 يشهر يها انهخ هيتصف يديكل حجم پساب تول دهد يارائه م

آمارها و  ني. اشود يآن رها م يكه باق رديگ يمورد استفاده قرار م ياريمتر مكعب در آب ونيليم 364حدود 

كه خود عامل  شود ياستفاده مجدد در كشور انجام نم يفاضالب برا هينه تنها تصف دهد يشواهد نشان م

 يكشور است. اقتصاد آب با نگاه به فاضالب به رغم داشتن متول يمنابع آب رفتن نياز ب يبرا يگريد

 گرفته نشده است! يمشخص، تاكنون جد

كه انجام آن ضرورت دارد احصاء  ياقدامات نياز اول يكيذكر شده،  ياظهارنظرها و آمارها نيتوجه به ا با

 يها نهيو در وهله دوم هز ودش يم جادياست كه در مناطق مختلف كشور ا ييها پساب قيمجدد و دق

 .رديقرار گ يمورد بررس ديمختلف با عيدر مناطق و صنا افتيباز

صرفه  يكشاورز يبرا يآهن و فوالد حت مانند ذوب ييها پساب كارخانه افتيباز دارند يم انيكارشناسان ب

اقدام  چيساب آن هپ افتيندارد اما هزاران شهر و روستا و كارخانه وجود دارد كه در مورد باز ياقتصاد

 صورت نگرفته است. يجد
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 30/11/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – ها در تهران بارش يدرصد 35كاهش 

 

ها در  بارش دهد يشته نشان مگذ يبا سال آب سهيدر مقا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش يبررس

 است. افتهي شيدرصد افزا 1554درصد كاهش و در استان هرمزگان  35استان تهران 

 28) تا 1400(اول مهرماه  يجار يسال آب يبر اساس آمار از ابتدا م،يبه نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

 است. افتهيدرصد كاهش  13,5بلند مدت  يها ها در كشور نسبت به بارش بارش رانيبهمن ماه م

با سال  سهيدر مقا يجار يسال آب يها بارش زانيم دهد يها نشان م بارش يا جدول اطالعات پهنه اتيجرئ

درصد مربوط به استان  1554,9بارش با  نيشتريدرصد رشد داشته است كه ب 31,9گذشته در كل كشور 

 داشته اشت. يبارندگ رلمتيم 164,4 يجار يسال آب ياستان ط نيهرمزگان بوده است. ا

 25و  14,9با مدت مشابه سال گذشته  سهيدر مقا بيبه ترت يو غرب يشرق جانيآذربا يها در استان ها بارش

 شده است. يدرصد منف 11,3بارش  زانيم لياست. اما در استان اردب افتهي شيدرصد افزا

 ياستان در سال جار نيدر ا گريت داست؛ به عبار افتهيدرصد كاهش  43,2ها  بارش زانيم المياستان ا در

 است. افتهيگذشته كاهش  يبا سال آب سهيدر مقا لمتريم 81,7ها  بارش زانيم يآب

ها  بارش زانياست. م افتهيدرصد كاهش  35شده  اديمدت  يها ط بارش زانيدر تهران م م،يگزارش تسن به

 است. كمتر بوده متريليم 49,8گذشته  يبا سال آب سهيدر مقا تختيدر پا

درصد  23,3و  26,1درصد،  59,2ها  بارش بيو مازندران به ترت النيگلستان، گ يشمال يها استان در

 نياست. در ا افتهي شيدرصد افزا 871,9ها  بارش زانيم زيو بلوچستان ن ستانياست. در س افتهي شيافزا

 .دهد يدرصد رشد را نشان م 41,9ها  بارش زانياستان م

درصد،  88,7گذشته  يبا سال آب سهيها در مقا بارش بيبه ترت زين يو شمال يرضو ،يجنوب يها خراسان در

 است. افتهي شيصدم درصد افزا 9و  45
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ها  بارش زياست. در استان كرمان ن افتهيدرصد كاهش  22,9ها نسبت به سال گذشته  خوزستان بارش در

 27,9گذشته  ينسبت به سال آب ها يبارندگ زانياست. در استان كرمانشاه م افتهي شيدرصد افزا 202

 است. افتهيدرصد كاهش 

 يغرب يها از آن است كه همچنان استان يكشور حاك يها اطالعات بارش يبررس م،يگزارش تسن به

آذرماه  يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل سيكه رئ يمواجه هستند. موضوع يبارش كشور با كم

 امسال به آن اشاره كرده بود.
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حجم  يدرصد 20 كاهش دهد؛ يآب كشور نشان م يها دفتر اطالعات و دادهآمار 

 30/11/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – كشور يسدها ريذخا

 

 يروز از سال آب 150شدن  يبا سپر دهد، يآب كشور نشان م يها آمار دفتر اطالعات و داده -رنايا -نتهرا

كشور به حدود  يآب در مخازن سدها ري) مجموع حجم ذخا1400-1401 يماه (سال آب بهمن 30تا 

 است. كاهشدرصد  20 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمتر مكعب رس ارديليم 21,77

دفتر اطالعات و  ركليمد» زاده قاسم روزيف« ران،يمنابع آب ا تيرياز شركت مد رنايگزارش روز شنبه ا به

حجم  زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يآب كشور اظهار داشت: بررس يها داده

دارد، اما با  گذشته يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 15معادل  يكاهش يجار يسال آب يها يورود

از دو برابر است، ذوب برف در  شيتاكنون نسبت به سال قبل ب يسال جار يبرف ريذخا نكهيتوجه به ا

 به سدها خواهد شد.  يباعث رشد ورود يآت يها ماه

 زيحوضه آبر ياستان تهران، سدها يرود در استان اصفهان، سدها ندهيسد زا يپرشدگ زانيافزود : م يو

درصد،  17درصد،  10حدود  بيبه ترت يفعل طياستان خوزستان در شرا يسدها و هياروم اچهيدر

 درصد بوده است. 49درصد و 35

استان هرمزگان  يسدها ،يمناسب جنوب كشور در سال جار يزاده گفت: با توجه به بارش ها قاسم

 كامل قرار دارند. يپرشدگ طيدر شرا بايتقر

ها در  بارش زانيچندان مطلوب نبود و م زييكشور در پا يها بارش تيوضع رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

از  يكياعالم كرده بود،  يسازمان هواشناس تر شيكه پ چنان آن يسال جار زييآن است كه پا انگريفصل ب نيا

به  يها بهتر شده است و بارش يمدر زمستان امسال ك تيبود، اما وضع ريقرن اخ مين يها فصل نيتر خشك

آن  انگريب يو هشدار خشكسال شيپا يكه گزارش تازه مركز مل . چنانميدر كشور شاهد بود ينسبت خوب

 نسبت به دوره بلندمدت همراه شده است. يدرصد 6,1با رشد  زييفصل پا يها است كه بارش
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در كشور انجام  زين يزداريآبخ نينو يها روش :ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 30/11/1400ورخ خبرگزاري ايلنا م – شود ينم

 

 يالگو ست،يدر كشور ما آب محور ن يگفت: متاسفانه كشاورز ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

در كشور انجام  زين يزداريآبخ نينو يها و روش شود ينم تيريمد ها البيوجود ندارد، س يكشت درست

 .شود ينم

سازمان  سيي، ر سالجقه يعل ست،يز طيسازمان حفاظت مح يرسان اطالع گاهيبه نقل از پا لنايگزارش ا به

كشور گفت:  نيسرزم شيدرباره نقشه آما» دستخط« يونيزيبا حضور در برنامه تلو ست،يز طيحفاظت مح

گام  كيو  تمثب يكشور شده است كه اتفاق يزير بودجه يمبنا نيسرزم شيسند آما زدهميلت سدر دو

 مشكل دارد.  ييها در قسمت يو بنده معتقدم از نظر علم ستيكامل ن زين شيرو به جلو است. البته سند آما

است  يموضوع فرادستگاه كي ستيز طيكرد: مح حيدر كشور تصر ستيز طيمح تيدر رابطه با اهم يو

حفاظت  يبرا يخوب نيقوان ،يندارد. ازنظر قانون يمناسب گاهيكشور جا يياجرا يها اما متأسفانه در دستگاه

 تيدر اولو ستيز طيها هنوز مح از دستگاه ياريو در بس افتد ينم ياما در عمل اتفاق ميدار ستيز طياز مح

 قرار نگرفته است. 

 ديكاالها با يتمام متيبر در بحران آب كشور گفت: ق بآ عيو صنا يدر رابطه با نقش كشاورز سالجقه

از مناطق  ياري. بسرديتوسعه كشور قرار گ يمبنا ديشود و آب با نييآن تع يآب مصرف زانيبر اساس م

بر  آب عيصنا نيرا ندارند و ا يو كشاورز عيصنا يتوان بارگذار گريد يكشور ما ازجمله فالت مركز

 ند. در صورت امكان منتقل شو ديبا

 ياستفاده از تجارب گذشتگان در كنترل منابع آب تيدر رابطه بااهم ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

به  يمثال آب را در فالت مركز عنوان اند. به كرده تيريرا خوب مد يما منابع آب اكانيگفت: درگذشته ن

استحصال آب در  يبرا يتكنولوژ نيبهتر زيها در عصر حاضر ن قنات نيكردند كه ا تيريكمك قنات مد
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 . ميكرد ليرو تبد فاضالب ريها را به مس ها را نابود و آن هستند. متأسفانه ما قنات يفالت مركز

كه  ميده ياجازه نم گريداد: د حيتوض يمنابع آب كشور در كشاورز يدرصد 85در رابطه با مصرف  يو

در هر استان بر اساس  ياريو آب ياورزبه بعد كش نياز كشور انجام شود و از ا ييدر هرجا يهر نوع كشت

 . شود يكشت استان انجام م يكشور و بر اساس نقشه الگو شينقشه آما

است  شده نييها تع به كمك دانشگاه يكشت كشاورز يها و الگوها ادامه داد: روش جمهور سيرئ معاون

كند كه چه  نييتع شهيهم يابر بار كي ديبا زين يبازده را بدهد. وزارت كشاورز نيشتريكه با حداقل آب ب

 . شود يمصرف م يمقدار آب در كشاورز

در كشور ما آب  يدانست و گفت: متأسفانه كشاورز تيريرا در بخش مد يمشكل جهاد كشاورز يو

 نينو يها و روش شود ينم تيريمد ها البيوجود ندارد، س يكشت درست يالگو ست،يمحور ن

 . شود يدر كشور انجام نم زين يزداريآبخ

 

 پاك كشور يهوا يستاد مل ليتشك

هوا اظهار كرد: ستاد  يكاهش آلودگ يشده برا درباره اقدامات انجام ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 فيكشور تكل ريبه معاون اول و وز يجمهور سياست. رئ شده ليتشك يپاك كشور به نحو عال يهوا يمل

 دارد.  تيپاك مسئول يو بر اساس قانون هوا دارد ينظارت گاهيكشور جا ستيز طيكردند. سازمان مح

شد  يساز يعملكردها كم زانيقانون احصا و م يها بر مبنا دستگاه فيجلسات تكال نياضافه كرد: در ا يو

 خود را انجام داده است.  فيچند درصد از تكال يتا مشخص شود هر دستگاه

كشور و معاون اول  ريباهمت وز يود ولنب دواركنندهيام فيانجام تكال يدرصدها يليافزود: خ سالجقه

و  يبند انجام دهد و هم زمان ديكه با يهم كار ،ي. هم دستگاه متولميمصوبه دار 62االن  يجمهور سيرئ

 اعتبارات مشخص است.  زانيهم م

 يها تيشد كه مسئول جاديا ييها صنعت برتر كشور فضا ادامه داد: در نشست برگزارشده باده يو
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 طيمح وستيو هم پ ياجتماع وستيهم پ ،يفرهنگ وستيهم پ يعنيعمل كنند  ديبا خود را ياجتماع

مواج  يها ندهيصوت و آال يها ندهيهوا، آال يها ندهي. عالوه بر آالهاست نيدارند كه پوشش همه ا يستيز

 احصاء شده است. 

 يام دهند. برخخودشان را انج ياجتماع تيو معادن مكلف هستند كه مسئول عياضافه كرد: صنا سالجقه

 دارد.  ريرا تحت تأث لومترهاياست كه ك يبه نحو يندگيشاخص آال كيمواقع 

 

 كشور محاسبه شود GDPشده و در  ياقتصاد يگذار متيق ديبا يعيطب منابع

نشده  ياقتصاد يگذار متيق يو خداداد يعيمنابع طب يبرا نكهيبا انتقاد از ا ستيز طيسازمان مح سيرئ

 عيكه در بستر آن صنا يعيابتدا مشخص شود كه منابع طب ديبا عيصنا يبارگذار يبرا است، ابراز داشت:

 دارد.  متيچقدر ق رند،يگ يشكل م

كشور  GDPدر  دينشده است و با يگذار متيكشور ق يستميدرصد خدمات اكوس 75ادامه داد:  يو

 . ميكن يرا استفاده م ستمياز اكوس يچه خدمات ميمحاسبه شود تا بفهم

تمام  ريگ بانيهوا گر يدولت گفت: آلودگ يها هوا و برنامه يدرباره آلودگ ست،يز طيسازمان مح سيرئ

گرفته است،  شكل جمهور سيرئ فيپاك كشور كه با تكل يهوا يستاد مل ليكشور شده است اما در تشك

 . ميا كرده يعملكردها راكم زانيشده و م حوزه مشخص نيدر ا ريدرگ يها تمام دستگاه فيتكال

 يكرد: برق ديشهر كشور است، تأك كالن 9 يستاد، بر رو نيا ياصل يگذار هدف نكهيا انيبا ب سالجقه

 شده است.  و معادن انجام عينقش صنا يو حت كلت،يكردن موتورس يتهران، برق يها كردن اتوبوس

 ياقدامات يلودگرفع آ يبرا شان ياجتماع يها تيبا توجه به مسئول ديو معادن با عيكرد: صنا ديتأك يو

 انجام دهند. 
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 – افتي شيدرصد افزا 32 رانيا يها ها در تهران/ بارش بارش يدرصد 35كاهش 

 30/11/1400تسنيم مورخ خبرگزاري 

 

ها در  بارش دهد يگذشته نشان م يبا سال آب سهيدر مقا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش يبررس

 است. افتهي شيدرصد افزا 1554درصد كاهش و در استان هرمزگان  35تهران   استان

(اول مهرماه  يجار يسال آب يبر اساس آمار از ابتدا م،ينتس يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 افتهيدرصد كاهش  13,5بلند مدت  يها ها در كشور نسبت به بارش بارش رانيبهمن ماه م 28) تا 1400

 است.

با سال  سهيدر مقا يجار يسال آب يها بارش زانيم دهد يها نشان م بارش يا جدول اطالعات پهنه اتيجرئ

درصد مربوط به استان  1554,9بارش با  نيشتريدرصد رشد داشته است كه ب 31,9گذشته در كل كشور 

 داشته اشت. يبارندگ لمتريم 164,4 يجار يسال آب ياستان ط نيهرمزگان بوده است. ا

 25و  14,9 با مدت مشابه سال گذشته سهيدر مقا بيبه ترت يو غرب يشرق جانيآذربا يها در استان ها بارش

 شده است. يدرصد منف 11,3بارش  زانيم لياست. اما در استان اردب افتهي شيدرصد افزا

 ياستان در سال جار نيدر ا گرياست؛ به عبارت د افتهيدرصد كاهش  43,2ها  بارش زانيم المياستان ا در

 است. افتهيگذشته كاهش  يبا سال آب سهيدر مقا لمتريم 81,7ها  بارش زانيم يآب

ها  بارش زانياست. م افتهيدرصد كاهش  35شده  اديمدت  يها ط بارش زانيدر تهران م م،يگزارش تسن به

 كمتر بوده است. متريليم 49,8گذشته  يبا سال آب سهيدر مقا تختيدر پا

درصد  23,3و  26,1درصد،  59,2ها  بارش بيو مازندران به ترت النيگلستان، گ يشمال يها استان در

 نياست. در ا افتهي شيدرصد افزا 871,9ها  بارش زانيم زيو بلوچستان ن ستانياست. در س افتهي شيزااف

 .دهد يدرصد رشد را نشان م 41,9ها  بارش زانياستان م
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درصد،  88,7گذشته  يبا سال آب سهيها در مقا بارش بيبه ترت زين يو شمال يرضو ،يجنوب يها خراسان در

 است. افتهي شيصدم درصد افزا 9و  45

ها  بارش زياست. در استان كرمان ن افتهيدرصد كاهش  22,9ها نسبت به سال گذشته  خوزستان بارش در

 27,9گذشته  ينسبت به سال آب ها يبارندگ زانياست. در استان كرمانشاه م افتهي شيدرصد افزا 202

 است. افتهيدرصد كاهش 

 يغرب يها از آن است كه همچنان استان يكشور حاك يها اطالعات بارش يبررس م،يگزارش تسن به

آذرماه  يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل سيكه رئ يمواجه هستند. موضوع يبارش كشور با كم

 امسال به آن اشاره كرده بود.
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