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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

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

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

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

 شده است. ريهمه گ يديكمبود آب در كشور تهد
هـاي خبـري    جلد از سلسله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت     چهل و يكمينمجموعه حاضر 

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

هاي مسئولين و كارشناسان مـرتبط بـا    ه در قالب ارايه اخبار، آمار، مقاالت و مصاحبهها فقط آنچه ك سايت

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

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

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

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا  - تراز به استقبال بهار رفت يمتر يسانت 58 شيبا افزا هياروم اچهيدر

 02/01/1399مورخ 

 

در آغاز بهار  هياروم اچهيگفت: تراز در يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا رعامليمد -رنايا -هياروم

از آغاز بهار سال گذشته  شتريمتر ب يسانت 58متر ثبت شد كه  يسانت 52متر و  271هزار و  كيامسال، 

 است.



   

 

 

4 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  –ي كياكولوژ اتيبه ح دنياز بحران خشك شدن تا رس ه؛ياروم اچهيدر

 03/01/1400فارس مورخ 

 

 يايآب گفت: اح يبا اشاره به شعار روز جهان يشرق جانياستان آذربا ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 است. اتيح هيما نيمصرف آب ا تيريمستلزم ارزش نهادن و مد هياروم اچهيكامل در

 

 يكياكولوژ اتيبه ح دنياز بحران خشك شدن  تا رس ه؛ياروم هاچيدر

با اشاره شعار  هياروم اچهياز در ديحسن عباس نژاد امروز در بازد ز،يفارس از تبر يگزارش خبرگزار به

در دهه  رانيشده است اظهار داشت: ا ينامگذار» ارزش نهادن آب«بر  ديآب، امسال كه با تاك يروز جهان

) از اول مهر 1400-1399امسال( يدرسال آب كهيو كمبود آب مواجه بوده است ، بطور يبا خشكسال رياخ

 بوده است. متريليم 107حدود  يجو يها زشيكل ر زانياسفند م 10تا 

 يدرصد و نسبت به سال آب 22مشابه درازمدت  يدوره ها نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيافزود: ا يو

 دهد. يدرصد كاهش نشان م 41گذشته 

 4,8نسبت به دراز مدت  زين يشرق جانيدر استان آذربا يكاهش نزوالت آسمان نينژاد گفت: ا عباس

گذشته  ينسبت به سالها يبا وجود كاهش نزوالت جو هياروم اچهيخوشبختانه در يدرصد بوده است ول

 برخوردار است. ينسبتا خوب تياز وضع

كرونا در سرتاسر جهان  وعيش ليگفت: امسال به دل يماريب وعياستان با اشاره به ش ستيز طيمح ركليمد

 يها پروتكل تيضمن رعا يستيما با يباال رفته است ول اريمداوم بس يشستشو ها يمصرف آب برا

مصرف درست  اداشته و ب يا ژهياهتمام و ياتيبا ارزش ح هيما نيدر حوزه آب، ا ييبه صرفه جو يبهداشت

 نيرا از غم نبود ا يدر امان بوده و نسل بعد اتيح هيما نيكمبود ا اين آب به طور مسلم از بحرا نهيو به
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 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .ميارزشمند رها ساز هيما

 زيكاهش مصرف منابع آب، و پره هيبر پا ديبا زياستان ن يو كشاورز يتوسعه صنعت يگفت: استراتژ يو

 شود. يزيآب بر، برنامه ر ياز طرح ها

 يمستلزم ارزش نهادن به آب، اصالح الگو هياروم هاچيكامل به در اتينژاد گفت: بازگشت ح عباس

 قابل استحصال است. ياستفاده از منابع آب ها يدرصد 50مصرف و كاهش 

همزمان با روز  يشرق جانيدر استان آذربا ه،ياروم اچهيدر اءيستاد اح يدفتر استان ريصفرزاده مد منصور

 اچهيبه نجات در ديو بازگشت ام هياروم اچهيدر ايبرجسته ستاد اح يها تيآب با اشاره به موفق يجهان

 اچهيدر زيآبركاهش مصرف آب در حوضه  يكنترل ياضافه كرد، عدم استمرار برنامه ها هياروم

به سرعت بحران را به  تواند يكشت، م يالگو رييسدها و توقف تغ يريو آبگ يبه سدساز ليه،مياروم

 بازگرداند. هياروم اچهيدر

مركز  ليستاد با تشك يبرنامه ها ياز اهتمام دولت به استمرار اجرا هياروم اچهيدر اءيدفتر ستاد اح ريمد

 اتيبه ح دنيرس براي هدف ،سال6 140اشاره و گفت:  اچهيدر يپژوه ندهيو آ شيپا ،يهماهنگ

 يو مشاركت ها يبخش نيب يهمكار ازمنديبه آن ن دنيشده است كه رس نييتع هياروم اچهيدر يكياكولوژ

 است يمردم

است. روز  شده يگذار سازمان ملل نام يمارس) از سو 22آب مصادف هر سال ( ياست روز جهان يگفتن 

و توسعه سازمان ملل در شهر  ستيز طيدر كنفرانس مح ،يالديم 1992بار در سال  نيآب، اول يجهان

 يراستا در كشورها خواسته شد تا هيكنفرانس از كل نيرسماً مطرح شد. در ا ليكشور برز رويودوژانير

مردم در مورد آب  يساز و آگاه جيروز را به عنوان روز ترو نيسازمان ملل، ا 21شماره  هيانيب ياجرا

 اختصاص دهند.
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 – ستين رياز هدر رفت آب امكانپذ يريبدون جلوگ يدر كشاورز يي: خودكفايخاواز

 03/01/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 دياست، تاك يعامل در بخش كشاورز نيتر يو اساس نيآب مهمتر نكهيا انيبا ب يجهاد كشاورز ريوز

رفت از هدر  يريبدون جلوگ يكشاورز نهيكشور در زم ييبه توسعه و خودكفا يابيشك دست يكرد: ب

 .ستين ريامكان پذ ديجد ياز فناور يو بهره مند ياريآب آب

و  نيآب، نوشت: آب مهمتر يبه مناسبت روز جهان ياميدر پ يكاظم خاواز  ميتسن يگزارش خبرگزار به

 ازين يجوابگو تيجمع شيآب و افزا تياست. امروزه محدود يعامل در بخش كشاورز نيتر ياساس

 يها به راه هتوج نيبنابرا ميباش نهيزم نيدر ا ياساس يبه فكر راه چاره ا ديو با ستيما ن زيكشاورزان عز

 ريامكان پذ يدر صورت دار،يو توسعه پا يبه كشاورز دنيهر چه بهتر از آب با هدف رس يبهره بردار

 كشورمان حفظ شود. يو خاك يآب رياست كه ذخا

عالوه بر امكان استفاده  يكشاورز يدر اراض ياريآب نينو ياستفاده از روش ها ريمس نيادامه داد: در ا او

 خواهد كرد. يريجلوگ زيخاك ن شيو بهتر از آب موجود، از فرسا شتريب

 يدر بخش كشاورز يارياز آب، آب نهيو به حياستفاده صح تيريافزود: امروزه مد يجهاد كشاورز ريوز

و منابع آب  يا كاهش نزوالت آسمانكه ب يفعل طيبرخوردار است. مطمئناٌ با شرا ييباال اريبس تياز اهم

 داشته باشند. اريرا در اخت ياتيح هيما نيخواهد شد كه ا يياز آن كشورها تيهمراه است موفق ينيرزميز

از  يريبدون جلوگ يكشاورز نهيكشور در زم ييبه توسعه و خودكفا يابيشك دست يگفت: ب يخاواز

راستا، وزارت جهاد  ني. در استين ريمكان پذا ديجد ياز فناور يو بهره مند ياريهدر رفت آب آب

 يهاروش  ياجرا ،ياريآب نينو يتوسعه سامانه ها نهيانجام شده در زم يها ياستگذاريبا س يكشاورز

و  يگلخانه ا يتوسعه كشت ها ،ياراض حيو تسط يساز كپارچهيكشت،  يالگو رييتغ ،ينژاد و به يزراع به
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و  شتريب ديتول يالت زودرس، ضمن فراهم كردن بستر الزم براو محصو زهييپا اهانيبه گ يده تياولو

آور  اميكشور پ ييذاغ تيامن نيآب و تام يبا حفاظت از منبع خداداد ،يآب كشاورز يبهره ور شيافزا

 باشد. ندهينسل آ يبرا يخوب

رزش مردم، ا يآب برا يو توجه دادن در مورد معنا» ارزش آب«آب  يافزود: شعار امسال روز جهان يو

روز، الزم است  نيا داشتياست. لذا ضمن گرام ياتيمنبع ح نيمحافظت بهتر از ا يآن و چگونگ يواقع

 نيهدررفت ا زتا ا رديقرارگ يمورد توجه همگان شتريبه آب و حفاظت از آن هرچه ب يگذار مساله ارزش

 .ديبه عمل آ يريجلوگ يمل هيسرما

ذكرشده، آموزش و  يها استيضمن اتخاذ و اعمال س زين يكرد: وزارت جهاد كشاورز حيتصر يخاواز

در دستور كار خود  ياز منابع آب نهياستفاده به يرا در راستا يهمگان خصوصا بهره برداران گرام جيترو

 .ميداشته باش يشكوفاتر يكشاورز ،يدارد تا عالوه بر حفظ منابع خداداد
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آب  يو آلودگ ليبله با ستواند در مقا يچگونه م يزداريآبخ | »يزداريمعجزه آبخ«

 04/01/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - باران موثر باشد؟

 

كند بلكه راهكار  يم يريجلوگ لينه تنها از وقوع س يزداريخبا آب نيرزميآب باران در ز يساز رهيذخ

 و اتالف آب است. ياز آلودگ يريشگيپ يموثر برا

و  اتيح هيبه عنوان ما ينيآب در آموزه د ؛»يزداريمعجزه آبخ پرونده«ميتسن يگزارش خبرگزار به

از آب باران  قيعم يها چاه و ها قنات ها،مثل چشمه  نيزم روي در ها-است. منابع آب يمعرف يزندگ

دنبال داشته  بهرا  يخشكسال جهنتي در و ها آب نيا ياست كه كمبود باران، كساد نيو چن رديگ ينشأت م

االرض اال و  يماء ف سيل«نقل شده است:  نيو آله و سلم چن هياهللا عل يباره از رسول خدا صل نيباشد. در ا

 ،ياز آب باران دارد. (حرعامل اي زهيجز آن كه آم ستين نيزم يدر رو يآب چيه» قد خالطه ماء السماء

 )266، ص25، ج1409

در  ميباران است؛ قرآن كر يدر گرو نعمت واال ياله هاي و نعمت ها يشگفت شتريب مييبگو ستين گزاف

دهد كه  ينشان م ميرهنمون ساخته است. قرآن كر نشيآفر نيا شگفتي به را ها-انسان ياريبس اتيآ

رنگارنگ و  هاي وهيم با نوازچشم  هاي و باغ نديرو يم اهانيگ زد،ير يفرو م نيان به زمكه از آسم يباران

 ديبهتر از آن كوش وريدر حفاظت و بهره  ستيبا يم ينعمت اله نيباران ا ني. بنابرانديآ يم ديپد ريدلپذ

و  انباريز يهدر دادن آن بس نكهيمنظور به كار گرفت؛ چه ا نيتحقق ا يها را برا وهيش نتريو مناسب

وارد خواهد ساخت و  عتيطب يبر شكوهمند يريپذجبران نا هاي خواهد بود و ضربه زيخسارت آم

و  ياست مساله جمع آور يرو ضرور نيكشاند. از ا يرا در ابعاد مختلف به اختالل م يانسان يزندگ

 ها-آب يعدم آلودگ و ليمقابله با س يبرا ينزوالت آسمان ياز تمام نهيبه برداريو بهره  يساز رهيذخ

 .رديقرار گ جدي توجه مورد
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كند، استفاده  يكمك م يمنابع آب تيفيو ك تيبه روند كاهش كم ميكه به طور مستق هايي از روش يكي

آب باران است. واژه  يساز رهيو ذخ يجهت استحصال، جمع آور يو آبخواندار يزدارياز فنون آبخ

آب  صالحال استح نيتوسط گدس استفاده شده است. با ا 1963در سال  نياول ياستحصال آب باران برا

. دانند يم الديسال قبل از م 4000از محققان قدمت آن را  يچرا كه برخ ستين ايتازه  دهيا كيباران 

 يآب باران توانستند در مناطق يبا جمع آور ييقايو آفر ييايآس هاي كه تمدن يبه عصر برنز و زمان يعني

قدمت آن را تا  نيدر چ زين ي. برخدرا امكان سازن يكشاورز زين متريليم 100از كه بارش ساالنه كمتر 

باران در قالب واژه  ريسطوح آبگ هاي انواع سامانه يعلم ييدانند. اگر چه شناسا يم الديسال قبل از م 6000

 90متوسط  يبا بارندگ ياشغال نيبار در فلسط نياستحصال آب از كشور تونس گزارش شده، اما نخست

 علوفه در منطقه نموده است. ديلبه تو ياديانجام شده و كمك ز متريليم
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ابهام/  كيدولت و  انيپا؛ ديآ يم هياروم اچهيدر يپژوه ندهيمركز آ رود، يم ايستاد اح

 04/01/1400خبرگزاري خبر آنالين مورخ  - كننده است؟ نگران يريدر مس هياروم اچهيدر

 

 كيرا در  هياروم اچهيكه در ياست، اتفاق هياروم اچهيدر يايكار ستاد اح انيپا يدولت به معنا نيا انيپا

 .دهد يكننده قرار م نگران ديو شا ديجد ريمس

دارد و  يامروز به نسبت حال خوب هياروم اچهيدر ت،يريباشد، چه مد ها يصدر: چه علتش بارندگ وين

كرده است، اما درباره  دايپ شيمتر افزا كيبه  كينزد شيبا هفت سال پ سهيحداقل ترازش در مقا

 وجود دارد. ياديز ياه يآن هنوز نگران يو وضع فردا اچهيحال در يداريپا

متر  1270,07كه ترازش به  يرفت، به طور يتا مرز مرگ و خشكسال هياروم اچهيدر شيسال پ هفت

 ييو از سو ها يسال به سال بارندگ شيآن نداشتند. اما پس از آن افزا يايبه اح يديام ياريبود و بس دهيرس

 باعث شد تا ورق برگردد. ها استيس يبرخ ياجرا  1392در سال  هياروم اچهيدر يايستاد اح ليتشك

 

 از مرگ نجات

تراز : «ديگو يم نيبه خبرآنال ،يغرب جانيآذربا ستيز طيمعاون اداره كل حفاظت از مح يجبار حجت

با خودرو داخل  يكامال خشك بود و ما حت اچهياست كه جنوب در ادميحداقل شده بود،  اچهيدر

 يريدرآبگ يخوب اريبس ريشده و به خصوص بارش باران كه تاث . اما اقدامات انجامميكرد يتردد م اچهيدر

 »بهتر شد. طيداشت، شرا

ها هم اجرا شدند؛  از آن يو برخ يزير برنامه هياروم اچهيدر ياياح يبرا يمختلف يها استيمدت س نيا در

هم  ها يبارندگ نيانگيم ييو ... از سو اچهيتا انتقال آب به در ياز كاهش مصرف آب در بخش كشاورز

 كردند. دايپ شيافزا اچهيدر زيدر حوضه آبر
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از  يآن به طور كل يخود مسئوالن اجرا رسد يانجام شد، اما به نظر م ها استيس نيهم به ا يانتقادات اگرچه

 دارند. تيمدت رخ داده رضا نيكه در ا ياتفاق

 نيرابطه به خبرآنال نيا در ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح يزير مسئول واحد برنامه ،يمراد يحاج يعل

شده محقق شده  يزير ادعا كرد كه به طور كامل به همه اهداف از قبل برنامه توان يقطعاً نم: «ديگو يم

نه  يقابل توجه يستآوردهاساله به د 7 ييدوره اجرا كي انيادعا را كرد كه در پا نيا توان ياست، اما م

 اچهيدر نيا زيمنابع و مصارف آب در حوضه آبر تيريمدبلكه در حوزه  هياروم اچهيدر ياياح يتنها برا

به  هياروم اچهيدر يايو ستاد اح هياروم اچهينجات در يو اگر عملكرد كارگروه ملّ ميا كرده دايدست پ

 ياحتماال نمره قبول رد،يقرار بگ يبررس وردنهاد مستقل م كيكارگروه توسط  نيا رخانهيعنوان دب

 .»رديگ يم

شدند، امروز هفت سال پس از  اچهيتراز در شيباعث افزا ها يبودند، چه بارندگ درست ها استيس چه
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 متر يسانت 120 اچه،يتراز و انحالل بستر كف در شيافزا قياز طر هياروم اچهيشروع اقدامات، عمق آب در

 يبه معنا ارشناسانكه به گفته ك ياست، عدد دهيمتر رس 1271,35كرده و تراز آن به عدد  دايپ شيافزا

هم  شتريعدد ب نيانتقال آب احتماال ا يها پروژه يبا اجرا نياز مرگ است. همچن اچهينجات موقت در

 بشود.

 

 ا؟يادامه اح ايمرگ دوباره  رات؛ييتغ شروع

به سه متر با تراز  كينزد هياروم اچهيتراز در نيهمچن ست،ين هياروم اچهيدر ياياح يبه معنا نيا اما

و بازگشت به  اياز روند اح هياروم اچهينسبت به خروج در ييها ينگران يفاصله دارد و حت كياكولوژ

كار ستاد  انياز پا يراستا نگران نيو در هم ندهيدولت تا چند ماه آ انيآن وجود دارد. پا يروند خشك

 شوند. ديها تشد ترس نيباعث شده است كه ا هياروم اچهيدر ياياح

را در سازمان حفاظت  ديجد يضر در نظر دارد مركزدولت حال حا رسد يبه نظر م ليدل نيهم به

 ست،يز طينظر سازمان مح ريز يبعد يها در دولت هياروم اچهيدر ياياح ريدهد تا مس ليتشك ستيز طيمح

 كند. دايادامه پ

به اثبات  زيها ن شده و كاركرد آن يحاال كه راهكارها غربالگر: «ديگو يرابطه م نيدر ا يمراد يحاج

دوباره به همان  اياح نديشد كه فرا نيبر ا ميبازتر شده، تصم هياروم اچهيگره مسئله در يوعو به ن دهيرس

سازمان  نيسپرده شود. ا ستيز طيسازمان مح يعني اچهيدر يايحفاظت و اح ياصل يمتول ييدستگاه اجرا

 هياروم چهايدر يپژوه ندهيو آ شيپا ،يرا در قالب مركز هماهنگ نديفرآ نيگرفته است كه ا ميهم تصم

قابل  1392در سال  اراتشيبا اخت 1400در سال  ستيز طيسازمان مح اراتيكند. البته كه اخت يريگيپ

 هياروم اچهيدر يايستاد اح ليدر زمان تشك هها وجود دارد ك قانون حفاظت از تاالب گريد ست،ين سهيمقا

 »نبود.
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اما  شود، يم ليتكم هياروم اچهيدر اطراف در ندهيتا چند ماه آ هياروم اچهيدر يپژوه ندهيمركز آ ساختمان

ابهامات  يرخ دادند باعث شده است كه برخ اياح ريگذشته در خالف جهت مس يها كه در سال ياتفاقات

 وجود داشته باشد. اياح تيمركز در ادامه فعال نيا ياسينسبت به قدرت س

 

 »مينگران«

از شروع دوباره  ييها زمزمه ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح يها تيفعال يها ماه نيمثال در آخر يبرا

 نينسبت به شروع ا ندگانينما يبرخ شود يو گفته م دهيشن هياروم اچهيدر اطراف در يسدساز يها پروژه

 هياروم اچهيدر طرافدر ا يسدساز يها اند تا پروژه خواسته رويو از وزارت ن آورند يها فشار م پروژه

 دوباره شروع شوند.

در  يسدساز يها طرح هيكل د،يرس بيبه تصو 1393كه سال  يا است كه براساس مصوبه يدر حال نيا 

 متوقف شدند. هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر ييدست مطالعه و اجرا

وجود  يرقانونيغ يها اقدام يبرا يگاهيجا كيها  تاالب يمل تهيبا وجود مصوبات و كم: «ديگو يم يجبار

صورت  يا ژهيبه شكل و ها يريگيتا پ شد يبود كه باعث م هياروم اچهيدر ژهيو يبخش ،يدارد، اما ستاد مل

به مركز  اراتيكند و اخت يريگ ميتصم ديبا يدولت بعد ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح اني. بعد از پارنديبگ

مركز  فينه، تكل ايبشوند  تيتمام موارد رعا رات،ييتغ نيكه با ا ميداده شود، نگران يپژوه ندهيآ

 كند. يريگيها را پ تيمشخص بشود تا بتواند فعال يقانون گاهياز لحاظ جا ديبا يپژوه هنديآ

را از مرگ  نجات دهد،  هياروم اچهيدر 1392كه باعث شد كه سال  يهمان مطالبات مردم انيپا در

 هستند. هياروم اچهيدر يايكننده ادامه روند اح نيياحتماال تع

گفت كه  تيبا قطع توان يكه وجود دارد به حق است، اما نم ينگران: «دهد يم حيتوض يمراد يحاج

دولت  ني. در همدهد يرخ م هياروم اچهيدر يايالزم اح يها تياستمرار فعال يممكن برا ويسنار نيبدتر
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 البهمط كي اچهيدر يايرخ نداد، اح ينظر شخص كيبراساس  هياروم اچهيدر ياياح يريهم شكل گ

به بحث  يعموم  دولت با خواست نيمورد اجابت قرار نگرفته و ا يلقب يها بود كه در دولت يمردم

 »ورود كرد. يعموم اچهيدر

رفتار مردم  ريياما تغ گذارد، ينم هياروم اچهيدر يرو يمثبت اي يمنف يليدولت اثر خ رييلزوما تغ«افزود:  او

خواست  يپاسخگو يبعد يها بگذارد. دولت هياروم اچهيدر تيدر ادامه فعال ياثر قابل توجه تواند يم

 ياياح يبه راهكارها يدبع يها دولت يبنديپا يدر راستا يمردم منطقه هستند، اگر مطالبات عموم

 » مردم عمل خواهند كرد. يها هم تابع نظر و را باشد دولت هياروم اچهيدر
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 يدر خراسان شمال يزداريآبخ يآثار و دستاوردها يبررس|»يزداريمعجزه آبخ«

 05/01/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – ليشدت س يددرص 69باكاهش 

 

به خصوص كنترل  يمتعدد ياآثار و دستاورده ،يدر استان خراسان شمال يزداريآبخ يپروژه ها انجام

 .ميپرداز يگزارش بدان م نيرا به دنبال داشته است كه در ا ليس

در  يعيبا گستره منابع طب ياستان خراسان شمال ؛»يزداريمعجزه آبخ پرونده«ميتسن يگزارش خبرگزار به

از  شيب هزار هكتار مرتع، 400و  ونيليم كيوسعت،  نيهزار هكتار است كه از ا33و  ونيليم 2حدود 

 هكتار جنگل است. 550هزار و 434و  ابانيهزار هكتار ب 183

استان را به خود اختصاص داده  يعيدرصد از مساحت كل منابع طب 70حدود  ياستان خراسان شمال مراتع

درصد است.  47,7درصد و مراتع كم تراكم  44,3متراكم  مهيدرصد، مراتع ن 7,9است. مراتع متراكم 

استان  يعيطب عدرصد وسعت مناب 21مقدار برابر  نيهكتار جنگل است ا 434550 يدارا استان نيا نيهمچن

زار و  شهيدرصد، ب 66درصد، جنگل تنك  27انبوه  مهيدرصد، جنگل ن 4شود. جنگل انبوه  يرا شامل م

 درصد است. كيدست كاشت  يدرصد و جنگل ها 2درختچه زار 

اترك به مساحت  زيعبارت است از: حوزه آبخ يشمالاستان خراسان خراسان  ياصل زيآبخ يها حوزه

كال شور به  زيمربع و حوزه آبخ لومتريك 992گرگانرود به مساحت  زيمربع، حوزه آبخ لومتريك 15164

به  يلاستان خراسان شما يدر مراتع و جنگل ها قيخطر حر يمربع. پهنه بند لومتريك 12277مساحت 

 باشد: يم ريز بيترت

 )ي(بحران ديخطر شد درصد با درجه 19

 )يبحران مهيدرصد با درجه خطر متوسط (ن 50

 )يدرصد با درجه خطر كم (كم بحران 31
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 ريپذ شيدرصد وسعت استان فرسا 65بالغ بر  ،يخراسان شمال زيآبخ يحوزه ها تيوضع نياساس آخر بر

استان در  يوستاهاتن در هكتار در سال است) و شهرها و ر 17,5متوسط استان  شيفرسا زانيباشد (م يم

 دارند. قرار انهيمخرب سال يها البيو وقوع س يزيلخيس يباال بيضر يبوده و دارا ليس ديمعرض تهد

در  ييدارو اهانيگ ديتول شيخاك و افزا شيفرسا ل،يبا هدف مقابله با س يزداريآبخ يپروژه ها انجام

در استان  يزداريآبخ يت پروژه هارا به دنبال داشته است. از جمله اثرا يمهم جينتا رياخ يسال ها

 موارد اشاره كرد: نيتوان به ا يم يخراسان شمال

متر مكعب آب با  ونيليم 290 مي: استحصال مستقينيرزميز يسفره ها هي. استحصال آب و تغذ1

اجرا شده  يكيولوژيو ب يكيمكان اتيمتر مكعب آب در هر هكتار عمل 530استحصال 

 يزداريآبخ

 ديبا يدر استان خراسان شمال ليدر كنترل س يزداريآبخ يباره نقش پروژه ها: درلي. كنترل س2

 يساله نشان م 25با دوره بازگشت  1389و سال  1381سال  البيس كيپ يدب سهيگفت مقا

 افتهيكاهش  هيمتر مكعب بر ثان 31به  هيمتر مكعب بر ثان 86ساله از  25 البيس كيپ يدهد دب

با  1389و سال  1381سال  البيس كيپ يدب سهياست. مقادرصد  64معادل  شاست كه كاه

 يساله با انجام طرح ها 100 البيس كيپ يدهد دب يساله نشان م 100دوره بازگشت 

كاهش  نياست و ا افتهيكاهش  هيمتر مكعب بر ثان 40به  هيمتر مكعب بر ثان 102از  يزداريآبخ

 درصد است. 69حدود 

 نيتن در هكتار در سال و همچن 4حدود  زانيخاك به م شيخاك: كنترل فرسا شي. كنترل فرسا2

 ياست. به عبارت يزداريآبخ يطرح ها جيتن در هكتار در سال از نتا 9 زانيكنترل رسوب به م

 يريجلوگ الير ارديليهزار م 2,8 يخاك به ارزش اقتصاد شيتن از فرسا ونيليم 1,8تاكنون 

 يريجلوگ زيآبخ يخروج رسوب از حوزه ها زانيتن از م ونيليم 4 نيو همچن هبه عمل آمد
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 شيفرسا زانيم ن،ياسفرا نيدرپرچ زيصورت گرفته در حوزه آبخ يابيشده است. بر اساس ارز

حوزه از  يرسوبده زانياست. م افتهيدر هكتار كاهش  5,4در هكتار به  7,2از  انهيمتوسط سال

 است. افتهيتن در هكتار كاهش  3,65تن در هكتار به  6,68

هزار تن در سطح  55 زانيعلوفه به م ديتول شيافزا ،يزداريآبخ ي: پروژه هاييدارو اهانيگ ديتول .3

در هر هكتار را  لوگرميك 120 زانيعلوفه به م ديتول شياستان با احتساب افزا زيآبخ يها حوزه

 لمعاد يكوه خمب جستانيمحصول قابل استحصال بار زانينمونه م يبه دنبال داشته است. برا

برداشت شده از طرح  جهيدر سطح عرصه بوده است. كل محصول بار لوگرميك 2855

درآمد داشته و  الير ارديليم 14,6بوده كه معادل  لوگرميك 7314تاكنون  يكوه خمب جستانيبار

 باشد. يم الير ونيليم 417طرح معادل  صالحيسهم سرانه هر خانواده بهره بردار ذ
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شمال كشور/ راهكار مقابله  زيحوزه آبخ يو فرصت ها چالش ها |»يزداريمعجزه آبخ«

 06/01/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - ست؟يچ يشمال يدر استان ها ليبا وقوع س

 

 حيگزارش با تشر نياست كه در ا يمتعدد يفرصت ها و چالش ها يشمال كشور دارا زيآبخ حوزه

 .ميپرداز يم ليمقابله با چالش ها به خصوص س يفرصت ها، به راهكارها

 اچهيدر زيشمال كشور (حوزه آبخ زيحوزه آبخ ؛»يزداريمعجزه آبخ پرونده«ميتسن يگزارش خبرگزار به

 ليبه دال زيحوزه آبخ نياست. ا يمازندران، گلستان و خراسان شمال الن،يگ يخزر) شامل استان ها

 برخوردار است. ياديز اريبس تيمختلف، از اهم

 

 شمال كشور زيحوزه آبخ تياهم ليدال

د رسوبات باال بودن حجم آور زيتكامل و ن نديبودن فرا يشمال كشور به علت در مرحله جوان زيآبخ حوزه

 يدب جاديشمال كشور و ا زيآبخ يغالب جنگل در عمده حوزه ها يكاربر ،يا زهيوار انيجر يو فراوان

و  يتيجمع راكزدر مناطق مشرف بر م ژهيوجود سرشاخه ها به و ليدر رودخانه ها به دل انيكاذب جر

 برخوردار است. يفراوان تيسكونت گاه ها از اهم

وجود  ليبه دل يالبرز به حركات توده ا يشمال ياز مناطق واقع در دامنه ها يرخمستعد بودن ب ن،يبر ا افزون

از آن به نام پرچم قرمز  يحركات توده ا يعلم اتيسبز (كه در ادب ستيبه عنوان نمونه ش نيريز يسازندها

ده ها و ها و جا هيها، ابن رساختيدر مواقع احداث ز ييحوزه ها نيبه چن ژهيكنند) و لزوم توجه و يم ادي

از برهم  ي) ناشنيري(آب ش ينيرزميآب شور به منابع آب ز يخطر بالقوه نفوذ زبانه ها نيو همچن رهيغ

موضوع توسط  نيا ديو تشد يساحل يو جلگه ها يدر نوار شمال نيريخوردن تعادل زبانه آب شور و آب ش

 خزر افزوده شود. اچهيدر زيحوزه آبخ تيبر اهم كهمنابع آب سبب شده است  رمجازيغ يبرداشت ها
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 شمال كشور زيحوزه آبخ يها چالش

شمال است كه ساالنه خسارات  زيحوزه آبخ يچالش ها نياز مهمتر رانگريمخرب و و يها ليس وقوع

 ينمونه طبق گزارش سازمان جنگل ها و مراتع كشور، فراوان يگذارد. برا يم يبر جا ياديز يو جان يمال

 ل،يس ارچه 1396 ل،ينه س 1397 ل،يدو س 1398 ل،يسه س 1399سال در استان گلستان در  ليوقوع س

 يياستان به تنها نيا ريساله اخ 30بوده است و در مجموع  ليچهارده س 1391و در سال  ل،يشش س 1395

شمال كشور است  زيحوزه آبخ گريخاك چالش د شيفرسا نيبوده است. همچن ليس 150شاهد حدود 

تن در  35 انتن در سال و در شرق است 8 شير غرب استان گلستان فرسااستان گلستان، د نيكه در هم

 هكتار در سال گزارش شده است.

 زيدر حوزه آبخ يو رفاه طلب ينيخوش نش شيو افزا يسبك زندگ رييتغ ليكه به دل يگريد يچالش ها از

البرز  يشمال يها به طرف دامنه يتوان به توسعه نامتوازن مناطق شهر يشمال كشور به وجود آمده است م

 يدر حوزه ها ظهقابل مالح يا رنقطهيو غ ينقطه ا يها يوجود منابع متعدد آلودگ ،يو مناطق جنگل

به  يعيآبراهه طب ليو تبد زيآبخ يحوزه ها يو زهكش انيجر يعيطب يبرهم خوردن الگو ،يشمال

 اشاره كرد. يشهر زيبخدر آ يزهشك ستميحذف س ايگرفتن  دهيموارد ناد يو در برخ يشهر يها آبراهه

توان به عدم انسجام الزم  يم زين يعيمنابع طب تيريشمال كشور در بخش مد زيحوزه آبخ يچالش ها از

مشترك، عدم توجه به  يحوزه ها كپارچهي تيريدانشگاه و بخش اجرا، عدم مد قاتيدر بخش تحق

 ،يبردار هبهر ينظام ها نييپا ييكارا ستم،ياز حد از توان اكوس شيب يبهره بردار ،يمشاركت جوامع محل

بودجه صندوق توسعه  صياز عدم تداوم تخص يكشور و نگران يعيمنابع طب ينامناسب بودن ساختار ادار

 اشاره كرد. يزدارياقدامات آبخ ليدر گسترش و تكم

 

 شمال كشور زيحوزه آبخ تيريموجود در مد يها فرصت

 زيحوزه آبخ نيشمال كشور با آن مواجه است، ا زيكه حوزه آبخ يمتعدد داتيچالش ها و تهد رغميعل
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 اشاره كرد: ريتوان به موارد ز يفرصت ها م نياست كه از جمله ا يفراوان يفرصت ها يدارا

آبخوان ها  هيتغذ تيريمد يبا اجرا مياقل رييبا تغ يسازگار يها استيتوسعه س نهي: فراهم بودن زماول

)MARآبخوان ها هيرواناب و تغذ تيري)  با هدف مد 

استحصال  يسامانه ها يو امكان اجرا يشمال زيآبخ يبارش مناسب در عمده سطح حوزه ها نيانگي: مدوم

چون باغچه ها باران ها و  يالملل نيموفق ب ياز نمونه ها يريو امكان الگوگ يآب باران در مناطق مسكون

 ياسفنج يشهرها

نقاط از شرق  يالبرز و برخ يشمال يدامنه ها هير حاشد يلس ياز استعداد نهشته ها يري: امكان بهره گسوم

و كنترل  تيريو مد ياهيپوشش گ عيو توسعه سر يزيحاصلخ ليفرصت به دل كياستان گلستان به عنوان 

 رسوب. شيفرسا

 

 شمال كشور زيحوزه آبخ يراهكار مقابله با چالش ها ز؛يحوزه آبخ كپارچهي تيريمد

 يشمال را م زيحوزه آبخ كپارچهي تيريشمال، مد زيتعدد حوزه آبخم يتوجه به چالش ها و فرصت ها با

حوزه  نيا يو استفاده از فرصت ها ليراهكار مقابله با چالش ها به خصوص س نيو بهتر نيتوان موثرتر

به مشاركت  وانت يشمال كشور م زيحوزه آبخ يمقابله با چالش ها گريد يدانست. از راهكارها زيآبخ

 ز،يآبخ يحوزه ها تيريمد يكپارچگيدر  يعزم مل تيتقو ز،يحوزه آبخ تيريمد در قاتياجرا و تحق

به بهره برداران و اصالح  يعيمنابع طب تيريو احاله مد يمل ياراض تيريجلب مشاركت مردم در مد

 اشاره كرد. يبهره بردار يساختار نظام ها

 انيعرفان يمهد
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 شود؟ يم تيرعا رمنديه 1351معاهده  اي/آرانيآبه ا حق رامونيافغانستان پ يادعا يبررس

 07/01/1400خبرگزاري فارس مورخ  -

 

 33رودخانه در طول  نيدر باالدست ا يگبارند زانيم رمند،يه زيحوضه آبر يا اساس اطالعات ماهواره بر

عمل نشده  رانيحق آبه ا نيتام يبرا 1351نكرده و به مفاد مندرج در معاهده  دايسال گذشته كاهش پ

 است.

 

 شود؟ يم تيرعا رمنديه 1351معاهده  اي/آرانيآبه ا حق رامونيافغانستان پ يادعا يبررس

كه حركت خود را  رمنديو خم رودخانه ه چيپر پ ريفارس، مس يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ياسيو در انتها به تاالب هامون واقع در مرز س كند يهندوكش در كشور افغانستان آغاز م يها رشته كوه

در منطقه  هيدو كشور دوست و همسا نياز صلح و صفا ب يبه عنوان نماد شود، يو افغانستان  ختم م رانيا

 .ديآ يبزرگ به حساب م ستانيس

در كشور  رمنديه  به دست آمده از منطقه مذكور، بخش باالدست رودخانه يياياساس اطالعات جغراف بر

 رانيدست به كشور ا نييدر افغانستان در حوزه پا قيطر يرودخانه پس از ط نيافغانستان واقع شده و ا

 .شود يوارد م

از آب  زيمسالمت آم يبردار ده تا بهرهسبب ش رمنديرودخانه ه ريواقع در مس ياسيراستا، مرز س نيهم در

معروف به  يو افغانستان در قالب قرارداد رانيا ياسيدو سمت مرز س يرودخانه به منظور آبادان نيا

 .رديمد نظر قرارگ 1351قرارداد 

متر  ونيليم 820به طور متوسط  يدر سال نرمال آب رمندياز رودخانه ه رانيقرارداد حق آبه ا نيا يمبنا بر

 .زدير يآب به تاالب هامون م نيسال در نظر گرفته شده و ا كي يب برامكع
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 ست؟يتاالب هامون چ يجيمرگ تدر لي*دل

 
خشك  ط،يشرا ني. در اديآ يحق آبه تاالب هامون به حساب م نيمنبع تام نيتر ياصل رمنديه رودخانه

 شيپ يشتريبا شدت ب رياخ يها آغاز شده و در سال يشمس 70دهه  ليتاالب كه از اوا نيا يجيشدن تدر

 ستيل«در  البتا نينام ا كهييكرده است تا جا ايبوم منطقه را مه ستيز يمنف راتييتغ نهيرفته، زم

 (مونترو) ذكر شده است.» در معرض خطر يها تاالب

 يها بيبروز آس نهيو افغانستان زم رانيگسترده به اقتصاد ا يها بيآس جاديشدن هامون عالوه بر ا خشك

منطقه را رقم زده است.  نيموجود زنده ساكن در ا ها ونيليكرده و مرگ م ايمنطقه را مه ستيز طيده محگستر

 .كند يمواجه م ديمردم در دو سمت مرز را با تهد يزندگ زين زگردير دياز تول يمشكالت ناش شيافزا نيهمچن

هامون، كاهش حق آبه  يلمللا نيبه منظور خشك شدن تاالب ب ليدال نيتر ياز اصل يكيارتباط  نيهم در

 .شود يم يتلق رمند،يه  تاالب از مناطق باالدست رودخانه نيا

 

 نكرده است دايسال گذشته كاهش پ 33در  رمنديه يها *مقدار بارش سرچشمه

از  شيپ رمند،يقانون معاهده راجع به آب رودخانه ه 1351در قرارداد سال  يسال نرمال آب ديتوجه به ق با
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 نيشود كه ا يبررس ديبا يطرف افغانستان ياز سو رانيمسئله كاهش حق آبه ا رامونيرنظر پهرگونه اظها

 .ريا خيدر مناطق باالدست رودخانه بوده است  ياز كاهش بارندگ يكاهش حق آبه ناش

 
 ر،ياخ يها  و كاهش بارش در سال يمياقل راتييتغ ،يمقامات افغانستان يادعا ياست، برمبنا ديبه تاك الزم

 شده است. رانيو به تبع آن كاهش حق آبه ا رمنديرود ه انياعث كاهش جرب

كه در اثر  ييها در سال رمند،يبند چهارم قانون معاهده راجع به آب رودخانه ه يراستا، بر مبنا نيا در

 ليبا تعد رانيآب به ا ليآب از سال نرمال آب كمتر باشد، ارقام تحو انيمقدار جر يميحوادث اقل

 33 بازهدر  CHIRPSو    PERSIANN-CDR يا اما  بر اساس اطالعات ماهواره رديپذ يصورت م

 داشته است. شيافزا رمنديه زير و ساالنه در حوضه آب يفصل يبارندگ زاني، م2016تا  1983ساله 

دهراوود) كه به استناد بند ج  ستگاهي(ا يو ساالنه در باالدست سد كجك يبارش فصل زانيم يطرف از

 داشته است. شيافزا شود، يم يسال نرمال، مافوق نرمال و كمتر از نرمال تلق نييتع يبه عنوان مبنا قرارداد

در مقدار بارش در كل  يدار يكاهش قابل مالحظه و معن ،يا ماهواره يبراساس آمارها يطور كل به
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به  1351عاهده بر اساس م رانيرخ نداده و كاهش حق آبه ا 2016تا  1983در دوره  رمنديه زيحوضه آبر

 .ستين يحيصح يادعا ،يكاهش بارندگ ليدل

 

 رمنديرودخانه ه ريمس رييبا تغ ستيز طيمح بي*تخر

در  يبارندگ زانياتفاق افتاده كه م يطيدر شرا رمندياز رودخانه ه رانيكاهش حق آبه ا نكهيتوجه به ا با

توسط افغانستان  1351معاهده  2نقض ماده  رسد، يحوضه باال دست با كاهش مواجه نشده، لذا به نظر م

 صورت گرفته است.

 افتد ياتفاق م يطيدر شرا 1351معاهده سال  يبر مبنا رانيا يمتر مكعب ونيليم 820نشدن حق آبه  محقق

 يدرصد پس از امضا 14به تنها  1351از سال  شيدرصد تا پ 60از  رمندياز رودخانه ه رانيكه سهم آب ا

نظر گرفته شده  رحق آبه د زانيم نييتع يبرا يمصارف شرب و كشاورزو تنها  دهيمعاهده مذكور رس

 است.

 ها يرودخانه در كشور افغانستان، نگران نيا زياحداث سد كمال خان در باال دست حوضه آبر يطرف از

 تر كرده است. را گسترده 1351از اجرا نشدن معاهده  يناش يطيمح ستيمشكالت ز ديتشد رامونيپ

 

 1351و افغانستان به قرارداد  رانيا يبند ي*لزوم پا

، 1351دو كشور به معاهده  يبنديبا اشاره به مسئله لزوم پا روين ريوز ان،يراستا، رضا اردكان نيهم در

ما  يةكه همسا يا سازه نيكه ا ميمراقب هست ارياست و بس يخان هم بحث جد بحث سد كمال« گفت:

 »نكند. جاديا رانيا ةبآ حق نيدر تأم ياختالل چيكرده است، ه جاديا

قبل از « احداث سد كمال خان در كشور افغانستان، گفت: يبا اشاره به مشكالت گسترده احتمال روين ريوز

گرد و غبار  ديتول يها كانون يبعض ةاز توسع يعيبود كه به طور طب يا آب به گونه ريسازه مس نياحداث ا
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موجب مشكالت  كه نيااحتمال  دهد، يآب م ريسكه در م يرييسازه با تغ نيا يول كرد يم يريجلوگ

 »خود افغانستان هم بشود. يما بلكه برا ينه فقط برا عيوس يطيمح ستيز

و  طيبر شرا نيبعد از موافقت طرف ديبا رمند،يدر رود ه يفن هيهر نوع ابن جادي، ا1351معاهده  يمبنا بر

 ستياز كاهش حق آبه و مشكالت ز انريا يها ينگران نياحداث گردد. بنابرا تواند يمشخصات آن م

اقدام  ها ينگران نيا عقرار گرفته و به منظور رف يمد نظر طرف افغانستان  ديگسترده در منطقه با يطيمح

 شود.

 

 تاالب هامون يايو افغانستان با اح راني*رونق مرز ا

با  يآب از مناطق تنافي انيجر يبرا يعيطب رياز آنكه مس شيب رمند،يگفت، رودخانه ه ديبا يانتها در

 ياست كه حت يو مشاركت مردمان يشود، سمبل همكار يمناطق كم ارتفاع تلق يبه سو اديارتفاع ز

 نشده است. شان يرفتن وحدت مثال زدن انيمنجر به ازم زين ياسيس يمرزها

عالوه  تواند يم رمنديه يدر ارتباط با حوزه آب يها يو حل نگران 1351به عهدنامه  يبند يراستا پا نيا در

در  داريرونق پا جاديو ا يطيمح ستيز يها بياز آس يريدو كشور منجر به جلوگ انيصلح م قيبر تعم

 منطقه شود.
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و دولت  رانيا يدولت شاهنشاه نيب رمنديقانون معاهده راجع به آب رود همتن كامل 

 07/01/1400 –مركز پژوهش هاي مجلس  – قانون  افغانستان

 

 1352,5,10 مصوب  و دولت افغانستان رانيا يدولت شاهنشاه نيب رمنديراجع به آب رود ه معاهده

مشتمل بر  افغانستان و دولت رانيا يدولت شاهنشاه نيب مندريمعاهده راجع به آب رود ه -واحده  ماده 

 زدهميبرابر س 1351اسفند ماه  دوم و ستيب خيكه در تار مهيضم مقدمه و دوازده ماده و دو پروتكل كي

 .شود يداده م آن بيمبادله اسناد تصو اجازه و بياست تصو دهيدر كابل به امضاء رس 1973مارس 

جلسه روز  در يمل يمجلس شورا بيپس از تصو مهينامه ضم اده و متن معاهدهم كيفوق مشتمل بر  قانون 

و پنجاه و دو  صديو س هزار كيروز چهارشنبه دهم مرداد ماه  العاده ، در جلسه فوق1352,4,26شنبه  سه

 .ديمجلس سنا رس بيبه تصو يشمس

 يامام فيجعفر شر -مجلس سنا  سيير 

 

 هلمند) ( رمنديع به آب رود هو افغانستان راج رانيا نيب معاهده 

هلمند) و  ( رمنديه رود اسباب اختالف در مورد آب هيكل يميرفع دا يو افغانستان با آرزومند رانيا نيدولت 

گرفتند  ميتصم يگيو همسا ياز برادر يناش و احساسات يالملل نيب ) حفظ روابط حسنهقهيبسا به منظور (

 كردند. نييتع ليرا قرار ذ شيخو صالحيذ ندگانينما و نديمامنظور منعقد ن نيرا به ا يا كه معاهده

صدراعظم  عيشف يموس محمد  جانب افغانستان: از  .رانيا ريوز نخست دايعباس هو ريام  :رانيجانب ا از 

شناختند  معتبر و حيارائه نموده و آن را صح گريكديرا به  شيخو يها اعتبارنامه ندهيهر دو نما و  افغانستان.

 موافقت نمودند. يمواد آتو به 

 12) يدسلواغ 12بهمن ( 12 - يمطابق اول جنور يجد 11 -) يدمرغوم 11( يد 11 -الف  -اول  ماده 
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 12 -) يدور 12( نيفرورد 12حوت مطابق اول مارچ  10 -دكب) 10اسفند ( 10 يدلو مطابق اول فبرور

 -) يدغبرگول 11خرداد( 11اول مه  قمطاب ثور 11 -) يدغوب 11( بهشتيارد 11 ليحمل مطابق اول آپر

 -) يدزمر 10مرداد ( 10 يسرطان مطابق اول جوال 10 - دچنگانبن) 10( ريت 10جوزا مطابق اول جون  11

 9 -دتله)  9مهر ( 9سنبله مطابق اول سپتامبر  10 -) يدوز 10( وريشهر 10آگوست  اسد مطابق اول 10

 قوس 10) ينديدل 10آذر ( 10نوامبر  عقرب مطابق اول 10 -دلرم)  10آبان ( 10اكتبر  اول مطابق زانيم

 تيرعا يشمس يهجر ميروز به موجب تقو كيتفاوت  سهيكب يسالها در  .باشد يمطابق اول دسامبر م

 .شود يم

 ختم سپتامبر سال مابعد. ياست از اول اكتبر ال يمدت "سال آب "سال  - ب

 سپتامبر آب از اول اكتبر تا ختم انيكه مجموع جراست  يعبارت از سال "سال نورمال آب " كي - ج

چهار  يمدخل بندكجك از هلمند) باالتر ( رمنديرود ه دهراود بر يشناس سال مابعد در موضع دستگاه آب

مكعب)  متر ونيليم 5661,715) (تيكرفيا 4590000( تيكرفيصد) و نود هزار ا پنج و پانصد ( ونيليم

 نيمنضمه ا كيسال نورمال در پروتكل شماره  ماهانه انيجر ريمقاد و محاسبه شده است. يريگ اندازه

 است. دهيمعاهده ذكر گرد

منظور كه  نيا به – اني) شاخص محاسبه جرثيمحضاً بح دهراود صرفاً به عنوان ( يشناس دستگاه آب - د 

 شده است. شناخته -) ين ( دهد ينم اي دهد يم ليسال نرمال را تشك كي انيآن جر ايآ

نرمال از  مافوق سال ايهلمند) در سال نرمال آب و  ( رمنديكه از رود ه يمجموع مقدار آب -دوم  ادهم 

 هيمتر مكعب در ثان 22 انياوسط) جر ( است به متوسط منحصر شود يداده م ليتحو رانيطرف افغانستان به ا

كه  يا ماهانه ماتيتقس بقمطا 1951 هيفور 28مورخ  "هلمند يدلتا ونيسيراپور كم "طبق جدول شماره ده 

 4 انياوسط) جر متوسط ( يمقدار اضاف كيمعاهده ذكر شده و  نيا سوم جدول مندرج ماده 2در ستون 

 جدول مندرج در ماده سوم 3كه در ستون  2ماهانه مشمول ستون  ماتيبه تقس متناسب  هيثان متر مكعب در
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 .شود يداده م ليتحو رانيافغانستان به ا طرف برادرانه از قيو عال تيو به سابقه حسن ن دهيگرد حيتوض

از رود  آب نهيمع ريسال مافوق نورمال مقاد ايسال نورمال آب  يدر ظرف ماهها -الف  -سوم  ماده 

 رمنديدر بستر رود ه يآت جدول 4طبق ستون  دهيگرد حيمعاهده تشر نيهلمند) كه در ماده سوم ا  ( رمنديه

 .شود يداده م ليتحو رانيافغانستان به ااز طرف  ليهلمند) در مواضع ذ (

 

 4933صفحه  - 9جلد  - 23ول: دوره جد

 :اند ليقرار ذ يلدهيتحو مواضع 

 .كند يرا قطع م ستانيكه خط سرحد رود س يدر موضع - 1

بعد از انفاذ  ماه و پنجاه و دو كه در خالل مدت سه كيپنجاه و  يسرحد هيپا نيب گريدر دو موضع د - 2

 يها هياز پا يكيدو موضع از  آن از كيو سمت هر  فاصله تيبا تثب نيطرف سارانيه توسط كممعاهد نيا

 .گردد يم نييتع دهيهلمند) واقع گرد ( رمنديكه خط سرحد در بستر رود ه ييمذكور در جا يسرحد

 .شود ي) نافذ شمرده منيحكومت ( نيدولت بيآن دو موضع بعد از تصو نييتع 

آن  طيشرا كه مشترك و مناسب ساتيتأس افتهيماده تذكار  نيكه در فقره الف ا يدر مواضع نيطرف - ب

آب مندرج  نهيمع ريتا مقاد ندينما يم الزمه در آن نصب اعمار) و آالت باشد احداث ( نيمورد قبول طرف

 شود. ليو تحو يريگ معاهده اندازه نيا احكام مطابق با قيمعاهده به صورت مؤثر و دق نيمواد 

باشد و  كمتر آب از سال نرمال آب انيمقدار جر يميكه در اثر حوادث اقل ييدر سالها -چهارم  ماده 

مورد بحث را نسبت به  ماه قبل يبه ماهها مربوط انيدهراود جر يشناس دستگاه آب يريگ ارقام اندازه

سوم جدول ماده  4در ستون  مندرج نشان دهد ارقام يكمتر يمشابه سال نرمال آب مقدار يماهها

 يماه مارس ماقبل ال انيصورت جر نيدر ا ( آب ماقبل همان سال يماهها يواقع انيكه در جر يتناسب به

 ليهمان سال آب تعد ندهيآ يماهها يدارد برا آب نرمال سال كيمشابه  يماه مورد بحث) با ماهها
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 .شود يم داده ليتحو رانيمندرج در ماده سوم به ا مواضع شده در ليتعد ريو مقاد ابدي يم

برابر  يآب مقدار دهراود يشناس بعد از ماه مورد بحث دستگاه آب ندهيآ ياز ماهها يكيگاه در ظرف  هر 

 .شوند يم ليماده سوم تحو جدول 4بحث طبق ستون  بر آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد آب مورد

هلمند) كه  ( رمنديه رود قابه آن از آبرا از ح رانينكند كه ا يافغانستان موافقت دارد اقدام -پنجم  ماده 

كالً محروم  ايو محدود شده است بعضاً  تيتثب معاهده نيا مطابق احكام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم

 كه خواسته يهلمند) هر طور ( رمنديآب رود ه يبر باق يبا حفظ تمام حقوق افغانستان  سازد.

هلمند)  ( رمنديبر آب ه ييگونه ادعا چيه رانيا  .رساند يرف مو آن را به مص دينما ياز آن استفاده م باشد

در دلتا  شتريآب ب رياگر مقاد يحت -شده است ندارد  تيتثب معاهده نيكه طبق ا يرياز مقاد شتريب

 .رديبتواند قرار گ رانيهم باشد و مورد استفاده ا سريم هلمند) ( رمنديه يسفال

به  ايشود  نامناسب يزراعت به طور كل يبرا رانيكرد كه حقابه ا نخواهد يافغانستان اقدام -ششم  ماده 

و معمول قابل  يفن يروشها نيآخر آلوده شود كه با يحد به عيحاصله از فاضالب صنا ييايميمواد ش

 و مضر گردد. ناممكن يمعدن اتيضرور ينبوده و استعمال آب برا هيتصف

كه  يدر مواضع رود اعمار) آن به منظور استحكام بستر (مشترك كه احداث  يفن هيهر نوع ابن -هفتم  ماده 

و  طيبر شرا نياز موافقت طرف بعد شود دهيالزم د دهيگرد هلمند) واقع ( رمنديخط سرحد در بستر رود ه

نفر معاون  كيو  سارينفر كم كي نياز طرف كيهر  -هشتم  ماده  احداث گردد. تواند يمشخصات آن م

 يندگيدولت خود نما معاهده از جانب نياحكام ا يخواهد نمود تا در اجرا نييتع خود اتباع نياز ب ساريكم

 است. دهيگرد معاهده نيا مهيضم كيدر پروتكل شماره  سارهايكم نيا فيو وظا تي. حوزه صالحكند

 قياوالً از طر نيطرف معاهده ني) مواد اقيتطب ( ياجرا اي ريدر صورت بروز اختالف در تعب -نهم  ماده 

خواهند  يحل اختالف سع يبرا مرجع ثالث لهيجم يصرف مساع قياز طر اًيثان - كيپلماتيكرات دمذا

 2شماره  بر اساس مورد مندرج در پروتكل مذكور نرسد اختالف جهيدو مرتبه به نت نيكه ا يكرد و در حال
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 .شود يم محول تيمعاهده به حكم نيا مهيضم

 نيدولت يميو دا كامل ممثل) موافقت ( انگريمعاهده ب نيد كه او افغانستان قبول دارن رانيا -دهم  ماده 

) كي ( چياعتبار دارد و تابع ه آن اتيداخل حدود محتو محض) در معاهده صرفاً ( نيو احكام ا باشد يم

 .باشد ينم ندهيآ ايپرسندنت) موجود  سابقه ( اي) بيپرنس اصل (

 يدلتا به آب را دنيحاالت مجبره) رس ماژور ( بروز فورس ايهر گاه خشكسال مدهش  - ازدهمي ماده 

پالن) عاجل الزمه را  طرح ( پرداخته فوراً به مشورت نيطرف سارانيهلمند) موقتاً ناممكن سازد كم  ( رمنديه

 شنهاديپ شي) مربوطه خونيحكومت ( نيبه دولت و و هيآن ته فيتخف ايبه منظور رفع مشكالت وارده 

 .ندينما يم

 نيآن ب يقانون مراحل يكه اسناد مصدقه پس از ط گردد ينافذ م يخيمعاهده از تار نيا -دوازدهم  ماده 

   مبادله شود. نيدولت

و  دهيگرد ميتنظ در دو نسخه كيهر  يسيپستو) و انگل پشتو ( -) يدر ( يفارس يمعاهده به زبانها نيا

به متن  تيبه حكم رجوع مرجع ثالث و لهيجم يمساع در موقع صرف باشند يم ياعتبار مساو يدارا

 .شود يمراجعه م يسيانگل

 1973 مارس زدهميمطابق س يشمس يهجر 1351حوت)  و دوم اسفند ( ستيب خيشهر كابل به تار در 

  .ديامضاء و منعقد گرد يالديم

 از جانب افغانستان رانيجانب ا از 

 قيشف يمحمد موس دايهو رعباسيام 

 صدراعظم افغانستان رانيا ريوز نخست 

 كيشماره  پروتكل 

 هلمند)  ( رمنديه و افغانستان راجع به آب رود رانيمعاهده ا مهيضم سارانيكم فيو وظا تيصالح درباره 
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هلمند) كه  (رمنديه رود و افغانستان راجع به آب رانيپروتكل معاهده ا نيمقصد از معاهده در ا -اول  ماده 

  .باشد يم دهيبه امضاء رس نيدولت نياسفند ب 22 خيبه تار

 نييتع ساريكم نفر معاون كيو  سارينفر كم كيمعاهده از اتباع خود  نياز طرف كيهر  -دوم  ماده 

 رمنديآن مقدار از آب ه ليتحو احكام معاهده راجع به )قيتطب ( يدر اجرا يو معاون و ساري. كمدينما يم

 .كند يم يندگيود نماحكومت) خ ( از دولت دهيگرد نييكه در معاهده تع رانيهلمند) به ا (

  –سوم  ماده 

  .شوند يمنصوب م رتبهيعال نيمأمور نياز ب سارهايكم -الف 

 تبعه از خدمات دو نفر مشاور كه از شيخو فيوظا يدر اجرا تواند يم سارانياز كم كيهر  - ب

 .ديمملكت خودش باشد استفاده نما

 شان متبوعه حكومات) ( يبه عهده دولتها نيو مشاور نيمعاون - سارانيمصارف) كم ( نهيهز نيتأم - ج

 .باشد يم

و در  باشند يم دولت خود ندهيپروتكل نما نيا ياز اجرا يناش ليمسا هيدر كل سارانيكم -چهارم  ماده 

 ).ندينما يم فهيوظ ياجرا ارتباط نيمأمور ثيبح به عنوان( نيدولت نيپروتكل ب نيامور مربوط به ا

نرمال باشد  سال آب كمتر از انيبر حسب شرح ماده چهارم معاهده مقدار جر كه ييدر سالها -پنجم  ماده 

هلمند) در دستگاه  ( رمنديه بر يباالتر از مدخل بند كجك آب انيراجع به جر يرانيجانب ا ساريو كم

ثبت شده  را كه توسط آن دستگاه مربوطه ارقام يدهراود طالب معلومات گردد جانب افغان يشناس آب

آب را كه در  انيراپور ماهانه جر يافغان يرانيا ساريكم ي. در اثر تقاضاگذارد يم يترس واست به دس

 يافغان ساريكم يرانيا ساريكم ي. در صورت تقاضادارد يم ارائه يبه و است دهيدستگاه دهراود ثبت گرد

 .دينما يريگ آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه انيخواهد نمود تا جر يهمكار يبا و

 است: ليماهانه سال نرمال آب قرار ذ انيجر ماتيجدول تقس - تبصره 
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 تيكرفيا 154000 اكتبر 

 تيكرفيا 172000 نوامبر 

 تيكرفيا 176000 دسامبر 

 تيكرفيا 178000 يجنور 

 تيكرفيا 208000 هيفور 

 تيكرفيا 597000 مارس 

 تيكرفيا 1158000 ليآور 

 تيكرفيا 1033000 يم 

 تيكرفيا 441000 جون 

 تيكرفيا 211000 يجوال 

 تيكرفيا 137000 آگوست 

 تيكرفيا 125000 سپتامبر 

 تيكرفيا 4590000 مجموع 

 مورد مندرج ماده سوم معاهده در يلدهيدر مواضع تحو يو افغان يرانيا سارانيكم -ششم  ماده 

 .ندينما يم اماقد پروتكل مشتركاً نيمواد ا آب مطابق احكام معاهده و يلدهيو تحو يريگ اندازه

  "من بعد به نام  كه دهند يم ليرا تشك "سارانيمشترك كم تهيكم " يو افغان يرانيا سارانيكم -هفتم  ماده 

كه به  يفيوظا ياز اجرا يناش مسائل عيحل و فصل سر به منظور تهيكم نيا - شود يم ادي "مشترك تهيكم

در  آن ميد را به كار خواهد برد و تصامخو يسع است دهيپروتكل به عهده آنها محول گرد نيموجب ا

 .بود االجرا خواهد آن الزم تيحدود صالح

 گردد يم نييتع تهيكه توسط آن كم نهيرا در اوقات مع شيخو يمشترك جلسات عاد تهيكم -هشتم  ماده 
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مشترك  تهيمخصوص كم جلسه شدن ريدا تواند يم سارانيكم از كي. در حاالت عاجل هر دينما يم ريدا

هر  رانيا زابل ايتهران  ايافغانستان  زرنج ايخود را در كابل  يمشترك جلسات عاد تهي. كمديتقاضا نمارا 

از محالت متذكره  يدر محل تهيمخصوص كم جلسه  .سازد يم ريدا رديكه مورد موافقت آن قرار گ كي

 .گردد يم ريبرده شده است دا نام فوق كه در درخواست جلسه مذكور از آن

) مربوطه يحكومتها ( يمشترك به دولتها تهيسال آب ماقبل كم يتهايگزارش فعال سارانيكم -م نه ماده 

كه مناسب  يگريدر هر موقع د توانند يم سارانيكم  .ندينما يم ميقبل از اول نوامبر هر سال تسل شيخو

شده به  نييپروتكل تع نيكه در ا فشانيوظا حدود در داخل يگريد يبدانند گزارشها

 .ندينما ميتسل شي) مربوطه خويحكومتها (يها دولت

  –دهم  ماده 

. دينما يم نيياز آب تع استفاده متكفل) امور مسئول ( ريوز استيرا تحت ر يأتيه نياز طرف كيهر  -الف 

 .دهد يم ليرا تشك "وزراء تهيكم "دو طرف  نيأتيمجموع ه

وزراء  تهيكم .كند يم ريجلسه خود را دا) نيحكومت ( نياز دولت يكي يوزراء در اثر تقاضا تهيكم - ب

مشترك به  تهيكم  بپردازد. دينما پروتكل بروز ني) اقيتطب (يكه از اجرا يدارد تا به حل مشكالت تيصالح

 .باشد يوزراء مكلف م تهي) كميها صلهيف قيتطب ( يمهايتصم ياجرا

 سارانيكم از كيت برسند هر مشترك نتوانند به موافق تهيكم يكه اعضا ينيح ايدر حاالت عاجل  - ج

 .دينما تقاضا وزراء را تهيجلسه كم شدن ريحكومت) خود بخواهد تا دا از دولت ( تواند يم

در  - ازدهمي ماده  .ندينما يوزراء طرزالعمل جلسات مربوط خود را وضع م تهيمشترك و كم تهيكم - د 

شان راپور ارائه خواهند  ) متبوعهيحكومتها به ( يبه دولتها تهيكم نيوزراء طرف تهيصورت عدم موافقت كم

كه) از  يا صلهيف كه ( ميتصم  جستجو شود. ي) راه حلنيحكومت ( نيدولت نيب يپلماسيد ينمود تا از مجرا

پروتكل  نيمعاهده و ا نيدر داخل حدود ا ديبا رديگ يصورت م يپلماسيد ياز مجرا ايو  ها تهيطرف كم
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كه از  يو هر اقدام ندينما يكه آنها اتخاذ م يميتصام  باشد. نداشته اقضاحكام آن تن حكم از چيبوده با ه

 .آورد يرا به وجود نم يا پرسدنت) وجه سابقه ( چيه به ديآ يجانب آنها به عمل م

پروتكل وارد  نيا معاهده در نيكه با موافقت طرف ينظر ديتجد اي رييتغ ل،يهر گونه تعد -دوازدهم  ماده 

   ندارد. يريمنضمه تأث 2پروتكل شماره  ايمعاهده  وجه بر چيشود به ه

هلمند) كه  ( رمنديه و افغانستان راجع به آب رانيا نيمعاهده ب يتجزايپروتكل جزء ال نيا - زدهميس ماده

 است. االجراء يمعاهد مرع انفاذ خيو از تار باشد يم دهيامضاء گرد 1351اسفند  22در شهر كابل 

و  ديگرد ميتنظ در دو نسخه كيهر  يسيپستو) و انگل پشتو ( -) يدر ( يفارس يپروتكل به زبانها نيا 

به متن  تيمرجع ثالث و رجوع به حكم لهيجم يموقع صرف مساع در  .باشند يم ياعتبار مساو يدارا

 .شود يم مراجعه يسيانگل

 زدهميمطابق با س يشمس يهجر 1351حوت)  و دوم اسفند ( ستيب خيشهر كابل به تار در 

 .ديامضاء گرد يالديم 1973 مارس

 از جانب افغانستان رانيجانب ا از 

 قيشف يمحمد موس دايهو رعباسيام 

 صدراعظم افغانستان رانيا ريوز نخست 

 

 2شماره  پروتكل 

 تيحكم درباره 

 هلمند) ( رمنديو افغانستان راجع به آب رودخانه ه رانيمعاهده ا مهيضم 

هلمند) كه  (رمنديه رود و افغانستان راجع به آب رانيپروتكل معاهده ا نيا مقصد از معاهده در -اول  ماده 

 .باشد يم است دهيرس به امضاء نيدولت نيب 1351اسفند  22 خيبه تار
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به موجب ماده  كه ي) مواد معاهده در حالقيتطب اجراء ( اي ريدر صورت بروز اختالف در تعب -دوم  ماده 

اختالف  ابدياختالف انجام ن حل مرجع ثالث به لهيجم يمساع عداً صرفب اي كيپلماتينهم آن مذاكرات د

 .ديمحول خواهد گرد تيبه حكم

پروتكل  نيا دوم مراحل دوگانه مندرج ماده يمعاهده بعد از ط نياز طرف يكيكه  يدر صورت -سوم  ماده 

مورد اختالف اوالً  هنيمع نقاط اينقطه  حيمذكور با توض طرف - نديالزم ب تيارجاع اختالف را به حكم

در  اًيثان پروتكل و نيماده چهارم ا اتيمحتو ) را طبققيحقا افتيدر ( تيحكم أتيه ليدرخواست تشك

 ادداشتي لهيپروتكل به وس نيماده پنجم ا اتيمحتو را مطابق تيحكم وانيد ليصورت لزوم تشك

 .رساند يم گريبه اطالع طرف د كيپلماتيد

 نيماده سوم ا در كه كيپلماتيد ادداشتيدر ظرف سه ماه بعد از وصول  نيطرف يها ندهينما -چهارم  ماده 

) و قيحقا افتيدر ( تيحكم أتيه بيموافقت راجع به ترك حصول يو برا ريجلسه دا افتهيپروتكل تذكار 

 ديوجود آ به يأتيه نيكه چن ي. در صورتورزند يم يسع دينما يرويمذكور از آن پ أتيكه ه يطرزالعمل

 .شود يموضوع حل شده پنداشته م رديقرار گ نيدولت موافقت آن مورد يها هيو توص يريگ جهيو نت

 يها هيتوص و يريگ جهيپروتكل درباره نت نيبه اساس ماده چهارم ا نيكه طرف يدر صورت -پنجم  ماده 

ز سه عضو كه ا يتيحكم وانيد نقاط اختالف به اينقطه  ) به موافقت نرسندقيحقا افتيدر ( تيحكم أتيه

 شد: خواهد ميتقد رديگ يصورت م يآن قرار آت ليو تشك افتهي بيترك

 .دينما يم نيينفر از اتباع خود را به عنوان حكم تع كي نياز طرف كيهر  - الف 

 اساس كه به يياعضا نييدر ظرف سه ماه بعد از تع باشد يم تيحكم وانيد سييحكم سوم كه ر - ب

سوم در ظرف  حكم كه ي. در صورتشود يم نييتع نيطرف به موافقت رديگ يماده صورت م نيفقره الف ا

تا  دينما يم ملل متحد تقاضا سازمان )يسرمنش كل ( رياز دب نياز طرف يكي اي نيسه ماه انتخاب نگردد طرف

اتباع  انياز م شود يفقره ب هذا انتخاب م موجب كه به تيحكم وانيد سييكند. ر نييحكم سوم را تع



   

 

 

36 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يدو كشور دارا نياز ا كي چيبا ه يمناسبات دوستانه داشته ول رانيا و هد بود كه با افغانستانخوا يكشور

 .نباشد منافع مشترك

احكام  با طرزالعمل الزم و مؤثر كه شيامور خو ياجرا يبرا نيبه اتفاق نظر طرف تيحكم وانيد - ج

محوله مطابق به  امور يو در اجرا كند يباشد وضع م پروتكل موافق نيو ا كيمعاهده و پروتكل شماره 

 .ورزد يم يمعاهده و در داخل حدود آن سع

باشد به  شده دييتأ يكتب ليرا كه به دال شي) صادره خونامه صلهيف ( ينسخه رأ كي تيحكم وانيد - د 

 .گذارد يم نيدسترس طرف

 ياز اعضا يگاه عضو هر -ششم  ماده  االجرا است. و الزم يقطع تيحكم واني) صادره دصلهيف ( يرأ - ه

پروتكل نظر  نيمندرج ماده پنجم ا تيحكم وانيد اي) مندرج ماده چهارم قيحقا افتيدر ( تيحكم أتيه

. در آن صورت گردد يم ضيانتخاب شده بود تعو اي نييقبالً تع يو كه يبيبازماند به ترت فهيوظ از يليبه دل

موقع و وقت الزمه  داالنتخابيجد اي النتصابدايجد كه عضو گردد يم ريدا دوباره يزمان يجلسات بعد

 باشد. افتهيانتخابش صورت گرفته  اي نييكامل با همه گزارشات كه قبل از تع ييآشنا يبرا

و  شود يم نموده پرداخته نييكه حكم تع يمصارف) هر حكم از جانب دولت ( يها نهيهز -هفتم  ماده 

 .پردازند يم انهيمساو نيمصارف) حكم سوم را طرف ( يها نهيهز

معاهده) وارد  نيطرف با موافقت پروتكل ( نيكه در ا ينظر ديتجد اي رييتغ ل،يهر گونه تعد -هشتم  ماده 

 .ندارد يريمنضمه تأث كي پروتكل شماره ايوجه بر معاهده  چيشود به ه

هلمند) كه در  ( رمنديه و افغانستان راجع به آب رانيا نيمعاهده ب يتجزايپروتكل جزء ال نيا -نهم  ماده 

 است. االجراء يانفاذ معاهده مرع خيتار و از باشد يم دهيگرد امضاء 1351حوت)  اسفند ( 22شهر كابل 

و  دهيگرد ميتنظ در دو نسخه كيهر  يسيپستو) و انگل پشتو ( -) يدر ( يفارس يپروتكل به زبانها نيا 

به متن  تيبه حكم رجوع جع ثالث ومر لهيجم يمساع . در موقع صرفباشند يم ياعتبار مساو يدارا
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 .شود يمراجعه م يسيانگل

 زدهميمطابق با س يشمس يهجر 1351حوت)  و دوم اسفند ( ستيب خيشهر كابل به تار در 

 .ديامضاء گرد يالديم 1973 مارس

 از جانب افغانستان رانيجانب ا از 

 قيشف يمحمد موس دايهو رعباسيام 

 تانصدراعظم افغانس رانيا ريوز نخست 

 

 منضم به قانون مهيمقدمه و دوازده ماده و دو پروتكل ضم كيفوق مشتمل بر  معاهده 

 .باشد يافغانستان م و دولت رانيا يدولت شاهنشاه نيب رمنديبه آب رود ه راجع

 يامام فيجعفر شر -مجلس سنا  سيير 
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – افتيكاهش  لومترمربعيك 100 هياروم اچهيوسعت در

07/01/1400 

 

 100با اشاره به كاهش  يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد-ها استان گروه

 است. لومترمربعيك 910دو هزار و  اچهيگفت:هم اكنون وسعت در هياروم اچهيوسعت در يلومترمربعيك

 هياروم اچهيدر تيوضع نيبا اشاره به آخر ه،يدر اروم ميوگو با خبرنگار تسن سرخوش در گفت فرهاد

بود  1271,57كه در مشابه سال گذشته كه  ياست در حال 1271,42 اچهياظهار داشت: هم اكنون تراز در

 .دهد يكاهش را نشان م

 اچهيكرد: هم اكنون وسعت در حيتصر هياروم اچهيوسعت در يلومترمربعيك 100با اشاره به كاهش  يو

 يلومترمربعيك 10كه در مشابه سال گذشته وسعت سه هزار و  يبوده در حال لومترمربعيك 910دو هزار و 

 را به ثبت رسانده بود.

خبر داد و  اچهياز كاهش حجم آب موجود در يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

 جانيآذربا يآب نينگ يمترمكعب ونيليم 44نشان از كاهش  هياروم اچهيحجم در يا سهيگفت: آمار مقا

 دارد.

مترمكعب  ونيليم 78و  ارديليسه م اچهي، حجم آب موجود در در1400روز از سال  نيافزود: در ششم يو

 مترمكعب بوده است. نويليم 22و  ارديليكه در مشابه سال گذشته چهار م ياست در حال

 494، وسعت آن چهار هزار و 1274,56در درازمدت  هياروم اچهيدر ادامه اظهار داشت: تراز در سرخوش

 مترمكعب بوده است. ونيليم 77و  ارديليم 15و حجم آن  لومترمربعيك
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موثر  ييغذا تيتواند در امن يكوهستان چگونه م يزداريآبخ| »يزداريمعجزه آبخ«

 07/01/1400گزاري تسنيم مورخ خبر - باشد؟

 

توان به كاهش  يآثار م نياست كه از جمله ا يمتعدد جيآثار و نتا يدارا يدر مناطق كوهستان يزداريآبخ

 اشاره كرد. ييو فقرزدا ييغذا تيآب شرب، امن نيتأم ل،يشدت س

است كه در  ياز مناطق يمناطق كوهستان ؛»يزداريمعجزه آبخ پرونده«ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يبا مناطق كوهستان يبه طور روز افزون يزداريكه آبخ رايبرخوردار است؛ ز يفراوان تياز اهم يزداريآبخ

و  رديگ يم ررا در ب نيكره زم يدرصد از سطح اراض 22كه كوهستان  يبه طور كند، -يم دايارتباط پ

 يو دامپرور يخرده پا، جنگلدار يمناطق كشاورز نيداده است. در ا ينفر را در خود جا ونيليم 915

درصد از تنوع  25 يكوهستان يها ستميروند. اكوس يبه شمار م يبهره بردار يها ستميس نيتر جيرا

هستند. فائو نشان داده  يانجه تياهم يدارا ن،يريآب ش نيدارند و در تأم اريها را در اخت يخشك يستيز

درصد  12با  سهيدر حال توسعه، در مقا يدر كشورها يمناطق كوهستان تيدرصد از جمع 39است كه 

 باشند. يم رتريپذ بيآس ييغذا يدر مقابل تزلزل و ناامن ،يآمار جهان نيانگيم

خاك و آب  ن،يزم ديشد بيمناطق تخر نيآن است كه در ا يزداريدر آبخ يكوهستان مناطق گريد تياهم

و  يعياز حد از منابع طب شيو ب هيرو ياستفاده ب دار،يناپا تيريمد ياعمال روش ها جهيشده در نت جاديا

بلند  يرگذا هيسرما يجا هبا اهداف كوتاه مدت ب ياز توسعه كه مشوق بهره بردار ييشده با الگو ختهيبرانگ

 يچرا ،يآب و هوا، جنگل تراش راتيياز جمله تغ ،يجهان يدارد. چالش ها يمدت است، گسترش فراوان

 يقرار م ريتحت تاث يسابقه ا يرا به طور ب يمناطق كوهستان ،يعيطب ياياز حد مجاز دام همراه با بال شيب

آورد و موجب كوچ و كاهش  يرا به وجود م ياعاجتم يكند و تنش ها يتر م ميفقر را وخ تيدهد، وضع

 نكهيكند. ضمن ا يم يگذار هياستفاده از منابع رو به كاهش و نبود سرما يبه خاطر رقابت برا تيجمع
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شناخته نشده است  يشود، به درست يم نيتأم يمناطق كوهستان قيكه از طر يكاالها و خدمات يجهان تياهم

 كنند، ندارد. يم افتيدر استگذارانيق از طرف سمناط نيكه ا يذارگ هيبا توجه و سرما يتناسب چيو ه

خطرناك و مخرب  يها ليدر وقوع س رانهيشگينقش پ ،يدر مناطق كوهستان يزداريآبخ نيبر ا افزون

در  يزداريدهد. آبخ يقرار م دييمساله را مورد تا نيمتعدد داخل و خارج كشور ا اتياست كه تجرب

 هشرا كا ليس يشدت دب ،يكيومكانيو ب يكيولوژيو ب يكيمكان اتيبا انجام عمل يمناطق كوهستان

 كند. يم يريو مخرب جلوگ يناگهان يها البيدهد و از وقوع س يم

 نياست و بد يدر مناطق كوهستان يگذار هيدر سرما زهيانگ جاديا يبرا يمهم لهيوس يزدارينظر فائو، آبخ از

 يايدر حفاظت و اح يجهان دهيدرهم تن يبرخورد با چالش ها يرا برا يريتوان مشاركت چشمگ يم قيطر

دادن به فقر  انيآب، پا دارياپ تيريمد نيآب و هوا و اثرات آن، تضم رييمقابله با تغ ،يخشك يها ستمياكوس

 يزداريآبخ گريبه دست آورد. به عبارت د داريپا يبهتر و كشاورز ييمواد غذا ،ييغذا تيبه امن يابيو دست

خاك، آب، جنگل،  يبرا يبخش نيارتباطات ب افتهيسازمان  تيقوت قياز طر يدر مناطق كوهستان

 كند. يكمك م هيو تغذ ييغذا تيبه امن دنياصالح شده، در بهبود بخش يو دامدار يمحصوالت كشاورز

مثل حفاظت  يدر مناطق كوهستان يزداريمتعدد آبخ يآنكه با توجه به آثار و دستاوردها يانيپا سخن

 ديتول شيافزا ،ينيرزميآب ز يسفره ها هيب، استحصال آب و اصالح تغذموثر آ تيريخاك و آب، مد

 ژهيو ييايجغراف تيموقع ليالزم است به دل بداريش ياراض يبا احداث باغ ها رو يمحصوالت كشاورز

شود و  ژهيمساله مهم بدان اهتمام و نيمتعدد در سرتاسر كشور، ا يو داشتن مناطق كوهستان رانيا نيسرزم

 فراهم شود. يزداريمتعدد آبخ يبه آثار و دستاوردها يابيتحقق و دست نهيزم ،يزداريآبخ اتيملبا انجام ع

 انيعرفان يمهد
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/ يزداريآبخ ياز رشد و ارتقا ييبا مانع زدا دياز تول يبانيپشت|»يزداريمعجزه آبخ«

 08/01/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  كدامند؟ يزداريآبخ شرفتيموانع پ نيمهمتر

 

 رفتشيموانع پ ني/ مهمتريزداريآبخ ياز رشد و ارتقا ييبا مانع زدا دياز تول يبانيپشت|»يزداريآبخ معجزه«

 كدامند؟ يزداريآبخ

 يايو مقابله با بال يعيو منابع طب يدر بخش كشاورز ديجهش تول يمهم برا يبه عنوان بستر يزداريآبخ

 .ميپرداز يم يزداريموانع توسعه آبخ نيمهمتر انيگزارش به ب نيمطرح است. در ا ليمثل س يعيطب

در توجه  ينسبتا طوالن يا خچهيتار يارزديآبخ ؛»يزداريمعجزه آبخ پرونده«ميتسن يگزارش خبرگزار به

و دقت برخوردار باشد، دارد. گرچه سابقه  تيكه از جامع ييراه حل ها افتنيو  دهيچيبه مسائل پ

معاونت  ليبا تشك يبعد از انقالب اسالم يگردد  ول يبر م يبه قبل از انقالب اسالم رانيدر ا يزداريآبخ

 زيدر بستر افتخار آم يقفه كارشناسان زحمتكش و جهادو ي) و تالش ب1369-70(درسال  يزداريآبخ

آب و خاك  يتيريگسترده در جهت غلبه بر معضالت روزافزون مد يو حركت افتيادامه  يجهاد سازندگ

 يها هدر رفت هرز آب از يريجلوگ رانگر،يو يها -البيخاك، كنترل و مهار س شيكشور، كنترل فرسا

 طياستفاده از شرا ،يمخزن يسدها ديعمر مف شيها، افزا ياز خشكسال يكاهش خسارت ناش ،يسطح

 يكه ارتقاء و گسترش كم ديآب قنوات و چشمه ها و .... آغاز گرد زانيم شيپر بارش و افزا هاي --سال

 را به همراه داشت. يزدارياهداف و عملكرد آبخ يفيو ك

بوده  يمقام معظم رهبر ديمورد تأكموضوع همواره  نيا ،يزداريفراوان آبخ يتوجه به آثار و دستاوردها با

 يريگيپ تيبا قوت و جد ديبا يو آبخواندار يزداريداشتند آبخ ديمختلف خود تأك اناتيدر ب شانيو ا

 :ديفرما يم ينمونه مقام معظم رهبر يشود. برا

هم انجام  ييمطرح شد، كارها نهايو مانند ا يو آبخواندار يزداريآبخ يها بحث نيسال قبل از ا چند«
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ما در  ي از مشكالت عمده يكيكارها متوقّف نماند. نيو قوت دنبال بشود؛ ا تيبا جد ها نيا ديگرفت؛ با

 نكردن يريگيپ - زيبه شما برادران و خواهران عز كنم -يرا برحسب تجربه من عرض م نيكه ا -كشور 

از موارد چرا؛ هرجا  يعضوجود ندارد؛ در ب شهيالزم هم يريگي[اما] پ مكني ياست؛ كار را خوب شروع م

از جاها هم كار، وسط كار متوقّف  ياريدر بس م،يديخوب رس يليخ جيبه نتا م،يكرد يريگيخوب پ

مسئوالن و فعاالن  داريدر د اناتي(ب» است. ياز مشكالت اساس يكي نيا شود؛ -ينم يريگيپ شود، يم

 )93اسفند  17 خيو فضاى سبز در تار عىيمنابع طب ست،يز طيمح

 يها نامگذار ييها و موانع زدا يبانيپشت د،يبه سال تول يمقام معظم رهبر يامسال از سو نكهيتوجه به ا با 

در رشد  يو اساس يديكه نقش كل -در كشور  يزداريآبخ ياست موانع رشد و ارتقا ستهيشده است، شا

باره دكتر  نيدر ا. رديقرار گ قيدق يمحل بحث و بررس -دارد يعيو منابع طب يدر بخش كشاورز ديتول

پژوهشكده  يعلم ئتيكشور و عضو ه يزدارياسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ سيرئ يفيفرود شر

در بدنه  تينشدن روش ها و برنامه ها و وجوه موفق نهينهاد«معتقد است:  يزداريحفاظت خاك و آبخ

 نينسجم و مدون از مهمترم يو ضوابط ودستورالعمل ها نيكشور و فقدان قوان يزيو برنامه ر تيريمد

 »مدنظر مسئوالن واقع شود. ديدر كشور است كه با يزداريآبخ يموانع رشد و ارتقا

 يرشد و ارتقا گرياز موانع د«كشور در ادامه افزود:  يزدارياسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ سيرئ

 يتشكل ها جاديو ا يلجوامع مح يبه توانمندساز يتوان به عدم توجه كاف يدر كشور م يزداريآبخ

 ك،يستماتيس يزو فرهنگ سا جيو ترو غيبه تبل يعدم توجه كاف ،يدولت ريبهره برداران و بخش غ يمردم

 يو طرح موضوعات واه يزداريآبخ يايو پو كيناميد يها تيدر مقابل فعال يسنت يها مقاومت دستگاه

 »آن اشاره كرد. فيتضع يبرا يو دوباره كار يكار يمواز رينظ

عدم تناسب اعتبارات با وسعت و  يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم ئتياعتقاد عضو ه هب

بطور عام و عدم  يعيو منابع طب يكشاورز ،يزداريدولت به بخش آبخ يكار و عدم توجه جد يگستردگ
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درسطح نخست  يزداريآبخ يعاليشورا ليتشك رغميعل يفرابخش يها تيدر هماهنگ كردن فعال قيتوف

است در  ياز جمله موارد يالتيمناسب تشك گاهيو با حضور چند تن از وزراء مرتبط و فقدان جا ريزو

 .ديبه عمل آ ژهيالزم است بدان توجه و يزدارياز گسترش آبخ ييمانع زدا يراستا

در  يتواند نقش موثر يم ياسالم يدر مجلس شورا يزداريقانون آبخ بيرسد تصو يبه نظر م نيهمچن

 شتريقانون اهتمام ب نيا بيكشور داشته باشد كه تصو يو كشاورز يعيدر بخش منابع طب ديتولرفع موانع 

برنامه  قانونموضوع مهم در  نيتوجه به ا نيطلبد. همچن يم ياسالم يمردم در مجلس شورا ندگانينما

 در كشور باشد. يزداريآبخ گاهيجا يرشد و ارتقا يبرا يتواند عامل مهم يتوسعه هفتم هم م
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را به موضوع » چابهار«به  يدسترس يپا يآب در برابر نفت و چند نكته/ چرا اشرف غن

 08/01/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ  - باز كرد؟ »رمنديه«آب 

 

سد، درصدد  نيپشت ا يها دو كشور به آب نيماب يزدند كل مسائل ف ونديجمهورافغانستان با پ سيرئ

موضوع  نياز ا يحداكثر يبردار و بهره راني) افغانستان در برابر اي(باالدست يدروهژمونيه تيموقع شينما

 است.

» خان كمال«سد  يافغانستان در مراسم افتتاح رسم جمهور سيرئ ياشرف غن ن،يچهارم فرود چهارشنبه

 افتيدر يبرا ديپس با نياز ا رانيا«. به گفته او »دهد ينم يبه كس گانيآب را گريكشورش د«اعالم كرد 

انبار آب «را به  مروزيخان ن سد كمال جاديكرد، ا ديتاك نيهمچن يغن». آب، به افغانستان نفت بدهد

شود.  ليتبد »رانيانبار آب ا«به  تيوال نيو كابل در حال مذاكره با تهران است تا ا كند يمبدل » افغانستان

هزار هكتار از  184از  شيساخته شده، ب يدالر ونيليم 111 نهيخان با هز مطابق اعالم افغانستان، سد كمال

سد  نيآب ا يساز رهيذخ تيخواهد كرد. ظرف ديتول برقمگاوات  9از  شيو ب ياريرا آب يكشاورز ياراض

 تيجنوب شهر زرنج واقع در وال يلومتريك 18سد در  نيمترمكعب آب اعالم شده است. ا ونيليم 52

و به  رديگ يهندوكش افغانستان سرچشمه م يها ساخته شده كه از كوه رمنديرود ه ريو بر مس مروزين

 .زدير يم رانيافغانستان و ا انيمشترك م يا اچهيهامون، در اچهيدر

 ياصل يها كننده نياز تام يكي رمند،يشدن آب ه ريخان روند سراز نگران است كه احداث سد كمال انريا

بزرگ استان  يها آب شهر نيتام يبرا يجد يكه معضل يهامون را مختل كند. رخداد اچهيآب در

 يماسال يوزارت امور خارجه جمهور ياساس سخنگو نيخواهد كرد. بر ا جاديو بلوچستان ا ستانيس

از  رانيجمهور افغانستان، گفت كه حقابه ا سيير ،يدر واكنش به سخنان محمد اشرف غن زين رانيا

گفت رودخانه  »زاده بيخط«حقابه متعهد خواهد بود.  نيمشخص و دولت افغانستان به ا رمنديرودخانه ه
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دو كشور به  نيب 1351كه در سال  ياست و بر اساس قرارداد يا شده فيتعر يحقوق ميرژ يدارا رمنديه

حقابه هر كشور روشن است. او افزود  ده،يرس بيبه تصو نيطرف يگذار و در مجالس قانون دهيامضاء رس

ها قبل با دولت  از مدت رانياست كه ا يا ها موضوع جداگانه هامون اتياز ح »انتيو ص عتيطب«كه حقابه 

 افعانستان در مورد آن در حال مذاكره است.

اما آنچه  م،يمتعهد هست رانيآبه ا كرد كه به تعهد خود در برابر حق ديمراسم تاك نيا در يغن يآقا نكهيا با

مسئله  نيا انيو افغانستان و ب رانيدر رابطه با اقتصاد مكمل ا ييحائز توجه است، بزرگنما يسخنران نيدر ا

معاهده  نيبا ا زيخان ن آب سد كمال عاست و موضو رانيمعاهده كل افغانستان با ا رمنديآب ه«است كه 

» افغانستان الزم است يمنافع مل يدر راستا يا منطقه يهمكار« نكهيا انيبا ب يغن»! داده خواهد شد قيتطب

آن چابهار  ديدارد كه كل يبستگ يبه بندر تجار مروزيشدن ن ليخان به تبد سد كمال«عنوان كرد كه: 

سد،  نيپشت ا يها دو كشور به آب نيماب يوند زدند كل مسائل فيبا پ يغن يدر واقع آقا». خواهد بود

 نياز ا يحداكثر يبردار و بهره راني) افغانستان در برابر اي(باالدست يدروهژمونيه تيموقع شيدرصدد نما

در  زين رانيدربار شاه ا ريوز» اسداهللا علم«و  ستين يديدرخواست موضوع جد نيموضوع است! هر چند ا

 رانيكه ا يكردند كه در صورت يها اعالم آمادگ افغان«ده است كه موضوع اشاره كر نيا هخاطرات خود ب

كشور  نيتوسعه ا يها چابهار و بندرعباس را بهبود بخشد و در كمك يها افغانستان به بندر يدسترس

 است؛ يباره ضرور ني، اما ذكر چند نكته در ا»بگذارند رانيا اريدر اخت يشتريمشاركت كند، آب ب

مترمكعب در  22 رانيآب افغانستان به ا انيآن جر هيمشخص و بر پا 1351قرارداد  مطابق رانيحقابه ا -

در  »ينرمال آب يها سال«در  هيمترمكعب در ثان 4 ياضاف زانيم ديامكان خر رانيا يبرا نياست. همچن هيثان

 يعاد يها در سال انهدرصد آب رودخ 14به  كينظر گرفته شده است. در قرارداد آمده است كه نزد

باشد، آب  انيمترمكعب در رودخانه در جر ارديلمي 5٫6از  ياست و اگر آب كمتر رانيمربوط به ا ،يآب

 كه الزم االجراست. يشود و برعكس، قرارداد تيهدا رانيبه ا يكمتر
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 اش يجنوب هيكه با همسا ياست كه با توجه به اختالفات متعدد يمحصور در خشك يافغانستان كشور -

اساس برخالف گفته  نياست. بر ا رانيآزاد، ا يها آن به آب يتنها راه تنفس و دسترس (پاكستان) دارد،

مربوط به كل  و ياتيح ،يمل يآزاد، موضوع يها افغانستان به آب يموضوع دسترس نكهيبا ا يغن يآقا

 يها از استان يكيو مربوط به  يمحل يا تنها مسئله رمنديكاهش آب ه ايكشور افغانستان است، كمبود 

زدن  ونديقابل حل است؛ لذا پ ن،يمسئول حيصح تيريو مد نيگزيجا يها است؛ كه البته با راهكار رانيا

 است. رانيا يمنافع مل ديصالحد درمجزا و  يكشور به بندر چابهار مبحث نيا يخان به دسترس سد كمال

 ،يها قدرت)، ماحصل ي(باالدست ييايحوضه، مضاف بر قدرت جغراف كي يدروهژمونيساختار ه -

 ياز سو زيآم كيسخنان تحر نگونهياساس ا نيو ... است. برا يپلماسيو د ياسيس ،ينظام ،ياقتصاد

 تواند يعاجز است، نه تنها نم زين شيخو يسرزمن يموثر بر فضا تيكه از اعمال حاكم يمقامات كشور

 گر انياشد، بلكه نماب ييايبا صاحب نفوذ در چند منطقه جغراف يدر برابر كشور يدروهژمونيه شينما

 است. يو جهت مصارف داخل يا فرامنطقه يها طنتيش

با در نظر داشت منافع بلندمدت دو  هيكه كشور همسا كند يحكم م يو برادر ياساس حق همجوار نيا بر

تر  به مردم افغانستان، مسئوالنه رانيا شائبه يب يها به گذشته روابط دو كشور و كمك يكشور، با نگاه

بوده است. در  يافغان ارهمهاجر و آو ونيليم نيچند زبانيچند دهه م رانيا نكهي. مضاف بر انديمارفتار ن

 يپناهنده قانون ونيليم ميو ن كيكشور، حدود  ريوز يانتظام يتيمعاون امن يها حال حاضر بنابر گفته نيهم

 شور وجود دارد.در ك يرقانونيپناهنده غ زين زانيم نيساكن هستند كه به هم رانيدر ا يافغان

 كيتينژاد، پژوهشگر مسائل ژئوپل يدي*احمد رش

 : انتخابمنبع
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 – خان برابر سد كمال 26آباد  سد بخش تيافغانستان/ ظرف يصفر تا صد برنامه سدساز

 10/01/1400خبرگزاري فارس مورخ 

 

رودخانه فراه كه  يبرابر سد كمال خان بر رو 26 يساز رهيذخ تيبا ظرف يساخت سد اتيعمل افغانستان

 آب هامون است را در دستور كار دارد. نيمنابع تام نيتر ياز اصل يكي

 
 يشمس 90دهه  يآب در افغانستان از ابتدا منابع تيريفارس، مد يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

از  يبه منظور استفاده حداكثر يجامع يها كشور قرار گرفته و برنامه نيبه طور جد مدنظر دولت مردان ا

 كشور در دستور كار است. نيمنابع آب ا

 163 يرايكشور ساالنه پذ نيامور آب افغانستان، ا ميتنظ ياساس اطالعات اعالم شده توسط اداره مل بر

 يمتر مكعب آب جار ارديليم 57به  يدسترس نهياست كه زم يمتر مكعب آب حاصل از بارندگ ارديليم

 18افغانستان به  در يقابل دسترس ينيرزميآب ز ريذخا زانيم گريد ي. از سوكند يم ايرا مه يقابل دسترس

 .رسد يمتر مكعب م ارديليم
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 شد ييآب افغانستان نها يپلماسي*سند د

لذا علت  شود، يم نيمستقر در افغانستان از محل زراعت تام يدرصد از خانوارها 61كه درآمد  يطيشرا در

 عنوان شده است. يكشور، مسئله توسعه كشاورز نيمنابع آب در ا تيريمد يتوسعه ساخت و سازها ياصل

كشور،  نيامنابع آب در  تيريمد طيبرنامه دولت افغانستان به منظور بهبود شرا اتياستناد جزئ به

 ،يمرز يها آب يها استيس نيآب افغانستان، تدو يپلماسيكردن سند د يينها رينظ يها استيس

 آب انجام شده است. يمل ياستراتژ قيو تطب نيو تدو ها البيس تيريو مد ياريشبكه آب ،ينيرزميز

تان مستقر افغانس يمرز يرودها يسد بزرگ كه عمدتا بر رو 42 يكار رو زيبخش ساخت و سازها ن در

هكتار در  ونيليم 3,1هكتار به  ونيليم 2,4از  ياريتحت پوشش شبكه آب نياست، به همراه توسعه زم

 دستور كار دولت افغانستان است.

 

 سد بزرگ افغانستان در حال احداث است 12*

 5داث، سد در حال اح 12منابع كشور افغانستان،  تيريسد موجود در برنامه مد 42حال حاضر از مجموع  در

 قرار دارد. يطيمح ستيو ز يدر مرحله مطالعات اقتصاد زين گريسد د 9و  يسد در مرحله طراح

چند پروژه  يدر دست ساخت دولت افغانستان به بررس يبا سدها شتريب ييراستا به منظور آشنا نيهم در

 .ميپرداز يكشور م نيفعال در ا ميعظ

 

 دهد يم رييرا تغ رمنديحركت رود ه ريخان، مس *سد كمال

 نديفرآ ليپس از تكم 1400ماه سال  نيفرورد 4دولت افغانستان كه  يسدساز ميپروژه عظ نياول

 خان است. افتتاح شد، سد كمال يرسما توسط اشرف غن يريگ آب

واقع شده كه  رمنديه يرود مرز يافغانستان و بر رو مروزين تيشهر زرنج وال يلومتريك 95سد در  نيا



   

 

 

49 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 1345سد از سال  نيساخت ا ندي. فرآشود يم رانيا ياسالم يفغانستان وارد جمهورپس از عبور از ا

اما  د،يگسترده به اتمام نرس ياسياز جمله مشكالت س يمتعدد ليخورد، اما به دال ديكل يشمس يهجر

 .ديو به اتمام رس يريگيپ يشتريسال گذشته با سرعت ب 2ساخت سد در 

 تيظرف لومتر،يك 2,74متر به طول  16خان با ارتفاع  پروژه، سد كمال نيموجود از ا ياساس اطالعات فن بر

 .كند يم ايرا مه رمنديمتر مكعب آب از رود ه ونيليم 52 رهيذخ

از بستر  يبخش يخشك نهياست كه زم رمنديدر رود ه ريمس رييتغ جاديسد، ا نيقابل توجه در احداث ا نكته

خان از مدار  كه به واسطه سد كمال رمنديه از بستر رود همنطق نيرودخانه را فراهم خواهد كرد. ا نيا

فراوان و وقوع بحران  يزگردهاير جاديا تياز كارشناسان ظرف ياريبه گفته بس شود، يانتقال آب خارج م

 را به همراه دارد. رانيافغانستان و ا ياز شهرها يا هوا در بخش عمده يآلودگ

كشور  2 نيب رمنديرود ه رامونيپ 1351، با توجه به قرارداد سد نيساخت ا يطيمح ستيبر  مسائل ز عالوه

 نيمحفوظ بوده و مفاد ا رانيا يبرا رمندياز رود ه يمتر مكعب ونيليم  820آبه  و افغانستان، حق رانيا

 شود. تيكشور رعا 2در هر  ديبا يالملل نيقرارداد ب

احداث  يطيمح ستيز يها بياز گسترش آس ها يبا اشاره به نگران روين ريوز ان،يراستا، رضا اردكان نيهم در

 يبعض ةاز توسع يعيبود كه به طور طب يا آب به گونه ريسازه مس نيقبل از احداث ا« خان، گفت: سد كمال

احتمال  دهد، يآب م ريكه در مس يرييسازه با تغ نيا يول كرد، يم يريگرد و غبار جلوگ ديتول يها كانون

 »خود افغانستان هم بشود. يما بلكه برا ينه فقط برا عيوس يطيمح ستيموجب مشكالت ز كه نيا

 

 و افغانستان رانيرودخانه مرز ا يساخت سد پاشدان بر رو يدرصد 85 شرفتي*پ

 يلومتريك 20كشور افغانستان، پروژه سد پاشدان است كه در  يبزرگ سدساز يها از پروژه گريد يكي

 ع شده است.واق روديهر يها سرشاخه يشرق شهر هرات بر رو
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متر مكعب آب  ونيليم 45 رهيذخ تيظرف يبردار  موجود، سد پاشدان، پس از بهره يبراساس اطالعات فن 

 .شود يم يبزرگ افغانستان تلق ياز سدها يكيو  دهد يرا به خود اختصاص م

« ت: هرات با اشاره به روند ساخت و ساز سد پاشدان، گف يوال ،يقتال ديدعبدالوحيارتباط، س نيهم در

 »شده است. ليدرصد تكم 85 يپروژه مل نيكار ساخت ا

و  رسد يبه انتها م 1400سال  يساخت سد پاشدان تا انتها يياجرا اتيعنوان شده بود كه عمل نياز ا شتريپ

 رامونيپ يوعده مسئوالن افغانستان نيساخت سد ا يياجرا نديفرآ ديبا توجه به تشد رسد، يبه نظر م

 پاشدان محقق شود.از سد  يبردار بهره

واقع در  روديهر داريآب پا انيسد بر جر نيا ريقابل توجه در ارتباط با احداث سد بزرگ پاشدان، تاث نكته

بوم  ستيدر ز يا دهيمشكالت عد نهيزم تواند يآب م انيدر جر رييتغ نيو افغانستان است و ا رانيمرز ا

 كند. تيكشور را تقو 2مرز 

 

 خان است برابر سد كمال 26آباد  آب سد بخش  رهيذخ تي*ظرف

 تيآباد كه ظرف به پروژه سد بزرگ بخش توان يكشور افغانستان م يسدساز ميعظ يها پروژه گريد از

 خان را دارا است، اشاره كرد. برابر سد كمال 26متر مكعب آب معادل  ونيليم 1360 يساز رهيذخ

تاالب  ياصل هيرود فراه واقع شده كه تغذ يفراه افغانستان و بر رو تيدر وال يلومتريك 27سد  نيا

 .ديآ يهامون به حساب م يالملل نيب

دارد كه  رانيا يبرا يمتر مكعب ونيليم 1200 ياست، رودخانه فراه در طول سال آورده آب ديبه تاك الزم

 .شود يتاالب هامون م اتيصرف ح

آغاز شده و  يانحراف يها ونلبا ساخت ت 99آباد، در مرداد ماه سال  ساخت سد بخش يياجرا اتيعمل

 داشته باشد. نهيدولت افغانستان هز يدالر برا ونيليم 11,8به  كيها نزد تونل نيانتظار ساخت ا



   

 

 

51 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري تسنيم مورخ  – ياول سال آب مهيها در ن بارش يدرصد 33كاهش 

11/01/1400 

 

درصد  33 ،يبارندگ زانينسبت به متوسط درازمدت، م يگفت: در شش ماهه اول سال آب روين ريوز

 كاهش داشته است.

شده كه در فصل  ينيب شيدولت افزود: پ ئتيجلسه ه هيدر حاش انياردكان م،يتسن يگزارش خبرگزار به

 درصد كاهش داشته باشد. 40از  شيدرازمدت ب ها به نسبت متوسط بهار امسال هم، بارش

امسال است اضافه كرد:  وريشهر انيمهر پارسال تا پا لياز اوا 1399-1400 يسال آب نكهيبا اشاره به ا يو

در طول  يعيكه اگر بارش طب يها كاهش داشته به طور سال است كه نسبت متوسط بلندمدت بارش كي

متر كاهش  يليم 180تا  170مقدار حدود  نيامسال ا م،يض كنمتر فر يليم 250ماه را در مجموع  12

 داشته است.

ها به  ها از مخازن سد ها، برداشت يكاهش بارندگ تيادامه داد: خوشبختانه با اطالع از وضع انياردكان

كشور نسبت به  يها كه در حال حاضر حجم آب موجود در مخازن سد يانجام شد، به شكل قيصورت دق

مردم در  ييجوو صرفه  تيبا رعا يكه در سال جار دهد ينشان م نيدرصد كمتر است و ا 10پارسال فقط 

 گذاشت. ميپشت سر خواه يتابستان را با آرام ،يو مصارف خانگ يبخش كشاورز

 يهفت درصد شيبر افزا يدولت مبن شياز سخنان خود به مصوبه سه سال پ يگريدر بخش د روين ريوز

داشت كه  يا هر سال اشاره و اضافه كرد: سال گذشته دولت مصوبه بهشتيارد يتعرفه آب و برق در ابتدا

 .شد يياجرا ماهيد لياز اوا "ديآب ام"آبان و  لياز اوا "ديبرق ام"مصوبه با عنوان  نيا

در نظر گرفت و  يدرصد 100 فيافراد كم مصرف تخف يمصوبه، دولت برا نيافزود: بر اساس ا انياردكان

 .شود يم يدرصد 100 فيها شامل تخف مصرف هستند، هم آب و هم برق آن يوم الگوس كيكه تا  يكسان
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 17از سه شنبه  "رانيهر هفته الف ب ا" شياز سخنان خود با اشاره به آغاز پو يگريدر بخش د يو

صنعت برق سراسر كشور در شش  يها تومان پروژه ارديليهزار م 3از  شيهفته ب نيگفت: در اول نيفرورد

 افتتاح خواهد شد. عيمختلف توز يها برق، خطوط انتقال و شبكه يها امل پستمنطقه ش

 انيسال ادامه خواهد داشت، اما به طور مشخص تا پا انيطرح تا پا نيا يها تياضافه كرد: فعال انياردكان

هزار  10خانه فاضالب،  هيخانه آب، پنج تصف هيسه تصف ،يدولت دوازدهم تعداد پنج سد مخزن تيفعال

 داريبه شكل پا يياهزار هموطن روست 200از  شيبه ب يآبرسان ،يزهكش ياريآب ياصل يها تار شبكههك

مگاوات به  500حدود  تيبا ظرف ريپذ ديتجد روگاهيو هفت ن يحرارت روگاهيافتتاح خواهد شد و سه ن

 .ديخواهد رس يبهره بردار
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و  يزداريم با آبخگند كيمحصول استراتژ ديدر تول ييخودكفا|»يزداريمعجزه آبخ«

 11/01/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي آبخواندار

 

 نيا حيصح تيريكشور وجود دارد كه مدرها شده در  مزاريهكتار د ونيليم 10ها هم اكنون  يبررس طبق

 در محصول گندم داشته باشد. ييدر خودكفا يتواند نقش موثر يم ياراض

 

 
 

 كيدر محصوالت استراتژ ييموضوع خودكفا ؛»يزداريمعجزه آبخ پرونده«ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يات مقام معظم رهبرسال ها همواره از مطالب نيا ياست كه در ط يبه خصوص گندم از مسائل يكشاورز

 :ديفرما يباره م نيدر ا ينمونه مقام معظم رهبر يبوده است. برا

بودن در  ييدنبال خودكفا رد،يانجام بگ يستيحتماً با يكه در بخش كشاورز يياز كارها يكي«

تر باشد]؛ البتّه امروز  گندم [ارزان ديخر متياوقات ممكن است كه ق ياست؛ بله، گاه يمحصوالت اساس
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 د؛يكشور تا تول يبرا شد يتر تمام م ارزان رونيگندم از ب ديخر متيبود كه ق يوقت كياما  ست،ين جور نيا

كه  گذارند ينم يعني كنند؛ يكار را م نيهم ايدر دن نكهيدارد، كماا تياولو ديهم تول طياما در همان شرا

 ثيعناصر خب نيمثلِ امروزِ ا دييااز كشور باشد، مثالً فرض بفرم رونيكشورشان از لحاظ گندم محتاج ب

شما  گر؛يد كنند يو طرف مقابل ممنوع كرد؛ خب م مياند، آمد را ممنوع كرده ييزهايچ كيكه  كايآمر

 ييو خودكفا ديدر داخل كشور حتماً تول ديبا ي. پس محصوالت اساسديكشور را اداره كن ديبتوان ديبا

 ميو مشكل آب دار ستيآب ن" گفتند يمدام م يوقت كي. بحمداهللا ميبشود. البتّه امروز مشكل آب را ندار

 ،يهم نسبت به كشت آب م،يهم نسبت به د م،يرا ندار يآب مشكل كم مروز؛ خوشبختانه ا"ميدار يآب و كم

مثل  ،ييدارو اهانيمثل گ ،يروغن يها مثل گندم، مثل دانه ميباش يدنبال محصوالت اساس ديبا ن،يا بنابر

 اب يريدر ارتباط تصو اناتي(ب.» ميحتماً دنبالشان باش يستياست كه با ييزهايچ نهايا ؛انيعلوفه، مثل آبز

 )1399/02/17 يديتول يها مجموعه

باره  نيغلط و اشتباه دانسته و در ا يگندم را تفكر دينداشتن تول يتفكر صرفه اقتصاد يمعظم رهبر مقام

 :ديفرما يم

ما  يريگ ميتصم يها متأسفانه وارد شد در دستگاه يا ههبر كيدر  يا فكر تازه كي ،يديفكر جد كي«

گندم  ييگندم و خودكفا ديتول"بود، گفتند  »ياقتصاد ي صرفه«دور كرد؛ و آن  ييكه ما را از خودكفا

، خب، بله معلوم است، ".مياست كه گندمرا وارد كن نيبه ا ياقتصاد ي ندارد؛ صرفه ياقتصاد ي صرفه

واردات  يشما را گرفتند، جلو گندميجلو يباشد؛ اما وقت نيدر ا ياقتصاد ي وقت صرفه كيممكن است 

گفتند  كند؟ يكار را م نيا ايكدام دولت عاقلِ دن د؟يكن يكار م را گرفتند، به شما گندمنفروختند، چه

 ي صرفه رود؛ يفروش م ايتر در دن گران نچون زعفرا د،يگندم را وارد كن د،يمثالً زعفران بكار ديبرو"

 )1398/02/24با مسئوالن نظام  داريدر د اناتي(ب.» "است نيا يقتصادا

در  ييدر خودكفا يرهبر معظم انقالب اسالم اتيموجود در كشور جهت تحقق منو يها تياز ظرف يكي
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كانون  رعامليامانپور مد ياست. محمد تق مزارهايگندم، استفاده از د كيمحصوالت استراتژ ديتول

هكتار  ونيليم 10حدود «باره معتقد است:  نيدر ا 70در دهه  يزش جهاد سازندگجهادگران و معاون آمو

است كه  يدر حال نيشود و ا ياز آن نم يدر كشور وجود دارد كه در حال حاضر استفاده مناسب مزاريد

اما در  رديگ يصورت م مزارهايد يساز نهياز جمله گندم با به ياقالم كشاورز ديدر اكثر كشورها، تول

 مزارهايد نيدر ا اكآب و خ شيفرسا يرها شده است و ما با مشكل جد مزارهايد تيرير ما مدكشو

 .»ميمواجه هست

 ديجد ياراض جاديگندم، ا كيدر محصول استراتژ ييخودكفا يبالقوه كشور برا يها تياز ظرف يكي

 نيادگران در اكانون جه رعامليدر كشور است. مد البيو پخش س يبا استفاده از آبخواندار يكشاورز

د يجد يتوان اراض يو شن زارها م يبر آبرفت ها البيو پخش س يبا آبخواندار: «ديگو يباره م

 »خواهد بود. يبخش كشاورز ندهيتحول مهم در آ كيامر مهم  نيكرد و ا جاديا يكشاورز

هزار  5از  شيكشور ب يها آبرفت تيظرف نكهيا انيبا ب 70در دهه  يآموزش وزارت جهاد سازندگ معاونت

و  البيو باالدست، پخش س انهيم دست، نييدر مناطق پا يزداريآبخ«مترمكعب است معتقد است:  ارديليم

هكتار عرصه  ونيليم 14است كه در  يجهاد تيريمد يالگو كي زيآبخ يانيم يها در حوزه يدار آبخوان

 »اجرا است. كشور قابل يها آبرفت



   

 

 

56 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا مورخ  – روشن اجراو  كيدر تار سيپار ييتوافق آب و هوا

12/01/1400 

 

به  رانيهنوز ا نكهيبا اشاره به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمعاون مح - رنايا - تهران

معاهده  نيا يملحق نشده است، گفت: تاكنون در راستا سيپار ييآب و هوا ونيبه كنوانس يطور رسم

 .ميا آماده كرده نهيزم نيالزم را در ا يها انجام نشده اما تمام برنامه ييكار اجرا

 
در  ابد،ي يكاهش م ها يو بارندگ شود يهوا سال به سال گرم و گرمتر م رنا،يگزارش روز پنجشنبه ا به

 رانياز جمله ا اياز دن ياديبخش ز ديزمستان برف سف لياوا تيو در نها زييور اواخر پانه چندان د يروزها

و سرسره  افتي يرواج م يرفزمان بازار آدم ب نيكرد، در ا يم جاديا يو شور و شعف خاص پوشاند يرا م

از كوچه پس كوچه ها به گوش  اهويو ه يشاد يشد صدا يشده باعث م دهيكوب يبرف ها يبر رو

كمرنگ است،  اريو اگر هم باشد بس ستين يخبر ينعمت خداداد نياز ا گرياست د يد، اما چند سالبرس

 نيكارشناسان امر علت ا ند،يآن بنش يتا برف رو يريبگ رونيكه دستت را از پنجره ب ستيآنطور ن گريد
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 دانند. يم مياقل رييو  به دنبال آن تغ نيكاهش را گرم شدن زم

ذوب  ،يو جانور ياهيگ ياز گونه ها ياديتعداد ز ميرو شيروال پ نير به هممعتقدند اگ كارشناسان

 يها خود را در سال ياز منابع آب يادياز جنگل ها و دشت ها و حجم ز ياديها در قطب، بخش ز خيشدن 

درآمد و در  ابه صد ايدر دن ستيز طيبود كه زنگ خطر مح نطوريداد، ا مينه چندان دور از دست خواه

گردهم آمدند و  سيسازمان ملل در پار يكشور با هماهنگ 195 ندگانينما يالديم 2015بر سال دسام 12

) در ني(روز زم 2016 ليآور 22را امضا كردند و سرانجام در  سيموسوم به توافق پار ييتوافق آب و هوا

 يماهنگ برابا هدف اقدام ه يالملل نيتوافقنامه ب كي نيشد، ا يامضا معرف يبرا وركيويدر ن يمراسم

 ريمحدود كردن تاث يعضو ملزم شدند در راستا ياست و بر اساس آن تمام كشورها نيحفظ كره زم

 انسان بر آب و هوا اقدام كنند.

درجه  2به كمتر از  نيجو زم يمتوسط دما شيافزا زانيمحدود كردن م مان،يپ نيمهم ا ياز محورها يكي

قرن است، در  نيا انيتا پا گراديدرجه سانت 1,5ا در سطح حفظ دم يو به طور عمده تالش برا گراديسانت

درجه  3از  شيبشدن به  ياز صنعت شيبا دوران پ سهيدر مقا ن،يجو زم يمتوسط دما صورت نيا ريغ

 .ديخواهد رس گراديسانت

در  يا گلخانه يانتشار گازها عتريتوقف هرچه سر يبرا ييها پروژه ياجرا مان،يپ نيجمله اهداف مهم ا از

 يا گلخانه يانتشار گازها زانيم نيب يالديم 2050در سال  تياست تا بتوان در نها ييها برنامه يكشورها و اجرا

 به صفر رساند. جيكربن را به تدر دياكس يانتشار د زانيكرد و پس از آن، م جاديا يو جذب دوباره آن تعادل

فاهم نامه فشار وارد نشود مقرر شد ت نياهداف ا يكمتر برخوردار در اجرا يبه كشورها نكهيا يبرا

برخوردار  يمال يتوافقنامه از كمك ها نيانطباق دادن خود با تعهدات ا يبرا افتهيكمتر توسعه  يكشورها

دالر به  ارديليم 100ساالنه مبلغ  ،يالديم 2020از سال  ديثروتمند با ياساس كشورها نيشوند، بر ا

 .ابدي يم شيافزا يالديم 2025از سال  زين يكمك مال نيبپردازند. ا ريفق يكشورها
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خود  يگلخانه ا ياز انتشار گازها 2030مختلف با توجه به توان خود متعهد شدند تا سال  يكشورها

ها تا سال  ميمتعهد شد چهار درصد بدون شرط و هشت درصد به شرط برداشته شدن تحر زين رانيبكاهند ا

 هد.خود بكا يگلخانه ا ياز انتشار گازها 2030

خارج  سيكشور را از توافق پار نيا 2017در ژوئن  كايآمر نيشيپ يجمهور  سيدونالد ترامپ رئ البته

پس از شمارش آرا  دنيبرداشت، اما جو با ييگرا  چندجانبه كرديرو فيتضع يدر راستا يكرد و گام مهم

 كايآمر تازگشجمهور شدنش، طرح ب سيشدن رئ يخود بر دونالد ترامپ و قطع يشدن برتر و مشخص 

 ديام يدوباره به آن بازگشت كه جا فيخود قرار داد و بعد از تحل يكار تيرا در اولو سيبه توافق پار

و نفس  يگلخانه ا يتوافق توسط كشورها شاهد كاهش انتشار گازها نيتعهدات ا يدارد تا با اجرا

 .ميباش نيزم دنيكش

و كار  يبعد از بررس ياسالم يمجلس شورا يقبل در دوره سيالحاق كشور به توافق پار زين رانيا در

بر آن وارد كردند كه به بنا به گفته  رادينگهبان ارسال شد كه آنها دو ا يو به شورا بيتصو يكارشناس

نبود بلكه  ييتوامح راديهر دو ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمعاون مح يشيمسعود تجر

كه آنها قانع شدند اما با  مينگهبان ارسال كرد يرفع و دوباره به شورا بود كه به هر حال هر دو را يشكل

ماند و  فيبالتكل نهيزم نيتعهد در ا ياجرا ينگهبان روند الحاق و حت يدر مجلس و شورا يراتييتغ

 آن روشن نشده است. فيتكل زيهمچنان ن

 نيبر ا يهمراه دارد اما عده ا به نهيكشور هز ينشست برا نيتعهدات ا يمعتقدند اجرا يبرخ انيم نيا در

در بخش آب و  ژهيكشور به و ستيز طيبه نفع مح يبه همراه ندارد و حت يا نهيآن هز يباورند كه اجرا

 يخبرگزار شيپ يندكه چ يكند به طور يم يتعهدات را ضرور نيا يشواهد اجرا يهوا است البته برخ

كرونا  يريدر همه گ ييآب و هوا راتييتغ ريف تاثبا هد جيكه در دانشگاه كمبر يقاتيتحق جيفرانسه نتا

 يشدن گونه ها كيكه در نزد يريتاث ليبه دل ييآب و هوا راتييانجام شد را اعالم كرد كه نشان داد تغ
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كرونا  روسيرا در انتقال و »ينقش اصل« الداشته، احتما يبه جوامع انسان يماريناقل ب يخاص خفاش ها

 كرده است. فايبه بشر ا

نفر و  ونيلياز دو م شيكرونا كه تاكنون به جان باختن ب روسيرود منشاء و يگزارش؛ گمان م نيساس اا بر

بوده است، محققان با استفاده از آمار  ايدر جنوب شرق آس ييمنجر شده، خفاش ها يسابقه جهان ياختالل ب

 هيآنها شب يها ستگاهيز زايده ها نوع مختلف خفاش را بر اساس ن تيسال گذشته، جمع 100بارش و دما در 

الئوس و  ن،ينوع خفاش در جنوب چ 40قرن گذشته،  كيكه در  دنديرس جهينت نيكردند، آنها به ا يساز

 SARS-CoV-2موسوم به  روسيدهد  و ينشان م يكيژنت يها ليكه تحل ياند؛ مناطق دهيگز يسكن انماريم

كرونا  روسيو 2,7خفاش ها به طور متوسط ناقل  يها ونهاز گ كيكه هر  نيشد، با توجه به ا ييدر آنها شناسا

 منطقه متمركز است. نيكرونا اكنون در ا روسينژاد و 100كه احتماال  نديگو يهستند محققان م

به  يابيما تا دست قاتيفرانسه گفته بود كه تحق يدانشگاه اكسفورد به خبرگزار ياز بخش جانورشناس ريم رابرت

آمد اما دشوار  يبه وجود نم زين يريوجود نداشت همه گ ييآب و هوا راتيياگر تغفاصله دارد كه  جهينت نيا

شده  ديتول يكرونا يها روسيو و ييواآب و ه راتييتغ جهيخفاش ها در نت شيتوان تصور كرد كه افزا يم

كه  ندافتيدر قيتحق نيبوده است. اما محققان در ا ريتاث يب ياتفاق نيدر بدن خفاش ها در احتمال بروز چن

 تيبه جمع روسيناقل و يتر گونه ها كيباعث تماس نزد ايها در آس ستگاهيز بيو تخر ييآب و هوا راتييتغ

 يبرا ييآب و هوا راتييكاهش تغ يبرا يشتريب يتالش ها ستندشده است و از دولت ها خوا يانسان

 اشته باشند.انسان د يسكونت گاه ها يكيوحش در نزد اتيح ياز تجمع بزرگ گونه ها يريجلوگ

 يانسان است به طور ياز سو عتياز حد بر طب شيو فشار ب يدستكار م،ياقل رييتغ يكه علت اصل ميدان يم

 جهيكه نت ييها ندهيرو تمام آال نيندارد از ا ييقدرت خود باال گريد كيتوان اكولوژ افتني انيكه با پا

مانند  يشود و مشكالت يم نيكره زم يماشود كه موجب باال رفتن د يانسان است در جو منتشر م تيفعال

خشك شدن  ،يو جانور ياهيگ يگونه ها يآسا، نابود ليس ينقاط باران ها يو در برخ يخشكسال
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 يبرا يفصول به همراه دارد كه هر كدام از آنها عوارض رييرودخانه ها و تاالب ها، گرد و غبار و تغ

 يخسارت يگلخانه ا يانتشار گازها كاهشگرفت كه با  ميتصم ايرو دن نيسالمت انسان به همراه دارد از ا

 وارد كرده را جبران كند. نيسالها به زم يكه ط

متعهد شده بود چهار درصد بدون شرط و هشت درصد به شرط برداشته شدن  سيهم در نشست پار رانيا

مواجه شد،  ييت هاخود بكاهد اما در اجرا با مخالف يگلخانه ا ياز انتشار گازها 2030ها تا سال  ميتحر

 طيمح برنگارباره به خ نيدر ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمعاون مح يشيمسعود تجر

موافقت كرد و بعد  سيبه معاهده پار رانيمجلس وقت با الحاق ا 1395و  1394گفت: در سال  رنايا ستيز

مثال  ،ييبود نه محتوا يآنهم شكلگرفتند كه  رادينگهبان فرستاده شد كه آنها دو ا ياز آن به شورا

نه؟ كه ما جواب  ايدارد  يالحاق دسن ايآ ،يگفته شده سند الحاق نكهيا اي ستيچ 21منظور از  دنديپرس

 و آنها هم قانع شدند. ميداد

گفت  يكار نصفه مانده است، در واقع مجلس وقت م ياسالم يدر مجلس شورا رييافزود: اما با تغ يو

و حاال توپ  ميندار يابهام گرينگهبان هم گفت كه د يبه ما جواب بدهد، شورا ديانگهبان ب يكه شورا

نداده، آن  ابنگهبان به ما جو يكه شورا ديگو يم ييمجلس است، اما اگر االن به مجلس بگو نيدر زم

 رسما و قانونا به رانيا نيمجلس است بنابرا نيگفت كه توپ در زم يم ،يگفت ينگهبان م يزمان به شورا

 .ميانجام نداد نهيزم نيدر ا يتاكنون اقدام نيهم يملحق نشده است و برا سيتوافق پار

را آماده  نهيزم نيگفت: اما تمام برنامه ها در ا ميانجام نداده ا ييتاكنون كار اجرا نكهيبر ا ديبا تاك يو

كدام را  چيالغ نشده، ههنور رسما اب سيپار ونياما چون الحاق ما به كنوانس ميكرد هياسناد را ته م،يدار

 .ميانجام نداد

 نيدر ا ياديز يكرد: البته ابهامات حقوق ديتاك ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمح معاون

مشكل را دارند اما ما  نياز كشورها ا ياريبس ستيوجود دارد و فقط هم مشكل كشور ما ن ونيكنوانس
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 ما دشوار كرد. يراكار را ب نيو ا ميكرده ا ياسيرا س يوقمساله حق كي يعني م،يكرده ا ياسيموضوع را س

كشورها به  نياز كشورها است كه ا يسر كي تيبه واسطه فعال مياقل رييتغ نديگو يم يافزود: عده ا يو

پاسخگو باشند و  ديگروه اول با يكشورها نيرساند؛ بنابرا يضرر م ايدن گريد يجا كيعده در  كيحق 

كنند  يمطرح م راموضوع  نيالملل ا نيعده هم در حقوق ب كيكنند،  تيع مسوولاز خود رف توانند ينم

 شوند.   يسازمان ملل معرف تيامن يبه شورا ديمعاهده ملحق نشوند با نيو به ا ندياين ييكه اگر كشورها

انجام  نهيزم نيدر ا يملحق نشده و اقدامات شيرسما به معاهده پار رانيگفت: درست است كه ا يشيتجر

ابالغ  يكه مقام معظم رهبر ستيز طيمح يكل يها استيو طبق س يداخل ينداده است اما با انجام كارها

بوده  نهيزم نيدر ا يقفارس گام موف جيخل دبلنديب شگاهيافتتاح پاال م،يا دهيكردند؛ به تعهدات خود رس

با  يمل ريبع و ذخااز منا يحداكثر يو بهره ور ستيز طياز مح انتيبا هدف ص شگاهيپاال نياست، ا

كند  يم تياحمد فعال ريو بو هيخوزستان، بوشهر و كهگلو يهمراه نفت در استان ها يگازها يآور جمع

 رفت.   يم نيسوخت و از ب يدر فلرها م نياز ا شيكه پ يگاز

 نديگو يكنند و م يمطرح م ايرا انجام دهد آنرا در سطح دن ياقدام نيچن ياظهار داشت: اگر كشور يو

مسائل  جهيدر نت ميكن يم ياسياما چون ما مسائل خود را س ميده يالملل خدمات م نيدر جامعه ب ميردا

 يب نيالبته ا نداردغرب در كشور وجود  يايهم اعتماد به دن ياز طرف م،يكن ينم انيخود را هم ب يفن

 .ستيدارد و فقط مختص كشور  ما ن يخيپشتوانه تار ياعتماد

 م؟يدار كاريچ سيگفت: اصال ما به معاهده پار ستيز طيسازمان حفاظت مح ينانسا ستيز طيمح معاون

 ميقائل هست تيخود مسوول يبرا يالملل نيب يگفته اند ما در بخش اجتماع يكه رهبر يزيبر اساس آن چ

آنرا ابالغ  يكه رهبر يسند ميدار يدر كشور سند باالدست يگلخانه ا يو در رابطه با كاهش انتشار گازها

 ميسند را اجرا كن نيهم ياگر فقط بندها نياست بنابرا سيتر از معاهده پار رانهيبرابر سختگ 10ده اند كر

 .ميجلو هست سياز تعهد خود در معاهده پار شتريب اريبس
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 ياديمساله خسارات ز نيباال است كه ا اريدر آن بس يكه مصرف انرژ ميهست يكرد: ما كشور ديتاك يو

انتشار  ديبا مينداشته باش يهم كار سيبه معاهده پار نيكند بنابرا يكشور وارد م تسيز طيبه اقتصاد و مح

 .ميضرر نكن نياز ا شيتا ب ميرا كاهش ده يندگيآال

ما كه خودمان سند و  مييگو يم م،يكن يپس اعتماد نم ميهست نياظهار داشت: چون به غرب بدب يشيتجر

  غرب)  يعنيبدهم كه ندانم بعدا شما ( يالمل نيتعهد ب رگيچرا د م،يده يهمان را انجام م ميقانون دار

 .  ديكن يبا من باز ديخواه يچگونه م

نگاه شود  يو حقوق يشود اما اگر علم يم جاديكنند مشكل ا ينگاه م ياسيگفت: چون به موضوع س يو

 يضو است، وقتدر آن ع رانيكه ا گريد يالملل نيب ياز معاهده ها يليمانند خ ستين انيدر م يمشكل چيه

در جامعه  ميبتوان يوقت ست،يهم ن يبيبده و بستان است و مساله عج ميكن يم يالملل زندگ نيدر جامعه ب

مثال زبان  ميسواد باش ياما اگر ب ميالملل حضور دار نيدر جامعه ب يعني ميكن ينيالملل نقش آفر نيب

حقوقدان  مينداشته باش ياگر سواد علم م،يبه متن ترجمه شده اعتماد كن ميتوان ينم ميبلد نباش يسيانگل

 ميتوان ينم يوقت نيدهد بنابرا يهم به ما  قدرت م اردر كن نهايبودن ا م،يشو ياعتماد م يكنارمان نباشد ب

كه فكر  يدر حال ميوارد موضوع نشو يليتا خ ميكن يم يتيو امن ياسيموضوع را س ميدرست حرف بزن

 .ميگفتن دار يچون حرف برا ميرا شكل ده اياز دن يمجموعه ا كي ميتوان يكنم ما م يم

 نيكرد: اصال فرض را بر ا ديتاك انيدر پا ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمح معاون

كه مصرف گاز در كشور باال است و اگر به  ميدان ياما م ميمعاهده ندار نيبه ا يكار چيكه ما ه ميبگذار

 يهوا سرد م يوقتاالن هم  نيهم م،يسوزاندن ندار يبرا يگاز ندهيل آسا 10تا  ميروال ادامه ده نيهم

معاهده  نيبدون توجه به ا نيتكرار خواهد شد بنابرا شتريهم ب ندهيو در آ ديآ يها كم م روگاهيشود گاز ن

 .ميرا داشته باش يكمتر يتا انتشار گازها ميرا كاهش ده يمصرف انرژ ديبا
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افغانستان به  يبند يپا لزوم؛ ندارند رمنديه يافتيبه درحقا يريگيبه پ يمسئوالن توجه

 14/01/1400روزنامه سبزينه مورخ  – 1351قرارداد 

 

رودخانه در طول  نيدر باالدست ا يبارندگ زانيم رمند،يه زيحوضه آبر يا عات ماهوارهاطال براساس

عمل نشده  رانيحقابه ا نيتأم يبرا 1351نكرده و به مفاد مندرج در معاهده دايسال گذشته كاهش پ33

 رانيبه ا رمنديه ابهعنوان حق مترمكعب به ونيليم820 دي، افغانستان ساالنه با1351است. براساس قرارداد 

اند، حاال از  به تعهدات خود عمل نكرده يسال گذشته به بهانه خشك يها ها كه در سال پرداخت كند. افغان

كارشناس حوزه آب معتقد است  ي. فهمديگو ينفت سخن م افتيدر يبه ازا رانيصادرات آب به ا

 يآب يپلماسياز نبود د ي، ناشكند ستفادها يدرست خود به ينيفراسرزم يها از آب تواند ينم رانيا كه نيا

 است.

 يتازگ افغانستان به جمهور سياست. رئ دهينوبت به آب رس بار نيا ياساس ياز تهاتر نفت با كاالها بعد

كشور نفت  يشرق يها آب استان نيو تأم رانيصادرات آب به ا يازا اعالم كرده كه حاضر است به

آن  ياز امضا قرن ميكه حدود ن يراساس قراردادمطرح شده كه ب يها درحال گفته نيكند. ا افتيدر

 رمنديعنوان حقابه رود ه به هيدر هر ثان تريل26 گريعبارت د مترمكعب، به ونيليم820 ديساالنه با گذرد، يم

 يا نشده است. بهانه يياجرا يسال بهانه خشك گذشته به يها كه در طول سال يداده شود. قرارداد رانيبه ا

 يا ندارد. براساس اطالعات ماهواره تيكه چندان هم واقع دهد يمنتشر شده نشان م يا ماهواره ريكه تصاو

PERSIANN-CDR  وCHIRPS  و ساالنه در  يفصل يبارندگ زاني، م2016تا  1983ساله 33در بازه

 يو ساالنه در باالدست سد كجك يبارش فصل زانيم يداشته است. از طرف شيافزا رمنديه زيحوضه آبر

تر از  سال نرمال، مافوق نرمال و كم نييتع يعنوان مبنا به ردادقرا» ج«دهراوود) كه به استناد بند  ستگاهي(ا

 داشته است. شيافزا شود، يم ينرمال تلق
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 رمندياز حقابه رود ه رانياندك ا سهم

ه از حقاب رانيسهم ا ديگو يبه بازار م رو،يكارشناس سابق منابع آب وزارت ن ،يفهم تيكه هدا گونه آن

شده و عمالً  رانيوارد ا تيبوده كه درنها يكنترل رقابليغ يها البيگذشته تنها س يها در سال رمنديرود ه

 دو كشور بوده است. نيتر از قرارداد ب كم اريداده شده، بس صيتخص رانيآنچه طبق قرارداد به ا

خود ندارد و  يافتيحقابه در يريگيپ يبرا يقدرت چيه راني، عمالً ا1351: با وجود قرارداد سالديگو يم او

كه مسئوالن  شود يجا آغاز م حل كرد؛ اما متأسفانه مشكل از آن يآب يپلماسيبا د ديمشكل را تنها با نيا

خود را چه در  ينيفراسرزم يها مسأله موجب شده تا آب نيمسأله ندارند و هم نيبه ا يتوجه چيكشور ه

 .ميغرب و چه در شرق كشور از دست بده

 

 ها يبه سبك افغانستان يريگ باج 

منصبان  از صاحب يبرخ انيتصور را در م نيشدن افغانستان در باالدست رودخانه ا واقع ن،يوجود ا با

 دارند. يمناقشه آب نيدست باال را در ا ييكرده است كه گو جاديافغانستان ا

 نيا يها در مهار آب يرگذا هياز عزم دولتش بر سرما تر شيجمهور افغانستان، پ سيرئ ،ياشرف غن محمد

 تر يمتيق ها هي(نفت) همسا ليهر قطره آب افغانستان نسبت به ت«كشور خبر داده و اعالم كرده بود كه 

 يها صحبت نيتر تازه رسخن گفته بود، حاال د» برق در برابر آب«از  شياو كه چند ماه پ». خواهد بود

 نفت است. تافيدر يازا به رانيخود گفته حاضر به صادرات آب به ا

كه  كنند يدانسته و تصور م ينيسرزم رودخانه درون كيرا  رمنديكشور افغانستان رودخانه ه مسئوالن

 رمندياست كه رودخانه ه يدرحال نيكشور است؛ ا نيو حقوق آن متعلق به ا يانحصار تيمالك

روند  يشمس 70دهه ليكه از اوا يتاالب د،يآ يهامون به حساب م  حقابه تاالب نيمنبع تأم نيتر ياصل

تاالب تا  نيا يرفته است. خشك شيپ يتر شيبا شدت ب رياخ يها خشك شدن آن آغاز شده و در سال
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 ني(مونترو) ذكر شده است. برهم» در معرض خطر يها تاالب ستيل«تاالب در  نياست كه نام ا  ييجا

جدا از  يستيبا عتيقابه طباست و ح يالملل نيتاالب ب كيهامون   كه نديگو يم يرانياساس مسئوالن ا

منطقه خسارت  ستميهامون به اكوس  يكشورها در نظر گرفته شود؛ چراكه خشك ياقتصاد ـ ياسيحقوق س

 .شود يگردوغبار، مهاجرت پرندگان و مردم در سراسر منطقه م شيزده و موجب افزا

 

 جان يبها آب به نيتأم

 رمنديه انيشر يدگياست. خشك يرو به نابود يطيمح ستيو ز يانسان يو بلوچستان در بحران ستانيس

 ياعالم يكرده است؛ آمارها ياستان را دستخوش نگران اتيسالمت و ح شت،يآب بلكه مع تيتنها امن نه

كند. فقر و  يم تيحكا ياستان كشور به لحاظ منابع آب نيتر كننده مهاجرت در محروم از روند نگران

 ارياستان را بس نياشتغال در ا زانيم ها نينش است. بهارستان دهياستان به اوج خود رس نيدر ا يكاريب

 .دانند يم كننده  وسيمأ

درصد و در 65حدود  شهر كيدر قصرقند و ن يكاريزاهدان، نرخ ب ندهينما ،يارمحمدي ميگفته عل به

شده و  يسال خشك ريگ نيهاست كه زم و بلوچستان سال ستانيدرصد است. س40چابهار و زاهدان در مرز 

 ار يكشاورز يها ني. خاك شور و نبود آب، زمشود يم دهيخاكش د يجا يبر جا دهيرد نمك تفت

 موز و خرما را خشكانده است. يها سوزانده و باغ

. زنند يو بلوچستان گره م ستانيآب مردمان س نياستان را به حل معضل تأم نيرونق در ا جاديا ياريبس

 جان. يبه گران ييپرداخت كنند، بها ينيسنگ يبها ديا باه آبشان از هوتك نيتأم يكه برا يمردمان

 

 آب نيتأم يكشورها برا نهيگز نيآخر واردات 

 نهياست؛ گز استمدارانيس يرو شيپ نهينخست است، دو گز تيآب اولو هيكه ته يطيشرا نيچن در
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 واردات آب از افغانستان است. يگريو د ايآب در يساز نيرينخست ش

 داند يم رويوزارت ن ياصل فهيرا وظ يمتيآب به هر ق نيتأم رو،يمنابع آب وزارت نكارشناس سابق  ،يفهم

. به ستيموافق ن ياتيماده ح نيچن نيدر تأم يوابستگ جاديو معتقد است با واردات آب از افغانستان و ا

 ياديش زبخ تواند يم ليدل نيهم دارد، به يعيوس ياهايبه در يدسترس ييايبه لحاظ جغراف رانيگفته او، ا

عمان  يايآب در يساز نيريش قيو بلوچستان را از طر ستانيهمچون س ييها استان ازياز آب شرب مورد ن

 يبرا تواند يكه م ياستقالل ليدل دارد؛ اما به ييباال نهيهز اهايآب در يساز نيريكند. هر چند كه ش نيتأم

 باشد. تواند يكند، بهتر از واردات آب م جاديما ا

اشاره كرد و  رانيحل بحران آب در ا يبرا يگريد يها حل حوزه آب در ادامه به راه كارشناس نيا

آن  يها از نمونه يكي ينيواردات و انتقال آب وجود دارد كه كشت فراسرزم يبرا يگريد يها گفت: راه

انه . سرشود يكشور م ياسيقدرت س شينفوذ و افزا جاديمنجر به ا يبر صرفه اقتصاد كار عالوه نياست. ا

 تيريشك اگر مد است. بدون يجهان يباالتر از استانداردها اريمختلف بس يها در بخش  مصرف آب

فاكتورها  نيداشت؛ اما اگر به ا ميبه واردات آب نخواه يازيانجام شود، ما ن يدرست تقاضا و مصرف به

 بود. اهدخو رانيا بوم ستيدر انتظار ز يكه چه سرنوشت ستيمشخص ن م،يتوجه نكن

 

 شود؟ يمجبور به واردات آب م رانيا ايآ 

 رييتغ ازمندين يگرياز هر زمان د شيخشك قرار دارد، ب مياقل كيدر  ييايكه به لحاظ جغراف رانيا اما

قرار دارد.  يبحران طيدر شرا رانيا يآب ريذخا دهد يگونه كه آمارها نشان م مصرف است، آن يالگو

. ميقرار دار ايدن انمردم نيتر در فهرست پرمصرف نيبا وجود ا زند، يبه دل نم يچنگ ها يبارندگ تيوضع

 يرا در فهرست كشورها رانيبه حال آن نشود، ممكن است ا ياكنون فكر كه اگر از هم يمصرف

 واردكننده آب قرار دهد.
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در  تريل180تا  150 نيب يالملل نيب يمتوسط مصرف آب شرب طبق استانداردها دياست كه بدان جالب

در  تريل330همچون تهران بعضاً به  يياز مناطق شهرها يمصرف در برخ زانيم كه يز است؛ درحالرو شبانه

 رانيدر ا آب يمصرف باال يمتهم اصل يكه به نوع ياما بخش كشاورز رسد، يروز هم م ساعت شبانه24

براساس   نينداشته است. همچن يور راندمان و بهره شيبه افزا يگذشته توجه يها در سال باًياست، تقر

رقم  نيا كه يدرصد است؛ درحال41حدود  يراندمان آب در حوزه كشاورز يمسئوالن كشاورز يادعا

 كند. دايپ شيدرصد افزا60تا  تواند يم

و انتقال اشاره  عيآب در شبكه توز يبه هدر رفت باال نيهمچن رو،يسابق منابع آب وزارت ن كارشناس

 يمتوسط استاندارد جهان كه ير بدون درآمد است، درحالدرصد منابع آب كشو5/25كرد و گفت: حدود 

 درصد است. 15تر از  شاخص كم نيا

داشت؛  ميبه واردات آب نخواه يازيانجام شود، ن يدرست تقاضا و مصرف به تيرياگر مد ،يگفته فهم به

خواهد  رانيا بوم ستيدر انتظار ز يكه چه سرنوشت ستيمشخص ن م،يفاكتورها توجه نكن نياما اگر به ا

 بود.

 

 يها در سال رمندياز حقابه رود ه راني: سهم ارويكارشناس سابق منابع آب وزارت ن ،ي: فهمتري///// سوت

 صيتخص رانيبه ا  شد و عمالً آنچه رانيوارد ا تيبود كه درنها يكنترل رقابليغ يها البيگذشته تنها س

 بوده استو افغانستان  رانيا نيتر از قرارداد ب كم اريداده شد، بس
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روزنامه  – بارش در كشور يمتر يليم51 كاهش؛ است شيدر پ يسال سخت كشاورز

 15/01/1400سبزينه مورخ 

 

 يتوجه در كشور ط است كه با بارش قابل يسؤال نياست؟ ا دهيرس انيبه پا رانيدر ا يسال خشك ايآ

 99ها زنده كرد؛ اما بارش كم باران در سال را دل ياديز ديشد و ام جاديمردم ا يبرا 98و  97 يها سال

 يبحران وضع هوا تيريو مد ينيب شيپ يمركز مل سيكرد. به گفته رئ جاديا نهيزم نيرا در ا ييها ديترد

 99. بارش باران در سالميا سر گذاشته را پشت يديكمبود بارش شد 99سال كشور، در يسازمان هواشناس

مسأله نشان  نياست. ا يعدد بزرگ نيكه ا دهد يدرصد كاهش را نسبت به بلندمدت نشان م33حدود 

 ليدل به كه ي. درحالميا در كشور كاهش بارش داشته متر يليم51طور متوسط حدود  كه به دهد يم

شده و از  يوارد دوره ترسال رانيمعتقد بودند ا يبرخ 98و  97 يها سال ياده طمناسب رخ د يها بارش

معادالت را به هم  نيشد كه تمام ا جاديا يطيشرا 99جان سالم به در برده است، اما در سال يسال خشك

ارتفاع  نيانگيم 99اسفند يانيپا يها تا روز شود يم غازآ يكه سال آب زييپا يمعنا كه از ابتدا نيبه ا خت؛ير

در  رانيجو ا يبار كه نشان از خشك فاجعه يبوده است، رقم متر يليم1/1در كشور  يجو يها كل بارش

 .دهد يسال گذشته م

تا  98از اول مهرماه سال يتجمع يبارندگ زانيم نيتر شيب يسازمان هواشناس يها گزارش براساس

گذشته  يتصاص داشته كه نسبت به سال آباخ النيبارش به استان گ متر يليم6/1256با  99 ورماهيشهر31

 99-98 يآب لبارش در سا متر يليم5/110با  زين زديداشته است؛ اما در مقابل استان  شيافزا درصد كي

درصد كاهش را 9گذشته  يكشور را داشته كه نسبت به سال آب يها استان نيدر ب يبارندگ زانيم نيتر كم

 .دهد ينشان م

 تيعنوان كرده بود كه اگر وضع زيكشور، ن يسازمان هواشناس سي، رئبخش سحر تاج گريد يسو از
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همچنان در  رانيكه ا مينيب يم م،يكن يساله بررس10دوره بلندمدت، مثالً بازه  كيبارش در كشور را در 

 قرار دارد. يسال خشك

 

 يسال خشك دهه كي

همراه داشته  به ياريبس يعو اجتما يتبعات اقتصاد تر، شيب يو حت رياخ دهه كيدر  يسال خشك وجود

 يا تبعات است. مسأله نياز ا يكياز مناطق  يها در برخ روستا شدن يو خال يرفتن كشاورز نياست. از ب

 نسبت به آن هشدار داده بود. رشناس،يكو ،يكردوان زيپرو شيكه چند سال پ

 يا هيبه مناطق حاش يآب يو ب يفرار از تشنگ يشغل و برا افتني ديبه ام ييروستا تيشدن جمع زير سر

 انيبر سر آب م ينزاع داخل نيب نياست. در ا يسال خشك يآثار منف گرياز د زيها و تبعات آن ن شهر

استاد دانشگاه  ،يمحسن رنان شيسال پ كه پنج ياز نظر دور داشت، موضوع دينبا زيمختلف را ن يها شهر

ها بر سر  ها و شهر استان نيجنگ ب رانيدر ا ندهياصفهان، درباره آن هشدار داده و گفته بود: تا چهار سال آ

 تيبحران آب است كه واقعاً امن نيجنگ در حوزه آب است. ا يواقع دانيخواهد شد. امروز م يآب علن

 .كند يم ديرا تهد رانيا يمل

 

 كشور بود يبرا يسال خشك 99سال

 24 داديبه رو باره نيشور در اك يسازمان هواشناس يبحران وضع هوا تيريو مد ينيب شيپ يمركز مل سيرئ

 ياگرچه در اسفندماه بارش خوب م،يا سر گذاشته را پشت يديكمبود بارش شد 99: در سالديگو يم

 .ميتجربه نكرد يرا به لحاظ بارش ياما در كل زمستان خوب م،يداشت

ت نشان درصد كاهش را نسبت به بلندمد33حدود  99: بارش باران در سالدهد يادامه م انيائيض صادق

در كشور  متر يليم51طور متوسط حدود  كه به دهد يمسأله نشان م نياست. ا يعدد بزرگ نيكه ا دهد يم
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 نياحتماالت در ا البتهكم است.  اريبس ميبرس يترسال ايبه حد نرمال  كه ني. احتمال اميا كاهش بارش داشته

 كه نياحتمال ا دادند، يها نشان م نچه نقشههمراه است، اما به هر حال براساس آ تيقطع همواره با عدم نهيزم

 ميبود دهيرس جهينت نيبود و به ا فيضع اريبس م،يرا داشته باش ينرمال تيوضع ميبتوان 99 يسال آب انيدر پا

 .تكشور بوده اس يبرا يسال خشك 99كه سال

 

 تر خواهد بود  يها از سال شيخشك ما ب يها تعداد سال ندهيآ در

پس از  كه نيا انيكشور با ب يسازمان هواشناس يبحران وضع هوا تيريو مد يريشگيپ يمركز مل سيرئ

: كند يعنوان م م،يمواجه شد 99در سال يبا خشك م،يكرد افتيدر يخوب يها كه بارش ياپيدوسال پ

كاهش  ام يآب را برا رهيكمبود بارش نتوانست ذخ نيا م،يكه در كشور داشت يمتنوع يها سد ليدل به

 توانست يم 99ها نبودند سال خشك  سد نياما اگر ا م،يگذشته داشت يها را از سال يانباشتدهد؛ چراكه 

 .ميداشته باش رو شيرا پ يكه مشكل حاد رسد يدنبال داشته باشد؛ لذا فعالً به نظر نم به يبار تبعات فاجعه

به دنبال داشته  يات بدتبع تواند يم ندهيآ يها در سال يبارش كم نيتداوم ا كه نيبر ا ديبا تأك انيائيض

به خشك شدن  تواند يآب است. فقدان آب در كشور م : كشور ما خشك و كمدهد يم حيباشد، توض

 ندهيآ يها كنند در سال يعنوان م مياقل رييتغ يها ويها و... منجر شود. براساس آنچه سنار رود ها، اچهيدر

بر منابع و  يخوب تيرياست كه مد ازين نيابراتر خواهد بود؛ بن  يها از سال شيخشك ما ب يها تعداد سال

 .ميمصارف آب در كشور داشته باش

است  يعياز مخاطرات طب يكي يسال : خشككند ياظهار م يسال درباره تبعات كمبود بارش و خشك يو

 يها سال دهه كي. ما حدود شود يانجام م ياپيسال پ نيچند يمعنا كه ط نيخزنده دارد، به ا ينديكه فرآ

اگر  م،يدكر يرا ط يسال خشك گريبار د 99. در سالميتر داشت بعد از آن دو سال م،يداشت يخشك

در كشور  نيزم تر شيادامه داشته باشد، هم شاهد فرونشست ب ياپيصورت پ خشك دوباره به يها سال
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 .رود يم نيكشور از ب ينيرزميز يها بود و هم منابع آب ميخواه

 

 ياز محصوالت كشاورز يا ش عمدهعامل از دست رفتن بخ يسال خشك 

: اگر كند يكشور اضافه م يسازمان هواشناس يبحران وضع هوا تيريو مد يريشگيپ يمركز مل سيرئ

مواجه  يو كشاورز يآب در حوزه كم ياز دست بروند، كشور با مخاطرات جد ينيرزميز يها منابع آب

نمود آن  م،يمواجه شد يسال با خشك كه 99است. در سال يدر كشاورز يسال نمود خشك ني. اولشود يم

بعد ادامه  يها موضوع در سال نيبود. اگر ا ميو... شاهد خواه ميخصوص كشت د و به يرا در كشاورز

 يا موضوع باعث از دست رفتن بخش عمده نيا شود، يتر م خشك و خشك زيآب ن يها چاه ابد،ي

به  وضوعاتم نيها استفاده شود. ا در آن ديبا ياديخواهد شد كه آب ز يعيرفتن صنا نيو از ب يكشاورز

 مرتبط هستند. گريكديوار به  موارد سلسله نياست و تمام ا اتيح هي. آب ماشود يمنجر م يكاريب شيافزا

صورت است كه  نيبه ا يسال : مراحل خشككند يخاطرنشان م مياقل رييتغ الدول نيب ئتيه يمرجع مل ريدب

است. در مرحله  يبارش و كم يآب كم يكه به معنا رديگ يشكل م يهواشناس يسال در مرحله اول خشك

 يدر خشك هك ميرا دار يمنابع آب يسال و بعد خشك ابدي ينمود م يدر حوزه كشاورز يسال بعد خشك

قرار داده و  ريتأث . مرحله چهارم، اقتصاد را تحتدهد يها خود را نشان م و رودخانه ها اچهي، در ها چاه

كمبود  ليدل را به يتيو مشكالت امن ها يريها، درگ و ممكن است نزاع كند يم جاديا ار يمشكالت اجتماع

 .ميآب تجربه كن

 

 ينيرزميز يها رفتن منابع آب نيبا از ب نيفرونشست زم خطر 

موجود باشد،  يبه اندازه كاف ينيرزميمنابع آب ز ي: وقتكند يخاطرنشان م نيدرباره فرونشست زم انيائيض

دچار فرونشست شود؛  نيكه زم گذارند يشده و نم اديها ز حجم آن جهيف اشباع و در نتاطرا يها خاك



   

 

 

72 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .شود يم نيزممنجر به فرونشست  نيريز يها هيخاك رطوبت خود را از دست بدهد در ال ياما وقت

 يبرا كه نيكشور با اشاره به ا يسازمان هواشناس يبحران وضع هوا تيريو مد يريشگيپ يمركز مل سيرئ

انجام شده، اما  ياديكار تا حد ز ني: اديگو يكشت انجام شود، م يالگو رييتغ ديبا يسال خشك تيريمد

و مصرف آب دارد كه  يدبه لحاظ اقتصا يابعاد مختلف رييتغ نيانجام شود. ا ديهم مانده كه با ييها بخش

 انجام شود. يتوسط وزارت جهاد كشاورز ديبا

 يسال و خشك ليس انيكه م ميتوجه كن دياما با ستند؛يها مناسب ن بارش ني: عمدتاً اكند يعنوان م يو

همان سال شاهد  يط كه يدرحال م؛يرا تجربه كن يمعنا كه ممكن است سال خشك نيبه ا م،يقائل شو زيتما

 يها در استان بيمه ليخشك بود شاهد دو س يكه سال 99عنوان مثال در سال به م،يمتعدد باش يها ليس

 .ميبود خوزستان و بوشهر

 صيعنوان از چندماه قبل قابل تشخ چيبه ه آسا ليس يها بارش ني: همچنكند يهواشناس خاطرنشان م نيا

 توان يم ليروز قبل از وقوع س سه ايدو  تاي. نهاميبده صيروز قبل آن را تشخ15 يحت ميتوان يو نم ستندين

قبل  ماه كياز  اگر كه نيا شكل است؛ كما نيمسأله در تمام جهان به هم نيداد. ا صيآن را تشخ

ممانعت از وقوع  يو اقدامات الزم برا داد يرخ نم يليهرگز س م،يكن ينيب شيرا پ ليوقوع س ميتوانست يم

 .شد يانجام م ليس
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خبرگزاري ميزان  – ديمترمكعب رس ارديليم 29از  شيكشور به ب يها آب سد ريذخا

 15/01/1400مورخ 

 

آب در  ريذخا زانيم 1400 نيفرورد 13تا  دهد، يبزرگ كشور نشان م يها سد تيگزارش وضع نآخري

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 330و  ارديليم 29كشور به  يها مخزن سد

 يها از سد يبردار بر اساس آمار بهره رو،يوزارت ن ياطالع رسان گاهيم پابنا به اعال - زانيم يخبرگزار

 يمترمكعب ارديليم 50,5 تياز مجموع ظرف 1399-1400 يدر سال آب 1400 نيفرورد 13كشور تا  يمخزن

 درصد مخازن پر شده است. 58ها،  مخازن سد

تاكنون برابر با  99-00 يسال آب ياآب از ابتد يها، حجم ورود بارش ياساس، به تبع روند كاهش نيا بر

 920و  ارديليم 29قبل از آن ( يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 840و  ارديليم 19

 .ستكشور ا يها آب به مخازن سد يورود يدرصد 34كاهش  انگريمترمكعب)، ب ونيليم

آب در مخزن  ريذخا زانيكه م دهد يكشور نشان م يها سد تيوضع نياست، آخر يگزارش حاك نيا

 370و  ارديليم 33( 98-99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 330و  ارديليم 29ها به  سد

 درصد كاهش است. 12 يمترمكعب) دارا ونيليم

ها با كاهش مواجه بوده و تا  آب از سد يكشور، خروج يها به سد يورود زانيآمار، به تبع م نياساس ا بر

 يا گونه به م،يا كشور را شاهد بوده يها آب از سد يمترمكعب خروج ونيليم 690و  ارديليم 17مدت  نيا

 است. هبرخوردار بود يدرصد 30قبل، از كاهش  يبا مدت مشابه سال آب سهيكه در مقا
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 به تعهدات خود عمل نكرد رويداده نشد؛ وزارت ن »يشهرچا«از سد هياروم اچهيحقابه در

 15/01/1400ي تسنيم مورخ خبرگزار –

 

سد آب از پشت  نكهيبا انتقاد از ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد-ها استان گروه

 ستيگفت: معلوم ن شود يانجام نم اچهيبه سمت در ياست اما رهاساز زيدر حال سرر هياروم يشهرچا

 را واگذار كند. اچهيحقابه در ستيحاضر ن رويچرا وزارت ن

تونل انتقال آب به  تيوضع نيبا اشاره به آخر ه،يدر اروم ميوگو با خبرنگار تسن در گفت يشيتجر مسعود

 نيبرخورد كرده و بنابرا يرفت داشت: از دو ماه گذشته تونل انتقال آب به مشكل آب اظهار هياروم اچهيدر

 مشكل شده است. اريبس يآن به سبب خارج كردن گل و ال يحفار

 

 ستيمشخص ن اچهياز تونل انتقال آب به در يبردار بهره قيدق خيتار

متر آن  200انتقال آب كه هزار و  از تونل يبردار افتتاح و بهره يبرا يقيدق خيكرد: پس تار حيتصر يو

 كرد. ينيب شيپ توان يمانده، نم يباق

آب از پشت سد  نكهيدر ادامه با انتقاد از ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

 ستيگفت: معلوم ن شود يانجام نم اچهيبه سمت در ياست اما رهاساز زيدر حال سرر هياروم يشهرچا

 را واگذار كند. اچهيحقابه در ستيحاضر ن رويارت نچرا وز

 

 شود يداده نم يطيمح ستيز حقابه

گرد و غبار را به سمت مردم  عت،يداده نشود طب يطيمح ستيكه حقابه ز يزمان ديترد يكرد: ب انيب يو

 حفظ كرد. ديرا با عتيحرمت طب نيبنابرا شود يم يو سرمازدگ يروانه كرده و باعث خشكسال
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به سمت  يرهاساز ينيمع خياعالم كرده بود كه در تار رويوزارت ن نكهيدر ادامه افزود: با وجود ا يشيتجر

 يطيمح ستيراستا اگر مردم نسبت به مسائل ز نيانجام خواهد داد، اما به تعهدات خود عمل نكرد و در ا اچهيدر

 .شوند يآن م يو باز هم باعث خشك فتادها هياروم اچهيو گرفتن سهم در يبه دنبال سدساز يحساس نباشند برخ

 

 رود يم يباز هم به سمت خشك يتوجه يدر صورت ب هياروم اچهيدر

اظهار  شد يانجام م هياروم ياز سدشهرچا يرهاساز نياز اسفند ماه سال گذشته ا ديبا نكهيبر ا ديبا تاك يو

 هياروم اچهين سهم درآ هيمشخص شده اما بق يمصارف كشاورز يسد برا نياز آب ا ينيداشت: مقدار مع

 .رود يگرد و غبار م ديو تول يباز هم به سمت خشكسال اچهيدر نيبود و اگر سهم آن به موقع داده نشود ا

 يها تاالب ريسا تيدر ادامه با اشاره به وضع ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمح معاون

بوده  يدر حال نابود جيبه تدر هياروم اچهيدرهمانند  زيگرگان ن جيكرد: متاسفانه تاالب خل حيكشور تصر

 .برد يم نيسبز را از ب يآن در حال خارج شدن است و در زمان وزش باد فضا يزارها و شوره

 

 حساس باشند يطيمح ستينسبت به مسائل ز ديبا مردم

كه  يحالهوا همانند كرونا است در  يو آلودگ ستيز طيمح يمشكالت مربوط به آلودگ ديترد يافزود: ب يو

و خسارت  بيهمان اندازه آس يطيمح ستيكه مسائل ز يشده در حال ليتشك يستاد مل كي ،يماريب نيا يبرا

 نشده است. ليآن تشك يبرا يستند،ستادياما چون مردم نسبت به آن حساس ن كند يوارد م ستيز طيبه مح

كه مشكل  ييها به كارخانهدولت در سال گذشته اجازه داد كه  نكهيدر ادامه با اشاره به ا يشيتجر

مرتبه  نينخست يموضوع كه پس از انقالب برا نيدارند وام پرداخت شود اظهار داشت: ا يطيمح ستيز

 شده است. يو رفع آلودگ ييزا رخ داد، سبب اشتغال
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كشور به ركنا خبر  يسازمان هواشناس يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيرئ

 شتريتابستان در ب اني/ تا پايجار يدر سال آب يبارندگ يرصدد 39از  شيب كاهش؛ داد

 15/01/1400خبرگزاري ركنا مورخ  – بارد يباران نم رانينقاط ا

 

 39,3كشور از كاهش  يسازمان هواشناس يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سي: رئركنا

 يآب سال انيتا كنون خبر داد و گفت: تا پا 1400-1399 يسال آب ياز ابتدا يبارندگ زانيم يدرصد

تابستان  انيمناطق تا پا نيا يبود و پنجره آب ميشاهد بارش باران نخواه گريمناطق كشور د شتريدر ب يجار

 بسته شده است.

 
 بارد يباران نم رانينقاط ا شتريتابستان در ب اني/ تا پايجار يدر سال آب يبارندگ يدرصد 39از  شيب كاهش 

از  ران،يبارش در نقاط مختلف ا زانيدرباره م يزمان هواشناسآمار ارائه شده در بولتن روزانه سا مطابق

 يليم 110,9مجموع بارش در كل كشور حدود  نيفرورد 14تا  99اول مهر  يعني يجار يسال آب يابتدا

 39,3 يشود، با كاهش يم ادينرمال  تيساله كه از آن با وضع 50بلندمدت  نيانگيمتر بوده كه نسبت به م

 ت.مواجه شده اس يدرصد
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 ريذخا دياز كمبود شد يمربوط به هواشناس يخبرها شتريروزها ب نيركنا، ا يگزارش خبرنگار اجتماع به

كه بر اساس  يدارد؛ به نحو تيدر سطح كشور حكا يآب در نقاط مختلف و كاهش محسوس بارندگ

 نيكه ا ديبار انبار متريليم 17ماه در كل كشور تنها  نيفرورد ييدر دو هفته ابتدا ياعالم سازمان هواشناس

 درصد كمتر بود. 85بلندمدت كشور در مدت مشابه حدود  نيانگينسبت به م زانيم

ها، مراتع و  سازمان جنگل يزداريو آبخ البيدفتر كنترل س ركليمد پور، نيابوالقاسم حس راياخ نيهمچن

را تجربه كرده  ينرمال يها فقط چهار استان كشور بارش يجار يكه در سال آب نيبر ا ديبا تاك يزداريآبخ

 ريمد ،ياري. محمدرضا بختندك يم ديرا تهد رانياستان ا 27 يخبر داده است كه خطر خشكسال نياند، از ا

 يبرف ريذخا دياز كاهش شد يبا ابراز نگران رياخ يدر روزها زيعامل شركت آب و فاضالب استان تهران ن

 استان به صدا درآمده است. نيكرده كه زنگ خطر كمبود آب در ا ديشرق تهران تاك

كشور در گفت و  يسازمان هواشناس يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سياما رئ انيم نيا در

 يرا پشت سرگذاشته و اكنون با گذر از دوره ترسال يكرد كه كشورمان دو سال ترسال ديگو با ركنا تاك

-98و  98-97 يآب يداد: در سال ها حيتوض باره نيدر ا فهيشده است. احد وظ يخشكسال طيوارد شرا

 ديبا كاهش شد يجار يبود، اما در سال آب شتريبلندمدت ب نيانگيمتوسط كشور از م ي، بارندگ99

 تمام شده است. يتوان گفت دوره ترسال يم يبارندگ

ر كل مجموع بارش د نيفرورد 14روز  انيتا پا 99اول مهر  يعني يكنون يسال آب يافزود: از ابتدا يو

با  ينرمال بارندگ تيوضع يعنيساله  50بلندمدت  نيانگيمتر بوده كه نسبت به م يليم 110,9كشور 

 مواجه شده است. يدرصد 39,3 يكاهش

توان گفت  يمعتقد است كه هنوز هم نم يسازمان هواشناس مياقل يمركز مل سيآمار اما رئ نيوجود ا با

مجددا قرار  90دهه  يو ابتدا 80دهه  يانيپا يسال ها شده و مانند يكه كشورمان وارد دوره خشكسال

را مرور  شتهسال گذ 50گفت: اگر آمار  شتريب حيدر توض فهي. وظميبلندمت باش ياست شاهد خشكسال
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زمان ها شاهد  يو بعض يمواقع شاهد ترسال يرفته است كه برخ شيپ يبه گونه ا طيشرا شهيهم م،يكن

كه در  يبوده است، به نحو شتريب يعمدتا طول دوره خشكسال رياخ يهاالبته در سال  م،يبوده ا يخشكسال

 .ميكرد همداوم را تجرب يخشكسال يسال آب 11 زانيبه م 97تا  85 يسال ها انيم

 

 و بلوچستان ستانيدر هرمزگان و س يبارندگ يدرصد 90 كاهش

از  يگريخش دكشور در ب يسازمان هواشناس يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيرئ

پرداخت و گفت: براساس  يجار يسال آب ماندهيباق يها در ماه يبارندگ طيشرا ينيب شيبه پ شيها صحبت

 جرهبارش ها، پن يدوره كنون انيرسد در فصل بهار پس از پا يموجود به نظر م يداده ها يها ليتحل

دتا در مناطق شمال و جنوب بسته خواهد شد و عم ندهيآ ينقاط كشور تا شروع سال آب شتريبارش در ب

 يانيممكن است در ارتفاعات زاگرس م زين رانيبود و در غرب ا ميشرق شاهد بارش باران خواه

 رخ دهد. ييها بارش

در  گريفصل تابستان د انيپا يعني يسال آب نيا انيرسد تا پا يدر ادامه اظهار داشت: اما به نظر م فهيوظ

است كه به  يدر حال نيبود. ا ميشاهد بارش باران نخواه گريداز جمله در جنوب كشور  ياديمناطق ز

 ستانيكه در هرمزگان و س يبه نحو م؛يمنطقه بود نيدر ا يكم باران اريامسال شاهد سال بس يصورت كل

 درصد كمتر از حد نرمال بوده است. 90از  شيتا كنون ب يجار يدر سال آب يبلوچستان بارندگ

 ل،ياردب ،يغرب جانيآذربا ،يشرق جانياستان ها مانند آذربا يال البته در برخدر ادامه عنوان كرد: امس يو

در تمام استان ها  يبه نرمال بوده، اما سطح بارندگ كينزد يبارندگ زانيتهران و كرج م ،يسواحل شمال

 سطح نرمال بوده است. ريز

كرد:  ينيب شيطور پ نيا زيرا ندر تابستان امسال  ياوضاع بارندگ يسازمان هواشناس مياقل يمركز مل سيرئ

 يمناطق كشور فاقد بارندگ شتريهم بدون شك ب يجار يفصل سال آب نيدر فصل تابستان به عنوان آخر
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رگبار، رعد و  هدشا يفصل از سال فقط به صورت جزئ نيهم در ا يعاد طيخواهد بود و اساسا در شرا

وجود  طيشرا نيسال هم به طور معمول هم. امميهست رانيمناطق ا يدر برخ يتندر يبرق و طوفان ها

 خواهد بود. زيگذشته كمتر ن يها از سال ها يبارندگ زانيخواهد داشت و احتماال م

 

 رانيا يها يبر بارندگ نايو الن نويال ن ريتاث

عوامل  يبررس ازمنديمختلف در كشورمان ن يدر سال ها يبارندگ زانيو م يهواشناس طيشرا يعلم ليتحل

 زيرا ن رانيگذارند و بارش ها در ا ياثر م ايدر نقاط مختلف دن ييآب و هوا اناتيكه بر جر است ياريبس

به سرد و گرم شدن آب در  كه ناستيو الن نويال ن دهيپد زيعوامل ن نيدهند. از جمله ا يقرار م ريتحت تاث

 گردد. يبازم اياسترال يتا سواحل شرق كايآمر يآرام از سواحل غرب انوسينقاط مختلف اق

بر  ياريبس يجهان يشاخص ها يعنوان كرد: به طور كل ييآب و هوا دهيپد نيضمن اشاره به ا فهيوظ

 اسيبزرگ مق يبوده است كه شاخص ها ييگذارند و همواره سال ها ياثر م رانيدر ا يبارندگ زانيم

 يو در برخ دهكم ش نرايدر ا يبارندگ زانيكرده اند كه م دايپ رييتغ يجهان، طور ياثرگذار بر آب و هوا

 شده است. شتريب رانيدر ا يرفته اند كه بارندگ شيپ يشاخص ها به گونه ا نيا زين يسال ها

مانند هارپ نبوده است،  ياز اتفاقات يناش زيدر دو سال گذشته ن يكه علت رشد بارندگ نيبر ا ديبا تاك يو

اثرگذار بر آب و  يجو يها دهيسا پداست، بلكه اسا يانحراف يبحث ها شتريمسائل ب نياظهار داشت: ا

 يتوانند بر آب و هوا ينا ميو الن نويال ن يها دهيو پد يانوسياق يها انيسراسر جهان از جمله جر يهوا

 كشور اثر بگذارند.

 

 يبعد يبه پرباران بودن سال آب يدواريام

 زين يبعد يسال آب در رانيا يوضع بارندگ ينيب شيكشور درباره پ يمقام ارشد سازمان هواشناس نيا
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 يم يكرد، اما به صورت كل ينيب شيپ قيتوان از حاال به طور دق يرا نم يبعد يداد: اساسا سال آب حيتوض

ها به طور  يبارندگ رانيحاكم بوده، در ا نايالن طيآرام شرا انوسيكه در اق ييتوان گفت اصوال در سال ها

در  نايدهد كه الن ينشان م يجهان يهواشناس ياده هاد زيمتوسط كمتر از سطح نرمال بوده است و اكنون ن

تواند به رشد  يمساله م نيحاكم خواهد شد و ا نويال ن طيشدن است و احتماال رفته رفته شرا فيحال تضع

 كمك كند. يبعد يدر سال آب يبارندگ

وط به نقاط مرب ييبه نوسانات دما رانيا ييآب و هوا طياثرگذار بر شرا يادامه داد: شاخص بعد فهيوظ

و  يدر سواحل شرق قايقاره آفر رامونيپ يآب اناتيهند ربط دارد و عالوه بر آن، جر انوسيمختلف اق

 اناتيجر زينجهان  يها انوسيآب ها در اق ييدر جابه جا اسيبزرگ مق يشاخص ها ريآن و سا يغرب

 اي يتوانند كم بارش يه مدهند ك يقرار م ريتحت تاث ياتمسفر را به گونه ا نيريز يها هيدر ال ييهوا

 كشورمان به همراه داشته باشند. يرا برا يپربارش

كند، اظهار  يحركت م يانوسياق يها انيهوا خالف جهت گردش جر انيكه اساسا جر نيا انيبا ب يو

انتقال رطوبت از  ازمنديكند، ن جاديا داريموج ناپا كيكه بتواند  يگذار انيداشت: به وجود آمدن جر

جو  نيريز وحگردش ها در سط نيبود كه ا ييآزاد است، اما متاسفانه امسال جزو سال ها يهاايسطح در

عربستان به جنوب  رهيشبه جز يهند اصال مناسب نبود تا بتواند رطوبت را از رو انوسيبخصوص در اق

 بود. رياخ يدر سال ها يبارندگ يسال ها نيروانه كند و امسال جزو بدتر رانيغرب ا

كرد: البته به  حيتصر انيكشور در پا يسازمان هواشناس يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمل مركز سيرئ

 نيممكن است ا ياثر دارند و گاه رانيا ييآب و هوا طيبر شرا يگريد اريبس يها هم شاخص ها نيجز ا

در  طيشرا نيكه ا ميدواريام راتييتغ يبا وجود برخ يبرهم كنش داشته باشند، ول گريكديشاخص ها با 

 تكرار نشود. يبعد يسال آب
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و اثر آن بر مخازن سدها  1399-1400 ياول سال آب مهيدر ن يجو يها زشير تيوضع

 15/01/140روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ها ارتفاع بارش كاهش؛ شد يبررس

 

نگرفت. آمارها  ي) نمره قبول1399-1400( يجار ياول سال آب سال ميها در ن اقتصاد : ارتفاع بارش يايدن

سط نسبت به متو يجار يماهه اول سال آب6كه در  دهد ينشان م رويو اظهارنظر مقامات وزارت ن

 انيتا پا 1399از اول مهر  1399-1400 يدرصد كاهش داشته است. سال آب33 ،يبارندگ زانيدرازمدت، م

ها به نسبت متوسط درازمدت  هم، بارش 1400كه در فصل بهار  شود يم ينيب شياست. پ 1400 وريشهر

 درصد كاهش داشته باشد.40از  شيب

 

 ها ارتفاع بارش كاهش

 كيآمارها گفته  نيبا اعالم ا ديدولت در سال جد اتيجلسه ه نياول هيدر حاش روين ريوز ان،ياردكان رضا

در طول  يعياگر بارش طب كه يطور ها كاهش داشته، به سال است كه نسبت به متوسط درازمدت بارش

كاهش داشته  متر يليم 180تا  170مقدار حدود  نيامسال ا م،يفرض كن متر يليم250ماه را در مجموع 12

كاهش  تيخوشبختانه با اطالع از وضع يبه گفته و دهد؛ يمشروط هم م دينو كي روين رياست. وز

كه در حال حاضر حجم آب  يانجام شد، به شكل قيها از مخازن سدها به صورت دق برداشت ها، يبارندگ

كه در  دهد ين نشان ميدرصد كمتر است و ا 10كشور نسبت به پارسال فقط  يموجود در مخازن سدها

 يتابستان را با آرام ،يو مصارف خانگ يمردم در بخش كشاورز ييجو و صرفه تيبا رعا يجارسال 

 گذاشت. ميپشت سر خواه

 

 ها يبارندگ يكل ريتصو

 يها زشيارتفاع كل ر كه يطور موثر نبوده، به تيوضع نيا رييدر تغ يليخ زين التيدو هفته اول تعط البته



   

 

 

82 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

مقدار  نيثبت شده است. ا متر يليم 123بالغ بر  1399-1400 يسال آب نيفرورد 12از اول مهر تا  يجو

كاهش و نسبت به  درصد32) معادل متر يليم181مشابه درازمدت ( يها دوره نيانگينسبت به م يبارندگ

. در كل كشور حداكثر دهد يدرصد كاهش نشان م48) معادل متر يليم237گذشته ( يدوره مشابه سال آب

 زيثبت شده ن ي) و حداقل بارندگمتر يليم995,9( النيرشت استان گ ستگاهيا ثبت شده مربوط به يبارندگ

و بلوچستان است. حجم بارش اول مهر تا  ستانيمحوطه امور آب چابهار در استان س ستگاهيمربوط به ا

مهر تا  يجو يها زشير زانيمترمكعب ثبت شده است. م ارديليم 202,7معادل  1400 نيفرورد 12 انيپا

دوره و  نيگذشته هم يبا متوسط درازمدت و سال آب سهيدر مقا 1399-1400 يسال آب نيفرورد 12 انيپا

 جيخزر، خل ياي(شامل در ياصل زيحوضه آبر 6ك يكاهش آن در سطح كشور به تفك اي شيدرصد افزا

درجه دو  زيآبر يها شرق، قره قوم) و حوضه يمرز ،يفالت مركز ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در

 شده است. يگزارش بررس نيگانه) در ا30(

 

 ياصل زيآبر يها حوضه تيوضع

منتشر كرده، ارتفاع  رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيكه دفتر مطالعات پا يآمار مطابق

ثبت شده كه نسبت به سال  متر يليم 239خزر  يايدر زيدر حوضه آبر يها در مدت زمان مورد بررس بارش

 يرندگاست. حداكثر با افتهيدرصد كاهش 10ساله 52رصد كاهش و نسبت به متوسط د22گذشته  يآب

 جانيمربوط به استان آذربا زيثبت شده ن يو حداقل بارندگ النيحوضه مربوط به استان گ نيثبت شده در ا

 است. يشرق

 يه سال آبثبت شده كه نسبت ب متر يليم 194ها  عمان ارتفاع بارش يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر در

 يدرصد كاهش داشته است. حداكثر بارندگ35ساله معادل 52درصد كاهش و نسبت به متوسط 51گذشته 

 ستانياستان س هثبت شده مربوط ب يمربوط به استان لرستان و حداقل بارندگ زيحوضه آبر نيثبت شده در ا
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ثبت شده كه نسبت به سال  متر يليم187ها  ارتفاع بارش هياروم اچهيدر زيو بلوچستان است.  در حوضه آبر

داشته است. حداكثر  شيدرصد افزا8ساله معادل  52درصد كاهش و نسبت به متوسط  كيگذشته  يآب

و حداقل  يگالزچا-هياشنو ستگاهيدر ا يغرب جانيحوضه مربوط به استان آذربا نيثبت شده در ا يبارندگ

 استان است. نير همد يزوالچا-سلماس ستگاهيمربوط به ا زيثبت شده ن يبارندگ

گذشته  يثبت شده كه نسبت به سال آب متر يليم 75ها  ارتفاع بارش يفالت مركز زيحوضه آبر در

ثبت  ي. حداكثر بارندگدهد يدرصد كاهش را نشان م36 زيساله ن52درصد كاهش و نسبت به متوسط 54

حوضه  نيبت شده در اث يو حداقل بارندگ ياريحوضه مربوط به استان چهارمحال و بخت نيشده در ا

 متر يليم 19 ها يشرق ارتفاع بارندگ يمرز زيو بلوچستان است.  در حوضه آبر ستانيمربوط به استان س

است.  افتهيدرصد كاهش 76ساله 52درصد و نسبت به متوسط 83گذشته  يثبت شده كه نسبت به سال آب

 زيثبت شده ن يو حداقل بارندگ يوبحوضه مربوط به استان خراسان جن نيثبت شده در ا يحداكثر بارندگ

 و بلوچستان است. ستانيمربوط به استان س

گذشته  يثبت شده كه نسبت به سال آب متر يليم82 يجو يها زشيارتفاع ر زيقره قوم ن زيحوضه آبر در

درصد 42ساله معادل 52نسبت به متوسط  زيحوضه ن نيدر ا يبارندگ زانياست. م افتهيدرصد كاهش 55

استان خراسان  مانيفر ستگاهيحوضه در ا نيثبت شده در ا ي. حداكثر بارندگدهد يشان مكاهش را ن

استان  نيكرات خواف در هم ستگاهيمربوط به ا زيثبت شده ن يثبت شده است. حداقل بارندگ يرضو

 است.

 

 درجه دو زيآبر يها حوضه تيوضع

ها نسبت به مدت  ر ارس ارتفاع بارشخزر، تنها د يايدر يدرجه دو حوضه اصل زيآبر يها حوضه انيم از

درصد رشد همراه بوده است. 11ساله با 52درصد رشد و نسبت به متوسط 25گذشته با  يمشابه در سال آب
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 نيب يها ودخانهر«، »بزرگ دروديسف« ،»يتالش، مرداب انزل«درجه دو شامل  زيآبر يها حوضه ريدر سا

 يها نسبت به سال آب ، ارتفاع بارش»اترك«، »گرگان قره سو و«، »هراز و قره سو«، »و هراز دروديسف

 يدرجه دو حوضه اصل زيآبر يها حوضه انيساله با كاهش روبه رو بوده است. از م52گذشته و متوسط 

ها نسبت  كوچك ارتفاع بارش ياه حله رود و رودخانه زيعمان، تنها در حوضه آبر يايفارس و در جيخل

ها نسبت به سال  حوضه ارتفاع بارش نيروبه رو بوده است. البته در همدرصد رشد 12ساله با 52به متوسط 

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م13گذشته  يآب

، »غرب يمرز«عمان، شامل  يايفارس و در جيخل يدرجه دو حوضه اصل زيآبر يها حوضه ريسا در

 ،»يجنوب يها ليمسكل، مهران و «، »و خنج انيمند، كار«، »و زهره يجراح«، »كارون بزرگ«، »كرخه«

ساله 52گذشته و متوسط  يها نسبت به سال آب ارتفاع بارش» بلوچستان يها رودخانه« ،»جيبندرعباس، سد«

تنها در  ،يفالت مركز يدرجه دو حوضه اصل زيآبر يها حوضه انيرو بوده است. از م با كاهش روبه

درصد رشد روبه رو بوده است.  كيساله با 52ها نسبت به متوسط  ارتفاع بارش» نمك اچهيدر«حوضه 

 ري. در سادهد يم ندرصد كاهش را نشا30گذشته  يها نسبت به سال آب حوضه ارتفاع بارش نيالبته در هم

، »طشك، بختگان و مهارلو« ،»يگاو خون«شامل  يفالت مركز يدرجه دو حوضه اصل زيآبر يها حوضه

 گير اهكوه،يس ريكو« ،»يمركز ريكو«، »لوت ريكو« ،»انيهامون، جازمور« ،»رجانيابرقو، س ريكو«

ساله با كاهش 52و متوسط  شتهگذ يها نسبت به مدت مشابه سال آب ارتفاع بارش ،»ريدرانج ريكو« ،»نيزر

شرق شامل  يمرز يدرجه دو حوضه اصل زيآبر يها ها در حوضه روبه رو شده است. كاهش بارش

گذشته و  ينسبت به مدت مشابه در سال آب زين »ليهامون، مشك« ،»رمنديهامون، ه«، »پترگان، خواف«

 ساله ثبت شده است.52متوسط 

 



   

 

 

85 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

و از حدود  افتهيهزار هكتار كاهش  10از  شيگرگان ب جيسال گذشته وسعت خل 10در 

روزنامه جام جم  – جان مهين جيخل ك؛ ياست دهيمربع رس لومتريك 330به  لومتريك 430

 15/01/1400مورخ 

 

 يلياسماع ثميم 

 ميو در ترس ميكن يها بازنگر در نقشه دي. باميگرگان خارج كن شونديرا از پ جينام خل ديآرام انگار با آرام

گوشه استان گلستان جاخوش كرده بود رنگ  يبه رنگ آب شهيرا كه هم يمربع لومتريك 400نقشه تازه، 

زنند كه  يم اديفر دارند ستيز طيو فعاالن مح رانيا عتي. حاال سال هاست دوستداران طبميبزن يخاك

سال ها  نيآب اما در همه ا يهد. به جاخوا يگرگان به سرعت در حال خشك شدن است و آب م جيخل

 اچهيبا نسخه در يكه شباهت شگفت يشده است. فرمول ليجان گس مهين جيوعده ها بوده كه به خل يايدر

 430و از حدود  افتهيهكتار كاهش  رهزا 10از  شيگرگان ب جيدارد. در ده سال گذشته وسعت خل هياروم

را هم خشكانده است. حاال  شانيها تاالب گم يپس رو نيا است و دهيرس لومتريك 330مربع به  لومتريك

گرگان نگران كننده است. آن طور  جياعالم كرده سرعت خشك شدن خل رانيا يهم سازمان نقشه بردار

آن  يگرگان نسبت به زمان پرآب جيدرصد خل 27دهد حدود  يسازمان نشان م نيكه مطالعات تازه ا

 جيتمام خل يستگاهياز ارزش ز شيدرصد ب 27 نيا يستگاهيز ارزش«نكته كه  نيخشك شده است با ا

مربع  لومتريك 100از  شيدارد كه ب نياز ا تيحكا يتازه سازمان نقشه بردار يداده ها» گرگان بوده است.

 عيگرگانآنقدر سر جيخل يگرگان از دست رفته است. روند خشك جيخل يمربع لومتريك 400از وسعت 

آشوراده از دل آب  رهيجز يكيهكتار در نزد 700 يبيبه مساحت تقر يا رهيباعث شده جز يبوده كه حت

 نينجات ا ياز وعده برنامه هفت ساله دولت برا ميقرار دار 1400سال  ي! حاال كه در ابتداديايب رونيب

 شود. يگرگان مشاهده نم جينجات خل يبرا ياقدام موثر چيه نوزپنج سال گذشته و ه اچهيدر
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 گرگان جيخل يگفتاردرمان 

 يگرگان به گونه ا جي. روند خشك شدن خلستيدور از ذهن ن يليخ جيخل يبه نام اشتباه يباتالق تصور

 ينام باق كيگرگان تنها  جياز خل گريسال د4باور رسانده كه تا  نياز كارشناسان را به ا يارياست كه بس

مربع  لومتريبر صد ك وندهد افز يكشور هم نشان م يسازمان نقشه بردار يابيارز نيماند و بس. آخر يم

داالن تبادل آب با  ييراه چاره مانند بازگشا افتنيگرگان خشك شده كه تعلل در  جيخل ياز پهنه آب

 ييخواهد كرد. رصد اخبار در رابطه با چرا شتريارزشمند را ب رگاهيذخ نيا يخزر سرعت نابود يايدر

 شيسال پ 6دولت هم از همان  يها دهگرفت. وع يشود از ده سال گذشته پ يگرگان را م جيخل تيوضع

هم درست همچون  جيخل نياست و نجات ا دهينرس ييخزر به جا يايدر يرانيا جينجات تنها خل يبرا

از آن به  يكه برخ يا وهيشده است. ش ليتبد يانتخابات يها يسخنران يبرا يناتيحاال به تزئ هياروم اچهيدر

به  ازدهميسفر دولت  نيكه نخست 93كرده اند. از سال  ادي نگرگا جيخلنجات  »يگفتاردرمان وهيش«عنوان 

سال  6استان داده شد اما با گذشت حدود  نيگرگان به مردم ا جيخل ياياستان گلستان انجام شد، قول اح

 نشده است. ييمصوب و اجرا جيخل نينجات ا يبرا يبرنامه ا چياز آن زمان، هنوز ه

 

 شد؟ ابانيب ج،يخل چرا

سرعت گرفته است.  شيدهه پ كياز  جيعمق آب خل عيگرگان و كاهش سر جيخشك شدن خل درون

بر  ليو ندادن حقابه را دل يانسان يمداخله ها يرابطه مطرح شده است. برخ نيهم در ا ياريبس ليدال

 طيكارشناس مح ،يآب را. محمدرضا فاطم ريو تبخ يمياقل راتييتغ گريد يدانند و برخ يم يخشك

از  يگرگان بخش جيدهد. به باور او خل يخزر م يايرا به نوسانات سطح در ياما سهم اصل ييايرد ستيز

منابع  نيحقابه ندارد. ممكن است از ا اي يداخل ياز منابع آب ها يريتاث نيخزر است و بنابرا يايدر كرهيپ

است. نوسانات آب  باهاشتآدرس  ميمنابع نسبت بده نيكه خشك شدن آن را به ا نياما ا رديبگ يكم ريتاث
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گرگان،  جيخزر از جمله خل يايدر يها كرهيپ گريبر د يميمستق ريخزر مانند ظروف مرتبط تاث يايدر

 شود دارد. يكه تا عمق ده متر محسوب م يو خط ساحل شانيتاالب گم ،يتاالب انزل

كارشناس  ،يمگرگان موثر است. فائزه سال جيخل يكنون تيخزر در وضع يايچقدر نوسانات آب در اما

خزر حدود  يايمتر كاهش سطح تراز آب در يسانت كي يبه ازا: «ديگو يم رنايبه ا يسازمان نقشه بردار

 راتيين و تغيزم شيرو به رشد گرما شيو با افزا افتهيگرگان كاهش  جيمربع از وسعت خل لومتريك كي

 شتريگرگان ب جيخزر و خل يايمستمر سطح در شيلزوم پا ايكاهش سطح تراز آب در جهيو در نت يمياقل

به دست  ريسال اخ 20در  جيتوان در روند عمق آب خل ينسبت را م نيهم ا يبه اعتقاد فاطم»شود. يم

 يايحال حاضر سطح آب در رمتر بود د 2تاالب حدود  نيعمق ا نيانگيم شيسال پ 20آورد. به گفته او 

متر و در  مياست به ن دهيتاالب رس نيمق اآمده است و ع نييمتر پا 1/5خزر نسبت به آن سال حدود 

خزر و كاهش  يايهم در رابطه با حجم نوسان آب در يتوان نسبت ياز نقاط خشك شده است. م ياريبس

 20خزر در  يايسطح آب در يمتر 5/1مفهوم كه با كم شدن  نيگرگان به دست آورد، به ا جيعمق خل

 ستيكارشناس ز نياست. به اعتقاد ا دهيهارم رسچ كيگرگان از چهارچهارم به  جيسال گذشته آب خل

چهارم از  كيتنها  مييبگو ديگرگان خشك شده است با جيچهارم خل كيتنها  مييبگو دينبا ييايدر

 رفته است. نياز ب جيخل نيمانده است چرا كه سه چهارم آب ا يگرگان باق جيخل

 

 جيمسموم در خل پرندگان

ارتباط تنها  نياما در ا ستين يگرگان شك جيك شدن خلخزر در خش يايسهم نوسانات آب در در

مدام  ايگرگان رخ داده است، چون تراز آب در جيو خل انكالهيدر مجموعه م ي. خشكستين نيمشكل ا

 انسازم يتاالب ها يايدفتر حفاظت و اح ركليمد ،يميدرحال كاسته شدن است. اما مسعود باقرزاده كر

 يقاتيكرد اما مركز تحق جاديا رييتغ ايتوان در رفتار در ينم يليگرچه خ: «ديگو يم ست،يز طيمح
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گرگان عالوه بر كم شدن تراز  جيو خل انكالهياست كه تاالب م دهيرس يجمع بند نيبه ا يشناس انوسياق

به دنبال نبود  الهمس نيا: «ديگو ياو به جام جم م.» ژنيهم دارند: كمبود اكس يگريد يآب، مشكل جد

شود و بعد  يم جيآب وارد خل انيجر د،يآ يباال م ايآب در انيجر يدهد. وقت يرخ متبادل آب  طيشرا

 نيكنند. حاال در نبود ا يم تيهدا ايآب را به در يدر خشك ييتوفان ها ايشود  يدوباره ارتفاع آن كم م

 شيدهد. چه آن كه سال پ يم رخدر آب  تيو مسموم يرسد و خفگ يبه تاالب نم ژنياكس انيجر

 »بود. تيمسموم نياز علت ها هم يكيگرگان تلف شدند و  جيو خل انكالهين پرنده در مهزارا

 

 كه تاالب شد يجيخل

خورد.  يبه گل نشسته به چشم م يها قيقا ياز كلون يريگرگان تصو جياز خل يهر خبر وستيپ به

ن ادامه دارد و همه همچنا جيخل ني. بحث بر سر نجات استين جيخل نيا يبا ماجرا راهيكه البته ب يريتصو

كه كانال  تهگلستان گف يزيو برنامه ر تيريسازمان مد سيشود. رئ ينجات هم به پول ختم م يراه ها

 يپهنه آب نيو ا يروبيال يانورديسازمان بنادر و در يالياردريليگرگان با اعتبار هزارم جيبه خل يمنته يها

به گفته  ياعتبار در حال نيشده است. البته ا بيتصو ارياعتبار اخ نيگفته ا يشود. قدرت اهللا عابد يم اياح

نشده  ينيب شيبودجه مستقل پ فيگرگان رد جيخل ياياح يبرا 1400بودجه  جهيشده كه در ال نياو تام

با «گرگان  جيطرح هفت ساله نجات خل ياجرا يهم  اعالم كرده برا ستيز طيمح ياست. دولت مدع

است.  كينزد ندهيتاالب در آ كيبه  جيخل ليحوزه اما تبد نين اگمانه كارشناسا». روبه روست يموانع

:  ديگو يم يو علوم جو يشناس انوسياق يمل هشگاهپژو يمعاون پژوهش و فناور زاده،يعل ديحم

گرگان در  جيبوم خل ستيز طيبهبود شرا يبرا يعلم قيدق يبر راهكارها يدرصورت نبود اقدامات مبتن«

 »شود. ليتبد يتاالب مرطوب داخل كيبه  جيخل نيخزر، ا يايجنوب در
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 كند؟ يرا زنده م جيخل يروبيال ايآ

مدت و بلندمدت است. نوسانات كوتاه  انيكوتاه مدت، م ينوسانات فصل يكسري يخزر دارا اچهيدر

متر  يسانت 20تا  اياست و باعث باال آمدن سطح در زييبهار و پا يها يو بارندگ يفصل راتييمدت شامل تغ

ان مدت در ي. نوسانات مميو به همان نسبت در فصول كم بارش شاهد كاهش همان مقدار هست شود يم

تا دو متر  كيخزر  يايمدت آب در نيدهد در ا يشود كه نشان م يم يساله بررس 30تا  20بازه  كي

 يايسطح آب در راتيينوسان داشته است. نوسانات بلندمدت هم در بازه صدساله است كه نشان از تغ

به باال آمدن آب  نجرخزر م ياينوسانات در 80مدت در دهه  انيمتر هم دارد. در نوسانات م 30ر تا خز

سال  30پس از  يآمار يخزر را در برگرفت. براساس داده كاو يايكناره در يتمام بايشد آن قدر كه تقر

سطح نوسانات آب  ينزولاست و روند  فتادهياتفاق ن نياما ا م،يخزر باش يايمنتظر باال آمدن آب در ديبا

خزر برگردد. پس  يايرسد آب در يدهد به نظر نم يخزر ادامه دارد و آنطور كه شواهد نشان م يايدر

 ايو در جيكه خل يياگر تنگه ها ،يكند كه بر اساس مطالعات يادعا م يشناس انوسيمركز اق ست؟يچاره چ

 زانيو تبادل آب به م ييهد شد و خودپاالتر خوا عيآب سر انيجر م،يكن يروبيرا به هم مرتبط كرده ال

باال نخواهد  جيراهكار البته كه سطح آب خل نيمعتقد است با ا يميرخ خواهد داد. باقرزاده كر يشتريب

 يروبيتوان گفت كه با انجام ال يم يشتريب نانيندارد، اما به اطم ييادعا نيچن زيمركز ن نيآمد و ا

 » رخ خواهد داد. ستگاهيز نيدر ا هيتهو يبه خزر نوع يمنته يها كانال



   

 

 

90 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

كامل  يخشك؛ دارد يو بلوچستان آثار مخرب ستانيس ميافغانستان بر اقل يها يسدساز

 16/01/1400روزنامه سبزينه مورخ  – ستانيبه نام س يابانيهامون و ب

 

همچون كاهش  يمعضالت ريدر چند سال اخ داريپا يبه منابع آب يدسترس تاالب هامون و عدم يسال خشك

 نيچهره ا يطور كل داشته و به يرا درپ يو مهاجرت مردم بوم يكاريب ،ياديو ص يرونق كشاورز ديشد

مردم   يت كنونيكه وضع دهد يانجام شده نشان م يها يالشعاع خود قرار داده است. بررس ه را تحتمنطق

دارد.  رياخ يها سال يو افغانستان ط رانيا انيم يدر باال گرفتن تب مناقشه آب شهيو بلوچستان ر ستانيس

 اتيادامه ح يبرا رمنديهاز  يطيمح ستيحقابه ز ازمنديتاالب هامون ن ،يشتيو مع يفارغ از حقابه كشاورز

 ستيز طيمح الملل نيحقوق ب يعرف اصولبراساس  ،يمشترك بشر راثيمنزله م است. تاالب هامون به

طبق قواعد  زينشده، موضوع حقابه هامون ن ريتا د ستيبا يدارد؛ لذا م رمندياز رودخانه ه ريانكارناپذ يحق

حفاظت از  ونيمربوطه ازجمله كنوانس يالملل نيو با مراجعه به قواعد ب يطيمح ستيز يالملل نيحقوق ب

 شود. وفصل رامسر)، حل ونيها (كنوانس تاالب

 جمهور، سيرئ ،يغن با حضور محمد اشرف رمنديرودخانه ه ريخان افغانستان در مس سد كمال شيپ يچند

رود  ريو بر مس مروزين تيجنوب شهر زرنج واقع در وال يلومتريك18كه در  يكشور افتتاح شد. سد نيا

هامون،  اچهيبه در تاًيو نها رديگ يهندوكش افغانستان سرچشمه م يها شده كه از كوه ساخته  يرمنديه

 يهزار هكتار از اراض184از  شيكه قرار است ب ي. سدزدير يم رانيافغانستان و ا انيمشترك م يا اچهيدر

 ونيليم52 زيآب آن ن يساز هريذخ تيكند و ظرف ديمگاوات برق تول9از  شيو ب ياريافغانستان را آب

 يسد در اظهارنظر نيافغانستان، در مراسم افتتاح ا جمهور سيرئ ،يشده است. اشرف غن مترمكعب اعالم 

بلكه با افتخار آن را در مقابل  دهد، ينم رانيبه ا گانيآب را را گريداشت كه كشورش د انيب بيعج

 .فروشد يم رانينفت به ا افتيدر

 ران،يوزارت امور خارجه ا يسخنگو زاده، بيخط ديافغانستان با واكنش سع جمهور سياظهارنظر رئ نيا 
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كه در  يبراساس قرارداد يا شده  فيتعر يحقوق ميرژ يدارا رمنديمواجه شد كه گفت: رودخانه ه

 كامالً مشخص است. رانيبوده و حقابه ا ده،يدو كشور به امضاء رس نيب 1351سال

صورت گرفت كه برخالف معاهده موجود درخصوص  يدرحال يشرف غنكه اظهارات ا جاست نيا نكته

 رانيمحروم كرده است و موضوع حقابه ا رمنديرا از حقابه مقرر در آب رود ه رانيافغانستان ا رمند،يرود ه

روند  خان كمالبوده كه احداث سد  نيهمواره نگران ا رانيشده است. ا  ليبه محل اختالف دو كشور تبد

مرور كامالً  به هيبعد از خزر و اروم رانيبزرگ ا اچهيدر نيرا مختل كند و سوم رمنديب به هشدن آ ريسراز

داشته و خواهد داشت كه  يآشكار يطيمح ستيو ز يكه تاكنون تبعات اقتصاد يخشك شود؛ رخداد

 همراه داشته است. به يطيمح ستيو ز يفعاالن حقوق بشر يرا برا ياديز يها ينگران

 

 رمنديدخانه هرو يحقوق نظام

 غمايبابا يها يهندوكش و بلند يها كوه است كه از رشته رانيا يمرز يها رودخانه نيتر از حساس رمنديه

 يگريبه رودخانه د وستنيكابل پس از پ يغرب و از جنوب رديگ يغرب كابل سرچشمه م يلومتريك40در 

شرق زابل  جنوب يلومتريك36در و در ادامه در بند كوهك  شود يبه نام ارغنداب، وارد دشت مارگو م

كه شعبه  شود يم ميتقس انيو پر ستانينقطه به دو شاخه س ني(مرز دو كشور) و از ا رانيوارد خاك ا

و  استيقاره آس تيرودخانه بزرگ و بااهم10 فيرودخانه در رد ني. اديآ يم رانيبه خاك ا ستانيس

 است. ستانيمنطقه س اتيو ح يرگ زندگ ندرميدارد؛ چراكه ه ياريبس تياهم زين رانيا يتبع برا به

را مشخص  رمنديحاكم بر رودخانه ه ي، نظام حقوق1351و افغانستان در سال رانيا انيمعاهده م انيم نيدر ا 

 نيچن رمنديآب رودخانه ه ميدرباره تقس تيگلدشم تيطبق حكم 1249در سال تر شيكرده است. البته پ

مشروب  يكه برا يآب قداركه به م رديدو دولت صورت گ نيب ياتيعمل دينبا وجه چيه  به«حكم شده بود كه 

 1317، 1283 يها در سال خيتار ني، اما بعد از ا»وارد شود بيالزم است، آس رمنديكردن سواحل رودخانه ه
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به  نهيزم نيدر ا يالملل نيقرارداد ب نيآخر تاًينها كه نيحقابه منعقد شد تا ا نييتع يبرا ييها هم قرارداد 1326و 

 رمندياز رودخانه ه رانيماده است و براساس آن حقابه ا12كه شامل  يارداد. قرگردد يبرم 1351قرارداد سال 

 شده است.  نييمترمكعب در سال تع ونيليم850و حدود  هيمترمكعب بر ثان26

 

 رمندينشدن حقابه هامون از ه مشخص

 يبه برخ رياخ  است كه دو دهه يديمربوط به آن از مباحث جد نيو قوان يطيمح ستيحقابه ز موضوع

 انيجر زانيمعرف م يطيمح ستيآب وارد شده است. حقابه ز تيريمربوط به مد يالملل نيو ب يمل نيقوان

و  يور بهره تيموجود داشته باشد تا بتواند تما يحوزه ساحل كي ايرودخانه، تاالب  كياست كه در  يآب

آب از  يرهاساز زانيم  رندهيدربرگ يطيمح ستيكند. نظام حق ز نيآن را تضم ستميوساك يبقا تيدر نها

 ،ياجتماع دگاهياز د زيآبر  حوضه ستميسالمت س نييمنظور تع الزم به يبند مقدار و دفعات و زمان ثيح

 است. يطيمح ستيو ز ياقتصاد

ها  حفاظت از تاالب ونيكنوانس  در قطعنامه توان يخصوص را م نيدر ا يالملل نيب نيقوان نيتر مرتبط

ها با هدف حفاظت  دولت نيب يالملل نيب نيمعاهده نو نيدانست كه نخست 1971رامسر) در سال وني(كنوانس

استفاده  قياز طر مانده يقبا يها ها و حفاظت از تاالب تاالب يجهان بياز تخر يريجلوگ ،يعيطب از منابع

است  ياز قواعد گريد يكي زيآن ن يها سدها و قطعنامه يجهان ونيسياست. كم يعيطب منابع نيمعقول از ا

آن به وجود آمده  زياز حوضه آبر بوم ستيهر منطقه و ز ازيو مورد ن يحقابه منطق نييكه در جهت تع

به  ميرمستقيصورت غ حقوق بشر كه به يجهان هيماعال زيو ن يطيمح ستيتنوع ز ونيكنوانس نياست. همچن

 موضوع پرداخته است. نياست كه به ا يالملل نيب نيوانآن پرداخته ازجمله ق

شده  در نظر گرفته هيمترمكعب بر ثان26 راني، حقابه ا1351كه گفته شد، براساس قرارداد سال گونه همان

برآورد شده،  تريل ارديليكه دوم ستانيس يازهاين يكه اصالً پاسخگو تريل ونيليم850 شود ياست كه م
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و  مروزيدر مناطق ن ياز بارندگ يناش يسطح يها و آب يبهار يها البيها س انحال افغ  نيبا ا ست؛ين

حقابه  يمترمكعب ونيليم850حجم  نيدر قالب ا شود، يدشت مال گفته م ستانيمردم س ريهلمند را كه به تعب

 و خارج از معاهده است. يناشدن ها كنترل  آب ليقب نيا كه يدرحال كنند، يساالنه محاسبه م

 

 رمنديه يافغانستان بر رو يها يسدساز تبعات

منجر به كاهش  رمند،يرود ه ريمتعدد توسط افغانستان در مس يسدها يرياحداث و آبگ شك بدون

خشك شدن تاالب هامون  ها، يريآبگ نياثر ا نيهامون شده است. اول اچهيرودخانه به در نيآب ا يورود

و  شود يمال گفته م به آن دشت يان محلكه در زب ييها البيو حذف س رمندياست. كم آب شدن ه

رزق و رونق  ستانيمردمان س يكشاورز يها نيو به زم  است يو فرهنگ يانسان ،ياتيارزش ح يدارا

شده است. در  ستانيمنطقه س يو دامدار يمناطق كشاورز يمنجر به خشك شدن هامون و نابود داد، يم

 يها نيدر پشت سدها به زم يساز رهيرا پس از ذخ مندريدر رودخانه ه يها آب جار مقابل، اما افغان يسو

شود و  وحش اتياز ح ياديز اريشمار بس ستگاهيز تواند يرا كه م يو آب كنند يم تيكشت خشخاش هدا

حقابه  تيرعا با عدم ني. بنابراكنند  يمواد مخدر م ديكند، صرف تول ليتبد ييبايهزاران نفر را به ز يزندگ

 يالملل نيتاالب ب نيعنوان هفتم تاالب هامون كه به يشگيقب آن خشك شدن همو متعا رمنديرودخانه ه

همراه باد به حركت  از رسوبات به ياديكشور است، حجم ز نيريآب ش اچهيدر نيتر جهان و بزرگ

كه موجب به خطر  يا مسأله شود، يم ستانيهوا در منطقه س يگردوغبار و آلودگ شيدرآمده و موجب افزا

 مناطق است. نيبازر نقض حقوق بشر مردم ا اقشرق كشور و مصد جنوب يانسان تيو امن افتادن سالمت

منطقه  نيمردم در ا اتيح يبرا تيفعال نيتر ياصل يجا كه كشاورز از آن زين يبه لحاظ اقتصاد گر،يد يسو از

 يبوم به مردم يجد بيآس يمصارف كشاورز يبرا يمنابع آب تيو محدود انيجر نيشك قطع ا است، بدون

مردم آن  يبرا يكاريو ب رفق تيتثب د،يشد يو انسان يطيمح يها بيمنجر به آس تواند يو م زند يمنطقه م
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 تر شيبود كه پ ليدال نيكشور شود. به ا يكامل مناطق مرز هيتخل تاًيگسترده و نها يها ادامه مهاجرت ،ينواح

كه با حضور  1396در سال» قابله با گردوغبارم« يالملل نيب شيدر هما ران،يا جمهور سيرئ ،يحسن روحان زين

 ييها در برابر ساخت سد تواند ينم رانيافغانستان در تهران برگزارشده بود، اظهار داشت: ا رتبه يمقامات عال

 بماند. تفاوت يب شود، يكه در افغانستان ساخته م ييها سد ريخان، سلما و سا كمال ،يهمانند كجك

 

 رانيا يرو شيپ ياسيو س يحقوق يراهكارها 

 جمهور سيرئ ،يغن كه اشرف يبيخان توسط افغانستان و اظهارات عج سد كمال يريتوجه به آبگ با

در  رانيحقوق ا ستيبا يم رانيداشت، اكنون دولت ا رانيافغانستان، درخصوص فروش آب به ا

 تاالبحقابه  زانيم زيو ن رمندياز آب ه يبردار و بهره ميتقس يو چگونگ رمندياز رودخانه ه يبردار بهره

 مشخص كند. يهامون را بدون اتالف وقت با طرف افغانستان

از عوامل  يا مجموعه رمنديهامون و رودخانه ه يالملل نياگرچه در خشك شدن بستر تاالب ب البته

و احداث  رانيبه ا يواردات يها كاهش آب رياست، اما اقدامات افغانستان نظ ليدخ يطيو مح يالملل نيب

رسانده  ييجا كه اشاره شد، كار را به يو اقتصاد يطيمح ستيز يها بيبر آس عالوه رمند،يه يبر روسد 

مشكالت  يريگيپ يلذا برا شود، ينم نيتأم زين يدنيبه آب آشام رانيا ستانيساكنان منطقه س ازين يكه حت

 .رديصورت پذ يو بدون توقف با طرف افغانستان يجد يكه مذاكرات ستيبا يم عاًيسر آمده، شيپ

 ،ياسيس ،يبا مشاركت كارشناسان آب، حقوق ييها نشست توان يحل مشكالت، ابتدا م يبرا انيم نيا در

برگزار  كرد تا مشكالت  1351توافقنامه  يو مسئوالن مرتبط از دو كشور برمبنا يطيمح ستيز

 يها وشر كه نيبه ا شود. با توجه يبررس ستانيتاالب هامون و منطقه س يشده برا جاديا يطيمح ستيز

دو  نيا نيب 1351در ماده نهم معاهده  رمند،يو افغانستان در موضوع رودخانه ه رانيوفصل اختالفات ا حل

) مواد قي(تطب ياجرا اي ريشده است و بر اساس ماده نهم در صورت بروز اختالف در تعب  ينيب شيدولت پ
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 يمرجع ثالث برا لهيجم يصرف مساع قيراز ط اًيثان ك،يپلماتيمذاكرات د قياوالً از طر نيمعاهده طرف نيا

نرسد، اختالف مذكور براساس مورد  جهيدومرتبه به نت نيا كه يخواهند كرد و درحال يحل اختالف سع

 يلذا اگر افغانستان همكار شود، يمحول م تيمعاهده به حكم نيا مهيمندرج در پروتكل شماره دو ضم

 لهيجم يو مساع يگر يانجيمذاكره، م ازجملهوفصل اختالف  حل يرحقوقيغ يها الزم را در روش

 يكرد و موضوع را به داور تيكشور شكا ني، از ا1351نامه  به استناد موافقت توان يصورت نداد، م

 ارجاع داد. يدادگستر يالملل نيب وانيد اي يالملل نيب

 

 است رمندياز ه يطيمح ستيحقابه ز ازمنديهامون ن تاالب

 رمندياز ه يطيمح ستيحقابه ز ازمنديتاالب هامون ن ،يشتيو مع يفارغ از حقابه كشاورز گريد يسو از

 الملل نيحقوق ب يبراساس اصول عرف ،يمشترك بشر راثيمنزله م است. تاالب هامون به اتيادامه ح يبرا

به هامون موضوع حقا ه،نشد ريتا د ستيبا يدارد؛ لذا م رمندياز رودخانه ه ريانكارناپذ يحق ستيز طيمح

 ونيمربوطه ازجمله كنوانس يالملل نيو با مراجعه به قواعد ب يطيمح ستيز يالملل نيطبق قواعد حقوق ب زين

جامع  يا معاهده كياساس الزم است كه  نيوفصل شود. بر ا رامسر)، حل ونيها (كنوانس حفاظت از تاالب

 نيفرد ا منحصربه ستمياكوس يتا از نابودمنعقد شود  نهامو يالملل نيحقابه تاالب ب نييتع يبرا يو اصول

 .ديعمل آ به يريرامسر قرار گرفته جلوگ ونيكنوانس يها قرمز تاالب ستيتاالب كه در ل

  رقابليغ راتينسبت به تأث يجهان يافكار عموم كيو تحر يالملل نيب ي عنوان رودخانه به رمنديه فيبازتعر

منطقه  يو انسان يطيمح ستيز يها بر چرخه يبشر يطيحم ستيز هيعنوان سرما هامون به يبازگشت نابود

در حل مشكالت  تواند يكه م دخواهد بو ييراهبردها گريتاالب هامون، از د يالملل نيب گاهيبا توجه به جا

 بخش باشد. ياري آمده، شيپ



   

 

 

96 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 16/01/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – جان كشور يبال ،يآب يب

 

 نيكشور، خطرات ا يها يبارندگ زانيم يدرصد 48با اشاره به كاهش  يخشكسال شيپا يمركز مل سيير

 كرده است ينيب شيكشور را پ ندهيماه آ 3 تيو وضع داديرو

باران را  يصدا دوباره مانيها است كه گوش يروزنامه خراسان نوشت: چند روز - زانيم يخبرگزار

 نياما افسوس كه ا م؛يخوشحال دنشيو از دوباره شن ميا شده بهيبا آن غر يليكه خ ييصدا شنود؛ يم

سال  هدرصد نسبت ب 50كشور حدود  يها كه بارش ميبدان يو كوتاه است، وقت يا لحظه مان يخوشحال

 شده است. شتريب يگذشته كمتر و خطر خشكسال

 

 گزارش تلخ كي

-1400 يسال آب يبارندگ تياز وضع يروز گذشته گزارش رو،يمنابع آب وزارت ن هيت پامطالعا دفتر

 زانيگزارش م نيكننده است. طبق ا ها و اطالعات تلخ و نگران آمار يمنتشر كرد كه حاو 1399

بوده  متر يليم 124امسال  نيفرورد 15) تا يدر كشور از اول مهرماه سال گذشته (آغاز سال آب ها يبارندگ

درصد  33ساله)  52درازمدت ( نيانگيبا م سهيدرصد و در مقا 48با مدت مشابه سال گذشته  سهيه در مقاك

 كمتر شده است.

 

 ها به سد يورود يدرصد 34 كاهش

داشته است. طبق  ميمستق ريتاث زيكشور ن يها به سد يآب ورود زانيدر م عتايطب ها يبارندگ شدن كم

 ونيليم 840و  ارديليم 19امسال،  نيفرورد 13رماه سال گذشته تا مه ياز ابتدا رو،يگزارش وزارت ن

 920و  ارديليم 29گذشته ( يكشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال آب يها مترمكعب آب وارد سد
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مخازن  تيدرصد ظرف 58اكنون  بارش، هم زانيم نياست. با ا افتهيدرصد كاهش  34مترمكعب)،  ونيليم

 زانيبه تبع كاهش م ب،يترت نيدرصد كمتر است. به هم 12نسبت به سال قبل، كشور پر شده كه  يها سد

 است. افتهيدرصد كاهش  30ها هم  آب از سد يكشور، خروج يها آب به سد يورود

 

 99تر از  درجه گرم كي 1400

در خود دارد كه  ييها كشور نشانه يدما تيها، وضع بارش زانيداده در م رخ يها بر كاهش عالوه

 »فهياحد وظ. «يدارد، نه ترسال تيحكا يدوره خشكسال دنيسال گذشته، از رس يها ف اظهارنظربرخال

انجام  يها ينيب شي: طبق پديگو يم يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال شيپا يمركز مل سيرئ

د شد و در خواه شتريدرجه از نرمال ب كيكشور  يشرق مهيهوا در ن يامسال، دما ييماه ابتدا سه يشده ط

بود. به گفته او، در  مينرمال خواه يدما نسبت به دما شيتا دو درجه افزا ميو ن كيشاهد  زين يغرب مهين

 شترينرمال ب ينسبت به دما رجهد كيكل كشور در سه ماه اول امسال،  يدما نيانگيمجموع به طور م

 خواهد بود.

 

 خراسان در بحران يها استان

در  ها ي: بارندگدهد يهم گزارش م 1400در بهار  يبارندگ تياز وضع ها ينيب شيدرباره پ فهيوظ احد

كشور، تا  يمياقل طيطبق شرا عتايخراسان. طب يها در استان ژهيسال كمتر از نرمال است، به و ييماه ابتدا سه

 ياداشت و از ابتد مينخواه يبارندگ گريكشور هم د يجنوب يها تابستان) در بخش اني(پا يسال آب انيپا

 كشور خواهد بود. يها فقط در نوار شمال بارش زيتابستان ن

از نرمال خواهد  تر نييدر كل كشور پا يبارندگ زانيهمچنان م ييماه ابتدا : در مجموع در سهديافزا يم او

 احساس خواهد شد. شتريكشور ب يشرق و شمال يشرق مهيكاهش در ن نيبود و ا
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 يو دام پرور يدر بخش كشاورز ها ينگران

اتفاقات آب و  نياز ا يمهم ناش يها ينگران يبحران به برخ تيريو مد يخشكسال شيپا يمركز مل سيرئ

نسبت به درازمدت، باز  ها يبارندگ زانيبا وجود كاهش م 99: در سال كند يم حيهم اشاره و تصر ييهوا

 طيدر شرا و دنينب يجد بيكشور آس يپرور و دام يكه سبب شد كشاورز ميداشت يخوب يها هم بارش

داران توانستند اشتغال خود را داشته باشند و  كرونا بر اقتصاد، كشاورزان و دام يها بيسخت آس

در امسال، در حوزه  ها يكاهش بارندگ رسد يكنند. اما به نظر م ديكشور را هم تول ازيمحصوالت موردن

و علفزارها، احتماال به كاهش  ها هرفتن چراگا نيخواهد داشت و از ب يمنف راتيتاث يپرور و دام يكشاورز

ها به  هم دارد: كم شدن بارش گريد ينگران كيها منجر خواهد شد. او  حوزه نيدر ا يور و بهره ديتول

در  يسوز آتش جاديتابستان خشك، خطرات ا دنيو با رس انجامد يم يعيطب يها خشك شدن عرصه

 .شود يم شتريها هم ب ها و علفزار جنگل

 

 كند رييتغ ديمصرف با يلگوو ا ها ستميس

 90: كند يرا تمام م شيها نكته صحبت نيا انيبحران با ب تيريو مد يخشكسال شيپا يمركز مل سيرئ

درصد آن هم در حوزه مصرف مردم و  10است و  يدرصد مصرف آب كشور در حوزه كشاورز

مصرف آب در  يبرا نينو يها يدر كشور، استفاده از فناور يآب كم تيوضع تيريصنعت. راهكار مد

 نعمت را  نيو قدر ا ميمصرف آب را اصالح كن يها الگو ديبا كه نياست و توجه به ا ياورزصنعت و كش
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 ديجد قرن؛ دارد تيرو حكا شيبحران آب در سال خشك پ شيها از افزا ينيب شيپ

 17/01/1400روزنامه جام جم مورخ  –ي خشكسال

 

 
 يلياسماع ثميم

سال سخت  1400دهند سال  ياست. آن طور كه اعداد و آمارها گواه م ديدغدغه تازه سال جد آب،

و كاهش  يست كه روند خشكسالآغاز نشده و سال ها كبارهيموضوع  نيخواهد بود. البته ا يخشكسال

سدها و خشك شدن تاالب ها و رودخانه ها آغاز شده است. حاال اما  يآب رهيبارش ها و كمبود ذخ

تر است.  نييپا اريمتوسط معمول هم بس زانياز م 1400سال  يبارش ها نديگو يحوزه م نيا كارشناسان

بزرگ را  يشهرها نينش هيحاش تيو جمعباشد  ياريبس يبر ترك محل زندگ يليتواند دل يكه م ياتفاق

آن هم  التو كاهش محصو يملموس در حوزه كشاورز يها انيدر انتظار ز ديپروارتر كند. حتما كه با

 يتلق دهيپد كيهمچون  رانيمناطق ا يبه برخ يآب رسان ياز تانكرها يري. در گذشته اگر تصوميباش
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خواهد شد كه  دهيآنقدر د يافكار عموم يهم برا ريوتص نيسال ها و با ادامه روند موجود ا نيشد، ا يم

امسال نسبت به  يره برفيكاهش ذخ ست،يتصور تلخ ن نيباشد. البته كه تنها بارش ها مالك ا يعاد

و به همراه آن  ينيرزميز يافت آب ها زانيم ران،يا ياز سدها ياريبس يآب رهيآمدن ذخ نييگذشته، پا

زند كه  يم بيامسال نه يهمه در كنار كاهش بارش ها نيسرزم نيا يدر دشت ها نيموضوع نشست زم

 است. ديآب، دغدغه تازه سال جد

 

 يترسال ركوردداران

 است رانيقرن گذشته ا ميبارش در ن نيشتريحجم ب زانيعدد م نيمتر ا يليم 348

ه است. بود رانيا ريدهه اخ كي يسال ها نياما بر خالف سال پس از آن از پربارش تر 97-98 يآب سال

 يم رانيا يدوره ترسال يايكارشناسان آن را آغاز رو يبود كه برخ ريآن سال چنان چشمگ يبارش ها

خود ادامه داد. اما  يساالنه به همان روند كاهش يادعا باطل شد و بارش ها نيزود ا يليدانستند. هر چند خ

 يبود؟ بر اساس داده ها شده يتيذهن نيسال مورد اشاره چقدر بارش داشت كه باعث شكل گرفتن چن

 يدر حوضه ها 98 ورماهيشهر 31تا  97مهرماه  يحجم بارش ها از ابتدا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

 100رشد  يمتر يليم 171 رتفاعكه نسبت به سال گذشته آن با ا ديمتر رس يليم 342به  ياصل زيآبر

 يليم 342 نيانگيمفهوم كه م ني. به اداشته است يدرصد 38ساله رشد  50و نسبت به دراز مدت  يدرصد

داشت. سال  شيدرصد افزا 38ساله هم  50 يبازه زمان كيسال از متوسط بارش ها در  كيمتر بارش در 

در رتبه دوم قرار دارد. سال  54-55 يقرن مشتركا با سال آب ميالبته در فهرست پربارش ها ن 97-98 يآب

بوده  ريقرن اخ مين يكشور در ط يمقطع زمان نيربارش ترمتر همچنان پ يليم 348با ثبت  71-72 يآب

 قرار دارند. يبعد يمتر در رتبه ها يليم 342با  97-98و  54-55 ياست و پس از آن سال ها
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 حجم سدها زانيم

 بودن سدها در سراسر كشور يخال زانيم 44

. فقط در ديآ يم محجم آب سدها به چش زانيدر م يجو يها زشيكم شدن نزوالت و ر ييابتدا ريتاث

 ينزوالت جو يدرصد24كاهش  نيدرصد كاهش داشته كه هم 24تهران بارش ها نسبت به سال گذشته 

كاهش حجم آب سدها  نيداشته باشند. ا رهيمتر مكعب كاهش ذخ ونيليم 64تهران  يباعث شده سدها

 يمعاون آب و آبفا ،يزاده خامس يدرصد است. تق 8اعالم كرده  رويآنطور كه وزارت ن رانيدر كل ا

سال  يكشور از ابتدا ينوروز اعالم كرد حجم آب موجود در مخازن سدها التيتعط انهيدر م روين ريوز

متر مكعب  ونيليم 62و  ارديليم 28به  ياسفند در حال 29) تا 1400وريشهر يتا انتها 1399(مهر يجار يآب

متر مكعب آب در مخازن سدها  ونيليم 17و  ارديليم31 يبازه زمان نياست كه پارسال در هم دهيرس

 زانيكاهش درمورد سدها ادامه دارد چرا كه م ينويدارد. دوم يدرصد 8موجود بوده كه نشان از كاهش 

 يداشته است. آمارها يدرصد 27كشور هم نسبت به سال گذشته كاهش  يآب به مخازن سدها هيورود

 ياز سدها يبر اساس آمار بهره بردار ميدانب يشود وقت يتر هم م بيكشور عج يدر رابطه سدها يمنف

درصد آنها پر  56مخازن سدها،  تياز مجموع ظرف 1400-1399 ياسفندماه در سال آب22كشور تا  يمخزن

 است. يلكشور خا يدرصد حجم سدها 44مفهوم كه در حال حاضر  نياست، به ا

 

 اند دهيرودخانه خشك چند

 رفته است انيكه از م شانيپر اچهيدرصد توان انباشت آب در 90

اخبار ده سال گذشته نشان از روند  انيدر م يحذف شده اند. گشت رانيا عتيها آرام آرام از طب رودخانه

 يرود مركز نيرود به عنوان بزرگ تر ندهيزا يخشك يدارد، تراژد رانيا يرودخانه ها يخشك عيسر

از سه رودخانه  يكيرودخانه كشكان  شيل پاست. تنها چند سا ريآشنا و اخ يها ياز تراژد يكيتنها رانيا



   

 

 

102 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 نيپرآب تر ي. رودخانه كارون هم كه زماندياستان هم خشك نيرودخانه ا نيزتريخ ليبزرگ لرستان و س

 اچهيها و تاالب ها پرسوزتر است. قصه در اچهيدر هيكشد. مرث ينفس م يبود امروز به سخت رانيرود ا

 اچهيدر نيسوم هياچه خزر و  اروميپس از در يون كه روزهام اچهيهمگان است، در يكه آشنا هياروم

 نيكه بزرگ تر شانيپر اچهيشده است. در يكوچك يها رهيبه جز ليتبد يبود از خشكسال رانيبزرگ ا

درصد توان انباشت آب  90از  شيب 90شد سال  يكشور محسوب م يداخل نيريآب ش اچهيدر نيباتريو ز

 زانياز م ميتاالب هورالعظ يها يخشك زانياست و م يبحران يانزلتاالب  تيخود را از دست داد. وضع

 گرفته است. يشيآب درون تاالب پ

 

 رانيسال ا نيتر خشك

 ميروزها بوده ا نيسال گذشته شاهد كم بارش تر 50 يسال، ط نيدر ا  96

 نيبه ا ييايجبر جغراف نيدور است. ا اريبس يقرار گرفته و از منابع رطوبت يكمربند خشكسال يرو رانيا

از رطوبت خود را از  يرسند كه بخش بزرگ يم رانيبه ا يباران آور زمان يمفهوم است كه سامانه ها

. سال گذشته هم رندرا ندا رانيا يو شرق يمركز يبارش در بخش ها جاديا يبرا يدست داده و توان كاف

كارشناس  فهيبود. احد وظ ريسال اخ 50خشك  ياز سال ها يكيبارش ها  زانيبا در نظر گرفتن مولفه م

توان گفت امسال  يرو خشك تر هم خواهد بود و به قطع م شيسال پ ديگو ياما به جام جم م يهواشناس

كدام سال صاحب ركورد  گذشتهقرن  ميتر است. اما در ن نييمتوسط هر سال پا زانيبارش ها از م

اعالم كرد:  روين ريوز انيضا اردكانر شيماه پ كيحدود  يعنيبوده است؟ اسفند سال گذشته  يخشكسال

 يبه داده ها ياما نگاه» رود. يكشور به شمار م ريسال اخ 50در  يسال آب نيخشك تر 97تا  96سال «

در رتبه چهل و  يگذشته به لحاظ خشكسال رنق ميدر ن 96-97 يدهد سال آب ينشان م يسازمان هواشناس

 ود داشته است.خشك تر از آن هم وج يهشتم قرار دارد و سال ها
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را به خود اختصاص داده  ريقرن اخ مين يبارش ها 48رتبه  يمتر بارندگ يليم 171با ثبت  97-96 يآب سال

 143با ثبت  87-86 يمتر و سال آب يليم 156با ثبت  78 -79 يآب يفقط سال ها ريسال اخ 50است. در 

 يو در انتها ميا دهشاهد بو  96 يبرا نسبت به سال آ يبه مراتب وضع نامناسب تر يمتر بارندگ يليم

 رانيا يسال آب نيحساب عنوان خشك تر نيكشور قرار گرفته اند. با ا ريقرن اخ مين يها يجدول بارندگ

 .86-87 يبه سال آب رديگ يتعلق م يمتر بارندگ يليم 143با ثبت تنها 

 

 يسخت آب  سال

 امسال نسبت به نرمال كشور يكاهش بارش ها زانيدرصد م 25

بارش  ليدارد. به دل هيناح كيدر  يبارندگ زانيسنجش م يدوره دوازده ماهه برا كياشاره به  يآب سال

عمدتا مشتمل بر  يسال آب ليدل ني. به همستين يمنطبق با سال رسم يو زمستان، سال آب زيفصل پائ يها

شوند. با  يم يرياندازه گ تابستان يتا انتها زييپا ياز ابتدا يشود كه در آن نزوالت جو يم انيدو سال ب

 ميشود. اما اگر بخواه يدوم سال م مهيمربوط به ن 1400 يدر رابطه با سال آب ينيب شيحساب پ نيا

. ستين دوارانهيآنچه تا به حال رخ داده ام مييبگو ديبا ميرو بدان شيپ يماه ها نيامسال را در هم تيوضع

: جمع ديگو يبه جام جم م يسازمان هواشناس انبحر تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ فه،ياحد وظ

درصد كمتر از  25دهد كه درحال حاضر بارش ها در كل كشور  ينشان م يهواشناس يها ستگاهيا يبند

كه تاكنون فقط  ميا دهيرس يسال آب يها انهياكنون به م يما در حال ديگو ينرمال است. آنطور كه او م

درصد بارش ساالنه با وجود  70رو  ني. از اميكشور را داشته ا آب نيتام يساالنه برا يدرصد بارندگ 30

 يمدل ها يخروج فهيمساله نگران كننده است. احد وظ نينشده و ا نيهنوز تام ياز سال آب يميگذشت ن

داند و به  يم ديدر سال جد يخشكسال تيبر گمانه خود از وضع يمهم ليهوا در كشور را دل يدما يعدد

.» ستيدور از انتظار ن رانيگسترده در ا يو خشكسال ريفراگ يكم بارش طيشرا نيتوجه به ابا : «ديگو يما م
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كه  ميمتر بارش داشت يليم 17ماه در كل كشور تنها  نيفرورد ييدو هفته ابتدا يكه ط نياو با اشاره به ا

 ارينوروز بس ياز طرف: «ديگو يدرصد كمتر است م 85بلندمدت كشور حدود  نيانگينسبت به م زانيم نيا

مساله سبب  نيكمتر از حد نرمال بود و ا زين 99بارش ها در زمستان  گريد يو از سو ميداشت يكم بارش

 .»ميمواجه باش ياز نقاط كشور با كم بارش ياريشده است كه در بس

 

 ينيزم ريز يافت آب ها زانيم

 است رانيممنوعه  ا يعدد تعداد دشت ها نيا 300

آب  يهستند. سفره ها رانياز مناطق جهان از جمله ا ياريدر بس يمهم ياتيبع حمن ينيرزميآب ز منابع

خود و خشك  يها تيآب جهان، در حال از دست دادن ظرف رهياز مخازن ذخ يكيبه عنوان  ،ينيرزميز

جاد يا رانيبه خصوص در ا ،يتواند عواقب جد يم ينيرزميآب ز ريخشك شدن ذخا نيشدن است و ا

 كند.

برخوردار بود اما  ينيرزميمترمكعب منابع آب ز ارديليم 130مطابق آمارها، كشور ما از  شيپ يدر دهه ها

سال گذشته هم به كمتر از  6مترمكعب و در  ارديليم 110به  دشوندهيسال گذشته منابع آب تجد 20در 

دشت «دشت كشور حاال به عنوان  609دشت از  300از  شياست. ب افتهيمترمكعب كاهش  ارديليم 100

شود و به  يآب استفاده م يراهبرد رهيذخ هياز اندازه از سرما شياعالم شده است كه در آنها ب» ممنوعه

دشت  نياز ا يبخش عمده ا م؛يرا شاهد يمنف النيمتر مكعب ب ونيليبه پنج م كيساالنه نزد ل،يدل نيهم

عدم  رمجاز،يغ يچاه هاحفر  ه،يرو يب يقرار دارند. برداشت ها رانيو شرق ا يمركز يها در نواح

 تيفيموجب افت سطح و كاهش ك يپروانه بهره بردار زانيفراتر از م يبرداشت ها زانيبر م ينظارت كاف

چاه ها و در معرض  يآمدن محسوس آبده نيياز دشت ها و پا يدر تعداد نينشست زم ،ينيرزميآب ز

تعداد  شيحاال با وجود افزا نياست. هم شدهكشور  ياز آبخوان ها يشده قرار گرفتن تعداد ينابود
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 گاهيآنطور كه پا نيهمراه بوده است. همچن يآن ها با روند نزول يتوان آبده ر،ياخ يها در سال ها چاه

قابل مالحظه  زانياز دشت ها به م يكشور در برخ يمنابع آب تيفيكرده ك ديق رويوزارت ن ياطالع رسان

 است. هافتي شيافزاآنها  يشده و شور بيدچار تخر يا

 

 آب و هوا يها يديتبع 

 سال گذشته 300 يط رانيا يگرم تر شدن هوا زانيدرجه م 1,8

 نيا كينزد يامدهايآب شهرها پ يسدها و به دنبال آن كاهش آب شرب و قطع يآب رهيذخ كاهش

است. قصه  كينزد يامدهايپ نيگاه هولناك تر ا ييها دهيپد نيبلندمدت چن يامدهاياست. پ يخشكسال

 قاز مناط ياريسكونت شدن بس رقابليكم بارش باعث غ يو تداوم سال ها رانيا عتيها در طب يالخشكس

 يدادهايآغاز شده است.  رو يآن شكل گرفته و به نوع يكه البته نشانه ها يخواهد شد. اتفاق رانيدر ا

، توجه مردم را شدن يو گردباد به واسطه رسانه ا يزلزله، سونام ل،يمانند توفان، س ديشد يطيمح ستيز

در  اديبه احتمال ز هاست ك ستيز طيمح يجيتدر راتييتغ نيكه، ا نيكند، غافل از ا يجلب م شتريب

 يسال گذشته، دو برابر افراد 30شود. به عنوان مثال، در طول  يمردم م ييعامل حركت و جابه جا ندهيآ

نفر). در  ونيليم 718با  سهينفر در مقا ارديليم 6/1شدند ( يخشكسال ريتوفان ها بودند، درگ ريكه تحت تاث

تر  ميحوزه وخ نيدر ا رانيا تيشده و وضع ليتبد يناز معضالت كنو يكيهم  به  نيزم شيگرما ن،يب نيا

 رانيا يشده اما دما شتريدرجه ب 1/ 1تاكنون  يالديم 1750جهان از  يدهد دما ياست. گزارش ها نشان م

 جهان است.  يدما شيابر متوسط افزابر 1/ 5كه  افتهي شيدرجه افزا 1/ 8
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  20/01/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 24كاهش  

 

 18تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد يمنشان  ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 124ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 1400 نيفرورد

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 124است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 34ه با كاهش سال 51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد 49كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

 

 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 24  كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم 241ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 12و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 24سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 194عمان با  يايفارس و در جيخل زيضه آبرحو نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 37و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 51

 10بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 187با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يصددر 3 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 39 كاهش

 55بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 75با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد 39ساله با كاهش   51و نسبت به دراز مدت يدرصد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 84ه سال گذشته كاهش بارش نسبت ب متريليم 19با  زيشرق ن يمرز حوضه
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 را به ثبت رسانده است. يدرصد 77كاهش 

بارش نسبت به سال گذشته  متريليم 84با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست، حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 45و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 57با كاهش 
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 يرسان آب ييو بلوچستان به صورت سقا ستانيمنطقه س يياز مردم روستا درصد81

روزنامه سبزينه مورخ  – و بلوچستان ستانيها در س بارش يدرصد96 كاهش؛ شوند يم

21/01/1400 

 

گله  يبرا ييجا گريد شود يآب م هيصحبت از مرث كه يكم ندارد؛ اما زمان تيو بلوچستان محروم ستانيس

و  ستانيشركت آب و فاضالب س رعاملي. اكنون به گفته مدماند ينم ها تيمحروم گريكردن از د

در  يو بلوچستان زنگ تنش آب ستانيدر س يبارندگ يدرصد96كه گذشت با كاهش  يالبلوچستان، در س

و بلوچستان  ستانياز بحران آب در س يكه خبر ستين ياز گذشته به صدا درآمد و روز شياستان ب نيا

 منتشر نشود.

ها  هاست در رسانه از آن، سال يو بلوچستان و پرداختن به معضالت ناش ستانيس يسال خشك موضوع

اقدام  چيكه تاكنون ه جاست نيا ياصل ياما نگران ست،ين يديو متأسفانه مسأله تازه و جد شود يمطرح م

 كشور انجام نشده است. كيمنطقه استراتژ نيمهم در ا نيا يبررس يبرا يقيدق ياتيو عمل يمطالعات

 ايدن ديشامنطقه و  يبرا يطيمح ستيمعضل مهم ز كيهاست كه به  هامون سال اچهيشدن در خشك

از  يتبعات ناش ليو بلوچستان به دل ستانيدر استان س يزندگ طيروزها شرا نيشده است و متأسفانه ا ليتبد

هوا،  يدگهمچون آلو يمنطقه با معضالت نيتر از گذشته شده و مردمان ا سخت اريبس يسال خشك نيا

 تند.رو هس روبه ينينش هيمهاجرت و حاش ،يكاريب ،يويو ر يقلب يها يماريب

و  ستانيمنطقه س ييدرصد از مردم روستا81آمار، متأسفانه در حال حاضر حدود  نيطبق آخر نيهمچن

و  كنند يم يآب روزگار سپر يتريل15 هيو هر روز با سهم شوند يم يرسان آب ييبلوچستان به صورت سقا

 يشهرهاچنان و هم كنند يم رهيمنازل خود ذخ يدر آب انبارها يربهداشتيمردم آب را به صورت غ

 .ستنديمتصل ن يو بلوچستان به شبكه آب و فاضالب شهر ستانيس يجنوب
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از سمت  رمنديرودخانه ه يقطع شدن آب ورود نيها و همچن بارش زانيمسائل، كاهش م نيهمه ا بر عالوه

 رو،يكرده است. طبق اعالم وزارت ن ديو بلوچستان را تشد ستانيمردم س آب يكشور افغانستان مشكل ب

درصد كاهش داشته 91سال)، 52و بلوچستان نسبت به متوسط بلندمدت ( ستانياستان س يبارندگ زانيم

 است.

و  ستانيدر استان س يآب درخصوص مواجهه با بحران كم ياتيعمل يراهكارها ها، نياز ا شياست پ يگفتن

عمان بود. از  يايدر ها، موضوع انتقال آب از از آن يكيكارشناسان مطرح شده بود كه  يبلوچستان از سو

به  فارس جيآب خل لخطوط دوم و سوم طرح انتقا يياجرا اتياز خط اول و عمل يبردار رو، بهره نيهم

و بلوچستان به صورت  ستانيعمان به س يايانتقال آب در يياجرا اتيعمل نيو همچن رانيا يفالت مركز

 ز شد.آغا جمهور سيبا دستور رئ 99اسفندماه سال24 خيزمان در تار هم

 

 نشده است فيتعر يعمان منابع مال يايانتقال آب از در يبرا 

و بلوچستان به  ستانيعمان به س ياياز همان روز افتتاح هم مشخص بود كه موضوع انتقال آب از در اما

در  رايز ست،ين تيحائز اهم رانيا يو فالت مركز يشرق يها به استان فارس جياندازه طرح انتقال آب خل

 ندهينما ،يديسع نيالد نيعم كه نيو بلوچستان هم شركت نكرده بود؛ تا ا ستانياستاندار س يم حتمراس نيا

خود در  يدر نشست خبر ياسالم يدر مجلس شورا شهر كيكنارك، قصرقند و ن ،ياريمردم چابهار، دشت

 ت.نشده اس فيعمان تعر يايانتقال آب از در يبرا ياعالم كرد تاكنون منابع 1400سال يابتدا

 يبند جمع نيوزارت صمت به ا ،يرضو گفته بود: درمورد انتقال آب از چابهار به خراسان نيهمچن يو

و بلوچستان، بحث  ستانيس ندگانيمجمع نما يها يريگيجا ببرند، اما با پ كه از كرمان آب را به آن ديرس

چون منابعش  ما، اخواهد شد و كلنگ هم خورده است ييهم اجرا ستانيخط انتقال آب از عمان به س

 خواهد شد.. يياجرا يكه به زود ميبگو توانم ينشده است، نم فيتعر
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 است يعلم يراهكارها ازمنديو بلوچستان ن ستانيس يآب مشكل كم حل 

و بلوچستان با  ستانيمردم س يو آب به مهر گفت: قطعاً تشنگ يكارشناس حوزه انرژ كيرو  نيهم از

كشور،  كيخطه استراتژ نيا يآب و كم يسال حل مشكل خشك يبرا و شود يرفع نم يتوخال يها وعده

 .ميهست ياتيو البته عمل يعلم يراهكارها ازمندين

 يها از استان ياريبس بانيگر رياخ يها سال يط يسال كمبود آب و خشك كه نيبا اشاره به ا يشهرك فرهاد

 يها كيتاكنون تكن ران،يدر ا يآب ن كمرو به منظور مواجهه با بحرا نيكشور را گرفته است، افزود: از هم

مانند  يتوان به موضوعات يبحران در كشور به كار گرفته شده است كه ازجمله م نيحل ا يبرا يمختلف

 و حفر چاه ژرف اشاره كرد. ها كن نيريش استفاده از آب ،يانتقال آب، سدساز

رودها و  يته است بحران آب و خشكها تاكنون نتوانس حل راه نياستاد دانشگاه ادامه داد: اما ا نيا

 ياتيعمل يبه دنبال راهكارها تر عيهرچه سر ديرو با نيكشور را برطرف كند. از هم يها اچهيدر

 مشكالت را برطرف كرد. نياز ا يبتوان بخش ديو بلندمدت بود تا شا مدت انيمدت، م كوتاه

 

 وبلوچستان ستانيآب شرب در س نيطرح جامع تأم هيته لزوم 

بود و در  ديجد يبه دنبال راهكارها ديو بلوچستان با ستانيآب مردم س نيتأم يبرا كه نيبر ا ديا تأكب يو

شود، ادامه داد: طبق  هيته يبر منابع داخل هيآب شرب در استان با تك نيطرح جامع تأم كي ديقدم اول با

 دارد. ازيآب شرب ن عبترمكم ونيليم500تا  400و بلوچستان به  ستانيبرآوردها، كل استان س نيآخر

زمان با خط  عمان به زاهدان و زابل هم يايطرح انتقال آب از در كه نيكرد: با توجه به ا حيتصر يشهرك

آغاز شد، اما طبق اعالم  جمهور سيرئ يدئوكنفرانسيبه اصفهان با حضور و فارس جيدوم انتقال آب از خل

 نشده است. فيتعر آن يبرا يمجلس، ظاهراً تاكنون منابع مال ندگانينما

 ييها استفاده كنند؛ استان اياستان كشور از آب در17مصوب كرده  يآب در سند يعال يگفت: شورا يو



   

 

 

111 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 دهند؛ يهاست كارشناسان نسبت به در خط قرمز قرار گرفتن منابعشان هشدار م كه سال آب يخشك و ب

از منابع آب  هكرمان و خراسان ك زد،يو بلوچستان،  ستانيهمچون بوشهر، فارس، هرمزگان، س ييها استان

 مند هستند. و عمان بهره فارس جيخل يايدر

 يمنطق يحل آزاد، راه ياهايكرد: انتقال آب از در انيو بلوچستان ب ستانيدانشگاه س يعلم ئتيعضو ه نيا

با آنكه  ديگو يسازمان ملل هم م يها در خطر است و داده يكشورها يمنابع آب نيتأم يبرا يو علم

را  ايدر نيآب ا زمترمكعب ا ونيليم40روزانه  فارس جيحوزه خل يمحدود است، اما كشورها فارس جيخل

 يبلكه كشاورز ،ياقتصاد يهم نه كشاورز آن يكشاورز يشرب و صنعت و حت يو برا نيريش

 .كنند يهمچون گندم استفاده م يو كاشت محصوالت كياستراتژ

 

 استان كشور نيتر بارش رتبه نخست كم يو بلوچستان دارا ستانيس 

و  ستانيكه گذشت، س ياظهار كرد: در سال زيو بلوچستان ن ستانيشركت آب و فاضالب س رعامليمد

 ،يبارندگ يدرصد96استان كشور را به خود اختصاص داد و با كاهش  نيتر بارش بلوچستان رتبه اول كم

به  ستهشهر آن واب18آب شرب  نيكه تأم ياستان ياز گذشته به صدا در آمد و برا شيب يزنگ تنش آب

 را رقم زده است. يبحران يطيساالنه است، شرا يها بارش

منحوس كرونا كه خود به  روسيمردم با و يشدن زندگ نيعج گر،يد يادامه داد: از سو يقاسم رضا يعل

 ديمز زينسبت به دوران مشابه گذشته شده است ن نيمصرف آب مشترك يدرصد23 شيباعث افزا ييتنها

 .ميداشته باش رو شيرا پ يسخت  ر علت شده تا تابستانب

 انتيدر حفظ و ص تر شيهر چه ب ديو بلوچستان گفت: مردم با ستانيشركت آب و فاضالب س رعامليمد

در  ييجو صرفه يو الگو ميكن نهيكه روش مصرف را به ميباور برس نيبه ا دياز آب كوشش كنند و با

 هنر درست مصرف كردن است. ييجو چراكه صرفه م،يدهشكل انجام  نيمصرف آب را به بهتر
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 هيبه شهروندان توص يآب يروزها با توجه به شروع فصل گرما و استفاده از كولرها نيكرد: ا حيتصر يو

مصرف  يآب يكولرها يرو بان هيشناور و نصب سا مياز هدررفت آب حتماً با تنظ يريشگيپ يبرا شود يم

 حاصل كنند. نانياطم يحفظ منابع انرژ يولر براآب را كنترل و از سالم بودن ك

 نيو همچن ها يسال و بلوچستان و سابقه خشك ستانيس ييوهوا آب طيو شرا ايمجموع با توجه به جغراف در

 يها خسارت تواند يدر استفاده از آب م حيصح يزير و برنامه تيريكمبود منابع آب موجود، عدم مد

مسئوالن  يزير توجه و برنامه ازمنديداشته باشد كه ن يكشور در پ كيراتژمنطقه است يرا برا يريناپذ جبران

 است. نهيزم نيمربوطه در ا

و بلوچستان  ستانيشرب مردم استان س يبرا داريمنابع آب پا نيبه طور قطع تأم ط،يشرا نيبا توجه به ا البته

 ييباال اريبس تيعمان از اهم يايانتقال آب از در ايژرف  يها ازجمله حفر چاه نيگزيجا يها راه قياز طر

 آن هم مد نظر مسئوالن مربوطه باشد. ميدواريبرخوردار است كه ام
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را  آب  يرهاساز روي/ وزارت نهياروم اچهيدر ياياح يدولت برا يها يريتدب يادامه ب

 21/01/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – متوقف كرد

 

 را متوقف كرد آب  يرهاساز روي/ وزارت ن هياروم اچهيدر ياياح يدولت برا يها يريتدب يب ادامه

 هياول يگفت: مقرر بود رهاساز يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريها ـ مد استان گروه

وزارت  ياز سو روزيمترمكعب باشد كه متأسفانه از د ونيليم640 هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ياز سدها

 متوقف شده است. روين

تا  96از سال  هياروم اچهيدر نكهيبا اشاره به ا ه،يدر اروم ميوگو با خبرنگار تسن سرخوش در گفت فرهاد

بستر  رييمدت، تغ نيدر ا ييقرارداد داشت اظهار داشت: پژوهشكده فضا ييضابا پژوهشكده ف 99بهمن 

 اند. كرده يريگ را اندازه اچهيدر

را انجام  يساز ادهيمختصات پ يهزار نقطه و در هشت مرحله، بررس 33راستا در  نيكرد: در ا حيتصر يو

 متر يسانت 60طور متوسط  به چهايپژوهشكده اعالم كرده است، در نيا راًيكه اخ يداده و براساس اعالم

تراز نشان نداده اما در  در يبابت رهاساز يشيافزا چيه افتن،يعمق  نيسبب ا است و در واقع به افتهيعمق 

 است. افتهي رييعمق و حجم تغ

 

 نكرده است يرييآن تغ شدن قيسبب عم به هياروم اچهيدر تراز

است  1271,43 اچهياكنون تراز در گفت: هم يغرب انجيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

 است. افتهي شيدر تراز نگذاشته اما حجم و عمق آن افزا يريتأث نيكه ا

راستا مقرر  نيسال گذشته افزود: در ا يد 10در  رويوزارت ن ياز سو يبا اشاره به ابالغ رهاساز سرخوش

مترمكعب باشد كه متأسفانه از  ونيليم 640 هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ياز سدها هياول يبود رهاساز
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 متوقف شده است. روزيد

 

 شده است يرهاساز اچهيسمت در از آب به يزيناچ مقدار

 640كه  يابالغ زانيانجام شده است كه با م يمترمكعب رهاساز ونيليم 165اظهار داشت: تاكنون  يو

 نشده است. يرهاساز اچهيدر يطيمح ستيدارد و متأسفانه حقابه ز ياريمترمكعب بوده تفاوت بس ونيليم

دچار تخلف  رويوزارت ن نكهيبه ا حيبا تصر يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

است  نيدنبال ا به هياروم اچهيدر يايگفت: ستاد اح كند يو ظلم م يكوتاه اچهيآشكار شده و به حقابه در

 انجام شود. ديبا ت،ابالغ شده اس رويرف توسط خود وزارت نكه براساس منابع و مصا يتا رهاساز

 ونيليم 400و  ارديليم كي زانيم به ياست كه سال گذشته رهاساز يدر حال نيكرد: ا حيتصر يو

 بوده است. زيناچ اريامسال نسبت به سال گذشته بس يرهاساز زانيمترمكعب بوده و در م

 

 هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ياز سدها يرهاساز كاهش

انجام شده  يمترمكعب رهاساز ونيليتنها دو م هياروم ياكنون از سد شهرچا هم" نكهيبا ابراز ا سرخوش

 يمترمكعب رهاساز ونيليم 40سد  نيبراساس منابع و مصارف، از ا ديكه با ياضافه كرد: در حال "است

 .شد يانجام م

كه از  يافزود: در حال شد يانجام م يرهاساز ونيليم 450 ديبوكان با يكاظم دياز سد شه نكهيا انيبا ب يو

 ونيليم 10از سد سلماس  ديبا گريد يشده است و از سو يمترمكعب رهاساز ونيليم 132تنها  زيسد ن نيا

 صفر بوده است. زانيم كه به شد يانجام م يمترمكعب رهاساز

 ونيليم 57 زياز سد مهاباد ن ديبا نيگفت: همچن يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

 شده است. يمترمكعب رهاساز ونيليم 26كه تنها  شد يم يمترمكعب رهاساز
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 را متوقف كرد هياروم اچهيدر يصورت خودسرانه رهاساز به روين وزارت

چون  كرد يرا متوقف م هياروم اچهيدر يصورت خودسرانه رهاساز به رويوزارت ن ديكرد: نبا انيب يو

 اند. شده اچهيها وارد در آب است و فقط روان دهينرس اچهيسمت در به يحجم چندان تاكنون

 ياياح يها به پروژه يبخش انيپا ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح 1400سال  تياظهار داشت: اولو سرخوش

 است. هياروم اچهيو تونل انتقال آب به در خانه هيو تصف هياروم اچهيدر

آب را سوار  تواند ياست كه م دهيرس يشده و به تراز يرياكنون آبگ هم بيس يادامه داد: سد كان يو

صورت كامل  تونل را به نيا ندهيقول داده است كه تا چند ماه آ رويتونل كند و وزارت ن ريسازه آبگ

 برساند. يبردار افتتاح كند و به بهره
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سدها  ريخاذ تيخواهد شد/ وضع ريسال اخ 50سال در  نيتر بارش امسال احتماال كم

 23/01/1400خبرگزاري فارس مورخ  – ستين ميآنچنان وخ

 

 50ها را در  سال نيتر از كم بارش يكي ايگفت: امسال  يو هشدار سازمان هواشناس ينيب شيپ ركليمد

داشت و احتمال  ميخواه 1400را تا مهر  ريسال اخ 50سال  نيتر بارش كم ايو  ميكن يتجربه م ريسال اخ

 .ميركورد بزن يدر موضوع كم بارش يوجود دارد كه حت نيا

 

 
 

 ستين ميا آنچنان وخسده ريذخا تيخواهد شد/ وضع ريسال اخ 50سال در  نيتر بارش احتماال كم امسال

ها در سال  بارش تيفارس، درباره وضع يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت انيائيض صادق

سال  ياست كه از ابتدا نيها اتفاق افتاده ا اظهار داشت: آنچه تاكنون درباره بارش 1399-1400 يزراع
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 م،يا كرده افتيبارش در كشور در متر يليم 111,8)، بهشتيارد 22كنون ( ) تا99(مهر  يجار يزراع

 41حدود  نيبوده است، بنابرا متر يليم 189,7 يبازه زمان نيدر كشور در ا يمتوسط بلندمدت بارندگ

 .ميا درصد كاهش بارش داشته

 

 ميدر كشور ندار يسال زراع انيتا پا يادي* بارش ز

و زمستان انجام  زييفصول پا كشور، در اغلب نقاط كشور، معموال در يها ادامه داد: عمده بارش يو

راستا با درنظر گرفتن  نيدر ا شود، يها در كشور انجام م از بارش يهم بخش ماه نيو در فرورد شود يم

 يها بارش  است خصاست، مش ماندهي) باق1400(مهر  يجار يسال زراع انيتا پا ندهيآ يها آنچه از ماه

 .ميندار يسال زراع انيتا پا ياديز

ماه كشور را  بهشتيارد يها يافزود: اگر كل سهم بارندگ يو هشدار سازمان هواشناس ينيب شيپ ركليمد

با احتساب  نيهمچن  م،يريامسال هم در نظر بگ يسال است را برا يها  يدرصد كل بارندگ 8كه معموال 

كل  سال است و با احتساب يها  يدرصد كل بارندگ 3خردادماه كشور كه معموال  يها يكل سهم بارندگ

 ني تر نانهيسال است، در خوشب يها  يدرصد كل بارندگ 3كه معموال   تابستان كشور يها يسهم بارندگ

 درصد است. 15حدود  ،يسال زراع ماندهيباق يها كشور در ماه يميبلندمدت اقل يكل سهم بارش  حالت،

م محقق شود، با كاهش ه يدرصد بارندگ 15 نياگر ا يحالت حت نيتر نانهياضافه كرد: در خوشب انيائيض

 بود. ميمواجه خواه يبارش سال زراع زانيدر م ياديز

 

 شد رخواهديسال اخ 50سال  نيتر بارش * امسال احتماال كم

سال  50ها را در  سال نيتر از كم بارش يكي ايامسال  ،يجار يسال زراع انيدر پا نياضافه كرد: بنابرا يو

 نيداشت و احتمال ا ميخواه 1400را تا مهر  ريسال اخ 50سال  نيتر بارش كم ايو  ميكن يتجربه م رياخ
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 .ميركورد بزن يدر موضوع كم بارش يوجود دارد كه حت

 

 ريسال اخ 50بارشِ  كم يِزراع يها * سال

 اريبس يسال زراع 3 ر،يسال اخ 50در  نكهيبا اشاره به ا يو هشدار سازمان هواشناس ينيب شيپ ركليمد

درصد كاهش بارش نسبت به سال قبل را  39 زانيم 78ـ  79 يشت: در سال زراعبارش بود، اظهار دا كم

و كم  ميدرصد كمبود بارش نسبت به سال قبل داشت 31,7 زانيم 96 ـ  97 يدر سال زراع نيهمچن م،يداشت

درصد  43,1 زانيبوده است كه م 86ـ  87 يسال زراع م،يا كه در بلندمدت تا كنون داشته يسال نيتر بارش

 .ميا داشته ريسال اخ 50بوده است كه تا كنون در  يسال نيتر و خشك ميا هش بارش داشتهكا

كمتر  يزراع كساليكه بارش  ميداشت يسال گذشته فقط در دو سال زراع 50كرد: در طول  انيب انيائيض

 بود. 86ـ  87سال  يگريبوده است و د 78ـ   79سال  يكيبوده است كه  متر يليم 150از 

 ايحالت  نيتر نانهيدر خوشب ميا را داشته يدرصد كاهش بارندگ 41كرد: امسال كه تا روز گذشته  انيب يو

 بود. ميخواه ريسال اخ 50سال  نيتر كم بارش ايو  ميريگ يقرار م گريدو سال كم بارش د نيدر ب

 

 ندارند يخوب تي/ چهار استان وضعيجار يها در سال زراع استان نيتر بارش * كم

نشان  يو هواشناس يابيشيپ يها اظهار داشت: آنچه كه نقشه يو هشدار سازمان هواشناس ينيب شيپ ركليمد

 توان يتابستان هم چندان نم ينرمال خواهد بود و برا ها يبارندگ  تيامسال وضع بهشتيدر ارد دهد يم

خزر و جنوب سواحل  يها تابستانه عمدتا در استان يها بارش نكهيحساب كرد خصوصا ا ها يبارندگ يرو

رخ  وريموقت خصوصا در ماه شهر يها البيخواهد بود و ممكن است س يشرق كشور به صورت رگبار

 در نظر گرفت. ،ينيب شيپ يدر زمان خودش برا ديرا با طيشرا نيدهد اما ا

 ييها دارند، استان ينامناسب اريبس طيشرا يكه امسال از نظر بارش ييها استان يگفت: به طور كل انيائيض
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از نظر كاهش  يخاص طيهستند كه شرا يو بلوچستان و خراسان جنوب ستانيهرمزگان، كرمان، س رينظ

 خواهند بود. بانيمشكل دست به گر نيها دارند و با ا بارش

 

 ستين ميسدها آنچنان وخ ريذخا تي* وضع

موضوع  نيبه ا ديمتفاوت است و كاربران با يبا مفهوم خشكسال يمفهوم كم بارش نكهيبر ا ديتأك اي يو

 10چون تا حدود  مينداشت ياز نظر بارندگ يمناسب تيوضع 96ـ  97 يتوجه كنند، گفت: در سال زراع

قبل، پر  يزراع الآنكه دو س ليكم بارش بوده است، اما امسال به دل يها از آن هم، اغلب سال شيسال پ

نخواهد  96ـ  97 يسال زراع رينظ تيو وضع ستين ميسدها آنچنان وخ ريذخا تيبارش بوده است وضع

 بود.
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خبرگزاري خبر  – تاالب هامون با افتتاح سد كمال خان در افغانستان تياز وضع ينگران

 23/01/1400فوري مورخ 

 

: تاالب ديگو يكشور م يعيو منابع طب ستيز طيمح يشبكه مل يهماهنگ يكارگروه آب شورا عضو كي

 عتيحقوق طب نيا ديو افغانستان با رانيا يها صاحب حق است و دولت يعيموجود طب كيعنوان  هامون به

 را در نظر داشته باشند.

و در  رانيمرز ا يكيدر نزد مروزين تيخان در وال دولت افغانستان و افتتاح سد كمال دياقدام جد يدرپ

 تيدرباره وضع ستيز طيكارشناسان و فعاالن حوزه مح ياز سو ييها ينگران رمند،يرودخانه ه ريمس

 هامون و خطر خشك شدن آن مطرح شد.  تاالب

در  ينيمطلق سرزم تيحاكم اينام هارمون  به ينيو دكتر وهيدر گذشته ش نكهيبا اشاره به ا رزادهيام مسعود

 يآب يها انينسبت به جر ينامحدود تيكشور حاكم كياز كشورها غالب بوده كه براساس آن  ياريبس

كشور  كيكه  تاس نيغالب در جهان ا نيو دكتر  وهيخود داشت، اظهار كرد: اكنون ش يداخل مرزها

آبه  و سازه احداث كند كه حق يدر آن دستكار ايبرداشت  يآب يها انيجر نياز ا يا باالدست به گونه

وارد  يا دست صدمه نييپا  يعيو حقوق طب دست نييپا شود و به حقوق كشور  تيدست رعا نييپا كشور 

 نشود.

كه تنها  شود يدرنظر گرفته م وستهيپ امر  كيدر جهان رودخانه  يحقوق نينو يها وهيادامه داد: در ش يو

همان  يدارا زين زيآبر يعنيآن  ييهارودخانه و مقصد ن ريبلكه مس ستين تياهم يآن دارا زيآبخ ايسرمنشا 

رودخانه امكان  كي زيآبرو  زياز موارد حوضه آبخ ياريكه در بس ستيدر حال نياست ا تياهم زانيم

 دارد در چند كشور مختلف قرار داشته باشد.

 نكهيكشور با اشاره به ا يعيو منابع طب ستيز طيمح يشبكه مل يهماهنگ يعضو كارگروه آب شورا نيا
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سامانه و موجود  كيقرار دارد، اظهار كرد: رودخانه  رانيدر دو كشور افغانستان و ا رمندينه هرودخا

و مرز را به  شود يم زيكه مانند تاالب سرر يگريو به مكان د رديگ يسرمنشا م ياست كه از مكان يعيطب

 .شناسد ينم تيرسم

 يها شرفتيپ ا است و اكنون با توجه به ه انسان نيب يقرارداد يكشورها امور نيب يادامه داد: مرزبند يو

لحاظ  نوع اقدامات به نيآب را قطع كنند اما ا يها انيجر يعيطب يرهايها قادر هستند مس انسان يفناور

نوع اقدامات  نيآن ا بر وهعال شود يم عتينظم و چرخه طب ختنينادرست است چراكه باعث برهم ر يعيطب

صرف  تواند يكشور نم كي يعني شوند يشناخته نم تيبه رسم گريدر جهان د ديجد يها وهيبراساس ش

دست را  نييپا در باالدست حق كشور   كيتيبرتر ژئوپول تيموقع اي زيقدرت در باالدست حوضه آبر

 كند. عييتض

احداث سد كمال خان بر  نهيدولت افغانستان در زم ديدرباره اقدامات جد ستيز طيكارشناس مح نيا

بلكه با هم برادر،  ستين هيبا كشور افغانستان تنها همسا راني(هلمند)  اظهار كرد: ا رمنديبستر روخانه ه

 يها شهيكه ر يا هيبه همسا بتدولت افغانستان نس ياقدام از سو نيا نيقيزبان هستند و قطع به  و هم نيد هم

 نخواهد بود. بندهيدارند ز گريكديبا يا دهيدر هم تن يو فرهنگ يخيتار

قطعا  رديبگ عتيرا از طب يا آبه ها حق اعمال ما است و اگر انسان نهييانعكاس آ عتيطب ادامه داد: يو

را از ما  گريد يعياز منابع طب ياريو بس ستيز طيدر برابر آن واكنش نشان خواهد دارد و مح زين عتيطب

از حد  شيب يبه دستكار امو اقد ميسر خم كن عتيبهتر است كه در مقابل قدرت طب نيخواهد گرفت بنابرا

 .مينكن عتيطب تيريتوان مد

 

 و افغانستان رانيهامون و سرنوشت مشترك ا يها تاالب

بابا در كشور  يها كه از كوه رمنديگفت: رودخانه ه رمنديرودخانه ه زيدرباره حوضه آبر رزادهيام
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 كيهامون  يها اچهي. درشود يم زيهامون سرر يها اچهيبه در تيو در نها رديگ يافغانستان سرچشمه م

 رانيا يپوزك در كشورها هامون  ران،يهامون در كشور ا اچهيو بلكه از سه بخش در ستندين وستهيپ تاالب 

 شده است. ليتشك يو افغانستان و هامون صابر

قرار دارد. از  رانياز آن در كشور ا يهامون در كشور افغانستان و بخش يها از تاالب يادامه داد: بخش يو

 نمود دارد. زين عتيدر طب يو دولت و ملت افغانستان حت رانيكشور ا نيمشترك برو سرنوشت  نيا

كشور، حجم  يعيو منابع طب ستيز طيمح يشبكه مل يهماهنگ يعضو كارگروه آب شورا نيگفته ا به

حجم  نيپرداخت ا  ايپرسش مطرح شود كه آ  نياست اما اگر ا اديز اريهامون بس يها تاالب ازيآب مورد ن

ارزش دارد  مااقدام حت نيا گفت كه  دياست و ارزش دارد؟ با ياقتصاد يها كار تاالب نيبه ا آبه حق

 تيرعا يهامون به درست يها آبه تاالب پرداخت حق كه  يزمان زينه چندان دور ن يها چراكه در سال

كه  يتشيبر نقش مع عالوه نيهمچن ميبود يو جوامع محل ستانيمردم س شتيشاهد نقش آن در مع شد يم

 120 يبادها انيعبور جر براثركه  آمد يحساب م به يعيكولر طب كيدارد  يجوامع محل يها برا تاالب نيا

 انيشدت االن از جر به ستانيو آن زمان مردم س كرد يهوا را خنك م انياز بستر آن جر ستانيروزه س

 .كردند ينم يروزه احساس ناراحت 120 يبادها

از دست رفته بلكه  ها شتيها نه تنها مع تاالب نيآبه ا نشدن درست حق نيتام ت عل ادامه داد: اكنون به يو

روزه با خود رسوبات را  120 يشده است و بادها ليهامون به منشا گرد و خاك تبد دهيكف تاالب خشك

 .آورد يبه ارمغان م ستانيمردم س يبرا

 

 صاحب حق است يعيموجود طب كيعنوان  به هامون

و  رمنديآبه رودخانه ه حق زانيدولت افغانستان در رابطه با كاهش م دياقدامات جد نكهيا نايبا ب رزادهيام

 يبرا ياديز يها بتيو مص ميرا از دست ده يعيطب كرهيپ  نيكه ما چند شود يهامون باعث م يها تاالب
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 زينها  است، تاالب ياديز تياهم يشود، گفت: همانطور كه در جهان حقوق بشر دارا جاديمنطقه ا

از حد باعث شده  شيب يبشرمدار صاحب حق هستند. متاسفانه در حال حاضر  يعيموجود طب كيعنوان  به

طور  را به يعيها و منابع طب كه اگر شاخص ميو تصور كن ميغافل شو يعيطب يها شاخص يكسرياز 

 ستيدر حال نيا ميا كرده تيرعاعقل را  طيانصاف، اخالق و شرا ميكن ميچند كشور تقس نيب يا عادالنه

بشر برسر آن توافق  يبرا يالملل نياست كه در مجامع ب يفراتر از حقوق عتيطب تيكه شاخص و موجود

 .ميكن يم

بدون در نظر  توانند يها نم صاحب حق است و دولت يعيموجود طب كيعنوان  ها به كرد: تاالب  ديتاك يو

موجود زنده از  اردهايليم اتيو ح شود يم يعيطب تيكه مربوط به آن موجود يگرفتن حقوق

و  رندينظر نگ رپرندگان مهاجر در ارتباط و اتصال با آن هستند را د و  اهانيگرفته تا گ ها سميكروارگانيم

 خود توافق كنند. نيحقوق ب نيبدون توجه به ا

ر د يشود و زمان دهيد ديبا يا در هر معاهده يستيز طيمح تيگفت: حقوق موجود انيپا در  رزادهيام

مساله خاص، حق  نيكه در ا عتيادامه خواهد داشت كه حق طب اتيدو كشور بقا و ح نيا يمنطقه مرز

 شود. تيو رعا دهياست د رمنديهامون و رودخانه ه يها تاالب

 سناي: امنبع
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درصد مساحت استان  80؛ انتقال آب به اصفهان يها طرح يبه اجرا يبخش لزوم سرعت

 24/01/1400روزنامه سبزينه مورخ  – است يسال خشك رياصفهان درگ

 

 نيتر ياز اصل يكياطق، من نيا ياتيعنوان شاهرگ ح به رود ندهيزا يو خشك رانيا يمناطق مركز يآب كم

مدت انتقال آب، حفظ منابع  بلندمدت و كوتاه يها راستا، طرح نيمشكالت امروز كشورمان است. در هم

 جزوخطه،  نيرفت از مشكالت ا برون يگذشته برا يها ها آب در سال و كاهش هدررفت يآب

 يسال خشك ريبه معضالت فراگانتقال آب با توجه  يها طرح يامر قرار گرفت. اجرا انيمتول يها تياولو

است كه  ريناپذ اجتناب يكارشناسان ضرورت ديبه تأك رود ندهيزا يخشك ژهيو در اصفهان به يآب و كم

در مناطق  يسال خشك تي. وضعشندينديب يا ژهيو ريمنطقه تداب ياساس ازين نيتحقق ا يبرا ديبا زانير برنامه

وجود آورده و در  را به يا دهيهاست كه مشكالت عد دههاستان اصفهان  ژهيو متعدد در مركز كشور و به

و مشكالت   از گذشته سخت شيرا ب طيشرا يدنيو آب آشام يكشاورز ست،يز طيمختلف مح يها بخش

 تر كرده است. را افزون

منطقه منتشر شده  يها و رسانه ياجتماع يها آب در شبكه يبند رهيكه خبر از ج ييها نبوده روزها و ماه كم

شده  گزارش مطرح گر،يد يداده است. از سو شيافزا شياز پ شيفصول گرم ب يها را برا دغهو دغ

است.  يسال كخش ريدرصد از مساحت استان اصفهان درگ6/80كه  است  نيا بر يمبن يسازمان هواشناس

 ريدرصد درگ5/14در اصفهان  يسال خشك ريگزارش، از مجموع مقدار مساحت درگ نيبراساس ا

و  ديشد يسال خشك ريدرصد درگ4/21متوسط،  يسال خشك ريدرصد درگ3/20 ف،يفخ يسال خشك

 است. ديشد اريبس يسال خشك ريدرصد درگ4/24

 يمقدار بارندگ نياست كه ا متر يليم 124بر  ) تاكنون بالغ99(اول مهر  يسال آب يها از ابتدا بارش زانيم

درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال 35) متر يليم192مشابه درازمدت ( يها دوره نيانگينسبت به م
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شده تاكنون  ادي زماناز  زي. حجم بارش ندهد يدرصد كاهش را نشان م50) متر يليم248گذشته ( يآب

 مترمكعب بوده است. ونيليم244و  ارديليم355

 

 رانيا يها در فالت مركز بارش يدرصد56 كاهش

 سهيدر مقا رود، ياز آن به شمار م يبخش رود ندهياز زيكه حوضه آبر رانيا يبارش در فالت مركز مقدار

است. بر اساس  افتهيدرصد كاهش 40ساله) 52درصد و نسبت به متوسط درازمدت (56با سال گذشته 

كل  يرافرصت بارش ب نيدر فصل بهار كه آخر ها ينيب شيطبق پ ،ياعالم مسئوالن سازمان هواشناس

امسال  يها خود به دامنه چالش نيشد و ا ميرو نخواه بهرو يا مالحظه قابل يها كشور است، با بارش

 .ديافزا يم

 نيساكنان ا يرا برا يگرم و سخت يها بنا به گفته مسئوالن امر، ماه رود ندهيهم كمبود آب در سد زا امسال

دارد، تنها  تيمترمكعب ظرف ونيليم400و  ارديليم كيكه  يسد نيروزها در ا نياستان رقم خواهد زد. ا

 شده است. رهيآب مترمكعب ذخ ونيليم310از  شيب

 

 است يمصرف الزام تيريمد م،يآب دار نيتأم مشكل

آب بودن كشور و  گفت: با توجه به كم رنايشركت آب و فاضالب اصفهان به ا رعامليارتباط مد نيا در

 تيريمدداشت و  يزير برنامه ديبا رو، شيو كاهش اثرات مخاطرات پ يسازگار يبرا ،يسال تكرار خشك

 .شود يمهم محسوب م نيبه ا يابيدست يبرا يمنابع آب از اقدامات عمل

 تيكشور وضع يكه منابع آب دهد ينشان م يجار يسال آب يبارندگ يها افزود: شاخص ينيام هاشم

مصرف آب در تمام  ديبا يسال خشك دهياز پد يرفت از آثار ناش برون يبرا نيندارد. بنابرا يمطلوب

 يها در ماه يدنيآب آشام نيتأم يبرا يصورت مشكالت نيا ريشود؛ در غ تيريمد يوببه خ ها نهيزم
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 داشت. ميخواه رو شيپ

 جهيو درنت ياست كه به علت كاهش نزوالت جو يسال خشك ريمنطقه از كشور اس نيادامه داد: ا يو

 .دكن يدست و پنجه نرم م ياديز اريبا مشكالت بس ينيرزميو ز يسطح يها آب زانيكاهش م

 رانيا يخطه مركز نيهم مشهود است، در ا يها براساس آمار موجود كه البته در سطح مل بارش كاهش

 افزوده است. زين ياهال يها ياكنون بر نگران شده و از هم انياز گذشته نما شيب

 

 خطرناك در نصف جهان يچالش ن،يزم فرونشست

هاست به صدا  است كه اگرچه مدت يخطر زنگ گريد ن،يآمار و ارقام مربوط به فرونشست زم مشاهده

 نيمختلف ا يها در دشت نيآن را گرفت. نرخ فرونشست زم شيافزا ينشده جلو ريتا د ديدرآمده، اما با

واقع  اريو مه مالدامنه غرب برخوار واقع در ش يها . دشتشود يزده م نيتخم متر يسانت18تا  15استان از 

 مخرب و خطرناك دارند. دهيپد نيا ثيحرا از  تيوضع نيدر جنوب استان، بدتر

از  شيموضوع ب نياست و ا نيوقوع فرونشست زم يعامل اصل ،ينيرزميمنابع آب ز ديو افت شد كاهش

 نيدر ا نياز فرونشست زم يروند، مشكالت ناش نيگرفته شود و در صورت ادامه ا يجد ديگذشته با

 .ابدي يم شيروز افزا استان روزبه

 

 در اصفهان ينيرزميز يآبمنابع  ديشد افت 

متر 5/1تا  كيطور متوسط  استان اصفهان، ساالنه به ينيرزميز يها افت آب ستگاه،يا33سنجش  براساس

 .شود يبرآورد م

 نياصفهان است. بر هم ينيرزميز يها كاهش آب لياز دال يكي رود، ندهيرودخانه زا يا دوره خشكاندن

 نيانتقال آب به ا يها طرح يت در گام نخست و اجرادر باالدس هيرو يب يها اساس توقف برداشت
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 ضرورت دارد. زيحوضه آبر

 يها موضوع سال نيو ا ستين يماه است كه آب در بستر رودخانه جار بر هشت تاكنون، بالغ شيسال پ از

 .شد يتكرار م تر شيب ايبا مدت زمان كم  زيقبل ن

 

 ندادن حقابه صيو تخص يگاوخون تاالب 

به خشكاندن قسمت اعظم  توان يمثال م ياست، برا اديهم پردامنه و ز اريكه بس يطيحم ستيز ثيح از

رطوبت دارد،  يطيمح ستيپهنه ز نيتنها چهار درصد از ا كه نياشاره كرد. ا يگاوخون يالملل نيتاالب ب

 .كند يم دايپ شيبه آن باز هم افزا يتوجه ياست كه در صورت ب ينديخبر ناخوشا

كاهش  يگذشته و البته تا حدود يها صورت منظم در سال به يطيمح ستيابه زحق افتنين صيتخص

 وجود آورده است. گرانبها به يطيمح ستيعرصه ز نيا يرا برا ينامناسب طيشرا نيها چن بارش

مطالعات  يدارد و بر مبنا يرا در پ زگردهايمانند انتشار ر يشدن تاالب خطرات متعدد خشك

قرار خواهد  ريتأث بر هفت استان را تحت و افزون يلومتريتا شعاع هزاران ك زگردهاير نيگرفته، ا صورت

 ياز منابع آب يرقانونيو غ هيرو يب يها از برداشت يريجلوگ رود، ندهيرودخانه زا يدائم يساز يداد و جار

 نياساز  چاره رود، ندهيزا زيانتقال آب به حوضه آبر يها طرح ياجرا يباالدست منطقه و كمك در راستا

 معضل است.

 نيو تأم يسال و خشك مياقل رييتغ ،يدر باالدست، كاهش آب ورود يرقانونيو غ هيرو يب يها برداشت

تاالب را به خطر انداخته و به  نيا اتيكه ح شود يعنوان م ييها ازجمله چالش يعيطب يها نشدن حقابه

گرد  ديبه كانون تول ار ياالب گاوخونت تواند يروند م نيادامه ا ست،يز طيگفته مسئوالن و كارشناسان مح

 است. يحقابه آن ضرور نيتأم نيقرار دهد؛ بنابرا ريتأث را تحت ياديكند و تا شعاع ز ليو غبار تبد
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 ستيز طيمح يداريدر پا رود ندهيمهم زا نقش

 يها است كه از كوه رانيا يرودخانه منطقه مركز نيتر بزرگ لومتر،يك400بر  به طول افزون رود ندهيزا

و  رود يم شيبه سمت شرق پ رانيا يمركز ريو در كو رديگ يزردكوه سرچشمه م ژهيو به يزاگرس مركز

 .زدير يدر شرق اصفهان م يبه تاالب گاوخون تيدر نها

 ست،يز طيمح اتيح ،يدنيآب آشام نيتأم ست،يز طيمح يداريو موثر در پا ياصل يرودخانه كه نقش نيا

به  رياخ يها دارد، در دهه يتاالب گاوخون يو هست يمنطقه مركز يشگراقتصاد و گرد ،يرونق كشاورز

كاهش  يو تا حدود تيتراكم جمع گر،يدر باالدست، انتقال آب به حوضه د يرقانونيغ يها علت برداشت 

 ياغلب در فصول گرم و حت دست نييو در پا ليتبد يا دوره انيرودخانه با جر كيبه  ها، يبارندگ ينسب

 مواجه شده است. يبا خشك م،يكردن هست يكه در حال سپر ييروزها نيسال مانند چنسرد  يروزها

 ياجرا يبرا تر شياظهار كرد: تالش هر چه ب زياصفهان ن يبحران استاندار تيريمد ركليرابطه مد نيا در

با توجه و امسال  كند يم دايپ يتر شيب تيسال به سال اهم رود، ندهيزا زيانتقال آب به حوضه آبر يها طرح

 استان دوچندان خواهد شد. يها ها چالش به كاهش بارش

از  يريجلوگ رود، ندهيزا زيانتقال آب به حوضه آبر يها طرح ياز اجرا ريافزود: به غ فروش شهيش منصور

 يريگيپ يتر شيب تيبا جد ديدارد، با انيدر باالدست رودخانه كه آب در آن جر يرقانونيغ يها برداشت

 شود.

 

 از كمبود آب اصفهان يكننده بخش ، رفع3هرنگكو طرح 

پروژه انتقال  نيتر شامل سد و تونل، مهم 3اعتقاد مسئوالن و كارشناسان امر، طرح انتقال آب كوهرنگ به

وعده داده شده آن  يبردار ها از زمان بهره كه اگرچه سال رود يبه شمار م رود ندهيزا زيآب به حوضه آبر

آباد و  طرح بهشت گر،يد فدر حال اجراست. از طر يتر شيب تيبا جد رياخاما در چند سال  گذرد، يم
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 دنبال شود. تياز قبل با جد شيب ديبه اصفهان با يرسان سامانه دوم آب

 زانيآب به م نيبا هدف تأم 77شامل سد و تونل در سال 3طرح انتقال آب كوهرنگ يياجرا اتيعمل

آغاز و قرارداد  رانيا ياز كمبود آب منطقه مركز يبخش نيتأم يمترمكعب در سال برا ونيليم250حدود 

امر در  نيبرسد كه ا يبردار به بهره 93بسته شد و قرار بود سال 89ساخت سد تونل سوم كوهرنگ در سال

 آن زمان محقق نشد.

انجام شده، امسال  ينيب شيداشته است، براساس پ يكيزيف شرفتيدرصد پ50كه تاكنون حدود  3كوهرنگ سد

 .ديبه اتمام خواهد رس ندهيمتر تا سال آ120به ارتفاع  يسد دو قوس نيساخت ا اتيو عمل شود يم يريآبگ

 

 روزافزون يتيآباد با اهم طرح بهشت يجراا 

شامل احداث  رانيا يآباد به فالت مركز طرح انتقال آب به مركز كشور، طرح انتقال آب از بهشت گريد

جنوب  يلومتريك35متر، سامانه انتقال آب تا منطقه شلمزار (در 178به ارتفاع  يمترمكعب ارديليم5/1سد 

مشترك و بخش احداث خطوط انتقال از  يا ) كه سامانهياريشهركرد واقع در استان چهارمحال و بخت

  سامانه انتقال آب از شلمزار به اصفهان است.

و تونل  يسد بتن كيبر  طرح مشتمل نيمطالعات ا شيسال پ13اصفهان حدود  يا آب منطقه شركت

آن و با حذف تونل، با انجام آن  يبا بازنگر ازدهميدر دولت  رويرا آغاز كرد كه وزارت ن يلومتريك60

 سد موافقت كرد. كياحداث  نيپمپاژ و همچن ستگاهيخط لوله و ا قياز طر

 

 ستين يدر اصفهان شوخ يدنيآب آشام كمبود

از نان  يخطه را حت نيطرح مهم مرتبط با آب در ا گريبه اصفهان، د يرسان طرح سامانه دوم آب ياجرا

آب به شمار  كننده نيطرح مهم تأم گريكه د ياتيپروژه ح نيا تياهم حي. در توضاند دهيتر نام شب واجب
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در غرب استان و از  يعل خياشباب خانه هياصفهان از سامانه تصف يدنيكه اكنون آب آشام ميبدان ديبا رود، يم

 است. هيمترمكعب آب بر ثان5/10بر  انتقال آن بالغ تيكه ظرف شود يم نيتأم يمترلويك18تونل  قيطر

مترمكعب 15استان  يكنون ازيشركت آب و فاضالب استان اصفهان، ن يها مطابق گزارش كه نيمهم ا نكته

ه را ب تياز روزها وضع ياريدر بس اريد نيدر ا يدنيتوجه آب آشام كمبود قابل نياست. بنابرا هيبر ثان

 .آورد يحالت هشدار درم

اما رشد  كند، يم نيروستا در استان اصفهان تأم300شهر و 56) آب يعل خي(باباش خانه هيتصف نياول ا سامانه

و وقوع هرگونه اتفاق ناگوار و توقف  خانه هيتصف نياستفاده شهروندان، احتمال نقص در ا شيو افزا تيجمع

 رو شود. به بحران رو يو حت شكلخطه با م نيمردم ا يدنيامآب آش نيآن، سبب خواهد شد كه تأم تيفعال

 45لومتريكه در ك رود يبه شمار م رانيآب ا يها خانه هيتصف نيتر از بزرگ يكي ،يعل خيباباش خانه هيتصف

 نيتر ييدر ابتدا خانه هيتصف نيواقع شده است. آب ا رود ندهيشهركرد و در جوار شهر زا-جاده اصفهان

مجموعه  نيباالتر از ا لومتريك آسمان در فاصله هشت و پس از آن از سد چم رود ندهينقطه، از سد زا

 .شود يم نيتأم دهيكانال سرپوش لهيوس به

 

 به اصفهان يرسان طرح دوم آب ياجرا 

اصفهان را با اختالل و مشكل  يرسان گذشته كه شبكه آب يها در سال آمده شيحوادث پ ياجمال يبررس

 .كند يخطه را دوچندان م نيا يرسان از سامانه دوم آب يبردار احداث و بهرهمواجه كرد، ضرورت 

و خطوط انتقال دارد  خانه هيتصف كيشده و  ليتونل تشك لومتريك27به اصفهان از  يرسان دوم آب سامانه

اصفهان و مخزن گَورت در شرق  يدر مجاورت دانشگاه صنعت الفيآب پ يكه آب را به مخازن نگهدار

 .كند يمنتقل ماصفهان 

طرح از  ني. اعتبار اشود يم يريگيپ زيموارد پروژه ن گريشده و د يبردار زمان حاضر تونل آماده بهره در
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شركت آب و فاضالب از محل  يها كمك ،يا شركت آب منطقه ياز منابع داخل يگذار هيسرما قيطر

 شهر در حال انجام است. يبا مجوز شورا 3تبصره

دارد و حدود  شرفتيدرصد پ40حدود  خانه هيسال و مرحله اول تصف از سه شيب يبند طرح زمان خود

مازاد آب و  يها نياز محل فروش زم نيسامانه اجرا شده است. همچن ياز خط اضطرار لومتريك15

 اعتبار خواهد شد. نيقانون بودجه تأم 12در قالب تبصره ها نهيهز ،يا فاضالب و شركت آب منطقه

است و در صورت  2موسوم به گالب خانه هيبه اصفهان شامل تونل انتقال آب و تصف يرسان دوم آب سامانه

 اچهيآب در لومتر،يك27شهرستان استان اصفهان به طول 14به  يرسان عنوان طرح توسعه آب به يبردار بهره

 يبردار در اواسط دهه گذشته به بهره ديسامانه با نيا دهد؛ يانتقال م خانه هيرا به تصف رود ندهيسد زا

 امر صورت نگرفته است. نياما هنوز ا د،يرس يم

كرد و خواهان  دياستان بازد نيا يرسان سامانه دوم آب تمام مهيطرح ن تيوضع نياصفهان از آخر استاندار

 آن شد. يياجرا اتيبه عمل دنيسرعت بخش

از مشكالت  يبخش تواند ياست كه م خانه هيخط انتقال آب و تصف يسامانه دارا نيگفت: ا ييرضا عباس

 اصفهان را برطرف كند. يدنيآب آشام

 يسال مشكالت خشك ها، تيظرف ياز تمام يريگ استان تالش دارد با بهره تيريادامه داد: مجموعه مد يو

 حل كند. ستيز طيمح نيو همچن يدنيو آشام يكشاورز ،يصنعت يها و كمبود آب استان را در بخش

 نيا انيو متول مانكارانيو اظهار كرد: از پ ديتأك يرسان ه روند آبب دنياصفهان بر سرعت بخش استاندار

 طرح به اتمام برسد. نيا ندهيطرح خواسته شد تا دوماه آ

در مصرف آب اهتمام الزم داشته باشند،  ييجو حال مردم نسبت به صرفه نيكرد: در ع حيتصر ييرضا

 ز مشكالت وجود دارد.احتمال برو ،يجار يدر سال آب يچراكه با وجود كاهش بارندگ
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 24/01/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ  –يخشكسال يو تلخ قنوات در پ زيانگ سكوت غم

 

و  يسطح يها از آب هيرو يب يها برداشت يجلو مياست و اگر نتوان يعيطب يبال كي يخشكسال

 .ميها باش ها و چشمه آب از جمله قنوات، چاه نيمنابع تأم يشاهد نابود ديبا م،يريدر كشور را بگ ينيرزميز

 لياما امروز به دل كرد، يم نيدرصد آب كشور را تام 10به  كينزد ياريچهارمحال و بخت يروز

مختلف اعم از شرب،  يها در بخش يآب در حوزه آب با بحران كم تيريمتعدد و  سوءمد يها يخشكسال

 يپر آب بودند و كشاورزان برا ياستان روز نيكه در ا ييها و صنعت مواجه است، قنات يكشاورز

 اند. مواجه شده يو خشك يبا كاهش آبده كردند يها استفاده م از آن يكشاورز ياراض ياريآب

مورد توجه  يدر حوزه كشاورز يآب ماز ك يجبران بخش يقنوات برا يايمرمت و اح ريچند سال اخ در

نداشته باشد، قطعا  يچندان ريقنوات تاث يايدر اح يسرعت الكپشت نيا رسد ينظر م قرار گرفته است، اما به

محدود است و  يآب نابعم رايز رد،يقرار بگ تيدر اولو زيمصرف ن تيريمد ديآب با نيدر كنار مسئله تام

 نباشد. ريع امكانپذمناب نيبه ا يدسترس گريامكان دارد د

 يايمرمت و اح ديبا يصرف نظر از مسائل اقتصاد نيدارند، بنابرا ييباال تياهم ياز نظر اجتماع ها قنات

در  يبخش كشاورز  يآب برا نيتام يبرا يقنوات محل رايز رد،يقرار بگ تيقنوات در اولو نيا

موضوع  نيا دياست، با زيانگ و غم داستان تلخ كيقنوات  يآب و كم يهستند، خشك ياريچهارمحال و بخت

 شود. يتلق انيمتول يعنوان هشدار برا به

 

 است بر نهيكار هز كيقنوات  ياياح

 يايو اح ميترم تيآب دانشگاه شهركرد، در خصوص اهم يگروه مهندس اريدانش يرعباسيم رسول

ت و كاهش سطح قنا وارهيد ختنير ،يخشكسال ه،يرو يمانند برداشت ب يقنوات، اظهار كرد: عوامل
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 يايقبل از اح ديبا نيدارد، بنابرا ريخشك شدن قنات تاث ايو  يدر كاهش آبده ينيرزميآب ز يها سفره

 مشخص شود. يو كاهش آبده يقنوات عامل خشك

و مرمت قنات مرتفع خواهد  يروبيمشكل با ال نيقنات است ا يعامل كم آب وارهيد ختنيافزود: اگر ر يو

 يبا اقدامات توان ياست، م ينيزم ريز يها مربوط به كاهش سطح سفره يآبده كه كاهش يشد، در صورت

آبخوان به  هيذتغ يبرا البيپخش س يها ستميو س ينيرزميآب ز ها به سمت سفره آب روان تيهدا رينظ

 قنوات كمك كرد. ياياح

از چهارمحال و  ييها داد: در بخش حياست، توض بر نهيكار هز كيقنوات  ياياح نكهيا انيبا ب يرعباسيم

برداشت آب از  زانيكشت م يبا اصالح الگو ميوابسته به قنوات است، اگر بتوان يكشاورز ياريبخت

 قنوات جبران خواهد شد. يو آبده يآب مشكل كم يقطعا تا حدود م،يقنوات را كاهش ده

 يآب  در سال يبارندگ ريبا اشاره به كاهش چشمگ ياريمنابع آب چهارمحال و بخت قاتيمركز تحق سيرئ

 دهيجبران كمبود بارش د يبرا يبرا ييدورنما يشد: براساس گزارشات سازمان هواشناس ادآوري ،يجار

 .ميمواجه يامسال در اكثر نقاط استان با خشكسال شود، ينم

كشت اصالح شود، قطعا در  يالگو يدر بخش كشاورز ديبا يكرد: در بحران خشكسال ديتاك يو

 خواهد كرد. دايقنوات كاهش پ يآبده يخشكسال تيوضع

 

 خشك هستند ياريچهارمحال و بخت يها سوم قنات كي

با اشاره به  ياريچهارمحال و بخت يمسئول مطالعات آب و خاك سازمان جهادكشاورز يادگاري ژنيب

 نيسوم ا كيوجود دارد، اظهار كرد: حدود  ياريرشته قنات در چهارمحال و بخت 840حدود  نكهيا

رشته قنات در استان مرمت،  80طور متوسط ساالنه حدود  ال حاضر خشك هستند، بهها در ح قنات

 .شود يم ايو اح يروبيال
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قنوات  يايبه بحث مرمت و اح يو استان ياعتبار مل الير ارديليم 31ادامه داد: سال گذشته حدود  يو

كرده  دايكاهش پ الير ارديليم 25رقم به حدود  نياما امسال ا افت،ياختصاص  ياريچهارمحال و بخت

 .ميده شياعتبار را افزا نيا مياست، درصدد هست

است، خاطرنشان  يسازمان جهادكشاورز فيقنوات جزو وظا يايمرمت و اح نكهيبر ا ديبا تاك يادگاري

در حدود پنج درصد از آب  يبخش راياست، ز يدر بخش كشاورز تياولو كيمسئله  نيا نيكرد: همچن

 .شود يم نيقنوات تام نيا قياز طر يزكشاور يبرا ازيمورد ن

ادامه داد: قنوات در سطح استان  ياريچهارمحال و بخت يآب و خاك سازمان جهادكشاورز مطالعات

قنوات در كنار اصالح  ياياح دياست، با ييباال تياهم يقنوات دارا ياياح نيپراكنده هستند، بنابرا

 10تا  ولعملكرد محص يا متراكم و گلخانه يها تطور مثال در كش به رد،يكشت مدنظر قرار بگ يالگو

 .كند يم دايپ شيبرابر افزا

 تيو كارون اهم رود ندهيزا زيوجود آمده در حوضه آبر ها، مشكالت به كمبود بارش نكهيا انيبا ب يو

و  يقنوات مباحث اقتصاد يايرا دو چندان كرده است، گفت: در اح يقنوات در حوزه كشاورز ياياح

 .شود يده ميموضوع د نيدر ا زين ياجتماع طيكشاورزان و شرا شتيبلكه مع ست،يودن مطرح نصرفه ب به
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 دينيب يم نهيكشور/ بحران آب از آنچه در آ زيحوضه آبر 15بارش در  زانيصفر مطلق؛ م

  25/01/1400خبرگزاري فارس مورخ  – است تر كيبه شما نزد

 

 يدرصد 40 شيافزا«را در كنار گزاره  »يبارندگ زانيم يدرصد 50كاهش «اگر گزاره  يفعل طيشرا در

 شد. ميواهآب خ نيتام نهيبحران در زم كي جاديمتوجه ا م،يقرار ده» مصرف آب

 تر كيبه شما نزد دينيب يم نهيكشور/ بحران آب از آنچه در آ زيحوضه آبر 15بارش در  زانيمطلق؛ م صفر

 است

 زانيم رامونيپ رانيمنابع آب ا تيريفارس، گزارش شركت مد يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 طيكننده از شرا اوضاع نگران انگريب 1400ماه سال  نيفرورد 24تا  1399كشور از مهر ماه  يها يبارندگ

 است. يكشور در سال جار يآب

بوده  متريليم 125تاكنون  يجار يكشور از ابتداس سال آب يبارندگ زانيگزارش، م نياطالعات ا يمبنا بر

 گرياست. به عبارت د دهيبه ثبت رس متريليم 260گذشته  يكه متوسط بارش كشور در سال آب يدر حال

 دايپ كاهشرا  يدرصد 52گذشته كاهش  ينسبت به سال آب يجار يشور در سال آببارش كل ك زانيم

 كرده است.

 

 كشور زيحوضه آبر 15*بارش صفر در 

فالت  رينظ زيآبر يها كه در حوضه دهيبه ثبت رس متريليم 125كشور  يافتيبارش در زانيم يطيشرا در

 زانيمناطق م نيو در ا ميبود يمتريليم 19و  تريلميم 75شاهد بارش  بيبه ترت يو فالت شرق يمركز

 را تجربه كرده است. يدرصد 84تا  60نسبت به سال گذشته كاهش  يبارندگ

و طشك، بختگان و مهارلو  جياز جمله بندرعباس و سد 2درجه  زيحوضه آبر 15بارش در  زانيم يطرف از
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 .كند يتر از گذشته م ردهبحران آب را گست ديتشد نهيبا ثبت ركورد بارش صفر، زم يجار يدر سال آب

كه احتمال  نيبا اشاره به ا يو هشدار سازمان هواشناس ينيب شيپ ركليمد ان،يائيراستا، صادق ض نيهم در

ها  سال نيتر از كم بارش يكي ايامسال « گفت: م،يركورد بزن يدر موضوع كم بارش يوجود دارد، حت نيا

 »داشت. ميخواه 1400مهر  تارا  ريسال اخ 50سال  نيتر بارش كم ايو  ميكن يتجربه م ريسال اخ 50را در 

كشور پس از بارش فراوان  ياز بدنه كارشناس يكه بخش خورد يرقم م يطيكشور در شرا يبارندگ كاهش

 رانيا ميساله كشور دادند و اعالم كردند، اقل 10 ي، خبر از اتمام دوره خشكسال1398-1397 يسال آب

 شده است. يوارد دوره ترسال

 

 كرونا وعيدر سال ش يمصرف آب مشتركان خانگ يدرصد 40 شي*افزا

مصرف مشتركان آب در كشور  زانيم يكمتر از حد تصور به سراغ بررس اريبس يعلم به بارندگ با

گذشته با   مصرف آب كشور در سال زانيصنعت آب در كشور، م اني. بر اساس اظهارات متولميرو يم

 ست.مواجه شده ا يقابل توجه شيافزا

 تختيمتر مكعب آب در پا ارديليم 1ساالنه  نكهيبا اشاره به ا روين ريوز ان،يراستا، رضا اردكان نيهم در

كه در  يمواجه شده است، به طور يبا رشد جد يمصرف آب در سال جار« گفت: شود، يمصرف م

 .»ميا درصد مصرف آب شرب بوده 40تا  شيشهرها شاهد افزا از كالن يبرخ

كرونا و اهتمام مردم به نكات  روسيگسترده و وعيمصرف را ش شيافزا نيا ياصل ليدل انيناردكا البته

 عنوان كرده است. يبهداشت

 

 بحران آب يچيمصرف دو لبه ق شيو افزا ي*كاهش بارندگ

 يدرصد 40 شيافزا«را در كنار گزاره  »يبارندگ زانيم يدرصد 50كاهش «اگر گزاره  يفعل طيشرا در



   

 

 

137 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 شد. ميآب خواه نيتام نهيبحران در زم كي جاديمتوجه ا م،يدهقرار » مصرف آب

كرده  جاديا يمصرف آب را خصوصا در بخش خانگ شيافزا نهيگفت، اگرچه كرونا زم ديرابطه با نيا در

 متوقف شود. ليدل نيمصرف در حوزه آب به ا تيريمد يها استيس دياست اما نبا

 تيريمد يها استيس ديبا رويوزارت ن نكهيبا اشاره به ا يكارشناس انرژ د،يرابطه، محمد پورحم نيهم در

با  گريمنحوس كرونا تا چند سال د روسيو ست،يمشخص ن« اعمال كند، گفت: زيتقاضا را در حوزه آب ن

مصرف آب  يكرونا و به دنبال آن رشد نجوم وعيش ليمصرف به دل تيريمد يها استيما باشد و توقف س

 »را فراهم كند. بحران جاديا نهيزم تواند يم

مصرف در  تيريمد يها استيدر اعمال س رويوزارت ن يها تيموفق انيضمن ب يكارشناس انرژ نيا

مصرف و تقاضا در حوزه  تيريمد استياستفاده از س تياگر اهم« بخش برق و كنترل رشد اوج بار گفت:

 نييتب يابر رويو وزارت ن ستيدر بخش برق نباشد، قطعا كمتر ن ها استيس نياز استفاده از ا شتريآب ب

 »را داشته باشد. ياهتمام كاف ديبا زيحوزه ن نيتقاضا در ا تيريمد يها استيس

 

 از اسراف آب يريتقاضا، راهكار جلوگ تيريمد استيو اعمال س حيصح يگذار *تعرفه

در نظر گرفتن  ريمصرف و تقاضا نظ تيريمد يها استيگزارش فارس، عالوه بر استفاده از س به

استفاده از  نهيزم تواند يم زيحوزه ن نيدر ا حيصح يگذار كاهش مصرف، مسئله تعرفه يبرا يها وقمش

 كشور را فراهم كند. يمنابع محدود آب

 شيآب با افزا متيق  كه يمتناسب با مصرف به نحو يپلكان يگذار اساس، استفاده از نظام تعرفه نيهم بر

منجر به كاهش اسراف آب در  تواند يبل توجه مواجه شود، مقا شيبا افزا ازيمصرف از حد مورد ن زانيم

 كشور شود.

با اتكا به  توان ينم گريقدرتمند است كه د يدر كشور به قدر ياهرم كاهش بارندگ يكنون طيشرا در
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 ياصالح الگو يكل يها استيس رينظ يحوزه انرژ يباالدست يها استيس يكرونا از اجرا رينظ ييها ليدل

تقاضا و اصالح نظام  تيريبا اعمال راهبرد مد عتريهرچه سر ديوزه سر باز زد و باح نيمصرف در ا

 كرد. ايمه ياز منابع آب نهياستفاده به يرا برا طيشرا يگذار تعرفه

 ندهيآ يها و سال يمردم در سال جار اتيح هيما نيتام ديو تشد يآب يها وقوع بحران صورت نيا ريغ در

 د.مواجه خواهد ش يجد ديبا تهد
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 25/01/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – آمار تيبه روا يسال سخت آب

 

 نينسبت به سال قبل كمتر از نصف شده است. بر اساس ا يبارندگ نيانگيم دهد ينشان م يرسم يها آمار

 رو است. روبه يبارندگ يدرصد 30با كاهش  زيكشور ن زيحوضه آبر نيتر ها پرباران داده

در كشور  يبارندگ ميوخ تياز وضع يرسم يها نوشت: آمار يروزنامه همشهر _ زانيم يخبرگزار

رو  شيپ يها ها در ماه آمار نيدر ا ريياحتماالً تغ دهد ينشان م زين يهواشناس يها دارد و برآورد تيحكا

گذشته و  1399 - 1400 يروز از سال آب 204. يبه خشكسال يورود قطع يعني نيااست و  ديبع باًيتقر

درصد كمتر از  52 يدوره زمان نيدر ا يجو يها زشيارتفاع ر نيانگيم رو،يوزارت ن يها براساس آمار

 تيعمده در وضع ريياحتمال تغ ،يهواشناس يها ينيب شيپ نكهيقبل است. با توجه به ا يمدت مشابه سال آب

 نيتر ركورد خشك تواند يسال م نيا داند، يم ديرا بع يجار ياز سال آب ماندهيروز باق 162در  يرندگبا

 را به نام خود ثبت كند. رياخ قرن ميدر ن يسال آب

  

 آمار تيآسمان به روا خساست

(اول  يجار يسال آب ياز ابتدا دهد ينشان م رويمنابع آب وزارت ن هيدفتر مطالعات پا يمقدمات يها آمار

 دهيرس متر يليم 125به  رانيدر ا يجو يها زشيارتفاع ر نيانگيم 1400 نيفرورد 23) تا شامگاه 1399مهر 

 195 نيانگيدرصد و نسبت به م 52گذشته  يدر دوره مشابه سال آب متر يليم 260با  سهيدر مقا زانيم نيكه ا

در  ينامساعد بارندگ طيتر است. شرادرصد كم 36 ريسال اخ 52مشابه  يها در دوره يبارندگ يمتر يليم

قبل در اثر  يبا سال آب ياختالف بارندگ يدرصد 5بهبود  ياست كه حت يا گونه به يجار يبهار سال آب

 يدر ماجرا داشته باشد و حاال اختالف بارندگ ير اثرگذاريينتوانست تغ زياسفندماه گذشته ن يها يبارندگ

 1400درصد در بهار  52به  99درصد در اسفند  35قبل، از  يامسال نسبت به دوره مشابه در سال آب
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 است. افتهي شيافزا

كشور، در  يها معتقد است: عمده بارش يو هشدار سازمان هواشناس ينيب شيپ ركليمد ان،يائيض صادق 

ها در  از بارش يهم بخش ماه نيو در فرورد شود يو زمستان انجام م زيياغلب نقاط، معموالً در فصول پا

 ي) باق1400 وريشهر 31( يجار يسال آب انيراستا با درنظر گرفتن آنچه از پا نيدر ا شود؛ ير انجام مكشو

 داشت. ميدوره نخواه نيدر ا ياديز يها مانده، مشخص است كه بارش

 8 ماه بهشتيارد يها يقبل، سهم بارندگ يها سال ي: طبق استاندارد بارندگديگو يبه فارس م ان،يائيض 

سال  يها يدرصد از كل بارندگ 3خردادماه معادل  يها يسال، سهم بارندگ يها يبارندگ درصد از كل

: اگر ديافزا يسال است، او م يها يدرصد از كل بارندگ 3تابستان كشور  يها ياست و كل سهم بارندگ

 نياكشور در  يميبلندمدت اقل يكمتر از نرمال نباشد، كل سهم بارش يبارندگ طيشرا يدر ادامه سال آب

هم محقق  يدرصد بارندگ 15 نياگر ا يحالت حت نيتر نانهيب درصد است كه در خوش 15دوره حدود 

 بود. ميمواجه خواه يبارش سال زراع زانيدر م ياديشود، با كاهش ز

  

 يسخت كشاورز سال

بودند،  ديشد يكه دچار تنش آب يمناطق يسال گذشته باعث شد حت 3در  يتوجه بارندگ قابل بهبود

 يتراز آب ينتوانست كسر زيتوجه ن قابل يها بارش نيا يكنند، اما حت دايپ يكشاورز ياياح يبرا يصتفر

حوزه  انيبه صدا درآمده است، متول يكه دوباره ناقوس خشكسال يطيها را برطرف كند. حاال در شرا سد

 نيها هستند. ا دآب در مخازن س كياستراتژ ريحفظ ذخا يبرا يانقباض يها استيآب مجبور به اتخاذ س

وكتاب  حساب زين هيشده اروم يايتازه اح اچهيحقابه در يرهاساز ياست كه مثالً برا يجد يماجرا به حد

 شده است. يتر رانهيسختگ

ها گفت:  به رسانه هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد ،يشيمسعود تجر ش،يپ يچند 
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ها نگه  آب را پشت سد رويسد هستند، وزارت ن يكه دارا هياروم چهايمثل در يزيآبر يها در حوضه

اما امسال  كند؛ يم اره اچهيآب را به سمت در يانجام شده در زمان مشخص يها و براساس توافق دارد يم

 برسد. هياروم اچهياند كه آب به در را بسته و اجازه نداده هياروم اچهيحوضه در يها تمام سد

مترمكعب برآورد شده بود  ونيليم 640بالغ بر  1399، 1400- يدر سال آب هياروم اچهيه دراو، حقاب گفته به 

ها  خبر نيپرداخت شده است. همچن هياروم اچهيمترمكعب به در ونيليم 160فقط حدود  زانيم نيكه از ا

فالت  يها سد نيتر مهم زا يكيعنوان  رود به ندهيسد زا يشدن تراز آب ياست كه با منف نياز ا يحاك

مناطق  نيشده و كشاورزان ا ياصفهان منتف يكشت بهاره دشت شرق يآب برا يرهاساز ران،يا يمركز

 1400 زييپا دنيتا فرارس ديحقابه از دست رفته خود هستند، حداقل با يوجو هاست در جست كه سال

 آب باشند. افتيو در رود ندهيسد زا طيمنتظر بهبود شرا

آن  امديپ نيتر يمواجه شده كه اصل يآب در اغلب مناطق با چالش كم زير نكشو يكشاورز ان،يم نيا در 

از كارشناسان  ياست كه برخ يجد يقدر به 1400 يتوجه محصول خواهد بود. تبعات خشكسال افت قابل

 يدولت يانو شركت بازرگ رسد يگندم كشور به نصف م ديمعتقدند امسال تول يو فعاالن حوزه كشاورز

 يهواشناس شيمركز پا ركليمد قت،ينخواهد بود. مسعود حق زيتن گندم ن ونيليم 5 ديبه خراحتماالً قادر 

سازمان  دگاهياز د 1400در كشور، سال  يمعتقد است: با توجه به كاهش بارندگ زيكشور ن يكشاورز

ا ها ر مقابله با آفت نيمچنمصرف آب در مزارع و ه زانيم ديخشك است و كشاورزان با يسال ،يهواشناس

 كنند. تيريمد

  

 شود؟ يشكسته م يخشكسال ركورد

 رياخ قرن ميسال خشك ن نيدر دوم ها ياز نظر افت بارندگ رانياعالم كرد ا روين ريبود كه وز شيسال پ 3

 يدر سال آب رانيا يجو يها بارش نيانگيبود كه م يدر حال ان،ياظهارات رضا اردكان ني. ابرد يبه سر م



   

 

 

142 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يدرصد 31,7با كاهش  الهس 50مشابه  يها دوره نيانگيو نسبت به م دهيرس رمت يليم 171به  96 - 97

 يدرصد 43,1كه با كاهش  86 - 87پس از سال  96 - 97 يمواجه شده بود. براساس آمارها، سال آب

قرار  رياخ قرن مين يها سال نيتر باران ساله مواجه شده بود در رتبه دوم كم 50 نيانگينسبت به م يبارندگ

معمول  يها درصد از بارش 15فقط  ،يهواشناس يها كه براساس برآورد يطياما حاال در شرا رفت؛گ يم

حالت با تحقق  نيتر نانهيب در خوش يمانده، حت ي) باق1400 وريشهر 31( يجار يسال آب انيساالنه تا پا

فراتر نخواهد رفت  رمت يليم 162از  1399 - 1400 يكشور در سال آب يبارندگ نيانگيم زين ها يبارندگ نيا

 يها سال نيتر اول فهرست خشك يرتبه دوم و حت تواند يم 1400سال  در رانيا يخشكسال ،يعني نيو ا

 باشد. رياخ قرن مين

از سال  ماندهيماه باق 5امسال، در حدود  يجو يها بارش يدرصد 52اگر كاهش  دهد ينشان م ها يبررس 

رتبه  86 - 87 ينسبت به سال آب يبا تفاوت فاحش 1400تكرار شود، آنگاه سال  زين يجار يآب

و هشدار سازمان  ينيب شيپ ركل،ي. اظهارات مددهد يخود اختصاص م را به رياخ قرن ميسال ن نيتر خشك

كشور،  يدر اغلب نواح ينامساعد خشكسال طياز شرا ياست كه امسال، جدا نياز ا يحاك يهواشناس

 ينامناسب يكه معموالً بارندگ يو بلوچستان و خراسان جنوب تانسيهرمزگان، كرمان، س رينظ ييها استان

 .كنند يتجربه م يخاص طيدارند، شرا

  

 است يها مساعدتر از بارندگ سد طيشرا

 يجو يها بارش ريباشد كه به لطف بهبود چشمگ نيا 1400 يدر خشكسال دواركنندهيتنها نقطه ام ديشا

 يموضوع، حت نياست و ا 97سال  يتب بهتر از خشكسالمرا ها به سد طيدر دو، سه سال گذشته، شرا

در كشور باشد.  يمهار تنش آب كننده نيتضم تواند يم 1400در سال  يباران درصورت شكست ركورد كم

را تجربه  رياخ قرن ميسال كم باران ن نيدوم يدر حال 1396 - 1397 يدر سال آب رانيا گر،يد عبارت به
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 زيها ن مواجه بود و سد يبارندگ ريكشور با كاهش چشمگ زيقبل از آن ن ساله 10دوره  كيكه در  كرد يم

ها با حد  سد يآب ريذخا نوزرا نداشتند، اما امسال، هرچند ه يعبور از خشكسال يبرا ياريقدرت هم

مسئله كمك  ني. استين ميچندان وخ ،يبارندگ تيبا وضع اسيها در ق آن طيمطلوب فاصله دارد، اما شرا

 باشد. ريپذ مصرف آب امكان تيريبا مد يباران و كم يآب از كم عبور كند يم
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 25/01/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – شود ينم ايكه اح يا خاك مرده ن،يفرونشست زم

 

 يا كه در منطقه يشده، زمان نيباعث بروز فرونشست زم ياز منابع آب هيرو يب يها برداشت - رنايا - تهران

 نيا ريدرگ رانياستان ا 14 ست،ين اياست كه قابل اح يا مرده نيآن بخش زم گريرخ دهد د دهيپد نيا

 كشور باشد. ستيز طيمح يبرا يزنگ خطر تواند ياست كه م دهيپد

بوده  انيرانيهمواره مورد توجه ا يرو منابع آب نير دارد از اخشك قرا مهيخشك و ن يميدر اقل رانيا

مهد  رانيمورد توجه بوده و ا يرانيو ا رانيا يبرا شهيادعاست كه آب هم نياست، وجود قنات نمونه بارز ا

 يمحدود است چند سال يخشك و با منابع آب يكشور رانيا نكهيشود، در كنار ا يشناخته م ايقنات در دن

 به همراه آورده است. ياديمساله مشكالت ز نيروبرو شده كه ا زين يخشكسالاست كه با 

 وريشهر انيتا پا 99(مهرماه  يجار يصورت گرفته مشخص شد كه در سال آب يها ينيب شياساس پ بر

واقع در جنوب شرق كشور باالتر از حد نرمال خواهد بود اما  يها استان يبارش در برخ تي) وضع1400

 .ستين يكمتر از نرمال خواهد بود كه قطعا خبر خوب يكم يها نرمال و حت اناست شتريدر ب

اعالم  98 - 99 يسال آب يها بارش تيدرباره وضع رانيمنابع آب ا تيريبحران شركت مد تيريمد دفتر

سال به  نيشروع ا يشده در مجموع از ابتدا يسپر يسال آب يآمار بارندگ نيكرده بود كه براساس آخر

 زانيبا م سهيدر مقا 98 - 99 يسال آب يها بارش زانيبارش اتفاق افتاد، م متريليم 318ط طور متوس

بارش را ثبت كرده بود حدود هفت درصد كاهش را نشان  متريليم 343كه  97 - 98 يسال آب يها بارش

 ينگران كننده است به طور اريمصرف آب در كشور بس تياست كه وضع يكاهش در حال نيا دهد يم

آلمان در قلب  انندم يدر شبانه روز است اما در كشور تريل 250سرانه مصرف آب روزانه در كشور كه 

در  تريل 130كشور  نياست اما سرانه مصرف آب در ا متريليم 700بارش  انهيسال زانيم يدارا نكهياروپا با ا

مصرف آب در  تيآمار وضع كي نياست. هم متريليم 860 يجهان يبارندگ نيانگيشبانه روز است، م
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 كند. يكشور را مشخص م

از  شتريمتر مكعب تمام آب قابل استحصال در كشور است كه متاسفانه ساالنه ب ارديليم 130حدود  اكنون

منابع آب قابل استحصال  تياز ظرف شتريمتر مكعب ب ارديليم 7تا  6حدود  يعني ميكن ياستفاده م زانيم نيا

رقم را  نيمكعب از ا متر ارديليم 50حداقل  ديسان معتقدند باكه كارشنا يدر حال ميكن يبرداشت م

 بماند. رهيذخ ينيزم ريز يآبها يدر سفره ها ميو بگذار مياستفاده نكن

گفته  رنايبه ا ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير شيمحمد درو شيپ يچند

به طور نرمال   م،يا كشور را مصرف كرده يآبهزار ساله منابع  رهيبود كه در مدت پنج دهه گذشته ذخ

باشد  مناسب ياهينفوذ كند كه اگر پوشش گ نيچهارم آن در زم كي يكه از هر متر بارندگ ميانتظار دار

دوم و  كيتواند تا  يچهارم م كينسبت  نياجرا شود ا يبه درست يو آبخواندار يزداريآبخ يو طرح ها

و  يجنگل ياهيبرهنه باشد پوشش گ نيباشد و زم فتادهياتفاقات ن نيا اما اگر ابد،ي شيهم افزا شتريب يحت

 .ابدي يچهارم هم تحقق نم كي نيا يرفته باشد حت نياز ب يعيطب

 زيكه همه چ ميانتظار معجزه داشته باش دينبا يمنابع آب هيرو يو مصرف ب يواقع با وجود كاهش بارندگ در

شرب و  ،ياختصاص آب به بخش كشاورز زانيم دين باروال باشد، به اعتقاد كارشناسا يخوب و رو

كه با رفتن به سمت استفاده از  ابديمتر مكعب در سال كاهش  ارديليم 40صنعت در مجموع به حدود 

 نيتوان به ا يو صنعت م يبخش كشاورز ينرم افزار يو ارتقا كيدروپونيه ،يگلخانه ا يكشت ها

 .ديهدف رس

است كه در دشت  ياست، در واقع چند سال نيبه نام فرونشست زم يا دهيدكارها بروز پ نيا جياز نتا يكي

و  هيتغذ نياز نبود تعادل ب يناش نيمعموال فرونشست زم م،يمواجه هست دهيپد نيمختلف كشور با ا يها

 زانيمنابع آب و م حيصح تيريبا مد ديدهد كه با ياست كه رخ م ينيزم ريآب ز يبرداشت از سفره ها

 .ميدشت ها برو ايو بعد به سراغ اح ميرا مهار كن نير وهله اول حداقل نرخ فرونشست زمبرداشت آن د
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 ريبا آن درگ رانيكشور از جمله ا 150از  شياست كه ب ينوظهور بايتقر دهيپد نيواقع فرونشست زم در

در  كهيحالبحران است؛ در متريليساالنه چهار م نيفرو نشست زم يالملل نيهستند؛ بر اساس اعالم مجامع ب

برابر حد  140 حدود يزيچ يعني متريسانت 54تا  نيدشت فسا و جهرم شاهد فرونشست زم نيحد فاصل ب

 .ميبحران هست

 ،يگچ يلرزه، انحالل سنگ ها نيمانند زم يشناس نيزم يعيطب يها دهيتواند در اثر پد يم فرونشست

 تيفعال اي نياز پوسته جامد زم ها و حركت آرام پوسته و خروج گدازه خيآب شدن  ،يآهك اي ينمك

شود،  جاديا ازگ اينفت  ،ينيرزميز يمانند آب ها ينيرزميز االتيبرداشت س ،يمانند معدنكار يانسان يها

 نيمهمتر ه،يرو يب يبرداشت ها جهيدر نت ينيزم ريز يسطح آب ها دياما به گفته كارشناسان، كاهش شد

 است. رانيدر ا نيفرونشست زم ليدل

شده  دهيكه آب آن كش يآن قسمت مانند اسفنج نيشود زم يم يخال ينيزم ريز يسفره آب كي كه يزمان

قابل  زيآب ن قيبا تزر يحت گريشود كه د يم جاديا يحفره ا نيشود و در آن بخش از زم يجمع م

ركورد فرونشست در  نيباالتر  د،يآ يمرده به حساب م گريد نيدر واقع آن بخش از زم ستيبرگشت ن

در  2010در سال  يكيركورد را  نيدو بار ا رانيبود؛ ا كويومكزين التيمتعلق به ا متريسانت 32 نيزمكره 

 شكست. متريسانت 54دشت فسا و جهرم با  نيب 2015و بار دوم در سال  متريسانت 36تهران با 

 يبرخ فرونشست شده اما دهيدشت دچار پد 50دهد  يها نشان م يدشت است كه بررس 609 يدارا رانيا

است،   بانيدست به گر دهيپد نيدشت با ا 300از  شيموجود ب طيكارشناسان معتقدند با توجه به شرا

رقم زده  شوررا در ك نيفرونشست زم دهينادرست آن پد تيريو مد ينيزم ريز ياز آبها هيرو ياستفاده ب

همدان،  ،ي، خراسان رضواصفهان زد،ياز جمله تهران، كرمان،  رانياستان ا 14كه اكنون  ياست به طور

 دهيپد نيو گلستان با ا لياردب ،يمركز ن،يسمنان، البرز، قزو ،يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيفارس، آذربا

 مواجه هستند.  
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كشور روز سه شنبه به  يزداريجنگل ها، مراتع و آبخ قاتيموسسه تحق يعلم اتيعضو ه شيدرو محمد

 يو برداشت از سفره ها هيتغذ نياز نبود تعادل ب يناش نيمگفت: فرونشست ز رنايا ستيز طيخبرنگار مح

 عالمممنوعه ا يكشور دشت ها يدو سوم همه دشت ها بايدهد؛ تقر ياست كه رخ م ينيزم ريآب ز

متر در سال  2از  شيآبخوان ها به ب يتراز منف زانيدشت ها م نياز ا يشدند و متاسفانه در بخش قابل توجه

 است. دهيرس

 اريبس تيموقع نيدر ا يشرق يبه همراه استان ها يمركز يدر استان ها يبزرگ يخش هاافزود: ب يو

 ستانيس ياصفهان، فارس، كرمان، بخش شمال ،يمركز ن،يتهران، قزو ياستان ها يعنيدشوار قرار دارند؛ 

و  يجنوب ،يشمال ،يرضو ياز خراسان ها يعمده ا يهرمزگان، بخش ها يشمال يو بلوچستان، بخش ها

 فرو نشست هستند. دهيپد رياز همدان به شدت درگ ييش هابخ

هم  يادامه داد: البته به صورت نقطه ا ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير

 نيفرونشست زم دهيپد ليدر استان اردب گلويب يبه عنوان مثال در منطقه آب م،يهست دهيپد نيشاهد بروز ا

 .ميروبرو هست دهين پديو در دشت بروجن هم با ا ياريدر استان چهارمحال و بخت رزايدر خان م ايرخ داده 

همه تاالب ها و  بايدر كشور را استان فارس دارد كه تقر تيوضع نيبدتر يگفت: به طور كل شيدرو

 يشناس نيسازمان زم 1395طبق گزارش سال  زين نينشست زم نيشتريخود را از دست داده و ب يها اچهيدر

 رسد. يدر سال م متريسانت 54آن به  زانيدشت فسا و جهرم رخ داده كه م نيله بدر فاص

 نيآباد ورام نياست، در منطقه مع متريسانت 36رقم  نيهم ا ارياظهار داشت: در جنوب تهران در شهر يو

 20تا  18است و رقم به  ريچشمگ ارياز دشت توس در جنوب مشهد مساله بس ييدر بخش ها متر،يسانت 25

 يم دهيد يبزرگ يشكاف ها بديم -در فاصله اردكان  زدياز استان  ييرسد؛ در بخش ها يم متريانتس

شده كه نشاندهنده افت  جاديا ميشكاف عظ كي يكاله قاض يشود، در جنوب اصفهان در پارك مل

 - يشرق يدر بخش ها شابوريشكاف را در دشت ن نيتر ياست، طوالن ينيزم ريآب ز يسفره ها ديشد
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است  ينيزم ريز آب ياز حد از سفره ها شيب يكه نشاندهنده بهره بردار ميدار يجنوب - يو شمال يبغر

 است. لومتريك 30شكاف ها حدود  نيطول ا

تعداد  نيشتريب نيكشور افزود: همچن يزداريجنگل ها، مراتع و آبخ قاتيموسسه تحق يعلم اتيه عضو

 ونيليهشت م ياز نخل ها كه زمان يتعداد قابل توجهكه باعث شد  ميدار نابيفرو نشست را در دشت م

 نندما نابياطراف م ياز مردم از روستاها ياريبس فتد،ينفر بود خشك شود و مهاجرت اتفاق ب

 مهاجرت كردند. يشيچلوگاوم

و كبودرآهنگ در استان همدان رخ  نيدر دشت فامن يبزرگ يفرو نشست ها نيگفت: عالوه بر ا شيدرو

فسا و  يدر فاصله شهرها ژيآباد آ يمهد يفرونشست در كشور در جنب روستا نيزرگترداده است اما ب

 ختت كياست،  اكنون در دشت مرودشت نزد ينيزم ريز يآبها دياز افت شد ياستهبان است كه ناش

 نيبه ا دياست با يجد دنيد بيبه شدت در حال نشست است، نقش رستم در حال آس نيزم ديجمش

كشور به همراه خواهد  ستيز طيمح يبرا يعواقب تلخ نصورتيا رينگاه شود در غ يمساله به طور جد

 داشت.
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مردم  يآب يمشكل ب دنيشن يبرا يياستان كرمان: گوش شنوا ندگانيمجمع نما سيرئ

روزنامه  – آب يتانكرها ياستان كرمان در گرو يروستا700 اتيح؛ ستياستان كرمان ن

 28/01/1400سبزينه مورخ 

 

 م،ياقل رييه است. تغها مواجه بود همواره با كمبود بارش خشك، مهيخشك و ن يكرمان با آب و هوا استان

 يها از آب هيرو يو برداشت ب رمجازيغ يها در كنار حفر چاه يو كاهش نزوالت آسمان يسال بروز خشك

 كرده است. هيتخل ياديز ارياستان را تا حد بس يها و منابع آب سفره ،ينيرزميز

 يطوالن انيل سالمشك ست؛يو امسال و پارسال ن روزيآب شرب در استان كرمان مشكل امروز و د بحران

قرار گرفته و مردم با  ياستان در تراز منف يآب ريذخا ر،يمكرر دو دهه اخ يها يسال خشك لياست كه به دل

. در شود يگذشته م لآب كرمان بدتر از سا تيو هر سال وضع كنند يوپنجه نرم م بحران كمبود آب دست

و  ستين ياز كار اساس ياند و خبر فا كردهمشكل اكت يها مسئوالن تنها به وعده و حل اورژانس سال نيا

 .ننديهنوز مجبور هستند با گالن به انتظار آب بنش نيرنشيمردم كو

 فارس جياستفاده خود آب خل يخود و البته برا نهياستان كرمان با هز يبزرگ معدن عيكه صنا ييروزها در

به  يتر كس اول اخبار شد، كم تريو تاقدام بزرگ، نقل محافل  نيتشنه كرمان رساندند و خبر ا ريرا به كو

فرو نشاندن  يبرا روين وزارتو  شود يآب چه م نينكته توجه كرد كه پس سهم مردم تشنه كرمان از ا نيا

 چه كرده است؟ ريعطش مردم كو

دارد و با وجود  شيسخت را در پ يسال گذشته خود، تابستان50 يسال آب نيتر كرمان در خشك استان

 ياست كه فشار افت آب در برخ اديز يدر كرمان به حد يآب متأسفانه كم ده،يستان نرسهنوز تاب كه نيا

 است يفتن. گشوند يم يرسان روستا با تانكر آب700و روستاها كامالً محسوس است و  يمناطق شهر

و  كند يم نيتأم ينيرزميز يها كشور است كه آب شرب خود را از آب يمركز استان نيتر كرمان، بزرگ
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مشكل  نيا م،يوابسته هست ينيرزميآب به منابع ز نيتأم يكه برا ير اظهارات كارشناسان، تا زمانبناب

 سال بدتر هم خواهد شد. به روز و سال روزبه

 

 شوند يم يرسان استان كرمان با تانكر آب يروستا700

استان  يروستا700 ميزن يم اديچند سال است كه فر كه نيا انياستان كرمان با ب ندگانيمجمع نما سيرئ

 دنيشن يبرا رويدر وزارت ن ييگفت: متأسفانه گوش شنوا ميبه تسن شوند، يم يرسان كرمان با تانكر آب

 مشكالت مردم استان كرمان وجود ندارد.

و بعد از آن رفسنجان انجام شده و در  رجانيبه س فارس جيانتقال آب از خل كه نيا انيپور با ب حسن شهباز

رفسنجان به كرمان منتقل شود، اظهار كرد:  ريآب از مس نياستان است تا ا ندگانيادستور كار مجمع نم

 يدا كرد، اما تاكنون اقداميپ صيكردند و تخص يريگياستان پ ندگانيرا نما ريمس نيآب شرب از ا هيسهم

 ها انجام شده است. از سمت آن يكامالً شفاف يانجام نشده و كوتاه رويوزارت ن ياز سو

را تاكنون  رجانينه انتقال آب شرب س رويوزارت ن كه نيا انياستان كرمان با ب ندگانينما مجمع سيرئ

 ياز سو تر عيهر چه سر ديموضوع با نيكرد: ا ديكرده و نه بحث انتقال آب شرب كرمان را، تأك يريگيپ

 انجام شود. يگذار و لوله مانكاريو انتخاب پ يريگيپ رويوزارت ن

بود و  ميآب خواه ديتابستان امسال قطعاً در كرمان، ماهان و... دچار كمبود شد كه نيبا اشاره به ا يو

حق مردم كرمان و استان است و  خواسته به نيكرد: ا حيموضوع باشد، تصر نيا ريگيپ ديبا رويوزارت ن

 است. يجدموضوع  كيكه بحث كمبود آب در استان كرمان،  ديايبه خود ب ديبا رويوزارت ن

 

 سال گذشته يدر كرمان ط ها يبارندگ يدرصد71 كاهش

با حضور استاندار كرمان،  ينشست ياز برگزار زين ياسالم يمردم كرمان و راور در مجلس شورا ندهينما
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استان و  يا آب منطقه ريمد ،ياسالم يو رفسنجان و انار در مجلس شورا ريبردس رجان،يمردم س ندگانينما

 يو شهرها رماناستان در ارتباط با حل مشكل آب شرب ك يو معدن يصنعت يها عامل شركت رانيمد

در سال گذشته و  يبارندگ يدرصد71كاهش  ينشست در پ نياستان خبر داد و اظهار كرد: ا يشمال

 برگزار شد. يجار در تابستان سال يجد يتنش آب ينيب شيپ

جهت  ،يمعدن و يصنعت يها شركت ينشست مقرر شد با همكار نيكرد: در ا انيب يزاهد يمحمدمهد

استان در كنار خط لوله انتقال آب  يشمال يانتقال خط لوله جداگانه آب شرب به كرمان و شهرها

 گهر و سپس به سرچشمه جهت رفع مشكل آب شرب اقدام شود. به گل فارس جيخل

كرد: مذاكرات انجام شده با  انيب ياسالم يكرمان و راور در مجلس شورا يها مردم شهرستان ندهينما

شهر كرمان، امكان  يآب به بخش شرب و صنعت برا صيفارس به جز تخص جيركت انتقال آب خلش

 .تكرده اس ييخط انتقال آب به شهرستان كرمان را در توافق نها ليتكم ريمس يياجرا اتيانجام عمل

نشست مشترك با شركت انتقال آب  ياز برگزار زين ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونيسيكم سيرئ

 نياز مسئوالن استان كرمان خبر داد و اظهار كرد: خوشبختانه استاندار كرمان در ا يو جمع فارس جيخل

استاندار كرمان  رها با حضو موضوع عقد قرارداد با شركت يزود الزم را انجام داده و به يها تيحما نهيزم

 .شود يم يينها

انجام  يها ينشست و هماهنگ نيا يرگزاربا توجه به ب ميهست دواريادامه داد: ام يميپورابراه محمدرضا

آب  هيسهم صيو صنعت از تخص يدنيآب آشام نيدرخصوص تأم تر عيهر چه سر ميشده، بتوان

 .ميبه مردم بده يخوب يبه كرمان، خبرها فارس جيخل

 

 است متر يليم35در استان كرمان  يبارندگ متوسط 

استان كرمان امسال  كه نيا انيبا ب زين كرمان نو توسعه آب شركت آب و فاضالب استا يبردار بهره معاون
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درصد و 100از  شيگذشته ب يسال گذشته داشته است، گفت: نسبت به سال آب50را در  يسال آب نيبدتر

 .ميا داشته يدرصد كاهش نزوالت آسمان70با بلندمدت حدود  سهيدر مقا

ما دچار مشكل  ياز منابع آب ياريبس ،يكاهش نزوالت آسمان نيبا ا كه نيبا اشاره به ا نژاد يسلطان عباس

اظهار كرد:  م،يو چه شرب با مشكل مواجه هست يها، چه كشاورز در همه بخش يآب كم نياند و با ا شده

سال  كه يدرحال ؛است متر يليم35حدود  م،يكه امسال در سطح استان كرمان داشت يمتوسط بارندگ

كه قطعاً  دهد يمسأله نشان م نيبود كه خود ا متر يليم145استان  يزمان متوسط بارندگ نيگذشته در هم

 .ميكرمان دار يآب شرب شهرها و روستاها نيدر تأم يامسال مشكالت

هزار و  پنج كه نيو توسعه آب شركت آب و فاضالب استان كرمان با عنوان ا يبردار بهره معاون

تعداد  نيكرد: از ا انيب شود، يكشور را شامل م يدرصد روستاها9كه  ميروستا در استان كرمان دار637

 روستا فاقد آب شرب هستند.700كه  ميخانوار دار20 يباال يروستا784دوهزار و 

امسال با مشكل مواجه  يآب طيشرا ليكه شبكه آب دارند، به دل يياز روستاها يتعداد كه نيا انيبا ب يو

هم  تر شيتعداد ب نيمصرف ا كيپدر زمان  شود يم ينيب شيكه پ شوند يم يرسان هستند و با تانكر آب

مشكل  نيتر با كم راكرده كه مردم امسال  جاديرا ا يآمادگ نيشود، گفت: البته شركت آب و فاضالب ا

 بگذرانند.

استان كه عمدتاً  يوجود آمده است، مناطق كوهستان  كه امسال به يطيادامه داد: با توجه به شرا نژاد يسلطان

 قيها از طر آب آن نياطراف كرمان هستند و تأم يروستاها ي، بافت و حترابر رفت،يج يها در شهرستان

 .رنددا يتر شيمشكالت ب شود، يعمق انجام م كم يها ها و چاه ها، قنات چشمه

 نيبه روستاها را به عهده داشتند كه در ا يرسان آب فهيهمكاران ما از دو دهه گذشته وظ كه نيا انيبا ب يو

انجام شده است، افزود: سال گذشته مطالعات آب  يير حوزه روستاد يخوب اريمدت خدمات بس

 ازياعتبار ن تومان ارديليم هزار كيدر حدود  يزيخانوار استان كرمان انجام شده و چ20 يباال يروستاها



   

 

 

153 
 1400فروردين   -) 41هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 مند شوند. نعمت بهره نيفاقد آب شرب استان از ا يبرنامه دوساله روستاها كي ياست كه ط

 

 كرمان محدود است آب شرب در نيتأم منابع

 نيتأم ريگياستان پ ندگانياستاندار و مجمع نما كه نيكرمان با اشاره به ا يو توسعه آبفا يبردار بهره معاون

است كه منابع  نيحوزه در استان كرمان وجود دارد، ا نيكه در ا يكرد: مشكل حياعتبار آن هستند، تصر

است و  بر نهيكه انتقال آن هز ردقرار دا ياديصله زآب شرب در استان كرمان محدود بوده و در فا نيتأم

 .ميدار يمال نيمشكل تأم

 تيمصرف را رعا ياز شهرها و روستاها، الگو يلياست كه مردم در خ نيمشكل دوم ا كه نيا انيبا ب يو

ساعات،  يمصرف شبكه در برخ شيافزا لياز مردم به دل يتعداد شود يمسأله باعث م نيو ا كنند ينم

در  ميكن يم شو تال ميمصرف هست تيريآب داشته باشند، ادامه داد: در حال مد عيرا در توز يمشكالت

آب استفاده  نيمصرف از ا كيكرده تا مردم در ساعات پ رهيكه مصرف كم است، آب را ذخ يساعات

 كنند.

با  م،يكن يال ماستان استحص ينيرزميرا كه از منابع ز يآب ميكن يم يسع كه نيبا اشاره به ا نژاد يسلطان

 شيدر حد مقدور افزا ينيرزميسفره آب ز ييجا ها و با جابه چاه ييجا منابع، با جابه نيا يوجود كاهش دب

مصرف،  تيريشده تا با مد انجامالزم  يزير گفت: برنامه م،يو مشكالت مردم را به حداقل برسان ميبده

آب  يكه با كسر ييو در جاها ها يرسبز شهردا يآب فضا يجداساز رمجاز،يبرخورد با انشعابات غ

 .ميتابستان را پشت سر بگذار اريس يرسان با آب م،يمواجه هست

آب  يها ها و سفره ساله، فرونشست دشت20 يها يسال خشك يها است كه با واژه يتر كس روزها كم نيا

 يميو قدپرتكرار  اليباشد. سر گانهيب يآب يآب پشت سدها، مهاجرت و ب رهيكاهش ذخ ،ينيزم ريز

است؛  رانيا يريكو يها ساله حاكم بر استان نيچند يتيواقع ست؛ين روزيامروز و د تيكمبود آب حكا
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آب شرب استان  نيتأم يو جلسات مسئوالن استان كرمان برا ها يريگياز پ ياديروزها اخبار ز نيالبته در ا

ب تابستان امسال كرمان نبوده مشكل آب شر ريجلسات، تدب نيا يبرگزار ن،ي. با وجود ارسد يبه گوش م

و  دهيشياند ياساس يا چاره انبحران آب كرم يبگذرد تا برا ديبا گريچند تابستان د ستيو معلوم ن

 شود. ياتيعمل

 

و بعد از آن به  رجانيبه س فارس جياستان كرمان: انتقال آب از خل ندگانيمجمع نما سي******* رئ

رفسنجان به كرمان  ريآب از مس نياستان است تا ا ندگانيع نمارفسنجان انجام شده و در دستور كار مجم

كرد، اما  دايص پيكردند و تخص يريگياستان پ ندگانيرا نما ريمس نيآب شرب از ا هيمنتقل شود. سهم

 شده است يوزارتخانه كوتاه نيانجام نشده و از سمت ا رويوزارت ن ياز سو يتاكنون اقدام
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 28/01/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – كشور نيدر كم يخشكسال ويد

 

 يمناسب تيدهد و كشور وضع يسخت با چالش آب را به مردم م يبارش باران هشدار تابستان زيناچ زانيم

 شده است. شتريب زيبه آب ن ازيحال ن نيبه آب نداشته و در ع ياز نظر دسترس

 
است و  خشك مهيخشك و ن يباشگاه خبرنگاران نوشت: متاسفانه كشورمان، كشور - زانيم يخبرگزار

 نيدر آن مناطق است، بر ا يدرصد منابع آب 20كه  كنند يم يزندگ يآن در نقاط تيدرصد جمع 40

 شتريب زيبه آب ن ازين حال نيبه آب نداشته و در ع ياز نظر دسترس يمناسب تياساس، اكنون كشور وضع

كشور  يها بارش تيوضع ،ياپيپ يها خشكسال و بعد از سال ريگرچه در دو سال اخ يشده است به طور كل

 دوام داشته باشد. تيوضع نيمطمئن بود كه ا توان يبهتر شده است، اما نم يكم

 99زمستان سال كه  يدر كشور گزارش نشده است به نوع يمطلوب يها سال است بارش نيچند متاسفانه
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كشور هم بارش باران گزارش  يها از شهر يكه در برخ يرقم نخورد به طور يريچشمگ يها هم بارش

 در كشور است. يخشكسال ديخود نو نينشده است و ا

 

 بارش در كشور ريچشمگ كاهش

در  99مهرماه سال گذشته تا اواخر اسفند  ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل طبق

 رانيبلندمدت ا نيانگينسبت به م زانيم نيبارش رخ داده كه ا متر يليم 100حدود  ن،يانگيطور م كشور به

 درصد كمتر است. 34حدود 

مدت مشابه در سال  نسبت به 99سال  يجار يزراع يسال آب يها در كشور ط بارش زانيم گريد ييسو از

 يها استان يها در تمام بارش زانيگزارش، م نيدرصد كمتر گزارش شده است. براساس ا 52گذشته 

با  يو بلوچستان، هرمزگان، كرمان و خراسان رضو ستانياستان س 5كشور كمتر از حد نرمال است و 

 مواجه هستند. ديشد يبارش كم

 

 به آب در كشور يدسترس زانيم

در دو  يفت: به طور كلكشور گ يدر امور آب و آبفا روين ريمعاون وز يزاده خامس يباره قاسم تق نيا در

 توان يبهتر شده است، اما نم يكشور كم يها بارش تيوضع ،ياپيپ يها خشكسال و بعد از سال ريسال اخ

 دوام داشته باشد. تيوضع نيمطمئن بود كه ا

است كه اثرات خود را  مياقل رييبروز تغ كند، يم ديرا تهد يكه كشور و منابع آب يگريافزود: مشكل د او

 .گذارد يم يآب منابع يرو

 يبارندگ زانيكه م يبه طور دهد يدر كشور م مياقل رييها نشان از تغ روند بارش يكرد: بررس انيب يخامس

 گزارش شده است. يو غرب يشرق يها جانياز آذربا شتريو بلوچستان و هرمزگان ب ستانيس يها در استان
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است به  شيدر حال افزا تيدر كشور كم و جمع به آب يدسترس زانيادامه داد: متاسفانه م روين ريوز معاون

 است. افتهي شيمصرف آب در كشور به خصوص در شهر تهران افزا زانيكه در چند ماه گذشته م ير طو

كشور پر است و نسبت به  يها مترمكعب از مخازن سد ارديليم 40اظهار كرد: حدود  يزاده خامس يتق

از حجم آب  زانيم نيبا ا ميدواريكه ام ميا را داشته اه درصد كاهش حجم سد 4تا  3سال گذشته حدود 

 .ميكن نيكشور را تام يآب كشاورز ميبتوان

بلندمدت  نيانگياز م تر نييها بارش ساالنه، پا در كشور آغاز شد و در اغلب سال يخشكسال 1374سال  از

باور بودند كه دوره  نيبر ا شناسان مياقل يبرخ 1398ها در سال  بارش شيافزا نيبوده است. با وجود ا

ها در سال گذشته موجب شد  بارش رياست، اما متاسفانه كاهش چشمگ انيرو به پا رانيدر ا يخشكسال

 شود. جاديدر كشور ا گريبار د يخشكسال

 يول شود، يها پر م ذوب شدن برف قيكشور از طر يها اب سد نيتام نكهيباتوجه به ا گريد ييسو از

 كشور شود. يآب ريذخا يبرا يمناسب نيگزيوانست جاها نت متاسفانه عدم بارش

 يمعتنابه زانيم ديكه با زيخ برف يها ماه يبر علت شده است. ط ديمز زيبرف كشور ن ريكاهش ذخا بحث

 زيدر حوزه آبخ ژهيو درجه حرارت هوا سبب شده به يعموم شيبرف در ارتفاعات جمع شود، افزا

سال  رمها در فصل گ رودخانه يدب بيترت ني. بدابديكاهش  شدت ها به و رواناب يبرف رهيزاگرس، ذخ

شود و  يدر حوزه كشاورز ييها ينگران جاديموجب ا تواند ينرمال خواهد بود و م طيكمتر از شرا اريبس

 دنبال داشته باشد. به زيرا ن يو شهر ييآب مناطق روستا نيتام يحت

 

 ها آب سد رهيذخ يدرصد 19 كاهش

 يبردار سد در حال بهره 198مخازن  تياز وضع رانيمنابع آب ا تيريركت مدحال گزارش ش نيهم در
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 13 خي) تا تار99(اول مهر ماه  يجار يسال آب يها از ابتدا به سد يآب ورود زانياست م يكشور حاك

بازه  نيهم رد يمترمكعب بوده كه نسبت به آورد سال گذشته آب ارديليم 19,8معادل  1400ماه  نيفرورد

 33با كاهش  زيها ن آب سد يخروج زانيم گريد يدرصد كاهش داشته است. از سو 34دود ح يزمان

 رو بوده است. روبه يدرصد

درصد كاهش داشته  19گذشته  يها نسبت به مدت مشابه سال آب آب مخازن سد يمجموع موجود در

 است.

ور نسبت به سال گذشته ها در كش بارش تيوضع نيكشور، با اشاره به آخر يها عامل سد ريمد يگيب آقا

كل  زانيم ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا يگفت: بر اساس آمار رسم

) بالغ يسال آب ييداروز ابت 45) تا پانزدهم آبان ماه (99امسال (اول مهر  ياز آغاز سال آب يجو يها زشير

 بوده است. متر يليم 5,5بر 

 68مشابه درازمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيافه كرد: اكشور اض يها عامل سد ريمد

 درصد كاهش داشته است. 76گذشته  يدرصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آب

بارش كشور در سه ماه آبان،  زانيكرده بود م ينيب شيپ رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق زين نياز ا شيپ

 نرمال باشد.نرمال و كمتر از  يآذر و د

باشد، اما با  دواركنندهيام ماه نيها در فرورد كه بارش دهد ينشان م 1400در بهار  مدت انيم يها ينيب شيپ

. از شود يها در حوزه بارش جبران نم ، كمبود1399و بهمن ماه  يها در د بارش ديتوجه به كاهش شد

گسترده در  يو خشكسال ريراگف يبارش كم نيبنابرا رسد؛ يم انيمطلق به پا يبارش با كم يسال آب رو نيا

كشور در جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و  يها استان شتريوضع در ب ني. استيدور از انتظار ن رانيا

 ينيب شيپ يخوب تيوضع زيگلستان ن ژهيو كشور به يشمال يها استان يبرا يشرق محسوس خواهد بود حت

 .شود ينم
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 1400شهر در تابستان  225 يآب تنش

آب در كشور  يبند رهيعامل شركت آب و فاضالب كشور در خصوص ج ريجانباز مد محمدرضا

 ينيب شيشهر بود و پ 225 يتنش آب يدارا يها تعداد شهر 1399گفت: تابستان  1400بخصوص تابستان 

 هو ب يبهره بردار يآبرسان يها از طرح ياديها و با وجود آنكه تعدادز بارش تيبا توجه به وضع شود يم

 .ابدي شيتنش افزا يدارا يها تعدادشهر دهيثمر رس

 يو سازمان هواشناس يا آب منطقه يها آب و فاضالب، شركت يها مشترك شركت يها افزود: جلسه او

سال فهرست  انيو كرمان جلسه برگزار و تا قبل از پا زديهفته در نيو ا شود يبطور مرتب برگزار م

 شوند، منتشر خواهدشد. يتنش آب يدارا يها كه احتمال دارند جزو شهر ييها يشهر

 نيكه سال به سال بر ا يبه طور ميدر كشور داشته ا سابقه يب ها يسال گذشته كاهش بارندگ 30 در

 .ميمواجه هست يبارندگ ديو كاهش شد يخشكسال يافزوده شده و امسال با مشكل جد ها تيمحدود

 يگروه اقتصاد يدر گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژ روين ريپاك روح قائم مقام وز نيباره شاه نيا در

قم، كرج،  ن،يقزو راز،يكالنشهر اراك، اصفهان، بندرعباس، تهران، ش 12باشگاه خبرنگاران جوان گفت:

آب در  يبند رهيج انيم نيا زاند كه ا آب مواجه نيتابستان امسال با بحران تأم زديكرمان، مشهد، همدان و 

 آغاز شده است. يكالنشهر بحران نيكرج به عنوان اول

در كشور انجام  يو بحران كم آب ها يكاهش بارندگ ،يادامه داد: اقدام به دنبال بروز مشكل خشكسال او

 ييدرصد در مصرف آب شرب صرفه جو 10مصرف نكرده و دست كم  تيرياگر مردم مد رديگ يم

 گرما بر دامنه مشكالت افزوده خواهد شد. دينكنند با تشد

و در قالب برنامه  نيكالنشهر تدو 12آب  نيتام يبرا رويوزارت ن يها افزود: برنامه روين ريمقام وز ئمقا

 منعكس شده است. يجمهور سيبه رئ يمنسجم

ها و تمام  شهر نيا يما برا يزيو برنامه ر ميا را گرفته يجمهور سيروح گفت: دستور مثبت رئ پاك
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 .ميآب نداشته باش يبند رهياست كه كمبود و ج نيا يمناطق شهر

 يبرا يسال آب انيماه معموالً پا نيكشور فرورد يسازمان هواشناس يبدست آمده از سو قاتيتق طبق

(اول مهر  يسال آب انيكه پس از آن وتا پا يمعن نيبد رود يشمار م ها مانند هرمزگان به استان يبرخ

سال  نيآغاز يها وزاست كه ما در ر يدر حال نيو ا افتد يها اتفاق نم استان نيدر ا يبارش گري) د1400

 .ميرو بود بارش در كل كشور روبه ديبا كمبود شد 1400

دو هفته  يط نكهيبا اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير فهيوظ احد

بلند مدت  نيانگيبت به منس زانيم نيكه ا ميبارش داشت متريليم 17ماه در كل كشور تنها  نيفرورد ييابتدا

ها در  البته بارش ميداشت يشكم بار ارينوروز بس رو نيدرصد كمتر است، اظهار كرد: از ا 85كشور حدود 

از نقاط كشور با كم  ياريمسئله سبب شده است كه در بس نيكمتر از حد نرمال بود و ا زين 99زمستان 

 .ميمواجه باش يبارش

كرد: در دو استان  حيبد است، تصر اريها بس بارش تيجنوب كشور وضعدر  نكهيا انيدر ادامه با ب او

بلند مدت كشور گزارش شده  نيانگيدرصد كمتر از م 90از  شيها ب و بلوچستان بارش ستانيهرمزگان و س

زد، هرمزگان، يكشور ازجمله  يها از استان يبهار تعداد ييدو هفته ابتدا يط گريد يياست. از سو

 يبارش چيبوشهر و اصفهان ه ،يو بلوچستان، خراسان رضو ستانيكرمان، فارس، س حمد،رايو بو هيلويكهگ

 نكردند. افتيدر

ها  از استان گريد يافزود: در تعداد يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 كيحد در 1400نوروز  يها ط خوزستان، سمنان، قم و لرستان بارش ،ياريازجمله چهارمحال و بخت

با  اطنق نياز ا ياريدو سال گذشته در بس يكه ما ط ستيدرحال نيكمتر از آن بوده ا يو حت متريليم

 ارياثرات بس مياقل رييكه تغ دهد ينشان م يموضوع ني. چنميمواجه بود ليس يو حت ديشد يها بارش

 دارد. يريمتغ
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در جنوب، جنوب غرب و شرق  يبارش چيهبهار  ييدو هفته ابتدا يط يطور كل به نكهيبا اشاره به ا فهيوظ

شده  نيها تام درصد از آب ساالنه حاصل از بارش 48گفت: از مهرماه تاكنون تنها حدود  م،يكشور نداشت

 كننده است. نگران تيوضع نياست كه ا

 نزايم نيبوده كه ا متريليم 2,9بارش در كشور  نيانگيماه تا چند روز گذشته م نيفرورد ياز ابتدا نيهمچن

 85,5از كاهش  يرقم حاك نيبوده و ا متريليم 20,3روزه  16 نيساله در ا 30بلند مدت  نيانگيدر م

 ميكه بدان شود يما نگران كننده م يبرا يمسأله وقت نيبارش در كل كشور است و ا زانيم يدرصد

 .شد يمنجر م ها سد يبه پرشدن نسب تيها در نها برف يجيبهار در كنار ذوب شدن تدر يرگبار يها بارش

ها منتشر شده است كه به  بارش زانينقشه از م ديچند ياز سازمان هواشناس دهيرس يها طبق آمار نيهمچن

 است: ريشرح ز

را در كشور به  يبه كشور زنگ خطر خشكسال يآمار نگران كننده كاهش بارش نزوالت آسمان متاسفانه

ها نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با  بارش زانيگذشته م يكه در سال آب يصدا درآورده است به طور

 رو بوده كه قابل تأمل است. روبه يدرصد 99كاهش 
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درصد كاهش 19گذشته  يها نسبت به مدت مشابه سال آب آب مخازن سد يموجود

روزنامه سبزينه مورخ  – شهر كشور كالن12 ريبانگيآب گر نيتأم بحران؛  داشته است

29/01/1400 

 

ها از مهرماه  بارش زانيم كه يطور بوده است، به سابقه يدر كشور ب ها يسال گذشته كاهش بارندگ30 در

بلندمدت بوده  نيانگيتر از م كم سوم كي شود، يمحسوب م 1400-1399 يگذشته تاكنون كه سال آبسال 

 يمياقل ماندر كشور جان گرفته است. متأسفانه كشور گريبار د يسال خشك دهيگفت پد توان يو م

 يدرصد منابع آب20كه تنها  كنند يم يزندگ يآن در نقاط تيدرصد جمع40دارد و  خشك مهيخشك و ن

 نيبه آب ندارد و در ع ياز نظر دسترس يمناسب تياساس، اكنون كشور وضع نيدر آن مناطق است. بر ا

 يكشور كم يها بارش تيوضع ريگرچه در دوسال اخ يطور كل شده است. به تر شيب زيبه آب ن ازيحال ن

سال است  نيچند حال نيتدوام داشته باشد. با ا تيوضع نيمطمئن بود كه ا توان يبهتر شده است، اما نم

تابستان امسال  رو،ين ريقائم مقام وز يها در كشور گزارش نشده است و طبق گفته يمطلوب يها بارش

 آب مواجه هستند. نيشهر كشور با بحران تأم كالن12

 

 ها در كشور بارش ريچشمگ كاهش

تا اواخر مهرماه سال گذشته  ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يآمار مركز مل طبق

 نيانگينسبت به م زانيم نيبارش در كشور رخ داده كه ا متر يليم100حدود  نيانگيطور م به 99اسفند

 تر است. درصد كم34حدود  رانيبلندمدت ا

مدت مشابه سال گذشته،   نسبت به يجار يزراع يسال آب يها در كشور ط بارش زانيم گر،يد يسو از

تر  كشور كم يها استان يها در تمام بارش زانيگزارش، م نيس اتر گزارش شده است. براسا درصد كم52
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 يبارش با كم يرضو و بلوچستان، هرمزگان، كرمان و خراسان ستانياز حد نرمال است و چهار استان س

 مواجه هستند. ديشد

 

 به آب در كشور كم است يدسترس زانيم

ها  و بعد از سال ريدر دو سال اخ يطور كل به به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روين ريمعاون وز باره نيا در

 نيمطمئن بود كه ا توان يبهتر شده است، اما نم يكشور كم يها بارش تيوضع ،ياپيپ يسال خشك

 دوام داشته باشد. تيوضع

است كه  مياقل رييتغ كند، يم ديرا تهد يكه كشور و منابع آب يگريافزود: مشكل د يخامس زاده يتق قاسم

 .گذارد يم يمنابع آب يواثر خود را ر

در  يبارندگ زانيم كه يطور در كشور دارد؛ به مياقل رييها، نشان از تغ روند بارش يكرد: بررس انيب يو

 گزارش شده است. يو غرب يشرق  جانياز آذربا تر شيو بلوچستان و هرمزگان ب ستانيس يها استان

است،  شيدر حال افزا تيآب در كشور كم و جمعبه  يدسترس زانيادامه داد: متأسفانه م روين ريوز معاون

 افتهي شيافزا اريمصرف آب در كشور به خصوص در شهر تهران بس زانيدر چند ماه گذشته م كه ير طو به

 است.

كشور آب وجود دارد كه  يها مترمكعب در مخازن سد ارديليم40اظهار كرد: حدود  يخامس زاده يتق

 نيبا ا ميهست دواريكه ام ميا ها را داشته درصد كاهش حجم سد نسبت به سال گذشته حدود سه تا چهار

 .ميكن نيكشور را تأم يآب كشاورز مياز حجم آب بتوان زانيم

 نيانگياز م تر نييها بارش ساالنه پا در كشور آغاز شد و در اغلب سال يسال خشك 74است از سال يگفتن

باور بودند كه  نيبر ا شناسان مياقل يبرخ 98ر سالها د بارش شيبا افزا ن،يبلندمدت بوده است. با وجود ا

در سال گذشته موجب  ها ارشب رياست، اما متأسفانه كاهش چشمگ انيرو به پا رانيدر ا يسال دوره خشك
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 .ميباش يسال كشور شاهد بروز خشك يها از استان يدر برخ

متأسفانه  شود، يم نيها تأم شدن برف ذوب قيكشور از طر يها آب سد كه نيبا توجه به ا گر،يد يسو از

بر  ديمز زيبرف كشور ن ريكشور شود و كاهش ذخا يآب ريذخا يبرا يمناسب نيگزيها نتوانست جا بارش

 شيشود، افزا عبرف در ارتفاعات جم يتوجه قابل زانيم ديكه با زيخ برف يها ماه يعلت شده است. ط

شدت كاهش  ها به  و رواناب يبرف رهيخزاگرس، ذ زيدر حوضه آبخ ژهيو درجه حرارت هوا سبب شد به

 تواند ينرمال خواهد بود كه م طيتر از شرا كم اريها در فصل گرم سال بس رودخانه يدب بيترت  ني. به اابدي

 زيرا ن يو شهر ييآب مناطق روستا نيتأم يشود و حت يحوزه كشاورز يبرا ييها ينگران جاديموجب ا

 با مشكل مواجه كند.

 

 ها آب سد رهيخذ يدرصد19 كاهش

 يكشور حاك يبردار سد در حال بهره198مخازن  تياز وضع رانيمنابع آب ا تيريشركت مد گزارش

 ماه نيفرورد13 خي) تا تار99(اول مهرماه  يجار يسال آب يها از ابتدا به سد يآب ورود زانياست م

 يمانبازه ز نيدر هم يمترمكعب بوده كه نسبت به آورد سال گذشته آب ارديليم8/19معادل  1400سال

 يدرصد33با كاهش  زيها ن آب سد يخروج زانيم گر،يد يدرصد كاهش داشته است. از سو34حدود 

گذشته  يها نسبت به مدت مشابه سال آب آب مخازن سد يرو بوده است. در مجموع موجود روبه

 درصد كاهش داشته است.19

 

 ها در كشور بارش يدرصد76 كاهش 

 تيوضع نيبا اشاره به آخر زين رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليو پدافند غبحران  تيريمد ركليمد

منابع آب شركت  هيدفتر مطالعات پا يها در كشور نسبت به سال گذشته گفت: براساس آمار رسم بارش
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) تا پانزدهم 99امسال (اول مهر  ياز آغاز سال آب يجو يها زشيكل ر زانيم ران،يمنابع آب ا تيريمد

 بوده است. متر يليم5/5) بالغ بر يسال آب ييروز ابتدا45ماه ( آبان

درصد و 68مشابه درازمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نياضافه كرد: ا يگيآقاب اهللا فيس

 درصد كاهش داشته است.76گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

آبان،  يها بارش كشور در ماه زانيكرده بود م ينيب شيپ رويآب وزارت ن قاتيمؤسسه تحق زين نياز ا شيپ

 تر از نرمال باشد. نرمال و كم يآذر و د

باشد، اما  دواركنندهيام ماه نيها در فرورد كه بارش دهد ينشان م 1400در بهار سال مدت انيم يها ينيب شيپ

. از شود يش جبران نمها در حوزه بار ، كمبود99ماه سال و بهمن يها در د بارش ديبا توجه به كاهش شد

گسترده در  يسال و خشك ريفراگ يرشبا كم نيبنابرا رسد؛ يم انيمطلق به پا يبارش با كم يسال آب رو، نيا

غرب و  شرق، جنوب كشور در جنوب، جنوب يها استان تر شيوضع در ب ني. استيدور از انتظار ن رانيا

 ينيب شيپ يخوب تيوضع زيگلستان ن ژهيو بهكشور  يشمال يها استان يبرا يشرق محسوس خواهد بود؛ حت

 .شود ينم

 

 1399شهر در تابستان سال225 يآب تنش 

خصوص  آب در كشور به يبند رهيدرخصوص ج زيشركت آب و فاضالب كشور ن رعامليمد

با  شود يم ينيب شيشهر بود و پ225 يتنش آب يدارا يها تعداد شهر 99گفت: تابستان سال 1400تابستان

 ده،يرس يبردار به بهره يرسان آب يها از طرح ياديكه تعداد ز ها و با وجود آن بارش تيعتوجه به وض

 .ابدي شيتنش افزا يدارا يها شهر دادتع

و  يا آب منطقه يها آب و فاضالب، شركت يها مشترك شركت يها جانباز افزود: جلسه محمدرضا

برگزار و تا قبل از  يو كرمان جلسات زدير د يو هفته جار شود يطور مرتب برگزار م به يسازمان هواشناس
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 باشند، منتشر خواهد شد. يتنش آب يدارا يها كه احتمال دارند جزو شهر ييها سال فهرست شهر انيپا

 

 شهر كرج آب در كالن يبند رهيج آغاز 

ج، قم، كر ن،يقزو راز،يشهر اراك، اصفهان، بندرعباس، تهران، ش كالن12هم گفت:  روين ريمقام وز قائم

آب  يبند رهيج انيم نيآب مواجه هستند كه از ا نيتابستان امسال با بحران تأم زديكرمان، مشهد، همدان و 

 آغاز شده است. يشهر بحران كالن نيدر كرج به عنوان اول

و بحران  ها يكاهش بارندگ ،يسال روح ادامه داد: اقدامات الزم به دنبال بروز مشكل خشك پاك نيشاه

 ييجو درصد در مصرف آب شرب صرفه10كم  اگر مردم دست يول رد،يگ ير انجام مدر كشو يآب كم

 گرما بر دامنه مشكالت افزوده خواهد شد. دينكنند، با تشد

به  يو در قالب برنامه منسجم نيشهر تدو كالن12آب  نيتأم يبرا رويوزارت ن يها افزود: برنامه يو

 منعكس شده است. يجمهور سيرئ

ها و تمام مناطق  شهر نيا يما برا يزير و برنامه ميا را گرفته يجمهور سيور مثبت رئگفت: دست روح پاك

 .ميآب نداشته باش يبند رهياست كه كمبود و ج نيا يشهر

 يبرا يسال آب انيمعموالً پا ماه نيكشور، فرورد يسازمان هواشناس يدست آمده از سو به قاتيتحق طبق

(اول مهرماه  يسال آب انيمعنا كه پس از آن و تا پا نيبه ا رود؛ ير مشما ها مانند هرمزگان به استان يبرخ

 نيآغاز يها كه ما در روز است يدر حال نيو ا افتد يها اتفاق نم استان نيدر ا يبارش گري) د1400سال

 .ميرو بود بارش در كل كشور روبه ديبا كمبود شد 1400سال

 

 ستيها در جنوب كشور خوب ن بارش تيوضع

دو هفته  يط كه نيبا اشاره به ا زين يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يز ملمرك سيرئ
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بلندمدت  نيانگينسبت به م زانيم نيكه ا ميبارش داشت متر يليم17در كل كشور تنها  ماه نيفرورد ييابتدا

 نينرمال بود و ااز حد  رت كم زين 99ها در زمستان سال تر است، اظهار كرد: البته بارش درصد كم85حدود 

 .ميمواجه باش يبارش از نقاط كشور با كم ياريمسأله سبب شده است كه در بس

كرد: در دو استان  حيتصر ست،يها خوب ن بارش تيدر جنوب كشور وضع كه نيا انيبا ب فهيوظ احد

شده بلندمدت كشور گزارش  نيانگيتر از م درصد كم90از  شيها ب و بلوچستان بارش ستانيهرمزگان و س

 مزگان،هر زد،يكشور ازجمله  يها از استان يبهار تعداد ييدو هفته ابتدا يط گر،يد ياست. از سو

 يبارش چيبوشهر و اصفهان ه ،يرضو و بلوچستان، خراسان ستانيكرمان، فارس، س راحمد،يو بو هيلويكهگ

 نكردند. افتيدر

ها  از استان گريد يد: در تعدادافزو يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيرئ

درحد  1400نوروز سال يها ط خوزستان، سمنان، قم و لرستان بارش ،ياريازجمله چهارمحال و بخت

 نياز ا ياريدو سال گذشته در بس ياست كه ط يدرحال نيتر از آن بوده است. ا كم يو حت متر يليم كي

اثرات  مياقل رييكه تغ دهد ينشان م يموضوع ني. چنميمواجه بود ليس يو حت ديشد يها نقاط با بارش

 دارد. يريمتغ اريبس

غرب و شرق  در جنوب، جنوب يبارش چيبهار ه ييدو هفته ابتدا يط يطور كل به كه نيبا اشاره به ا فهيوظ

شده  نيها تأم درصد از آب ساالنه حاصل از بارش48گفت: از مهرماه تاكنون تنها حدود  م،يكشور نداشت

 كننده است. نگران تيوضع نيكه ا
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خبرگزاري خبر  – در استان تهران ريقرن اخ ميماه ن نيفرورد نيتر كم بارش ثبت 
 29/01/1400آنالين مورخ 

 

ماه فصل  نيتهران گفت: در نخست يا منابع آب شركت آب منطقه هيطالعات پادفتر م رينوشت: مد لنايا

 ريسال اخ 53ماه استان تهران در طول  نيفرورد نيتر شاهد كم بارش ،يبارندگ متر يليم 2بهار تنها با ثبت 

كاهش  بلندمدتسال گذشته و متوسط  نينسبت به فرورد يبارندگ زانياساس م نيو بر ا ميبود

 شته است.دا يريچشمگ

 ياز شبكه رفتارسنج يافتيمطلب اظهار كرد: بر اساس آمار و اطالعات در نيا انيبا ب ،يكيخان محمدرضا

استان تهران  يمجموع بارندگ 1399-1400 يسال آب يشده از ابتدا يدر هفت ماه سپر يآب و هواشناس

سال گذشته با  همدت مشاب بوده كه نسبت به متر يليم 235 ،يسال جار نياز مهر سال گذشته تا فرورد

 .ميا مواجه شده يجو يها زشير يدرصد 41كاهش 

تهران افزود: كاهش سهم ارتفاعات و حوضه  يا منابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد

 يسدها زيكه حوضه آبر يا گونه تر است؛ به نگران كننده اريبس ينزوالت جو زانيسدها در م زيآبر

كاهش  ددرص 97تا  85 نيسال گذشته و بلندمدت، ب نياستان تهران، نسبت به فروردكننده آب  نيتام

 اتيعمل نيحاصل از آخر جينتا نيتجربه كرده است. عالوه بر ا يسال جار نيفرورد يرا ط ها يبارندگ

 سدهاست. زيدر حوضه آبر يبرف رهينشان دهنده كاهش قابل توجه ذخ زين يسنج برف

 نيگفت: نخست يشده از سال آب يسپر يها درجه حرارت استان در عموم ماه شيزابا اشاره به اف يكيخان

قابل توجه دما نسبت  شيماه، با افزا نيا يكه در اكثر روزها يروند بود به نحو نيبر هم زيماه فصل بهار ن

 .ميبه زمان مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت مواجه بود

كرد، با اتخاذ  يدواريابراز ام انيتهران در پا يا ت آب منطقهمنابع آب شرك هيدفتر مطالعات پا ريمد

 يدر تمام ييجو و صرفه نهيمردم استان در مصرف به يمنابع و مصارف آب و با همراه تيريمد داتيتمه

 . ميگرم سال باش يها در ماه داريآب پا نيمصرف شاهد تام يها بخش
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درصد كاهش داشته 69گذشته  نسبت به سال يجنوب در خراسان هاي بارندگ نيانگيم

روزنامه سبزينه  –ي جنوب درصد از پهنه خراسان91در  يسال دهه خشك2 تداوم؛ است

 30/01/1400مورخ 

 

ها،  فروكش نكرده و هر سال بر عطش چشمه يجنوب هاست در استان خراسان سال يسال تند خشك تب

درصد از پهنه استان 91است كه بر  يدودهه متوال يمياقل دهيپد نياستان افزوده است. ا يها ها و چاه قنات

كاهش  ،يجار يدر سال آب يتوجه به كاهش محسوس بارندگ انداخته و با هيسا يجنوب خراسان يريكو

 99سال يانيپا يها ها در ماه كننده آن است. اگرچه كاهش بارش نگران يامدهاياز پ ينيرزميمنابع آب ز

نزوالت  دياما كاهش شد داد، ينرمال م تينسبت به وضع يجنوب در خراسان يخبر از كاهش بارندگ

 زد. يسال بر تداوم كابوس خشك يدييمهر تأ امسال، ماه نيدر فرورد يآسمان

 يجار ياستان در سال آب نيا يها يبارندگ نيانگيم ،يجنوب خراسان يكل هواشناس اداره يآمارها براساس

درصد كاهش داشته 59درصد و نسبت به دوره بلندمدت 69بوده كه نسبت به سال گذشته  متر يليم38

 شياز افزا نسال بعد) نشا ورماهيشهر اني(اول مهر تا پاگذشته  يدو سال زراع يط ها ياست. بارندگ

 نيبلندمدت داشت و ا نيانگيقبل و م انياستان پهناور نسبت به سال نيها در ا بارش زانيم يمقطع

و شرق كشور رو  يجنوب خراسان يسال تصور انداخت كه خشك نيافراد را به ا يخوب برخ يها يبارندگ

 يهواشناس ركلياست، اما به گفته مد ينه ورود به دوران تازه ترسالمنطقه در آستا نيبه اتمام و ا

كه گذشت، نشان از تكرار  يدر سال ها يبوده و كاهش بارندگ يمقطع يها يبارندگ نيا ،يجنوب خراسان

بوده  سابقه ياستان ب ريسال اخ30در  يجار يدر سال آب ها يكاهش بارندگ كه يطور است، به يسال خشك

 است.
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 يجنوب ها در استان خراسان رشبا كاهش

ساله تا آخر 10براساس آمار دوره  كه نيا انيبا ب يخراسان جنوب يهواشناس ركليارتباط مد نيهم در

 نيگفت: از ا رناياست، به ا يسال متأثر از خشك يجنوب درصد مساحت خراسان91اسفندماه سال گذشته 

 صددر25متوسط،  تيدرصد در وضع35 ف،يخف تيدرصد در وضع20نرمال،  تيدرصد در وضع9مقدار 

 است. ديشد اريبس يسال خشك تيدرصد در وضع11و  ديشد تيدر وضع

 ديشد اريجزو مناطق بس يسال از نظر خشك هيطبس و بشرو يها رو افزود: شهرستان خندان رضا يعل

 هستند.

: در دو سال را تجربه كرده است، گفت يسال خشك يسال متوال20 يجنوب خراسان كه نيا انيبا ب يو

بلندمدت كم  يها يسال اما از اثرات خشك م،يرا در استان داشت يخوب باًيتقر يها گذشته بارش يزراع

 طيشرا درباز هم استان  م،يداشت يخوب يها يگذشته بارندگ يدر سال زراع كه نيرغم ا نكرد و به

 قرار دارد. يسال خشك

تا  99(اول مهرماه يجار ياستان در سال آب يها يگبا اشاره به بارند يجنوب خراسان يهواشناس ركليمد

بوده كه نسبت  متر يليم38 يجار ياستان در سال آب يها يبارندگ نيانگيكرد: م اني) ب1400وريشهر انيپا

 درصد كاهش داشته است.59درصد و نسبت به دوره بلندمدت 69به سال گذشته 

 نيتر شيمدت ب نيبوده و در ا سابقه يذشته بسال گ30در  يجار يسال آب يها يافزود: كاهش بارندگ يو

 دهيبه ثبت رس متر يليم18طبس با  ستگاهياز ا نيتر و كم متر يليم61نهبندان با  ستگاهياستان از ا يبارندگ

 است.

امسال  ماه بهشتيارد يهم گفت: برا يجار در سال يبارندگ يفصل ينيب شيبا اشاره به پ رو خندان

شده  ينيب شينرمال پ تيو مردادماه هم وضع ريت يتر از نرمال و برا نقاط كم ينرمال و برخ يها يبارندگ

 .ميدر استان ندار يا مالحظه قابل يدو فصل بارندگ نياست، اما در ا
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 ياست كه اكثر دانشمندان آن را قبول و رو يا دهيپد مياقل ريياظهار كرد: تغ مياقل رييتغ دهيدرباره پد يو

 ميتوان يآن را انكار كرد. ما هم نم توان يبراساس آمار و شواهد رخ داده و نم دهيپد نيدارند. ا ديآن تأك

 .ميداشته باش يسازگار ديبلكه با م،يمقابله كن دهيپد نيبا ا

دما دانست و گفت: براساس آمار  شيرا افزا مياقل ريياز اثرات تغ يكي يجنوب خراسان يهواشناس ركليمد

 .ميا دما را نسبت به بلندمدت داشته شيسه درجه افزا نيانگيبه صورت م فصل بهار امسال در استان يابتدا

موضوع را نشان  نيو آمارها هم ا ميرا داشت يسال خشك يها هم دوره ميقد انيافزود: ما در سال يو

 .ميا ساله را نداشته20 يعني يدوره طوالن نيبا ا يسال خشك وقت چيه يول دهد، يم

 

 يسال ثرات خشكا شيو افزا مياقل راتييتغ 

دچار  يجنوب گفت: خراسان مياقل راتييدرباره تغ زين رجنديدانشگاه ب يشناس ميو اقل ايجغراف اريدانش

 يها گرم و خشك با دوره يآب و هوا يو ذات استان دارا عتياست. طب يمياقل يها يناهنجار

 دع از گذشته وجوموضو نينامنظم است كه ا مياقل يو در مجموع دارا ديشد يو ترسال يسال خشك

 داشته.

در  يسال اثرات خشك رياخ يها باعث شده در سال لمياق راتييافزود: تغ نژاد لياسماع يمرتض

 يدارد و اثر آن رو ياست كه اثرات محل يجهان دهيپد كي مياقل راتييو تغ ابديشدت  يجنوب خراسان

 مردم است. شتيو مع يروستاها و زندگ يكشاورز

است كه  يسال و خشك يآب كشور دچار كم يها مانند دوسوم استان يجنوب گفت: خراسان يو

 .كند يم دييتأ ميموضوع را از قد نيا يا كوزه ياريازجمله احداث قنات و آب ييها شاخص

 98، 97يآب يها ها در سال آمار بارش سهيعنوان كرد: با مقا رجنديدانشگاه ب يشناس ميو اقل ايجغراف اريدانش

 اري) بسيجار ي(سال آب يسال سال خشك كيو  ديشد يترسال يكه دو سال متول شود يمشخص م 99و 
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 .ميرا در استان دار ديشد

بود، اما در  تر شياستان از بلندمدت هم ب يها يبارندگ نيانگيم 98و  97 يآب يها كرد: در سال انيب يو

 ديكه كاهش شد ميا هدر استان داشت يبارندگ متر يليم9/33تاكنون  نيانگيبه صورت م يجار يسال آب

 .دهد يبارش را نشان م

شدت هم خواهد داشت؛ به عنوان  رو شيپ ندهيدر آ يسال اثرات خشك مياقل رييافزود: با تغ نژاد لياسماع

شرب و صنعت قطع  ،يآب كشاورز يول م،يا در استان داشته يبارندگ متر يليم33فقط  يجار مثال در سال

روند به بحران منابع  نيا باكه  ميكرد نيخود را تأم ازيآب مورد ن ينيمرزينشده و با فشار بر منابع آب ز

 .ميشو يم كيآب در استان نزد

 مدت يطوالن يها هم دوره ميدر قد كه نيدر استان و ا يسال بودن دوره خشك يدرخصوص طوالن يو

به  تينها در يبارندگ تيو وضع يشناس لمياق يدر استان وجود داشته است، گفت: آمارها يسال خشك

است. در گذشته هم در  رجنديخوسف و ب ستگاهيو آن هم محدود به دو ا رسد يسال گذشته م70

 به ما پاسخ دهد. يشناس نهيريمطالعات د ديرا با نيبوده و ا يسال و خشك يقحط يجنوب سانخرا

 نياست و در اسال گذشته 70ما مربوط به  يشناس مياقل يافزود: آمارها رجنديدانشگاه ب يعلم ئتيه عضو

 .ميا را نداشته يطوالن قدر نيا يسال خشك  مدت دوره

 رييمحصول تغ افتد، يم يجنوب در خراسان يسال كه امروز در حوزه آب و هوا و خشك يگفت: اتفاقات يو

و  ياقتصاد ،يزراع يها انيدر استان باعث شده بن يمتوال يسال است. خشك يجهان شيو گرما مياقل

 شده است. انييمهاجرت روستا دهيباعث پد نيو همچن نديبب بيروستاها آس يطيمح

در استان با  ديو اقتصاد جامعه است، با شتيمع شرانيكه آب، پ ييجا اظهار كرد: از آن نژاد لياسماع

 يآب با كم يمصرف آب به سمت سازگار تيريو مد يمصرف و كشت در بخش كشاورز ياصالح الگو

 .ميبرو
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اظهارنظر كند. اگر چند  يسال خشك دهيدرخصوص تداوم پد تواند ينم كيمرجع آكادم چيگفت: ه يو

رفتن اثرات  نينخواهد رفت و از ب نياز ب يدرولوژيه يسال خشك م،يهم داشته باش يترسال يسال متوال

 است. يترسال يسال متوال نيچند ازمنديآن ن

 

 افت دارد متر يسانت26استان ساالنه  ينيرزميآب ز منابع

منابع آب  هيدفتر مطالعات پا رياست كه مد يسال خشك يامدهايمنابع آب از پ يفيو ك يكم كاهش

مترمكعب از منابع  ونيليم905به آن اشاره كرد و گفت: ساالنه  زين يجنوب خراسان يا شركت آب منطقه

سه  ودرصد شرب 9 ،يدرصد در بخش كشاورز88 زانيم نيكه از ا مياستان برداشت دار ينيرزميآب ز

 .شود يصنعت و خدمات استفاده م نهيدر زم درصد

 نيمترمكعب اعالم كرد و افزود: ا ونيليم700و  ارديليم استان را سه يمخزن تجمع يكسر يشهاب فاطمه

 شده است. جاديا يمتوال يها استان در سال يبرداشت از منابع آب اضافه ليمخزن به دل يكسر

 يهم كسر يجار يمترمكعب بوده و سال آب ونيليم141ساله استان، 20مخزن  يگفت: متوسط كسر يو

 مترمكعب است. ونيليم101 ينيرزميمخزن منابع آب ز

كرد: ساالنه منابع آب  انيب يجنوب خراسان يا منابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد

است كه  21/0 ينيرزميمنابع آب ز يريپذ بيمربع افت دارد و شاخص آس متر يسانت26استان  ينيرزميز

 است. ياز شاخص كشور تر شيدرصد ب110شاخص  نيا

 ييجو لزوم صرفه ازمنديموضوع ن نيو ا نييپا اريبس يجنوب استان خراسان يها اظهار كرد: توان آبخوان يو

 در مصرف آب است.

 تعداد نيو دشت وجود دارد، گفت: از ا يمحدوده مطالعات35 يدر خراسان جنوب كه نيبا اشاره به ا يشهاب

 يها تعداد دشت ريدشت هم آزاد است كه در دهه اخ13دشت ممنوعه و 22 ،يدشت ممنوعه بحران9
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 .افتي شيدشت افزا9ها از دو دشت به  افت مستمر آبخوان لياستان به دل يممنوعه بحران

آب اشاره كرد و گفت:  هيرو يو برداشت ب يسال بر اثر خشك انيدر دشت سرا نيبه فرونشت زم يو

هنگفت بر  نهيهز ليچاه و تحم ييجا و جابه يها، نوكن شدن آن وبيها و مع چاه يآبده ديكاهش شد

و در  ها شكل آبراهه رييو تغ يكشاورز يها نيرفتن زم نيشكاف و فروچاله، از ب جادياقتصاد كشاورز، ا

 در استان است. نيفرونشست زم يامدهايرفتن آبخوان از پ نياز ب تينها

باعث  ها يسال ادامه داد: خشك يجنوب خراسان يا منابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد

 .ابدياستان كاهش  يها دشت يمنابع آب در برخ تيفيشده كه ك

 انياست، ب يخال يكمبود بارندگ ليبه دل يخراسان جنوب يدرصد سدها78حدود  كه نيبا اشاره به ا يو

در مدت مشابه  كه يشده است؛ درحال  رهياستان ذخ يمترمكعب آب پشت سدها ونيليم9/16كرد: اكنون 

 مترمكعب بود. ونيليم4/23مقدار  نيسال گذشته ا

 

 آب يقرارگاه استان يانداز و راه يآب خطر كم زنگ

استان،  يآب ريكاهش حجم ذخا جهيو در نت يجار يدر سال زراع ها يبارندگ ديتوجه به كاهش شد با

 نيو اول يانداز راه تيوضع نيا ياحتمال يامدهايرفت از پ برون يدار برااستان ريآب با تدب يقرارگاه استان

 نشست آن هفته گذشته برگزار شد.

شد و  يآب معرف يقرارگاه استان سيبه عنوان رئ يجنوب استاندار خراسان يامور عمران يهماهنگ معاون

 است. يجنوب خراسان يا آن در شركت آب منطقه رخانهيدب

 يبرا يزير قرارگاه را رصد مسائل و مشكالت مرتبط با آب و برنامه نيا ليتشك هدف از يفرهاد محمد

 ياستان، شورا يها استان عنوان كرد و گفت: اگرچه در كارگروه يها در شهرها و روستاها رفع آن

 نيآب، ا وضوعم تياما با توجه به اهم م،يرا دار يسال حفاظت از منابع آب و كارگروه مقابله با خشك
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 استان به موضوع آب شرب مردم است. يعال تيريمد ژهيدهنده نگاه و شد كه نشان لياه تشكقرارگ

امكانات و  يآب اشاره كرد و گفت: مقرر شد از تمام يجلسه قرارگاه استان نيبه مصوبات نخست يو

در  ژهيو آب شرب مردم به نياستفاده شود كه موضوع تأم يا به گونه يياجرا يها دستگاه يها تيظرف

 و مشكل نشود. بيدچار آس اريس يرسان آب

و ارائه راهكار در قرارگاه آب مدنظر  يبررس يگفت كه برا ياز موضوعات يجنوب استاندار خراسان معاون

 يآب فضا نيگزيجا تواند ياز منابع مطمئن است كه م رجنديقرار گرفته است و افزود: پساب فاضالب ب

 سبز شود.

 كند، يكمك م ينيرزميز يها سفره يداريبه پا كه نيپساب ضمن اكردن  نيگزياظهار كرد: جا يو

 نيرا به همراه دارد؛ بنابرا يصنعت يآب واحدها نيو تأم يكشاورز يها كاهش برداشت آب از چاه

 ارائه كنند. يپساب طرح كارشناس نياستفاده از ا يبرا ندهيماه آ كي يط ديبا يمتول يها دستگاه

 گاهيها جا استان گريد نيب ياريآب نينو يها ال گذشته به لحاظ گسترش سامانهاستان س نيافزود: ا يفرهاد

با  زيها را امسال ن سامانه نيا يانداز موضوع نصب و راه ديبا يچهارم را داشته است و جهاد كشاورز

 يمتول يها دستگاه يها برنامه تيدر اولو ديبا زين يكشاورز يها چاه يدنبال كند. هوشمندساز تيجد

 .ردير گقرا

 يا استان اشاره كرد و گفت: قرار است شركت آب منطقه يآب در سدها ريبه موضوع تبخ يو

طبس كه مصرف آب شرب  نيدر سد نهر ژهيآب در سدها به و ريكاهش تبخ يرا در راستا ييراهكارها

 دارد، به قرارگاه آب ارائه كند. زين

ماست  يبرا يخطر مواجه است كه زنگ ديشد يسال درصد مساحت استان با خشك7/10افزود:  يفرهاد

از آن را در دستور  نهيو استفاده به يمنابع آب تيريمد از،ياعتبارات مورد ن نيبر تأم عالوه ديها با و دستگاه

 كار قرار دهند.
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آب را بسته/ پنج  ريمس روين وزارت؛ هياروم اچهيمتر مكعب آب، حق در ونيليم 470 يراموشف

 31/01/1400خبرگزاري خبر آنالين مورخ  –شود يخشك م هياروم اچهيدر گريسال د

 

 شده است. ليتبد اياح ريدر مس يبحران اساس كيبه  هياروم اچهيآبه در پرداخت حق عدم

را  اچهيبود؛ حق در يكاف هياروم اچهيدر يوزندگ تكرار داستان مرگ يسال بارش كم برا كيصدر:  وين

آن بستند تا دوباره  يآب را رو شانيبا استفاده از سدها ،»يكشاورز« يمينپرداختند و به همان بهانه قد

 .رديار بگقر يدر خطر نابود اچهيدر

در حال مرگ بود،  شيچند سال پ نيرا كه هم هياروم اچهيدر» آبه حق «پرداخت  رويوزارت ن امسال،

كه در چند سال گذشته  يا اچهيماه تراز در نيحاال در اواخر فرورد جهيفراموش كرده است. در نت

 تظار است.كمتر از ان متر يسانت 15اند،  شده ييآن اجرا ياياح يبرا يمختلف يها برنامه

 نيا نيوگو با خبرآنال در گفت ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد ،يشيتجر مسعود

 رويدفعه وزارت ن كي يمناسب بود، اما در سال جار تيوضع يچند سال: «كند يم تيروا نطوريماجرا را ا

بود را قطع كرد و تنها  كعبمتر م ونيليم640كه  هياروم اچهيآب در يها يرهاساز يبراساس جدول توافق

كرده  دايامسال كاهش پ هياروم اچهيكه تراز در نيا ليرساند. دل اچهيمتر مكعب آب به در ونيليم 165

 »آبه ربط دارد. عدم پرداخت حق نيبه هم قاياست دق

 

 را ندادند اچهيدر يزندگ حق

مصارف خودشان پشت  يها آن را برا كه انسان هاست اچهياز در يدر واقع سهم ست،يز طيمح آبه حق

 بشود. اچهيآن در يمنجر به نابود تواند يم عتيآن در طب يياند و عدم رها سدها نگه داشته

 95تا  74كه از سال  يها سال گذشته تكرار شده است، به طور در ده هياروم اچهيرفتار با در نيهم قايدق
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 اچهيدر يموضوع در خشك نيشد. بدون شك ا پرداخت اچه،يدر يبار حق زندگ كيتنها هر پنج سال 

 داشته است. يقابل توجه ريتاث يقبل يها در سال هياروم

 

 
 

 كرد. رييروند تغ نيآبه پرداخت شد، اما امسال ا حق ياديدر چند سال گذشته تا حد ز اما

محترم،  ريوز ياند، برا را پرداخت نكرده هياروم اچهيآبه در كه حق ميمتوجه شد يوقت: «ديگو يم يشيتجر

 »"ها كم است. بارش"طور پاسخ دادند؛  نيها ا و آن مينامه نوشت رويحوضه و معاون محترم وزارت ن ريمد

 اچهيها درمنطقه در كه آنقدرها هم بارش دهد ينشان م يو هشدار خشكسال شيپا ياطالعات مركز مل البته

 يوجود داشته است، حت يديشد اريبس ياز مناطق خشكسال يكمتر از نرمال نبوده و صرفا دربرخ هياروم
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در حد نرمال   ها هم بارش ياديز يها از نرمال و در بخش شتريب ها يآن بارندگ يدر شمال غرب شرق

 بودند.

 
 

كه دوره كارش تا چند  يشده است، ستاد هياروم اچهيدر يايموضوع باعث تعجب مسئوالن ستاد اح نيا

 .رسد يم انيبه پا گريماه د
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به بهانه كمبود  رويوزارت ن: «دهد يم حيتوض ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير برنامه دفتر ريمد

 اچهيآبه در آب را پشت سدها نگه داشته و حق يرا نداده است و به بهانه كشاورز اچهيآوردها حق در

آبه  حق ديبا روينوزارت  ست،يكمتر از سال قبل ن يليخ ها يپرداخت نكرده است. االن كه بارندگ هياروم

 دهند، يرا نم اچهيوجود دارد، حق در اي. امسال كه ستاد احداد يرا م اچهيو بعد سهم در كرد يرا محاسبه م

 .»دهد ياتفاق رخ نم نيكه قطعا ا گريسال د

 

 كند يآن را اجرا نم رويوجود دارد، وزارت ن قانون

از لحاظ  رسد يباشد، به نظر م حيهم صح هيمارو اچهيدر اطراف در ها يكاهش بارندگ ياگر ادعا يحت اما

 قرار بدهد. تيرا بعد از آب شرب در اولو ها اچهيآبه در موظف است كه حق رويوزارت ن يقانون

 رويوزارت ن"ها آمده است كه  جبران تاالب رقابليغ يو آلودگ بياز تخر يريجلوگ يياجرا نامه نييآ  در

سهم تاالب از  زانيم شود، يها كه توسط سازمان اعالم م البتا يستيز طيمح يآب ازين نيبه منظور تام

 يزمان عيمختلف، با توز يمياقل طيمناسب و متناسب با شرا تيفيو ك تيرا با كم زيحوضه آبر يآب تيظرف

و  ربطيذ يها دستگاه يكه با همكار دهد يم صيآب شرب تخص نيدوم پس از تأم تيو در اولو نيمع

 ". ودش يم نينظارت سازمان تأم

توافق كرده بود كه  رويبا وزارت ن هياروم اچهيدر يايها ستاد اح قانون تاالب بياز تصو شيپ نيهمجن

شود. با وجود  نيتام يجدول خاص كيبراساس  ست،ينرمال ن يكه بارندگ ييها درسال اچهيآبه در حق

 است. فتهرار گردوم ق تيها در اولو تاالب يبه جا يآب بخش كشاورز نيبار تام نيا نيقوان نيا

كه  ميها را دار آب  و هم قانون تاالب يعال يهم مصوبه شورا ،يما هم توافق داخل: «ديگو يم يشيتجر

و بحث  ستين يمشكل قانون نجايپرداخت شود. ا يطيمح ستيشرب و بعد ز يازهاين ديها اول با طبق آن

. دهد يرا نم ستيز  طيانسان حق مح رد،يگ يدر تضاد با انسان قرار م ستيز  طيكه مح يياجراست، هرجا
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هابه تعهداتش عمل  هم معلوم است، اما متاسفانه آن رويمشخص و توافقمان با وزارت ن يليقانون خ

 »اند. داده يآب را به بخش كشاورز نيبسته و حتما ا اچهيآب را به در ريباره مس كياند و  نكرده

 

 تا دوباره نابود شود ديرا نده اچهيسال آب در 5

 15 يكاهش موقت يها تنها به معنا آبه تاالب و عدم پرداخت حق نيقوان يروند عدم اجرا نيا تاسفانهم

 اچهيدر ينابود يبه معنا تواند يم ندهيآ يها و ادامه آن در سال ستين هياروم اچهيتراز در يمتر يسانت

 رخ داد. هياروم اچهيدر يبرا شياتفاق چند سال پ نيبار ا كيباشد، همانطور كه  هياروم

 ريمس يمثل سدساز يقرار داده، هربار كه با اقدامات نيخبرآنال اريدر اخت ايكه ستاد اح ياطالعات براساس

 داشته است. يگرفته شده است، حجم آب آن كاهش قابل توجه هياروم اچهيبه در يآب ورود
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تر شده بود اما حاال كه وزارت آن به طيسدها، شرا نياز ا هياروم اچهيدر  با پرداحت حق ريچند سال اخ در

 وجود ندارد. هياروم اچهيدوباره در يآب را دوباره بسته است، احتمال نابود ريمس روين

: دهد يم حيباره توض نيدر ا يشي. تجردهد ينشان م يموضوع را به سادگ نيا ،يمحاسبه سرانگشت كي

داده نشود تنها  اچهيها به در آبه ر حقاگ شود، يم ريتبخ اچهياز آب در متر يسانت80حدود  يزيهر سال چ«

. در شود يكم م اچهيدر زاز ترا متر يسانت 20 يو به طور كل شود يم اچهيآب وارد در زانيم نيسوم ا كي

 .»گردد يبه نقطه شروع برم اچهيدر طيشرا ندهيروند دوباره در پنج سال آ نيبا ادامه هم جهينت
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و  ستيز طيمح يبرا يجد يديتهد رود، ندهيسد زا رهيها و كاهش ذخ كمبود بارش

روزنامه سبزينه  – است يخال رود ندهيسد زا تيدرصد ظرف 83؛ سالمت مردم اصفهان

 31/01/1400مورخ 

 

است كه از  رانيا يرودخانه منطقه مركز نيتر بزرگ لومتر،يك400بر  افزون يبا طول رود ندهيزا رودخانه

در  يبه تاالب گاوخون تيو درنها رديگ يسرچشمه م ياريزردكوه بخت ژهيو به ،يزاگرس مركز يها كوه

صنعت و  رد يو آب مصرف يدنيآب آشام نيمنبع تأم نيتر ، مهمرود ني. ازدير يشرق اصفهان م

 استان اصفهان است. يكشاورز

و نبود  رود ندهيزا زياز حوضه آبر رمجازيغ يها برداشت ،ياما با كاهش نزوالت جو ريچند سال اخ در

 كه يورط است، به افتهيبه شدت كاهش  رود ندهيآب سد زا رهيآب، ذخ تيريمد يمناسب برا يزير برنامه

سبب خواهد  ييجو به صرفه يتوجه يو ب هيرو يخود آب دارد و مصرف ب تيدرصد ظرف17سد فقط  نيا

 رو شود. بحران روبه يخطه با مشكل و حت نيمردم ا يدنيآب آشام نيشد كه تأم

 

 رود ندهيسد زا رهيكننده ذخ نگران كاهش 

 تيبا ظرف رود ندهين جوان گفت: سد زااستان اصفهان به باشگاه خبرنگارا يا شركت آب منطقه سرپرست

 ،يدنيآب آشام كننده نيمركز كشور و تأم ياصل يها از سد يكيمترمكعب،  ونيليم450و  ارديليم كي

 است. رانيا يو صنعت در منطقه مركز يكشاورز ست،يز طيمح

بت به درصد و نس19 رود ندهيامسال در سرشاخه زا يها يادامه داد: متأسفانه بارندگ يساسان حسن

 است. افتهيدرصد كاهش 35مدت  بلند

تاكنون، در كوهرنگ (سرشاخه  يجار يسال آب ياصفهان افزود: از ابتدا يا شركت آب منطقه سرپرست
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و در  متر يليم784بارش در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيبارش ثبت شده كه ا متر يليم634) رود ندهيزا

 بوده است. متر يليم983بلندمدت 

درصد و نسبت به متوسط 19از  شيها نسبت به سال گذشته ب بارش در سرشاخه زانيگفت: م يساسان

 تر است. درصد كم34بلندمدت 

 ياست. حجم آب ورود دهيمترمكعب رس ونيليم220به  رود ندهيسد زا رهياكنون ذخ كرد: هم ديتأك يو

درصد 17گفت فقط  توان يم تياست و درنها هيمترمكعب بر ثان14از آن  يمترمكعب و خروج32به سد 

 سد آب دارد. تياز ظرف

 

 گرفته نشده است يقطع ميتصم رود ندهيباز شدن مجدد زا يبرا

سد  رهيذخ زانيكرد: با توجه به كاهش بارش و م انياستان اصفهان ب يا شركت آب منطقه سرپرست

با كشاورزان  يبعد يتگرفته نشده و در جلسا رود ندهيزا ييبازگشا يبرا يخاص ميهنوز تصم رود ندهيزا

 خواهد شد. يينها ميتصم نيا

تعامل با  ،يا آب منطقه يها از برنامه يكيگفت:  ديدر سال جد يا آب منطقه يها درباره برنامه يساسان

 نيداران و تأم حقابه يريگيپ رود، ندهيزا زياز حوضه آبر رمجازيغ يها از برداشت يريشگيپ نفعان، يذ هيكل

 ت.اس ستيز طيحقابه مح

 

 ميشو يرو م به آب رو يبا كمبود جد م،ينكن يزير برنامه اگر

نگران آب  رود، ندهيسد زا رهيها و كاهش ذخ گفت: با توجه به كمبود بارش زياصفهان ن استاندار

 .مياستان اصفهان هست يدنيآشام

است.  در مصرف آب ييجو صرفه ،ياصل تياولو رو، شيپ طيادامه داد: با توجه به شرا ييرضا عباس
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در بحث انتقال آب  دهد ياستان، انتقال آب بوده كه نشان م ياقدامات در مشكالت آب نيتر ياز اصل يكي

 .ميعمل كن تر يجد ديبا

در معرض  زديمردم اصفهان، تهران، سمنان و  يزندگ رد،يصورت نگ يمدون يزير افزود: اگر برنامه يو

 .رديگ يخطر قرار م

 

 يجد يگديرس ازمندين يگاوخون تاالب

است،  يجد يدگيرس ازمنديندارد و ن يوضع مطلوب يتاالب گاوخون كه نياصفهان با اشاره به ا استاندار

 شده، يم يكه وارد گاوخون يگذشته آب يها سال يماست و ط ياساس يها تيگفت: سالمت مردم از اولو

 و نمك بوده است. نيهمراه با فلزات سنگ

انتقال آب است، اما از  ،يتاالب گاوخون ياياح يبرا ها يزير رنامهب نيتر ياز اصل يكيادامه داد:  يو

 .دهيبه حداقل رس رود ندهيآب پشت سد زا زانيو م ميبر يبه سر م يسال خشك طيدر شرا يطرف

داشته  انيآب در تاالب جر يدهه گذشته تنها مدت كوتاه كيكرد: متأسفانه در  حياصفهان تصر استاندار

 منطقه را با خطر انقراض مواجه كرده است. يستيز يها گونه ياديامر تا حد ز نيو ا

 

 است يها ضرور در مصرف آب در همه بخش ييجو صرفه 

آب سد  رهيذخ يدرصد80از  شيبا اشاره به كاهش ب زياصفهان ن يبحران استاندار تيريمد ركليمد

بلندمدت  نيانگيبا م سهير مقاتر از معمول د كم يها گذشته شاهد بارش يها كرد: در ماه انيب رود ندهيزا

است؛ به  يو صنعت ضرور يكشاورز ،يدنيمختلف آشام يها در بخش ييجو صرفه نيبنابرا م؛يا بوده

 .ستيدر استان فعال ن يتوجه قابل ياكنون سامانه بارش كه نيا ژهيو

به خصوص در و  ندهيآ يها آب در ماه نهيبه مصرف به يتوجه يب ديترد يادامه داد: ب فروش شهيش منصور
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 آب را دوچندان خواهد كرد. نيفصل تابستان چالش تأم

 زيانتقال آب به حوضه آبر يها طرح يبر اجرا دياصفهان با تأك يبحران استاندار تيريمد ركليمد

خشك شده و ادامه  رود ندهيماه است كه زا آباد گفت: حدود هشت و بهشت 3مانند كوهرنگ رود ندهيزا

 و سالمت مردم خواهد بود. ستيز طيمح يراب يجد يديروند تهد نيا

 

 جبران كمبود آب اصفهان يبرا ياز آب چاه، راه استفاده

تاكنون به  97اظهار كرد: از سال زيو توسعه آب شركت آب و فاضالب استان اصفهان ن يبردار بهره معاون

ن وارد شبكه آب حلقه چاه در منطقه حفر و آب آ75 رود، ندهيسد زا رهيو ذخ يكاهش منابع آب ليدل

 شده است. يدنيآشام

 يو از خروج رود ندهيدر استان اصفهان از محل سد زا يدنيآب آشام يادامه داد: بخش اصل ياكبر ناصر

موجب  رياخ يها سد در سال رهياما كاهش ذخ شود، يم نيدر غرب استان تأم يعل خيباباش خانه هيتصف

 ها شده است. از كمبود يشجبران بخ يبرا ينيرزميشدن منابع آب ز نيگزيجا

پرمصرف  يها و توسعه آب شركت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: در ماه يبردار بهره معاون

 نيگزيها جا مانند چاه گريد يو چنانچه منابع آب ابدي يم شيدرصد افزا35از  شيمقدار استفاده از آب ب

 .ميشو يرو م آب روبه يبند رهينشود، با ج

و در  رديپذ يهر سال صورت م ورماهيشهر15خرداد تا 15طور معمول از  اقدام به نيكرد: ا اضافه ياكبر

 .شود يبه منازل وارد نم يرسان سال آب چاه در شبكه آب يها ماه گريد

 

 كامل آب چاه وجود ندارد يدر سالمت يديترد

افزود: همه  رد،يگ يار ماصل همواره توجه قر كيسالمت و بهداشت آب به عنوان  كه نيبا اشاره به ا يو
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تا آب  شود ياستان انجام م يدنيآشام يمختلف توسط مركز بهداشت از تمام منابع آب يها شيروزه آزما

 باشد. يآلودگ اي كروبيبدون هرگونه م شده عيتوز

 يرسان سامانه دوم آب ليو توسعه آب شركت آب و فاضالب اصفهان به لزوم تكم يبردار بهره معاون

وارد مدار شود كه تاكنون محقق نشده  86طرح قرار بود از سال نيكرد: ا انيگ اشاره و باصفهان بزر

 يبرا يا دهيبا مشكالت عد رو شيپ يها و مصرف آب، در سال تيجمع شيافزا ليبه دل شك ياست و ب

 شد. ميآب مواجه خواه نيتأم

 ييباال يريسامانه، خطرپذ كينها با استان ت داريسالم و پا يدنيآب آشام عيو توز نياظهار كرد: تأم ياكبر

 و مهم است. ياز سامانه دوم ضرور يبردار بهره نيدارد؛ بنابرا

 

 عيدر صنا يآب مصرف تيريمد يپساب، گام نخست برا يبازچرخان

 نهيمصرف به يبرا ديكه با يگفت: گام نخست زياستان اصفهان ن يصنعت يها شركت شهرك رعامليمد

به پساب  عيصنا يدرصد آب مصرف60پساب است. حدود  يشد، بازچرخانمورد نظر با عيآب در صنا

 نهيمصرف به يموثر برا اريبس يدارد كه روش يبازچرخان تيدرصد آن هم قابل80تا  70و  شود يم ليتبد

 آب است.

 يها است كه در دستگاه يآب عيدر صنا ياز آب مصرف يبخش كه نيادامه داد: با توجه به ا يبگ محمدجواد

 مصرف برق استفاده شود. بر يمبتن يها به بعد از سامانه نيبهتر است از ا شود، ياستفاده م يشيسرما

سبز  يكرد: راهكار سوم آن است كه فضا انياستان اصفهان ب يصنعت يها شركت شهرك رعامليمد

ر است؛ موث اريمسأله در به حداقل رساندن مصرف آب بس نياستان باشد. ا يمياقل طيمتناسب با شرا عيصنا

مصرف  يبرا يريتداب ديكاهش مصرف آب، با يبرا ييها حل راه افتني يجا  به رسد يبه نظر م نيبنابرا

 .ميآب اتخاذ كن نهيبه
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 ياريآب نينو يها وهياستفاده از ش لزوم

در حوزه  حيصح تيريمد تيبر اهم ديبا تأك زياصفهان ن يوخاك سازمان جهاد كشاورز آب ريمد

بلكه  ست،يخشك، مسأله امروز ن مهيخشك و ن يا قرار گرفتن اصفهان در منطقه استان گفت: يكشاورز

 تعل يسال قبل هم وجود داشته است، ول100در  يخشك نيبوده است. بر اساس مستندات، ا نيچن شهيهم

 .شود يمربوط م ينادرست منابع آب تيريبه مد يمشكالت كنون

بر و  آب عيتجمع صنا رود، ندهيزا زياز حوضه آبر هيرو يهمچون برداشت ب يافزود: موارد ينيام ديمج

است كه به ضعف  يراداتيدارند، از ا يتوجه مصرف آب قابل يكشت كه همگ ريز يها نيزم شيافزا

 .گردد يبازم تيريمد

كه  ستين يهزاران ساله دارد و موضوع يا نهيشيپ رانيدر نقاط مختلف ا يكشاورز كه نيا انيبا ب يو

كشت  ياز محصوالت كشاورز يكه انواع يكرد: در مناطق حيباشد، تصر رياخ مربوط به چند سال

با  دياب زيآن منطقه سازگار شده است. در استان اصفهان ن خينحوه كشت با فرهنگ و تار يحت شود، يم

بر را با محصوالت سازگار با  كشاورزان كاشت محصوالت آب ،يجهاد كشاورز يزير و برنامه تيريمد

 كنند. نيگزيجا يآب كم

در  نيباشد؛ بنابرا نهيبه ديبا شود، يمصرف م يكه در بخش كشاورز يآب نيبر ا كرد: عالوه انيب ينيام

استان  يبرا يكشت يالزم است الگو نياستفاده شود. همچن يسنت يجا  مدرن به يها از روش ديبا ياريآب

 منطقه باشد. نيا ييوهوا آب يها يژگيشود كه منطبق بر و فيتعر

 نيرفع ا يگفت: در راستا يسال علت بروز خشك نييدرخصوص تع يضرورت مطالعات علم انيا بب يو

و  يشهردار ،يمانند جهاد كشاورز يياجرا يها با حضور دستگاه ،يآب با كم يمشكالت، برنامه سازگار

موجود و  يآب عصورت مقدار مناب ني. در اشود يها برآورد م استان يزير برنامه آب قابل زانيم ستيز طيمح

 كارآمد خواهد بود. اريطرح بس نيكه ا شود يكشت در مناطق مختلف مشخص م تيظرف
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تاكنون، در كوهرنگ  يجار يسال آب ياصفهان: از ابتدا يا ****** سرپرست شركت آب منطقه

بارش در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيبارش ثبت شده كه ا متر يليم634) رود ندهي(سرشاخه زا

 بوده است متر يليم983و در بلندمدت  متر يليم784

 نهيمصرف به يبرا ديكه با ياستان اصفهان: گام نخست يصنعت يها شركت شهرك رعاملي***** مد

به پساب  عيصنا يدرصد آب مصرف60پساب است. حدود  يمورد نظر باشد، بازچرخان عيآب در صنا

 نهيمصرف به يموثر برا اريبس يرد كه روشدا يبازچرخان تيدرصد آن هم قابل80تا  70و  شود يم ليتبد

 است آب
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خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي حل عبور كشور از خشكسال ؛ راه زيجامع حوضه آبخ تيريمد

31/01/1400 

 

منابع  يها انجمن هياتحاد سييها، ر در كشور به علت كاهش بارش ديشد يشكسالخ ينيب شيپ يپ در

است كه  زيجامع حوضه آبخ تيريدر مد يكشور گفت: راه حل عبور از خشكسال ستيز طيو مح يعيطب

 .كند يبارها به آن اشاره شده اما مجلس به آن توجه نم

 حهيدر قالب ال زيجامع حوضه آبخ تيريدكرد: برنامه م حيتصر سنايسالجقه در گفت و گو با ا يعل

مختلف مجلس از جمله  يها ونيسيشده و به كم دهيد» كشور يزداريو آبخ يعيجامع منابع طب تيريمد«

 ونيسيكار كم رچند مرتبه در دستو حهيال نيشده بود. ا شنهاديپ    يعيآب و منابع طب ،يكشاورز ونيسيكم

 رد شد. يدر صحن علنشد اما  بيقرار گرفت و تصو يعيمنابع طب

 يقرار دارد كه حد باال يحد طياست كه در شرا يكشور رانيا نكهياستاد دانشگاه ضمن اشاره به ا نيا

 يياجرا يها است، اظهار كرد: بارها به دولت، مجلس و دستگاه يآن خشكسال نييپا و حد  البيآن س

برنامه  و ميحركت كن زيضه آبخجامع حو تيرينجات كشور الزم است به سمت مد يشده كه برا ديتاك

در مجلس » كشور يزداريو آبخ يعيجامع منابع طب تيريمد« حهيال ليذ »زيجامع حوضه آبخ تيريمد«

 شود. بيعنوان قانون تصو به

كنار  طيشرا نيما با ا انينيشيپ بر كشور ما حاكم بوده است و  شهيهم يحد طيشرا نيادامه داد: ا يو

مانند  ييها كه در استان مينيب يم م،يدر نقاط مختلف كشور توجه كن تيمعپراكنش ج به  يآمدند. وقت

و  يبوم دانشبر  يچراكه مبتن كنند يم تيرينحو مطلوب مد و سمنان مردم آب را به زديكرمان، 

 است. يخال يمنابع آب تيريدر مد يدانش بوم نيا ياست اما اكنون جا يسنت يها روش

و  تيريمد تيمسئول البيدر مواقع وقوع س يياجرا يها ه تهران، دستگاهاستاد تمام دانشگا نيگفته ا به

 كنند، ياعالم م البيس تيرياعتبارات همه خود را مسئول مد بياما زمان تصو رنديپذ يرخداد آن را نم

 موفق عمل نكرده است. زين نهيزم نيكه متاسفانه در ا رويوزارت ن ژهيو به
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روش  كيشود و استحصال آب باران  تيريدر منشاء مد ديبا زيحوضه آبخ البيكرد: س حيتصر سالجقه

خود را با  يروش درگذشته به نحو مطلوب نيدر كشور است كه مردم با ا يبر دانش بوم يو مبتن يسنت

 سازگار كرده بودند. يالبيو س يخشكسال طيشرا

جامع حوضه  تيريمد كشور ادامه داد: اگر ستيز طيو مح يعيمنابع طب يعلم يها انجمن هياتحاد سيير

در مجلس  عتيطب يداريجهت حفظ پا يهمه اركان عمران يبرا ياساس رساختيز كيعنوان  به زيآبخ

 زيجامع حوضه آبخ تيريمكلف شوند در قالب مد يياجرا يها برسد و دستگاه بيعنوان قانون به تصو به

و هم در  شود يمطلوب انجام ماحترام بگذارند، هم توسعه به نحو  عتيكنند و به طب اينقش خود را اح

كشور  -است  يحد طيشرا تيريمد يزداريكه نقش آبخ - البيو س يمانند خشكسال يحد طيشرا

 .ننديباشد و مردم صدمه نب داريپا  تواند يم

 نينو يها وهيسازگار با ش يسنت يها با روش توان يم زيها در كشور را ن حداقل بارش نكهيا انيبا ب يو

 يها سفره توان يم البيپخش س  اتيو عمل يزداريآبخ اتيبا عمل يپرآب  طيت: در شراكرد، گف تيريمد

آب  يحد مطلوب از زين يخشكسال طيدر شرا يمنابع آب نيكرد تا ا هيتغذ يراحت را به ينيرزميآب ز

 .شود يپرداخته نم مسائل  نياما متاسفانه به ا ميعبور كن يخشكسال طيبرخوردار باشند و  از شرا

جامع حوضه  تيريكشور اظهار كرد: مد ستيز طيو مح يعيمنابع طب يعلم يها انجمن هياتحاد سيير

بر توان  يتوسعه مبتن يو در راستا نيسرزم شيبا در نظر گرفتن تمام عناصر موجود و در قالب آما زيآبخ

 كرد. تيريتا به نحو مطلوب بتوان منابع آب را مد كند يكمك م  ستمياكوس

است بارها  عتيآب در كشور كه كامال منطبق بر طب رهيو ذخ تيريگفت: راه حل مد انيپا در  سالجقه

را  »زيجامع حوضه آبخ تيريمد« حهيوجود ندارد. اگر مجلس ال ييداده شده اما گوش شنوا شنهاديپ 

 بگذارند و راماحت عتيبه طب شوند يكشور مكلف م يها كند، تمام دستگاه بيبار تصو كيعنوان قانون  به

و به نحو  رهيآب را ذخ يو ترسال يخشكسال طيدر شرا ييو اجرا يعلم يها در قالب روش توانند يم

 كنند. يبردار از آن بهره يمطلوب
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 – كند يسال گذشته تجربه م 30 يسال را ط نيخشك تر يشمال خراسان مسئول: كي

 31/01/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

گفت: متاسفانه  يخراسان شمال يو حفاظت شركت آب منطقه ا يمعاون بهره بردار ي/خراسان شمالسنايا

 كند. يگذشته تجربه م 30 يط يسال خود را ط نيخشك تر يخراسان شمال

 انيانجام شده از مهرماه سال گذشته تا پا يبارش ها زانياظهاركرد: م سنا،يبا ادر گفت و گو  واسطه

 متر بوده است. يليم 128ماه امسال  نيفرورد

سال گذشته در  30 يط يخراسان شمال يسال ها نياز خشك تر يكياست كه  يدر حال نيافزود: ا يو

 بود. دهيمتر رس يليم 145بارش باران در آن سال به  زانيبوده است كه م 79-80سال 

ها است كه بر  يبارندگ دياستان كاهش شد نيامسال ا يدغدغه ها نياز مهمتر يكيادامه داد:  واسطه

 را خواهد گذاشت. ياثرات بد ينيرزميمنابع آب ز يرو

 ونيليم 52امسال  نيفرورد 31استان از مهر ماه سال گذشته تا  يآب به سدها يورود زاني: مدكرديتاك يو

متر مكعب بوده  ونيليم 102در مدت مشابه قبل تر از آن  زانيم نياست كه ا يدر حال نيعب بوده امترمك

 است.

 50استان با كاهش  نيا يآب به مخازن سدها يورود زانيكرد: در واقع م حيمقام مسئول تصر نيا

 مواجه است. يدرصد

متر مكعب است  ونيليم 120اناست نيا يآب موجود در مخزن سدها زاني: در حال حاضر مدكرديتاك يو

 متر مكعب بوده است. ونيليم 135مقدار در مدت مشابه سال گذشته  نيكه ا

 ديگفت: با توجه به افت شد يخراسان شمال يو حفاظت شركت آب منطقه ا يبهره بردار معاون

 .رديالزم صورت گ يها ييمختلف صرفه جو يرود تا در بخش ها يها انتظار م يبارندگ
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