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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان 
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 3 .................................................................................................................................. 01/03/1400 مورخ
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 30 ............................ 04/03/1400 مورخ سنايا يخبرگزار –! انداخت شماره به را ها تاالب نفس» يخشكسال 
 يخبرگزار - ست؟يچ منطقه كي در يخشكسال و ليس همزمان وقوع علت|»يزداريآبخ معجزه 

 40 ...................................................................................................................... 05/03/1400 مورخ ميتسن
 صدا به هياروم اچهيدر حوضه در را خطر زنگ يبرف ريذخا كاهش و بارش ميرژ و نوع رييتغ 

 – 1400تابستان در يغرب و يشرق يها جانيآذربا در يآب تنش بروز ينيب شيپ است؛ درآورده
 42 .........................................................................................................05/03/1400 مورخ نهيسبز روزنامه

 45 ...................... 05/03/1400 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار – شود يم تر خشك ندهيآ سال 5 در رانيا 
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06/03/1400 ......................................................................................................................................... 47 
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06/03/1400 ......................................................................................................................................... 49 
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 51 ................................................................ 07/03/1400 مورخ ميتسن يخبرگزار - ست؟يچ يخشكسال با
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 60 ............................... 08/03/140 مورخ سنايا يخبرگزار – درآمد صدا به ليبرز در يخشكسال خطر زنگ 
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 121 ..................... 17/03/1400 مورخ نهيسبز روزنامه – سبزوار دشت در ينيرزميز يها آب يمتر يسانت35
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 رمنديه آبه حق تيرعا به نسبت رانيا اعتراض شد؛ انجام روين ريوز يآبفا و آب معاون توسط – 
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 190 .................................................................................................................. 23/03/1400 مورخ نهيسبز
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 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  – رانيدر ا يخشكسال تي/ وضعريها در دو ماه اخ بارش يدرصد 60كاهش 

 01/03/1400مورخ  آنالينخبر 

 

 يدرصد 60از كاهش  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيينوشت: ر سنايا

 خبر داد. 1400 بهشتيو ارد نيفرورد يط رانيها در ا بارش

 نيبود، اظهار كرد: ا متريليم 16 ماه حدود بهشتيارد يط رانيها در ا بارش نكهيا انيضمن ب فهيوظ احد

گفت  توان يم رو نيگزارش شده است. از ا متريليم 18ماه  نيها در ا نرمال بارش نيانگيكه م ستيدرحال

 .ميمواجه بود يدرصد 15 يماه با كم بارش بهشتيكه در ارد

از شرق و شمال  يمناطق ازجمله استان تهران و مناطق يماه در برخ بهشتيارد يادامه داد: هرچند ط يو

 نيمانند فرورد زيماه ن نيدر ا رانيا يها بارش نيانگيم يطور كل اما به ميداشت يخوب يها شرق كشور بارش

ها  از استان يبهار در تعداد هما نيدوم يها ط بارش گريد ييبلند مدت كشور بود. از سو نيانگيكمتر از م

كم  اريبس الميكردستان، كرمانشاه و ا حمد،رايو بو هيلويكهگ ،ياريازجمله فارس، چهارمحال و بخت

 گزارش شد. 

بارش  متريليم 20ماه تاكنون در كشور حدود  نيفرورد ياز ابتدا يطور كل به نكهيبا اشاره به ا فهيوظ

 متريليم 52سال  ييدو ماه ابتدا يها در كشور ط نرمال بارش زانيكه م ستيدرحال نياظهاركرد: ا م،يداشت

 از نرمال بود. ردرصد كمت 60حدود  بهشتيو ارد نيفرورد يط رانيها در ا بارش نياست بنابرا

 

 رانيدر ا يدرصد 40 يبارش كم

 ياز ابتدا رانيها در ا بارش زانيافزود: م يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

درصد (حدود  41حد نرمال  نسبت به زين زانيم نيگزارش شده است. ا متريليم 128مهر ماه تاكنون حدود 
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 اريشرق و جنوب غرب بس ،واقع در جنوب يها در استان يبارش كم ها ني) كمتر است عالوه بر امتريليم 88

سال  ياست اما ما ط متريليم 400ها در استان كرمانشاه حدود  نرمال بارش زانيمثال م ياست. برا يجد

استان  نيدر ا يدرصد 40 يبا كم بارش نيبنابرا ميشتاستان دا نيبارش در ا متريليم 246تنها  يجار يآب

 .ميمواجه هست

 

 ها بارش يمتريليم زانيازنظر م يبارش ركورددار كم كرمانشاه

در استان كرمانشاه بوده است، گفت:  متريليازنظر م يبارش ركورد كم رو نياز ا نكهيا انيدر ادامه با ب يو

و بلوچستان و كرمان گزارش شده  ستانيهرمزگان، س يها اندر است زيبه لحاظ درصد ن يكم بارش نيشتريب

درصد كاهش  65درصد و  82درصد،  86 بيترت ها به استان نيبارش در هركدام از ا كه يطور است به

 است. افتهي

 نيانگيدرصد كمتر از م 39حدود  ياريلرستان و چهارمحال و بخت يها ها در استان بارش فهيگفته وظ به

 34تاكنون  يزراع يسال آب ياز ابتدا زيها در كردستان ن بارش زانيم نيشد همچن بلند مدت گزارش

 درصد كمتر از حد نرمال است.

ها در  نرمال بارش زانياضافه كرد: م يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

كرده است كه حدود  افتيرش دربا متريليم 212استان تنها  نياست اما تاكنون ا متريليم 260استان تهران 

 .ميمواجه هست يدرصد 22 يبارش با كم زينرمال است. در استان البرز ن ريدرصد) ز 18( متريليم 47

 

 رانيدر ا ديشد اريمتوسط تا بس يخشكسال

رو  در كشور روبه ديشد اريمتوسط تا بس يگفت با خشكسال توان يم يطور كل به نكهيبا اشاره به ا يو

داشت البته در جنوب شرق كشور  ميدر كشور نخواه يهار كرد: تا اواخر تابستان بارش چنداناظ م،يا شده
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 ستين يقدر ها به ن بارشيا زانياز قبل فعال خواهند بود. هرچند م شتريب يهند با شدت يموسم يها انيجر

 كند. جاديكشور ا يها بارش تيدر وضع يا عمده رييكه تغ

در سواحل  زيماه ن وريمرداد و شهر يها ط بارش زانيم يمياقل يها مدل  ينيب شيافزود: بر اساس پ فهيوظ

 كشور حدودا كمتر از نرمال خواهد بود. يشمال

خود  يها از صحبت يگريدر بخش د يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 نيانگيم رو نيد، گفت: از اهوا دار يدما شيافزا يرو يميمستق ريها تاث كاهش بارش نكهيا انيضمن ب

 ينيب شيپ گريد يياز نرمال بود. از سو شتريدرجه ب 2,5تا  2ماه حدود  بهشتيارد يهوا در كشور ط يدما

نرمال داشته  طينسبت به شرا يباشد و تابستان گرمتر يشيهوا كماكان در كشور افزا يكه دما شود يم

 .ميباش

 حيبوده است، تصر رگذاريتاث زيكشور ن يها تاالب تيوضع يرو ها كمبود بارش نكهيا انيبا ب انيدر پا يو

 ليبه دل زيها ن و دام اند دهيخسارت د ميد يها در بحث كشت ژهيو كشاورزان به گريد ييكرد: از سو

از كاهش حجم آب  زين رويوزارت ن ها نيندارند عالوه بر ا اريدر اخت يعلوفه كاف يكاهش پوشش مرتع

ها  همه افراد و دستگاه يطيشرا نيخبر داده است. در چن يآب -برق  يانرژ ديولدر پشت سدها و كاهش ت

 .ميبرسان انيخسارت فصل گرم را به پا نيدرمصرف را كنترل كنند تا با كمتر گريكدي يبا همكار ديبا
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 – ميندار يمقابله با خشكسال نهيدر زم يقرارداد كاي: با آمرستيز طيمعاون سازمان مح

 01/03/1400آنالين مورخ خبرگزاري خبر 

 

سازمان  يها گفت: طبق گزارش ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طينوشت: معاون مح لنايا

ها خشك  تمام تاالب بايتقر دهد، يتاالب وجود دارد، نشان م راتييتغ ي كه از نحوه يريتصو ،ييفضا

 در حال خشك شدن است. ايشده 

 يبا اشاره به خطر خشكسال ست،يز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمعاون مح ،يشيتجر مسعود

 يآب ي حوزه هيدر منتهاال ينعيدست قرار دارند،  نييدر پا بايكشور تقر يها كرد: تاالب انيدر كشور ب

 بوده است.  اديز اريهستند كه در باال دست رقابت در برداشت آب بس

تاالب وجود دارد، نشان  راتييتغ ي كه از نحوه يريتصو ،ييسازمان فضا يها ادامه داد: طبق گزارش يو

 ايكه به در لهانكايم يدر حال خشك شدن است، حت ايكشور خشك شده  يها تمام تاالب بايتقر دهد يم

 از آن از دست رفته است.  ياديبخش ز م،يكن ياز باال به آن نگاه م يمتصل است، وقت

ها سال  قانون تاالب م،يها را دار معضل بزرگ به نام خشك شدن تاالب كيما  نيگفت: بنابرا يشيتجر

كند و هر  يگر بهمطال ستيز طيو قرار شد، سازمان مح ييآن اجرا ي نامه نييآ د،يرس بيگذشته به تصو

 است.  فتادهياتفاق ن نياما متاسفانه تا االن ا رد،يها را بگ آبه تاالب سال حق

از  شيب رويوزارت ن شود، يكم م هياروم اچهيها در در درصد بارش 10 يوقت مينيب يم يادامه داد: حت يو

بارش بد است  تيعكه وض يرا چه در مناطق ي! ما مشكل خشكسالدهد يرا نم اچهيدرصد حق آبه در 50

 ي ش از اندازهيكه علت آن هم مصرف ب ميدار د،يآ يكه آب آن از خارج كشور م ييها و چه در تاالب

 است.  يمنابع آب

مشكل  مينيب يدر رفسنجان و كرمان نشست داشته و االن م ينيرزميز يها افزود: به طور مثال آب يشيتجر
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و  شود يم ياريبس يها ها باعث خسارت نشست نيكه ا است يدر حال نيو ا دهيرس زيتهران ن كيبه نزد

قطار از  نديگو يها كه م وقت يليخ يحت آورد، يها، خطوط گاز و نفت و... مشكل به وجود م جاده يبرا

 دارد.  ياديتبعات ز نيفرونشست است، بنابرا ليخارج شد به دل لير

 يبحران يها درصد كانون 40واقع  ها و وقوع گرد و خاك گفت: در با اشاره به خشك شدن تاالب يو

سم و كودها را به   نيشود ا هيكه اگر وارد ر كند، يرا هم جابه جا م ييايميش يكودها ايگرد و غبار سم 

 نيتر بزرگ كند، يم بلندكه باد آنها را  شود يها برسد، جذب رسوبات م همراه خود دارند و اگر به تاالب

انسان  يوحشتناك بر سالمت اريگرد و غبار است كه اثرات بس ديها و تول مشكل ما خشك شدن تاالب

 .گذارد يم

درصد  30 شود، يوارد م گريد يكه از كشورها يافزود: طبق مطالعات انجام شده، گرد و غبار يشيتجر

گرد و  كنند، يم يزيكه پرندگان جوجه ر يزمان دهد، يقرار م ريدر كرمانشاه را تحت تاث يزير جوجه

آن  ياقتصادو  يطيمح ستيخسارات ز نيبنابرا شوند، يو تلف م شود يها م جوجه يها هيغبار وارد ر

 وحشتناك است.  اريبس

 قياز طر يعني م،يبه ما است كه حق آبه را به آنها نداد عتياعتراض خاموش طب كي نهايكرد: ا انيب يو

 يدر برخ نيهشتم فرورد ايكه در روز هفتم  يگرد و غبار رساند، يگرد و غبار اعتراضش را به ما م

موضوع  نيبر ا ديحتما با يجمهور بعد سيها بود و رئ تاالب يخشك ليشهرها اتفاق افتاد هم به دل

 داشته باشد.  يشتريب تيحساس

بخش  كيمثل  ستيز طيدر كشور، گفت: مح ستيز طيمح ي به مقوله يبا انتقاد از نگاه فانتز يشيتجر

كه توجه  يدر صورت ند،يايها حل شد به سراغ آن ب بخش گريالت داست كه هر وقت مشك يو تفنن يفانتز

 نياز ب ار يپوشش جنگل يبه بار آورد. وقت ياصفهان و خراسان چه خسارت زد،يدر  البيس كي ديكن

 . گذارد يآن هم اثرش را بر مردم م م،يكن يدر رودخانه ساخت و ساز م م،يبر يم
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 اريبخش بس نيبلكه در ا ستين يباز يح الكچراصال به اصطال ستيز طيافزود: موضوع مح يو

به طور مثال  آمدند، يكنار م عتيبا طب نيبنابرا دانستند، يموضوع را م نيما هم ا اكانيو ن ميهست ريپذ بيآس

سازگار  طيرابا ش يعنيداشتند كه آب بر نبود،  يعيو در مناطق خشك صنا كردند يتجارت م زديدر 

 كرد.  ريياوضاع تغ د،يبودند، اما به ما كه رس

ما نشان خواهد داد،  ياز خاك حتما آثارش را در زندگ يو بهره بردار شيشكل آما نيگفت: ا يشيتجر

هوا دارد و هنوز  يدالر در سال خسارت آلودگ ارديليم 4دالر و تهران  ارديليم 8طبق مطالعات اصفهان 

 يها تيرفو ظ ميساخت ساز هستو فقط به دنبال توسعه صنعت و  ميدينرس يبابت آن به جمع بند

 . ميا را از دست داده كياكولوژ

در كشور،  يمقابله با خشكسال نهيدر زم كايو آمر رانيا يبر همكار يمبن ييبا اشاره به خبرها انيدر پا يو

 يفرصت مطالعات نهيزم نيمدرس در ا تيوجود ندارد، فقط استاد دانشگاه ترب يهمكار نيكرد: چن انيب

و فقط مطالعه و كار  همنتشر شد نهيزم نيمشترك در ا ي مقاله 145گذشته هم  يالديل مداشت، در سا

 دو كشور وجود ندارد. نيب يارتباط و قرارداد نهاياز ا ريشكل وجود دارد و غ نيبه ا يقاتيتحق
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خبرگزاري  – ها بارش يدرصد 40از  شيزمان با كاهش ب مصرف آب هم شيافزا

 02/03/1400همشهري آنالين مورخ 

 

) و تا 1400وريشهر يتا انتها 1399مهرماه  ي(ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش زانيم

مصرف آن  زانياست كه م يدرحال نيمراه شد، اه يدرصد 41,3با كاهش  ماه بهشتيروز ارد نيآخر

 .دهد يم ننسبت به پارسال نشا شيدرصد افزا كيبود كه  تريل ونيليم 420و  ارديليفقط در تهران سه م

 زانيم ،يسال بحران خشك تيريو مد مياقل ياز مركز مل رنايبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

 .ديرس متر يليم 127,6به رقم  ماه بهشتيارد كميو  يتا روز س يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش

بوده كه  متر يليم 217,4مدت  نيدوره بلندمدت كشور در هم يها بارش نيانگياست كه م يدرحال نيا

 دارد. يدرصد 41,3نشان از كاهش 

 يياكرون طيشرا لياست كه مصرف آب به دل بانيبا كاهش دست به گر يكشور درحال يبارش تيوضع

كه در  يا همراه شده است، به گونه شيبا افزا گريهوا از طرف د يدما شيطرف و افزا كيكشور از 

نسبت به  شيدرصد افزا كيبود كه  تريل ونيليم 420و  ارديليمصرف آن سه م زانيمانند تهران م يشهر

 .دهد يپارسال نشان م

 متر يليم 20,1به رقم  يماه در حال بهشتيارد كميو  يفصل بهار تا س يكشور از ابتدا يها بارش زانيم

 دارد. يدرصد 62بوده است و نشان از كاهش  متر يليم 52,9كه متوسط دوره بلندمدت آن  دهيرس

 متر يليم 15,3آن  كميو  يماه تا روز س نيا ياز ابتدا دهد ينشان م زين ماه بهشتيارد يها بارش يواكاو

درصد كاهش  20,3بوده كه  متر يليم 19,2ه بلندمدت آن دور نيانگيكه م يرخ داده، درحال يبارندگ

 است. افتهي

 ندهيآ يها در گزارش خود اعالم كرده بود: در هفته يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل شتريپ 
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 يبارش چندان ايبوده  بارش يمناطق ب ريغرب كمتر از نرمال است و سا خزر تا شمال يغرب مهيبارش از ن

 ندارند.

از  ييها بخش يخردادماه، بارش كمتر از نرمال برا 9تا  بهشتيارد 27كرده است: از  ينيب شيمركز پ نيا

هستند  بارش يمناطق كشور ب ريدهد. سا يرو يغرب تا زاگرس مركز البرز شمال يغـربـ مـهين يها استان

 .ستيبارش آنها درخور تـوجـه ن اي

 دياست و از هم اكنون با تي(پر بارش) دور از واقع تر يآن است كه انتظار سال انگريروند ب نيا

 باره انجام شود. نيالزم در ا يها ينيب شيپ
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 يها استان يبرا ياز نظر توسعه كشاورز يريچشمگ يدستاوردها نيسد خداآفر يريآبگ

ـ پا يهـا  طـرح  يهـزار نفـر  20 يـي زا اشـتغال ؛ دارد ليو اردب يشرق جانيآذربا سـد   ابي

 02/03/1400روزنامه سبزينه مورخ  –ي شرق نجايدر آذربا نيخداآفر

 

در مغــان،  نيســد خــداآفر ابيــو پا نيدر شهرســتان خــداآفر نيهــدف از احــداث ســد خــداآفر اگرچــه

سد  دست نييپا يكشاورز ياز اراض ياريمنظور آب رودخانه ارس به يها البيآب و كنترل س يساز رهيذخ

غـرب و   يو زهكشـ  يرايآب يفرع يها طرح شبكه يمجر ندهيحال به گفته نما نيبرق بوده، با ا ديتول زيو ن

 جـاد يا سـاز  نـه يعـالوه بـر اهـداف مـذكور، زم     ن،يسد خـداآفر  ابيپا يها طرح يغرب كشور، اجرا  شمال

عنـوان   سـد بـه   نيـ ا يريـ اعـالم خبـر آبگ   نيبـ  نياست. در ا زين ميرمستقيو غ ميمستق يهزار فرصت شغل20

اسـت كـه    يندياق خوشـا اتفـ  نـده، يآ يهـا  در حال احداث كشور در هفتـه  يخاك-يطرح آب نيتر بزرگ

را جامـه عمـل    ليـ و اردب يشـرق  جـان يآذربا يهـا  توسـعه اسـتان   يمانده آن برا معطل يها تيظرف تواند يم

 بپوشاند.

ارس از جملـه   يرودخانـه مـرز   يرو جـان يآذربا يو جمهـور  رانيـ عنوان سد مشـترك ا  به نيخداآفر سد

بـاغ، معطـل مانـده و     مناقشه قـره  ليدل شته بهگذ يها از آن در سال يبردار است كه بهره يمهم آب يها طرح

 بود. يفيساخت آن در محاق بالتكل يشده برا انجام يگذار هيتومان سرما ارديليهزار م20حدود 

نـام   آن بـه  يمـ يو سـد تنظ  نيسد خـداآفر  ،يشرق جانياستاندار آذربا ،يبه گفته محمدرضا پورمحمد حال

 يتومـان اعتبـار درخواسـت    ارديـ ليم650اسـت و دولـت از    يريـ آمـاده آبگ  ندهيآ يها در هفته ،يس  زقلعهيق

 كرده. اعدتمس يمال قيتومان را در اوج ض ارديليم350دو سد،  نيافتتاح ا يبرا يشرق جانيآذربا

تهـران و   انيـ م يديـ تحركـات جد  ن،يمحدوده سد خداآفر ياشغال ياراض يباغ و آزاد مناقشه قره انيپا با

و  دهيمنصه ظهور رس به رياخ يها در ماه نيمانده سدخداآفر معطل يها تيفرساندن ظر تيبه فعل يباكو برا
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 يسـد كنترلـ   عنـوان  هبـ  يسـ  زقلعـه يو سـد ق  نياز سـد خـداآفر   يبردار بهره يخود برا يبر عزم جد نيطرف

 اند. كرده ديآن تأك دست نييپا

در قالـب   يا منطقـه  يرگـذار يبـر تأث  عالوه تواند يآن م يو افتتاح رسم نيسد خداآفر يريشك آبگ بدون

از منظـر   يريچشـمگ  يدسـتاوردها  جـان، يآذربا يو جمهـور  رانيـ ا هيدو كشور همسـا  انيروابط م ميتحك

 باشد. هدنبال داشت غرب كشورمان به در شمال ليو اردب يشرق جانيآذربا يها استان يتوسعه كشاورز

 رو،يـ ن يهـا  وزارتخانه ندگانيز نمامتشكل ا يرانيا ئتيه يفن ونيسيآذرماه سال گذشته، كم يانيهفته پا در

 ليو مشـاور پـس از تشـك    رانيمنابع آب ا يو شركت مادر تخصص ستيز طيخارجه، سازمان حفاظت مح

 يبررسـ  ودر سـفر بـه نخجـوان     جـان يآذربا يو جمهـور  رانيدر ا يكنفرانس دئويو و يچند جلسه حضور

و مقـرر شـد    دنديرسـ  هيبه توافق اول يس زقلعهيو ق نيخداآفر يمربوط به احداث سدها يها احجام و نقشه

پس از توافق مقامات ارشـد بـا مشـاركت دو     يس زقلعهيو ق نيخداآفر يها روگاهيو ساخت سد و ن ليتكم

 طرف انجام شود.

توافـق   زيـ در همـان زمـان ن   جـان يآذربا يجمهـور  ريـ كشورمان و معاون نخسـت وز  يروين ريوز داريد در

 شد. ديتأك يس زقلعهيو ق نيخداآفر يها روگاهيساخت سد و ن ليبر تكمو  دييدو كشور تأ يكارشناسان فن

 

 نيسد خداآفر يمكان تيموقع 

ــرز ا يرو نيخــداآفر ســد ــه ارس در م ــرودخان ــومتريك196در فاصــله  جــانيآذربا يو جمهــور راني  يل

 يلــومتريك240در  يشــرق جــانياســتان آذربا نيســد ارس و در محــدوده شهرســتان خــداآفر دســت نييپــا

طـور مشـترك توسـط     سد بـه  نيقرار دارد. ا جالويسار يو روستا نيپل خداآفر نيب زيشهر تبر يشرق لشما

 است.  ساخته شده جانيآذربا يو جمهور رانيا

است. در آن زمـان بـا    دهيرس انيبه پا 87آذرماه سال15آغاز شده و در  79سد در سال نيساخت ا اتيعمل
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شـد كـه بـه گفتـه      نهيتومان هز ارديليم320سد  نيساخت ا يبرا يتومان200و  هزار كيتا  800لحاظ دالر 

 .رسد يتومان م ارديليهزار م از شش شيامروز به ب يسازه آب نيروز ارزش ا يها متيكارشناسان، با ق

 ياريـ منظـور آب  رودخانـه ارس بـه   يها البيآب و كنترل س يساز رهيذخ ،يسد مخزن نياز احداث ا هدف

 زيـ ن نيسـد خـداآفر   ابيـ است. پا  بوده  برق ديتول زيسد و ن دست نييپا ياورزكش يهزار هكتار از اراض80

از  تـار در هـزاران هك  يبـا هـدف گسـترش پوشـش آبـ      انـه يطرح آب و خاك خاورم نيتر عنوان بزرگ به

اكنون در مراحـل   شده و هم ييدر مصرف آب اجرا ييجو و صرفه يور بهره زيمنطقه مغان و ن ميد ياراض

سـد   نيا ابيپا ياجرا يتومان برا ارديليم800و  هزار كيبه  كيتاكنون نزد نياست. همچن ياتيعمل يانيپا

 ارديـ ليهـزار م 10از  شيدر آن به بـ  يگذار هيروز، ارزش سرما يها متيشده كه با احتساب ق نهيبزرگ هز

 .رسد يتومان م

كاررفتـه در   بـه  يژو تكنولـو  ياز نظـر وسـعت، فنـاور    ،يجهاد كشاورز ريطرح بزرگ كه به گفته وز نيا

 ديـ و ام ريگرفـت و دولـت تـدب    يـي شـتاب اجرا  92است، در سال رينظ جهان كم يو حت هيهمسا يكشورها

 به آن اختصاص داد. يا ژهياعتبار و

 

 شد نهيهز نيآب خداآفر يها طرح يتومان برا ارديليم786و  هزار كي

و  هـزار  كيـ گفـت: تـاكنون    رنـا يابـه   يشـرق  جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليارتباط مد نيهم در

 شده است. نهيهز نيسد خداآفر ابيو شبكه پا يس زقلعهيساخت سد ق يتومان برا ارديليم786

آن،  ياسـت و هـدف از اجـرا    يبـا هسـته رسـ    ياز نوع خاك يس زقلعهيغفارزاده اظهار كرد: سد ق وسفي

 ت.وات ساعت در سال اس گايگ135برق  ديو تول نيآب شبكه خداآفر نيتأم

مترمكعـب و   ونيـ ليم62متر، حجم مخزن 37 يپ يمتر، ارتفاع از رو834سد  نيشد: طول تاج ا ادآوري يو

 مترمكعب است. ونيليم3/2حجم بدنه سد 
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 يآب زراعـ  زين نيسد خداآفر ابياضافه كرد: شبكه پا يشرق جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 .ندك يم نيتوسعه را تأم يهزار هكتار از اراض12

پمپـاژ   يها ستگاهيقطعه، ا در پنج لومتريك52طول  به يطرح شامل كانال انتقال اصل نياظهار كرد: ا غفارزاده

 از آن دوهزار هكتار است. يبردار و مساحت قابل بهره ستگاهيا9به تعداد  هيثانو

كـه   دهيسـ ر يكـ يزيف شـرفت يدرصد پ90آغاز شده و به  85در سال يس زقلعهيسد ق يعنوان كرد: اجرا يو

 برسد. يبردار به بهره 1400سال انيتا پا شود يم ينيب شيپ

 

 نيسد خداآفر ابيشبكه پا يدرصد89 شرفتيپ 

درصد 89به   زين نيسد خداآفر ابيافزود: طرح شبكه پا يشرق جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 .رسد يم يبردار به بهره ياعتبار در سال جار صيكه در صورت تخص دهيرس يكيزيف شرفتيپ

صـورت   هزار نفـر بـه  10از  شيب يبرا نيخداآفر ابيكامل از شبكه پا يبردار كرد كه با بهره ينيب شيپ يو

 شود. جاديا يشرق جانيدر محدوده آذربا يفرصت شغل ميمستق

 

 شود ياضافه م  يشرق جانيآذربا يكشاورز داتيتن به تول516هزار و 118 

 يگفـت: اجـرا   زيـ غـرب كشـور ن   غـرب و شـمال    يو زهكش ياريآب يفرع يها طرح شبكه يمجر ندهينما

هزار 20 جاديا ساز نهيزم ،يو زهكش ياريآب يفرع يها شبكه جاديدر قالب ا نيسد خداآفر ابيپا يها طرح

 است. ميرمستقيو غ ميمستق يفرصت شغل

 يهـا  ح بـزرگ شـبكه  منـد از طـر   بهره يها از استان يكي ،يشرق جانيآذربا كه نيا انيبا ب يمختار يدعليس

 يهـا  شـبكه  ياسـتان سـطح ابالغـ    نيغرب كشور است، افزود: در ا غرب و شمال يو زهكش ياريآب يفرع

 هكتار است.840هزار و 19 يو زهكش ياريآب يفرع
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درصد در حال اجراست و 95 يكيزيف شرفتيهكتار با پ740هزار و 18تاكنون  زانيم نياظهار كرد: از ا يو

 .رديگ يبخش گلخانه قرار م گذاران هيسرما اريگلخانه در اخت تيساخت سا يبرا زيهكتار ن100و  هزار كي

قـرار گرفتـه اسـت،     يبـردار  مورد بهره ياراض نيهكتار از ا931هزار و  تاكنون شش كه نيا انيبا ب يمختار

 .رسد يم يبردار به بهره رويتوسط وزارت ن يخطوط اصل يآب و اجرا نيدر صورت تأم زين هيگفت: بق

 يكشـاورز  داتيتول زانيتن بر م516هزار و 118شده، حدود  انجام يها كامل طرح يادامه داد: با اجرا يو

 .شود ياضافه م  يشرق جانيآذربا

 يمـرز  يهـا  حـوزه آب  يها تومان از طرح ارديليم300 كرد نهيبا هز نيسدخداآفر يو زهكش ياريآب شبكه

 جـان يمحروم آذربا يها از فهرست شهرستان نيركردن شهرستان خداآف است كه با هدف كمك به خارج

 .ديرس يبردار كردن روند مهاجرت در آن، سال گذشته به بهره و معكوس يشرق

 يهـزار هكتـار از اراضـ   12 ازيآب مورد ن ن،يسد خداآفر ابيپا يو زهكش يارياز شبكه آب يبردار بهره با

 يزار تـن انــواع محصــوالت كشــاورز هــ100از  شيبــ ديــو تول نيتـأم  يشــرق جــانيتوسـعه در اســتان آذربا 

 . شود يم ريپذ امكان

 

 يرونق كشاورز يبرا نيمعطل مانده سد خداآفر يها تيظرف 

 يشـرق  جـان يرودخانه خروشان ارس در شمال آذربا دست نييكه در پا يبا هسته رس نيخداآفر يخاك سد

 جاديا يبرا يليبد يب يها تيلو قاب تيكه ظرف رود يشمار م كشور به يسدها نيتر ساخته شده است، از مهم

 آن دارد. رمجموعهيز يها و حوزه ياشتغال در بخش كشاورز

بـه   ،يكشور در بخش سدسـاز  ژهيو اريبس تيظرف نياز ا يبردار در بهره رياعتقاد كارشناسان، هرگونه تأخ به

در كشـور و   شيارو به افـز  يكارياست و با توجه به نرخ ب ليو اردب يشرق جانيآذربا يضرر اقتصاد كشاورز

 دو استان را پوشش دهد. تغالاز اش يبخش قابل توجه تواند يمنطقه، اقدام در جهت رفع مشكالت موجود م
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اشـتغال   جـاد يا كـه  نيـ ا انيـ بـا ب  زين يشرق جانيآذربا يعيو منابع طب يكشاورز يسازمان نظام مهندس سيرئ

بالقوه  يها تيبرجسته از ظرف يا را نمونه نيمسئوالن استان است، سد خداآفر يجوانان، دغدغه اساس يبرا

 كرد. يابيدر كشور و استان ارز ييزا اشتغال

 ديتأك يو اشتغال در بخش خصوص ديسمت تول به ينگرش از مشاغل دولت رييبر ضرورت تغ يعيشف شهرام

ر اشـتغال د  جـاد يو ا تيـ فعال يبـرا  يبزرگـ  تيـ از سد ارسباران، ظرف يو بخش نيكرد و افزود: سد خداآفر

ــاورز ــش كش ــه در ا يبخ ــت ك ــاس ــاز ني ــاز طر يراه اعتمادس ــزا قي ــا شياف ــا ييتوان ــ يه ــ يعلم  يو فن

 واقع شود. ديموثر و مف تواند يم يدر حوزه بخش خصوص يكشاورز النيالتحص فارغ

 يصنعت-يدولت و منطقه آزاد تجار تيو حما گذاران هيمشاركت سرما ،يمناسب اراض يگذار متيق يو

بذر را  ديكشاورزان ازجمله تول يارائه راهكار برا قياز طر ياز توان مهندسان كشاورز استفاده زيارس و ن

 موثر دانست. نيسد خداآفر يدست نيياز مزارع پا يبردار در بهره

 دست نييپا يدر اراض ياقتصاد يقابل بازده يها طرح ياجرا يبرا ياستان رانيمد ياز اعالم آمادگ يعيشف

 كرد. ديحوزه تأك نيدر ا انيبن دانش يها شركت ليو تشك جادير ضرورت اخبر داد و ب نيسد خداآفر

 

 يدر حوزه كشاورز ديتول شيافزا ياجرا در راستا قابل يها از طرح تيحما

 قيـ تفكر و دانش بـه عمـل از طر   ليمبنا و سنجش علم، تبد كه نيا انيبا ب زين نيشهرستان خداآفر فرماندار

و اشـتغال در   ديـ تول يدر راستا بخش جهيقابل اجرا و نت يها از طرح تيحما ياست، گفت: برا ينيكارآفر

 .ميدار يطور كامل آمادگ شهرستان به يحوزه كشاورز

از  يكشـاورز  يهـا  رسـاخت يبـا ز  يمتعدد آب يها پروژه يبا اجرا ديو ام رياظهار كرد: دولت تدب راد يريام

دوهـزار و   يگـذار  شـبكه  زيـ و ن نيداآفرسـد خـ   ابيـ پا يفرعـ  يهـا  و شـبكه  ياصل يها كانال جاديجمله ا

 يزبخـش مركـ   يروسـتا 17 يهكتـار از اراضـ  500و  هـزار  كيـ بخـش منجـوان و    ياز اراض يهكتار500
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 دارد. داريپا يكشاورز جاديا يو اشتغال در راستا ديدر تول ياهتمام جد ن،يشهرستان خداآفر

ارتباط بـا   يبا برقرار ديبا قدم شياهبر و پعنوان ر به يكشاورز يها آموختگان رشته دانش كه نيا انيبا ب يو

بـا   ديآنان با تيفعال يبرا نيزم يكنند، افزود: جهت واگذار فاينقش ا يو مردم و تكنولوژ يطيمح طيشرا

 رقابت تالش كنند. بازارمحصول در  ديدر تول ياعتمادساز يبرا يو كارآمد ييدادن توانا نشان

در قالــب  ديــبخــش هســتند كــه با نيــا نفعــان يذ يه كشــاورزآموختگــان حــوز ادامــه داد: دانــش انيــنيام

صـورت   نيـ موجه و قابل اجرا اقدام كنند كـه در ا  يها با ارائه طرح كپارچهيو كشت  يسهام يها شركت

 مربوطه است. يها طرح يبرا التيآماده ارائه تسه زيدولت ن

 نيـ ا يهـا  تيـ را از ظرف كيـ و محصـوالت ارگان  يـي دارو اهـان يگ ديـ تول ،يمـاه  ديو ص يپرور يآبز يو

فرصـت   نيـ از ا تواننـد  يشهرستان م يبوم يها شده، شركت انجام يها يريگيشهرستان نام برد و افزود: با پ

 اقدام كنند. نيسد خداآفر دست نييپا يها و در اراض حوزه نيدر ا تيفعال يبرا

 هيدر حاشـ  يشـرق  جـان يشـرق آذربا  شـمال  يلـومتر يك210در  تيـ هزار نفر جمع35با  نيخداآفر شهرستان

ازجملـه منـاطق محـروم اسـتان      ،يكشاورز ليبد يب يها تيارس واقع شده و با وجود ظرف يرودخانه مرز

 .شود يمحسوب م
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 يحرارت شي/ آسايبا دو دهه خشكسال رانيا مواجهه؛ كرد حيتشر يهواشناس يدكترا كي

 02/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – رفته نياز ب

 

مانند  يآب و هوا در منطقه گرم و خشك راتييبا اشاره به اثرات تغ ،يهواشناس يدكترا كي الني/گسنايا

 يسپر ديشد بارشي كم طشراي با را ها از سال ياعظم سال گذشته بخش 20 يخاطرنشان كرد: ط ران،يا

 .هاست از آن سال يكي زيو امسال ن ميكرد

 ست،ين دهيپوش يبر كس بايتقر يعلم هواشناس تيامروزه اهم نكهيا انيبا ب سنا،اي با وگو نگاه در گفت سمانه

 يال قدمت دارند، دانشس انيكه سال يو علوم انسان ينسبت به طب و مهندس ياظهار كرد: اگرچه هواشناس

بر  ياديز يليخ ريتوانسته تاث ردگذ يكه از ظهور آن م يكم انيسال نياما در هم است،ينوپا و جوان در دن

 داشته باشد. يجوامع بشر يزندگ

از  يوجه چيانسان، افزود: امروزه ه يمختلف زندگ هاي در جنبه يهواشناس يبا اشاره به اثرگذار يو

 هاي يرگي ميروزمره گرفته تا تصم يزري نباشد؛ از برنامه يوابسته به هواشناسكه  ستيانسان ن يزندگ

 است. ياستفاده از دانش و اطالعات هواشناس ازمندين هاي در حوزه يتيريكالن مد

كرد:  حتصري است، مشهود ها يزري در برنامه ينقش مهم هواشناس نكهيا انيبا ب ،يهواشناس يدكترا نيا

 داياطالع پ ندهيآ يساعات و روزها يجو تياز وضع نكهيعالوه بر ا يعلم هواشناس انسان با استفاده از

 باشد. هداشت تيريمد زني ماه و هفته همچون تر يطوالت هاي بازه در تواند مي كند، يم

منابع آب و توسعه  تيريو مد ستيز طيدر حفاظت از مح يهواشناس هاي داده تيبا اشاره به اهم نگاه،

 رفتهياثبات شده و پذ ايدر همه دن ييآب و هوا راتييتغ اي مياقل رييتغ دهيشد: امروزه پد ورادآي ،يكشاورز

كنار  مياقل رييتغ يامدهايپ بافكر هستند كه چگونه  نيو در حال توسعه به ا شرفتهيپ يشده است و كشورها

 آن را كاهش دهند. يتا آثار منف نديايب
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 ديدما به تول شيافزا نيدانست و اضافه كرد: بخش عمده ا يجهان شياز گرما يرا ناش مياقل رييتغ يو

 متوسط شده باعث و گردد يدرون جو اتفاق افتاده بر م يبشر هاي تيكه توسط فعال اي گلخانه يگازها

 .شود يم دو رص يرگي دما توسط همه كشورها اندازه شيافزا نيو ا ابدي شيافزا نيكره زم دماي

دما  ريچشمگ شياز بزرگان و افراد سالخورده نسبت به افزا ياريبس نكهيا انيپژوهشگر آب و هوا، با ب نيا

 و تر نييهوا پا دماي و تر سال خنك ينسبت به سنوات گذشته اذعان دارند، گفت: در گذشته روزها

و  يحرارت شيرفتن آسا نيدما از ب شياز اثرات مهم افزا يكيبرقرار بود لذا  يبهتر يحرارت شآساي

 .كند يم دايباال كاهش پ ييدما طيشرا يتحمل انسان برا جهيكه در نتاست  ييگرما

در نقاط مختلف كره  مياقل رييكرد: تغ حيآب و هوا در مناطق مختلف، تصر رييتغ يامدهايبا اشاره به پ يو

به  مياقل رييدر اثر تغ يجو هاي دهيپد ايمتفاوت است، اما آنچه كه مسلم است در تمام مناطق دن نيزم

 .اند رفته شي) پني(فريحد طيشراسمت 

و زمستان به طور  زييپا ژهوي به سال طول در ها كه بارش النياز مناطق مانند گ ياريادامه داد: در بس نگاه

در  نكهيا يبه جا رياخ هاي سال در. است شده مدت و كوتاه ديشد هاي به بارش ليبود، تبد ميمداوم و مال

 ستميس كيو  ميدار يآفتاب يهوا روزهااز  يليخ م،يداشته باش ميان مالو بار يابر وستهيپ يهوا زييفصل پا

 است. يحد طشراي كه زند يبارش را رقم م متريليم 300 يروز باال كيدر  يانفجار يبارش

 هاي ليگسترده و س هاي خشكسالي منشا تواند يم يحد هاي دهيپد نكهيا انيبا ب ،يهواشناس يدكترا نيا

باشد، اظهار كرد:  ايجنگل در مناطق مختلف دن وستهيپ هاي سوزي گ و آتشبزر هاي مخرب و طوفان

 دارد. يمتفاوت و متنوع امديپ ييايدر هر منطقه و عرض جغراف مياقل رييتغ

 يخاطرنشان كرد: ط ران،يمانند ا يآب و هوا در منطقه گرم و خشك راتييبا اشاره به اثرات تغ يو

از نظر بارش  99و  98 هاي سال يكرده؛ البته ط دايپ شيافزا انراي بارش كم هاي گذشته دوره هاي سال

 بارشي كم طياشر با را ها از سال يسال گذشته بخش اعظم 20 يط باياما تقر م،يداشت يمناسب تيوضع
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 و آب منابع شود يباعث م بارشي كم ناي لذا هاست از آن سال يكي زيو امسال ن ميكرد يسپر ديشد

و محصوالت و  رديقرار بگ ريما تحت تاث يستيو تنوع ز ستيز طيو مح ياهگي پوشش و ها رهذخي

 بروند. نياز ب ،كنند يمانند كوهستان و جنگل به انسان عرضه م يميمختلف اقل هاي كه بخش يخدمات

 طياز كشور دچار شرا يعيوس هاي موجب شده بخش  رانيدر ا مياقل رييتغ دهيپد نكهيا انيبا ب نگاه،

داشته  وستهيو پ يمتماد هاي يباعث شده خشكسال طيشرا نيشود، گفت: تداوم ا يو خشك بارشي كم

 هاي آب از هروي يبرداشت ب نيكند. همچن دايما به شدت كاهش پ ينيرزميز هاي و سطح منابع آب ميباش

 منفي اثرات تواند يم زني دهد يرخ م اديز يليخ يكاهش نزوالت جو ليكه به دل ينيرزميز

 دنبال داشته باشد. به يرناپذي جبران

شد:  ادآوري ،يبا كاهش نزوالت جو يخشكسال ميپژوهشگر آب و هوا، با اشاره به ارتباط مستق نيا

نزوالت  نيكشور بر عهده دارند. عمده ا يمنابع آب نيو مهم را در تام اصلي نقش ها و بارش ينزوالت جو

و  بصرف انسان در بخش شرمورد م نيريش هاي به صورت بارش برف در كوهستان بخش اعظم آب

 .كند يم نيرا تام يكشاورز

 يمناطق كوهستان يفاز جامد نزوالت جو ليرا تبد مياقل رييو تغ ياثرات نامساعد خشكسال گرياز د يو

برف  يو زمستان دانست و اظهار كرد: اگر در كوهستان به جا زييبرف به باران در فصول پا يعني رانيا

 شود يكه انباشته م تبرف اس نيا يعنيداشت،  ميآب در فصول گرم سال نخواه رهيذخ م،يباران داشته باش

 نتامي را ها چاه و ها چشمه و ها رودخانه و دست نييپا يدر بهار و تابستان منابع آب يجتدري شدن آب با و

 .كند يم

آب كشور را از  نيتام ميبارش برف به بارش باران در كوهستان عمال منابع عظ ليتبد نكهيا انيبا ب نگاه،

درست و  هاي ينبي شياست كه با ارائه پ نيا يمهم هواشناس هاي از رسالت يكي: گفت برد، يم نيب

اطالعات و  يآور عالوه بر جمع يهواشناس يعني كند، اقدام افراد مال و جان حفظ جهت در موقع به



   

 

 

21 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 خدمات ها بوم ستزي عانوا به بلندمدت و مدت انمي مدت، كوتاه يجو ينبي شيبا پ ،يكم هاي داده

 .دهد مي

شد: عالوه بر  ادآوريدانست و  يبارش هاي ميرژ رييرا موجب تغ مياقل رييتغ ،يهواشناس يدكترا نيا

باشد  زآمي مخاطره تواند مي ها بارش نيكه شدت ا ميمواجه هست يانفجار يباش هاي ستميدما، با س شيافزا

و امكانات  روهاين تيريبه مد يهواشناس هاي ينبي شيپ لذا شود بار خسارت عيو منجر به حوادث و وقا

 .مدهي كاهش را ها بارش هاي خسارت تا كند يكمك م

و  يمنابع آب تيريبه مد يبلندمدت هواشناس هاي ينبي شياز مسئوالن خواست به كمك پ نيهمچن يو

كاهش حجم  و مياقل رييتغ طياز شرا يكمك كنند و گفت: آگاه يو آب ميد يو كشاورز يانرژ ديتول

و  يآب منابع نيالزم را اتخاد كنند تا تام ريتداب يآت يسال آب براي تا كند يكمك م رانمدي به ها بارش

 .فتديمصارف اتفاق ب تيريمد
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – در پشت سدها يآب بحران كم نيزم رانيا يزنگ خطر برا

03/03/1400 

 

 نيرود كارده احداث  شده است. ا يمتر بر رو 144متر و طول تاج  70كارده با ارتفاع  يدو قوس يبتن سد

كننده آب مشهد است. حجم كل مخزن  نيتام ياز سدها يكيمشهد قرار دارد  يلومتريك 40سد كه در 

 نيدر هم تهمتر مكعب آب دارد و سال گذش ونيليم 11متر مكعب است در حال حاضر  ونيليم30كارده 

از جمله سد  ياستان خراسان رضو يسدها رهيمتر مكعب بوده است. در سال گذشته ذخ ونيليم15زمان 

به  يمتر مكعب بوده است و در سال جار ونيليم 691، سد طرق، سد ارداك، سد كارده و ....  يدوست

 ي. در سال جارتداشته اس يرا در پ يدرصد 10 ياست، و كاهش افتهيمتر مكعب كاهش  ونيليم 497

 500از  شيعدد در سال گذشته ب نياستان شده  است كه ا يمتر مكعب آب وارد سدها ونيليم 5حدود 

ه مهر ما 20است. از  متر يليم 221 يدر خراسان رضو  ساله50بارش  نيانگيمتر مكعب بوده است. م ونيليم

 نيدر هم ياست، اما در  سال جار دهبو يبارندگ زانيم متر يليم 241، 99سال  بهشتيتا اول ارد 98سال 

 صورت گرفته است. يبارندگ متر يليم 8/73تنها   يبازه زمان
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كشور  يها درصد تاالب80؛ حقابه پرداخت نشده يبرا رويبهانه وزارت ن يكاهش بارندگ

 03/03/1400سبزينه مورح روزنامه  – هستند يدچار تنش آب

 

عنوان كرده  كشور يها و تاالب ها اچهياز در يسطح برخ راتييتغ يا ماهواره شيبا پا رانيا ييفضا سازمان

عنوان مثال تاالب هامون در  و به ستيچندان مساعد ن يآب كم ليدل  به رانيا يها تاالب تياست كه وضع

استان فارس خشك  درارژن  اچهيبختگان و در اچهيدر گريد ييو بلوچستان و از سو ستانياستان س

پرداخت  عدم ليدل ها به آن يستيز عتنو ديها و تهد تاالب يآب كم نديگو يم ها يستيز طياند. هر چند مح شده

ها در  كاهش بارش زين رويبهانه وزارت ن نيب نياست؛ اما در ا رويوزارت ن ياز سو ستيز طيحقابه مح

 هياروم اچهيمثال حقابه در يچراكه برا ست،ين دهكنن بهانه قانع نيا ياست، ول يجار يسال آب يكشور ط

 ونيليم160تاكنون تنها  يجار يسال آب يت شده بود، اما طتر از امسال هم پرداخ بارش كم يها در سال

 شده است. يرهاساز هياروم اچهيسمت در شده) به نييمترمكعب حقابه تع ونيليم640مترمكعب آب (از 

در  ديپس از مصرف شرب با يطيمح ستيز يها ها، پرداخت حقابه تاالب يايقانون حفاظت و اح براساس

قانون نقض شده است. در  نيكه ا دهد يكشور نشان م يها تاالب تيوضع باشد؛ اما رويوزارت ن تياولو

 شدت به افته،يو حقابه اختصاص  شوند يدچار تنش م يها درصد تاالب80از  شيب يسال خشك طيشرا

تعهد داده در  رويكه وزارت ن ييها مترمكعب حقابه تاالب ارديليهزار م12از  كه يطور به ابد،ي يكاهش م

 است. افتهياختصاص  ارديليم25تنها دو ماه گذشته 

معاون  زاده، جانيموضوع را احمدرضا اله نياست. ا ميكشور وخ يها تاالب يتمام تيوضع اكنون

 يها تاالب تيوضع نيآخر ي. وكند يم دييهم تأ ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح

 1400هزار هكتار در سال34به  هانكاليكرد: مساحت بخش آبدار تاالب م فيتوص گونه نيكشور را ا

هم با كاهش آب دست به  يهزار هكتار بود. در انزل54تا پارسال بخش آبدار تاالب  كه يدرحال ده،يرس
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هزار و  هكتار از مساحتش آب داشت، حاال پنج290هزار و  كه تا پارسال شش يتاالب م؛يهست بانيگر

. اند دهاما مرز بحران را رده كر يبخش مركز يها . تاالبدهيخشك اش يهكتار آن آب دارد و باق100

آب داشته،  البيكه در زمان س يهزار هكتار43ندارد و از مجموع  يخوب تيوضع يتاالب گاوخون

شدت با  به زيو مهارلو ن شانيپر ،يبر گاوخون است. عالوه زيناچ باًيهكتارش آب دارد كه تقر126اكنون 

 رو هستند. روبه يخشك

هم  شانيهكتارش آب دارد و پر700هزار و  هزار هكتار مساحت مهارلو، هشت18از  ده،زا جانيگفته اله به

هكتارش 100هزار هكتار آب داشت، حاال تنها چند 151هكتار. تاالب هامون هم كه تا سال قبل 88تنها 

 است. چيه باًيتقر نيآب دارد و ا

 ستيز طيدارند. به گفته معاون مح يارديپا تيو شادگان اما وضع ميتاالب هورالعظ ها، نيبا ا سهيمقا در

نداشته و  يمحسوس رييتغ  رخ داد، البيبا پارسال و دو سال قبل كه س سهيدر مقا ميهورالعظ ،ييايدر

آب بود. در  ريم زيهكتار از مساحت هورالعظ102آب است. سال قبل  ريهزار هكتارش ز100به  كينزد

 .آب رفته بود ريهزار هكتار ز108هم  البيزمان س

ما گفت:  اميامسال و به پ يبارش قبول دانست، البته با لحاظ كم شادگان را هم قابل تيوضع زاده جانياله

نسبت به سال  يريياست و تغ يقبول قابل تيهزار هكتار از مساحت شادگان آب دارد كه وضع130حدود 

 قبل نداشته است.

 

 هياروم اچهيدر حقابه در رويوزارت ن تخلف 

 يبرابر از اختصاص شش ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح يزير مسئول واحد برنامه ،يمراد يجحا يعل نيهمچن

و  هزار كيسخن گفت و اظهار داشت: طبق قانون اگر  هياروم اچهياز در يحقابه بخش كشاورز

 يمترمكعب سهم بخش كشاورز ونيليم668باشد،  زيآبر يمبنا به سدها يمترمكعب، ورود ونيليم258
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 يآب باشد، سهم آب شرب و كشاورز نياز ا شي. اگر بستيز طيمترمكعب هم مح ونيليم340است و 

طور  تر شد، به عدد كم نيمبنا از ا ي. اگر هم ورودزدير يم هياروم اچهيبه در يو باق كند ينم يرييتغ

 .شود يم ميتقس ستيز طيو مح يكشاورز نيب يمساو

است، وزارت  هياروم اچهيدر يستيز طيمح ازيمترمكعب ن ونيليم426هزار و  سه كه يبه گفته او، درحال بنا

مترمكعب تعهد داده.  ونيليم576مترمكعب آن را خط زده و حدود دوهزار و  ونيليم هزار كياز  شيب روين

 .كند ينم داياختصاص پ يسال خشك يها رقم البته در سال نيا

خبر داد و گفت: در  يورزآب به بخش كشا تر شيو اختصاص ب روياز تخلف وزارت ن يمراد يحاج

مترمكعب بوده و امسال كه  ونيليم18 يگذشته سهم بخش كشاورز يسال آب ماه بهشتيو ارد ماه نيفرورد

 يبرا هياروم اچهيدر زيمترمكعب از حوضه آبر ونيليم104بر  بالغ يعدد  است، يسال خشك ريكشور درگ

 برداشت شده. يكشاورز

 

 كند؟ ينم تيشكا ستيز طيسازمان مح چرا 

شدت  به افته،يو حقابه اختصاص  شوند يدچار تنش م يها درصد تاالب80از  شيب يسال خشك طيشرا در

تعهد داده در  رويكه وزارت ن ييها مترمكعب حقابه تاالب ارديليهزار م12از  كه يطور به ابد،ي يكاهش م

را به  ستيز طيحالن ماز كارشناسان مسئو ياست. برخ افتهياختصاص  ارديليم25دو ماه گذشته تنها 

درصد كاهش 12ما  ستيز طيسازمان مح سيو معتقدند بنا به گفته رئ كنند يمتهم م يتوجه يو ب يكار كم

نشده و  تيشكا العموم يرابطه به مدع نيها و چرا در ا درصد كاهش حقابه تاالب70و  ميداشت يبارندگ

 اندازه منفعل عمل كرده است؟ نيسازمان تا ا

بخش  ينمك و خشك اچهيدر يواقع تيمسئوالن از وضع يبا اشاره به ناآگاه ستي طيمح فعاالن

 يابيارز فيرا ضع ستيز طيعملكرد سازمان حفاظت از مح ران،يا يمركز يها از تاالب يتوجه قابل
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 نيمكشاورزان تأ ياقتصاد تيكه امن  ياما معتقدند تا زمان ستيز طياز فعاالن مح گريد ي. بعضكنند يم

 است. دهيفا يت از حقابه تاالب بنشود، صحب

 

 كشاورزان در استفاده از حقابه رقابت

معتقد است كشاورزان در استفاده از آب تاالب با  ستيز طيو فعال مح رانيا ياسبق اتاق بازرگان سيرئ

اگر از آب استفاده  كند، يدار تصور م است كه باغ نيا تيپور گفت: واقع هم رقابت دارند. محسن جالل

 هستند. ياز منابع آب ادهكه همه در حال استف نديب يمسابقه م كيسرش كاله رفته، چراكه خود را در نكند 

شده  يسطح يها و آب ينيرزميآب ز يها سفره تر شيكردن ب يرقابت ناسالم منجر به خال نيگفته او ا به

در  يده، نتوانسته كاهشارائه ش ياريآب ستميكردن س زهيمكان يكه برا يالتيتسه ياست. او اضافه كرد: حت

به استحصال آب  نجرنكرد، بلكه م ييجو به صرفه ينه تنها كمك التيتسه نيكند. ا جاديمصرف آب ا

 نكردند. نييبرداشت از آب تع زانيم يبرا يسقف چيشد، چراكه ه ينيرزميز يها از سفره تر شيب

قشر  نيا انيدر م يساز و فرهنگكشاورزان  شتيمع نيچاره كار را در تأم يستيز طياز فعاالن مح يبرخ

درست  نديگو يو م رديدر دستور كار قرار گ ديبا نيگزيمعتقدند كشت جا گريد ي. اما گروهدانند يم

 متس نيانگشت اتهام به ا شهياست و هم يدرصد مصرف آب در بخش كشاورز90از  شياست كه ب

 شود. نيكشاورزان تأم يبرا نيگزيدرآمد جا ديبوده، اما ابتدا با

 

 آموزش است ازمندين روين وزارت 

باشند، وزارت  يساز فرهنگ ازمندين يكه كشاورزان و جوامع محل از آن شياما معتقد است ب زاده جانياله

از باال به  يساز فرهنگ ديبا گريعبارت د به د،ينيرابطه آموزش بب نيدر ا ديبا يو مسئوالن باالدست روين

 باشد. نييپا
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كه با  از آن تر شيب ستيز طيگفت: ما در مح ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 ارشانيدرباره منابع آب در اخت يريگ ميكه تصم ميمواجه هست يبا افراد ميباش ريكشاورزان و مردم درگ

 .شود يم تر شيب يساز نهيو هز داريكه منجر به توسعه ناپا رنديگ يم يماتياست و تصم

گفت: در بحث  ستيز طيسازمان حفاظت مح »يكار كم«و » انفعال«ه انتقاد از در واكنش ب نيهمچن او

  حقابه تاالب ابالغ نشود، كه ياما تا زمان م؛يرا انجام داد يها تياستان ما شكا نيدر چند يحقوق تيشكا

 كرد. يكار توان ينم

ها صورت گرفته و  البها، مطالعات حقابه تا قانون حقابه تاالب بيبعد از تصو 96گفته او، از سال به

معتقد است جدا از  زاده جانيدرآستانه اتمام است. اله ايتاالب مطالعات حقابه تمام 43 يتاكنون برا

 ندارند. يستيز طيبه مسائل مح يتوجه زيها ن استان رانيمد رو،يوزارت ن

. در كنار درصد 90 يدرصد است و در كشور ما باال70 ايدر دن يگفت: سهم آب كشاورز زاده جانياله

سال حدود 10و هر  ميدما داشت شيسال چهار دهم درجه افزا10سال گذشته، هر 50موضوع ما در  نيا

گندم با  تكش يمثل فارس برا يكه استان ميهست نياما باز شاهد ا م؛ياز دست داد يبارندگ متر يليم11

 اول خود را حفظ كند. گاهيتا جا كند يخوزستان رقابت م
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 03/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  - چند ساله؟ يخشكسال كيغاز امسال؛ آ يخشكسال

 

از  ياريبس كهيدر حال ست،يمازندران ن يكشور و حت يبرا يديموضوع جد ي/مازندران خشكسالسنايا

ها است كه  اما مدت دانند يمناسب و مستعد م اريبس ييازندران را از لحاظ آب و هوامردم و مسئوالن، م

 نيمواجه است، البته ا ب،ها با مشكل كمبود آ استان ريهمانند سا زياستان ن نيو ا دهيباران نبار ريدل س كي

 رعامليو حاال مدمناسب بود  اريبس مان يآب  منابع ييدو سال گذشته، دارا يكي نياست كه تا هم يدر حال

ساله  3تا  2 يامسال ممكن است آغاز خشكسال يخشكسال نيمازندران معتقد است ا يا شركت آب منطقه

 باشد.

عامل شركت آب منطقه  ريمد يخكشي ميشدن است و ابراه يمازندران در حال خال يروزها سدها نيا

استان به جهت مصرف بخش  نيا يگفته كه در حال حاضر آب سدها سنايباره به ا نيمازندران در ا يا

 شده است. يرهاساز يكشاورز

 تينسبت به سال گذشته در وضع يريمازندران به لحاظ حجم آبگ ينكته اشاره كرد كه سدها نيبه ا يو

آب از سد به جهت مصارف  يها، رهاساز قرار داشته است اما به جهت كمبود آب رودخانه يكساني

 .ميرا زودتر آغاز كرد يكشاورز

وابسته به آب  ،يكشاورز ياز اراض ياريمازندران خاطرنشان كرده كه، بس يا آب منطقه رعامليمد

 نيتا ا كند يآب سد م يها، ما را مجبور به رهاساز رودخانه ها است و با كاهش حجم آب رودخانه

 كمبود جبران شود.

آب صورت  يسازكه سد وجود دارد، رها يياشاره كرده كه، در جاها زيموضوع ن نيبه ا يخكشي

 .شود يآب انجام م ينوبت بند ستميكه سد وجود ندارد، س يو در مناطق رديگ يم

در مازندران  يخاطرنشان كرد: بارندگ ز،يمازندران ن يزودتر آب سدها يدر پاسخ به علت رهاساز يو



   

 

 

29 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 40حدود  1400 بهشتيتا ارد 99آب رودخانه ها از مهر  يده درصد كاهش داشت و آب 40تا  30

 يآب ازيو خرداد ن بهشتيارد ن،يفرورد يها و در ماه يزراع  در فصل گريد يرصد كمتر شده بود، از سود

 .گرفت يصورت م دياتفاق با نيا نيبنابرا كند، يم دايپ شيافزا

 ميدار ازيمتر مكعب آب ن ارديليم 3به  يمازندران ادامه داد: ما در بخش كشاورز يا عامل آب منطقه ريمد

حجم سدها و آب  رهيذخ شيمتر مكعب آن از گنجا ونيليم 700ها و  متر مكعب از چاه ارديليم 2,3كه 

 آن از آب چاه ها است. يكسر نيتام يو مابق شود يم نيبندان ها تام

 نياست، گفت: ا دهيرس انيبه پا يو تر سال ميهست يدر آغاز خشكسال نكهيبر ا ديگفت: با تاك يخكشي

در  ييصرفه جو ازمنديراستا ن نيساله باشد و در ا 3تا  2 ياز خشكسالامسال ممكن است آغ يخشكسال

 .ميتا در مصرف شرب دچار مشكل نشو مياز آب را نگهدار يبخش ديو با ميمصرف آب هست

متر  ونيليم 320مازندران  يمازندران، افزود: در حال حاضر حجم كل سدها يعامل آب منطقه ا ريمد

بدون  يمتر مكعب آب در آن وجود دارد اما با تداوم خشكسال ونيليم 240به  كيمكعب است و نزد

 كرد. ميخواه دايمشكل پ ييصرفه جو

 م،يمتر مكعب كمبود آب مواجه هست ونيليم 600با  يدر طول فصل كشاورز نكهيبا اشاره به ا يبخكش

 .دريصورت گ زيشود تا كشت ن تيريمد ييو صرفه جو يبا نوبت بند ديكمبود با نيگفته كه، ا
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 04/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ها را به شماره انداخت! نفس تاالب »يخشكسال«

 

انـد و   ر گرفتـه قـرا  يمهـر  يخلقـت همـواره مـورد بـ     ياز شـاهكارها   يكـ يها به عنوان  /همدان تاالبسنايا

در  نكهيعالوه بر ا ها ستمياكوس نيكننده آنها دامن زده است. ا نگران تيبر وضع رياخ انيكم سال يها بارش

 هستند. ؤثرم زين يجوامع محل شتيدارند، در بهبود مع يمنطقه نقش مهم يستيحفظ تنوع ز

 جـاد يا هـا،  البيز وقـوع سـ  ا يريشـگ يآب و خاك، پ تيفيبهبود ك ستم،ياكوس رهيزنج ييايو پو يوستگيپ

 راتياز تـأث  يمنـاطق بخشـ   يو گردشـگر  يكمك به توسعه كشاورز ،يجوامع محل يامكان رونق اقتصاد

و  لـف مخت يهـا  در بخش تيريسوءمد ختنيها به علت به هم آم سال ياست كه ط ييها اچهيها و در تاالب

 .ميا و فرسودن آنها را فراهم كرده دنيخشك نهيزم يخشكسال

ارزشمند انجام شـده اسـت امـا هنـوز هـم       يها ستگاهيز نيا يبرا ييها تالش رياخ يها در سال نكهيد اوجو با

 يهـا را بـه عنـوان بسـتر     ارزشـمند تـاالب   گاهيبازگرداند و جا اتينتوانسته آنها را به شكل كامل به چرخه ح

و جـانوران فـراهم    هـان ايگ ياامن بر يمكان جاديو ا يو گردشگر يحوزه كشاورز يها تيفعال يمناسب برا

 كند.

بـر   ميكنـ  ياز آنچه فكـر مـ   شيها ب تاالب يو نابود شياز فرسا يناش يو اقتصاد يفرهنگ ،ياجتماع تبعات

هـا، خـدمات آن و    در منطقـه تـاالب   مياقلـ  لياز تعد راتيتأث نيدارد و ا ريمنطقه تأث يميو اقل يستيتنوع ز

 قابل بحث است. داريتاالب پا يكاركردها

 يهـا  از بوم سازگان يكيها به عنوان  استان همدان، موضوع تاالب ستيز طيحفاظت مح ركليه مدگفت به

 سـتم ياكوس نيـ است چراكه حفاظـت از ا  ستيز طيسازمان مح يها تيكشور مطرح و از اولو يعيمهم طب

 اثربخش و اثرگذار است. اريبس

ها وجود دارد  تاالب يالملل نيب ونيانس: در كشور كنوديگو يم سنايبه خبرنگار ا ينژادبسطام يجعفر محسن
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 نيشـتر يب ميـ دار فـه يوظ نيبنـابرا  كند يم شتريها را ب تاالب گاهيجا تيكه در شهر رامسر برگزار شده و اهم

 .ميحفاظت از آنها داشته باش يرا برا يگذار هدف

 يمحلـ  نيچنـ دارنـد هم  يمختلفـ  يهـا  تيـ هستند كه ظرف يمهم يها ستميها اكوس : تاالبدهد يادامه م يو

آب و  طيشـرا  رييـ اثـر آنهـا در تغ   نيهستند اما مهمتـر  يپرندگان آبز ايپرندگان  ژهيبه و يستيتنوع ز يبرا

 ،يگـرد  عـت يدر طب تواننـد  ياست كه م ياست كه در آن قرار دارند، نكته دوم اثرات يمياقل اي طيمح يهوا

 داشته باشند. يجوامع محل يبرا ييو اشتغالزا يگردشگر 

را دارنـد   البياز س يريمانند جلوگ ييها كاركردها از تاالب ياري: بسكند يخاطرنشان م يژادبسطامن يجعفر

از آنها استفاده كـرد،   يمهم اقتصاد يها تيظرف يبرا توان يو م كنند يآب عمل م رهيذخ يو به عنوان مرزها

 مهم هستند. يمحل جوامع يبرا يو اجتماع يفرهنگ يها تيفعال يبرا يبه عنوان محل نيعالوه بر ا

 

 كار باشند يها پا حفاظت از تاالب يبرا ديها با دستگاه همه

از مسائل مهم اسـت   يكيها  پرندگان در تاالب ژهيبه و يستي: موضوع حفاظت از تنوع زدهد يم حيتوض يو

بـا   كار باشـند. امـروزه كشـور    يمردم پا نيها و همچن ها همه دستگاه حفاظت از تاالب يو ضرورت دارد برا

ها هستند و اگر در  تاالب زگردهاير يها از كانون يكيمواجه است و  شيو فرسا زگردهايمانند ر ييها بحران

 يرو تواننـد  يمـ  زگردهـا ير نيباشـند؛ همچنـ   زگـرد يكانون عمـده ر  توانند يسال خشك شوند م انيطول سال

 ها حفظ شوند. تاالب ميتالش كن ديبا دهد ينشان م نيداشته باشد و ا يمنف راتيتأث يجوامع محل

و  يعـ يطب يهـا  اسـتان تـاالب   نيـ : در اشـود  يمـ  ادآوريـ اسـتان همـدان    يها مقام مسئول درباره تاالب نيا

 يها هستند، تاالب يعيطب يها گل از جمله تاالب و آق رسلمانيشور، پ وجود دارد كه چم ياديز يمصنوع

آنهـا بـه    نياز مهمتـر  نهيسد اكباتان و سد آبشـ كه  شوند يها مطرح م بندان در قالب آب شتريب زين يمصنوع

 .روند يشمار م
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دارد و  يشـتر يب تيـ همدان اهم ستيز طي: آنچه در سازمان حفاظت محكند ياضافه م ينژادبسطام يجعفر

 نينامبرده است، همچن يعيمانند سه تاالب طب يعيطب يها ستمياز اكوس ياست حفاظت و راهبر تيدر اولو

 دهد. يانجام م زيرا ن يمصنوع يها ها حفاظت از تاالب سازمان گريسازمان در كنار د نيا

 

 شود يشور در استان مشاهده نم از تاالب چم يآثار

 يشـور طـ   : متأسفانه تـاالب چـم  كند ياستان همدان اظهار م يعيطب يها تاالب تيوضع نيدرباره آخر يو

تـاالب در حوضـه    نيـ سـت، ا ا يعلـت آن خشكسـال   نيكـه مهمتـر   دهيـ د ياديز يها بيقبل آس يها سال

اسـتان   درشـور   چـم   از تـاالب  يآثار باًيوابسته بود و در حال حاضر تقر يقرار داشت و به بارندگ يزيآبخ

وجـود دارد امـا    يتاالب احداث شده، منابع آبـ  نيكه در باالدست ا ييبندها البته در آب شود يمشاهده نم

 برود. نيب از بتاال نيباعث شد ا ها يو خشكسال ها يكاربر رييتغ

 ريـ اخ يهـا  سال يكه ط ي: خوشبختانه با اقداماتدهد ياستان همدان ادامه م ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 يآبـ  تيدار اسـت و وضـع   تـاالب آب  كيـ تاالب  نيصورت گرفته؛ در حال حاضر ا رسلمانيدر تاالب پ

 .شود يمحسوب م داريپا يدارد و تاالب يخوب

آبـش كـم    يفصـول كشـاورز   ژهيـ در طول سـال بـه و   رسلماني: تاالب پدكن يمطرح م ينژادبسطام يجعفر

تاالب توانسته تنوع  نيمطرح باشد. ا داريسازمان پا بوم كيو توانسته به عنوان  شود ياما خشك نم شود يم

 كند. جاديا يو گردشگر يگرد عتيدر بحث طب يخوب يها تيمنطقه را حفظ و ظرف يستيز

 

 رسلمانيتاالب پ يبرا يديتهد زباله

مهـم در اطـراف تـاالب     يا مانند زباله به عنوان مسـئله  ييدهايتهد ها، تيظرف ني: به تبع ادهد يشرح م يو

 يسـامانده  يفرهنگـ  راثيـ و م يمسئول ماننـد شـهردار   ينهادها يبا همكار شود يوجود دارد كه تالش م
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 .مينشو شكلدچار م منطقه استفاده شد، يگرد عتيطب تيانجام شود كه اگر چنانچه از ظرف يبهتر

صورت  يستيتاالب حفاظت از تنوع ز نيشده در ا تالش  ني: همچنكند يخاطرنشان م ينژادبسطام يجعفر

و جوامـع   يهـم بـا كمـك بخشـدار     يسـاز  پـاك  يها انجام نشود. در بحث برنامه رمجازيگرفته و شكار غ

 سـات يتأس جـاد يآمـوزش و ا  ،يزفرهنگسـا  ازمنـد يمسـئله ن  نيانجام شد اما همچنان ا ياقدامات خوب يمحل

 است. هيقض نيا يبرا يحداقل ييربنايز

 يدو استان همـدان و مركـز   هيتاالب استان و در حاش نيگل كه مهمتر مقام مسئول، تاالب آق نيگفته ا به

خــوب و  يهــا تيــكاركردهــا و ظرف يداريــاســت و در صــورت پا يارزشــمند اريقــرار دارد، تــاالب بســ

 استان دارد. هر دو يبرا يا چندگانه

كه در آن  يرينوع مس ،يريمثل نوع آبگ ها يژگيو يتاالب در گذشته به علت برخ ني: اكند ياضافه م يو

ها  و بارش يجار يها منابع آب شراء و  اي يچا غرب قره يها رودخانه ياز منابع آب يمند قرار داشت و بهره

 مطرح بود. يبه عنوان تاالب فصل

و  يچا كه در گذشته از رودخانه قره يمختلف يرهاي: در حال حاضر مسكند يم حيتصر ينژادبسطام يجعفر

 يكـار  منطقـه كـامالً دسـت    ستمياكوس يبه عبارت م،يندار گريرا د شد يوارد تاالب م ميشراء به طور مستق

اسـت كـه از    ييهـا  آب ايـ  يالبيسـ  اناتيبه علت جر شتريب مينيب يم زيحوزه آبخ نيشده و آنچه امروز در ا

 .شود ياست و به طور موقت وارد تاالب م يكشاورز يها كانال قيطر

منـد باشـد و در    بهـره  توانسـت  يكـه مـ   يگل امروزه از منابع عمده آب مقام مسئول، تاالب آق نيا دهيعق به

سال خشك بود اما بـا   نيتاالب چند  نيا نيهمچن برد ياست، كمتر بهره م رگذاريتأث اريتاالب بس تيوضع

به سمت  يجار البيس تياستان و هدا ستيز طيو زحمات مجموعه حفاظت مح ريسال اخ دو يها بارش

 كرد. دايتاالب، نجات پ

را گرفـت، آبـدار شـد و توانسـت      البيبحران س يگل جلو : دو سال گذشته تاالب آقكند يمطرح م يو
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شده  اءيتاالب اح كي مييبگو ميبتوان نكهيا ينشد، چراكه برا اءيخود را داشته باشد اما اح يداريپا طيشرا

 .ميبرسان داريپا طيآن را به شرا يمتماد انيسال يط ديبا

حق آبه  شود يم يو سع رديگ يصورت م ياديز يها يريگيتاالب پ نيا ي: برادهد يادامه م ينژادبسطام يجعفر

تـاالب   نيـ طـراف ا ا ييهـا  ها و چاه قنات نيهمچن ميريبگ يچا رودخانه قره ژهيبه و ياز منابع آب شيبرا يداريپا

 بود. يخوب تيو ظرف رفت يم تاالبباال بود همه آب به  ينيرزميز يها كه سطح آب يوجود دارد و زمان

 

 زده است بيگل آس تاالب آق تيمنطقه به ظرف يكشاورز

 شـود  يمنطقه استفاده مـ  يكه در كشاورز ياستان همدان، منابع آب ستيز طيحفاظت مح ركليگفته مد به

رسانده است. اطـراف   يزده و  تاالب را به خشك بيگل آس تاالب آق تياست كه به ظرف يلياز دال يكي

منطقه وجود  نيادر  يمنابع آب دهد يكه نشان م شود يم دهيد يخوب يسبز و كشاورز يها نيتاالب زم نيا

 داريپامهم است اما توسعه  اريهم بس يكشاورز نكهيو ضمن ا شود يم تيهدا يگريد يرهايدارد اما به مس

 .ردياست كه همه جوانب را درنظر بگ يا توسعه

تـاالب توانسـته    نيـ دچـار مشـكل شـده، ا    داريـ و توسعه پا زيگل در حوزه آبر : تاالب آقكند يم انيب يو

در  سـت يز طيمواجه شده است. سازمان حفاظـت محـ   يكند اما خود با مشكالت اءيمنطقه را اح يكشاورز

 يهـا  تگاهو دسـ  يجوامع محل يبا همكار يده است، در گام اول طرحموضوع كار كر نيا يچند ابعاد رو

 .ميتاالب و حفظ آن برس تيدرباره اهم يمشترك يگذار مسئول دو استان صورت گرفته تا به هدف

 يبـرا  ي: به سـر فصـل مشـترك   ديگو يشدن است، م ييطرح در مرحله نها نكهيا انيبا ب ينژادبسطام يجعفر

كار مهم بـا جوامـع    نيدرباره ا نيشده؛ همچن فيدو استان تعر يتاالب برا يها و ارزش ميا دهيامر رس نيا

و  هـا  يريـ گيپ ازمنـد يالزم انجـام شـود امـا بـاز هـم ن      يهمكـار  و  يدو استان صحبت شد تـا همراهـ   يمحل

 است. شتريب يفرهنگساز
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 ها مشخص شود آبه تاالب حق

 مي: اگر آب را از تاالب حذف كنشود يم ادآوريد، ها به آب وابسته هستن همه تاالب نكهيبا اشاره به ا يو

هـا   صورت گرفته كـه حـق آبـه تـاالب     شيپ يها سال يط يگودال بدون آب خواهد بود، مطالعات مختلف

اتفاق صورت گرفته است؛ به عنوان نمونه در حـال حاضـر    نيگل هم ا مشخص شود و در مورد تاالب آق

حـق آبـه از طـرف     نيـ شـده باشـد و ا   اءيـ اح ستمياكوس كي واندت يآب م زانيتاالب با چه م نيا ميدان يم

 ارائه شده است. يبه عنوان متول رويوزارت ن

 يزيـ ر برنامـه  يدر دو اسـتان همـدان و مركـز    ديبا يا و شركت آب منطقه روي: وزارت نكند ياضافه م يو

كـه   يا باشـد از حـق آبـه   الزم  دياستفاده كنند شا ها تيآب تاالب داشته باشند و از همه ظرف تيهدا يبرا

شـده را كنتـرل و    ينـ يب شيبرداشت پ زانيمنطقه است، م رمجازيغ يها چاه قيمنطقه از طر يكشاورز يبرا

 شود. تيكم كنند و به سمت تاالب هدا

كه در رودخانه باالدست  يها و منابع آب كانال قياز طر تواند يكار م ني: ادهد يادامه م ينژادبسطام يجعفر

 شده تا تاالب حفظ شود. تيريمد ديمنطقه با يشود و منابع آب تيهدا رود، يت تاالب ماست و به سم

: پرنـدگان  ديـ گو يو مـ  دانـد  يپرندگان مـ  ژهيو به و يستيتاالب را تنوع ز نيمهم ا يها از ارزش يكي يو

 ژهيو به و كنند يم ستيگونه پرنده ز 50گل حدود  دارند، در تاالب آق ياديز يمنابع وابستگ نيبه ا يآبز

نشان  نيدارند و ا ستيز اه و انواع اردك نگويو فالم كانيخوتكا، پل ،يدر فصل مهاجرت پرندگان شكار

 . است يارزشمند ستميگل اكوس تاالب آق دهد يم

صـورت گرفتـه تـاالب     يهـا  ي: براساس بررسـ كند ياستان همدان اظهار م ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ايـ  يدر اسـتان مركـز   قانيمثل تاالب م ييها است كه در تاالب يپرندگان يبرا انهيم ستگاهيز كيگل  آق

پـرواز   و  تاست كه اگـر رونـد مهـاجر    نيو نشان دهنده ا شوند يهمجوار ماندگار م يها استان يها تاالب

 خود دچار مشكل خواهند شد. يبقا ريپرندگان در مس نيبه هر علت حذف شود ا ريمس نيپرندگان از ا
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 گل به صدا درآمده است ب آقخطر تاال زنگ

آب  گريماه د كيگل تا  تاالب آق نكهيبه ا ديكم امسال شا اريبس يها : با توجه به بارشدهد يشرح م يو

 نيـ تاالب است. عـالوه بـر ا   نيا يبرا يجد اريزنگ خطر و هشدار بس نيو ا ستين دوارانهيداشته باشد، ام

آنهـا   يبـرا  يعاجل يشياند د چارهير هستند دچار بحرانند و باكه اثرگذا ييها تاالب ژهيها به و تاالب شتريب

دچـار   هيـ و تـاالب اروم  ميـ مثـل بختگـان را از دسـت داد    ييهـا  تاالب نديفرآ نيچراكه با ا رديصورت بگ

 مشكالت خاص شد.

و  ميداشـت  يبا استاندار مركز يداريد يتاالب به تازگ نيدر رابطه با ا نكهيبا اشاره به ا ينژادبسطام يجعفر

منـابع آب را   ميبتـوان  ميدواريكرد: ام ديتأك م،يو همدان هست يدو استان مركز نيب يا اخذ تفاهمنامه ريگيپ

انجام  ييكرده و به عنوان كار اجرا ينيب شيچند كانال را پ ميو تاكنون توانست ميكن تيبه سمت تاالب هدا

 .ميداد

 

 اند دهيد بيصددرصد آس ياز خشكسال ها تاالب

را   يداريها منابع آب پا ها و رودخانه ها، قنات اعم از چاه ياز منابع آب جار ديمقام مسئول، با نيد ااعتقا به

و  انـد  دهيـ د بيصددرصـد آسـ   يكـه در خشكسـال   ييها ستمياكوس نياز مهمتر يكي نيهمچن ميكن يمعرف

 ها هستند. تاالب د،يخواهند د

 ياسـتان دارا  يو مصـنوع  يعـ يطب يهـا  : تـاالب ديگو يهمدان م يها تاالب يگردشگر تيدرباره ظرف يو

ــرا ديــهســتند و با يخــوب گردشــگر يهــا تيــظرف ــاعتقــاد دار ياز طرفــ م،يكنــ يزيــر آن برنامــه يب  مي

كه  يبه عنوان گردشگران ميكن يمنطقه استفاده م عتياز طب نكهيو ضمن ا رديصورت بگ ديبا يگرد عتيطب

در  نـد يفرآ نياما متأسفانه ا ميبگذار يباق عتياز خود در طب ييردپا دينبا مينيب يم عتيخود را وابسته به طب

 شده است. دهيد فيكشور ضع
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 ياقدامات رسلمانيدر تاالب پ يگردشگر لي: در رابطه با استفاده از پتانسكند يمطرح م ينژادبسطام يجعفر

 يهردارراسـتا از شـ   نيـ در ا سـت، ياسـتان ن  سـت يز طيسازمان حفاظـت محـ   دييصورت گرفته اما مورد تأ

 نباشد. عتيدر طب يكنند كه به عنوان دستكار هيبا برنامه و چارچوب ته يطرح ميدرخواست كرد

 

 كند يتاالب كمك م يداريگردشگر به پا حضور

در فاصله مناسـب از   يگردشگر يها رساختيز ديبا ميگل اعتقاد دار : درباره تاالب آقكند ياضافه م يو

حضـور افـراد عالقمنـد     و  كنـد  يتاالب كمك م يداريدشگر به پاشود چراكه حضور گر ينيب شيتاالب پ

وجـود   نيبـ  لارتبـاط متقابـ   نيـ عـالوه بـر ا   م،يدر تـاالب داشـته باشـ    شـه يباعـث شـود آب را هم   تواند يم

 راثيمسئله به م نيگل است و ا در تاالب آق ها تياز اولو يكيتاالب وجود دارد و  يداريو پا گرد عتيطب

 هم ابالغ شده است.

كـه   ي: زماندهد يادامه م م،يكن يم ادي يعيها به عنوان شاهدان طب از تاالب نكهيا انيبا ب ينژادبسطام يجعفر

را  يا ها حـق آبـه   چراكه تاالب شوند؛ يم يخشكسال انيخشك شوند قربان يها بر اثر كمبود بارندگ تاالب

 ياديـ ز انيـ كه متول ميصنعت دار شرب و ،يكشاورز يها آبه نشده؛ مثالً حق تيكه هنوز اولو خواهند يم

 نشده است. ياتيعمل ييو سالمت مردم به طور اجرا ندگانيآ عت،يطب يبرا يا دارند اما هنوز حق آبه

كه بـر اثـر    ييها ستمياكوس نياز مهمتر يكي نكهيبر ا دياستان همدان با تأك ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 طي: بـا توجـه بـه شـرا    كنـد  يها هستند، اظهار مـ  بتاال ديو خواهند د اند دهيد بيصددرصد آس يخشكسال

 آب داشته باشد. شهيهم شود يكه به طور كامل خشك شود و تالش م رود ياحتمال نم رسلمانيتاالب پ

مطـرح بـوده و چنـد مـاه خشـك       يگل در گذشته هم به عنوان تاالب فصل تاالب آق نكهيبا اشاره به ا يو

تاالب در طول سال آب داشـته   نيت انجام شده احتمال دارد كه ا: با مطالعاكند يم حياست، تصر شده يم

كـه تـاالب    ميسـت ه نيـ بـه دنبـال ا   نيتاالب، به آن پرداخت شـود همچنـ    است كه حق آبه نيباشد و مهم ا
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خشـك   نـده يمـاه آ  كيتاالب حداكثر تا  ميشده اگر بارش نداشته باش ينيب شيپ آب داشته باشد و  شهيهم

 شود.

مانند بارش و برداشت  ياست كه به مسائل يريمتغ ي: خشكسالدهد يم حيدر ادامه توض يمنژادبسطا يجعفر

 نهيزم نيدر ا يگذشته اقدامات خوب يها وابسته است. اگرچه در سال يو كشاورز ياز حد از منابع آب شيب

 صورت نبود. نيها به ا تاالب طيبود امروزه شرا ينبوده چراكه اگر كاف يانجام شده اما كاف

 

 رديقرار بگ ستيز طيسازمان حفاظت مح اريدر اخت آب

مواقـع   ي: در بعضـ ديـ گو يهاسـت، مـ   تـاالب  يبـرا  ديـ تهد كيـ به عنوان  يكشاورز نكهيبر ا ديبا تأك يو

 طيدر دسـت سـازمان حفاظـت محـ     ييرهـا يمتغ ديـ هم است. با دينكرده بلكه تهد ينه تنها كمك يسدساز

 يمتـول  و ستين ستيز طيسازمان حفاظت مح اريب است اما در اختما آ ريباشد؛ به عنوان نمونه متغ ستيز

 دارد. يگريد

 شود، يها حل م مشكل تاالب ميكن تيريمد جا كيمسئله را در  مي: اگر بتوانكند يم ديمقام مسئول تأك نيا

 تيريدر بحث مـد  ديوجود ندارد و حتماً با يدواريام شود يم فيتعر يريآب منافع متغ يكه برا يتا زمان

 .ميباش دواريو ام ميمراحل را پشت سر بگذار نيا ميتا بتوان ميمشترك برس يگذار هدف كيآب به 

 

 آب در كشور مشخص نشده است يواقع ارزش

كه  شده يانجام م ديبا ياديز يها كارها و حفظ تاالب اءياح يتاكنون برا نكهيا انيبا ب ينژادبسطام يجعفر

مثـل آب،   يمنابع ياما برا م،يكن يم يگذار منابع مختلف ارزش يرا: در كشور بكند ينشده است، اظهار م

 شد يآب مشخص م يارزش واقع راگ كهياست؛ در حال فتادهياتفاق ن نيخود ا يواقع يهوا به معنا خاك و 

 .شد ينم دهيآب در كشور د هيرو يو مصرف ب ميروبرو نبود يور حد عدم بهره نيامروزه با ا
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اسـت، خاطرنشـان    شـرفته يپ يمصرف آب شرب در كشور دو برابر كشورها نيانگيم نكهيبا اشاره به ا يو

آب قنـات   تيريمـد  يبـرا  انينيشـ يپ دهـد  ياست و سـابقه كشـور نشـان مـ     يكشور كم باران راني: اكند يم

بـه   نيرزميـ آب را از ز يوقتـ  يبـه عبـارت   رفته و زدن سدها متداول شده است،  نياز ب ريمس نياما ا زدند يم

و  رديـ گ يقـرار نمـ   يواقعـ  اريـ خواهـد شـد و آب در اخت   شـتر يب رشيـ برداشت و تبخ ميآور يم نيسطح زم

 .كند يم يرا ط يغلط ريمنابع آب مس تيريمد 

 

 ميا دهيرس يليفس يها از كشور به آب يمناطق در

ه اند از آب استفاد كشاورزان هر چه قدر خواسته نكهيا انياستان همدان با ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ينيرزميز يها منابع آب هيرو يبه علت مصرف ب مينيب يكه امروز م ييها : فرونشستدهد ياند، ادامه م كرده

است. تفكر ما در  ندگانيآ يراب يخطر واقع نيو ا ميا دهيرس يليفس يها از كشور به آب ياست، در مناطق

از آب مقصـر   هيـ رو ير اسـتفاده بـ  تك شـهروندان د  غلط است و تك مان يزير رابطه با آب اشتباه و برنامه

 هستند.
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 - ست؟يمنطقه چ كيدر  يو خشكسال ليعلت وقوع همزمان س|»يزداريمعجزه آبخ«

 05/03/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

و  ليگفت: وقوع همزمان س يزداريآبخ اتيبر عمل دياستان تهران با تأك يجهاد كشاورز سيرئ

 منابع آب در كشور است. حيصح تيريمنطقه نشان از عدم مد كيدر  يخشكسال

استان  يجهاد كشاورز سيفصاحت رئ وبيا ،»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

بارش ها خوب عمل  تيريمد نهيگفت: ما متاسفانه در زم اريع يونيزيامه تلوتهران شب گذشته در برن

ل و يس دهيمنطقه به طور همزمان شاهد دو پد كيدر  يشود حت يمشاهده م ليدل نيو به هم مينكرد

 .ميهست يخشكسال

 اتيعمل يكشور با اجرا يآبخوان ها هيبر ضرورت تغذ دياستان تهران با تاك يجهاد كشاورز سيرئ

 يآبخوان ها عملكرد خوب هيروان و تغذ يآب ها تيريمد نهيگفت: در زم يو آبخواندار يزداريبخآ

كشور كه در  يآبخوان ها هيو تغذ يو خشكسال ليمقابله با س يبرا يزداريآبخ اتيعمل ديو با مينداشت

 اند در در كشور انجام شود. يمعرض نابود

 يها يكاربر يبرا نيزم صيو تخص يدر واگذارخاطر نشان كرد: متاسفانه  يجهاد كشاورز سيرئ

 يشهرساز يبرا يكشاورز يمستعد برا يكه  اراض يعمل نشده است به طور حيمختلف با دقت و صح

 در نظر گرفته است. يتوسعه كشاورز يبرا رمرغوبيغ يها نيو زم افتهياختصاص 

مراتع در  تيرياز مسائل مهم مد يكي باشد افزود: يدر دست دامدار واقع ديمراتع با نكهيبا اشاره به ا يو

 نهيبا هز ديبا يو دامداران واقع ستين يدام در دست دامداران واقع يچرا يكشور آن است كه پروانه ها

به  يمتول يبه دستگاه ها يكيزدمجوزها را با رابطه و ن نيكه ا يپروانه ها را از كسان نيباالتر ا يها

 كنند. يداريگرفته اند، خر يرقانونيصورت غ
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شد  ليتشك يمرغ و تخم مرغ كه در وزارت جهاد كشاورز تيريفصاحت اظهار داشت: قرارگاه مد وبيا

توانسته است واردات و  لياز قانون تمركز بود كه خوشبختانه بعد از تشك يدر واقع بخش كوچك

 بازار مرغ و تخم مرغ داشته است. ميدر تنظ يخوب تيكرده و موفق تيريصادرات مرغ را مد

 ديتوسط دولت جد  يبخش كشاورز يساله برا 50برنامه بلند مدت  نيبا اشاره به ضرورت تدو يو

  نيبلندمدت عمل نشده است و به خاطر هم يوقت بر اساس برنامه ها چيه يگفت: در بخش كشاورز

 داشته اند. ديبر ضرورت واردات تاك يو گاه كيمحصوالت استراتژ ييدولت ها بر خودكفا يگاه

توسعه بخش  يبرا يبخش كشاورز يباالدست نياستان تهران، اسناد و قوان يجهاد كشاورز سيته رئگف به

 شود. يعمل نم يو مقررات در كشور بخوب نيقوان ني، به ا يكند ول يم تيدر كشور كفا يكشاورز

 كيبه خصوص محصوالت استراتژ يبا انتقاد از وجود انحصار در وارادت محصوالت كشاورز فصاحت

شكستن انحصار در بخش  نده،يدولت آ يو برنامه بعد يبخش كشاورز يكل استيس ديود: باافز

 شود. ژهيبدان اهتمام و يتوسط دولت بعد ديبا زيكشت ن يباشد و توجه به الگو يكشاورز
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به  هياروم اچهيزنگ خطر را در حوضه در يبرف ريبارش و كاهش ذخا مينوع و رژ رييتغ

در  يو غرب يشرق يها جانيدر آذربا يبروز تنش آب ينيب شيپ؛ صدا درآورده است

 05/03/1400روزنامه سبزينه مورخ  – 1400تابستان

 

 اچهيدر زيدر حوضه آبر يكشاورز ياريبازده آب بودن نييپا ،ينزوالت جو زانيازجمله كاهش م يعوامل

از عوامل  اچه،يبه در يمنته يها رودخانه يكيولوژيب ازين نيجهت تأم يو عدم اختصاص آب كاف هياروم

 يجد ديتهد معرضرا در  اچهيدر نيا اتيو ح روند يشمار م منطقه به شدن يريبحران و كو دكنندهيتشد

 يها و هشدار سازمان هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر  يبارندگ زانيكاهش م ن،يب نياند. در ا قرار داده

به صدا  يغرب جانيو آذربا يشرق جانيآذربا يها در استان يمسئول درباره تبعات آن، زنگ خطر تنش آب

مشكل  نيا تيريمد يبرا ييافزا هم سمت را به هيمسئوالن دو استان همسا ت،يوضع نيه و بروز ادرآورد

 سوق داده است.

است كه  رانيبسته ا يها از حوضه يكي لومترمربع،يك801هزار و 51با وسعت  هياروم اچهيدر زيآبر حوضه 

 كيتنها  ز،يحوضه آبر ني. ارود يشمار م به يكشور، حوضه اصل زيآبر يها حوضه يبند ميدر تقس

 يرودها نيتر مهم شوند؛ يم يمنته هياروم اچهياست كه به در ييدارد و شامل رودها 2درجه رحوضهيز

 هستند. رود نهيميو س رود نهيزر ،يچا يحوضه آج نيا

 رود نهيو از رودخانه زر هياروم اچهيدر زياز حوضه آبر زيدرصد آب شرب تبر60 كه نيتوجه به ا با

آب  يها عامل و معاونان شركت رانيمد ،يبحران استاندار تيريكل مد رانيمد شود، يم نيتأم) يغاتي(ج

گرد هم آمدند تا  زيدر تبر يدر نشست يغرب جانيو آذربا يشرق جانيآذربا يا و فاضالب و آب منطقه

 كنند. يزير رو و به حداقل رساندن تبعات آن برنامه شيپ يتنش آب تيريمد يبرا

 يو كم يفيك يها آب شرب با لحاظ شاخص نيتأم يو اقدام مشترك برا يزير برنامهنشست،  نيا در
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و آب و  يا آب منطقه يها شركت يرغم نظارت كاف مسئوالن دو استان قرار گرفت و به ديمورد تأك

حفاظت  لبر لزوم نظارت ادارات ك نه،يزم نيدر ا يغرب جانيو آذربا يشرق جانيآذربا يها فاضالب استان

پمپاژ  يها ستگاهيبرق ا يعدم قطع يبرا يزير شد. برنامه ديتأك زيآب ن تيفيدواستان بر ك ستيز طيمح

 يها مسئول استان يها مقامات سازمان ديموارد مورد تأك گرياز د يآب شرب در ساعات خاموش

 نشست بود. نيدر ا يغرب جانيو آذربا يشرق جانيآذربا

 

 ميتهس زيپروژه انتقال آب ارس به تبر ريگيپ

الزامات پدافند  ديگفت: با رنايبه ا يشرق جانيآذربا يبحران استاندار تيريمد ركليارتباط مد نيهم در

قرار  ژهيمورد توجه و نيگزياستفاده جا يآب شرب برا نيخصوص تأم ها به حوزه يدر تمام رعامليغ

 .رديگ

است  يو ضرور ميهست زيرس به تبرپروژه انتقال آب ا ريگيجد پ منظور به نيهم هنربر افزود: به محمدباقر

 .ميمشكالت را برطرف كن ميتا بتوان ميباش نيگزيجا يها به فكر راهكارها حوزه يدر تمام

موضوع هستند تا  نيا ريگيجد پ به زين يشرق جانيدر آذربا هيفق يول ندهياظهار كرد: استاندار و نما يو

 د.ارائه خدمات مناسب به مردم فراهم شو يبرا ها رساختيز

دست هم  به است دست يگفت: ضرور م،يقدر آن را بدان ديآب، نعمت است و با كه نيبر ا ديبا تأك هنربر

 تيريمد يصنعت و مصارف خانگ ،يها اعم از آب شرب، كشاورز حوزه يتا مصرف آب در تمام ميده

 شود.

مشكل در  نيتر كرد: مهم انيو سد بوكان ب رود نهيزر زياز حوضه آبر زيآب شرب تبر نيبا اشاره به تأم يو

و  يشرق جانيهر دو استان آذربا ياز سو دياست كه با ريدر مس رمجازيغ يها استقرار پمپ نه،يزم نيا

 و برخورد شود. يريگيپ يغرب جانيآذربا
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آب  نيپمپاژ تأم يها ستگاهيبرق ا يبا اشاره به قطع نيهمچن يشرق جانيآذربا ياستاندار تيريمد ركليمد

 كنند. يو پمپاژها خوددار ها ستگاهيبرق ا ياز قطع ديبرق با يها تشرب گفت: شرك

 

 است يآب  تنش ريدرگ يغرب جانيآذربا 

است كه در  يموضوع مهم ،ياظهار كرد: تنش آب زين يغرب جانيآذربا يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 .مياستان با آن مواجه هست

امسال به دور از  كياز پ ميناسب مصرف آب بتوانم تيرياست با مد يافزود: ضرور يجعفر رعباسيام

 .ميحوادث و بحران و به نحو مطلوب گذر كن

 جانياستان آذربا يحوزه برا نيدر ا ياعتبارات خوب رانيوز ئتيگذشته در ه يادامه داد: در روزها يو

 .ميمشكالت را كاهش ده ميتا بتوان افتي صيتخص يغرب

 جانيآذربا يها استان ربط يذ يها دستگاه يتمام تر شيب يو همكار كرد با تعامل يدواريابراز ام يجعفر

 را در منطقه كاهش داد. ياز تنش آب يبتوان مشكالت ناش ،يشرق جانيو آذربا يغرب
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – شود يتر م خشك ندهيسال آ 5در  رانيا

05/03/1400 

 

بارش  نيانگيم ندهيدر پنج سال آ رود يانتظار م ،يهواشناس يچند ساالنه سازمان جهان ينيب شيپ مطابق

 نيانگياز م شتريصدم درجه ب 75تا  مين نيدما ب نيانگيدرصد كمتر از نرمال و م 75كشور با احتمال 

 بلندمدت باشد.

بحران  تيريو مد مياقل يبر اساس گزارش مركز مل رنا،يبه نقل از ا نيآنال يارش همشهرگز به

 53درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت و  41خردادماه  انيتا پا يجار يسال آب يبارش ها ،يخشكسال

 درصد نسبت به پارسال با كاهش همراه شده است.

 نيشترينكرده اند. ب افتيدر يعياز حد طب شيدوره بارش ب نيا يكشور ط ياز استان ها كي چيه

 65 يو منف 82 ي، منف86 يمنف بيو بلوچستان و كرمان به ترت ستانيهرمزگان، س يها در استان يبارش كم

 درصد رخ داده است.

و شمال  يالبرز مركز يواقع در دو سو يها ) بارش كشور در استانوري(خرداد تا شهر ندهيچهار ماه آ در

در جنوب شرق كشور) با توجه به فصل،  يبخش محدود ريمناطق (به غ ريرمال و ساغرب در حدود ن

 .ستيبارش آنها قابل توجه ن ايبوده  بارش يطور عمده ب به

) 2021-2025( ندهيدر پنج سال آ رود يانتظار م ،يهواشناس يچند ساالنه سازمان جهان ينيب شيپ مطابق

از  شتريصدم درجه ب 75تا  مين نيدما ب نيانگير از نرمال و مدرصد كمت 75بارش كشور با احتمال  نيانگيم

 بلندمدت باشد. نيانگيم

 ريزناپذيگر يخشكسال يامدهايو كاهش پ يبا كم بارش يسازگار يمل يها استياساس، اتخاذ س نيا بر

 شود. نيتدو مياقل رييو تغ يخشكسال يها تيمحدود يبر مبنا دياست و برنامه هفتم توسعه با
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از  يادي: بخش زديگو يم يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ مياقل رييو تغ يروه خشكسالگ سيير

آن است  يايگو ها ينيب شيبوده است. پ ديشد اريتا بس ديشد يخشكسال ريماه گذشته درگ 12كشور در 

 العاتبر اط هيداشت. با تك مينخواه يهم بارش قابل توجه ياز سال آب مانده يباق يها كه در ماه

 ديشد اريتا بس ديشد يمناطق كشور با خشكسال شتريدر ب 1399-1400 يشده، در سال آب يگردآور

 .ميا مواجه
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خبرگزاري ايسنا  – شهر 101تهران/ احتمال قطع آب در  يسدها ريذخا سابقه يكاهش ب

 06/03/1400مورخ 

 

 ريذخا يمتر مكعب ونيليم 267شاهد كاهش  ،يجار يدر سال آب ها يبارندگ زانيم ريتوجه به كاهش چشمگ با

 تيمعادل ظرف يحجم كاهش نيا ،يكه طبق اعالم مسئوالن آب ييتا جا ميتهران هست يآب در مخازن سدها

 .كند يم جادين آب ايرا درخصوص تام ييها يموضوع نگران نيبوده و هم نايو لت ريركبيام يكامل سدها

مترمكعب نسبت به روز مشابه سال  ونيليم 267تهران  يدر حال حاضر مخازن سدها سنا،يگزارش ا به

تهران شده  يآب برق يها روگاهين ديموجب كاهش تول رهيكاهش ذخ نيدارند و ا رهيگذشته كاهش ذخ

 رهيحجم ذخ يتحت پوشش بر مبنا يها روگاهيدر ن ديتول يزير سال گذشته برنامه كه در يطور است؛ به

 يانرژ ديما جهت تول يزير كه امسال برنامه يبود، در حال رفتهيصورت پذ يمترمكعب ونيليم 1086آب 

 متر مكعب است. ونيليم 819بر اساس حجم  يآب برق

بوده است كه  متر يليم 284تاكنون  يجار يال آبس يدر تهران از ابتدا يبر اساس آمار، بارندگ نيهمچن

مواجه  ها يبارندگ زانيم يدرصد 38گذشته، با كاهش  يمدت مشابه سال آب متر يليم 457با  سهيدر مقا

 كرده است. جاديآب تهران را ا نيمساله دغدغه تام نيكه ا ميهست

 نيدر ا -تهران  يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب  ساتياز تاس يبردار دفتر بهره ريمد - ياريشهر محمد

صورت گرفته با شركت آب و فاضالب تهران، تالش بر  يها يزير رابطه گفت: بر اساس جلسات و برنامه

مشكل  نيرا با كمتر نآب شرب تهرا ازين وريشهر يشهروندان تا انتها يو همكار ياست كه با همراه نيا

 داشت. ميخواه زيتحت پوشش ن يها روگاهيق از نبر ديبه همان نسبت تول عتايكه طب ميكن نيتام

ماه در  نيتر و كم بارش نيتر سابقه يامسال در حوزه عملكرد استان تهران ب نيدر فرورد نكهيا انيبا ب يو

 30سدها با كاهش  يتاكنون، ورود يجار ياظهار كرد: در سال آب م،يا سال گذشته را شاهد بوده 53طول 
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 نيحجم آب قابل تام يرو مياستان، اثر مستق يسدها يريحاكم در فصل آبگ طيمواجه بودند. شرا يدرصد

برق داشته و لزوما متناسب با  ديتول زانيم نيو صنعت و همچن يشرب، كشاورز يها در بخش ازيو مورد ن

 بود. ميبرق را شاهد خواه ديكاهش تول نيآب و همچن نيكاهش منابع آب در سدها، كاهش تام زانيم

هشدار كه با  نيتهران با اعالم ا يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب  ساتياز تاس يبردار هرهدفتر ب ريمد

 زييبه خصوص در فصل پا يآت يها در ماه يمنابع آب يبا كمبود جد ها يكاهش ورود ديتوجه به روند شد

 نهيف بهو مصر ييجو كه صرفه شود يشد، خاطرنشان كرد: از همه شهروندان درخواست م ميمواجه خواه

انجام شده در تابستان امسال و  يها يزير بر اساس برنامه ميآب را همواره مدنظر داشته باشند تا بتوان

 .ميآب نداشته باش داريمطمئن و پا نيبه جهت تأم ياوج مصرف آب، مشكل يروزها

حمدرضا و م ستيچندان مناسب ن زيكل كشور ن يبرا يمنابع آب تياست كه وضع يطيگفته ها در شرا نيا

 210از  شيروز گذشته اعالم كرد كه ب زين -آب و فاضالب كشور  يعامل شركت مهندس ريمد -جانباز 

درصد  20ش از يب يعنيقرمز هستند؛  تيشهر در وضع 100از  شيو مصرف برابر دارند، ب ديتول زانيشهر م

اعالم  يزمان هواشناسكه سا ييدما و انحرافات دما شيو با تداوم افزا ميكمبود نسبت به مصرف دار

 شهرها اضافه شود هم وجود دارد. نيبه تعداد ا نكهيسابقه بوده و احتمال ا يكرده، ب

ها  كه شب يبه گونه ا م؛يكن تيريمساله را مد نيفشار ا ت،يرياست كه با مد نيهدف ا ،يگفته و به

مجبور  ييشند و اگر در مكان هارا داشته با ندهيدر روز آ عيتوز يبرا ازيآب مورد ن يمخازن ما به قدر كاف

قطع  يبرا يتي. اولومياشب يممكن است شاهد قطع م،يكمبود آب داشته باش ايرخ دهد  يحادثه ا اي ميشو

دچار مشكل و  انايقرمز دارند، اح تيكه اعالم شده وضع يشهر 101 ميكن يم ينيب شيپ يول م،يآب ندار

 .ميمساله ندار نيا ياز اكنون برا يا قطع آب شوند اما برنامه
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خبرگزاري  – سال گذشته 40تر از  خشك ينيزمي؛ خراسان جنوب يسال خشكسال 20

 06/03/1400ايسنا مورخ 

 

سال گذشته  40در  يگفت: امسال خراسان جنوب يسان جنوبخرا يهواشناس ركليمد ي/خراسان جنوبسنايا

 ثبت كرده است. ييسال را در كارنامه آب و هوا نيتر خشك

به  م،يرا شاهد هست يديشد اريبس ياظهار كرد: استان خشكسال سنايوگو با ا خندان رو در گفت رضايعل

 است. يمتأثر از خشكسال يدرصد خراسان جنوب 94كه  يا گونه

 زانيرا دارند، افزود: م ينرمال طيشرا يريمناطق كو يشش درصد مساحت استان در برخ نكهيا نايبا ب يو

درصد كاهش  46درصد و نسبت به بلند مدت  62نسبت به سال گذشته   يجار يدر سال زراع يبارندگ

 داشته است.

ستان حاكم بود، كه در سراسر ا ماه بهشتيارد يكرد: نزوالت جو انيب يخراسان جنوب يهواشناس ركليمد

 بهتر كرد. يرا كم طيشرا

استان حاصل نشد،  يمنابع آب تيدر وضع يچندان رييتغ ها، يبارندگ نيبا وجود ا نكهيا انيرو با ب خندان

در استان ثبت شده بود كه با بارش  يبارندگ متريليم 40در استان  رياخ يها ياز بارندگ شيادامه داد: تا پ

 است. دهيرس متر يليم 59به  زانيم نيا رياخ ينزوالت جو

 يدرصد  مربوط به شهرستان ها 98و  99,5با  بياستان به ترت يدرصد خشكسال نيشتريكرد: ب حيتصر يو

 است. شهيدرصد مربوط به شهرستان سرب 76با  يخشكسال زانيم نيو كمتر هيطبس و بشرو

سال گذشته  30در  يجار يآب سال يها يكاهش بارندگ نكهيا انيبا ب يخراسان جنوب يهواشناس ركليمد

اما باز  م،يكن يم ينيب شينرمال پ يها يبارندگ يو مردادماه سال جار ريت يبوده، اظهار كرد: برا سابقه يب

 .ستيهم قابل مالحظه ن
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 شياز اثرات آن افزا يكيكه  مياقل رييتغ دهيبا پد ميتوان ياست كه ما نم نيا قتيحق نكهيا انيرو با ب خندان

 قيو تطب هيرو يكرد: عدم مصرف ب حيتصر م،يبا آن سازگار شو ديبلكه با م؛يت مقابله كنهواس يدما

 است. يسازگار ياز جمله راهكارها ،يخشكسال طيخود با شرا
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 ي/ نقش مجلس شورايراهكار مقابله با خشكسال ؛يزداريآبخ|»يزداريمعجزه آبخ«

 07/03/1400م مورخ خبرگزاري تسني - ست؟يچ يدر مقابله با خشكسال ياسالم

 

و استفاده از آن  نيسرزم يآن به فرصت آبادان ليها و تبد البيراهكار مقابله با كاهش وقوع س نيمهمتر

 است. يزداريآبخ يها تيفعال ،يدر زمان خشكسال

است و  ايگرم و خشك دن ياز كشورها رانيا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 تيتوان گفت موقع ياست. در واقع م يمستعد خشكسال يياياست كه به لحاظ جغراف يياز كشورها يكي

 نيا عتيبا طب يو خشكسال يباعث شده كه خشك ايخشك دن مهيبند خشك و ندر كمر رانيا ييايجغراف

 يم ييخود به تنها يخيدر متون تار ريو فراگ ديشد يها يشده باشد و گزارش خشكسال نيعج نيسرزم

 موضوع باشد. نيا ديتواند مؤ

اثرات  (عمدتاً بارش) است كه يمدت منابع رطوبت يو طوالن يعيطب ريكاهش غ يبه معنا يخشكسال

از آن نام  يمياقل يكه  با عنوان خشكسال يگذارد. خشكسال يو انسان م واناتيح اهان،يبر گ ينامطلوب

 گريد ري. به تعبديآ ياز زمان بوجود م يا دوره يط يكاهش مقدار بارندگ ايكمبود و  لياند به دل برده

 دراز مدت آن باشد. نيانگيساالنه كمتر از م يبارندگ زانيكه م شود يم حادثيزمان يخشكسال

است و با  يامسال قطع يخشكسال ،يدر سال جار يبارندگ ريگفته مسئوالن، به علت كاهش چشمگ به

كشور  يدر غالب نواح يجار يتوان گفت بدون شك در سال آب يم ياطالعات هواشناس نياتكا بر آخر

-93/4(انو بلوچست ستانيس يها استان بيراستا به ترت ني. در اميمواجه هست يهواشناس ديشد يبا خشكسال

)تا -43/9) و كرمانشاه( -49درصد)، سمنان و فارس( -57از  شبي( ها-)، خراسان -91/3)، هرمزگان(

را  يهواشناس يخشكسال نيدتريكاهش بارش و به تبع آن شد نيشتريب1400سال  نيفرورد 23 خيتار

خراسان  ياز كشور شامل استان ها يقابل توجه هاي-بخش نينسبت به بلندمدت تجربه كرده اند. همچن



   

 

 

52 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

همدان، كردستان، فارس و چهار محال و  ،يزنجان، مركز ،يو غرب يشرق جانيآذربا ،يو شمال يرضو

 مواجه هستند. يعيو منابع طب يكشاورز يدر اراض ينگيسبز ديبا كاهش شد ياريبخت

بارش فصل بهار(  يدرصد 85كاهش حدود  يرسد كه از طرف مي نظر به تر- يبحران يزمان تيوضع نيا 

كه با  ميو دقت كن ميدارد) نسبت به بلندمدت را مورد توجه قرار ده ميمحصوالت د يبرا ياتيكه نقش ح

 يخشك شتن نيو به دنبال آن كاهش رطوبت خاك، ا ريدما و تبخ شيحركت به طرف فصل گرم و افزا

 يجار يو مراتع كشور در سال زراعجنگل ها  ،يكشاورز هاي-غالب عرصه  جيو به تدر ابدي يم شيافزا

 مواجه خواهند شد. يبا خشكسال
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – آب و خاك با كاهش بارش ها يهشدار بحران شور

07/03/1400 

 

شور  نكهيبا اشاره به ا يزداريها، مراتع و آبخ فاظت خاك سازمان جنگلو ح يزداريدفتر آبخ ركليمد

و بلند  مدت انياقدامات م ياست، گفت: با انجام برخ يخشكسال يجد يامدهايشدن آب و خاك از پ

 را كاهش داد. يخسارات كم بارش توان يمدت م

واقع شده  خشك مهيخشك و ن كشور ما در منطقه نكهيبا اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا يجز هوشنگ

 نيشده است، اظهار كرد: ا رانيدر ا ينظام بارش رييسبب تغ زين مياقل راتييموضوع تغ نياست و در كنار ا

 يمثال ط يآن را. برا دتداده است هم ش رييها را تغ ها و پراكنش آن بارش ينظام بارش هم الگو رييتغ

سابقه  نياز ا شيكه پ ميا مواجه بوده ليبا س يريشك و كوازكشور مانند مناطق خ يدر نقاط رياخ يها سال

 نداشته است.

 رند،يگ يقرار م گريكديهمواره در كنار  يو خشكسال ليس دهيدو پد رانيدر ا نكهيا انيدر ادامه با ب يو

 نيسرعت از ب در كشور به ياهيپوشش گ م،يريگ يقرار م يدر دوره خشكسال كه يكرد: زمان حيتصر

 شوند. يم ليآن و وقوع س شيفرسا ديدنبال آن رگبارها سبب شسته شدن خاك، تشد و به رود يم

حفاظت از خاك در كشور انجام شود. در واقع  يبرا يجد ياست كه اقدامات ازين رو نيافزود: از ا يجز

 البيو هم در زمان س يكاهش خسارات هم در دوران خشكسال ياز راهكارها يكيحفاظت از خاك 

 است.

 يراهكار نيگفت: دوم يزداريها، مراتع و آبخ و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليمد

ها و نفوذ آب به  ها و چشمه آب قنوات، چاه شيرا كاهش دهد افزا يخسارات خشكسال تواند يكه م

ر از نظ ردر كشو يبحران زيآبخ يها حاضر ما حوضه  است. درحال يزدارياقدامات آبخ يبا اجرا نيرزميز
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 يرگبار يها كه بارش كند ينقاط كمك م نيدر ا يزداريآبخ يها پروژه ي. اجراميشناس يرا م ليوقوع س

 نروند. نينشوند و از ب ليبه س ليبه سرعت تبد

 يها نفوذ آب به درون خاك و سفره يكه زمان الزم برا كند يكمك م يزداريآبخ نكهيبا اشاره به ا يو

 يمناطق سبب شده است كه دب يدر برخ يزداريكرد: اقدامات آبخ فراهم باشد، اظهار ينيرزميآب ز

و  زيآبخ يها مردم، حوضه يآور تاب يزداريآبخ يطيشرا نيكند. در چن دايپ شيبرابر افزا 10قنوات تا 

 .دهد يم شيافزا يخشكسال طيكشاورزان را در شرا

 يبرا دياست كه با يقداماتكشت در كشور ازجمله ا ياصالح الگو نكهيبر ا ديدر ادامه با تاك يجز

كشت در كشور ما و  يكرد: متاسفانه الگو حيبه آن توجه شود، تصر يا ژهيطور و منابع آب به تيريمد

 زين ها يالاست و در خشكس كساني يبارش و كم يپربارش طيدر شرا يكشاورز ياز آب برا يبردار بهره

 زيحوضه آبخ طيآب متناسب با شرا عيتوز يبرا ديكه با ستيدرحال نيا ميكن يبر م آب يها اقدام به كشت

 .ميعمل كن

در كشور  ديما با يزداريها، مراتع و آبخ و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليگفته مد به

 تيريبرنامه مد كيها با كشاورزان توافق و  بارش يو الگو يسازمان هواشناس يها ينيب شيبا توجه به پ

اتفاق  نيا زيما ن يدر گذشته و در دانش بوم يحت ميكن نيآب تدو يبردار رهدر نظام به ايمصرف پو

. با توجه كردند يم عيموجود توز يازهايها و ن در گذشته آب را متناسب با حجم بارش ها رآبيو م افتاد يم

 .ميكن يياجرا رانيدر ا يا صورت منطقه را به ينظام نياست كه چن ازيكشور ن يكنون طيبه شرا

به شور شدن  توان يم يازجمله مشكالت خشكسال نكهيا انيخود با ب يها از صحبت يگريبخش د در يو

و امالح آن به  شود يخاك شست و شو م افتد، يكه بارش اتفاق م يآب و خاك اشاره كرد، گفت: زمان

، افتد ياتفاق نم گريخاك د يشست و سو ليدل به ياما در زمان خشكسال كنند ينفوذ م نيريطبقات ز

 .گردد يبازم نيخاك به سطح زم ينمك و شور
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و  ابدي يم شيها افزا از آب چاه يبردار بهره يخشكسال يها در دوره گريد ييادامه داد: از سو يجز

 گرياز د زيشور شدن آب ن رو ني. از اشوند يم نيريآب ش نيگزيآب شور بالفاصله جا يها سفره

 ها است. و اضافه برداشت يخشكسال يامدهايپ

گفت: مسئله  انيدر پا يزداريها، مراتع و آبخ و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليدم

است و ممكن است كه سبب  رگذاريو محصوالت آن تاث يكشاورز ياراض يرو شتريشور شدن خاك ب

 شود. نيزم اي ياز دست رفتن محصوالت كشاورز
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 07/03/1400برگزاري ايسنا مورخ خ - را جبران كرد؟ يبهاره كمبود سال آب يها بارش

 

از  يبود اما درد يبه رگبار و باران دارند، ماه خوب يو فانتز يستيتور يكه نگاه ييآنها يبرا بهشتيارد

بر در  آب يها طرح يجز كنار گذاشتن فور يگريفعالً چاره د درس يدرمان نكرد و به نظر م يتنش آب

 آب را هم دانست. وانيل كيقدر  دي. باميشهروندان، ندار ياز سو شتريو قناعت ب يتيريسطح مد

 ها قهيو  يچقدر خوب است زمستان برف ببارد و چكمه بلند بپوش«نوشت:  رانيروزنامه ا سنا،يگزارش ا به

از دهانت بزند  ديسف يابر ،يكن يها م  يو وقت يرو شانه به شانه دوستت راه برو ادهيپ يو تو يرا باال بزن

 فيكشاورز تا دم پارك الله ك بلواراز آن سر  يفتيراه ب ادهيو پ يريسرت بگ ي. بهار چترت را باالرونيب

 يفانتز ينگاه است؛ نياز ما به برف و باران و چشمه و رود هم يلينگاه خ دي. به به! راستش را بخواهيكن

بود، بهار  يا فصل دلسرد كننده ها ستيتور ينظر هر چقدر كه زمستان پارسال برا ني. از ايستيو تور

 ي. به هرحال باران از توشد يم امتيق ها ابانينبود كه خ كروناهاشان را شست و برد. اگر  غم دل كسرهي

 بالكن و پشت پنجره هم تماشا دارد.

بستر  يو سه پل و پل خواجو رو يحال را دارند؛ منظره س نيهم روند ين هم مبه اصفها يوقت ها ستيتور

از  دي. باننديب يم ها ستيكه تور ستين يزيهمه آن چ نيرود واقعاً جگرخراش است اما ا ندهيزا دهيخشك

 رانيو يروستاها لومتريك 170 م،يو خم رود كه با همان جاده مستق چيو نه با پ ديفتيو سه پل راه ب يكنار س

نامش تاالب  يكه زمان يريبه كو ديتا برس ديرونده را پشت سر بگذار شيپ ابانيو ب دهيخشك يها نيو زم

 چديپ يچگونه باد م دينيب ياست. به چشم م زگرديگرد و غبار و ر يها بوده و حاال كانون طوفان يگاوخون

است كه تمام  يا جا نقطه. آنبرد يبه آسمان م خودو با  دارد يرا برم نيو رسوب نرم و خشك زم

كه  دينيب يورزنه م يدر انتها يكوچك ي. بعد جودياز سرتان خواهد پر يستيذهن تور كي يها يفانتز

فاضالب شهر است. اگر پرس  ست،يرود ن ندهيزا د،ي. اشتباه نكنرود يو به سمت تاالب م دهيراهش را كش
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 رانين جا را هم بخرند. در مركز فالت افاضالب فالن جا و فال خواهند يكه م ديشنو يم ديو جو كن

 .نيو بب ايدارد ب يمتيفاضالب ق

كه  ييتر كرد؛ جا پهن يبه تاالب را كم يپهنه فاضالب ورود نيو هم ديبار يامسال باران خوب بهشتيارد

 يها تاالب يو غنودن در ساحل رود و تماشا يريگيماه يبود و آخر هفته برا ها يتفرجگاه اصفهان يزمان

 يشان برا و دل كردند يم اعو سه پل ود يبا س ان،يپا يب يو گندمزارها عيكنار جاده و مزارع وس شمار يب

به  نگوهاياز بازگشت فالم ياديز يدئوهايامسال و بهشتي. خب خدا را شكر اردداد يبازگشت رضا نم

 75ر حال با خوب است. به ه يفانتز ياهايبا رؤ ستيتور كي يهم برا نيتاالب دست به دست شد. هم

را شاد  ياديز يها ساخت و دل ييبايز  كادر بسته شود يتاالب هم م يدرصد 3 يدر پهنه آب نگويفالم

 .رانيفالت ا عيكشور در پهنه وس ياست از منابع آب ينماد ت،يوضع نيكرد. ا

صد نسبت در 37قابل توجه بهاره، هنوز  يها اعالم كرد با وجود بارش يسازمان هواشناس بهشتيارد لياوا

سازمان،  نيبحران ا تيريو مد يخشكسال يآمار مركز مل ني. بنابر آخرميبلندمدت كمبود دار نيانگيبه م

در  زيمختلف كشور و ن ياست كه در نواح يخشكسال ريتحت تأث رانيدرصد از كل مساحت ا 97

 دارد. يمتفاوت راتيو... تأث ياقتصاد ،ياجتماع ،يطيمح ستيمختلف ز يها حوزه

: ديگو يم يبهاره دلخوش بود؟ و يها به بارش توان يم ايآ پرسم يكتر محمد كوشافر استاد دانشگاه مد از

گفت  ديچنان باالست كه با شتريمصرف ب يو تقاضا برا اديمنابع چنان ز يو كسر قيبحران آب چنان عم«

وارد  ديگو يم يكي شنوم؛ يم يمياز اوضاع اقل يمتفاوت يها لي. من مدام تحلشود يگل بهار نم كيبا 

تابع  دي. بامياعتماد كن ها ليتحل نيبه ا ديما نبا م،يهست يدر اوج خشكسال ديگو يم يكي م،يا شده يترسال

 يزياز آب باشد. چ ياستفاده حداقل يكه توسعه بر مبنا ميو قبول كن ميخودمان باش نيسرزم يعيطب نيقوان

 ».حورتوسعه آب م يعنيكه بر عكس آن اتفاق افتاده، 

توسعه  يها اعم از طرح يديجد يها يكه همچنان بارگذار يرانيو مد زانير برنامه ايآ پرسم يم يو از
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و از جاده توسعه آب محور  كنند يم فيتعر يمنابع آب يبرا ،يگردشگر اي يصنعت ،يكشاورز

آب و نبود  يمحل تيريمد جهيرا نت نيا توان يم ايآ اند؟ دهينرس يو آگاه نشيب نيبه چن گردند، يبرنم

به اشتغال و رشد و توسعه فكر كرد؟  شود ياصالً بدون آب نم ايدانست؟ آ نهيزم نيدر ا يمل ينگاه

گسترده  يلياالن دامنه اطالعات خ يحرف را زد ول نيا شد يم شيسال پ 30 اي 20تا : «ديگو يكوشافر م

كه آب  نيبه رفتار نشده و دوم ا ليهنوز تبد يكه آگاه نيا يكياست اما دو عامل بازدارنده وجود دارد؛ 

 يبه تلخ شود يكوتاه مدت آن باعث م ينيريش نيبه پول شود. بنابرا ليتبد تواند يدر كوتاه مدت م

 ديدارد، هرچند با ازيمردم و مسئوالن ن نيتعامل دوطرفه ب كيبه  نيا گري. از طرف دميبلندمدت فكر نكن

 ديدهند وگرنه بحران همچنان تشد رييو رفتار خود را تغ كند تا مردم انتظار ريياول رفتار مسئوالن تغ

 »و سالمت افراد تا اقتصاد و اجتماع. ستيز طياز مح گذارد؛ ياثر م زيهمه چ يو رو شود يم

در  يها شلختگ سال جهياز بحران آب و نت يبه عنوان نماد يرود و تاالب گاوخون ندهياصفهان و زا از

 نديب يكه هر روز بحران را برابر چشم م يشهروند اصفهان كيعنوان . كوشافر به ميآب حرف زد تيريمد

رود به  ندهياتمدن و فرهنگ با ز يروز: «ديگو ينماد م نيا فيدر توص سنجد، يو به مدد تخصصش م

 راتييتغ ي. بعضشود يروند دارد معكوس م نياما حاال ا افتيشد و ادامه  يجار رانيا يفالت مركز

 زميكه به ه يو درختان شوند يكه خشك م ييها مثل باغ د؛يد شود يا چشم ماست و ب ينيمحسوس و ع

 افتد ياتفاق م يبه آرام شود، ينم دهيتر است چون د محسوس وحشتناك ريغ راتيي. اما تغشوند يم ليتبد

و سه پل و پل خواجو  يشدن س رانيو ميبسنج دييايبازگشت است مثل فرونشست خاك. حاال ب رقابليو غ

است، به چه مقدار توسعه  يرانياز تمدن ا يو بخش مهم انيرانياصفهان كه متعلق به همه ا يخيتار هيو ابن

 »ارزد؟ يم يصنعت

و وجود فلزات  يصنعت يها ندهيآال نهيدر زم يعلم يها پژوهش نيتر استاد دانشگاه با اشاره به تازه نيا

دو  نيتفاوت ا زيرود و ن ندهير خشك زاو گرد و غبار بست يتاالب گاوخون زگردير يها در كانون نيسنگ
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تند  يامسال با بادها اهم بهشتيدر حال حاضر خود اصفهان كانون گرد و غبار است و ما ارد: «ديگو يم

 زگردياز غبار شهر را پوشاند. البته گرد و غبار از ر يكه ابر ميموضوع بود نيشاهد ا ياز بارندگ شيپ

نقاط  يبرا يتاالب گاوخون يزگردهاياما ر دهد يقرار م ريت تأثاست و صرفاً خود شهر را تح تر نيسنگ

ها  پساب كارخانه قياز طر ن،يها مواد مضر و فلزات سنگ خطرناك باشد. سال تواند ياز كشور م يعيوس

 »رو به رو كند. يجد يسالمت مردم را با خطر تواند يم زگرديوارد رودخانه شده و حاال به صورت ر

عنوان كرد  ييكشور اواخر بهمن ماه سال گذشته در گفت و گو يتادان بنام هواشناساز اس ياردكان نيحس

اتفاق افتاد  نيرا جبران خواهد كرد. البته ا يماه كمبود بارش زمستان بهشتيدر ارد ژهيبهاره بو يها بارش

. است يكشور خال يدهاس  تيدرصد ظرف 37 ديگو يكشور م يسدها رعامليمد يگيآقا ب اهللا فياما س

 يگريبحث د نهيزم نيها در ا بودن باران و روان آب ريتأث يب اي ريو كم تأث ينيرزميز يها اوضاع سفره

 يباق يزيآب شرب، صنعت و اگر چ يعني ميمواجه يسطح ياست اما در حال حاضر با كمبود منابع آب

است به  تر ينرود اصفهان بحرا ندهيسدها مثل سد زا يدر برخ تيوضع ني. ايبماند، حقابه كشاورز

چهارم مخزن آن پر آب  كيشده، هم اكنون  فيسد تعر نيا يكه با آن همه مصرف باال كه برا يا گونه

 است.

دچار  1400شهر كشور در تابستان  225هشدار داده است كه  نهيزم نيآب و فاضالب كشور در ا شركت

قم، كرج، كرمان،  ن،يقزو راز،يشكالنشهر اراك، اصفهان، بندرعباس، تهران،  12خواهند شد و  يتنش آب

و  يستيتور يگاهكه ن ييآنها يبرا بهشتيداغ و كم آب خواهند داشت. ارد يتابستان زديمشهد، همدان و 

فعالً  رسد يدرمان نكرد و به نظر م ياز تنش آب يبود اما درد يبه رگبار و باران دارند، ماه خوب يفانتز

 ياز سو شتريو قناعت ب يتيريبر در سطح مد آب يها طرح يجز كنار گذاشتن فور يگريچاره د

 »آب را هم دانست. وانيل كيقدر  دي. باميشهروندان، ندار
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 08/03/140خبرگزاري ايسنا مورخ  – به صدا درآمد ليدر برز يزنگ خطر خشكسال

 

 91خشك در  يآب و هوا نيكشور كه با بدتر نيدر ا ينسبت به وقوع خشكسال ليبرز يدولت يسازمانها

 روبروست، هشدار دادند. ريسال اخ

 يروين ديتول دنيد بيآس ،يانرژ يبند هينسبت به سهم هاينگران تيوضع نيا سنا،يگزارش ا به

 است. ختهيزون را برانگجنگل آما يهايآتش سوز سكيو ر يو كشاورز يكيدروالكتريه

كرد  هيكشور توص نيبه رگوالتور آب ا ليبرز ينظارت بر بخش برق وزارت معادن و انرژ تهيكم

رودخانه  يو نواح ليبرز يو جنوب يمركز يدر بخشها يطوالن يكمبود آب را پس از خشكسال تيوضع

 كند. دييپارانا تا

 يهشدار خشكسال نيهم نخست ليبرز يمرتبط با وزارت كشاورز يجو تيسازمان كنترل وضع كي

 اريبس يليبرز التيمدت در پنج ا نيا يط يژوئن تا سپتامبر صادر و اعالم كرد بارندگ يرا برا ياضطرار

 اندك خواهد بود.

برق خواهد داشت  ديغالت، پرورش دام و تول ديتول يبرا يمنف يامدهايپ ليدر سراسر برز يبارندگ عدم

خشك  يدارد. دانشمندان گفته اند آب و هوا يآب يبه سدها ياديز يوابستگ روين ديتول يبرا ليبرز رايز

 .دآمازون و تاالب پانتانال منجر شو يجنگل باران ديشد يهايممكن است به آتش سوز

محصوالت  نيصادركننده ا نيكه بزرگتر ليشكر و قهوه در برز ديكم سابقه آب و هوا به تول يخشك

 داده است. شيكاالها را افزا نيا يت آتمعامال متيزده و ق بياست آس

به  ندهيآ يآب و هوا در ماهها ياعالم كرد خشك ليبرز يوزارت معادن و انرژ ترز،ياساس گزارش رو بر

 و سنتر وست ادامه خواهد داشت. يخصوص در مناطق جنوب شرق
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 دهيرس متر300به  120در اشتهارد از  ينيرزميز يبه آبها يامور آب اشتهارد: دسترس ريمد

روزنامه  –ي نيرزميز يها آب هيتخل يدر اشتهارد در پ نيفرونشست زم شيافزا؛ است

 09/03/1400سبزينه مورخ 

 

در دشت  نيالبرز و قزو يها مرز استان يكيمختلف در نزد يها با اندازه ييها شكاف رياخ يها سال يط

 ينيرزميز يها از منابع آب هيرو يها، برداشت ب شكاف نيا جاديا ليدل نيتر وجود آمده كه مهم اشتهارد به

دشت اشتهارد  يها خوانآب يرا برا يخطرناك ندهيها، آ شكاف نيبوده است. ا رمجازيغ يها توسط چاه

منطقه  نيدر ا ينيرزميشدن منابع آب ز شاهد تمام يزود به ابد،يمنوال ادامه  نيهم و اگر به زند يرقم م

 ير پكه در دشت اشتهارد استان البرز د يقيعم يها بود. بنا به گفته كارشناسان، با توجه به شكاف ميخواه

 يبا اجرا ديوجود آمده، با به مدت يطوالن يها يسال و خشك ينيرزميز ياز منابع آب هيرو يب يها برداشت

 خطرساز را مهار كرد. دهيپد نيا ،يجهاد يها طرح

زهرا در  نيدشت بوئ يعنيآن،  هيدشت اشتهارد در استان البرز و همسا دهد، يكه شواهد نشان م طور آن

و حصر آب از  حد يو برداشت ب يبارش و كم يسال از خشك يها بر اثر عطش ناش سال نيدر ا ن،ياستان قزو

دارد. بنا به  ازيزمان ن ها رنبه ق قيعم يها زخم نيا اميدچار فرونشست و شكاف شده كه الت ،ينيرزميمنابع ز

از  شيرا به بزه نياشتهارد و بوئ يها از دشت ييها در بخش نيفرونشست زم زانيكارشناسان، م ياظهار برخ

 سرعت وارد عمل شد. مهار آن به يگرفت و برا يرا جد يطيمح ستيخطر ز نيا ديكه با دهيرس متر كي

 

 است بهره يب يسطح يها از آب اشتهارد

استان محسوب  يو كشاورز يصنعت يها از قطب يكياستان البرز،  يغرب اشتهارد واقع در جنوب شهرستان

امر سبب شده  نياست و هم بهره يب يسطح يها از آب ،يريمنطقه كو نياست كه ا يدر حال ني. اشود يم
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منطقه رجوع شود؛  ينيرزميز فيضع يها و صنعت به سفره يباغدار ،يمصارف شرب، كشاورز يبرا

 ها كام مردم را تلخ كرده است. آب آن يكه شور ييها آبخوان

در  يو صنعت يدياز دوهزار واحد تول شيو ب يو باغ يكشاورز يهكتار اراض500هزار و  از سه شيب وجود

از  ياديثابت و شناور منطقه، برداشت ز تيآب شرب جمع نيشهرستان اشتهارد موجب شده در كنار تأم

 شده است. ينيرزميز يآبمنابع  ديشد هيمسأله سبب تخل نيشهرستان انجام شود و هم نيا ينيرزميآب ز يها سفره

است كه دشت اشتهارد  ياز عمده مشكالت يسنت ياريبا آب يباغ و يبر و مزارع كشاورز آب عيصنا تيفعال

در  يآب يكشاورز يو مزارع فراوان اراض يها واحد صنعت وجود ده ن،يبر ا روز انداخته؛ افزون نيرا به ا

 است. دهيدر منطقه را سرعت بخش نيفرونشست زم دهيو پد يزهرا، تنش آب نيشهرستان بوئ

مردم و مسئوالن استان البرز و مناطق  يبرا ديسبب دغدغه شد ،يطيمح ستيفاجعه ز نيآمدن ا وجود به

و  ييو روستا يكه مناطق شهر رود يآن م ميها ب شعاع شكاف شيدر صورت افزا رايهمجوار شده است، ز

 خود قرار دهد. ريتأث كرج و تهران را تحت يشهرها كالن يحت

 

  شود يم تر شيدر اشتهارد هر روز ب يطيمح ستيفاجعه ز عمق

فرونشست و  دهيپد يامدهاياز پ يامور آب شهرستان اشتهارد با ابراز نگران ريارتباط، مد نيهم در

زهرا  نيدودشت اشتهارد البرز و بوئ دهيپد نيگفت: ا رنايدر شهرستان اشتهارد به ا نيبرداشتن زم شكاف

 .شود يم تر شيروز ب هر يطيمح ستيخود قرار داده و عمق فاجعه ز ريتأث را تحت نيدر استان قزو

زهرا و  نيدر دو شهرستان اشتهارد و بوئ ينيرزميز يها از آب هيرو يبرداشت ب ياحمد رضا غالم

 يبرا يفور يها دانست و بر انجام طرح دهيپد نيوجود آمدن ا به يرا عامل اصل ياپيپ يها يسال خشك

 كرد. ديمنطقه تأك نيفرونشست و شكاف زم ياز گستردگ يريشگيپ

 يها ميو علل آن در دشت اشتهارد ت نيفرونشست زم زانيم قيدق يبررس يبرا شيفزود: حدود دوماه پا يو
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 است. يها در دست بررس داده جيشهرستان سفر كردند كه نتا نيبه ا يشناس نياز سازمان زم يكارشناس

منطقه  يطيمح ستياشتهارد به فاجعه ز يريو كو يمياقل طيشرا كه نيا انيامور آب اشتهارد با ب ريمد

اكنون  ريمتر در دودهه اخ120اشتهارد از  ينيرزميز يها به آب يدسترس زانيكمك كرده است، گفت: م

 شده است. هيشهرستان از آب تخل نيا يها و آبخوان دهيمتر رس300از  شيبه ب

 

 در اشتهارد رمجازيحلقه چاه غ350 ييشناسا

كرد: تاكنون  انيشهرستان اشتهارد اشاره و ب يها واننجات آبخ ياداره برا نيا عيبه اقدامات سر ياحمد

 ها مسدود شده است. حلقه از آن235كه تا به امروز  ييشهرستان شناسا نيدر ا رمجازيحلقه چاه غ350

حلقه چاه مجاز 75 ينصب كنتور هوشمند رو نيامور آب شهرستان اشتهارد ادامه داد: همچن ريمد

 منطقه صورت گرفته است. يها از آبخوان هيرو يمهار برداشت ب يبود كه برا يگرياقدام د ،يكشاورز

 ياشتهارد مسدود و مابق رمجازيغ يها تمام چاه ،يسال جار انياست كه تا پا نيها بر ا ادامه داد: تالش يو

 مجاز مجهز به كنتور هوشمند شوند. يها چاه

 

 اشتهارد يها چاه تيريو مد ييشناسا لزوم

شوند،  تيريو مد ييهر سه نوع شناسا ديمجموع سه نوع چاه در منطقه وجود دارد كه با در كه نيا انيبا ب ياحمد

 مجاز هستند. يها و نوع سوم چاه رمجازيغ يها و فاقد شناسه، نوع دوم چاه يميقد يها گفت: نوع نخست، چاه

 اي ياماندهنسبت به س ييضمن شناسا ديكرد: با انينوع اول ب يها امور آب اشتهارد در خصوص چاه ريمد

 يدر دوبخش مورد بررس ديبا شده ييشناسا رمجازيغ يها كه چاه ها اقدام كرد؛ ضمن آن چاه نيانسداد ا

ها مجوز صادر  آن يابر ديو صنعت موثر هستند كه با يكشاورز يها برا چاه نياز ا ي. بخشرنديقرار گ

 مسدود كرد. ديبا زيرا ن يكنتور هوشمند شوند و مابق يشود و دارا
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كه  ميمواجه هست يفروش آب ايبرداشت  به نام اضافه يبا مشكل زيمجاز ن يها ادامه داد: در بخش چاه يو

 .كند يصدق م رمجازيو غ يميقد يها موضوع در خصوص چاه نيالبته ا

انجام شود تا شاهد  يدرست به دياست كه با ياز موارد مهم زيمجاز ن يها چاه تيريافزود: مد ياحمد

 .ميدر منطقه نباش جازرميغ يفروش آب

 

 شاخص نرمال است ريز متر يليم84در البرز،  ها بارش 

استان از  نيا يها كه بارش دهد ينشان م يآمار يها يگفت: بررس زياستان البرز ن يهواشناس ركليمد

 ثبت شده است. متر يليم290حدود  يعنيشاخص نرمال،  ريز متر يليم84تاكنون،  يجار يسال آب يابتدا

به  يجار يسال آب انياستان البرز تا پا يها يبارندگ زانيم ها، ينيب شيطبق پ ،يته آرش بهاروند احمدگف به

 .ديخواهد رس متر يليم16تر از  كم

تاكنون، شهرستان اشتهارد  يجار يسال زراع يكه از ابتدا دهد يها نشان م ادامه داد: جدول بارش يو

و در مدت مشابه سال گذشته  متر يليم7/192به بلندمدت، داشته كه در مدت مشا يبارندگ متر يليم195

 بوده است. متر يليم5/315

نسبت به  يلحاظ بارندگ استان البرز به گريشهرستان د البرز، هرچند شش يگزارش اداره هواشناس طبق

 نيتر بارش ندارند، اما اشتهارد كم يمناسب يبارندگ تيوضع مدت، يمدت مشابه سال گذشته و طوالن

 بوده است. يجار يقه استان در سال آبمنط

 

 بر دامنه بحران در دشت اشتهارد البرز افزوده است يسال خشك

زهرا در استان  نيشهرستان بوئ هياز ناح يطيمح ستيز بيآس نيتر شيب كه نيا انيبا ب زياشتهارد ن فرماندار

آن است  انگريب يدانيم يها يسمنطقه وارد شده است، گفت: برر ينيرزميآب ز يها و سفره يبه اراض نيقزو
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 دشت اشتهارد است. يگيمسازهرا در ه نيمربوط به شهرستان بوئ نيمحدوده فرونشست زم نيتر شيكه ب

 يها طرح يبا اجرا ديندارد و با يخوب تيوضع زيكرد: دشت اشتهارد ن ديحال تأك نيدر ع بكيش فرهاد

 .ميمنطقه را جبران كن يبمنابع آ يدگيو خشك نيبحران فرونشست زم ميبتوان يجهاد

وجود دارد و  ياديز يها زهرا، كارخانه نيزده اشتهارد و بوئ بحران يها ادامه داد: در محدوده دشت يو

 بار آورده است. به يخسارات فراوان ياز منابع آب يبردار بهره

به  يدسترس زانيمبر دامنه بحران دشت اشتهارد البرز افزوده و  يسال و خشك مياقل رييكرد: تغ انيب بكيش

 است. دهيمتر رس300 يبه باال ينيرزميز يها سفره

 

 ينيرزميز يها برداشت از آب تيريمد لزوم 

 ،يشرب و صنعت ،يدر سه بخش كشاورز ينيرزميز يها آب از سفره هيرو يادامه داد: برداشت ب يو

 كرد. تيريآن را مد ديداشته و با يدر منطقه در پ ييامدهايپ

 رمجازيغ يها انسداد چاه يالبرز برا يا گرفته توسط اداره امور آب منطقه اقدامات صورت دييرد با تأاشتها فرماندار

 .ميانجام داد رمجازيغ يها انسداد چاه يبرا ييدستگاه قضا تيبا حما يمنطقه گفت: سال گذشته اقدامات خوب

در  رمجازيلقه چاه غح274سال گذشته  ،ييمختلف اجرا يها كرد: در مجموع توسط دستگاه انيب يو

 شهرستان اشتهارد مسدود شد. گريد يها و مكان يصنعت ،يكشاورز يها محدوده

محروم است، گفت: اكنون تمام فشارها  يشهرستان از منابع آب سطح نيا كه نيا انياشتهارد با ب فرماندار

 منطقه متمركز است. ينيرزميبر منابع آب ز

است كه در  يكشاورز نيهكتار زم500هزار و  سه يد داراكرد: اكنون شهرستان اشتهار انيب بكيش

 ياز اراض يهزار هكتار قابل توسعه است؛ البته بخش تا هشت ياراض نيصورت وجود آب مناسب، ا

 است. يآب گريو بخش د مياشتهارد، د يكشاورز
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 الزم را ندارد تيفيشرب شهرستان اشتهارد ك آب

الزم را ندارد، اظهار كرد: اكنون آب  تيفيشهرستان ك نيا آب شرب كه نيا انياشتهارد با ب فرماندار

ها با  از چاه يشدت شور، تعداد ها به كه هفت حلقه آن شود يم نيحلقه چاه تأم14اشتهارد از  يدنيآشام

 هستند. نيريش مهين يو مابق نييپا يدب

وارد شبكه  ه،يس از تصفمنطقه انتقال و پ كن نيريش آب ستميها به س چاه نيادامه داد: آب تمام ا بكيش

 .شود يشهرستان م يآب  شهر و روستاها عيتوز

 

 اشتهارد يها نجات آبخوان يدر دست اقدام برا يها پروژه 

شهرستان  نيا يشرب و صنعت ،يآب كشاورز نيتأم يدر دست اقدام برا يها اشتهارد به پروژه فرماندار

 ندهيسال آ تا سه يشوند، مشكل تنش آب يبردار هرهها در زمان مناسب ب پروژه نياشاره كرد و گفت: اگر ا

 شهرستان برطرف خواهد شد. نيدر ا

فاضالب مهرشهر كرج به اشتهارد است كه  خانه هيكرد: پروژه نخست، انتقال پساب تصف انيب بكيش

مترمكعب پساب  ونيليم20پروژه با اختصاص  نيا لياست. تكم دهيدرصد كار به اتمام رس68تاكنون 

 نيشهرستان اشتهارد همراه است. همچن يو صنعت يمصارف كشاورز يفاضالب در سال برا دهش هيتصف

است كه بحران  يگريكرج و طالقان به اشتهارد، اقدام د ياز سدها هيمترمكعب آب در ثان150اختصاص 

 را نجات خواهد داد. ينيرزميز يها شهرستان مرتفع خواهد كرد و سفره نيرا در ا يآب كم

فاضالب  خانه هياست هرچه زودتر پروژه انتقال پساب تصف نيها بر ا اشتهارد عنوان كرد: تالش فرماندار

منطقه از  يها چاه تر شيب ع،يآب صنا نيها و تأم مزارع و باغ ياريمهرشهر كرج به دشت اشتهارد برسد و با آب

 .ابدي يم شيار افزاهكت هزار اشتهارد به حدود هشت يكشاورز يكه سطح اراض مدار خارج شود؛ ضمن آن

كرج و طالقان به استان البرز در سال گذشته  يمترمكعب آب از سدها ونيليم55ادامه داد: اختصاص  بكيش
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 وجود آورده است. مردم اشتهارد از مصرف آب شور به ييرها يبرا يديبارقه ام رو،يبا مجوز وزارت ن

كرج و طالقان به اشتهارد، در دست مطالعه قرار  يپروژه انتقال آب سدها يكرد: اكنون طرح مطالعات انيب يو

 شده است. فيآب در سطح استان البرز تعر عيانتقال و توز يبرا يشبكه جامع و سراسر كيدارد كه البته 

 هيآب استان البرز، سهم عيانتقال و توز يسراسر نگير قياز طر يزير اشتهارد گفت: طبق برنامه فرماندار

 خواهد شد. نيآب شهرستان اشتهارد تأم

 شده است. ينيب شياشتهارد پ يشبكه انتقال آب برا لومتريك60پروژه، احداث  نيافزود: در فاز اول ا يو

بر  شده) افزون هيدو پروژه بزرگ (انتقال آب شرب و پساب تصف نيا يگفته فرماندار اشتهارد، اجرا به

 ينيرزميز يها مسدود و سفره اشتهارد يها و صنعت، موجب خواهد شد چاه يآب شرب، كشاورز نيتأم

 در منطقه مهار خواهد شد. نيفرونشست و شكاف زم دهيكه پد شود؛ ضمن آن تيتقو

منطقه و كاهش برداشت  يمنابع آب تيريمد يبرا يمسئوالن شهرستان اشتهارد خبر از اقدامات خوب هرچند

و  يه به موازات اقدامات جهادحال كارشناسان معتقدند ك نيشهرستان دادند، اما در ع نيا ياز منابع آب

 نيدشت بوئ ينجات اراض يمشابه برا يها تيفعال دياشتهارد، با ينيرزميز يها نجات سفره يبرا يياجرا

تر  وجود آمدن فاجعه بزرگ و به نيشكاف زم ترشدن قيانجام شود تا بتوان از عم نيدر استان قزو زيزهرا ن

 كرد. يريجلوگ

 كرج، مركز استان البرز قرار دارد. يغرب جنوب يرلومتيك70اشتهارد در  شهرستان
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كشور در معرض  يهكتار از اراض ونيليم 2 حدود؛ ها هشدار داد سازمان جنگل سيير

 10/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – شدن يابانيب

 

كمتر مورد توجه قرار  رانيدر ا نيفرونشست زم دهيمتاسفانه پد نكهيها با اشاره به ا سازمان جنگل سيير

 در سال فرونشست دارند. متريسانت 30تا  10 نيكشور ب يها عرصه يگفت: در برخ رد،يگ يم

سازمان برنامه و  سيير -با حضور محمدباقر نوبخت  يدر نشست مسعود منصور امروز سنا،يگزارش ا به

 83هكتار جنگل و  ونيليم 15ما در كشور  نكهيها برگزار شد، با اشاره به ا كه در سازمان جنگل -بودجه 

شدن قرار  يابانيكشور در معرض ب يهكتار از اراض ونيليم 2اظهار كرد: حدود  م،يهكتار مرتع دار ونيليم

 .ميخاك در كشور دار شيتن در هكتار فرسا 15,6ساالنه  نيدارند همچن

 شيب ريسال اخ 20 يط نيهستند همچن ليجزو نقاط پرخطر ازنظر وقوع س رانيشهر در ا 450ادامه داد: يو

روز دالر  متيكه البته هنوز با ق -ما  ياست. برآوردها وستهيوقوع پ در كشور به ليس 3500از 

وارد  رتبه كشور خسا الير ارديليم 400حدود  ليكه هر س دهد يان منش -نشده است  يروزرسان به

 .كند يم

در كشور است،  يباد شيدرمعرض فرسا يها هكتار وسعت كانون ونيليم 13,5 نكهيا انيبا ب منصور

 ي. دماميمواجه هست ريتبخ دهيبا پد اياز متوسط دن شتريدرصد ب 10 رانيما در ا ها نياظهاركرد: عالوه بر ا

 كرده است. دايپ شيافزا گراديدو درجه سانت ريسال اخ 50 يدر كشور ط زين هوا

دشت  409 نكهيا انيخود با ب يها از صحبت گريد يدر بخش يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيير

كه كمتر در كشور مورد توجه قرار  ييها از چالش يكيممنوعه هستند، گفت:  يها كشور جزو دشت

 متريسانت 30تا  10 نيكشور ب يها عرصه يحاضر ما در برخ  است. درحال نيفرونشست زم دهيپد رد،يگ يم

 .ميدار نيدر سال فرونشست زم
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باعث  يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيعمل يصورت گرفته اجرا يها يابيادامه داد: براساس ارز منصور

سال گذشته  ي. طشود يخاك م شيتا دو تن فرسا كيمتر مكعب آب و كاهش  311استحصال ساالنه 

 در كشور انجام شد. يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيهزار هكتار عمل 200و  ونيليم كيحدود 

 انيبه پا يمل يدولت كار كاداستر اراض انيتا پا نكهينشست با اشاره به ا نياز ا يگريدر بخش د يو

 ميكاداستر خواه يمالو اصالحات احت راداتيشش ماهه دوم سال به رفع ا يگفت: ط د،يخواهد رس

 پرداخت.

 زين يركانيه يها جنگل نيگزياظهار كرد: طرح جا انيدر پا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيير

 خواهد شد. ييطرح اجرا نيفاز اول ا رماهيابالغ شده است و از اول ت
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قانون  بيبا تصو ينيرزميز يآب ها يو تعادل بخش اءياح |»يزداريمعجزه آبخ«

 10/03/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – زيجامع حوزه آبخ تيريمد

 

 ليو مهار س ينيرزميز يآب ها يل بخشو تعاد اءياح ياساس ياز راهكارها يو آبخواندار يزداريآبخ

 شود. يمساله، بدان اهتمام نم نيبر ا يقانون فيتكل رغمياست كه عل

نگران  تيكشور، وضع يآب ياز چالش ها يكي ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

از تعداد  ،يماسال يمجلس شورا يكشور است. طبق اعالم مركز پژوهش ها ينيرزميز يكننده آب ها

 اسفانهباشد. مت يممنوعه م ،ينيرزميآب ز يافت سفره ها ليدشت، به دل 355دشت در كشور تعداد  609

 يرو برا نيبرابر شده است. از ا 24ممنوعه در كشور حدود  يتاكنون تعداد دشت ها 1347از سال 

شود  ياضافه داده نم هيلو تخ ديممنوعه اجازه حفر چاه جد يدر دشت ها ،ينيرزميز يحفاظت از آب ها

 .رديشده انجام پذ نييتع نيبر اساس قوان ديو برداشت ها با

هزار حلقه آن مجاز و  420هزار حلقه چاه وجود دارد كه حدود  760آمار، در كشور حدود  نيآخر براساس

وجود م يدرصد كل چاه ها 45امر بدان معناست كه  نيباشد. ا يم رمجازيغ زيهزار حلقه آن ن 340حدود 

 باشد. يمتر مكعب م ارديليم 47از چاه ها حدود  هيكل تخل زانياساس م نيهستند. بر ا رمجازيدر كشور غ

 

 ينيرزميبه آب ز يدرصد 55 يوابستگ

 يها استيس ،ينيرزميز يكشور و آب ها ينگران كننده آبخوان ها تيوضع ليدال نياز مهمتر يكي

 رويباشد. طبق آمار وزارت ن يدر سطوح مختلف م ينيرزميو حفاظت از منابع آب ز يبهره بردار حيناصح

به  ياست وابستگ يدر حال نيدرصد است و ا 55در كشور حدود  ينيرزميز يبه آب ها يوابستگ

 ينيرزميو ز يمختلف از منابع سطح يبرداشت ها يآب برا نيباشد.  تأم يدرصد م 45 يسطح يها آب

 باشد. يمتر مكعب م ارديليم 53,19و متر مكعب  ارديليم 43,18برابر  بيبه ترت
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 ،يكشاورز يمنابع و مصارف آب در كشور، سهم بخش ها النيب يآمار بردار نيبر اساس آخر نيهمچن

برداشت آب  زانيباشد. م يدرصد م 2,8و  8,3، 88,9 بيشرب و صنعت در برداشت آب در كشور به ترت

 2 ومتر مكعب  ارديليم 8متر مكعب،  ارديليم 85برابر  بيشرب و صنعت به ترت ،يكشاورز يبخش ها

 باشد. يمتر مكعب م ارديليم

 

 ينيرزميز يمنابع آب ها كياستات ريچهارم ذخا كي ينابود

از دست رفته است. با  ينيرزميمنابع آب ز كياستات ريمتر مكعب از ذخا ارديليم 120حال حاضر حدود  در

متر مكعب است  ارديليم 500حدود  يكه رقم كشور ينيرميمنابع آب ز كياستات ريتوجه به كل ذخا

شده اند. در  بودنا ينيرزميمنابع آب ز كياستات ريچهارم ذخا كيتوان عنوان كرد كه متاسفانه حدود  يم

 هستند: انيقابل ب ريمورد نكات مهم ز نيا

 انجامد. يبه طول م يمتماد يسال ها ينيرزميمنابع آب ز كياستات رهيذخ ديتجد -1

 يمتضمن بقا ياديپر كردن خلل و فرج آبخوان تا حدز ليبه دل كياستات رهيذخكه  ييآنجا از -2

منبع  ن،يمانند نشست زم يها دهيپد ليممكن است كه به دل رهيذخ نيرفتن ا نيآن است، با از ب

آن وجود نداشته باشد.  يايگاه امكان اح چيه گريرفته و د نياز ب شهيهم يبرا ينيرزميآب ز

 ديفروچاله ها در مناطق مختلف كشور وجود دارد كه مو جاديز نشست ها و اا ياديز اريبسموارد 

 موضوع است. نيا

 يتحتان تيفيك يعمدتا شور و ب يبه آب ها هياز مناطق با كاهش سطح سفره، تخل ياريبس در -3

 آب ها وجود نخواهد داشت. نيو عمال امكان استفاده موثر از ا دهيرس

 ينيرزميز يسفره ها يتعادل بخش ياساس راهكار ؛يو آبخواندار يزداريآبخ

و  البيبا مهارس يلزوم تعادل بخش ،ينيرزميز يآب ها يفعل تيبهبود وضع ياذعان كارشناسان برا طبق

 يبه نظر م يضرور اريبس يامر يو آبخواندار يزداريآبخ اتيبا انجام عمل ينيرزميز يسفره آب ها هيتغذ
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 يها استيس 9در بند  هنمون يشده است. برا ديبدان تاك يالدستبا نيمساله در اسناد و قوان نيرسد كه ا

 آمده است: نيچن ستيز طيمح يكل

 ،يزداريآبخ اتيعمل ياجرا قياز طر ينيرزميز يها آب يفيو حفاظت ك يبخش تعادل -

و كنترل ورود  ريو تبخ ينيرزميز يها از آب يبردار عوامل كاهش بهره تيريمد ،يدار آبخوان

 .ها ندهيآال

 باره گفته شده است: ني) در ا1400-1396قانون برنامه ششم توسعه ( 35ر ماده د و -

 يبرا يطيمح ستيز يها حقآبه يرهاساز ،يآب منظور مقابله با بحران كم دولت مكلف است به

 يها به سفره يبخش تعادل ،يدر بخش كشاورز ديتول شيو افزا يداريپا ن،يسرزم يداريپا

قانون برنامه  ياجرا يانيكه در سال پا يزانيم و جبران تراز آب، به يور بهره  يو ارتقا ينيرزميز

 عمل آورد... را به ريمترمكعب شود، اقدامات ز ارديليم ازدهي

)، توسعه يا رسازهيو غ يا آب و خاك(سازه اتيعمل ياجرا ن،ينو ياريآب يتوسعه روشها -ب

 ششصد هزار هكتار در سال زانيحداقل به م ريسطوح آبگ يها )ستميبندها و سامانه(س آب

 ي%) وضع موجود در طول اجرا5درصد( ساالنه پنج زانيقنوات به م يروبيمرمت و ال اء،ياح -ث

 قنوات ياياح يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ يها تيبر فعال ديقانون برنامه با تأك

موضوعه مصوب  نيموضوع در قوان نيشود متاسفانه ا يمشاهده م يباالدست نيقوان داتيوجود تأك با

 يوجود دارد و بالتبع توجه و اهتمام يباره خأل قانون نيبدان پرداخته نشده و در واقع در ا يمجلس بخوب

بدان صورت  بودجهو سازمان برنامه  يمربوطه مثل وزارت جهاد كشاورز يتوسط دولت و دستگاه ها زين

در  زيجامع حوزه آبخ تيريقانون مد بينگرفته و بودجه مناسب بدان اختصاص داده نشده است. لذا  تصو

قانون و نظارت بر حسن  قيدق يتا امكان اجرا ديرا جبران نما صهينق نيتواند ا يم ياسالم يمجلس شورا

 فراهم گردد. هييو قوه قضا ياسالم يآن توسط دولت، مجلس شورا ياجرا
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خبرگزاري همشهري آنالين  – كشور يحجم آب مخازن سدها يدرصد 27كاهش 

 10/03/1400رخ مو

 

تا روز جمعه گذشته (هفتم  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب موجود در مخازن سدها حجم

 رو شده است. روبه يدرصد 27خردادماه) با كاهش 

 يحاك رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتر از تازه رنا،يبه نقل از ا نيالآن يگزارش همشهر به

 ونيليم 81و  ارديليم 28) تا هفتم خردادماه امسال 99مهر ماه  ي(ابتدا يجار يسال آب ياست كه از ابتدا

 شده است. رهيكشور ذخ يمترمكعب آب در مخازن سدها

 68و  ارديليم 39)  99 وريتا آخر شهر 98ذشته (مهرماه گ يدر سال آب يبازه زمان نيدر هم يآب رهيذخ

 متر مكعب بوده است. ونيليم

متر  ونيليم 29و  ارديليم 25تا هفتم خرداد  يجار يسال آب يآب به مخازن سدها از ابتدا يورود كل

كاهش متر مكعب بوده كه نشان از  ونيليم 58و  ارديليم 47 زانيم نيگذشته ا يمكعب است، اما در سال آب

 دارد. يدرصد 47

 ونيليم 63و ارديليم 23تا هفتم خرداد به رقم  يجار يسال آب ياز ابتدا زيآب از سدها ن يخروج زانيم

 36آب از سدها  يخروج زانيم يبازه زمان نيقبل از آن در هم يكه در سال آب ي. در حالديمتر مكعب رس

 .دهد يرا نشان م يدرصد 35متر مكعب بوده كه كاهش  ونيليم 46و  ارديليم

 است. دهيدرصد رس 57كشور به  يآب سدها يدرصد پر شدگ اكنون

 متر مكعب است. ونيليم 500و  ارديليم 50كشور  يكل سدها تيظرف

گرم و  يكشور روزها يبا كاهش همراه شده كه سازمان هواشناس يآب سدها در حال يموجود تيوضع

مازندران،  الن،يخزر (گ يساحل يها جز استان طق كشور بهمنا شتريب يهفته برا انيبدون باران را تا پا
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 كرده است. ينيب شيپ ليگلستان) و اردب

 ينسب سيهمراه با افزا داريپا يآب وهوا گفت: جو تيدرباره وضع يكارشناس هواشناس ،يعيرف يكبر

 .شود يم ينيب شيكشور پ شتريب يهفته برا انيدما را تا پا

و امروز دهم خرداد با توجه به نفوذ  روزيتر شدن است، اما از بعدازظهر د مگر  داد: هوا روبه ادامه  يو

و خراسان  لياردب طور نيهم ا،يدر نيا يساحل يها خزر، در استان يايدر يبر رو يخنك شمال اناتيجر

 .دهد يدرجه رخ م 10تا  6 نيب يكاهش دما يشمال
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رگزاري ايسنا مورخ خب – نلنديگر تر عيشدن سر آب د؛يكاهش بارش برف جد

10/03/1400 

 

نشان داد، كاهش بارش  كايپژوهشگران كالج دارتموث در آمر ديجد قيتحق جينتا ي/خراسان رضوسنايا

 شده است. نلنديشدن گر برف تازه باعث گرم

باعث عدم بارش برف در  ييوهوا آب يالگو كينقل از ارث، كارشناسان گزارش كردند كه  به

و پنهان به اندازه برف تازه نور  تر يميقد يها شده است و برف نلنديگر يخياز صفحه  ييها قسمت

 .كنند يرا منعكس نم ديخورش

چند ساعت تا چند  يحت با كاهش سن برف،«اظهار كرد:  قيتحق ياستربرگ، محقق اصل شيار پروفسور

مهم است. صفحات  اريكه برف تازه بس دهد يموضوع نشان م نيو هم ابدي يبازتاب كاهش م نيروز، ا

 دجسم) خو كيآلبدو (درصد بازتاب نور از سطح  ايبدون برف رنگ روشن در سطح آن، بازتاب  يخي

 .كنند يرا جذب م دياز خورش يشتريب يو گرما دهند يم را از دست

فشار  يها ستميمشخصه با س نيبوده است. ا »يانسداد جو« ليكه كمبود بارش برف به دل افتنديدر انمحقق

در  1990از اواسط دهه  يمنطقه معلق بماند. انسداد جو كيها در  هفته تواند يمداوم است كه م يقو

 جاديا يغرب نلنديگر يتر را بر رو گرم يرا در شمال و هوا ديشد يبرف يها و طوفان افتهي شيافزا نلنديگر

باعث كاهش پوشش ابر مسدودكننده نور خواهد شد. پروفسور  نيهمچن ها ستميس نيكرده است. ا

 كمك خواهد كرد. نلنديگر تر عيشدن سر موارد به ذوب نياستربرگ گفت: ا

ت كه در از برف اس يتر نه تنها بارش كمتر برف، بلكه نوع كامال متفاوت گرم يهوا جهيافزودند: نت محققان

سطح  شدن رهيامر باعث ت نيو ا دهد يرخ م يبرف، بازتاب كمتر يها سطح قرار دارد. با ذوب شدن دانه

باعث از  تواند يم نلنديگر خيدر بازتاب در سطح  رييدرصد تغ كيكه  افتندي. كارشناسان درشود يبرف م
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 در سه سال شود. ياضاف خيتن  گايگ 25رفتن   نيب

 يها و با گذشت زمان دانه دهد يشكل م رييتغ بارد، يدر آفتاب م يخيفحات ص يكه برف رو يهنگام

درجه  2,7حدود  نلنديگر يخيورقه  1982كه از سال  دهد ينشان م ها افتهي. شوند يبرف، بزرگتر م

 نيو ا كردهذوب را تجربه  زانيم نيشتريسال گذشته، ب 450قاره حداقل  نيگرم شده است. ا گراد يسانت

 مقدار بوده است. نيتر عيسال گذشته سر 7000 در زانيم

 منتشر شده است.  Geophysical Research Lettersدر مجله  يبررس نيا
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بر بحران كمبود آب در همدان  يدييدرصد از حجم سد اكباتان، مهر تأ36 بودن يخال

روزنامه سبزينه  – ها  بارش يدرصد45كاهش  يبحران آب در همدان در پ ديتشد؛ است

 10/03/1400ورخ م

 

در  رود ياست و احتمال م يسال جار استان همدان در يرو شيپ يها بحران نيتر ياز جد يكي ،يآب كم

رغم بارش مناسب در سال  به نيكند. همچن دايپ يتر شيبحران نمود ب نيا ور،يمرداد و شهر يها ماه

كه به  ييجا ات د؛يخود رس زانيبه حداقل م ماه بهشتيآب به سد اكباتان همدان در ارد يگذشته، ورود

مترمكعب آب  ونيليم5/21سد اكباتان در حال حاضر  استان همدان، يا شركت آب منطقه رعامليگفته مد

شده  زيسرر اميا نيسد در سال گذشته در هم نياست كه ا يدر حال نياست؛ ا يدرصد آن خال36دارد و 

 .كند يم دييبحران كمبود آب همدان را تأ ت،يوضع نيبود كه ا

ها  ناخواسته، ذهن ايخواسته  د،يآ يم شيپ يبرق و گرما و مصرف انرژ يروزها هر جا صحبت از قطع نيا

 طيشرا جاديآن را در ا توان يكه نم يموضوع شود؛ يمنحرف م يآب ريسمت كمبود بارش و كاهش ذخا به

 گرفت. دهيناد يفعل

استان در  ايمنطقه  كيكه منحصر به  رديگ يبه خود م يتر يجد تيجا وضع ها آن كاهش بارش موضوع

استان  انيم نيهستند و در ا ريكشور امسال با آن درگ يها اناز است يو تعداد قابل توجه ستيكشور ن

درصد 45نسبت به سال گذشته  زياستان ن نيها در ا بارش زانيندارد و م يفيقابل تعر تيوضع زيهمدان ن

 است. افتهيكاهش 

 انزياست كه م تيواقع نيا ديها مؤ ها و ثبت آن بارش يچگونگ رامونيبه آمار و ارقام منتشرشده پ ينگاه

همراه  يدرصد3/41با كاهش  ماه، بهشتيروز ارد نيتا آخر يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش

 زنگ هشدار كمبود آب را به صدا درآورده. تيوضع نيبوده كه ا
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 ها در كشور بارش يدرصد3/41 كاهش

 يشور از ابتداك يها بارش زانيم كه نيا انيكارشناس امور آب استان همدان با ب كيارتباط،  نيهم در

بوده است، به بازار گفت: طبق آمار  متر يليم6/127معادل  يرقم ماه، بهشتيارد31تا  يجار يسال آب

نشان از كاهش  هبوده ك متر يليم4/217مدت  نيدوره بلندمدت كشور در هم يها بارش نيانگيموجود، م

 دارد. يدرصد3/41

 ليدل رو شده، مصرف آب هم به كشور با كاهش روبه ياه بارش كه نيبر ا عالوه كه نيا انيبا ب اتيب ديسع

گرم  ياست، عنوان كرد: هنوز به روزها افتهي شيهوا افزا يكرونا و باالرفتن دما روسيو وعيش طيشرا

 انجام شود. باره نيالزم در ا يها ينيب شيپ ديها، با و با توجه به آمار و ارقام بارش ميا دهيتابستان نرس

ها  ها و چشمه سدها، قنات يمنابع آب ،ياست كه به علت كاهش بارندگ نيا تيواقع كه نيبر ا ديبا تأك يو

از كنار پل  يمشهود است، ادامه داد: سال قبل وقت زيدر استان همدان ن تيوضع نيكرده كه ا دايكاهش پ

از  يررودخانه عبو بودن شاهد خروشان م،يكرد يعبور م گذرد، يسد اكباتان از آن م زيكه سرر نهيآبش

پل عبور  ريهم از ز يا كهيبار آب يبلكه حت ست،ياز رود خروشان ن يتنها خبر اما امسال نه م،يپل بود ريز

 .كند ينم

با  نيبنابرا ست؛يهمدان مناسب ن يآب ريذخا تيوضع مياست تا مطمئن شو يها كاف صحبت نيهم

 نيتأم تيريمد يبرا يداتيتمهاتخاذ  يمسئوالن استان همدان در پ ديبه فصل گرم سال با شدن كينزد

 داشته باشند. تيريممكن مد يتا جا يدر مصرف انرژ ديبا زيمردم ن كه نيباشند؛ ضمن ا يانرژ

 

 است افتهيبارش در استان همدان به نصف كاهش  نيانگيم 

ش بار نيانگيتاكنون، م 99مهرماه سال ياز ابتدا كه نيا انيبا ب زيهمدان ن يا شركت آب منطقه رعامليمد

بارش در استان  نيانگيقبل، م يبوده است، گفت: در مدت مشابه سال آب متر يليم267در استان همدان 
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 است. افتهيرقم به حدود نصف كاهش  نيبود كه ا متر يليم457

 نيانگيامسال نسبت به م يسال آب يها در استان همدان ط بارش نيانگيم كه نيستوده با اشاره به ا منصور

 زانيذكر كرد و افزود: م متر يليم340بلندمدت را  يها بارش زانيدارد، م يريشمگبلندمدت كاهش چ

به بلندمدت  تدرصد و نسب42امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  يدر سال زراع يها بارش

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م21

 يها و ورود در رودخانه البيو منابع برف در سال قبل باعث شد س يكاهش بارندگ كه نيبا اشاره به ا يو

استان  يبردار قابل بهره ياعالم شده در سدها تيوضع نيشد: طبق آخر ادآوري م،يآب به سدها نداشته باش

كه در مدت  كه يرحالاست، د يدرصد آن خال36مترمكعب آب دارد و  ونيليم5/21همدان، سد اكباتان 

 بود. زيسد سرر نيزمان مشابه سال گذشته ا

 گونه چيه كه نيمترمكعب آب دارد؛ ضمن ا ونيليهم در حال حاضر چهارم نهيسد آبش كه نيا انيبا ب ستوده

 يها بر اساس سال نهيآب شرب از دو سد اكباتان و آبش نيانگيهم ندارد، اظهار كرد: مصرف م  يورود

عب مترمك ونيليدوم ،يمترمكعب و مصرف آب كشاورز ونيليم5/3هوا  يو گرما ييكرونا طيقبل، شرا

 شده است. ينيب شيدر ماه پ

 

 مترمكعب است ونيليم20همدان تا مهرماه،  يآب ازين

استان همدان با احتساب حجم آب  يآب ازين كه نيا انياستان همدان با ب يا منطقه  شركت آب رعامليمد

: كل مترمكعب تا مهرماه است، ادامه داد ونيليم20 ر،يو تبخ ها يمصارف و خروج ها، يسدها، ورود يفعل

مهر،  ليدر اوا شده، مانجا يها ينيب شيمترمكعب است و با محاسبات و پ ونيليم5/22موجود  يمنابع آب

 .رسد يمترمكعب م ونيليم5/2حجم سد اكباتان به 

چالش  نيكه ا ستيماه آب شرب شهر همدان هم ن كي يجوابگو يآب حت زانيم نيادامه داد: ا ستوده
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 .ميمنابع آب هست يبرا ينيگزيدنبال جا به يسطح ياه آب يآور است كه با جمع يبزرگ

رو است، عنوان كرد:  شيپ ياز سد اكباتان چالش فعل يكشاورز يها حقابه نيتأم كه نيبا اشاره به ا يو

گذشته حدود  يها و سنگستان كه در سال نهيآبش يها و باغ نيبخش زراعت شور يكشاورز يها حقابه

 ونيليبه دوم يبحران طيو بارش در شرا يعدم ورود ليدل ر بود، بهمترمكعب مقر ونيليم چهار تا پنج

 خواهد كرد. دايپ شيافزا زانيم نياما در صورت بارش باران ا افته،يمترمكعب كاهش 

 

 باالدست سد اكباتان يها در اراض از توسعه باغ يريشگيپ لزوم

توسعه  ،يالت كشاورزاز كشت دوم محصو يرياستان همدان جلوگ يا منطقه  شركت آب رعامليمد

و  نهيآبش ن،يشور يدر روستاها زهييسد اكباتان و برخورد با كشت پا يباالدست ورود يها در اراض باغ

 آب شرب دانست. نيدر تأم يياجرا يسنگستان را از راهكارها

به خطوط انتقال آب شرب و  كينزد يآب كشاورز يها اجاره و وارد مداركردن چاه ،ييشناسا ستوده

 قرار داد. ديمورد تأك زيو آب شرب را ن يمصرف كشاورز يبرا خانه هيتصف

 تر شيهمراه است، ب يتر كه با بارش كم ييها در سال يچراكه تنش آب شود، يختم نم جا نيبه هم داستان

مصرف آب  تيرياما به هر حال مد ست،ياز كاهش بارش ن ياوضاع فقط ناش نيهرچند ا شود؛ يم انينما

 شوند. تيو همگان ملزم به رعا رديقرار گ تيدر اولو ديتنش با يدارا يدر شهرها

 

 آب در همدان يبند رهيو ج يقطع احتمال

استان اشاره  نيدر ا يآب رينامناسب ذخا تيبه وضع زيشركت آب و فاضالب استان همدان ن رعامليمد

 آب خبر داد. يبند هيو سهم يكرد و از احتمال قطع

 يقطع بر يو فاضالب كشور مبن  آب يشركت مهندس رعامليره به سخنان مدبا اشا داريب ينيحس يدهاديس
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نسبت به مدت  يبارندگ يدرصد45شدن با كاهش  مطرح كرد: متأسفانه با مواجه ران،يشهر ا100آب در 

در  زين دانگفت كه هم ديبا سابقه يب يسال استان و خشك يآب ريذخا ديمشابه سال گذشته، كمبود شد

 شهر مذكور قرار خواهد گرفت.100مردم، در زمره  ييوج صورت عدم صرفه

صورت دائم و موقت تحت پوشش  استان همدان به يروستا32 يسال جار ماه نيفرورد كه نيا انيبا ب يو

تعداد  شود يم ينيب شيپ ،يقرار گرفتند، ادامه داد: با توجه به كاهش نزوالت جو اريس يرسان آب

 .ابدي شيرو افزا شيپ يدر روزها اريس يرسان پوشش آب تحت يروستاها

پوشش  تحت يشركت آب و فاضالب استان همدان گفت: سال گذشته تعداد روستاها رعامليمد

 شيبا افزا شود يم ينيب شيكه پ ديرس ورماهيروستا در شهر54به   نيروستا در فرورد37از  اريس يرسان آب

 د.روستاها افزوده شو نيبر تعداد ا يگرما و كاهش نزوالت جو

آب اجتناب كنند و با  هيرو يتا حد امكان از مصرف ب ميشد: از مردم تقاضادار ادآوري داريب ينيحس

 آب در استان همدان شوند. يو قطع يبند هيخود مانع از سهم ييجو صرفه

عنوان كرد: در حال  م،يا مواجه نبوده يا يسال خشك نيبا چن ريسال اخ50 يط كه نيبر ا ديبا تأك يو

شاهد  99است كه خردادماه سال يدر حال نياست؛ ا  يدرصد حجم سد اكباتان خال36د حاضر حدو

 .ميمحل بود نيآب به ا يقابل توجه يشدن سد اكباتان و ورود زيسرر

قرار  يآب ريلحاظ ذخا به يچندان مطلوب نه طيامسال همدان در شرا كه نيهر حال آنچه مسلم است ا به

بهتر  نيبنابرا د؛يآ يوجود م مردم به يبرا يدشوار طينشود، شرا تيريمد يدرست به تيگرفته كه اگر وضع

اول  مهين ميتا بتوان دهندرا در برنامه خود قرار  يانرژ حيصح تيرينشده مردم و مسئوالن مد رياست تا د

 .ميآب پشت سر بگذار يامسال را بدون قطع
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 – خوزستان يدر تنش آب "جره"سد  تيوضع نيآخر !نيزم رانيا يزنگ خطر برا

 10/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

 يمحمد رضايعل

 يش آباز سدها است كه تن يكيرامهرمز  يشمال شرق يلومتريك 35جره در خوزستان و در  يمخزن سد

سد جره  ديدرصد از حجم مف 48باشد. در حال حاضر فقط  شهيتر از هم يباعث شده تا مخزن آن خال

 ونيليم 152زمان،  نياست. در سال گذشته در هم يسد خال نيا ديدرصد از حجم مف 52شده و  يريآبگ

سد وجود  متر مكعب آب در مخزن ونيليم 119متر مكعب آب در مخزن سد جره بود اما اكنون حدود 

متر مكعب  2آب به سد جره به صورت متوسط حدود  يورود يدب زانيدر حال حاضر م نيدارد. همچن

 جودبه و تياست. وضع هيمتر مكعب بر ثان كيسد جره در حال حاضر حدود  يخروج زانيو م هيبر ثان

سد به  نيدست ا نييمردم پا ازيآب شرب مورد ن نيكه در تام يدشوار طيآمده در سد جره، عالوه بر شرا

 تابستانه كشاورزان است. يها  كشت ازيآب مورد ن نيتام يبرا يوجود آورده، زنگ خطر جد

 ياز سدها است كه تنش آب يكيرامهرمز  يشمال شرق يلومتريك 35جره در خوزستان و در  يمخزن سد

 باشد. شهيتر از هم يباعث شده تا مخزن آن خال

 يسدها ريدو سد بزرگ، به سا نياستان، عالوه بر ا يسدهادر خوزستان و كاهش آورد  يآب تنش

جره در خوزستان و در  يكرده است. سد مخزن يسدها را دچار مشكالت جد نيو ا دهيرس زيخوزستان ن

تر  يباعث شده كه مخزن آن خال يسدها است كه تنش آب نياز ا يكيرامهرمز  يشمال شرق يلومتريك 35

 باشد. شهياز هم

 زانيو م هيمتر مكعب بر ثان 2آب به سد جره به صورت متوسط حدود  يورود يدب زانيحال حاضر م در

به وجود آمده در سد جره،  تياست. وضع هيمتر مكعب بر ثان كيسد جره در حال حاضر حدود  يخروج
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 ورده،سد به وجود آ نيدست ا نييمردم پا ازيآب شرب مورد ن نيكه در تام يدشوار طيعالوه بر شرا

 تابستانه كشاورزان است. يها  كشت ازيآب مورد ن نيتام يبرا يجد زنگ خطر

سد  نيا ديدرصد از حجم مف 52شده و  يريسد جره آبگ ديدرصد از حجم مف 48حال حاضر فقط  در

متر مكعب آب در مخزن سد جره بود اما اكنون  ونيليم 152زمان،  نياست. در سال گذشته در هم يخال

 ب آب در مخزن سد وجود دارد.متر مكع ونيليم 119حدود 

خوزستان  يآب به سدها يورود زاني، باعث شده م99و زمستان سال  زييبارش برف و باران در پا طيشرا

و با  نديايبه چشم ب شهياز هم تر يمهم خوزستان خال ينرمال باشد و مخازن سدها طيكمتر از شرا

 دست خود مواجه شوند.  نييآب پا نيدر تام يجد يها چالش

 ديدرصد از حجم مف 48جره، كاهش آورد باعث شده كه تنها  يسد مخزن يبردار امور بهره ريگفته مد به

 152زمان،  نياست. در سال گذشته در هم يسد خال نيا ديدرصد از حجم مف 52شود و  يريسد جره آبگ

مخزن سد  رمتر مكعب آب د ونيليم 119متر مكعب آب در مخزن سد جره بود اما اكنون حدود  ونيليم

 وجود دارد.

 260سد حدود  نياست. حجم كل مخزن ا يمتر از پ 114و ارتفاع  يبا هسته رس يسد خاك كيجره  سد

 متر است. 740سد  نيو طول تاج ا ايمتر از سطح در 497آن  يبردار متر مكعب و تراز نرمال بهره ونيليم

 يسدها ريدو سد بزرگ، به سا نياستان، عالوه بر ا يدر خوزستان و كاهش آورد سدها يآب تنش

جره در خوزستان و در  يكرده است. سد مخزن يسدها را دچار مشكالت جد نيو ا دهيرس زيخوزستان ن

تر  يباعث شده كه مخزن آن خال يسدها است كه تنش آب نياز ا يكيرامهرمز  يشمال شرق يلومتريك 35

 باشد. شهياز هم

سد  نيا ديدرصد از حجم مف 52شده و  يريد جره آبگس ديدرصد از حجم مف 48حال حاضر فقط  در

متر مكعب آب در مخزن سد جره بود اما اكنون  ونيليم 152زمان،  نياست. در سال گذشته در هم يخال
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 متر مكعب آب در مخزن سد وجود دارد. ونيليم 119حدود 

خوزستان  يب به سدهاآ يورود زاني، باعث شده م99و زمستان سال  زييبارش برف و باران در پا طيشرا

و با  نديايبه چشم ب شهياز هم تر يمهم خوزستان خال ينرمال باشد و مخازن سدها طيكمتر از شرا

 دست خود مواجه شوند.  نييآب پا نيدر تام يجد يها چالش

 يسدها ريدو سد بزرگ، به سا نياستان، عالوه بر ا يدر خوزستان و كاهش آورد سدها يآب تنش

جره در خوزستان و در  يكرده است. سد مخزن يسدها را دچار مشكالت جد نيو ا دهيرس زيخوزستان ن

تر  يباعث شده كه مخزن آن خال يسدها است كه تنش آب نياز ا يكيرامهرمز  يشمال شرق يلومتريك 35

 باشد. شهياز هم

رو  نيو از ا كرده يريشروع به آبگ 89جره، سد جره از سال  يسد مخزن يبردار امور بهره ريگفته مد به

 م،يتاكنون شاهد آن هست 90كه از دهه  ييها يجوان خوزستان است و با توجه به خشكسال يجزو سدها

 است. دهيخود نرس تيبه حداكثر ظرف چگاهيه
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قرار  ينيرزميز يو ممنوعه برداشت از آبها يدرحالت بحران يرضو دشت خراسان 34

 -يباد شيفرسا يها هاورد كانونر يرضو خراسان يتومان ارديليم130 خسارت؛ دارد

 11/03/1400روزنامه سبزينه مورخ 

 

 يابانيب ميدرصد وسعت آن در اقل75 رايز شود، يمحسوب م خشك مهيخشك و ن يا منطقه يرضو خراسان

در  يسال و بروز خشك ها يكاهش بارندگ زيو فراخشك قرار دارد. امسال ن خشك مهيخشك، ن يعني

عنوان گردوغبار در منطقه دامن زده است كه  تحت يگريد يطيمح ستيبه مخاطره ز يرضو خراسان

است كه به گفته  يدرحال ني. اكند يدو چندان م 1400در تابستان  يآب استان را در مواجهه با كم كالتمش

 يبحران يها از كانون يمجموع خسارات وارده ناش ،يرضو خراسان يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد

تومان برآورد  ارديليم130از  شياستان ساالنه ب يها رساختيو ز يستيز ،يبه منابع اقتصاد يباد شيفرسا

 .شود يم

و  يآب شرب شهر نيو تأم يگذاشتن اثرات نامطلوب در كشاورز يبر باق افزون يبارندگ كمبود

كه خود  دهد يكرده و گردوغبار را در هوا گسترش م ريپذ بيخشك را در برابر باد آس نيزم ،ييروستا

 همراه دارد. و سالمت مردم به ستيز طيمح يبرا يمخاطرات

 نيا زين يريكو يها و دشت ها ابانيدر منطقه گرم و خشك كشور قرار گرفته است و ب يرضو نخراسا

كه با وزش  شود يباعث م يفصل يها اچهيشدن در  و خشك ياند؛ لذا كاهش بارندگ استان را احاطه كرده

 يشرق جنوب و نوبمناطق ج نيبر ا برخاسته و در هوا معلق بماند. افزون نيزم يگردوغبار از رو يهر باد

 انيسال در آن جر يروزها تر شيكه باد در ب رود يشمار م استان به زيجزو مناطق بادخ زين يرضو خراسان

 .كند يم ديگردوغبار را در منطقه تشد دهيپد وزد، يخاك خشك م يبر رو كه يدارد و زمان
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 خشك خراسان يها باران و دشت كمبود

دشت از 34 ،يرضو خراسان يمعادن و كشاورز ع،يصنا ،يگاناتاق بازر يگفته سرپرست دفتر كشاورز به

 يبارندگ زانيقرار دارد و م ينيرزميز يها و ممنوعه برداشت از آب ياستان درحالت بحران نيدشت ا37

 كاهش داشته است. 57  در بهار امسال استان نسبت به بهار سال گذشته

 ونيليم28و  هزار كي زانيمخازن به م يكسربا متوسط  يرضو گفت: خراسان رنايبه ا زاده يديع شهرام

مصرف  ياضافه كرد: الگو يكشور دارد. و يها استان نيرا در ب يكسر نيتر شيمترمكعب در بلندمدت ب

 خشدرصد آب در ب3/10 ،يدرصد آب در بخش كشاورز4/84كه  دهد ينشان م يرضو آب در خراسان

 شود يب در بخش خدمات مصرف مدرصد آ8/3درصد آب در بخش صنعت و 4/1شرب و بهداشت، 

ها و  قنات  درصد مربوط به آب19ها،  درصد مربوط به چاه63ها،  بخش نيكه از نوع آب مصرف شده در ا

 هاست. درصد مربوط به چشمه18

 

 بروز گردوغبار كجاست؟ منشأ

آن متناسب  مقابله با يها وهيش ديدارد و با يو هم منشأ خارج يهم منشأ داخل يرضو در خراسان گردوغبار

اداره  سيباشد. به گفته رئ يالملل نيدر عرصه ب ژهيو ريمنطقه و اتخاذ تداب يطيمح ستيز طيبا شرا

در  دهيپد نيا روزب ،يرضو خراسان يو اكتشافات معدن يشناس نياداره كل زم يشناخت نيمخاطرات زم

 نيشدت بروز ا به يگو كاهش بارند يسال دارد؛ اما خشك يو هم منشأ خارج ياستان هم منشأ داخل

 .كند يم ديرا در استان تشد دهيپد

خشك  يفصل يها اچهيفاقد علوفه هستند، در يرضو در خراسان ها ابانيب گريد يگفت: از سو يركن جعفر

. كنند يم دياستان تشد نيگردوغبار را در ا دهيبر علت شده و بروز پد ديمز زين ييهوا اناتياند و جر شده

تركمنستان است  قوم هقر يصحرا ،يرضو گردوغبار در خراسان دهيبروز پد يخارج اضافه كرد: منشأ يو
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 گردوغبار موجود در استان است. يها آن از كانون يو منشأ داخل

گفت:  يرضو خراسان يو اكتشافات معدن يشناس نياداره كل زم يشناخت نياداره مخاطرات زم سيرئ

گردوغبار است كه گردوغبارش هم  دهيحوزه بروز پددر  يبحران يها از شهرستان يكيشهرستان سرخس 

اگر جهت وزش باد از شرق به غرب باشد، منشأ بروز  يعنيدارد،  يو هم منشأ خارج يمنشأ داخل

 يها ابانياز ب دهيپد نيتركمنستان است، اما اگر جهت باد از غرب به شرق باشد، منشأ بروز ا گردوغبارش

 داخل استان است.

خود  ده،يآن نبار يكه باران بر رو ينيزم يكشاورزان بر رو يزن شخم اتيعمل گريد يوافزود: از س يركن

سازمان  ياضافه كرد: كار اصل يشده است. و ليگردوغبار در سرخس تبد دهيدر بروز پد يبه عامل مهم

را  گردوغبار ياحتمال يها است كه كانون نيدر حوزه گردوغبار ا يو اكتشافات معدن يشناس نيزم

كند تا  سهيگردوغبار مقا يجو يها ها را با نمونه نمونه نيكند و بعد ا يبردار ها نمونه و از آن يياشناس

 است. يا در چه نقطه يمشخص شود كه منشأ بروز گردوغبار در هر شهرستان

گفت:  يرضو خراسان يو اكتشافات معدن يشناس نياداره كل زم يشناخت نياداره مخاطرات زم سيرئ

 ييشناسا يرضو گردوغبار را در خراسان ياحتمال يها تهران كانون يشناس نيمان زمدر ساز يگروه

به  آورد، يبه اجرا درم خصوص نيسازمان را در ا يها استيدر مشهد س يشناس نياند و اداره كل زم كرده

ا مستقر ه را در شهرستان يجو يبردار نمونه يها ستگاهيكرده و ا يبردار ها، نمونه معنا كه از كانون نيا

تا جنس و منشأ  كند يم زيشده، آنال يجمعآور ها ستگاهيرا كه در ا يصورت ماهانه گردوغبار و به كند يم

 گردوغبارها در هر شهرستان مشخص شود.

مشخص شد، مطالب در قالب  يجنس و منشأ گردوغبارها در هر شهرستان كه نيافزود: پس از ا يركن

مناطق  نيتا ا شود يارائه م يعيطب و اداره كل منابع ستيز طيحو به اداره كل حفاظت م عينقشه، تجم

 شود. يدرختكار اي يپاش مالچ
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طور مثال در  مختلف متفاوت است، ادامه داد: به يها گردوغبار در شهرستان يها كانون كه نيا انيبا ب يو

دق وجود  يح محلدر اصطال اي ايعنوان پال تحت ييها نيبردسكن تا بجستان زم رينقاط مانند مس يبرخ

 ليتبد دوغباراست و به كانون گر نيزم يخشك شدن آب جمع شده رو جهيدر نت يدارد كه نمكزار

 .شود يم

 راًيگفت: اخ يرضو خراسان يو اكتشافات معدن يشناس نياداره كل زم يشناخت نياداره مخاطرات زم سيرئ

از  ها يبردار تا نمونه كشد يطول م سال كياند و حداقل  ها مستقر شده در شهرستان يجو يها ستگاهيا

سهم منشأ گردوغبار هر  ها يربردا نمونه نيها انجام و به تهران ارسال شود؛ اما در ا گردوغبار در شهرستان

 .شود يشهرستان از نقاط مختلف مشخص م

 

 يرضو گردوغبار در خراسان ديكانون شد 6 

در استان  اديز يليو خ اديغبار با شدت زگردو يها كانون يرضو خراسان ستيز طيحفاظت مح ركليمد

شرق شهرستان بجستان،  را شامل شش منطقه در غرب شهرستان سبزوار، شمال شهرستان گناباد، شمال

 برشمرد. باديرشتخوار و خواف و شرق شهرستان تا يها جنوب شهرستان

سرخس،  يها ستانگردوغبار با شدت كم و متوسط استان در شهر يها افزود: عمده كانون يهمت تورج

رشتخوار، بجستان، گناباد،  ه،يدريح والت، تربت كاشمر، مه آباد، ليسبزوار، داورزن، بردسكن، خل شابور،ين

 جام پراكنده هستند. و تربت باديخواف، تا

 يو بردسكن تنها دارا آباد ليكاشمر، خل ه،يدريح جام، تربت تربت يها شهرستان نيب نيادامه داد: در ا يو

حفاظت  ركليطوفان ماسه و گردوغبار با شدت كم هستند. مد ،يباد شيفرسا يداخل ياه كانون

غرب  از فقدان رطوبت خاك از جنوب يناش يريپذ شيگفت: فرسا يرضو خراسان ستيز طيمح

درصد از مناطق 12/5 رد،يگ ياستان را دربر م يجنوب مهين يها و شهرستان شود يآغاز م يرضو اسانخر
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شمال  شابور،يشهرستان ن يمركز يها شهرستان سبزوار، قسمت ير استان در بخش غربد ييمستعد غبارزا

 رد ييها غرب سرخس و پهنه شهرستان گناباد، جنوب شهرستان خواف و رشتخوار، شمال و جنوب

 .شود يجام را شامل م و تربت باديتا يها شهرستان

 يكشت و كار در اراض ريتأث تحت يرضو در خراسان ياهيپوشش گ يريپذ شيافزود: شاخص فرسا يهمت

در كالس  ياهيپوشش گ يريپذ شيفرسا يطور نسب است و به يعيطب يها ها و پوشش باغ ،يكشاورز

هزار هكتار معادل 298و  ونيليم استان به مساحت پنج يو جنوب يغرب يها در شهرستان دتريشد

 از كل مساحت استان است. درصد47/86

 يها طور عمده در شهرستان به اديبا كالس متوسط و ز يريپذ شيسافر يدارا يادامه داد: اراض يو

صورت پراكنده با مساحت  والت و رشتخوار و به سبزوار، گناباد، خواف، بردسكن، سرخس، داورزن، مه

قرار  يو جغتا نيخوشاب، جو روزه،يف شابور،يجام، مشهد، ن تربت باد،يتا يها كم و محدود در شهرستان

 دارد.

مختلف گردوغبار  يها كالس يزيگفت: محدوده غبارخ يرضو خراسان ستيز طيظت مححفا ركليمد

تن در 359هزار و 235 زانيم هكتار به75هزار و 328و  ونيليم به مساحت سه يرضو در خراسان يخارج

 تطوفان ماسه و گردوغبار در استان به مساح ،يباد شيفرسا يداخل يها كانون يزيسال و مقدار غبارخ

 تن در سال است.338هزار و 219 زانيم هكتار و به788هزار و 540و  ونيليدوم

 ستيز طيگردوغبار، سازمان حفاظت مح دهيمقابله با پد يياجرا نامه نييآ 3افزود: به استناد ماده يهمت

خاستگاه  يكشور و سازمان هواشناس يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يمكلف است با همكار

 يها دستگاهو اطالعات الزم را به  ييو اقدامات اجرا ييگردوغبار را شناسا ديتول يو خارج يداخل

انجام گرفته  يرضو گردوغبار در خراسان يداخل يابياساس مطالعات منشأ نياعالم كند كه بر ا ربط يذ

 است.
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 واحد218كشور،  يسطح يشناس نيزم ياز نقشه واحدها ينقشه واحد كار هيمنظور ته ادامه داد: به يو

انجام  يرضو در خراسان يدانيم ديمنظور بازد هكتار به292هزار و 928و  ونيليم به مساحت پنج يكار

 گرفته است.

مقابله با  يسال گذشته برا انيتا پا 1396گفت: از سال يرضو خراسان ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 اهانيل كاشت گشام يرضو خراسان ستيز طيتوسط اداره كل حفاظت مح يگردوغبار اقدامات دهيپد

 تيريبرنامه مد يهكتار، اجرا480گردوغبار در سطح  يبحران يها در كانون يآب سازگار با كم

از عرصه  ياريو آب يبزنگان، حفاظت، واكاو يبردار تجن و نقشه يآب ازيبزنگان، برآورد ن يبوم ستيز

حفاظت، قرق و  ،ينواتو مراقبت س ياريآب ش،يپا يها ستگاهيا زاتيتجه ديو خر يراهبر ،يهكتار480

 پروانه چرا انجام گرفته است. ديخر

 

  يباد شيفرسا يها كانون شمار يب خسارات 

مقابله  يمتول يياجرا يها از دستگاه گريد يكيعنوان  به يرضو خراسان يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد

به منابع  يباد شيفرسا يانبحر يها از كانون يگردوغبار در استان، مجموع خسارات وارده ناش دهيبا پد

 تومان برآورد كرد. ارديليم130از  شياستان را ساالنه ب يها رساختيو ز يستيز ،ياقتصاد

كه  شود ياطالق م يباد شيفرسا ريتأث به آن بخش از مناطق تحت يبحران يها گفت: كانون يفنود محسن

هكتار گستره  ونيليم7/11اد: از مجموع ادامه د ي. وكند يمنطقه خسارت وارد م يو اقتصاد يستيز به منابع

كه  رديگ يدربر م يعيطب منابع يها درصد آن را عرصه70هكتار، معادل حدود  ونيليم1/8از  شياستان، ب

كشور است  يها ابانيدرصد از ب4/18درصد آن و 50هكتار، معادل  ونيليم5/5از  شياستان ب يابانيب ياراض

 كشور را دارد. يابانيب يها سطح جنگل نيتر شيهزار هكتار، ب574با  يرضو و خراسان

در  تر شيب يباد شيفرسا ريتأث گفت: مناطق تحت يرضو خراسان يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد
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شهرستان 24در  يمنطقه اصل9هكتار هستند و شامل  ونيليم47/2اند كه  واقع شده يرضو جنوب خراسان

 ركانون د30هكتار در قالب  ونيليم26/1ستان هم ا يباد شيفرسا يبحران يها و كانون شوند يم

 شهرستان هستند.22

 يجو يها يداريو ناپا يعيطب از منابع هيرو يب يها يبردار مشكالت متأثر از بهره نيتر افزود: عمده يفنود

 ديو تشد يباالدست، كاهش بارندگ يدر اراض يآب شيمخرب همراه با فرسا يها البيوقوع س توان يرا م

برشمرد كه مراكز  يابانيو مناطق ب دست نييپا يدر اراض يباد شيفرسا دهيو بروز پد ها يسال خشك

 نيرا به ا يريناپذ قرار داده و خسارت جبران ديرا مورد تهد يترابر ساتيو تأس يمسكون ،ينظام ،ياقتصاد

 .كند يوارد م ياتيح يها ستميكالم اكوس كيمراكز و در 

 

 است يمتوسط بارش جهان چهارم كي يرضو خراسان يها يبارندگ 

است  يدرحال نيمحاسبه شده و ا متر يليم207حدود  يرضو اضافه كرد: متوسط بارش ساالنه خراسان يو

 يعنيبرآورد شده،  متر يليم780و متوسط بارش جهان  متر يليم243كشور  يبارندگ نيانگيكه م

استان جزو مناطق  نيوده و اب يمتوسط بارش جهان چهارم كيحدود  يرضو خراسان يها يبارندگ

 .شود يجهان محسوب م باران كم

 كنواختي يرضو در خراسان ها يبارندگ عيگفت: توز يرضو خراسان يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد

بارش متوسط ساالنه  نيتر كم ابد،ي يمقدار آن از شمال به جنوب استان كاهش م يطور كل و به ستين

 زانيم بهمقدار بارش در قوچان  نيتر شيبوده و ب متر يليم04/12دار در خواف به مق يرضو خراسان

 محاسبه شده است. متر يليم308

مقابله با  ياز محل صندوق توسعه مل 98استان در سال نيافزود: مجموع اعتبارات مصوب ا يفنود

و  ديتومان رس ارديليم27سال به  نيدر ا افتهي صيتومان بود كه كل مبلغ تخص ارديليم13گردوغبار حدود 
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اداره كل  يعموم ياز محل درآمدها ييزدا ابانيب يها اجرا شد، اما اعتبارات مصوب مل درصد پروژه100

 تومان بود. ونيليم800و  ارديليم در سال گذشته سه يرضو خراسان يعيطب منابع

هكتار 800هزار و  را سه يرضو اجرا شده مربوط به مقابله با گردوغبار در خراسان يها پروژه يو

هكتار قرق، 875هزار و  هكتار كنترل رواناب، سه200هزار و  و مراقبت، پنج ياريتوأم با آب يكار نهال

لومتر ساخت يك50كاشت،  دست يها جنگل تيريهزار هكتار مد دام، سه يچرا تيريچهارهزار هكتار مد

 ذكر كرد. رزندهيبادشكن غ جاديا لومتريك20و  ريگ تله رسوب

 يزداريو آبخ يعيطب گفت: برنامه امسال اداره كل منابع يرضو خراسان يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد

 ارديليم60روان با اعتبار حدود  يها شن تيو تثب ييزا ابانيمقابله با ب يپروژه برا11شامل  يرضو خراسان

 هكتار است.200هزار و 341تومان در عرصه حدود 

 

 گردوغبار دهيمقابله مؤثر با پد يبرا ييشنهادهايپ

مطرح است كه  يو مل يدر سطح استان يشنهاداتيپ يرضو گردوغبار در خراسان دهيمقابله با پد يبرا

 را به حداقل رساند. دهيپد نياز ا يسوء ناش راتيتأث توان يها م درصد از آن50درصورت تحقق حداقل 

گردوغبار با  تيريسند مد ديباره معتقد است با نيدر ا يرضو خراسان يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 يمتول يها دستگاه نيب ييهمگرا قيطر نيشود تا از ا هياستان ته نيمشهد در ا يدانشگاه فردوس تيمحور

 .ديوجود آ در امر گردوخاك به

شهر معادن شن و  نيبا اشاره به منشأ گردوغبار در شهرستان مشهد گفت: در شرق ا ياوران محمدرضا

وزش باد  كه يآن معادن آهك، سنگ و گچ قرار گرفته است و زمان يقشر ماسه و در شمال و جنوب

 نيدر ا ديبا هك كند يم دايپ انيمعادن در هوا جر نيبرداشت شده از ا ريذرات معلق از ذخا افتد، ياتفاق م

 كرد. ريتدب نهيزم
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 ه،يرضو يها گردوغبار در بخش دهيمقابله با پد يبرا يسازمان جهاد كشاورز استيها را س توسعه باغ يو

 دايآرام توسعه پ مناطق آرام نيپسته در ا يها تبادكان و احمدآباد در اطراف مشهد دانست و ادامه داد: باغ

 غالب در برابر گردوغبار خواهد بود. دهيو پد كند يم

گردوغبار  دهيرا در مقابله با پد يمردم هياز سرما يريگ بهره يرضو خراسان يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

در  يحفاظت يمنظور دانست و گفت: انجام كشاورز نيا يبرا يمؤثرتر از جذب اعتبارات دولت اريبس

موارد  ديگردوغبار با ياه كانون يگردوغبار است؛ اما برا دهيمؤثر در برابر پد يا ها مؤلفه شهرستان يبرخ

 را هم مدنظر قرار داد. يگريد
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 11/03/1400زاري تابناك مورخ خبرگ !كند يبا كشور چه م ي: خشكسالينفوگرافيا
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 استير ياز نامزدها يمردم يمطالبه ا ؛يو آبخواندار يزداريآبخ |»يزداريمعجزه آبخ«

 12/03/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي جمهور

 

 يمساله به مطالبه مردم ني) باعث شده االبي(پخش س يو آبخواندار يزداريمتعدد آبخ يايو مزا آثار

 بدان اهتمام ورزند. يرجمهو استير يدهايشود و الزم است كاند ليتبد

) را البي(پخش س يو آبخواندار يزداريآبخ ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

به خصوص در مناطق  تيو رفع فقر و محروم يعمران، آبادان يبرا يقطع ياز راهبردها يكيتوان  يم

 ،يياشتغالزا الب،يانند كنترل و مهار سم يو آبخواندار يزداريآبخ شماريب ديدانست. آثار و فوا ييروستا

 ،يجوامع محل شتيقنوات، بهبود مع ياياح زگردها،يلغزش، كنترل ر نيزم ن،يمقابله با فرونشست زم

 يباالدست نيمساله در اسناد و قوان نيباعث شده است ا رهيبودن و غ نهيدرآمد كشاورزان، كم هز شيافزا

منابع آب، قانون برنامه  يها استيس ست،يز طيمح يكل يها استيمانند س رانيا ياسالم ينظام جمهور

 شود. حيبدان تصر رهيتوسعه ششم و غ

بدان توجه شده است  يبخوب يباالدست نيدر اسناد و قوان يو آبخواندار يزداريمساله آبخ نكهيوجود ا با

 ليدل نيو به هم وجود ندارد زيجامع حوزه آبخ تيريو مد يزداريمجزا درباره آبخ يمتاسفانه قانون يول

 نيدر ا يانبوه مردم يادرخواست ه يكمبود اعتبارات، جوابگو ليبه دل يزدارياقدامات انجام شده آبخ

درباره استقبال » استان قم يزداريو آبخ يعيسابق منابع طب ركليمد« يسجاد يدمحمدتقي. سستيباره ن

نگاه مردم مردم و  رياخ يال ها: در سديگو يم يو آبخواندار يزداريآبخ يگسترده مردم از طرح ها

 يزداريقبالً مردم نسبت به آبخ است،خوب شده  يليخ ،يو آبخواندار يزدارينسبت به آبخ يجوامع محل

 نيا گفتند  يو م كردند  ياعتراض م زين يبودند و گاه نندهبي صرفاً ها، بودند و هنگام انجام پروژه گانهيب

 كردند،  ياعتراض م يكه جوامع محل هايي -در همان سال قاًي، دقشود نهيهز يگريد يدر جا دباي ها -بودجه
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 يليامر باعث شد آنان خ نيخسارت به آنان را گرفت و ا يجلو يزداريآبخ هاي -آمد و سازه يليس

 يليتكم يافراد، اصرار داشتند فازها نيصورت خودجوش جشن گرفتند و بعدها هم خوشحال شوند و به

 .شود  ياجرا نم يليتكم يه مطالبه داشتند و معترض بودند كه چرا فازهامسئل نيا ياجرا شود و برا

 اتيانجام عمل يبرا نانيدرباره مطالبه گسترده روستانش يزداريو آبخ يعيكارشناس منابع طب نيا

طور  به اند -دهيرا د يزداريآبخ ي: مردم چون اثرات و كاركردهاديگو يم يو آبخواندار يزداريآبخ

 هاي -حدرخواست انجام طر 60حدود  يزيپروژه ها دارند، مثال در استان قم چ نيامداوم درخواست 

دنبال  دباي ها -درخواست نيجواب دادن به ا يشده است و برا افتيدر ياز طرف جوامع محل يزداريآبخ

 .شود انجام ها -پروژه نيو مردم ا يتا با مشاركت دولت، جوامع محل ميهست يسازوكار

از طرح  انيياستقبال گسترده روستا يعلت اصل انياستان قم، در ب يزداريو آبخ يعيع طبسابق مناب ركليمد

 ياز طرح ها انيياستقبال گسترده روستا يمعتقد است: علت اصل يو آبخواندار يزداريآبخ يها

شده و  ناآش يزداريو آثار متعدد آبخ ديبا فوا يآن است كه جوامع محل يو آبخواندار يزداريآبخ

 ريتأث ليبر كنترل و مهار س يزداريچطور آبخ اند -دهياند؛ مثالً د لمس كرده يخوب مثبت آن را به راتيتأث

 اذعان خودشان و اند كرده مشاهده خود قنوات و ها -چاه يرا رو يزداريآبخ ريتأث نكهيا زيداشته است و ن

چند  شانهاي -چشمه و قنوات و ها -چاه يدب ده،در مناطق انجام ش يزداريآبخ هاي -كه طرح زماني از دارند

 ريو مساكن و سا هابني ها، -دام ها، باغ مزارع، حفظ باعث ها -طرح نيا نكهيا اياست  افتهي شيبرابر افزا

توسط مردم و جوامع  يزداريآبخ يتقاضا برا نيخاطر هم شده است و به لياز س يجوامع محل ساتيتأس

 است. شيرو به افزا يمحل

 

 مردم است يبات اصلقنوات از مطال ياياح

قنوات با انجام  ياياح نكهيبا اشاره به ا زين يجهاد كشاورز ريمعاون آب و خاك وز يمراد اكبر يعل
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متر مكعب بر اساس  ونيليم 8تا  5شده است گفت: ساالنه  ليمردم تبد يبه مطالبه اصل يزداريآبخ اتيعمل

آنها  ابيكشور در پا ياضهزار هكتار از ار 800و  شود يم نياز قنوات تام يمنابع آب ييآب و هوا طيشرا

 است.

 يدر باالدست آن است كه برا يزداريآبخ اتيانجام عمل ازمنديقنوات، ن ياياح يبرا ،يگفته اكبر به

و در كل  ميدار يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يو همكار يبه كار جمع ازيامر ن نيتحقق ا

 .طلبد يرا م يمشاركت عموم

سال  15از قنوات به مزارع گفت:  يبودجه آبرسان فيبا اشاره به حذف رد يجهاد كشاورز ريوز معاون

كه با  ميهست ها يآن مجبور به مراجعه به استاندار افتيدر ياست كه اعتبارات آن اخذ شده است و ما برا

از مطالبات  نيما اا رديگ يقرار نم تيقنوات در اولو يايدارند، اح ياديمشكالت ز زيآنها ن نكهيتوجه به ا

 مردم است. ياصل

، و مطالبه فراوان جوامع 1400 يجمهور استيرو بودن انتخابات ر شيآنكه با توجه به در پ يانيپا نكته

 ،يو آبخواندار يزداريآبخ اتينسبت به انجام عمل ييروستا يبه خصوص جوامع محل ،يو شهر ييروستا

به آثار و  هحساس بوده و با توج ،يمطالبه اساس نينسبت به ا يجمهور استير يالزم است نامزدها

 ،يو آبخواندار يزداريآبخ يو فرهنگ ياجتماع ،ياسيس ،يمتعدد آن در ابعاد اقتصاد يدستاوردها

 يرسانه ها قينموده و از طر نيباره تدو نيمدت و بلندمدت خود را در ا انيكوتاه مدت، م يها برنامه

 .نديم نمابه مردم اعال مايبه خصوص صداوس يجمع
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خبرگزاري همشهري آنالين  –ي جمهور استير يداهايسؤال حوزه آب از كاند 13

 12/03/1400مورخ 

 

در دولت  حيصح يها استينتخاب سكشور، ا ياقتصاد يها بخش ريبخش آب بر سا ياثرگذار ليدل به

 داشته باشد. زيدر كشور ن ديدر جهش تول يمهم ريتأث تواند يم ديجد

 

 
 

 16مصلحت:  صيمجمع تشخ ستيز طيمح تهيعضو كارگروه آب كم -يآباد نزل ميدابراهيس -يهمشهر

دوره از انتخابات، حوزه آب و مسائل  ني. در اشود يانتخاب م رانيا جمهور سيرئ نيهشتم گريروز د

آن و  دمحدو دشوندهيكشور با منابع آب تجد طيشرا رايبرخوردار است؛ ز يا ژهيو تيآن از اهم رامونيپ
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جامع و  يا برنامه ازمنديكرونا، ن ياز پاندم يمصرف ناش شيو افزا رياخ سابقه يب يها يبا توجه به خشكسال

 باشد. نيسرزم يداريپا كننده نياست تا تضم قيدق ينگرش

در  حيصح يها استيكشور، انتخاب س ياقتصاد يها بخش ريبخش آب بر سا ياثرگذار ليدل به نيهمچن

آثار  يموارد داشته باشد. اگرچه در زيدر كشور ن ديدر جهش تول يمهم ريتأث تواند يم ديدولت جد

 گرشتر ن اقدامات و راهكارها در بخش آب مورد توجه است، اما نكته مهم مدت انيمدت و م كوتاه

از  ييها موارد، پرسش نيو حساس است. با توجه به ا ياتيموضوع ح نيبه ا ديبلندمدت دولت جد

 :شود يمطرح م يجمهور استيمحترم ر يداهايكاند

) ليو س ي(خشكسال يكيدرولوژيه يجد يها دهيپد تيريمدبرخورد و  يراهكار دولت شما برا -1

 ست؟يدر كشور چ

به  دنيمنابع آب و رس نانيقابل اطم النيو ب شيشفاف پا ستميس جاديا يبرا ندهيراهكار دولت آ -2

 ست؟يمختلف كشور چ يها در بخش يزير آب قابل برنامه يعدد واقع

همچنان  اير دولت شما چقدر است؟ آكشور د ريدپذيتجد يها قبول برداشت از آب قابل زانيم -3

 د؟يكن يمنابع را برداشت و مصرف م نيدرصد ا 80از  شيب

موجود  يها تمام طرح ايآ د؟يحوزه دار نيدر ا تمام مهين يها اعتبار طرح نيتأم يبرا يچه راهكار -4

به  يو اقتصاد يطيمح ستيآب را با همه مشكالت ز يساز نيريانتقال آب و ش يها ازجمله طرح

 د؟يرسان يمام مات

است،  دهيرس بيبه تصو يتازگ كه به »نيسرزم شيآما يسند مل«نحوه برخورد دولت شما با  -5

 چگونه است؟

و  يمحل يمناقشات آب تيريمد يراهكار شما برا ر،ياخ يها يو خشكسال يآب با توجه به كم  -6

 ست؟يدر كشور چ يا منطقه
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 يترمكعب هدررفت آب در بخش كشاورزم ارديليم 30تا  25از حدود  زانينظر شما چه م به  -7

 ست؟يچ يدر كشاورز يور بهره يقابل كاهش است و راهكار ارتقا

مترمكعب آب  ارديليم 13كه منجر به اتالف حدود  ،يكشاورز عاتيكاهش ضا يبرا ايآ -8

 د؟يدار يا برنامه شود، يم

 شيلقوه ببا تيو استفاده از ظرف يكاهش هدررفت آب در بخش شهر يراهكار دولت شما برا -9

 ست؟يآن چ يمترمكعب ارديليم كياز 

آب شرب مردم در  نيتأم نيكاهش مصرف آب در شهرها و تضم يبرا ندهيراهكار دولت آ  -10

از نظر دولت شما  يبخش شهر يشده برا يمصرف هدفگذار يالگو ست؟يچ رو شيپ يها سال

 د؟يرس ديچگونه است و چطور به آن خواه

در كشور و استفاده از  يپساب شهر هيو تصف يآور جمع ستميس يارتقا يراهكار دولت شما برا  -11

مترمكعب) در كاهش برداشت از منابع و  ارديليم 2,2بخش (در حدود  نيبالقوه ا يها تيظرف

 ست؟ياستفاده مجدد، چ يبرا يبازگردان

مترمكعب  ارديليم 11در كشور، كه حدود  ستيز طيحداقل حقابه مح نيتأم يدولت شما برا ايآ  -12

 دارد؟ ي، راهكاراست

 يها برنامه هفتم توسعه كشور با دولت شما، چگونه چالش يو اجرا نيتدو يبا توجه به همزمان  -13

 د؟يكن يدنبال م ياتيصورت عمل حوزه آب را در آن به
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درصد 30را  يخراسانشمال يها، حجم آب قناتها قنات يروبيو عدم ال قيعم يها حفر چاه

 – ها يتوجه يبا تداوم ب يخراسان شمال يها اتمرگ قن احتمال؛ كاهش داده است

 12/03/1400روزنامه سبزينه مورخ 

 

 يدر حال نيا روند؛ يشمار م به يدر استان خراسان شمال يآب كشاورز كننده نياز منابع تأم يكي ها، قنات

از  هيرو ياستان با برداشت ب نيا يها از قنات ياريبس يگذشته، حجم آبده يها سال ياست كه ط

 زيو امسال ن افتهيكاهش  يرش نزوالت جوو عدم با قيعم يها حفر چاه  لهيوس به ينيرزميآب ز يها  سفره

حجم آب  يدرصد30كاهش  ن،يبر ا شده است. عالوه تر ميوخ يسال خشك يها در پ آن تيوضع

ها به  آن يتوجه يو ب نيآنچه تعدد وراث و مالك ليدل به رياخ يها در سال ياستان خراسان شمال يها قنات

آب را در معرض مرگ  ريخامنابع ذ نيتر يميقد شود، يعنوان م يها و كاهش بارندگ قنات يروبيال

 قرار داده است. يجيتدر

آب حدود  رهيرشته قنات با حجم ذخ623 ،ياكنون در استان خراسان شمال هم ،يآمار رسم براساس

شرق  خطه شمال نيا يكشاورز يهزار هكتار از اراض31مترمكعب وجود دارد كه حدود  ونيليم100

 و يسال خشك ليدل گذشته به يها در سال دهد ينشان م يكارشناس يها يرس. بركنند يم ياريكشور را آب

 است. افتهيدرصد كاهش 10ها حدود  قنات نيا يآبده زانيم ها، تيتعدد مالك ليدل به يروبيعدم ال

 يها در سال يها در استان خراسان شمال قنات يآبده يشروع روند كاهش ،يكارشناس يها يبررس براساس

 زانياكنون م است، باعث شد هم يسال خشك ديو تشد يروبيدر ال رياز تأخ يمده آن ناشكه بخش ع رياخ

 نيتر يميقد يجيمرگ تدر تواند يم يمترمكعب برسد و تداوم روند فعل ونيليم70ها به مرز  آن يآبده

 رقم بزند. يريرا در مناطق كو يآب ريمنابع ذخا

 يها مترمكعب آب از قنات ارديليم9به  بينه قرقبل ساال دهه كيتا  ،يكارشناس يها يبررس براساس
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تاكنون،  80دهه ليو از اوا دهيمترمكعب رس ارديليم اكنون به هفت زانيم نياما ا شد، يكشور استحصال م

هستند كه   دهيعق نيبر ا امر انياز دست رفته است. متول رانيها در ا ساالنه قنات يمترمكعب آبده ارديليم سه

ها شده  قنات يكاهش آبده ايشدن  ها، باعث خشك آن  يروبيبه ال يتوجه يها و ب اتقن ميحفر چاه در حر

 است.

 

 ها سرآغاز مرگ قنات ق،يعم يها چاه حفر 

 رياست كه در ز يكانال ايگفت: قنات، آبراهه  رنايبه ا يآب يها كارشناس سازه كيارتباط،  نيهم در

 ني. ااندازد يم انيبه جر نيبه سطح زم دنيرس يب براكانال آب را از مناطق پرآ نيو ا شود يحفر م نيزم

سمت  و به رنديگ يم شمهمرتبط است كه از مادر چاه سرچ ييها چاه با رشته نيكانال در عمق زم اي يجو

. كانال قنات ممكن شوند يم دهيكش شود، يم تيبه سطح هدا نيرزميكه آب از ز ييجا يعنيمظهر قنات، 

 ادامه داشته باشد. لومتريك نيچند ن،يبه سطح زم دنياست تا رس

قنات شدند،  نيجانش جيتدر به قيعم يها گذشته، چاه قرن مياز حدود ن كه نيبا اشاره به ا يمانيا مهرداد

 ياديز يها و كاهش سطح منابع آب موجب شد قنات رمجازيو غ قيعم يها اظهار كرد:  احداث چاه

 ديقنات ام يايبه اح توان يشدت افت كند، نم به ينيرزميكه آب ز يخشك شوند و متأسفانه در موارد

 بست.

در  يبر تنش آب ياز كاهش بارندگ شيها ب آن نكردن يروبيو ال اءيها و اح به قنات يتوجه يافزود: ب يو

ها، منابع آب استان را  قنات ميدر حر قيعم يها چاه هيرو يتر، حفر ب گذاشت و از آن مهم ريها تأث قنات

 رد.ب نيو از ب ديمك

رشته قنات وجود دارد كه در صورت 632استان  نيگفت: در ا يخراسان شمال يكارشناس منابع آب نيا

 ميدر حر كه نيا يجا به ديآب منطقه را برآورده كنند. با ازياز ن يبخش بزرگ توانند يها، م توجه به آن
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 .ميكن اءياحه و ها را زند قنات م،يها شو آن  يو باعث كاهش آبده ميها مجوز حفر چاه ده آن

 

 ها قنات ياياح يمهم برا ياقدام ،يروبيال 

 يها ها ارزش قنات يدانست و اظهار كرد: نابود اءياح يمهم برا يها از برنامه يكيقنات را  يروبيال يمانيا

ما  اكانيآب ن يهنرمندانه، شاهكار معمار يها سازه نيو ا برد يم نياز ب زيها را ن سازه نيا يفرهنگ

و خشك باز  يرينقاط كو ياقصگردشگران را به  يها، پا با استفاده از آن توان يو م شوند يمحسوب م

در ابعاد مختلف  ،يگردشگر يو حت يا آب منطقه ،يمسئوالن مرتبط اعم از جهاد كشاورز ديكرد. با

 ها تالش كنند. قنات ياياح يبرا

و  انييروستا يجيها، مهاجرت تدر ن قناتشد معتقد است متروكه ياستان دانشگاه استان خراسان شمال نيا

 دارد. يدر پ م،ياكنون شاهد آن هست هم كه نياز ا شيرا ب ينينش هيكشاورزان به شهرها و رشد حاش

با  ديآب استان نباشد، اما با يازهايهمه ن يپاسخگو نكيا خاطرنشان كرد: قنات ممكن است هم يمانيا

مصرف آب در بخش  نينو يها ها و توسعه روش ناتق ياياح يعني د،يكهن و جد يها وهيش قيتلف

 كرد. نهيفشار، مصرف آب را به تحت ياريآب يها مثل طرح يكشاورز

 

 ها اصالح شود قانون ارث در مورد قنات ديبا 

دارند و با مشاركت كشاورزان  يسنت يستميها س گفت: قنات زين يخراسان شمال يخبرگان كشاورز عضو

قنات  يايو اح مي. ترمشوند يم اءيو اح ميترم شود، ينسل منتقل م به ها نسل سال يكه ط ياصول يو بر مبنا

 ،يبه عبارت ايآب قنات  زبرداران ا بهره هيو بق شد يم تيريكه مالك قنات بود، مد يدر گذشته توسط فرد

 داشتند. يبا او همكار زيآب ن گريد يشركا

 اديتعداد شركاء ز ن،يها به وارث و با انتقال قنات بر اساس قانون ارث يفعل طيافزود: در شرا يكاظم يعل
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 .كنند ينم يها همكار قنات يايو اح يروبيها، در مورد مرمت، ال برداران از قنات از بهره كدام چيشده و ه

موظف و  يحداقل وارثان به شكل قانون ايقانون ارث در مورد قنات اصالح شود  ديمعتقد است با يو

مانده از چندهزار سال قبل باشند، چراكه در اثر  يبرجا يفرهنگ راثيعنوان م بهقنات  يمكلف به نگهدار

اكنون در حال  بودند،قبل مورد استفاده كشاورزان  دهه كيكه تا  ييها قنات تر شيمالكان،  ب يتوجه يب

 بود. مياهخو زين يو دام يمزارع كشاورز يقطعاً شاهد نابو ،يمنابع آب نيرفتن ا نيهستند و با از ب ينابود

 

 ها قنات دنيخشك يعامل اصل ق،يعم يها مجوز حفر چاه صدور

ها  قنات دنيخشك يبرا يمعضل و عامل اصل نيتر را مهم قيعم يها حفر چاه يصدور مجوز برا يكاظم

قنات  يبرا يميحر ديبا ق،يعم يها صدور مجوز چاه يبرا ديدانست و اظهار كرد: با رياخ يها در سال

سازها  و ساخت يبرا يميحر زين يخيآثار تار يبرا كه نيشود؛ كما ا ينيب شيماندگار پ راثيعنوان م به

 را حفظ كند. يخيتار مياز حر ياديلحاظ شد و توانست بخش ز

 يبرا يا يو متول شود يحال خود رها م به هيدر ثان تريل80آب  يقنات با دب ،يفعل طياضافه كرد: در شرا يو

 تواند يم زين زانيم نيتر از ا كه كم قيعم يها چاه يبرا ربط يذ يها ستگاهد يآن وجود ندارد، ول ياياح

قنات حداقل در مناطق  اركردبرطرف و ك ديها با تناقض ني. اكنند يداشته باشد، مجوز صادر م يدب

 شود. اءياح يريكو

 

 ها قنات يروبيال ياعتبار برا كمبود 

و  يكاهش بارندگ زين يخراسان شمال يكشاورز سازمان جهاد يو مهندس يامور آب و خاك و فن ريمد

 نيو همچن رمجازيغ يها و چاه ينيرزميز يها از منابع آب هيرو يبرداشت ب ،ياپيپ يها يسال خشك

 رگو مد يعوامل كاهش آبده نيتر از مهم كرد، يها منتقل م كه آب را به قنات ييرهايانحراف مس
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 اعالم كرد. يمنابع آب نيا يجيتدر

رشته قنات دارد و كه 632 يدر استان خراسان شمال ،ياظهار كرد: بر اساس آمار رسم يديس ميدابراهيس

 دارند. يروبيو ال يبه مرمت، بازساز ازيرشته قنات ن150رشته قنات خشك و 40حدود 

در  نياست؛ ا ازيتومان اعتبار ن ارديليم25ها به حدود  قنات نيا يمرمت و باساز ،يروبيال يافزود: برا يو

اعتبار  نيكه با ا افتيبخش اختصاص  نيتومان اعتبار به ا ارديليم است كه در سال قبل حدود پنج يلحا

سازمان جهاد  اريدر اخت الزماعتبار  ديبا يروبيال يدر اجرا عيتسر يشد و برا يروبيرشته قنات ال22

 .رديقرار گ يكشاورز

كه  يا گونه شدند، به يروبيبار ال5/1 نيانگيم طور كنون به تا 92استان از سال يها اضافه كرد: قنات يديس

تاكنون دوبار  92استان از سال يها از قنات يانجام شد؛ اگرچه برخ يروبيمورد ال985مدت  نيدر ا

به اعتبار شناور  ازيشوند، ن يروبيال يمنابع آب نيا ديسال با هر سه تا پنج كه نيا ليدل به ياند، ول شده يروبيال

 .ميبخش دار نيدر ا

را  يهزار مترمكعب در سال حجم آبده15تا حدود  تواند يقنات م لومتريك كيهر  يبازساز ،يگفته و به

 دهد. شيافزا

 ازياستان آب مورد ن يها قنات كه نيا انيبا ب يجهاد كشاورز يو مهندس يامور آب و خاك و فن ريمد

ها در همه نقاط استان وجود  تكرد: قنا ديتأك كنند، يم نيرا تأم يكشاورز يهزار هكتار از اراض31

 گرمه و جاجرم و مانه و سملقان استقرار دارند. ن،ياسفرا يها تعداد قنات در شهرستان نيتر شيدارند، اما ب

 

 رمجازيغ يها در محاصره چاه يخراسان شمال قنات 

 يها قنات ياز كاهش آبده زين يخراسان شمال يا شركت آب منطقه هيمطالعات پا تيريمد سرپرست

استان در سال گذشته  يها آب از قنات هيگرفته، حجم تخل صورت يها يبررس ياستان خبر داد و گفت: ط
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 مترمكعب بوده است. ونيليم86، 98مترمكعب و در سال ونيليم76

 ونيليم10استان،  يها آب از قنات هيتخل زانيگرفته، م صورت يها يخاطرنشان كرد: در بررس يميابراه

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م12ها نسبت به دوره قبل،  آن يآبده زانيو م افتهيمترمكعب كاهش 

 

 يدر خراسان شمال رمجازيحلقه چاه غ5هزار و 4 ييشناسا

گفت: در حال حاضر چهارهزار و  زين يخراسان شمال يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

مترمكعب آب  ونيليم36 ،يمنابع آب نيز اشده است كه ا ييدر استان شناسا رمجازيپنج حلقه چاه غ

 .شود يبرداشت م

در استان  يكشاورز رمجازيحلقه چاه غ675و  هزار كيواسطه اظهار كرد: تاكنون در مجموع  ديوح 

و در مصرف منابع  يريمترمكعب آب جلوگ ونيليم150ها، از برداشت حدود  چاه نيمسدود و با پلمب ا

 شده است. ييجو صرفه ينيرزميز

 شود، يمترمكعب از منابع آب استان كاسته م ونيليم15تا  10 رمجاز،يساالنه با برداشت غ كه نيا انيبا ب يو

 كنند. تيريكشاورزان مصرف آب را مد ديمشكل همچنان وجود دارد و با نيخاطرنشان كرد: ا

 يدر راستادشت استان در دست اقدام است و 11ها در چهار دشت از  پروانه چاه ليافزود: تعد واسطه

برداشت از  از اضافه يريجلوگ رمجاز،يغ يها منابع آب، بستن چاه يبخش و تعادل اءيطرح اح ياجرا

بود،  يا آب مجاز كه در دستور كار شركت آب منطقه يها چاه يها پروانه ليمجاز و تعد يها چاه

 .افتيهمچنان ادامه خواهد 

ها در  برداشت در پروانه زانيپروانه، م يدارا يها اهبرداشت از آب چ ليتعد يبا اجرا كه نيا انيبا ب يو

حفر شده و پروانه  شيپ يها ها كه در دهه درصد از چاه 60تا  50گفت:  شود، ياعمال م ديزمان تمد

 .شوند يم ينيرزميدر برداشت از منابع ز تياند، مشمول اعمال محدود كرده افتيدر
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 قيعم مهيحلقه چاه ن483دوهزار و  ق،يحلقه چاه عم557و  هزار كيچشمه، 184هزار و  سه يشمال خراسان

 است. يمنابع آب نيوابسته به ا زين يكشاورز يهزار هكتار از اراض344رشته قنات دارد و حدود 632و 

مصرف  يدر حوزه كشاورز يخراسان شمال ريدپذيتجد يها درصد آب87از  شيب دهد ينشان م ها يبررس

-روانيدشت استان، چهار دشت شامل دشت ش11از  يسال خشك ليدل به رياخ يها و در سال شود يم

ممنوعه و تنها سه دشت شامل  زيچهار دشت ن ،يممنوعه بحران آباد يجاجرم و صف ن،يفاروج، اسفرا

 دشت آزاد است. دانيم يغالمان، مانه و قور يها دشت
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ز در مصرف آب/ چگونه ا ييجو و صرفه ينگهدار نهيدر زم ثيدستورات قرآن و حد

 12/03/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - م؟يدار را زنده نگه اتيح عيمنظر قرآن ما

 

و نقش آب در  تيبه اهم ميرمستقيبه طور غ هيو حدود شصت آ ميبه طور مستق هيهشت آ ميقرآن كر در

 اشاره كرده است. عتيو چرخه طب يزندگ

 
 

ما عادت شده كه  يها آنقدر برا از نعمت يداشتن بعض م،يتسن يخبرگزار يار فرهنگگزارش خبرنگ به

 يهم دارد و به زندگ يشكر بزرگ ينعمت بزرگ خدا، جا نيبه ذهنمان خطور نكند كه ا وقت چيه ديشا

 .ماند يم جهينت يب مانيو همه كارها شود يمختل م شهياز ر مان ينباشد زندگ ي. اگر روزدهد يما بركت م

 شده رهيذخ يها نشود. همه آب رياز لوله آن سراز يآب چيو ه ميآب را باز كن ريلحظه ش كياست  يكاف
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روز در حسرت چند  هيوشو و خورد و خوراك بق شست يباز هم برا م،يرا هم كه مصرف كن خچاليدر 

نبودنش چون  م،يدان يمنعمت بزرگ خدا را  ني. همان موقع است كه تازه قدر اميمان يجرعه آب م

از  م،ينينعمت را بب يآب وصل شود و رو نكهياما باز هم به محض ا كند؛ يرا لنگ م مان يزندگ يبدجور

است  ليدل نياست. به هم نهينمود آن در مصرف درست و به نيكه بهتر ي. شكرميمان يشكرش غافل م

آن است كه اسالم و قر ؤكداز دستورات م يكيخدا به خصوص آب،  يها كه مصرف درست از نعمت

 آن وضع شده است. يهم برا يمقررات خاص

در  ييجو و ضرورت صرفه ينقش آب در زندگ تيبه اهم ينيد يها با مرور آموزه ميتسن يخبرگزار

 السالم پرداخته است. هميعل تياهل ب ثياز منظر قرآن و حد ياتيح عيما نيمصرف ا

 

 در مصرف آب ييجو صرفه ضرورت

 يهمان نكته مهم نيآب است. ا ن،يزم يها و همه جانداران رو ما انسان يو زندگ اتيو اساس ح اصل

و حدود  ميبه طور مستق مياز قرآن كر هيآ 8كه  يبارها به آن اشاره شده، به طور مياست كه در قرآن كر

 .كند يم رهاشا عتيو چرخه طب يو نقش آب در زندگ تيدرباره اهم ميرمستقيهم به طور غ هيآ 60

 عيما نياضافه كرد تا مشخص شود كه ا ديرا هم با اتيو روا ثياز احاد ياديارد، تعداد زمو نيهمه ا به

 دارد. تياهم ندهيآ يها انسان و موجودات و نسل يتا چه اندازه در زندگ ياتيح

. شود يوشو مربوط نم و شست دنيتنها به نوش گريما و جانداران د يكاربرد آب در زندگ گريطرف د از

 ليدل نيهم آب است و به هم يفناور شرفتيدر صنعت و پ ياز مواد ضرور يكيكه  ميخوب است بدان

 عياز صنا ياديتعداد ز ندهيتا چند سال آ ،يو كمبود منابع آب يسال خشك ليبه دل شده ينيب شياست كه پ

كمبود آب  گري. از طرف دشوند ياز كشورها با بحران و مشكل مواجه م يگريو تعداد د رانيمهم در ا

هم  يمشكالت اقتصاد يدر بررس ليدل نيو به هم كند يرا هم محدود م ياقتصاد يها تيوسعه فعالت
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 .ميداشته باش يبه منابع آب يتوجه

 ،ياسالم يها از آموزه يمند بهره ليكه مردم مسلمان در كشور ما به دل دهد يمشكالت نشان م نيا همه

به  ديبا ييجو صرفه نيدر مصرف آب تالش كنند و ا و دقت ييجو مردم جهان در صرفه هياز بق شتريب ديبا

 شود. ليمردم تبد يفرهنگ عموم

 

 اند شده دهيموجودات زنده از آب آفر همه

موجودات  يآن در زندگ اديز اريبس تياند، به اهم درباره آب سخن گفته ميبه طور مستق ياتيتمام آ باًيتقر

 نيسوره مباركه بقره آب را عامل زنده شدن زم 164 هير آزنده اشاره دارند. به عنوان مثال خداوند متعال د

كه خداوند از  ياالرض بعد موتها؛ و با آب هب ايو ما انزل اهللا من السماء من ماء فاح: «ديفرما يو م داند يم

 »مرده را زنده كرد. نيآسمان فروفرستاد، زم

كفروا أن السموات واالرض كانتا  نيالذ ريأولم : «ديفرما يم اءيسوره مباركه انب ام يس هيدر آ نيهمچن و

بسته  نيها و زم كه آسمان دنديكافران ند ايآ ؤمنون؛يأفال  يح ءيرتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل ش

 مانيا ايآ م؟يديرا آفر يا زنده زيو از آب هر چ ميها را شكافت ) و ما آبدادند ينم اهيبودند (و آب و گ

 »آورند؟ ينم

 

 نعمت آب شكر

از  يبردار بهره گر،ياز آن نعمت است. به عبارت د حيدر استفاده صح ،ياز اركان شكر هر نعمت يكي

 است. ياله يها نعمت يقياست، شكر حق يكه او راض ينامحدود خدا در راه يها نعمت

 نيما در برابر ا تيمسئول نيتر مهم دنيقابل نوش يها از آب به خصوص آب نهيراستا استفاده به نيا در

ما تلخ و  يگوارا را برا يها هر لحظه آب تواند ياست. توجه به قدرت خدا كه م يعمت بزرگ و اساسن
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 .دهد يقرار م ياله يها ما را قدردان نعمت عتاًيكند، طب نديناخوشا

تشربون أنتم  يالماء الذ تميأفرأ: «ديفرما يم باره نيسوره مباركه واقعه درا 70تا  68 اتيطور كه در آ همان

 د؟يا دهيد دينوش يرا كه م يآب ايلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلوال تشكرون؛ آأنز

پس چرا شكر  م؛يگرداند يآن را تلخ م ميخواست يما؟ اگر م اي ديا شما آن را از ابر فرو فرستاده ايآ

 »د؟يكن ينم

 

 يآب در زندگ يكاربردها

از كنار آن  يآنقدر هست كه نتوان به سادگ گريجودات زنده دما و مو يو بركت آب در زندگ ريخ

 اشاره كرد: توان يم يآب در زندگ يكاربردها نيتر گذشت. به چند نمونه از مهم

داشتن  نگه زهيوشو و پاك شست ،يآب در زندگ يكاربردها نيتر از مهم يكيو سالمت بدن:  يزگيپاك -1

باره  نيالسالم در ا هيعل يامام عل نيرالمؤمنيرت امبدن است. در كتاب الخصال نوشته شده كه حض

و به (سر و وضع)  ديزسا زهياست پاك گرانيآزار د هيكه ما ينامطبوع يخودتان را با آب از بو«اند:  فرموده

كه  يبه نظافت خود ندارند) و هر كس ي(كه توجه فيخداوند بلندمرتبه از بندگان كث رايز د؛يخودتان برس

 »نفرت دارد. شود، يم زارياز آنها ب دنينش يبا آنها م

 غمبريپ ارانياز  يكيكه  يداوود نوشته شده كه جابر بن عبداهللا انصار يلباس: در كتاب سنن اب يزگيپاك -2

كه  دنديرا د يروز آن حضرت نزد ما آمده و مرد كيكرده است كه  فيو آله بود، تعر هيعل اهللا ياسالم صل

 »د؟ينكرده كه لباسش را بشو دايپ يمرد آب نيا ايآ«كرده بود. فرمودند:  چرك و آلوده بر تن ييها لباس

 هيتوص گرانيو به د دانستند يم يپوشاك و لوازم زندگ يزگيپاك هيآن حضرت آب را ما درواقع

 دارند. نگه زهيخود را پاك يها نعمت خدا، خود و لباس نيكه با بهره بردن از ا فرمودند يم

ها و  از بركت ياديالبالغه به بخش ز نهج فيكتاب شر 115ات زنده: خطبه موجود يو زندگ اتيح -3
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 ياز خدا يخطبه ضمن شكر و قدردان نيالسالم در ا هيعل يثمرات آب باران اشاره دارد. حضرت عل

 رابيس بخش، اتيكن كه ح رابيس يما را با باران ايخدا«اند كه:  ها اشاره فرموده بركت نيمتعال به ا

از آن  اريبس اهانيكه گ يو بابركت، گوارا و پرنعمت. باران زهيجا رونده، پاك باشد و به همه ريگسازنده، فرا

بنده ناتوان را توان  يتازه و آبدار دهد. با چنان باران يها و برگ نديآن به بار بنش يها رشد كند، شاخه

 اهيبلند ما پر گ يها نيبارد تا زمب اريبده كه بس يباران! اي. خدايساز يمرده را زنده م يو شهرها ،يبخش يم

ما  يها وهيتا با آن م ابديفراوان در اطراف ما گسترش  يها پست روان گردد و نعمت يها نيشود، و در زم

 »مند گردند. بهره زيدورتر از ما ن يها نيما زنده و فراوان، و سرزم يها گله ار،يبس

 ديشد يازمنديو ن سو كيبه آب از  ينيزم يها يدنييو رو اهانيگ يو درختان: وابستگ اهانيگ شيرو -4

 نياز ا نهيآب و استفاده به تيما را نسبت به پاسداشت موقع تيمسئول گر،يد ياز سو اهانيها به گ ما انسان

 آور اميپ ها نيو ا يژمردگپ ،ينشاط يب ،يگرسنگ يعنيبدون آب  ي. زندگكند يم شتريب ينعمت بزرگ اله

 چيه: «نديفرما يباره م نيالبالغه در ا السالم در كتاب نهج هيعل نيرالمؤمنيم. حضرت ااند يمرگ و نابود

 .»ستين ازين ي) از آب بديرو يم ني(و هرچه از زم يا ندهيرو

 هيعل يامام عل نيرالمؤمني: در كتاب قرب االسناد نوشته شده كه حضرت امياز فقر و گرسنگ ييرها -5

باشد خدا (از رحمت خود)  ازمنديو ن ريآب و خاك، همچنان فقكه با داشتن  يهر كس«السالم فرمودند: 

 .»گرداند يدورش م

از آب و  نهي. درواقع با استفاده بهشود يم دهيها فهم انسان يسخن نقش مؤثر آب و خاك در زندگ نيا از

 سرشار كرد. يرا از رحمت اله يزندگ توان يخاك م

 

 در مصرف آب ييجو و صرفه ينگهدار

آب گرفته تا  ريش هودهيدر مصرف آب وجود دارد. از باز نگه نداشتن ب ييجو صرفه يبرا ياديز يها وهيش
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در مصرف  يكار از اسراف زيدرباره پره يخوب يها هم نمونه ياسالم يها تيوشو. در روا دقت در شست

 آب وجود دارد، مانند:

 هيامام صادق عل يروز نوشته شده است كه يوشوها: در كتاب كاف و شست يدنيجدا كردن آب آشام -1

مردم را  نيا يدنيآب آشام«. به او فرمودند: كرد يغسل م يدنيكه در آب آشام دنديرا د يالسالم شخص

 »فاسد نكن.

مانند تهران كه  ييدارد. مگر در شهرها يوشو اشكال شرع شست يبرا يدنياستفاده از آب آشام نيبنابرا

 شتريمورد هم ب نينشده. البته در ا كيتفك گريكديوشو است از  كه مخصوص شست يو آب يدنيآب نوش

 وشوها دقت داشته باشند. كرده و در شست ييجو ضرورت دارد كه مردم در مصرف آب صرفه

نگه داشتن و  زهياسالم در مورد پاك نيكه در د يگريد وهيها: ش ها از فاضالب فاصله داشتن آب چاه -2

باره  نيتا فاضالب فاصله باشد. در ا يدنيچاه آب آشام انياست كه م نياست، ا ديمصرف آب مورد تأك

فاصله چاه آب تا  ديدارد، با يتر تر و خاك روان نرم نينوشته شده كه هر قدر زم عهيدر كتاب وسائل الش

 بهتر است. ردياز فاضالب قرار بگ ياگر چاه آب در سطح باالتر گريشود. از طرف د شتريفاضالب ب

 يو آله رو هيعل اهللا ياكرم صل امبري:در كتاب الخصال نوشته شده كه پينديپوشاندن ظرف آب آشام -3

 .پوشاندند يظرف آب را م

 دايورود به آن پ ياست، گرد و خاك و حشرات راه برا دنينوش يكه برا يبا پوشاندن ظرف آب درواقع

 .دهد يهدر نم و آن آب را به افتد يآب به دردسر نم دنيدر موقع نوش يكس بيترت نيو به ا كنند ينم

 

 نيآب در زم منابع

: آب باران و رسد يموجودات زنده م هيها و بق به انسان يآب از دو منبع اصل م،يقرآن كر اتيآ طبق

وشو،  شست ،يخوراك يها كه در مصرف يآب ياز منابع اصل يكي. پس ينيرزميهمان منابع ز ايها  چشمه
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نگه  زهيپاك راست كه ب ليدل نيباران است. به همآب  شود، ياستفاده م گريد يكارها ياريصنعت و بس

 .ديآ يدر بارش باران به حساب م ياز موانع اصل يكيهوا  يچون آلودگ شود، يم ديداشتن هوا تأك

سوره مباركه  57 هيآب باران اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند در آ تيهم به اهم ميقرآن كر در

 تياذا اقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد م يرحمته حت يدي نيبشرا ب احيالر رسلي يو هو الذ: «ديفرما ياعراف م

و اوست كه بادها را  ذكرون؛فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم ت

 يگرانبار را بردارند، آنها را به سو يتا آنگاه كه ابرها فرستد، يرسان م (باران) رحمتش مژده شيشاپيپ

 زيو مردگان را ن م،يبا آن همه گونه محصوالت برآور م،يو آب از آنها فرود آور ميمرده بران نيزمسر

 .»ديباشد كه متذكر شو م،يآور يم رونيگونه ب نيهم

خلق السموات  ياهللا الذ: «ديفرما يم ميسوره مباركه ابراه 32 هيآب باران در آ تيدرباره اهم نيهمچن و

 ديرا آفر نيها و زم ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ...؛ خداست كه آسمانواالرض و انزل من السماء 

 »شما كند. يوزتا با آن انواع محصوالت و حبوبات را ر ديو باران را از آسمان فروبار

سوره  12 هيباره خداوند در آ نيآب است كه در ا ياز منابع اصل گريد يكيهم  ينيرزميو منابع ز ها چشمه

 .»ميرا شكافت نيزم ييها و با چشمه ونا؛يو فجرنا االرض ع: «ديفرما يم مباركه قمر

 يجانداران رو ازيتا آب موردن ديآ يم رونيو ب جوشد يها م از دل سنگ ينيرزميز يها هم آب يگاه

و ان من الحجارة لما «سوره مباركه بقره فرموده است:  74 هيمورد هم در آ نيكند. در ا نيرا تأم نيزم

ها  سنگ ياهللا؛ از برخ ةيمن خش هبطيمنه الماء و إن منها لما  خرجيف شققينه االنهار و ان منها لما م تفجري

 بتياز آنها از ه يو برخ شود يو آب از آن خارج م شكافد ياز آنها م يا و پاره جوشند يآب م يها يجو

 .»زدير يخدا فروم

 يمرتضو ميو محقق: مر سندهينو
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خبرگزاري  - شود؟ يواردكننده آب م رانيا |نابع آب كشور م تينكته در مورد وضع 10

 17/03/1400همشهري آنالين مورخ 

 

تر خوش سفر و در  يكه در سالها يشده، مهمان رانيسال است كه مهمان ناخوانده ا نيآب چند بحران

شائبه  ياست كه حت يآب يخشك و ب يظاهرا از آن سالها 1400و  شود يبد سفر م اريخشك بس يسالها

 كرده است. جاديآب را هم ا يبند رهيج

 رعامليدر امور آب و آبفا و مد روين ريبا معاون وز ييدر گفت و گو سنايا ن،يآنال يگزارش همشهر به

 كشور پرداخته است.  يآب تيوضع يبه بررس تيريشركت مد

 رانيا  ييآب و هوا راتييمصاحبه با برشمردن مشكالت در حوزه آب از تغ نيدر ا يزاده خامس يتق قاسم

 ديتاك رانيا يدر مورد امكان واردات آب از سو ني. همچنديگو يسخن م يدنيآب آشام نيو مشكل تام

 تيريمد ين آب وارد نكرده است و اگر آب موجود در كشور به خوبتا كنو يكشور چيكند كه ه يم

 نخواهد شد. جاديا يمشكل جد يتا مدت زمان طوالن رديمورد توجه قرار گ يبخش انيم تيريشود و مد

 

 :ديخوان يم ريدر ز نيآنال يرا به انتخاب همشهر ينكته انتخاب شده از مصاحبه و 10

معنا كه  نيخواهد بود، بد »يحد«آن  يه است و آب و هواشد يجد مياقل رييتغ كيدچار  رانيا .1

.  متوسط ميمخرب روبرو هست يها ليتر همراه با س يسالها ايو  يآب يخشك و ب يسالها اي

 750عدد با جهان كه حدود  نيا سهيمتر بوده كه در مقا يليم 250سال گذشته  52در  يبارندگ

 شود. يزده م نيسوم جهان تخم كي رانير اد يبارندگ زانيگفت كه م ديمتر است و با يليم

دهد كه  يمساله نشان م نيو ا مينداشت يمتر بارندگ يليم 150از  شيب يماه سال آب نيدر هشتم .2

 يسال را از نظر بارندگ نيسال گذشته بدتر 52ما در  يعني م،يدار ياز نظر منابع آب يسال نامناسب
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مخازن  تيوضع م،يرا تجربه كرد يسر هم ترسالدو سال پشت  نكهي. با توجه به اميكن يتجربه م

درصد نسبت به گذشته  50 يكه اگر در بارندگ يها بهتر است؛ به طور ينسبت به بارندگ يآب

 يبه گونه ا ميتوان يو م ميمواجه هست يدرصد عقب ماندگ 28در مخازن با  م،يعقب هست

 .ميكن نيكشور را تام ازيتا آب شرب مورد ن ميكن تيريمد

 ميآب شرب نخواه نيتام يبرا يشود، مشكل يم نيسدها آب تام قيكه از طر يدر نقاط امسال .3

. ميكن يم تيريمساله را مد نيفشار ا تيريو با مد ميستيو قطع آب ن يبند رهيداشت و به دنبال ج

 نياما بد ابديفشار كاهش  يگاه ه،يتصف تيمصرف و ظرف شيافزا لينقاط بدل يممكن است برخ

مناطق  يآب كه ممكن است در برخ يبند رهيج اي.  قطع و مينداشته باش يآب كاف كه ستين عنام

مشتركان در مصرف درست   يعدم همكار يبلكه گاه ستيكمبود آب ن ليرخ بدهد، به دل

 شود. يمساله م نيموجب وقوع ا

كاهش فشار آب را  نيهستند . در تهران كمتر يتنش آب يشهر دارا 153در حال حاضر حدود  .4

دارند  يخوب تيدر آن مثبت بوده تهران است، سدها وضع يبارندگ زانيكه م يو تنها شهر ميدار

مشكل در سامانه است و  جاديا ليبه دل ديآب به وجود آ نيتام يبرا يمشكل يو اگر در مناطق

باالست و  اريآب نخواهد داشت. اما مصرف آب در تهران بس نيتام يبرا يقطعا مشكل نتهرا

 در مصرف آب باشند. شتريب تيريبه فكر مد ديمشتركان با

در  ژهيآب را به و ميتوان يچرا كه نم ديبه وجود آ يدر بخش كشاورز يممكن است مشكالت .5

 ابديمصرف كاهش  زانيو م مياگر از فصل گرم عبور كن ميدواري. امميكن نيكشت تابستانه تام

در آب صنعت و  دي. باميه باشآب داشت نينقاط كشور تام يدر برخ زهييكشت پا يبرا ميبتوان

مترمكعب آب در بخش  ارديليم 90در حال حاضر حدود  م،يباالتر برس يبه بهره ور يكشاورز

مترمكعب را  ارديليم 9شود،  ييدرصد صرفه جو 10شود كه اگر تنها  يمصرف م يكشاورز
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 ونيليم 700داده شده است به  ايانتقال آب در يكه برا ييمجموع مجوزها رد،يگ يدربرم

 شود. يشتريتوجه ب يالزم است به موضوع بهره ور نيرسد بنابرا ينم زيمترمكعب ن

بود تا  يافت كرده اما خوشبختانه در دو سال گذشته كه ترسال اريبس ينيرزميز يمنابع آبها .6

 ينيب شيپ يخشك يكه سال ها ندهيآ يدر سال ها ميدواريكمبود جبران شد اما ام نيا يحدود

 يمتر مكعب كسر ونيليم 500با  ينيرزميز يفشار وارد نشود. آب ها ينيرزميز يشده به آب ها

 شود. يبارش ها جبران نم يبا روال فعل زين يكسر نيهستند و ا جهموا

مردم با آب گره خورد و در  شتيصورت گرفت كه بر اساس آن مع يدولت اقدامات نيقبل از ا .7

كرد به  جاديرا ا يمساله مشكالت نيردند كه همچاه ك جاديهركجا كه چاه وجود نداشت اقدام به ا

در كشور وجود دارد. در  زيمجاز ن ريهزار چاه غ 320هزار چاه موجود  420كه عالوه بر  يطور

حفر شود؛  يديچاه جد ميبود كه اجازه نداد نيا ميانجام ده ميكه توانست يمدت تنها كار نيا

 .ديآ يبه حساب نم ياديكردم كه عدد ز فيچاه را توق 8000البته حدود 

در زمان  شتريب زين زانيم نيو ا رديگ يها صورت م يبرق كشور توسط برق آب ديهشت درصد تول .8

ها  يبرق آب تينبود ظرف زين رياخ يها يخاموش لياز دال يكيرسد،  يبه داد صنعت برق م كيپ

را اضافه  يآببرق  يتعداد سدها ميتوان يموجود نم يسدها ليدر كشور بود. با توجه به پتانس

را  يبرق آب يها روگاهين ميتوان يكه م ميدر حال احداث دار يگريبزرگ د ياما سدها ميكن

 .ميكن جاديآن ها ا يرو

 نيبارش نداشت. همچن زانيدر م يچندان ريبود و تاث يكار مطالعات كيابرها  يطرح بارور .9

باال  نهيهز ليشد اما به دلسدها انجام  يدر برخ زين رانيدر ا يكيپالست ياستفاده از توپ ها

كند و تنها  يانتقال آب مداخله نم يدر مورد طرح ها رويوزارت ن نيپاسخگو نبود. همچن

 يرا منتشر و افراد يشده است، استانداران فراخوان فيتعر رويوزارت ن فيآب در وظا صيتخص
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 يم دييساله را تام نيا رويكنند و پس از مطالعه وزارت ن يدارند در مناقصه شركت م ليكه تما

 رجان،يفارس به س جيآب از خل رايكه اخ يشود، همانند طرح يكند و طرح وارد مرحله اجرا م

 منتقل شد. زديكرمان و 

شود و  تيريمد يتا كنون آب وارد نكرده است، اگر آب موجود در كشور به خوب يكشور چيه .10

نخواهد شد.  جاديا يمشكل جد يتا مدت زمان طوالن رديمورد توجه قرار گ يبخش انيم تيريمد

من به تمام  هيخواهد بود توص ندهيكشور در آ ياز ابرچالش ها يكيموضوع آب  نكهيباتوجه به ا

موضوع شوند و حرف  نيوارد ا اطياست كه با احت نيا يجمهور استيمحترم ر يداهايدكان

راكه در مردم شود چ يخوددار يكارشناس ريغ ياز گفتن حرف ها ست،ين ينزنند كه شدن ييها

خواهند  عيجمهور شدند عواقب آن را سر سيكه رئ يزمان ندهيشود و در آ يم جاديا يتوقعات

 .ديد
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 9ساالنه  كاهش آب و آبفا مطرح كرد: يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

خبرگزاري ايرنا مورخ   -ي نيزم ريز يها برداشت آب از سفره يمتر مكعب ارديليم

17/03/1400 

 

كامل  ي: اجراآب و آبفا گفت يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد - رنايا - تهران

 را به همراه دارد. ينيرزمياز منابع ز يمتر مكعب ارديليم9كاهش ساالنه  يآب با كم يسازگار يها برنامه

كاهش  زانيم نيافزود: ا "ييبنفشه زهرا" رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهياز پا رنايروز دوشنبه ا گزارش به

خواهد  1404ها تا سال  آبخوان شترياز افت ب يريو جلوگ يبرداشت در صورت تحقق، منجر به تعادل بخش

 شد.  

متر مكعب كاهش  ارديليم 3,2ها،  استان يبا كم آب يسازگار يها در قالب برنامه ن،يادامه داد: همچن يو

ها  تاالب يطيمح ستيز يداريپا يشده است كه منجر به ارتقا يزيبرنامه ر يبرداشت از منابع آب سطح

 ديدر مجموع با نيخاطرنشان كرد: بنابرا ييكشور خواهد شد. زهرا يها ز استانا يو رودخانه ها در تعداد

مصرف  تيريمد جيترو يالزم برا يو نهادساز يزيو برنامه ر يگذار ليگفت كه در دولت دوازدهم ر

 يدر ط ديعمدتاً با يدنبال شده است ول يها اگر چه تا حد برنامه ياجرا يآب صورت گرفته است ول

 توسعه دنبال شود. برنامه هفتم

 يسازگار يمصرف، در كارگروه مل يالگو يساز ادهيكه مرتبط با پ يگريادامه داد: از جمله موارد د يو

 و مازندران بوده است. النيگ يها كشت برنج در خارج از استان تيدنبال شد، محدود يبا كم آب

موضوع پس از  نيگفت:  ا رويوزارت ن يآب و آبفا يبهره ور يمصرف و ارتقا تيريكل دفتر مد ريمد

 تيمصوب شد و مقرر شد ضمن اعمال محدود يبا كم آب يسازگار يدر كارگروه مل يچند ماه بررس

، 1401، از سال 1400تا  1398 يها سال يو مازندران ط النيكشت برنج در خارج از دو استان گ
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 كشت اعمال شود. تينوعمم

 ياراض يو آب گرفتگ 1399و  1398پر بارش  يها سال وقوع ليمصوبه البته به دل نيگفت: ا ييزهرا

كشور در اجرا با  يو جنوب غرب يغرب يها بخصوص در استان گلستان و استان لياز س يناش يكشاورز

 مواجه شد. يمشكالت

 يبردار پروانه بهره ليهزار مشمول اصالح و تعد 280حدود  ،يهزار چاه كشاورز 416ادامه داد: از  يو

 هستند.  

هزار پروانه  100آغاز شده و تا كنون حدود  80 ي از دهه يبردار بهره يها گفت: اصالح پروانه ييازهر

 درصد آن در دولت دوازدهم صورت گرفته است. 25 زان،يم نياصالح شده كه از ا يبهره بردار

از  يبرداربهره  يها پروانه ليافزود: تعد رويوزارت ن يآب و آبفا يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

 داشته است. شرفتيدرصد پ 36آغاز شده كه تا كنون حدود  1395ها از سال  چاه

گفت:  رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليشترمديپ رنا،يگزارش ا به

 اجرا ابالغ شده است.  يو برا دهيرس بياستان به تصو 30 يبا كم آب يبرنامه سازگار
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  و قرمز قرار داده يبحران تيدشت سبزوار را در وضع ،يكشاورز رمجازيغ يها جود چاهو

روزنامه سبزينه مورخ  – در دشت سبزوار ينيرزميز يها آب يمتر يسانت35 افت؛ است

17/03/1400 

 

قرار  انيرانيمورد توجه ا ربازياست كه از د ينيرزميز يها آب از سفره نيتأم يها از روش يكيچاه،  حفر

خود را  يرهاشرب استفاده و هم كشتزا يكهن با حفر چاه، هم از آب آن برا اريد نيداشته. مردمان ا

. با گرفت يانجام م حيصح يبردار كار بر اساس اصول خاص و بهره نياما در گذشته ا كردند، يم ياريآب

 ،يسطح يها شدن آب دنبال آن كم و به ريدر چند سال اخ يسال خشك مهيترشدن خ حال، گسترده نيا

 يسال خشك دهيو بروز پد يميلاق راتييتغ گر،يعبارت د داد؛ به شيآب را افزا يها از چاه يبردار بهره

دامن زده و لزوم حفاظت  يآب كم رانكشور همچون سبزوار، به بح خشك مهيخشك و ن يدر نواح ژهيو به

 يها از منابع آب هيرو يگفت برداشت ب توان يكرده است؛ در واقع م شياز پ شيموجود را ب ياز منابع آب

و در اصطالح  يسال علل و عوامل خشك يدگيتن موجب درهم رمجاز،يغ يها با حفر چاه ينيرزميز

 قوز باالقوز شده است. انه،يعام

از  يكيعنوان  به رمجازيغ يها حفر چاه يرقانونيگذشته اقدام غ يها در سال ،يسال بحران خشك يپ در

بر وارد آوردن خسارات  موضوع عالوه نيكه ا افتهي شيافزا ينيرزميز يها برداشت آب يها راه نيتر مهم

به  بيو آس نيزم شستمنجر به فرون ،ينيرزميز يها افت آب سفره ديو تشد يبه منابع آب ريناپذ جبران

 ده،يپد نياز مناطق شده است كه با توجه به تبعات و آثار مخرب ا يدر برخ يكشاورز يها رساختيز

 شود. دهيشيمهار آن اند يكشاورزان برا ياريبا هم ،يياجرا يها دستگاه ياز سو يتر يراهكار جد ديبا

و تعلل در  مكند يم يرا در استان خراسان رضو نيجان زم رهيهاست ش سال ،يكشاورز رمجازيغ يها چاه

است؛ هرچند در   و قرمز قرار داده يبحران تيگذشته، سبزوار را در وضع انيباور خطر و مهار آن در سال
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مسدود شده است،  وارسبز هيناح توسط امور آب رمجازيحلقه چاه غ500و  هزار كياز  شيب رياخ يها سال

 ياند و هنوز حت صورت كامل مسدود نشده ها به چاه نياز ا ياديها، همچنان شمار ز تالش نيرغم ا اما به

 ديمج يها وجود ندارد. طبق گفته كشند، يم نيكه آب را از دل زم يرمجازيغ يها از چاه يقيآمار دق

و در دشت  متر يسانت85 نيدر دشت جو ينيرزميز يها سبزوار، آب هيامور آب ناح ريمقدم، مد يثابت

استفاده  نيها شورتر از گذشته شده است. همچن دشت نيكرده و آب ا دايافت پ متر يسانت35سبزوار 

داشته است؛ لذا  يها را در پ شكاف در دشت جاديو ا نيفرونشست زم ،ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يب

 .شندينديب يريتدب لمشك نيفع ار يبرا ديبا تر عيمسئوالن هرچه سر

 

 ظلم به كشاورزان است رمجاز،يغ يها چاه وجود 

 طيموضوع، شرا نيو ا نديب يم بيآس رمجازيغ يها است كه از حفر چاه يبخش نيتر مهم ،يكشاورز

كشاورز  كيارتباط  نيتر كرده. در هم بغرنج ،يسال سخت خشك يعرصه را در روزها نيفعاالن ا

ط يشرا نيها در ا ظلم به كشاورزان است، چراكه آن رمجاز،يغ يها گفت: وجود چاه ارنيبه ا يسبزوار

هوشمند  يكشاورز يها چاه ياگرچه تمام گذرانند؛ يرا م يو بحران منابع آب، روزگار سخت يسال خشك

 .برند يم غمايرا به  يچاه، منابع آب يرقانونياستفاده و حفر غ با سوء  يشده است، اما برخ

مختلف شهرستان سبزوار مشاهده  يباغ در نواح از احداث خانه ياديافزود: موارد ز يآباد نيحس محمد

اند و با  كرده رمجازيخود اقدام به حفر چاه غ يآب زراعت و باغبان نيتأم يها برا شده است كه عمده آن

 .دهند يم بيرا فر يتانكر آب، اذهان عموم ينصب ظاهر

 ها يبارندگ شيافزا يعنوان كرد: حت يسال كشاورزان در دوران خشك تيترشدن وضع با اشاره به سخت يو

را كاهش دهد.  ريچند سال اخ يها يسال از خشك يمنطقه نتوانست مشكالت ناش نيدر سال گذشته در ا

 يها چاهاز مضرات حفر  يو كشاورزان، ضمن آگاه ياست كه جوامع محل دهياكنون زمان آن فرا رس
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 داشته باشند. يتر شيو امور آب استان، انسجام ب ييتخلف به مراجع قضا نيا ينرسا در اطالع رمجاز،يغ

 يها با حفر چاه ياجازه داد برخ ديبازدارنده و موثر نبا نيقوان يادامه داد: با اجرا يكشاورز سبزوار نيا

 خسارت به كشاورزان زحمتكش شوند.   جاديو ا يآب سبب كم رمجازيغ

مجاز  يها نامناسب مصرف در چاه تيريو مد رمجازيغ يها وم استفاده از چاهاظهار كرد: تدا يآباد نيحس

 ياساس ياقدام يياجرا يها است كه دستگاه يتر كند و ضرور از گذشته سخت شيرا ب تيوضع تواند يم

 صورت دهند. نهيزم نيدر ا

 

 آب هيرو يمصرف ب يدرپ نيها و فرونشست زم شكاف در دشت جاديا 

 تيو با توجه به اهم شود يمصرف م يدر بخش كشاورز ينيرزميز يها ابع آبدرصد از من90 حدود

 يضرورت سامانده ،ياپيپ يها يسال وجود بحران خشك گر،يد يدر اشتغال و از سو يبخش كشاورز

 .شود ياز گذشته احساس م شيب ييو دستگاه قضا يبخش نيب يبا همكار رمجازيغ يها چاه

كشور  يدر مناطق شرق مياقل رييگفت: در چند دهه گذشته، تغ باره نيدر ا زيسبزوار ن هيامور آب ناح ريمد

 شيو افزا يبوده و با كاهش بارندگ يسال خشك دهيپد ساز نهيزم ،يغرب استان خراسان رضو ژهيو و به

موارد، امروز  نيكه مجموع ا افتهي شيآب افزا نيو تأم يمردم به محصوالت كشاورز ازين ت،يجمع

 كرده است. ليدر منطقه تبد يبحران جد كي كمبود آب را به

گذشته افزود:  يدر سبزوار نسبت به سال زراع يبارندگ يدرصد61با اشاره به كاهش  مقدم يثابت محمد

 ينيرزميز يها اكنون آب هم كه يطور افت منابع آب است، به ها، يآثار كاهش بارندگ نيتر از مهم يكي

ها شورتر از  دشت نيكرده و آب ا دايافت پ متر يسانت35زوار و در دشت سب متر يسانت85 نيدر دشت جو

ها را  شكاف در دشت جاديو ا نياز منابع آب، فرونشست زم هيرو ياستفاده ب نيگذشته شده است. همچن

 داشته است. يدر پ
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 شود يم يريگيپ يصورت جد به رمجازيغ يها انسداد چاه اتيعمل 

 يريدر جلوگ ينقش موثر رمجاز،يغ يها مسدودكردن چاه كه نيه اسبزوار با اشاره ب هيامور آب ناح ريمد

انسداد  اتيعمل ،يمنابع آب يبخش طرح تعادل يدارد، عنوان كرد: در اجرا ينيرزميز يها از افت آب

 .شود يم يريگيپ يصورت جد به رمجازيغ يها چاه

توسط امور آب  رمجازيچاه غحلقه 500و  هزار كيانسداد  اتيتاكنون، عمل 94افزود: از سال مقدم يثابت

 شده است. ييجو صرفه قيطر نيمترمكعب آب از ا ونيليم مدت هفت نيسبزوار انجام و در ا هيناح

سبزوار،  يها در شهرستان رياخ سال كي يط رمجازيحلقه چاه آب غ326 نيكرد: همچن حيتصر يو

 يتالش كارشناسان حقوقبا  يخوشاب و ششتمد، در غرب استان خراسان رضو ،يجغتا ن،يداورزن، جو

 مسدود شده است. ييدستور قضا افتيو پس از در

 

 ياقدامات حفاظت ديمصرف آب و تشد تيريمد ضرورت

حفظ و حراست  نهيدر زم زين ياقدامات فرهنگ ديبا ،ياز كارشناسان معتقدند در كنار اقدامات سلب ياريبس

در  ليو تما يواسطه زور، بلكه با آگاه نه بهبرداران آب،  و كشاورزان و بهره رديصورت گ ياز منابع آب

 مشاركت كنند. ينيرزميز يها سفره ژهيو به يحفاظت از منابع آب

 قيكشاورزان از طر ازيآب مورد ن نيخصوص گفت: تأم نيدر ا زين يكارشناس حوزه كشاورز كي

مدرن و  ياريتوسعه آب ن،يگزيكشت جا يها گسترش طرح يسدها، تالش برا ابيپا يها طرح ياجرا

گرفته در  صورت يها تالش تواند ياست كه م يها ازجمله اقدامات اساس رسانه قياز طر يساز فرهنگ

 كند. كينزد تيرا به مرز موفق ياز منابع آب تحراس

برداشته شده است، افزود: در  رمجازيغ يها در مقابله با بحران چاه يموفق يها گام كه نيا انيقانع با ب يعل

و كمبود منابع  يسال نرفته و تداوم خشك نيحوزه از ب نيصورت كامل در ا به دين تهدحال همچنا نيع
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 يها را به حفر چاه يبرخبازدارنده،  نيخأل قوان نيو همچن يمستمر و كاف يها در نبود نظارت يآب

 كرده است. بيآب ترغ در مناطق كم رمجازيغ

عنوان مثال احداث  آب عنوان كرد: به تيرينادرست در حوزه مد يرفتارها يبا اشاره به برخ يو

 ييسزا نقش به شوند، يآب م نيتأم رمجازيغ يها ها از چاه آن تر شيكه ب الهايو در باغ يحيتفر ياستخرها

و  يكشاورزرفتارها، كاهش محصوالت  گونه نيمنطقه داشته است كه ماحصل ا يبه كشاورز بيدر آس

 هد بود.كشاورزان خوا يكاريو ب وهيم يگران جهيدر نت

كه  شود يم ياز حد از منابع آب شيبرداشت ب ساز نهيزم رمجاز،يغ يها احداث چاه نيادامه داد: همچن قانع

 .كند يوارد م ينيرزميز يآب يها انيها و جر به قنات يجد بيموضوع، آس نيا

 زيكشت، تجه يالگو رييها، تغ بارش ريكاهش چشمگ طياظهار كرد: در شرا يكارشناس كشاورز نيا

از  يبرخ رمجاز،يغ يها با حفر چاه يهوشمند و مقابله جد يمجاز آب به شمارشگرها يها چاه

 است. يسال رفت از چالش خشك برون يراهكارها

آن واقع شده است. امور آب  يشهرستان غرب در محدوده شش يدرصد از كل منابع آب خراسان رضو18

استان  يوشاب، داورزن و ششتمد را در بخش غربخ ،يجغتا ن،يسبزوار، جو يها سبزوار شهرستان هيناح

 پوشش دارد. ريز يخراسان رضو

و حدود  يهزار هكتار عرصه باغ16هزار هكتار كشتزار، 35 يغرب مشهد، دارا يلومتريك230در  سبزوار

 ديتول يهزار تن انواع محصوالت كشاورز150است كه ساالنه حدود  يبردار بخش كشاورز هزار بهره20

 .كنند يم
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آب با  نهيدر زم ندهيآ دولت مطرح كرد: رنايكارشناس حوزه آب در گفت و گو با ا كي

 17/03/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  مواجه خواهد بود؟ ييچه چالش ها

 

 بانينامناسب دست به گر يعملكردها يبرخ ليكارشناس حوزه آب گفت: بخش آب به دل -رنايا -تهران

 مواجه باشد. نهيزم نيدر ا يمتعدد يبا چالش ها ندهيدولت آ شود يم ينيب شياست و پ يبحران جد

منابع آب  تيوضع يبطور كل نكه،يا انيبا ب رنا،يگو با ا روز دوشنبه در گفت و ياهللا فهم تيهدا دكتر

كشور خشك شده اند و از  يكرد: اكثر رودخانه ها حيقرار دارد، تصر يميوخ اريبس تيكشور در وضع

مترمكعب  ارديليم 6از  شيساالنه ب يعني ينيرزميمنابع آب ز هيتغذ تياز ظرف شيب ينيرميآب ز ريذخا

 .رديگ ياضافه برداشت صورت م

شود،  يكشور مصرف م ريدپذيدرصد منابع آب تجد 86از  شيمتاسفانه در حال حاضر ب نكه،يا انيبا ب يو

 اريو مصارف آب بس يبهره بردار شيافزا جهيدر نت يتوسعه كشاورز ت،يجمع ينسب شيافزود: با افزا

 .شده است يكشور دچار تزلزل جد يمنابع آب يتاب آور نه،يمصرف به يفراتر از الگوها

 

 مشكالت حوزه آب كشور كدامند؟ نيتر ياصل

و  يكيزيف يرا بهره ور يكشور در حوزه منابع آب ياز مشكالت فعل يكيكارشناس حوزه آب،  نيا

 مصرف كننده آب عنوان كرد. هاي-تلفات آب در همه بخش  ميو حجم عظ نييپا ياقتصاد

 رييرخداد تغ ،يساله خشكسال 11ود حد يوجود دوره ها ران،يا نياز سرزم يبخش عمده ا يخشك ،يفهم

مختلف  يها ندهيو ورود آال ميبا اقل يو سازگار ليس ،يخشكسال تيريو فقدان برنامه جامع مد مياقل

كه منابع آب سالم را  يآب يها طيبه مح يكشاورز يفاضالب ها و زهاب ها ،يآل ،يكيولوژيب ،ييايميش

اقتصاد آب كشور را از جمله معضالت حوزه  وبير معساختا نيكند و همچن يهمراه م شتريب تيبا محدود
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 آب كشور برشمرد.

و آب و به تبع آن عدم  يكشاورز ست،يز طيمح ،يعيمنابع طب يدر بخش ها يگفت: ضعف ساختار يو

 يبهره بردار يدر استقرار نظام ها يآب و خاك و ناتوان ،يستيمنابع ز يفيو ك يدر حفاظت كم قيتوف

گر يمناطق مختلف از د يها يژگيو و طيو بهره برداران منطبق بر شرا اننفعيبا مشاركت ذ ديجد

 مشكالت حوزه آب در كشور است.

در  داريناپا يو حكمران تيريضعف مد ديمسائل با نيپژوه آب گستر افزود: به ا يمركز پژوهش سيير

برنامه ها،  يوستگيو پ يو آب و عدم هماهنگ ستيز طيمح ،يكشاورز ،يعيمنابع طب هاي-تمام بخش 

و  يستيز ابعو من اهياز منابع آب، خاك، گ يدر امر توسعه، حفاظت و بهره بردار كردهايها و رو تيفعال

 را اضافه كرد. نيسرزم شيآب و برنامه جامع آما يمل يها استيس تيعدم كفا

) كيدر محصوالت استراتژ يي(نه خوداتكا ييخودكفا يها استيبار س لياظهار كرد: تحم نيهمچن يو

مشكالت  گرياز د يآب تيعدم توجه به امن نيو همچن يبه بخش آب و كشاورز ييو اشتغال زا ييغذا

 حوزه آب در كشور است. يفعل

 يفساد گسترده، عدم وجود استراتژ ،يفقر، نابرابر شيبا افزا نيسرزم بيتخر دي: تشدديگو يم يفهم

عدم وجود  نيازعات بر سر آب و همچنمن ندهيو روند فزا ييمشخص و مستمر در خصوص توسعه روستا

منجر به بروز  ينادرست توسعه ا يها يريروشن و شفاف در خصوص توسعه كشور و جهت گ نيدكتر

 در حوزه آب شده است. يفعل مشكالت

 

 سال 25حداقل  ازمندين ينيمشكالت سرزم توقف

سال  50از   شيب ينيسرزم تيريمشكالت به وجود آمده در مد نكه،يكارشناس حوزه آب با اشاره به ا نيا

و به  ينيسرزم بيروند تخر نيانباشت شده است، افزود: متوقف كردن ا يا ندهيگذشته به صورت فزا
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 ياجتماع ،ياقتصادبرنامه توسعه  5 يط يعنيسال  25حداقل  ازمندين ديرساندن آن، بدون ترد يتعادل نسب

 در كشور است. يو فرهنگ

تن در هكتار) را از  15از  شيتن در سال (ب ارديليم ميو ن 2از  شيب زانيخاك به م شيفرسا ،يفهم

جهان را داراست، ضمن  كيرتبه  نهيزم نيدر ا رانيكرد: ا حيعنوان و تصر رانيا ينيسرزم يمشكالت فعل

 12به كمتر از  رهكتا ونيليم ميو ن 18از  ريسال اخ 50كه در  يجنگل ها و جنگل تراش ينابود نكهيا

 است. دهيرس هكتار ونيليم

 ،يفيو ك يكاهش منابع آب هم از نظر كم ز،يكاهش سطح مراتع و از دست رفتن خاك حاصل خ ،يو

 ندهيفزا بيتخر زگرده،ير شيمخرب، خشك شدن تاالب، افزا يها البيها و س يخشكسال يامدهايپ

را از جمله توسعه شهرها  ليبه دل زيحاصل خ يخاك ها يو نابود يستيو ز يعيو منابع طب ستيز طيمح

 برشمرد. ينيحوزه سرزم شكالتم

 

 مواجه خواهد بود؟ ييآب با چه چالش ها نهيدر زم ندهيآ دولت

را داشته اند در  ينيسرزم تيريمد ياصل تيگذشته مسوول يكه در طول دهه ها يسهم مسووالن ،يفهم

از آنها امروز  يتعجب است كه برخ يدانست و افزود: جا رگذاريتاث اريبس يفعل تيبوجود آمدن وضع

 دهند. يم يجد يكنند و هشدارها يكارشناسان را متهم به سكوت م

صادقانه  ديو آب داشته اند با ينيدر حوزه سرزم يفعل تيوضع جاديدر ا يتيكه مسوول يگفت: كسان يو

 كرده و فرار به جلو داشته باشند. تياز خود سلب مسوول نكهيبه اشتباهات خود اعتراف كنند نه ا

از كارشناسان حوزه آب به موقع  ياريگذشته همواره بس يدر طول دهه ها نكه،يا انيارشناس آب با بك نيا

 يمسووالن مورد ب نيامر داده اند، افزود: متاسفانه كارشناسان توسط هم انيهشدار الزم را به مسووالن و متول

 شوند. يحذف م يريگ ميتصم نديو از فرآ كوتيمختلف با يقرار گرفته اند و با روش ها يتوجه يو ب يمهر



   

 

 

129 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 آب داريپا يآب كشور و اعمال حكمران تيريدر مد كرديرو رييتغ

نائل شده است، در خصوص  يكارشناس حوزه آب در كشور كه سال گذشته به افتخار بازنشستگ نيا

كه انتخاب بل كيآب كشور نه  تيريدر مد كرديرو رييكرد: تغ ديكرد تاك ديچه با يفعل طيدر شرا نكهيا

 است. ريضرورت اجتناب ناپذ كي

 يآب كشور را در درجه نخست اعمال حكمران تيريدر مد كرديرو رييتغ يمحورها نيمهمتر ،يفهم

 يها حوضه ،يتقاضا در سطح مل تيريبر مد يمنابع آب مبتن وستهيپ  به هم تيريآب و استقرار مد داريپا

مختلف  يها هيسرما نيمتقابل ب يو هماهنگ نيزمسر شيآما دار،ياصول توسعه پا تيبا رعا يو محل زيآبر

 عنوان كرد. يطيمح ستيو ز ياقتصاد ،ياجتماع

 

 يمادرتخصص يآن در شركت ها فيمعاونت امور آب و ادغام وظا حذف

و آب را  يكشاورز ست،يز طيمح ،يعيمنابع طب ياصالح ساختار در بخش ها نيكارشناس آب همچن نيا

امور، بهتر است معاونت امور آب به  ليو تسه يكار ينظور احتراز از موازمهم خواند و گفت: به م اريبس

 ادغام شود. يمادرتخصص يآن در شركت ها فيحذف و وظا يشكل فعل

 يستاد يتيآب و آبفا به عنوان واحد حاكم گري- ميامور تنظ ديمعاونت امور آب با يافزود: به جا يفهم

 شود. ليتشك رويآب كشور در وزارت ن

 رانيكارشناشان و مد ريبا مشاركت فراگ رانيمنابع آب ا تيريشركت مد ديساختار جد ديود: باافز يو

 شود. تيريمد يبه صورت حوضه ا يتا به طور واقع رديقرار گ يآب مورد بازنگر

 

 آب در كشور يمل يها استيسند س هيو ته نيتدو ضرورت

گزارش  هيو ته نيت آب در كشور را تدودر حوزه مشكال يفعل تيخروج از وضع ياز راهكارها يكي يفهم
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قابل  يبر داده ها يمبتن ديسند با نيكرد: ا ديعنوان كرد و تاك يريگ ميمرجع تصم نيآب كشور در باالتر يمل

بروز بحران آب شده است،  بهتوسعه كشور كه منجر  يو برنامه ها يفعل تيوضع يشناس بياعتماد و شامل آس

 باشد. ياصالح يها تيمشكالت و فعال ليتعد يو راهكارها ندهيچشم انداز آ ،يونگاريو سنار يپژوه ندهيآ

مطلوب  يويسنار نيراستا داده ها و اطالعات منابع و مصارف آب و همچن نيكارشناس حوزه آب افزود: در ا نيا

 شد.   با نيسرزم شيطرح جامع آما ياز مبان يكيكشور و  يبخش ها هيمورد وفاق كل ديآب كشور با ندهيآ يبرا

به صورت  يشده است و پس از اجماع نسب هيقانون جامع آب ته شيرايو نيآخر ينيبازب نكه،يا انيبا ب يو

قانون جامع آب به شكل  نيشود، افزود: روند تدو هيارا بياز طرف دولت به مجلس جهت تصو حهيال

 كند. رييتغ ديبا يفعل

در  ،يشفاف و عموم ينديآب در فرآ نفعانيذ يو حداكثر ريبا مشاركت فراگ ديكرد: با ديتاك يفهم

 .رديصورت گ يبحث و بررس ،يشنهاديخصوص مفاد متن پ

 

 ينيرزميز يآب ها يطرح تعادل بخش يريگيپ

رفع مشكالت حوزه آب  يرو برا شيپ ياز راهكارها گريد يكيپژوه آب گستر  يمركز پژوهش سيير

 يكارگروه مل يكردن برنامه مل ييو اجرا ينيرزميز يآب ها يطرح تعادل بخش يريگيدر كشور را پ

 ذكر كرد. يبا كم آب يسازگار

 تيريبرنامه جامع مد يو اجرا نيآب كشور، تدو تيريدر مد ييبر تمركززدا ديضمن تاك نيهمچن يفهم

 حوزه آب در كشور عنوان كرد. حيصح تيريمد يراهكار گريرا از د ميبا قل يو سازگار ليس ،يخشكسال

منابع و  نيب داريتعادل پا جاديا ازمنديشدن كشور ن يابانياز خشك و ب يريشگيپ نكهيابر  ديبا تاك يو

 يكل كشور در آب ها ي) و كاهش نسبت حجم آب مصرفستميمصارف آب و بوم سامانه (اكوس

 ديبا زين يسطح يكاهش آب در آب ها نياست، افزود: ا دشوندهيدرصد حجم آب تجد 75به  ينيرزميز
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 كند. دايپ ليتقل دشوندهيآب تجددرصد حجم  60 به

 

 مواجه خواهد بود؟ ييآب با چه چالش ها نهيدر زم ندهيآ دولت

انسان و  يحفاظت از سالمت يبرا ياز منابع آب در برابر آلودگ انتيكارشناس حوزه آب، حفظ و ص نيا

 مهم خواند. اريكشور بس يدر كنترل منابع آب زيمنابع آب را ن يفيجامع ك تيريو اعمال مد يستيچرخه ز

) به منظور يو محل يا حوضه ،يمل اسي(در مق يو ساختار ينهاد ،يقانون يسازوكارها جاديا ،يگفته و به

قانون و  تيحاكم يو اثربخش ييحل مناقشات و تنازعات، كارآ ،يريپذ تيمسئول ،ييپاسخگو ت،يشفاف

 شود. يكشور محسوب م يمهم برا اريبس يآب مسئله ا تيريدر مد يساز اجماع

 

 توسعه كشور يزير و غذا در برنامه يو اثرات متقابل آب، انرژ ونديكردن پ لحاظ

هماهنگ  يتناسب و اجرا تيمنظور رعا  برنامه جامع به نيپژوه آب گستر، تدو يمركز پژوهش سيير

و  ياريآب يها شبكه ،يدار و آبخوان يزداريآب شرب، آبخ نيتأم ،يآب، سدساز نيتأم يها طرح

آب  يبازچرخان ،يكشاورز يها فاضالب و زهاب هيو تصف يآور جمع ،ياراض حيو تسط زيجهت ،يزهكش

 خواند. يدر كشور را ضرور يمنابع آب نهيكنترل به يرا برا رمتعارفيغ يها از آب استفادهو 

و استفاده از  يطيمح ستيمالحظات ز تيبا رعا رمتعارفيغ يها از آب يكرد: بهره بردار ديتاك يفهم

 مورد توجه مسووالن امر باشد. ديبا يمصارف صنعت يبرا ايآب درمنابع 

و اصالح ساختار اقتصاد آب كشور  ياجتماع -ياقتصاد يبا اشاره به درنظرگرفتن آب به عنوان كاال يو

اجرا،  ،يزير برنامه نديدر فرآ نفعانيمشاركت ذ يآب، بر ارتقا يمحل يو توسعه بازارها يو سامانده

از  يمردم يها و تشكل او توسعه نهاده جاديبر ا ديبا تأك يآب ساتياظت از منابع و تأسو حف يبردار بهره

 كرد.  ديمربوطه تاك يسازمان ها يسو
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حق آبه  تينسبت به رعا رانيا اعتراض انجام شد؛ روين ريوز يتوسط معاون آب و آبفا

 18/03/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – رمنديه

 

در خصوص عدم  رمنديآب ه سارانيدر جلسه مشترك كم روين ريوز يمعاون آب و آبفا - رنايا - تهران

 اعتراض كرد. يجار در سال رانيآبه ا حق افتيدر

جلسه  نيو سوم ستيصبح امروز در ب »يخامس زاده يقاسم تق« رو،ياز وزارت ن رنايسه شنبه ا روز گزارش به

و افغانستان برگزار شد، با  رانيا ياسالم يجمهور يكه با حضور مقام ها رمنديآب ه سارانيمشترك كم

دارد، ضمن  هبر عهد رانيا ياسالم يكه از طرف جمهور رمنديآب ه يساريكم تيتوجه به مسوول

 شد. نيماب يف 1351بر اساس معاهده  رانيآبه ا حق نيخواستار تأم ييآمدگو خوش

 رمند،يه يخان بر رو بند كمال يريگ نسبت به احداث و آب رانيا يها در ادامه با اشاره به دغدغه يو

لب بند ج نيساخت ا يرا برا رانيموافقت ا ديافغانستان با رمند،يه 1351گفت: براساس ماده پنجم معاهده 

 يها و توسعه كانون يشاورزك يلياز مهاجرت، تعط يناش ياجتماع يامدهايبند پ نيا ميو ما معتقد كرد يم

 گرد و غبار را خواهد داشت.

چه كه ما  تشنه هستند و آن ستانيدر امور آب و آبفا خاطرنشان كرد: مردم در منطقه س روين ريوز معاون

 افتيدر ريگياست. ما پ ستانيو كمبود آب در س يجار آبه در سال حق افتيعدم در مينگران آن هست

 .ميآبه خود به صورت درست و كامل بر اساس معاهده هست حق

 يجار سال يبا توجه به خشكسال ميدواريافغانستان در ادامه عنوان كرد: ام ساريكم "يريبص سياحمد و"

 ني. اميو معاهده را اجرا كن ميبرس يمثبت جيآبه به نتا حق نيتأم يزير برنامه يجلسه برا نيدر ا ميبتوان

 دو جانبه است. يمستلزم همكار

 ادامه خواهد داشت. يينها يريگ ميتصم يبرا ندهيجلسه در روز آ نيا 
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 يكنفرانس مل يدر امور آب و آبفا از برگزار روين ريمعاون وز شيپ يچند رنا،يگزارش ا به

 يخبر داد و گفت: تالش برا رويوزارت ن يكاردانشگاه زابل و هم تيبا محور ستانيس يساز تن نيروئ

 كنفرانس خواهد بود. نيا ياز برنامه ها رمنديمنطقه به روده نيا يكاهش وابستگ
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 18/03/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ  – و پر رمز و راز بايز يها انوسياق يروز جهان

 

مردم از نقش مهم  يروز، آگاه نيشده است. هدف ا يها نامگذار انوسياق يژوئن به عنوان روز جهان 8

 .باشد يم ها س انويانسان و موجودات و حفاظت از اق يزندگ در ها انوسياق

 
موجودات  يزندگ يرا برا عيوس يداده اند كه مكان ليها تشك انوسياق يدرصد جهان را آب ها 66

هستند و نقش  ايمحبوب در دن يموجود در جهان جزء مكان ها يها انوسيآورند. اق يبه وجود م ييايدر

 هستند. اانجام تجارت ه يبرا يمحل خوب نيها همچن انوسيجهان دارند. اق يدر اقتصاد كشور ها يمهم

انسان ها و  يها و نقش مهم آن ها را در زندگ انوسياست كه در آن وجود اق يروز انوسياق يجهان روز

و  يحفظ، نگهدار ياست كه در آن تمركز افراد رو يزمان يروز جهان ني. ارنديگ يموجودات جشن م

 ها است. انوسيماندن اق زيتم
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آن ها  يها به بهبود زندگ انوسيشاد و امن را دارند كه قطعاً وجود اق يزندگ كيارزش  ايكل دن واناتيح

همه  يمكان سالم برا كي ديبا رايدارد، ز ياديز اريبس تيها اهم انوسيكند، حفاظت از اق يكمك م

لذت بردن  يرا برا ييشوند تا فضا يهمه افراد دور هم جمع م يروز ني. در چنديايموجودات به وجود ب

 فراهم آورند. ياز زندگ شتريب

 

 انوسياق يروز جهان ينامگذار خچهيتار

 تيها مورد بحث قرار گرفته بود كه در نها انوسيبه اق تياهم يعنيموضوع  نيا 1992بار در سال  نياول

ژوئن را به  8 خيو تار يم گذاررا نا انوسياق يروز جهان 2008مسئله، در سال  نيا تينشان دادن اهم يبرا

 كردند. نييروز تع نيعنوان ا

داده است  ليتشك خيهمه انسان ها را در طول تار ياز زندگ يبخش مهم انوسياق د،يدان يطور كه م همان

 انوسيكه اق يبود تا مردم در مورد خطرات يبه نام آن الزم و ضرور يروز جهان كيوجود  ليدل نيبه هم

 داشته باشند. يند، آگاهك يم ديها را تهد

به  ديشا يواقع يكنند اما تعداد گونه ها يم يها زندگ انوسيهزار گونه جانور در اق ستياز دو شيب باًيتقر

 يآن ها به وجود آورد تا بتوانند به خوب يمكان امن و سالم را برا كي ديبا ليدل نيهم برسد به هم ونيليم

 كنند. يزندگ

 

 انوسيدر مورد اق يقيحقا

 نيزم يبخش مهم از كره  نيدر مورد ا يخواندن قياز حقا يها، به برخ انوسياق يروز جهان يبهانه  هب

 .ميپرداخته ا
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 درصد از موجودات زنده است 95 يمحل زندگ انوسياق

همه انسان  يدرصد زندگ 95موجودات زنده و انسان ها دارند و  يدر زندگ ياديز اريها نقش بس انوسياق

 ها وابسته هستند. انوسيها به اق

 

 پر از طال است انوسياق كف

كنند،  ميوجود دارد كه اگر بخواهند آن را تقس انوسيها تن طال در كف اق ونيليكه م دياست بدان جالب

 رسد. يطال م لويبه هر كدام از ما چند ك

 

 كافه دارند هيشب ييخودشان قسمت ها يآب برا ريها در ز كوسه

 يحت گريگردند. موجودات د يم حيخودشان به دنبال تفر يايكه در دن تندسين يها تنها افراد انسان

دارند كه در فصل زمستان  يخاص يخودشان محل ها يها برا انوسيمثل كوسه ها در كف اق يموجودات

 يم حسوبم شانيگرم تر برا يباشد و مكان يبه كافه م هيمحل ها شب نيكنند. ا يبه آن جا مهاجرت م

 شود.

 

 است شتريآرام از ماه ب نوساياق يپهنا

باشد . قطر آن  يتر از آن م ضينسبت به ماه دارد و عر يشتريب يآرام، پهنا انوسيكه اق دياست بدان جالب

 برابر قطر ماه است. 5هم حدود 

 

 مورچه له كند كيتواند شما را مانند  يم انوسيكف اق فشار

 مورچه له كند. كيتواند شما را به اندازه  يت كه مباالس يقسمت ها به قدر نيتر قيدر عم انوسيكف اق فشار
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 به شدت گرم است انوسيكف اق آب

ممكن است  يدارد و به شدت داغ است و حت ييباال اريبس يدما انوسيقسمت ها در كف اق نيتر قيعم

 هم برسد. تيدرجه فارنها 75به 

 

 است ييايدر يها خيجهان حاصل از شكستن  يصدا نيبلندتر

و آن هم  انوسيشود ؛ مگر در كف اق ينم افتي يگريد يجا چيصدا ه نيكه بلندتر دياناست بد جالب

 ها است. انوسيموجود در اق يها خيحاصل شكستن و لرزش 

 

 رودخانه هم وجود دارد انوسيكف اق در

 افتيو رودخانه هم  اچهيداخل آن كوه، آتشفشان، در يجهان كامالً متفاوت است حت كي انوسياق داخل

 ود.ش يم

 

 قابل مصرف است ايموجود در در خي

استفاده  ايموجود در در خياز  ديتوان ياما م ديرا بنوش ايآب در ديتوان يكه شما نم دياست بدان جالب

 .ديكن

 

 افتد ياتفاق م انوسيدر كف اق نيزم يآتشفشان يها تيفعال شتريب

در  شترياتفاق ب نياست. ا انوسيدر كف اق يآتشفشان يها تيدرصد فعال 90توان گفت كه  يم باًيتقر

 افتد. يآرام م انوسيجنوب اق
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 است كيتار انوس،يوجود اق ليما به دل ارهيس شتريب

 يكيتار يفضا رد،يگ يآب قرار م ريكه ز يزيداخل آب هم نفوذ كرده اند اما معموالً هر چ ينور امواج

 كيتار نيزم ارهيس شتريشده كه ب پهناور باعث يها انوسيوجود اق ليدل نيآورد به هم يرا به وجود م

 باشد.

 

 :ها انوسيراجب اق قتيحق چند

 شود. يهم برقرار م نترنتياتصال ا انوسيكه در اعماق اق دياست بدان جالب

 ها وجود دارد. انوسيساختار موجودات در اق نيبزرگتر

 است. نيزم يدرويمنبع جذب نور خورش نيكند و بزرگتر يگرما عمل م يآهنربا برا كيمانند  انوسياق

 است. ژنيمنبع اكس نيبزرگتر انوسياق

 .ستين قيعم يليخ يها هيسطح آب وجود دارد و در ال ريدر ز قاًيدق انوسيامواج اق نيبزرگتر

 مانده است. يآب ناشناخته باق ريمختلف در ز يگونه ها يدرصد زندگ 90از  شيب هنوز



   

 

 

139 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ينامزدها يتوجه كممطرح كرد: رنايدر گفت وگو با ا روين ريوز يمعاون آب و آبفا

خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي و خشكسال يآب به چالش كم يجمهور استيانتخابات ر

19/03/1400 

 

به  يجمهور استيانتخابات ر ينامزدها يتوجه با انتقاد از كم رويرنيوز يمعاون آب و آبفا -رنايا -تهران

است كه با تداوم  ندهيآ يها كشور در سال يگفت: مسئله آب، چالش اصل ،يو خشكسال يآب چالش كم

 .شود يم ليبه ابرچالش تبد يخشكسال

 يتوجه درباره كم رنايا يروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد »يخامس زاده يتق قاسم«

انتخابات در مناظرات، كمتر به  يآن افزود: نامزدها نيبه مسئله آب و تام يجمهور استير ينامزدها

 ها مطرح نشد. پرداختندو سواالت مرتبط با آن در مناظره يچون كم آب يموضوعات مهم

 مطرح يكشور سئوال ييغذا تيو به خصوص امن يبودم در مورد آب و كشاورز دواريادامه داد: ام يو

 دهم. ليتشك” با آب يسازگار“دولت  خواهميم گفت، يم داهايكاند انياز آقا يكيكاش  يو ا شد يم

 انياست و در پا يريكه قابل اندازه گ يبا آب شعار يگفت: مطرح شدن دولت سازگار يزاده خامس يتق

آنها رفع  يچقدر تشنگ ديندارند خواهند فهم يدسترس دارياند و هنوز به آب پا كه تشنه يدوره مردم

 خواهد شد.

ها را لمس  وعده افتد يم يدر خطر جد يدر خشكسال شتشيكه مع يافزود: كشاورز روين ريوز معاون

قرار است او او دارد و چگونه  ياقتصاد زندگ يبرا يداتيدهد كه دولت چه تمه صيتشخ تواند يكرده و م

 توانمند شود.

ادامه  يخشكسال نياست، ادامه داد: اگر ا ندهيآ يها كشور در سال يآب چالش جد نكهيبر ا ديبا تاك يو

 به ابر چالش خواهد شد. ليتبد ابدي
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 رمجازيغ يها و برداشت ينيرميز يها كاهش آب ،يسال خشكسال 10 جهيگفت: نت يزاده خامس يتق

 را جبران نكرده است.  آن يتر سال كه دو سال  شده يفراوان

كه  ميا شده ريسال اخ 52سال در  نيدوباره دچار خشكتر زيافزود: اكنون ن روين ريوز يآب و آبفا معاون

 داشته باشد. يناگوار يامدهايتواند پ يبه آن م يتوجه يب

با كم  يسازگار يبرا ييها آب وجود دارد، اما راه حل يدر كشور برا تيادامه داد: اگر چه محدود يو

 .رديقرار گ يدولت بعد تيدر اولو نكهيوجود دارد مشروط بر ا يآب

 

 رقم خورده است. ريپنج دهه اخ يها سال  نيتر از خشك يكيامسال  رنا،يگزارش ا به

سال  يكه از ابتدا ييها بارش زانيآن است كه م انگريب يمراجع رسم يمنتشر شده از سو يرسم يآمارها

ماه در كشور اتفاق  بهشتيروز ارد نيو ششم ستي) تا ب1400وريشهر يتا انتها 1399ه (مهرمايجار يآب

 همراه شده است. يدرصد 53افتاده نسبت به مدت مشابه پارسال با كاهش 

آنها را به  يآب مخازن سدها گذاشته و حجم موجود يموجود يبررو ميها اثر مستق كاهش بارش نيا

كه  يطيآب در شرا نيتام زيدر باره نوع مصرف آب و ن ينگرانموضوع به  نيشدت كاهش داده و هم

 كرونا است دامن زده است. يماريبا ب ريكشور درگ
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خوزستان وابسته به  اتيح؛ چالش خوزستان نينشدن حقابه تاالبها مهمتر نيأمت

 19/03/1400روزنامه سبزينه مورخ  – هاست تاالب

 

هشدار داده است كه با توجه  يچمران اهواز در اظهارنظر ديدانشكده علوم آب دانشگاه شه سيرئ راًياخ

نشدن حقابه  نيشاهد تأم ها در خوزستان، احتماالً امسال اندك باران و آورد كم رودخانه يها به بارش

 .آورد يوجود م را به ياريبس يطيمح ستيكه مشكالت ز ميها باش تاالب

مردم و مسئوالن شاهد  ريدر دو سال اخ يالبيس يها انتظار داشتند پس از بارش ياريكه بس آن رغم يعل

آب از  ستيار نقر ايو كمبود آب باشند، اما گو ستيز طيمح نهيو نبود مشكالت در زم يفوران منابع آب

حاال  نيا بر الوهمواجه است و ع يآب يها گذشته خوزستان با تنش يها آب تكان بخورد و همچون سال

 .كنند يوپنجه نرم م دست زيبرق ن يمردم با قطع

از سر سازش نداشتن  تيخوزستان حكا التيدرخصوص كمبود آب شرب و خشك شدن نخ ها هشدار

در مجله  يرانيپژوهشگر ا  كه سه يا با آسمان. براساس مقاله نيكنان زمهم سا ديدارد و شا نيآسمان با زم

از منابع  برداشت طياند شرا منتشر كرده نگر،ياشپر چرين يانتشارات يها از مجله يكي پورتز،ير كيفينتيسا

ازجمله دهدز  يآلود است. مناطق كه آب از سرچشمه گل ييكننده است؛ گو نگران رانيا ينيرزميآب ز

باعث شده تا  ينيرزميز يقرمز قرار دارند و حفر چاه و برداشت از منابع آب تيدر وضع ذهيرستان ادر شه

 .ابدي شيمنطقه افزا نيدر ا يآب يها تنش

 خت؛ير يبه ترسال رانيورود ا بر يمبن ها ياليخ خوش يرا رو يها آب پاك هر حال همه اخبار و گزارش به

شدن  يالبيو س انيخوش نشان داد، موجب طغ يتان روخوزس نيبه زم يسال گذشته كه آسمان آب

كارون  يها نهرودخا يكيمنازل در نزد يو حت ييروستا يها از خانه ياريها گشت. بس ها و تاالب رودخانه

اما  افته،ي انيپا يسال شدند. همان زمان همه گمان بردند دوران خشك يگرفتگ و تاالب بامدژ دچار آب
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 يو دوباره ساز ناكوك را با اهال رود ينم يجو كيو آسمان در  نيب زمكه مشخص شد آ ديينپا يريد

 ساكن ارض كوك كردند.

 

 يبه ترسال ورود 

حقابه  نيها و تأم از پر بودن سد تيها از سازمان آب و برق خوزستان حكا كه خبر پس از آن يمدت اندك

كه آن را لمس  يكسان نينخست و آوردند يآلود سر بر م كم از دل آب گل ها داشت، مشكالت كم تاالب

 ها و كشاورزان بودند. كردند، ساكنان تاالب

متوجه شدند، آب تاالب رو به كاهش  ميبود كه ساكنان هورالعظ 1398سال زييپا لياواخر تابستان و اوا در

كالن  يرانيخروج آب از بخش ا يبرا ها كيرا بسته نشدن شكاف دا لياست. در آن زمان مسئوالن دل

 ست،يز طيمح نفعاال يها به منازل مردم عنوان كردند، اما پس از مدت از خسارت يريو جلوگتاالب 

 كند، يم يريتاالب جلوگ يرياز آبگ يليفس يها استخراج سوخت ليوزارت نفت را متهم كردند كه به دل

 تيريد مدرا برعهده ستا ميآب گرفتن هورالعظ فهينفت، در پاسخ به آن وظ ريزنگنه، وز ژنيكه ب ياتهام

 ها دانست. آن يها بحران استان خوزستان و خود را تابع دستور

معاهده  ستيكه در ل رود يشمار م و جهان به رانيا يها تاالب نيتر از مهم گريد يكيشادگان  يالملل نيب تاالب

جزر و  نيهمچنكارون و  ،يجراح يها محل از رودخانه نيا ازيرامسر قرار دارد. آب مورد ن ونيكنوانس يالملل نيب

 يها عبور لوله ،يفوالد خوزستان، پرورش ماه شكر،يمزارع ن يها پساب هياما تخل شود، يم نيتأم فارس جيمد خل

 آبدان موجب شده تا انتقادات نسبت به حفظ نشدن آن باال رود. نيدر جوار ا يميپتروش نيو همچن ينفت

 

 ايآب در يزدگ آب و پس كمبود 

در خوزستان و ازجمله  يآب مسأله كم دييشادگان، با تأ ستيز طيحفاظت مح اداره سيرئ ،يمجدم ميرح
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آب  يزدگ پس ليدل شور شده كه به زيها ن اكنون آب لوله شادگان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هم

 در رودخانه است. ايدر

 تياست، بلكه وضع حقابه نامناسب نيتأم يها برا تاالب تيكه حاال نه تنها وضع دهد يمسأله نشان م نيا

 دچار تنش شده است. زيآب شرب مردم ن

و ساكن شهر شادگان، هم گفت: براساس اطالعات سازمان آب و برق و  ستيز طيفعال مح ،يعامر صليف

مترمكعب است كه از  ونيليم500و  ارديليم كيحقابه تاالب شادگان  ستيز طيسازمان حفاظت مح

 بآورده آب تاال 1398سال يها البيپس از س كه يدرحال شود؛ يم نيتأم يكارون و جراح يها رودخانه

 درصد بوده است. حدود پنج

به تاالب شادگان احداث شده است،  يورود يها رودخانه يو بند رو يسد مخزن نيچند كه نيا انيبا ب او

 قيطر نياز هم زيها ن آب شده و نخلستان يدرصد آورده تاالب شادگان قطع شده كه باعث شور95افزود: 

 نيكه ا شوند يزنده نم دوبارهاند و درختان نابود شده هرگز  رفته نيها از ب از نخل ياري. بسشوند يم ياريآب

 است. بتيمص كيكشاورز  يبرا

 

 دهد يم ليدرصد آب تاالب شادگان را پساب تشك20 

گذشته بار مانند  زين التيداران در شهرستان شادگان، نخ از كشاورزان و نخل گريد يگفته برخ به

هنوز  كه يآب است؛ درحال يشور ژهيو و به يآب كم ليدل هم اصالً ثمر ندارند كه به يو برخ دهند ينم

 و تابستان در راه است. برد يسر م استان خوزستان در اواخر بهار به

والد ف عيآزادگان، آب آلوده صنا يو پرورش ماه شكرين يها درصد تاالب شادگان با زهاب20 ،يگفته عامر به

متفاوت است و  زيها به تاالب ن ورود آن يكه دب شود يم رابيس يمارستانيو ب يكشاورز يها شرق اهواز و پساب

 .شود يوارد آبدان شادگان م نيگتن نمك و فلزات سن ونيليم حالت فقط حدود پنج نيتر نانهيب در خوش
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 فرد است تاالب شادگان در منطقه منحصربه تيموقع 

رودخانه  قيحقابه از طر نيفعالً تنها راه نجات تاالب شادگان تأم كه نيا انيبا ب ستيز طيفعال مح نيا

است و نكته مهم آن  يالملل نيتاالب ب كيداشت: آبدان شادگان  انيها است، ب پساب تيريكارون و مد

به تاالب  فارس جياز خل ها نيو دلف ها يماه ياست كه منجر شده تا برخ اتيو خور ايوصل بودن به در زين

از نعمت  يا در فصل بهار سفره شود يمحل انجام دهند كه باعث م نيخود را در ا يزير وارد شوند و تخم

 پستانداران فراهم شود. ريسا يها و چه برا پرندگان و انسان يچه برا

و منطقه  رانيخاص به تاالب شادگان در سراسر ا انيماه يو برخ ها نيادامه داد: ورود دلف يعامر

آبدان  نيكه ا ضمن آن كنند؛ يامرار معاش م قيطر نياز هم زيهزار نفر ن100فرد است و حدود  حصربهمن

محل پر  نيوصل است و ا يكه به خور موس ييجا و از آن كند يمانند آب انبار عمل م زين ليمواقع س يبرا

 ايو به در ديزدا يمكان را م نيا يها يشدن حقابه تمام آلودگ نيشده، درصورت تأم نياز فلزات سنگ

 .برد يم

 م،يتاالب هورالعظ تيوضع نياطالع از آخر يبرا زهيهو ستيز طيمكرر ما با اداره مح يها تماس رغم يعل

در كشور و  يآب يها و تنش يسال خشك طينداده است. با توجه به شرا ياداره تاكنون به ما پاسخ نياما ا

 شود يتر م سخت طيشرا زينمساعد نباشد و در تابستان  زيمحل ن نيدر ا تياستان خوزستان احتماالً وضع

 ابديها اختصاص  كه قرار است به تاالب يمقدار نيها و همچن آورد سد زانياز م افتني يمنظور آگاه كه به

 .ميبا سازمان آب و برق خوزستان تماس گرفت

 

 مناسب ورود آب به تاالب بامدژ طيشرا

 انيخوزستان هم گفت: تا پا يها ها و رودخانه آب مخازن سد منابع  يزير برنامه ريمد ،يفيشر يعل

مترمكعب  ونيليم600 م،يمترمكعب آب وارد تاالب هورالعظ ونيليم800و  ارديليم كيحدود  ماه نيفرورد
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 انگرانيتاالب م ابهآب وارد آبدان بامدژ شده است و حق زيمترمكعب ن ونيليم470به تاالب شادگان و  زين

 .شود يم نيتأم ينزوالت آسمان قيطراز  زين ذهيدر ا

افزود: بر  ستيز طيبراساس اعالم سازمان حفاظت مح يسال خشك طيحقابه در شرا نيدرخصوص تأم او

شده است، اما حقابه  نيياز رقم تع تر شيدرصد ب33 ميتاكنون آب وارد شده به تاالب هورالعظ يمبن نيا

درصد 450از  شيب رايمطلوب است، ز باًيتقر زيبامدژ ن طيتر اعالم شده و شرا درصد كم50تاالب شادگان 

 ونيليم470 كه يمتر مكعب بود، درحال ونيليم84اعالم كرد  ستيز طيشده؛ آنچه مح نياز حقابه آن تأم

 آبدان شد. نيمترمكعب آب وارد ا

 

 1400خوزستان در تابستان  يها آب به تاالب يورود حجم 

كرد: براساس آنچه مصوب شده، قرار است از  انيها در تابستان ب بحقابه تاال نيدر رابطه با تأم يفيشر

حجم  زانيآب شوند كه م نيتأم ميامسال دو تاالب مهم شادگان و هورالعظ ورماهيخردادماه تا شهر

مترمكعب  ونيليم240تاالب شادگان و  يمترمكعب برا ونيليم40شرح است:  نيها به ا آب به آن يورود

 .ميهور العظ يبرا

كرد: احتمال دارد همه  ديتأك نيخوزستان همچن يها ها و رودخانه منابع آب مخازن سد يزير برنامه ريمد

 نيا كه يدارد؛ درصورت ريبه برداشت آب در مس يفراهم نشود و بستگ زيتابستان ن يشده برا نييحقابه تع

 .شود يها م نرسد، حجم مشخص شده وارد تاالب يبه مصرف كشاورز زانيم

 

 هستند يخوزستان ته يها مخازن سد درصد58 

 نيآب در ابتدا تأم تيريمد يبرا رويسازمان آب و برق و وزارت ن تيمقام مسئول ادامه داد: اولو نيا

 يمصارف كشاورز يمصوب شده برا ازيتاالب و مزارع است كه آب مورد ن ،يشرب و پس از آن انرژ



   

 

 

146 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

عادالنه  ميو اگر تقس شود يم يره تابستانه رهاسازدو نيشده و در هم نييمترمكعب تع ارديليم از سه شيب

 .دهد يذكر شده، رخ نم يها نهيكدام از زم چيدر ه يمشكل چيه رد،يها صورت پذ بخش نيدر ا

 يباال يشده و رقم يريخوزستان آبگ يها مخازن سد تيدرصد از ظرف42 ،يفيشر يها گفته براساس

دهنده  مترمكعب است كه نشان ارديليم5/5ها  ت صدهستند كه مجموع آب پش يدرصد مخازن استان ته58

براساس تعهدات ما  زيكشت تابستانه ن ازيكه آب مورد ن و كاهش آورد است، ضمن آن يسال خشك

 نبود. ريتأث يشدن مخازن آب ب يمسأله در خال نيشد كه ا نيكامل تأم صورت هب

 

 چطور است؟ ذهيا انگرانيدر تاالب م تيوضع 

هكتار است، 500با وسعت دوهزار و  ذهياستان خوزستان در شهرستان ا يها از تاالب يكي انگرانيم تاالب

 يو دامدار يكشاورز قياز طر زيوجود دارد كه مردم آن ن ياديز يها تاالب روستا نيدر اطراف ا

 ،يريدر امان نمانده و احمد ام يآب كم طيو شرا يسال از گزند خشك زيمحل ن ني. اگذارنند يروزگار م

معاش خود  ميتاالب شادگان و هورالعظ يمردم منطقه مانند اهال ديگو يم ذه،يا ستيز طياداره مح سيئر

 .كنند ينم نيتأم يريگ يماه قيرا از طر

قرار گرفته  ريتأث تحت زين يسال خشك ليدل و به شود يم نيتأم يتاالب از نزوالت جو نيافزود: حقابه ا او

تاالب  تياكنون وضع شده بود، اگرچه هم يريدرصد آن آبگ80تا  70ا ه براساس برآورد زيو در زمستان ن

هر چه به  رود ياما انتظار م شود، يرا شامل م ريمرطوب و آبگ يها نيدرصد آن زم50و حدود  ستيبد ن

 هكتار برسد.200تر از  تابستان به كم يدر اوج گرما انگرانيبخش آبدار م ميشو تر كيفصل گرما نزد

 ماه نيفرورد انيتا پا زيها ن گذران پرندگان مهاجر است و آن تاالب زمستان انگرانيم كه نيا انيبا ب يريام

 يو كشاورز يدامدار قيتاالب از طر رامونياز مردم پ يا اند، اظهار داشت: معاش عده مهاجرت كرده

 .گذارد يها اثر م آن يزندگ يكاهش آب رو ،يسال كه درصورت خشك گذرد يم
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 دهد يقرار م ريتأث انسان را تحت ها ونيليم يا زندگه شدن تاالب خشك

آورد  تيو سازمان آب و برق خوزستان، وضع ستيز طياطالعات منابع مختلف ازجمله مح براساس

داشته، انتقال  يفعاالن را درپ يمشهود است، اما آنچه اعتراض برخ زين يبارندگ طيها كم و شرا رودخانه

نامناسب و  تيمعتقدند وضع ينقاط است؛ برخ گريبه د عيو صنا يمصارف كشاورز يآب برا

 است. يركارشناسياقدام غ نيهم جهيخوزستان نت يفرسا قتطا

از شهروندان  ياريبرق بس يروين عيشركت توز يها دارد، طبق گفته تياهم زيمنابع ن تيريمد نيا بر عالوه

 دمد، يمسائل م نيمسأله در آتش ا نيمو ه اند اموختهين  يدرست را به يدر منابع انرژ ييجو همچنان صرفه

مختلف موظف هستند مردم را در  يها نهاد يول ست،يمسئوالن ن يكار كم يموضوع به معنا نياگرچه ا

 آموزش دهند. نهيزم نيا

كه  بر آن عالوه رايهمه مردم و شهروندان استان هستند، ز يبرا ياتياستان خوزستان منبع ح يها تاالب

خشك شدن تاالب موجب  گذرانند، يم قيطر نيها معاش خود را از ا هور نيا رامونيهزاران انسان در پ

قرار  ريثتأ از شهروندان را تحت يبخش بزرگ يكه زندگ شود يو خطرناك م ديشد يها گردوخاك

 شود. يريها جلوگ تاالب نياز خشك شدن ا ژهيو اهتمام و يزير است با برنامه ديو ام دهد يم
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 يكالنتر يسيعي؛ آب يها سال نيتر از خشك يكيكشت برنج در يازواكنش به آزادس

 – واكنش نشان داد. يآب يها سال نيتر از خشك يكيكشت برنج در ينسبت به آزادساز

 19/03/1400خبرگزاري برنا مورخ 

 

سو و  كياسفبار كشانده است. كمبود آب از  طيكشور را به شرا تيوضع يآب يها گزارش برنا؛ چالش به

 استيست كه از زمان را يدر حال نيبر علت است. ا ديشده هم مز يركارشناسيغ يها استياعمال س

شده و  وربر در كش آب يفراوان بر مهار كشت و كارها داتيتاك ستيز طيمعصومه ابتكار در سازمان مح

وجود باز  نيقرار گرفت. با ا ديمقوله مورد تاك نيهم ا ستيز طيمح يفعل سيير ،يكالنتر يسيدر زمان ع

 رياخ ي. در روزهاميهست يستيز طيب محو مخر يركارشناسيهم در گوشه و كنار كشور شاهد اقدامات غ

بر  آب عيباشد و صنا ببر اساس منابع آ ديتوسعه كشور با«گفته است  ستيز طيسازمان مح سييهم ر

 30 ديكار با نيگونه است؛ ا نيپر آب هم يكشورها يحت ايشوند، در تمام دن ريدر كنار سواحل دا ديبا

 .»ميجه نباشموا يتاكنون با معضل افتاد ياتفاق م شيسال پ

بر   آب يمهار كشت و كارها يالزم برا يها تيدر كشور اما حساس يآب رينامناسب ذخا تيوجود وضع با

 است. رانيگ ميتصم يبرخ يمقوله نشان دهنده عدم توجه به كمبود آب از سو ني. اشود ياعمال نم

 نيتر از خشك يكيدر «خود نوشت:  يتريدر پست توئ ستيز طيكارشناس سرشناس مح ش،يدرو محمد

كشت برنج در حوزه  ياز آزادساز يمجلس با خوشحال ندگانينما ر،يسال اخ 52در طول  رانيا يها سال

 داديبها  كه فروچاله ينيسرزم ناب،يم يو در هشتبند نديگو يخود به عنوان خبر خوش سخن م هيانتخاب

 »م؟يدار يازيمن ندوستان ما به دش نيبا وجود ا اي! آگندد يم ازيصدها تن پ كنند، يم

 است ريما از لحاظ آب و جنگل فق كشور

معاون  ،يكالنتر ومرثيتامل دارد. ك يجا يطيمح ستيز طيكشور روند كشت و كار با توجه به شرا در
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خصوص به خبرنگار برنا  نيكشور در ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمح

 شدهكشور است. به هر حال چراغ قرمز در نحوه مهار آب روشن  چالش نيتر اكنون آب بزرگ گفت: هم

 خشك است. مهيخشك و ن ييايجغراف تياست. در كشور ما وضع

است  متريليم 230در كشور   ياست. ساالنه متوسط بارندگ رياو افزود: كشور ما از لحاظ آب و جنگل فق

در كشور ما متوسط  گريبه عبارت داست.  يمتوسط بارندگ متريليم 750 يباال ايكه در دن يدر حال

 است. يسوم متوسط  جهان كيكمتر از  يبارندگ

درصد مساحت كشور ما به  ميو ن 7. حدود ميآب ندار تيريجز مد به يراه نيادامه داد: بنابرا يكالنتر

باشد تا بتوان به متوسط  يدرصد عرصه كشور جنگل25 ديكه با يجنگل اختصاص داده شده است در حال

 .افتيدست  يجهان يهااريمع

 نهيدر زم نيكشور گفت: بنابرا ستيز طيسازمان حفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمح معاون

. ستين ياست و اگر آب نباشد زندگ اتيح عيكرد. آب ما تيريبتوان مد ديو با ميهست ريجنگل و آب فق

 شود. تيريبه شكل مناسب مد ديآب با تيوضع

 

 امروز كشور ازيبر ن / كشت محصوالت كم آبرنديقرار بگ دنظريتحت تجد ها كشت

را تحت  يخشكسال ژهيها كمبود آب و به و كشت نهيدر زم ديبا يافزود: وزارت جهاد كشاورز يكالنتر 

 قرار دهد. يبررس

 

 است! يكشت و كارها در كشور بر اساس پر آب يمبنا

به سمت كشت  ديكشور ادامه داد: با ستيز طيسازمان حفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمعاون مح 

اندك همچون نخود،  يآب يبا اشتها يمحصوالت ديبا گريبر حركت كرد به عبارت د محصوالت كم آب
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امر اذعان  نيا به دياست اما با يپر آب يعدس، جو، گندم و ... كشت شود. در كشورها كشت و كارها بر مبنا

 كند. دايبه آب سوق پ يبه سمت محصوالت كم اشتها يداشت كه كشور كم آب و محصوالت كشاورز

 زاتيكردن تجه زهيمكان يداد. البته در راستا رييمحصول را تغ ديكشت با يالگوها رييگفته او با تغ به

 شيكاهش مصرف آب و افزا يدر راستا ياز آب انجام شده اما هنوز اقدام نهيو استفاده به يكشاورز

 انجام نشده است. يبردار بهره

همچون شور شدن  گريو مسائل د نيكرد تا از فرونشست زم يبتوان آب را نگهدار ديافزود: با يكالنتر 

 شود. يريخاك جلوگ

 

 رديبر مورد توجه قرار بگ محصوالت كم آب كشت

سازمان  نكهيا انيكشور با ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يستيو تنوع ز يعيطب ستيز طيمعاون مح 

به سمت كشت محصوالت كم  ديندارد، گفت: با يا فهيوظ چيشت و كار هك نهيدر زم ستيز طيمح

 بر حركت كرد. آب

 

 صادر نكرده است ريسال اخ 2 يبر ط آب عياستقرار صنا يمجوز برا ستيز طيحفاظت مح سازمان

مجوز استقرار  ستيز طيدو سال گذشته سازمان مح يدر روند مصرف آب افزود: ط عيدرباره مهار صنا او

در سواحل مستقر و در داخل  ديبر با آب عيبر در كشور صادر نكرده است. صنا آب عيصنا يراصنعت ب

 .ميدان يبر را به صالح كشور نم آب عيآب وجود صنا يكمبود جد ليبه دل رانيفالت ا

 

 ميرا خواستار يو جهاد كشاورز رويوزارت ن يدر نحوه مصرف آب از سو رييتغ

 يدر خشكسال نكهيا انيكشور با ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يستيزو تنوع  يعيطب ستيز طيمح معاون
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مواجه هستند. تمام تالش  يا و كم علوفه يبا مشكالت كم آب يعيطب يها گفت: در عرصه م،يبر يبه سر م

و جهاد  روين زارتو ژهيبه و يمتول يها تلف نشوند. از دستگاه ياست كه جانوران كشور از تشنگ نيما ا

 .مينسبت به آب هست كرديرو رييتار تغخواس يكشاورز

امر اذعان داشت كه مشكل در مرحله نخست نبود  نيبه ا دياو افزود: آب در كشور اندك است. البته با 

دغدغه  ستيز طيآب به عنوان مولفه مهم مح نيكمبود آب است. بنابرا يمناسب و در مرحله بعد تيريمد

 است. ستيز طيهمه دوستداران مح

 

 شود يمصرف م يدر بخش كشاورز درصد آب96

 يكنون طي. در شراشود يمصرف م يدرصد آب در بخش كشاورز 96انجام شده   يها ياساس بررس بر

كشت و كار حساب شده  و بر اساس  يكمبود آب در كشور الزم است تا اقدامات در راستا ليبه دل

 تيرينبود مد ليدر كشور ما به دلاست كه  يدر حال ني. ارديدر دستور كار قرار گ يستيز طيمصالح مح

محصول و  يفراوان ليمحصول عالقه داشته و در فصل برداشت هم به دل كيساالنه كشاورزان به كشت 

 نيرود در ا يم نياز ب يآب و انرژ گريد يشوند. از سو يمحصوالت هدر م يتيحما يها استينبود س

 به فكر چاره باشند. ديراستا مسئوالن امر با
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 شود يحل نم يا سازه تيريبا مد يكند/كم آب تيريرا مد» آب يتقاضا« زدهميدولت س

 20/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  –

 

بوده و امسال با كاهش قابل توجه  رانيا خشك مهيخشك و ن مياقل لياز مسا يكيهمواره  »آب«

 تيريبه مد زدهميدولت س كرديرو طيشرا نيشده است. در ا ليتبد تر يجد اريبس يا به دغدغه ها يبارندگ

 ادفكارشناس حوزه آب و خاك عرضه مازاد آب را متر كيبرخوردار است.  ياريبس تياز اهم» آب«

به  يآب تيريكه در حوزه مد دهد يم شنهاديپ ندهيو به دولت آ داند يآب م رشتيب يبا مصرف و تقاضا

 كند. يمحور خوددار عرضه تيريتقاضا بپردازد و از مد تيريمقوله مد

 تيريمشكل كمبود آب با مد نكهيبر ا ديبا تاك ييويمصاحبه راد كيگلزار در  فيحن سنايگزارش ا به

مردم بعد از  يگفت: حجم آب مصرف شود، يب) حل نمانتقال آ يها و طرح يسازه محور (سدساز

 كرده است. دايپ شيشدت افزا به يسدساز

و  ستيز طيكاركرد دولت در بخش مح يابيارز يها از شاخص يكيكارشناس حوزه آب و خاك  نيا

دولتمردان دانست و  ديحوزه از د نيمردم نهاد فعال در ا يها سازمان گاهيرا موضوع جا يعيمنابع طب

 تيفعال يبرا زيو فضا ن دواركنندهيمثبت و ام اريبس كردهايرو ،ي: در دولت اول دكتر روحانگفت

 در حوزه قانون فراهم بود. يمردم نهاد تخصص يها سازمان

 نيحوزه برشمرد و گفت: ا نيدستاورد بزرگ در ا كيجنگل ابر به منطقه حفاظت شده را  يارتقا يو

 ياديز يها شروع شده بود اما همچنان كشمكش يدن دكتر روحانكار آم يسال قبل از رو 10موضوع از 

و ساخت  دكر دايجنگل ابر به منطقه حفاظت شده ارتقا پ يجمهور سيرئ ميبا تصم نكهيوجود داشت تا ا

 شد. يمنتف زين يركانيه يها در غرب جنگل رانگريجاده و

كشور را به دولت  يصد بحران آبصفر تا  توان ينم نكهيبر ا ديكارشناس حوزه آب و خاك با تأك نيا
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مختلف  يها سال ياست كه در بلند مدت و ط يا مسئله نيو دوازدهم مرتبط دانست،گفت: ا ازدهمي

 به مقوله آب نداشتند. يهم نگاه درست يقبل يها شده است چراكه دولت جاديا

 شتريد: تمركز بآب انتقاد و اظهاركر تيريها در حوزه مد سازه محور غالب دولت كردياز رو گلزار

 يو اصالح الگو يزداريمانند آبخ يانتقال آب است و از موارد يها و طرح يها بر حوزه سدساز دولت

 مصرف آب غفلت شده است. يها بخش نيتر از مهم يكيبه عنوان  يكشت در بخش كشاورز

 يمياقل طيبا شرا و متناسب داريپا يكه نگاه به كشاورز يگفت: تا زمان هياروم اچهيدر يايدرباره اح يو

هم  اچهيدر تيداشت و وضع مينخواه يگريدستاورد د چيه يدر منطقه حاكم نشود جز اتالف منابع مال

 روز به روز بدتر خواهد شد.

كشت در  ريز يسطح اراض ر،يسال اخ 40در طول  نكهيكارشناس حوزه آب و خاك با اشاره به ا نيا

و  ييزا اقدامات با شعار اشتغال نياست، گفت: همه ا افتهي شياباال افز يآب ازيبا ن هياروم اچهيمنطقه در

 آن انجام شده است. انباريز يامدهايو البته بدون توجه به پ ييخودكفا

انتقال آب)  يها و طرح يسازه محور (سدساز تيريمشكل كمبود آب با مد نكهيبر ا ديضمن تاك گلزار

 شيبه شدت افزا يبعد از سدساز يم و بحران آبمرد يگفت: طبق آمارها، حجم آب مصرف شود، يحل نم

 بوده است. ييبر محور عرضه و درآمدزا يآب تيريكرده چراكه مد دايپ

در حوزه  ندهيآب دانست و گفت: دولت آ شتريب يعرضه مازاد آب را مترادف با مصرف و تقاضا يو

 كند. يخوددار عرضه محور تيريتقاضا بپردازد و از مد تيريبه مقوله مد ديبا يآب تيريمد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – در گلستان نيو خطر فرونشست زم يآب بحران كم ديتهد

21/03/1400  

 

ستان سرسبز و برخوردار از جنگل و در ا يتصور فقر بارش و كاهش مستمر منابع آب - رنايا - گرگان

موضوع را  نيباور به نظر برسد اما كارشناسان نه تنها ا رقابليو غ بيعج ديمتعدد گلستان، شا يها رودخانه

 دهيپد نيكنترل گسترش ا تارخواس ن،ياز آن مانند فرونشست زم يعواقب ناش انياند بلكه با ب كرده دييتا

 هستند. يعيطب

رود كه در  يكشور به شمار م زيحادثه خ يمربع مساحت از استان ها لومتريهزار ك 20از  شيبا ب گلستان

منابع  هيرو يآب و استخراج ب نهيبه مصرف به يبا توجه به كاهش بارش ها و كم توجه رياخ يسال ها

 مواجهه شده است. زين نيخاموش و خطرناك فرونشست زم دهيبا پد ينيزم ريآب ز

بزرگ  اسيمتفاوت در مق يها به علت نينشست زم ايو  زشيفرونشست، فرور ونسكو؛ي فياساس تعر بر

 ايرفتن  نياز ب جهيدر نت ينيرزمياز مخزن آب ز يبخش ايتمام  يريكه كاهش برگشت ناپذ دهد يم يرو

 يعيطب يعامل اي نديسخت كه براثر فرا ايسست  نيها (هرنوع ماده موجود در زم نهشته ديمف يكاهش پوك

 آن است. يها بيه باشد) از جمله آسانباشته شد

 يسازه ا يها، خسارت ها نيشدن زم ريگ ليس ن،يزم يترك ها و شكاف ها يريبر آن شكل گ عالوه

انتقال گاز، برق و  يشبكه ها الب،يكنترل س يسازه ها ،يليو ر يارتباط يوارده بر ساختمان ها، جاده ها

 رود. يبه شمار م نيزم تعداوم فرونشست يخسارت ها گريآب و فاضالب از د

 يو نقشه بردار يسنج نياداره كل زم قيدق يابياداره تراز سيفرونشست و رئ تهيكم ريماه پارسال دب بهمن

منابع  هيرو يبا توجه به كاهش بارش ها، استخراج ب رياخ يسال ها يكه گلستان ط نيكشور با اشاره به ا

مواجه شده  رونشستف دهيو پد يحران خشكسالآب با ب نهيبه مصرف به يو كم توجه ينيزم ريآب ز
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نقشه  هيفرونشست، اقدام به ته شيپا يكشور به عنوان متول يبردار راستا سازمان نقشه نيگفت: در ا

 در گلستان كرد. دهيپد نيوقوع ا يپراكندگ

اطراف در  لومترمربعيك 4500به وسعت  ياساس، گلستان در منطقه ا نيافزود: بر ا يپ غيمعصومه  آم دكتر

 نيبندرتركمن، سرخنكالته، آق قال، گنبدكاووس و دلند با فرونشست زم ،يگرگان، كردكو يشهرها

مناطق  گرياز د شتريمتر در سال و ب يسانت 22/ 6فرونشست در بندرتركمن  نيمواجه بوده كه سرعت ا

 است.

 ينيزم ريمنابع آب ز هيرو ياستان كه منجر به استخراج ب نيا يسو، با وجود كم آب گريادامه داد: از د يو

بوستان و گلستان پس از  يسدها زيدچار بحران است كه سرر زين ليوقوع س ثيشده، گلستان از ح

و گرگان رود در اطراف گنبدكاووس از  يچا چهل يها رودخانه انيو طغ 1397اسفند  26 ديشد يبارندگ

 جمله آن است.

كشور ادامه داد:  يو نقشه بردار يسنج نياداره كل زم قيدق يابياداره تراز سيفرونشست و رئ تهيكم ريدب

دچار خسارت شدند در  1398سال  البيس انيگنبدكاووس، آق قال، بندر تركمن كه در جر يشهرها

منطقه و  يدرولوژيه رييكه با تغ دهيپد نياست اثر مخرب ا يمنطقه فرونشست قرار دارند كه ضرور

عوامل  ريمناطق در كنار سا نيكند در ا يرا فراهم م البيس نهيآن زم يريخاك و كاهش نفوذپذ بيتخر

 .رديمورد توجه قرار گ

در  ژهياستفاده از رواناب به و يساز نهيبه يكارآمد و مناسب برا ياز راه حل ها يكي يپ غيگفته آم به

 ياست كه ضمن كاهش خسارات ناش البيپخش س يخشك، استفاده از شبكه ها مهيمناطق خشك و ن

 موثر است. زين ييزدا ابانيمراتع و ب يايو اح ينيرزميسفره آب ز يمصنوع هيدر تغذ لياز س

به منظور  ليو پخش س يمصنوع هيو فرونشست در گلستان، مطالعه تغذ ليس هيتوجه به بحران دو رو با

به  يمنطقه ضرور نيدر ا ينيرزميز ياز افت سطح آبها يريفرونشست و جلوگ دهيو كنترل پد ليمهار س
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 رسد. يظر من

گلستان كه  يفاضالب شهرها هيهزار مترمكعب آب حاصل از تصف 35 قيو تزر يسو بهره بردار گريد از

 موثر باشد. دهيپد نيتواند در كنترل ا يدر مناطق فرونشست م زدير يم ايبه در

 

 نيو فرونشست زم ليراهكار مواجهه با س يزداريآبخ

در استان  نيتوجه به رفع فرونشست زم تيبا اشاره به اهمگلستان  يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

سازمان نقشه  ،ينيزم يو نقشه بردار يشناس نيدر استان توسط اداره زم نيگفت: مطالعه فرونشست زم

 و ارائه شد. هيكشور ته يبردار

از  يف ناشمختل يعيطب يبا بحران ها رياخ يكه گلستان در دهه ها نيافزود: با توجه به ا يلطف ميعبدالرح

 يروزافزون به منابع آب ها يمواجه است، اتكا يو خشكسال يالبيس يچون رخدادها مياقل رييتبعات تغ

گلستان شده و  ونشستفر يشرويسرعت پ شياز آن، سبب افزا ياصول ريو غ هيرو يو برداشت ب ينيرزميز

 دهد. يسوق م ينيزم ريآب ز يسفره ها يجياستان را به سمت مرگ تدر

است  يعوامل گرياز د زيو كاهش بارش ن مياقل رييتغ يجهان دهيپد ،يعامل انسان ني: عالوه بر اگفت يو

 آبخوان ها به طور مناسب انجام نشود. يعيطب هيتغذ شود يكه سبب م

توازن آب  جاديو ا ينيرزميمنابع آب ز يكارآمد در تعادل بخش يها از راه حل يكيكرد:  ديتاك يو

 آبخوان) است . يمصنوع هي( تغذ يو آبخواندار يزداريآبخ يتوسعه پروژه ها موجود در خاك، اجرا و

از  يناش البيبارش و س يو زمان يمكان يالگوها رييآبخوان، تغ يمصنوع هيتغذ يافزود: پروژه ها يلطف

سطح تراز  شيكند كه با افزا يآبخوان در استان م هيو تغذ البيس تيريمد يبرا يبه فرصت ليآن را تبد

و  ساتيبه تاس سارتو از بروز خ افتهيكاهش  نيفرونشست زم ندهيآن، روند فزا تيو تقو ينيرزميزآب 

 خواهد شد. يريها جلوگ رساختيز
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و خسارت قابل  البيس انيدچار طغ 1398سال  البيس انياز مناطق استان كه در جر يادامه داد: برخ يو

 يپروژه ها يتوجه به اجرا طيشرا نير افرونشست قرار دارند كه د يشدند در نقاط بحران يتوجه

 است. يمناطق ضرور نيدر ا يزداريآبخ

استحصال آب  1404به  يدوره پنج ساله منته يگلستان گفت: ط يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

و  يزداريآبخ اتيو توسعه عمل يبا كم آب يطرح سازگار يدر گلستان در راستا ينيرزميو ز يسطح

 شده و در دستور كار قرار دارد. يمترمكعب هدف گذار ونيليم 105 زانيبه م يآبخواندار

 يها بيدر ش ياهيپوشش گ تيتوسعه و تقو ، البياز س يخاك، كاهش خطرات ناش شيفرسا كنترل

 يطرح ها ياز جمله اهداف اجرا ينيرزميآب ز يها سفره هيها و تغذ كنترل هرز آب يبرا داريناپا

 است. يزداريآبخ

استان شامل  نيا زيآبخ يگلستان، وسعت حوزه ها يزداريو آبخ يعيش اداره كل منابع طبگزار مطابق

هزار هكتار است كه  200و  ونيليم 2گرگان و نكارود،  جيقره سو، شرق خل ،يگرگانرود، اترك سفل

 دارد. يزداريآبخ اتيبه عمل ازيهزار هكتار آن ن 600و  ونيليم كي

ساكنان آن  يدر شمال كشور قرار داد و اقتصاد اصل تيهزار نفر جمع 869و  ونيليم كيگلستان با  استان

 يهزار هكتار اراض 850استان از  ياستوار است كه مطابق گزارش شركت آب منطقه ا يكشاورز هيبر پا

 . رديگ يهزار هكتار آن زراعت صورت م 667موجود، ساالنه در سطح 
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/ مهاجرت معكوس به رانيا يات هاقن يدالر ارديليم 50ارزش | »يزداريمعجزه آبخ«

 22/03/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – قنوات يايروستاها با اح

 

 يتواند نقش موثر ي) مالبي(پخش س يو آبخواندار يزداريآبخ اتير قنات با عملهزا 40و مرمت  اياح

 روستاها و مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها داشته باشد. يدر آبادان

قنوات از ابداعات و افتخارات فرهنگ و تمدن  ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

و شكل گرفتن  يو مقابله با خشكسال يشرب و كشاورز يبرا ازيآب مورد ن نيو تأم ليمهار س يبرا يرانيا

و  ايقنات در دن تدر ساخ شتازيپ يتوان از كشورها يرا م رانيشود. ا يها و شهرها محسوب م يآباد

 دانست. امياال ميآب از قد نهيبه تيريمد

 يكشورها ريبا سا سهياد در مقاتعد نيشتريهزار رشته قنات از ب 60با دارابودن حدود  رانيآمار ا طبق

را بدون  ينيرزميمترمكعب آب ز ارديليم 7از  شيب انهيسال تواند يصاحب قنات برخوردار است كه م

 اريعمدتا در اخت يطيمح ستيز يامدهايو خصوصا بدون پ يليسوخت فس اي يكيالكتر يمصرف انرژ

كه توسط  ياگر قرار بود حجم آبكه  دهد  يگرفته نشان م قرار دهد. برآورد صورت يبخش كشاورز

بود،  ازيمگاوات برق ن 800برداشته شود به  ستهيالكتر يرويبا استفاده از پمپاژ و ن شود  يقنات استحصال م

توسط  ستيبا  يكه م كنند  يم المقدار آب را استحص نيا يانرژ گونه چيو ه يعيصورت كامال طب قنوات به

 .شد  يم ديتول يطيمح ستيز يها  يو آلودگ بزرگ با مشكالت فراوان يها  روگاهين

قنوات  يايو رونق روستاها باعث شده است، خوشبختانه اح يو سرسبز يآبادان يقنات ها برا يباال تيظرف

قانون  35مثال در بند (ث) ماده  يبدان اشاره شود؛ برا رانيا ياسالم يجمهور يباالدست نيدر اسناد و قوان

%) وضع 5درصد( زان ساالنه پنجيقنوات به م يروبيمرمت و ال اء،ياح«ه است:آمد نيبرنامه توسعه ششم چن

 »قنوات ياياح يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ يها تيبر فعال ديقانون برنامه با تأك يموجود در طول اجرا
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فظ عالوه بر ح ،يو آبخواندار يزداريآبخ اتيقنوات با انجام عمل ياياز كارشناسان، اح يارياذعان بس به

 ،ييروستا يها سكونتگاه يداريو پا يكشاورز ديموجب استمرار تول ،»زيقنات و كار«ارزشمند  راثيم

خواهد  يمحلجوامع  يمند تيرضا شيكنترل مهاجرت از مبدا، مهاجرت معكوس به روستاها و افزا

 يها تيفعال ما با: «ديگو يم يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيباره مسعود منصور رئ نيشد.در ا

 نيبا ا م،يا ها و قنات شده چاه تينفوذ داده و موجب تقو ينيرزميز يها آب را به سفره يزداريآبخ

در گذشته مهاجرت به شهرها  كه يلدرحا ميمهاجرت به روستاها را رقم بزن ميا اقدامات تاكنون توانسته

 »دنبال داشته است. به ياريبس يو فرهنگ ياجتماع يها بيمهاجرت آس نيو ا افتهي شيافزا

 يدب ،يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل يبا اجرا يجهاد كشاورز ريوز يبه گفته كاظم خاواز نيهمچن

خاك به  شيباعث كاهش فرسا نيكرده است و همچن دايپ شيتا پنج برابر افزا ميو ن  كي نيها ب قنات

 .شود ير هكتار در هر سال ممتر مكعب آب در ه 500تن در هكتار در سال و نفوذ حدود  9 زانيم

 

 است يو آبخواندار يزداريآبخ يهزار قنات تحت پوشش طرح ها 9از  شيب

 زين يزداريسازمان جنگل ها مراتع و آبخ البيو پخش س يآبخواندار ركليپور مد نيحس ابوالقاسم

 408در رشته قنات  1913در سال گذشته حدود : «ديگو يبرنامه ششم توسعه م  35درباره تحقق ماده

قرار  يارو آبخواند يزداريآبخ يها تومان اعتبار در برنامه طرح ارديليم 510با اختصاص  زيحوزه آبخ

 يو آبخواندار يزداريآبخ يها رشته قنات در كشور تحت پوشش طرح 9815تاكنون  نيگرفت. همچن

با  زدي، 1091ن با ، كرما1236رشته، اصفهان با  1289با  يخراسان رضو يها قرار گرفته است كه استان

و  يزداريآبخ يها قنوات تحت پوشش طرح نيشتريب بيرشته قنات به ترت 769با  يو خراسان جنوب 872

 »را به خود اختصاص دادند. يآبخواندار

هزار  40از  شيب ،يزداريسازمان جنگل ها مراتع و آبخ البيو پخش س يآبخواندار ركليگفته مد به
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دالر در كشور وجود دارد كه در حال حاضر از  ارديليم 50به ارزش  لومتريهزار ك 270رشته قنات به طول 

 يداريمهم در پا يباز منابع آ يكيمترمكب، بعنوان  ارديليم 2,4ساالنه  يهزار رشته قنات با آبده 32

خشك كشور  مهياز مناطق خشك و ن يعيدر پهنه وس يكشاورز ديو تول ييروستا يسكونتگاه ها

 ود.ش يم يبردار بهره

و رونق  ييغذا تيامن نيو به منظور تأم يگام دوم انقالب اسالم هيانيشود، با توجه به ب يم شنهاديپ انيپا در

شود) در  يم ادي ي(كه از آن به عنوان دانش مملكت دار يزداريروستاها، به مباحث دانش آبخ يو آبادان

مقابله  يبرا نيشود و همچن ژهيو هتوج توسعه به خصوص برنامه هفتم توسعه يها و برنامه ها ياستگذاريس

و  اءياح ،يو رونق اقتصاد كشاورز يدر بخش كشاورز ديبه شهرها و جهش تول انييبا مهاجرت روستا

و رواج دوباره  قيعم مهيو ن قيعم يرها شده و نظام مند كردن حفر چاهها زيهزار قنات و كار 40مرمت 

و وزارت  ياسالم يدر دستور كار مجلس شورا تيفور ديق(بنه، صحرا و...) با  يجمع ديتول يسازمانده

 شود. تيبدان عنا ژهيواقع شود و در قانون برنامه توسعه هفتم به صورت و يجهاد كشاورز
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؛ دهدي مقابله با آن گزارش م يبحران آب در كشور و راهكارها تياز وضع »نهيسبز«

 22/03/1400زينه مورخ روزنامه سب – در كشور يبردار دشت ممنوعه بهره420 وجود

 

سبب شده  رياخ يها سال يمصرف و منابع آب در كشور ط انيتوازن م و عدم هيرو يو مصرف ب برداشت

به باور كارشناسان، كشور  كه يطور حركت كند، به ريدپذيمنابع آب تجد ديسمت كاهش شد به رانيكه ا

و  تيش جمعيافزا ،يقرار دارد و با توجه به ثابت بودن منابع آب يآب ديبحران شد تياكنون در وضع

 طيشرا ديمناسب، تشد يها استيساتخاذ راهكارها و  منابع آب درصورت عدم تيريبه مد يتوجه يب

است.  ريناپذ اجتناب ياز آن امر يو اقتصاد يتيامن يها شاخص يريرپذيكشور و تأث ينامطلوب منابع آب

دشت در محدوده 420 ران،يدشت موجود در ا609 ني، از ب1396در سال رويآمار وزارت ن نيمطابق با آخر

از  شيكشور هنوز در حالت تعادل قراردادند و ب يها درصد دشت10تر از  است و كم يبردار ممنوعه بهره

 »نهيسبز«رابطه  نيمستعد فرونشست هستند. در هم يعنياند؛  ها از حالت تعادل خارج شده درصد آن90

با  يكنون تيكردن وضع بهبود و متعادل يموجود برا يكشور و راهكارها يمنابع آب طيشرا يبررس يبرا

 يدانشگاه صنعت يگذار استيدر پژوهشكده س يا و منطقه يمحل داريه پابرنامه توسع ريمد ،يبهزاد دوست

 .ديخوان يكرده است كه ماحصل آن را در ادامه م ييوگو گفت ف،يشر

 

 د؟يكن يم يابيكشور را چطور ارز يمنابع آب يفعل تيوضع

با  رانيكشور ا اند، داشته ديبارها تأك زيحوزه آب ن نفعان ينظران و ذ و صاحب ديكه مطلع هست طور همان

مصرف آب  يفعل يالگو كه ييرو است، تا جا منابع روبه نيدر مصرف ا يسامان و نابه يمنابع آب تيمحدود

 يكرده. برا جاديا كشور ستيز طيمح يرا برا ياساس يها ) معضالت و چالشيدر بخش كشاورز ژهيو (به

جهان  نيرياز منابع آب ش رانياكمك گرفت. سهم  ياز آمارها به خوب توان يموضوع م نيروشن شدن ا



   

 

 

162 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 رانيجهان به ا تياز جمع درصد كي كه يقرار دارد؛ درحال يتر نييدر سطح پا گرينسبت به مناطق د

سازمان ملل  داريتوسعه پا ونيسيدهم درصد است. كم تنها سه نيرياختصاص دارد، سهم آن از منابع آب ش

عنوان  هر كشور را به ريدپذياز منابع آب تجد درصد برداشت زانيشاخص بحران آب، م نييمنظور تع به

درصد و 55 بيبا ضر انهيشاخص، خاورم نيكرده است. براساس ا يبحران آب معرف يريگ شاخص اندازه

درصد) با 97حدود  1395به  يساله منته15 ورهدرصد (در بلندمدت و در د9/89 بيبا ضر رانيكشور ا

 ريدپذيكل آب تجد زانيم م،ياقل راتييو تغ ها يسال خشك ليدل به يآب مواجه است. از طرف ديبحران شد

 دهي) رسريسال اخ10مترمكعب (متوسط  ارديليم89مترمكعب به  ارديليم130كشور از متوسط بلندمدت 

نسبت به متوسط  96به سال  يمنته يها كشور در سال ريدپذيآب تجد زانيم گريد عبارت است؛ به

 ارديليم135حدود  96است. تا سال يريچشمگ اريه كه رقم بسدرصد كاهش داشت32بلندمدت خود حدود 

منابع  كياستات رياز دست رفته است. با توجه به كل ذخا ينيرزميمنابع آب ز كياستات ريمترمكعب از ذخا

عنوان كرد كه متأسفانه حدود  توان يمترمكعب است، م ارديليم500 دحدو يكشور كه رقم ينيرزميآب ز

 است.  نابود شده ينيرزميمنابع آب ز كياستات ريذخا چهارم كي

دشت موجود 609 ني، از ب1396در سال رويآمار وزارت ن نيگفت مطابق با آخر ديبا زيها ن ارتباط با دشت در

ها در شمار  دشت نياز ا يادياست. تعداد ز يبردار دشت در محدوده ممنوعه بهره420 ران،يدر ا

دشت 190. ازحدود دارندكشور قرار  يو اجتماع ياقتصاد يها انونك نيتر افتهي و رشد نيتر مهم ن،يتر بزرگ

كشور هنوز  يها درصد دشت10تر از  بدان معناست كه كم نيدشت فاقد آبخوان هستند؛ ا150 زين مانده يباق

 يها هياند كه انتظار وجود ال ها از حالت تعادل خارج شده درصد آن 90از  شيدر حالت تعادل قراردادند و ب

در  يمتر يسانت55مستعد فرونشست هستند. با توجه به متوسط افت  يعني رود؛ يها نم در آن زير دانهآبدار 

 درحال گسترش باشد. يا دهيانتظار داشت كه فرونشست در كشور پد توان يكشور م يها آبخوان

 يدپاكشور از ر ينيسرزم يفضا يستيز تيكه ظرف رسد يبه نظر م د،يكرد انيكه ب يطيتوجه به شرا با
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 د؟يدار نهيزم نيدر ا يآمار ايآن به شدت فاصله گرفته است. آ كياكولوژ

مساحت  انگريعدد حاصل ب م،يمصرف هر فرد از منابع را در تعداد افراد جامعه ضرب كن نيانگيم اگر

. شود يآن جامعه گفته م كياكولوژ يجامعه خواهد بود كه به آن ردپا يازهايكل ن نيتأم يبرا ازيمورد ن

دهند،  كاهشمصرف خود را  ديكه افراد چقدر با شود يمسأله را متذكر م نيا يكياكولوژ يپارد

 تيمعادل با ظرف ي(رفتار يداريبه پا يابي رفتار خود را در جهت دست ايرا بهبود بخشند  شانيتكنولوژ

 يرزكشاو يها تيفعال ستم،ياكوس تيريهر سال براساس مد يستيز تيدهند. ظرف رييخود) تغ يستيز

و متفاوت  ريمتغ تيجمع هوهوا و انداز آب ،يطيمح ستيز بي)، تخرياري(ازجمله استفاده از كود و آب

روز  رسد، يم انيبه پا سال كيكه مصرف بشر از منابع جهان در  يدانشمندان روز ينيب شياست. طبق پ

از سال را اگر  مانده يماه باق پنج يعنياند؛  نام نهاده نياز منابع زم يروز را روز تخط نياول آگوست است. ا

ماه وقت  و هفت سال كي باًيتقر نيزم كره گريد عبارت هنخواهد داشت؛ ب اءيفرصت اح نيزم م،يمصرف كن

 كند. اءياح سال كيدارد تا منابع مصرف شده توسط انسان را در  ازين

روند شاخص  يساست. برر ريچشمگ اريبس رانيدر ا يستيز تيبه ظرف كياكولوژ يردپا يفزون شتاب

 يازهايتمام ن توانست يكشور م شيسال پ50كه در  دهد ينشان م كياكولوژ يو ردپا يستيز تيظرف

 صادرات وجود داشت. يبرا زين ياريبس ازيمنابع مازاد بر ن يكند و حت نيروزمره مردم را تأم

هكتار  7/0برابر با  2016كشور در سال يستيز تيسرانه ظرف رانيمنتشرشده درمورد ا يها داده نيآخر طبق

مولد  طيمح زانيم ،يستيز تيگفته شد، سرانه ظرف زين نياز ا شيطور كه پ ) است. همانgha( يجهان

 كشور است. كياز ساكنان  كيهر  يازا موجود به

مردم آن كشور است. سرانه  كيكشور، درآمد اكولوژ كي يستيز تيساده، سرانه ظرف يليزبان خ به

 تيسرانه ظرف كه يطور بوده است؛ به يهمواره كاهش باًيتاكنون تقر 1961ز سالا رانيا يستيز تيظرف

 1991، در سال1/1برابر با  1981، در سال3/1برابر با  1971، در سال6/1برابر با  1961ما در سال يستيز
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 كيكولوژا يسرانه ردپا يبود. از طرف 8/0برابر با  2011و در سال 9/0برابر با  2001، در سال9/0برابر با 

طور كه قبالً  همان يجهان ي) بود. منظور از سرانه ردپاgha( يهكتار جهان2/3برابر با  2016در سال رانيا

 يكشور برا كي تيجمع يبه تقاضا دادن پاسخ يالزم برا كيمولد اكولوژ طيگفته شد، مح زين

كشور است.  كيدم مر كيمخارج اكولوژ ك،ياكولوژ ياست. به زبان ساده، سرانه ردپا يعيطب منابع

عدد آن در  كه يطور است، به يهمواره صعود باًيتقر 2016تا سال 1961از سال رانيا كيمخارج اكولوژ

، در 7/1برابر با  1991، در سال3/1برابر با  1981سال رد ك،يبرابر با  1971در سال ك،يبرابر با  1961سال

 ك،ياز درآمد اكولوژ كيكسر مخارج اكولوژبود.  3/3برابر با  2011و در سال 6/2برابر با  2001سال

 يستيز تيظرف رهي، ذخ2016. در سالدهد يرا به ما نشان م يستيز تيظرف رهيذخ اي ياعداد مربوط به كسر

تا  1961 يها عدد مثبت بود. در سال نيا 1961) بود، اما در سالgha( يهكتار جهان6/2 يبرابر با منف رانيا

 نيو همچن ديرس 1/0 يكه عدد آن به منف 1976جز سال مثبت بود (به انريا يستيز تيظرف رهي، ذخ1979

شده  تر يسال به سال منف رانيا يستيز تيظرف رهيبه بعد ذخ 1979برابر با صفر شد). از سال 1979در سال

 2001، در سال8/0 يبرابر با منف 1991، در سال2/0يعدد آن برابر با منف 1981در سال كه يطور است، به

 بود. 5/2 يبرابر با منف 2011و در سال 7/1 يبا منفبرابر 

  

 يسامان منابع آب نابه تيكردن وضع بهبود و متعادل يراهكارها

از نخبگان و فعاالن حوزه  ياديبا تعداد ز فيشر يدانشگاه صنعت يگذار استيدر پژوهشكده س ما

ه كارشناسان و مسئوالن (ازجمل ميا داشته يتعامل و همكار ستيز طيو مح يكشاورز ،يعيطب منابع

 ميا كشور مطرح كرده يحل مشكالت منابع آب يبرا يي) و راهكارهايآب با كم يسازگار يكارگروه مل

 اشاره كرد: ريبه موارد ز توان يراهكارها م نيكه ازجمله ا

استانداران  ،ييآب و هوا طيبا شرا يدر كشور و سازگار داريبه توسعه پا دنيمنظور رس به -1
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مطرح كنند  يا گونه ماه به استان خود را ظرف مدت شش نيسرزم شيتند سند آماموظف هس

 يابالغ يزير مختلف، به سطح آب قابل برنامه يها در هر استان در بخش يآب مصرف زانيكه م

 االجرا هستند. الزم نيسرزم شيآما يعال يشورا بيالذكر با تصو . اسناد فوقسدبر رويوزارت ن

مالحظات  يساز كپارچهي يها استيها و مناطق با س سكونتگاه يداريو پا يآور تاب يارتقا -2

 .يكالبد ـ ييو توسعه فضا شيآما يو محل يا منطقه ،يمل يها با برنامه كياكولوژ

 ،ينيرزمياز فرونشست (سطح آب ز ريرپذيو تأث رگذاريتأث يها مؤلفه شيپا ياستقرار سامانه مل -3

 و...). يا دوره النيرخ فرونشست، ببرداشت از منابع، ن ركشت،يسطح ز

با  يسازگار يها و برنامه ها يگذار استيس يتمام يبرا داريپا ييتوسعه فضا وستيپ نيتدو -4

 ) كشور.ي/ بخشي(دستگاه يستيز طيتحوالت مح

 يكشور برا يسازمان هواشناس يكاربرد يها ينيب شيآموزش و گسترش استفاده از پ -5

مانند كاهش دور  يصنعت و مصارف عموم ،يبخش كشاورزدر مصرف آب در  ييجو صرفه

 .يبارندگ ينيب شيقطع آن هنگام پ ايمزارع  ياريآب

در  ازيكاهش آب مورد ن يبرا شهيدر سطح ر حاًيفشار ترج تحت ياريآب يها سامانه يريكارگ به -6

 درصد ميتر از ن كم رانياز آن. در ا يبردار و مشاركت مردم در توسعه و بهره يبخش كشاورز

و همت  يمال يبانيبه پشت ازيآن در سطح كشور ن شيسامانه است كه افزا نيتحت ا ها ياريآب

 است. ريكاهش مصرف آب و تبخ يبرا نهيگز نيروش بهتر ني. ادارد يمل

 .ييو توسعه فضا يستيز طيو اقدامات مح ماتيدر تصم ستهيشا ييحكمروا يبرقرار -7
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ها بارش يدرصد 41كاهش ران؛يگوش ا خيب يخشكسال

22/03/1400 

 

) 1400وريتا آخر شهر 1399(اول مهرماه  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش زانيم - رنايا - تهران

 41,5ساله با كاهش  52با دوره بلندمدت  سهيكه در مقا ديرس متر يليم 129,7به رقم خردادماه  20تا 

 افتهي يدرصد 1,2مصرف آب نسبت به پارسال رشد  زانياست كه م يدرحال نيهمراه شده و ا يدرصد

 است.

از  يكي) 1400 وريتا آخر شهر1399(مهر يجار يدر سال آب رانيا رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

نامطلوب خود را برحجم آب  ياثرها يخشك نيو ا كند يرا تجربه م ريسال اخ 50 يها سال نيتر خشك

را دامن  ينيرزميز يها هجوم به استفاده از سفره گرينهاده و از طرف د يمهم كشور برجا يمخازن سدها

 زده است.

تر از  يرا جد ازيورد نآب م نيامسال است كه دغدغه تام ياثر خشكسال نيها مهمتر ملموس بارش كاهش

 كرده است. يگريزمان د

سال  يمنتشر شده از ابتدا يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركزمل يكه از سو يا گزارش تازه براساس

 يدرحال نيدر كشور اتفاق افتاده و ا يبارندگ متر يليم 129,7خرداد ماه تنها  ستيتا روز ب يجار يآب

كه نشان از  دهيرس بتدر كشورمان به ث يبارندگ متر يليم 221,9ساله  52است كه در  دوره بلند مدت 

 درصد دارد. 41,5 زانيها در امسال به م كاهش بارش

كه در دوره بلندمدت  دهيرس متر يليم 22,2به رقم  يخردادماه درحال 20تا  زيفصل بهار ن يها بارش زانيم

 دارد. يدرصد 61,3 يفكه اختال دهد يرا نشان م متر يليم 54,7عدد  زانيم نيا

رقم در  نيكه ا ياتفاق افتاده درحال يمتربارندگ يليم 2,1آن فقط  ستميتا روز ب يخردادماه جار يابتدا از
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 .دهد يرا نشان م يدرصد 52,6 يبوده و اختالف متر يليم 4,5دوره بلند مدت 

است كه  يدرحال نيست و اگزارش شده ا متريليم 0,2خرداد ماه  20هفت روز گذشته تا  يها بارش زانيم

 1,2بود كه  تريل ونيليم 575و  ارديلي: سه م1400خرداد  17مصرف آب در كالن شهر تهران در  زانيم

 .دهد ينسبت به پارسال نشان م شيدرصد افزا

مشابه بوده و در اغلب مناطق كشور  شيبارش كم و ب طيشرا زي) نريت 20خرداد تا  17پنج  هفته بعد( يط

 .شود يم ينيب شينرمال (صفر م.م.) پدر محدوده 

از  يشمالغرب بارش كمتر از نرمال خواهند داشت. درمناطق محدود يخزر و نواح يساحل يها استان

 مورد انتظار است. يموسم يها جنوبشرق بارش

در  داريپا يو جو يصاف و آفتاب يآسمان ندهيگفت: در پنج روز آ يكارشناس سازمان هواشناس نيهمچن

 اطق كشور حاكم است. اغلب من

گفت: امروز در  رنايا يكشور به خبرنگار اقتصاد يكنون يجو تيامروز (شنبه) درباره وضع »يعيرف يكبر«

و بلوچستان، كرمان و شرق هرمزگان،   ستانيالبرز، س ل،ياردب ،يشرق جانيآذربا يها از استان يمناطق

 .شود يم ينيب شيپ ربعدازظه يها در ساعت رعد و برق و وزش باد يابر، رگبار پراكنده، گاه شيافزا

وزش باد، گرد و خاك و  المياز خوزستان، بوشهر و ا ييها در بخش ندهيدر سه روز آ ،يگفته و به

 .شود يم ينيب شيغبارآلود شدن هوا پ

 : امروز سواحل خزر با بارش پراكنده باران همراه است.داشت انيب يعيرف
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 - »نهاد انسان« يدر كشور/ بروز خشكسال »يبحران آب مرحله حاد«هشدار نسبت به وقوع 

 22/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

نهاد گفت: درحال حاضر كشور ما در  انسان يخشكسال دهيپد حيپژوهشگر منابع آب ضمن تشر كي

 يط زين ينيرزميز يها ها، سطح آب قرار دارد و عالوه بر از دست رفتن تاالب يمرحله حاد بحران آب

 است. افتهي يديشد يكاهش راتييها تغ اضافه برداشت ليدل  به رياخ انيسال

دهنده  ها نشان در تاالب يعيطب طيشرا يراربرق نكهيضمن اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا يرپناهيمش داود

 يمهم يها نقش يدارا  انسان يها در زندگ ها است، اظهار كرد: تاالب باال دست آن زيحوضه آبر تيوضع

اشاره كرد.  يمحل امعجو شتيو به مع يستيبه كمك به حفظ تنوع ز توان يها م هستند. ازجمله آن

 يساز رهيو ذخ ها البياطراف، در مهار س اهانيگ يآب ازين نيتام يو حت يمحل مياقل طيمشاركت در شرا

 هاست. تاالب يها نقش گرياز د يو سطح ينيرزميز يها آب  طيآب حاصل از آن و در حفظ شرا

 اند را از دست داده يبا كم آب يسازگار يخود برا ييها توانا و تاالب عتيطب

ها گفت:  تاالب يرو يانسان يها تيو فعال يالخشكس م،يراقلييدر ادامه با اشاره به اثرات سوء تغ يو

آب در  نيمنبع تام نيتر يعنوان اصل ها به بارش قيكه از طر يآب شود يسبب م يهواشناس يها يخشكسال

تاالب  زيحوضه آبر مانند يعيطب يستمياگر س يطيشرا ني. در چنابديكاهش  رد،يگ يها قرار م تاالب ارياخت

اما اگر  كند يسازگار م يكم آب طيخود را با شرا يطور ذات باشد، تاالب بهنشده  يانسان راتييدستخوش تغ

خود را از دست  ييتوانا نيو تاالب ا عتيباشد، طب اديها ز تاالب زيآبر يها در حوضه يانسان يها دخالت

 به وجود آمده است. ايدن گريمناطق د يما و حت وراست كه امروزه در كش يمشكل نيخواهند داد و ا

 شود يم يآثار خشكسال ديسبب تشد يانسان يها تيفعال

آثار  ديسبب تشد يانسان يها تيگفت كه فعال توان يم رو نيپژوهشگر منابع آب ادامه داد: از ا نيا
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مسئله سبب شده است كه  ني. اشود يم» نهاد انسان يخشكسال«با عنوان  يا دهيو منجر به بروز پد يخشكسال

 .مياستحصال باش ابلها و آب ق آب ها نرمال است، شاهد كاهش روان رشكه مقدار با ييها در سال يحت

 دنبال دارد  را به يدر بلند مدت آثار خطرناك ستيز طيآبه مح پرداخت حق عدم

 يو چه در دوران ترسال يها چه در دوران خشكسال آبه تاالب پرداخت حق تيبر اهم ديبا تاك يپناه ريمش

دنبال دارد كه ما   را به يدر بلند مدت آثار خطرناك ستيز طيمحآبه  كرد: عدم پرداخت حق حيتصر

ها در حال  منافع تاالب يگفت كه تمام توان ياساس م ني. بر اميبا آثار آن مواجه هست زين رانيامروزه در ا

نمك و  يها طوفان يغبار و حت يها مانند بروز طوفان ييها بيآن با آس يجا  از دست رفتن است و به

 .ميا مواجه شده گريها به مناطق د اكنان اطراف تاالبمهاجرت س

 

 ميكن نيتدو رانيا يمياقل طيتوسعه را بر اساس شرا يها برنامه

و  ميريكشور را بپذ يمياقل طيشرا ديما با يتيوضع نيمحقق مسائل منابع آب در ادامه گفت: در چن  نيا

در  يها آب زانيم رانيكه در ا ميريبپذ ديا. ما بميكن نيتدو طيشرا نيتوسعه را بر اساس ا يها برنامه

تبعات  ينيرزميز آباز منابع آب مانند منابع  هيرو يمحدود است و برداشت ب ريدپذيدسترس و تجد

صنعت،  يبه ما اجازه داده است برا عتيكه طب يا به اندازه ديخواهد داشت. در واقع ما با ياديز

حفظ  نيب يو به نقطه تعادل ميكن فيرا تعر يمنابع آب برداشت از يزير برنامه ستيز طيو مح يكشاورز

 .ميتوسعه برس نديو فرآ يمنابع آب ست،يز طيمح

 

 ميقرار دار يمرحله حاد بحران آب در

قرار دارد و عالوه بر از دست رفتن  يدرحال حاضر كشور ما در مرحله حاد بحران آب نكهيا انيبا ب يو

 يديشد يكاهش راتييها تغ اضافه برداشت ليدل  به رياخ انيسال يط زين ينيرزميز يها ها، سطح آب تاالب
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منابع آب  يا هيتغذ يها به طرح ديبا يطيشرا نياست كه در چن نيكرده است، اظهار كرد: نكته مهم ا

 داده شود. يشتريب تياهم يدر دوران ترسال ژهيو به ينيرزميز

 

 ها يترسال و هم در ها يها هم در خشكسال آب در آبخوان رهيذخ كاهش

و  يبه جز چهار سال، چه در دوران ترسال 2018تا  1980انجام شده از سال  قاتيبراساس تحق يگفته و به

البته در  ميا ها مواجه بوده آب در آبخوان رهيهمواره با كاهش ذخ رانيما در ا يچه در دوران خشكسال

هم  ها يدر ترسال يلطورك به يولاست  افتهيهم شدت  ريبود كاهش ذخا دتريشد يكه خشكسال ييها سال

كشور  ياز منابع آب داريناپا يبردار دهنده بهره مسئله نشان نياند. ا نداشته يخوب طيشرا ينيرزميمنابع آب ز

 است.

فارغ از  ينيرزميز يها بودن تراز سطح آب سفره يمنف نكهيمنابع آب با اشاره به ا تيريپژوهشگر مد نيا

 يكرد: ط حياست، تصر ستيز طيدر حوزه مح يانسان يها تيرات سوء فعالنشان دهنده اث يمياقل طيشرا

 ييها در سال يدرصد بوده است حت 250از  شيب يرشد يدارا يمحصوالت كشاورز ديتول ريسال اخ 30

 شيپ يها ياز زمان ترسال شتريب يكشاورز داتيمواجه بوده است تول يديشد يها يكه كشور با خشكسال

 ت.از آن گزارش شده اس

بر موضوعات  ميطور مستق و به يمسائل مرتبط با حوزه آب چند بخش نكهيبر ا ديبا تاك انيدر پا يرپناهيمش

حاد در  طيو وجود شرا يمياقل طيشرا دياثرگذار است، گفت: ما در مرحله اول با يو اقتصاد ياجتماع

. در ميكن ميتنظ طيشرا نيبا ا يارتوسعه را با توجه به سازگ يها و برنامه ميريرا در كشور  بپذ يمنابع آب

 يهمكار گريكديبا  ينجات منابع آب يبرا يمل ياست كه همه مردم و مسئوالن با عزم ازين زيمرحله بعد ن

 كنند.
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 23/03/1400خبرگزاري تابناك مورخ – قلب زاگرس را نشانه گرفته! يخشكسال

 

معضل هستند، اما وقوع  نيا ريمختلف كشور درگ يها نبوده و استان يمربوط به استان خاص يخشكسال

دارد، گرچه  يابانيب يا استان به منطقه نيشدن ا لينشان از تبد ياريطوفان گرد و غبار در چهارمحال و بخت

شدن استان را به دنبال  خشكامر  نياستان هستند، ا نياز ا  آببه دنبال انتقال منابع  يريكو يها استان

 .افتد ياتفاق م يريكو يها قلب زاگرس در حال خشك شدن بوده و توسعه در استان يعنيدارد، 

 
و  كيدرولوژيه يپارامترها يعيخطر طب كيعنوان  به يخشكسال سنا،يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

در تمام مناطق پربارش و كم بارش رخ داده است و اغلب به  بايكه تقر رديگ يرا در بر م يمتنوع يمياقل

 .شود يسال مربوط م كي ايفصل  كيمثال  يدر مدت زمان طوالن يكاهش بارندگ

شدت و مدت  ،يبارندگ يها يژگيمدت زمان و و ن،ييپا يرطوبت نسب د،يشد يدما، بادها شيافزا
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در چهارمحال و  دهيپد نيدارند،ا يخشكسال دهير وقوع پدد يآن نقش مهم انيشروع و پا ،يبارندگ

شده،  ينيرزميآب ز يها كرده و موجب خشك شدن سفره دايسال گذشته بروز و ظهور پ 12از  ياريبخت

 .دهد يمختلف نشان م يها خود را بر بخش راتياست كه تاث يا دهيچيشبكه پ يگفت خشكسال توان يم

ها  كمبود بارش شود، يخشك كشور از نظر كاهش بارش محسوب ماستان  نيدوم ياريو بخت چهارمحال

 ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. بارش يدرصد 22استان موجب كاهش حدود  نيدر ا

اظهار كرد:  سنا،يوگو با ا دانشگاه شهركرد در گفت يعيدانشكده منابع طب سيپژوهش، رئ يمهد

آن  يكه برخ ستين ديجد يرخ داده و مشكل نيدر كره زم خياست كه در طول تار يا دهيپد يخشكسال

رخ  يسال خشكسال 9هفت تا  دهيپد نياست كه در ا يدرحال نيا دهند، يارتباط م نوين آل دهيرا به پد

 .گردد يبه حالت نرمال برم طيو پس از آن، شرا دهد يم

 يارياده در چهارمحال و بخترخ د يدانشگاه شهركرد افزود: اكنون خشكسال يعيدانشكده منابع طب سيرئ

عوامل  ريتحت تاث تواند يم يخشكسال دهيگفت پد توان يم نياست، بنابرا دهيسال طول كش 12از  شيب

 .دهد يرخ م يو انسان يعيدو عامل طب ريتحت تاث يخشكسال يعنيشده باشد،  ديتشد يانسان

سال گذشته  30 يكرد: در ط حيتصر ،ياريها در چهارمحال و بخت بارش كليس رييبا اشاره به تغ يو

 كردند يگمان م يبرخ انيم نياند كه در ا استان خشك شده يها و دشت يفصل يها از رودخانه ياريبس

 دار نخواهد بود. ادامه دهيپد نياست و ا يموقت طيشرا

را بر حوزه  يحاكم است و اثرات ياريكه در چهارمحال و بخت يمياقل يگفت: خشكسال پژوهش

 ياز جمله خشكسال يخشكسال گريانواع د ياز طرف كند، يوارد م زيآبخ يها وضهو ح يكشاورز

منتج  تيقابل مشاهده است در نها يآن بر حوزه كشاورز ريكه تاث يكيدرولوژيو ه ياقتصاد ،يكشاورز

 .شود ياز خارج از كشور م يكردن محصوالت كشاورز دبه وار

چنان  هم دست نييكرد: تفكر كشاورز در استان پا نايب يارياز آب چهارمحال و بخت انتيص تهيكم عضو
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كشت محصوالت باتوجه به  يبه كشاورزان برا ييها است كه متاسفانه آموزش ياستفاده از روش سنت

امر در  نيالبته ا ،كند ريينوع كشت تغ ،يمياقل طيشرا رييبا تغ ديكه با يداده نشده، در صورت مياقل رييتغ

استان  نيتحت فشار، دوم يها ياريشده و به لحاظ استفاده از آب ميتفه يبه خوب ياريچهارمحال و بخت

را در  يخوب تيرياما مد رود، يخشك كشور به شمار م يها كشور است و در حال حاضر جزو استان

 .ميا انجام داده يمنابع آب نهيزم

انجام نشده  يخوبمنابع آب به  تيريمد ياريسال گذشته در چهارمحال و بخت 60 يط نكهيا انيبا ب يو

 ينيرزميمنابع آب ز ،يآب يها متخصص در حوزه ريغ رانيمد يعلت حضور برخ كرد: به حياست، تصر

به هم خورده و موجب خشك  ينيرزميز يها آب به آب يو خروج يورود زانيكه م يطور شد، به هيتخل

كردن  قيشده، به فكر عم جاديا طياست كه اكنون با توجه به شرا يامر در حال نيها شده، ا سفره نيشدن ا

 اند. ها افتاده چاه

 ييها كشت در استان تيريمد ،يدر سال جار يخشكسال ديعنوان كرد: الزم است با توجه به تشد پژوهش

نصب  نيانجام شود، همچن كنند، يبر م اقدام به كشت محصوالت پرآب يآب تيوضع نيكه همچنان با ا

 ياريختدر چهارمحال و ب رود ندهيزا هيكشاورزان حاش يرامصرف آب ب تيريكه به منظور مد يكنتور

 دكنندهياقدامات تنها به استان تول نيشود و ا يياجرا زين دست نييامر در استان پا نيا ديصورت گرفت، با

 آب ختم نشود.

 ياريدر چهارمحال و بخت رود ندهيدانشگاه شهركرد اضافه كرد: در حوزه زا يعيدانشكده منابع طب سيرئ

و  يآن كشاورز ياصل ليكه پتانس ياستان يعني شود، يبه مردم داده نم يكشاورز نيازه توسعه زماج

 ليپتانس نيتر كم كه دست نيياما استان پا م،يبخش را ندار نياجازه توسعه در ا شود، يمحسوب م يباغدار

روز به روز مصرف آب انجام نداده و  تيريبه منظور مد ياقدام گونه چيدارد، ه يرا جهت كشاورز

 .شود يمشاهده م ياستان نيسبز در چن يو فضا يباغدار ،يتوسعه كشاورز
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 نيا ريمختلف كشور درگ يها نبوده و استان يمربوط به استان خاص يخشكسال نكهيبر ا ديبا تاك يو

ان اتفاق افتاد كه نش ياريگذشته طوفان گرد و غبار در چهارمحال و بخت يها معضل هستند، افزود: در هفته

 نياز ا  به دنبال انتقال منابع آب يريكو يها دارد، گرچه استان يابانيب يا استان به منطقه نيشدن ا لياز تبد

قلب زاگرس در حال  يعنيرا به دنبال دارد،  ياريامر خشك شدن چهارمحال و بخت نياستان هستند، ا

 .افتد ياتفاق م يريكو يها خشك شدن بوده و توسعه در استان

 يرا برا ياريبس عيباشد، قطعا فجا يريكو يها دامه داد: اگر تفكرات تنها به سمت توسعه استانا پژوهش

وجود  ياريكه در چهارمحال و بخت يبلوط يها سبز و جنگل يهمراه خواهد داشت، هر چند فضا كشور به

 نيكه ا يحال در رد،يگ يم يمركز يها را به استان زگردهايگرد و غبار و ر يجلو يلتريدارد، همانند ف

 از گرد و غبار هستند. يريشگيپ يلترهايبردن ف نيها با دست خود در حال از ب استان

و محروم همچون  نينش زاگرس يها از توسعه استان يريكو يها كه استان دهيعق نيبا ابراز ا يو

 يو برخ يبا الب يمنابع آب شود يگونه كه مشاهده م دارند، خاطرنشان كرد: همان ميب ياريچهارمحال و بخت

داشتن  ليبه دل اناست نيا راياست، ز يريكو يها در حال منتقل شدن به سمت استان ياسيس يزد و بندها

 يدر حال نيباشد، ا يو صنعت يكشاورز ،يقطب مهم گردشگر تواند يم ،يمطلوب و منابع آب يآب و هوا

انتقال  يبرا شتريآب و فشار ب ندهدكنيدر استان تول يمنابع آب هيتخل ،يريكو يها است كه هدف استان

 آب كمتر است. يدارا يها به سمت استان يارياز جمله چهارمحال و بخت يمنابع آب استان
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درباره  يجمهور استير ياز نامزدها يكي يها به صحبت ستيز طيپاسخ سازمان مح

 23/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – هياروم اچهيدر

 

 

 يسوال بردن اقدامات دولت در قالب طرح مل ريدر ز يجمهور استير يدايكاند كياظهارت  رويپ

 سخ داد.ادعاها پا نيبه ا ستيز طيسازمان حفاظت مح ه،ياروم اچهينجات در

 
 يها رقابت انيدر جر ست،يز طيسازمان حفاظت مح يرسان اطالع گاهيبه نقل از پا سنايگزارش ا به

از هفت سال  شيگرفتن ب دهيضمن ناد يشناخته شده در اظهارات يدايكاند كيمتاسفانه  يانتخابات

 يايحا يستاد مل ليذ يو عموم يدولت يها ها و ارگان بزرگ از سازمان يا مستمر مجموعه يها تالش

عنوان كرده  ينزوالت آسمان ليتراز آن را به دل ريچشمگ شيو افزا اچهيدر نينجات ا ه،ياروم اچهيدر

 است.

تحت  هياروم اچهيكاهش تراز در دهد، ينشان م هياروم اچهيدر تيوضع يآمار يكه بررس ستيدر حال نيا

 اچهيطرح نجات در يياجرا اتيع عمل(سال شرو 1393تا  1374مستمر از سال  يامر ،يبارش طيهر شرا
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-89 يآبنمونه سال  نيدر متأخر يو حت 1385-86، 1382-83 يترسال يها با وجود سال ي) حتهياروم

 بوده است. 1388

 
  هياروم اچهيو تراز در هياروم اچهيدر زيبارش ساالنه حوضه آبر تيوضع -1 شكل

 1395-96تا  1375-76 يآب يها در سال

 

 ،»تيدوره تثب«در قالب  هياروم اچهيدر ياياح يبرا ياالجل ر مرحله اول با اقدامات ضرب، د1393سال  از

 نيا تيوضع ،»اءيدوره اح«با ورود به  زيمتوقّف شد و در ادامه ن هياروم اچهيتراز در يابتدا روند كاهش

به بهبود  رو وستهيو پ امصورت آر از آن رو به وخامت گذاشته بود، به شيسال پ 20 يكه ط اچهيدر

 گذاشت.
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ها در قالب طرح  تالش يآب نخواهد بود و تمام ديقادر به تول يطرح چيه گاه چياست كه ه يهيبد نيا

از محل  هياروم اچهيبر مدار انجام اقدامات الزم جهت تحقّق حقّابه در ه،ياروم اچهينجات در يملّ

بارش  ه،ياچه اروميبه در ليگس يبرا آب الزم نياست. صد البته كه تنها منبع تأم يرحمت اله يها بارش

 ليباشد، اقدامات صورت گرفته در جهت تسه شتريب يسال آب كيبارش در طول  نياست و هر چقدر ا

خواهند  يشتريب يكم ياثربخش هياروم اچهيبارش به سمت در نيا يديتول يها از رواناب يورود بخش

با  تواند ينم گاه چيشده بود، ه ديشد يخشكسال كه دچار يا از رودخانه لومتريها ك ده يروبيداشت. ال

شود بلكه اثر  هياروم اچهيحقّابه در نيخود عامل تأم يصورت گرفته به خود نيسنگ يها نهيوجود هز

از  شيخواهد شد كه در فرصت مناسب پ انينما 1398همچون بهار  يزمان ،يگذار هيسرما نيالعاده ا خارق

در  ليمحقّق شود بلكه از بروز خسارات س اچهيورود آب به در نيشتريا بنه تنه ياتيعمل نيبا چن ليوقوع س

 شود. يريجلوگ زيمناطق اطراف رودخانه ن

از شروع  شيپ يعني 1397در اسفند  يحت هياروم اچهينكته را فراموش كرد كه تراز در نيا دينبا البته

بود كه در  دهيرس اهاياد آب درمتر از سطح آز 1270,90به  زين 1398سال  يابتدا يآسا ليس يها بارش

 30 شي)، افزاهيمارو اچهيدر ياياح يياجرا اتي(سال شروع عمل 1393در سال  خيبا همان تار سهيمقا

به روال  1397تا  1393 يها سال نيب اچهيدر نيكه اگر قرار بود ا يداشته است. در حال يمتر يسانت

از تراز آن  گريد متر يسانت 160بازه چهارساله  نيا يكند، ط دايكاهش تراز پ 1393تا  1374 يها سال

 .افتي يكاهش م

منابع آب در دسترس جهت  تيريمد ه،ياروم اچهينجات در يهدف طرح ملّ كه نيمجدد بر ا ديتأك با

بوده  هياروم اچهيدر يطيمح ستيز ازيو ن زيحوضه آبر يشرب، صنعت و كشاورز يازهايتحقّق توأمان ن

 يها يزير رنامهب هيبوده كه در سا يهنر ه،ياروم اچهيبارش باران به نفع در يهاست؛ استفاده از نعمت ال

از حد  شياز مصرف ب هياروم اچهيدر يشده است. اگرچه عمده مشكل به وجود آمده برا ياتيعمل يقبل
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 اچهيدر زيحوضه آبر يها رواناب تيو هدا تيرياما مد گرفت يسرچشمه م يآب در بخش كشاورز ازين

راستا،  ني. در همشد يم هياروم اچهيبود كه مانع ورود آب به در ييها چالش نيتر از مهم يكيم ه هياروم

 يها رودخانه ريمس يروبيو ال لومتريك 25به طول  رود نهيميبه س رود نهيشامل اتصال زر يمتعدد يها پروژه

 ،يچا قلعه ،يمهـابادچا ،يچا يآج رود، نهيميس رود، نهيزر يها اعم از رودخانه هياروم اچهيبه در يمنته

مترمكعب  ونيليم 8بالغ بر  ياتيو حجم عمل لومتريك 253 از شيو ...، جمعاً به طول ب يچا يصوف

شد كه ضمن  نيا جهياند. نت اجراء شده هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يبردار و خاك يبردار لجن

از  كي چيدر ه باًيتقر ه،ياروم اچهيب به درورود آ يها برا رودخانه يالبياز توان س يحداكثر يبردار بهره

اطراف  يآن در سطح شهرها و روستاها يديتول يها از رواناب يناش يها خسارات ن بارشيمناطق متأثر از ا

تنها با  ،يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه يگزارش رسم جيرخ نداده است. بر اساس نتا اچهيدر

 تيظرف ،يغرب جانيدر محدوده استان آذربا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يرودخانه اصل 8 يروبيال

 است. افتهيارتقا  هيمترمكعب بر ثان 793به  هيمترمكعب بر ثان 229ها از  آن يآبگذر

 م،ينيمختلف بب يها در سال هياروم اچهيبه در ياقدامات را بر آب ورود نيا ريتأث كه نيا يتنها برا حال

سال گذشته  50در  هياروم اچهيدر زيمتوسط بارش باران در حوضه آبر. ميكن سهيچند عدد را با هم مقا

 50 نيانگيبارش كمتر از م«را در دو دوره  اچهيبوده است. حال عدد بارش باران و تراز در متر يليم 341

با بارش كمتر از  ييها در سال سهيمقا ي. مبناميكن يم سهيمقا» ساله 50 نيانگياز م شتريبارش ب«و » ساله

 يعنيماه  بهشتيارد 15ساله،  50 نيانگياز م شتريبا بارش ب ييها و در سال يسال آب انيساله، پا 50 نينگايم

 است. 1398سال  يابتدا يها البيس انيزمان پا

 

 ساله 50 نيانگيبا بارش كمتر از م ييها در سال اچهيبارش و تراز در زانيم سهيمقا

 يدر سه مقطع مختلف مورد بررس اچهيبارش و تراز در زانيم د،ييفرما يمالحظه م 2كه در شكل  همانطور
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كمتر از  متر يليم 29 يعنيبود،  متر يليم 312بارش  زانيم يوقت 1387-88 يقرار گرفته است. در سال آب

مقطع  كيبوده است. در  اههمر يمتر يليم 440با كاهش  هياروم اچهيساله، تراز در 50متوسط بارش  زانيم

متوسط  زانيكمتر از م متر يليم 28بود،  متر يليم 313بارش  زانيم يهم وقت 1389-90 يو در سال آب گريد

-96 ياست كه در سال آب يدر حال نيهمراه بود. ا يمتر يليم 410با افت  اچهيساله، تراز در 50بارش 

 اديل بارش به مراتب از دو سا زانيم يسال آب نياكه در  يو پس از آغاز اقدامات دولت، در حال 1395

كه عدد افت  مينيب يساله)، م 50متوسط بارش  زانيكمتر از م متر يليم 64و  متر يليم 277بود ( تر نييشده پا

نجات  يطرح ملّ ييبوده كه به مراتب كمتر از دو سال قبل از اقدامات اجرا متر يليم 130تنها  اچهيتراز در

موظّف در امر نجات  يياجرا يها قدامات دستگاهبودن ا رگذارينشان از تأث نيه بوده است. اياروم اچهيدر

 بوده است. اچهيها به بستر در رواناب تيدر جهت هدا هياروم اچهيدر

 
 تراز سطح آب راتييبارش و تغ زانيم سهيمقا -2 شكل

 ساله 50 نيانگيبا بارش كمتر از م يها در سال
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 ساله 50 نيانگيز ما شتريبا بارش ب ييها در سال اچهيبارش و تراز در زانيم سهيمقا

از  شيب بهشتيارد 15بارش تا  زانيكه م يرا در سه سال هياروم اچهيبارش و تراز در زاني، عدد م3 شكل

بارش  زانيم 1385-86 يدر سال آب د،ينيب يم ري. همانطور كه در تصودهد يساله بوده را نشان م 50 نيانگيم

 120با افت  اچهيبود، تراز در الهس 50از متوسط  شتريبارش ب زانيم نكهيبود اما با ا متر يليم 391باران 

ساله بود،  50باالتر از متوسط  متر يليم 41بارش  زانيهم كه م 1388-89 يهمراه بود. در سال آب يمتر يليم

بود،  متر يليم 452بارش  زانيكه م 1397-98همراه بود. اما در سال  يمتر يليم 150با افت  هياروم اچهيتراز در

پر  يها در سال دهند ينشان م ياعداد به خوب نيهمراه شده است. هم يمتر يليم 970 شيبا افزا اچهيرتراز د

بعد از اقدامات كه  يول ميبود هياروم اچهيشاهد كاهش سطح تراز در ياپيهم قبل از اقدامات دولت پ يآب

 .مياچه هستيتراز در شيبر افزاها  بارش شيافزا ميمستق ريها بود، شاهد تأث رواناب تيرياز آن مد يتنها بخش

 
 ساله 50 نيانگياز م شتريبا بارش ب يها تراز سطح آب در سال راتييبارش و تغ زانيم سهيمقا -3 شكل
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – لياردب يها ناخوش تاالب حال مطرح كرد: ستيز طيفعال مح

23/03/1400 

 

از با  يكي يتاالب يها ستگاهيگفت: ز ستيز طيو فعال مح يزداريكارشناس ارشد آبخ لي/اردبسنايا

 فايدر توسعه جوامع اطراف خود ا ييهستند كه نقش بسزا نيكره زم يعيطب يها تمسياكوس نيتر تياهم

 كنند. يم

كه  يجهان هستند طور ييمنبع غذا نيتر يها غن اظهار كرد: تاالب سنايوگو با ا گفت كاتب در فاطمه

برآورد شده است و منبع   يزراع يها نيبرابر زم 200ها و  برابر جنگل 10ها  تاالب كيارزش اكولوژ

آب و  هيهوا، تصف هيتصف ،ينيرزميز يآب ها هيتغذ ل،يخطرات س ن،كاهشيريآب ش رهيارزشمند ذخ

 ها هستند. مهم تاالب يو كاركردها  تياز جمله اهم ها دهنيآال

 ليمانند توسعه و تبد يكرد: عوامل حيها در كشور تصر تاالب بيبا اشاره به مشكالت و عوامل تخر يو

 ريدر مس يو سدساز كيدرولوژيه ميدر رژ رييتغ ،ياريآب يپمپاژ آب از تاالب برا يكشاورز ياراض

آلوده  يآب و ورود رسوبات و آبها تيفير مناطق باالدست،  كاهش كد ياهيپوشش گ بيتخر ان،يجر

 يها نامناسب منابع آب، افت سطح آب تيريو مد ها ي)، خشكساليو صنعت يخانگ يها (فاضالب

 تاالب ها در كشور است. يرو شيپ ياز جمله مشكالت و چالش ها يربوميغ يها ورود گونه ،ينيرزميز

 يها تاالب نيتر از مهم يكياست، ادامه داد:  يعرصه تاالب 44 يدارا ليدباستان ار نكهيا انيبا ب كاتب

 هكتار است. 420استان، تاالب نئور با وسعت متوسط  نيريآب ش يدارا

 فيط ستگاهيبه ز توان يتاالب نئور م تيشاخص و با اهم ياز كاركردها  ،يستيز طيفعال مح نيگفته ا به

 يديتول يها كنترل رواناب ،ياهيگ يتنوع غن ،يها گونه آبز ده شامل پرندگان، يستياز تنوع ز يعيوس

 يها رواناب ازرسوبات حاصل  ينگهدار ،يگردشگر ليپتانس الب،يو كنترل س ريباالدست شهرستان ه
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 اشاره كرد. يپرور يآبز ن،يسرزم يمايباالدست، س

 م،يالب ارزشمند استان هستتا نيا بيشاهد تخر رياخ يها سال يط نكهيا انيبا ب يستيز طيفعال مح نيا

كاراس در تاالب، فشار  يماه هيرو يهمچون وجود و رشد ب يمختلف داتيتاالب با تهد نياضافه كرد: ا

زراعت در  وسعهدر اثر ورود گردشگران، ت بيو تخر يآلودگ جاديدر مراتع باالدست، ا هيرو يچرا ب

 روبرو است. يومب انيآبز يها گونه  هيرو يب ديباالدست تاالب و  ص ياراض

گردشگران و گاها  لياستان اردب يها تاالب ريتاالب و سا نيدر ا ندهيمنابع  آال نيتر افزود: از عمده كاتب

تاالب و  زيدر حوضه آبر ندهيمنابع آال ييشناسا ازمنديهستند كه مقابله با آن در وهله اول ن يجوامع محل

 پساب و پسماند است. ديكنترل منابع تول

در  ياندركاران استان و دست نفعان يذ يتمام يتاالب نئور با همكار تيريداد: برنامه جامع مد ادامه يو

شاهد  نياز ا شيشود و ب يياجرا تر عيسر  برنامه هر چه نيا ميدواريشده است و ام ميتنظ 1399سال 

 يمحل وامعو جلب  مشاركت ج يامر بدون همكار نيو ا ميارزشمند نباش ستمياكوس نيا بيتخر

 نخواهد بود. ريپذ امكان

 ديامر در وهله اول با يو متول يياجرا يها دستگاه ياصل تيكرد: الو حيتصر ستيز طيفعال مح نيا

قشر  نيا يو همكار تيكه بدون حما رايباشند ز يو جوامع تاالب نانيزنشيمعطوف به جلب اعتماد آبخ

 نخواهد داشت. ييمعنا ايبرنامه حفاظت و اح

و  نفع يمختلف ذ يها اندركاران و سازمان دست يتمام ييافزا هم ازمنديدر مرحله بعد نگفته كاتب،  به

 ميها تنظ تاالب يايكه در جهت اح يياندازها و برنامه ها چشم ديبا يمتول يها است و سازمان ليدخ

از  ينگهداراجرا و  ،يزير در مراحل مختلف، برنامه يبه باال بوده و جوامع محل نيياز پا كرديرو كنند، يم

 .رديصورت پذ يمشاركت يريگ ميدر منطقه حضور داشته باشند و تصم يهرگونه اقدامات حفاظت

 ،يمشاركت عموم يتاالب و ارتقا داتيها و تهد در مورد ارزش ها يآگاه شياضافه كرد: افزا كاتب
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و  يمندسازتوان سازان، ميو تصم گذاران استيس ي)، آگاهداري(معاش پا يجوامع بوم شتيمع يارتقا

 جوامعتاالب با مشاركت  ياياح يها طرح يتاالب و اجرا يمشاركت تيريمد ،يجوامع محل يساز تيظرف

 استان به خصوص تاالب نئور است. يها از تاالب انتيحفظ و ص ياز جمله اقدامات مهم در راستا يمحل

و مشاركت  يهمكار ازمندينو  ستيخوب ن لياستان اردب يها ادامه داد: حال تاالب ستيز طيفعال مح نيا

انسان  يرد پا شك يب رديگ يصورت م بيتخر ييهرجا نكهياقشار مردم و مسئوالن امر است و ا يتمام

  يانسان راتييتغ و ها يورز استان حفظ شوند تا حد امكان دست يها تاالب ميخواه يحضور دارد و اگر  م

 .ميدور كن يعيطب يها ستمياكوس نيبهانه توسعه از ا را به

و  يمناسب گردشگر يها رساختيهستند و اگر ز ندگانيآ يبرا يراثيم يمواهب اله نيافزود: ا كاتب

 .ميبا ارزش متوقف كن يها ستمياكوس نيورود گردشگران را به ا ميرا ندار يگرد عتيفرهنگ طب
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – دزدند يآب م نياز قعر زم يوقت؛ دهد يگزارش م سنايا

23/03/1400 

 

 يلزوم توجه به منابع آب رياخ يدر سال ها يخشكسال دهيو بروز پد يكاهش بارندگ يغرب جاني/آذرباسنايا

 ذشته مطرح كرده است.از گ شيرا ب ينيرزميمنابع ز يقانون رياز مصرف غ يريو جلوگ

 يعوامل كاهش آب ها نيدر استان در كنار كاهش بارش ها از مهمتر رمجازيغ يشمار چاه ها يب وجود

 يرابه بخش كشاورز ياديخسارات ز ؛يكشاورز رمجازيغ يكه حفر چاه ها ياست؛ به طور ينيرزميز

 شود، شده است. يدرصد اقتصاد استان را شامل م 90كه 

مجازو انسداد آنها در  ريغ ياز حفر چاه ها يريدرجهت جلوگ ييبرخوردها رياخ ياچند در سال ه هر

وارد عمل  تيو قاطع تيمربوطه باحساس يدستگاه ها ديمعضل با نيرفتن كامل ا نيازب ياستان شده اما برا

 شوند.

 

 /است افتهي شيبواسطه خانه باغ ها افزا رمجازيغ يچاه ها تعداد

به بخش  يرا ظلم رمجازيغ يوجود چاه ها سنايدر گفت وگو با ا هياروم كشاورز اهل كيزاده  ميكر

شود به  يانجام م يچاه ها از منابع آب نيكه توسط ا  هيرو يب يدانست و افزود: برداشت ها يكشاورز

 استان است. يكشاورز يبرا ديتهد كيها دامن زده و  يخشكسال

مجاز دانست و اظهار كرد: اگر  ريغ يچاه ها شيافزا يعلت اصل هيوجود خانه باغ ها را در اروم يو

و منابع  يها چه برسر كشاورز يباتوجه به كاهش بارندگ ستيمشكل نكنند معلوم ن نيبه ا يمسئوالن فكر

 .ديايشهر ب نيا يآب

كرد:  حيتصر افته،ي ينسبت به چندسال گذشته كاهش محسوس يمنابع آب نكهيبه ا ديزاده با تاك ميكر
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وجود نخواهد  يكشاورز چيواستان دارد و بدون آب درواقع ه هيدر اشتغال اروم ياديسهم ز يكشاورز

 واجرا شود. بيمجاز تصو ريغ يدرجهت مقابله با حفر چاه ها ينيقوان ديبا نيداشت بنابرا

 

 سبب فرونشست شده است ياز منابع آب هيرو يب استفاده

حفر  يو كم بارش يبحران كم آب نيافزود: درا سنايدر گفت وگو با ا هياز اروم گريكشاورز  د كي احمد

محصوالت  زانيكه  موجب كاهش م يموجب خسارت به كشاورزان شده؛ به طور رمجازيغ يچاه ها

 شود. يم يكشاورز

 نيموجب فرونشست زم يها نيو زم ياراض يدر برخ ياز منابع آب هيرو ياستفاده ب نكهيبا اشاره به ا يو

 ،يآب منطقه ا ،يمربوطه همچون جهاد كشاورز ياست دستگاه ها يرورآور شد: ض اديهم شده است، 

 .ندمجاز حفر كرده اند، داشته باش رمجازيغ يكه چاه ها يبا كسان يبرخورد قاطع يدادگستر

خاطر  زين هياروم ژهيدر استان به و رياخ يمجاز در سال ها ريغ يچاه ها شيدر خصوص علت افزا احمد

 .ابدي شيمجاز افزا ريغ يها و احداث استخر ها موجب شده تعداد چاه ها نشان كرد: گسترش خانه باغ

مجاز مسدود و چاه ها هوشمند شده  ريغ ياز چاه ها ياديتعداد ز رياخ يادامه داد: هرچند در سال ها يو

 مجاز هستند. ريغ يشبانه همچنان در حال حفر چاه ها ياند اما برخ

 

 دريكنتور هوشمند مورد توجه قرارگ نصب

 سنايدر گفت وگو با ا ياسالم يدر مجلس شورا هيمردم اروم ندهيسلمان، ذاكر نما دياالسالم س حجت

مجاز  ريغ ياز حفر چاه ها يريهمگان بوده و به جلوگ فهيوظ ينيزم ريز يها از منابع آب يافزود: پاسدار

 توجه كرد. يمنطق تاسيس كيبه عنوان  دياستان است و نصب كنتور هوشمند با يكشاورز يكه آفت برا

كاهش بحران آب در بخش  يراهكار برا نيمجاز مهمتر ريغ يچاه ها يكرد: سامانده حيتصر يو
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 است. يكشاورز

و فروش آن  هيدر اروم ژهياستان به و يآور شد : متاسفانه قطعه قطعه كردن باغ ها ادياالسالم ذاكر  حجت

 مجاز است. ريغ يحفر چاه ها ياصل ليدل

مجاز و مسدود كردن آنها و برخورد قاطع  ريغ يچاه ها ييبا شناسا ديبا رويكرد: وزارت ن خاطر نشان يو

 راجبران كند. يو منابع آب يبا افراد متخلف خسارت وارده بر كشاورز

 

 در استان پر شده است رمجازيحلقه چاه غ 5500از  شيتاكنون ب 

افزود: از سال  سنايدر گفت وگو با ا يغرب جانيآذربا  يسرپرست شركت آب  منطقه ا انيطالب مسعود

 و مسلوب والمنفعه شده است. ييشناسا رمجازيحلقه چاه غ 5529تاكنون در استان 94

 حيمجاز در استان پر و مسلوب والمنفعه شده ، تصر ريچاه غ 403در سال گذشته  نكهيبا اشاره به ا يو

هزار مترمكعب 205و  ونيليم4 زانيبه م يحجم آب مجاز در استان ريغ يتعداد از چاه ها نيكرد: با انسداد ا

 شده است.  ييصرفه جو

 يغرب جانيشده و مسدود شده آذربا ييمجاز شناسا ريغ يتعداد چاه ها نيشتريخاطر نشان كرد: ب انيطالب

 در مركز استان بود.

به  حلقه چاه مجهز 5342اظهار كرد: در سطح استان  يغرب جانيشركت آب و منطقه آذربا سرپرست

 وجود دارد. يكنتور هوشمند آب وبرق و هوشمند حجم

از  يگشت و بازرس پياك 60در سطح استان تعداد  رياخ يها يخاطر نشان كرد: باتوجه به خشكسال يو

استان ،   يدر دشت ها يآنها حضور مستمر، مداوم  و گشت زن ياصل فهيوجود دارد كه وظ يمنابع آب

 يمجاز از منابع آب ريغ يمجاز و ممانعت  از برداشت ها ريغ يات حفاردستگاه ها و ادو فيبرخورد و توق

 استان هستند. يسطح
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 يو اگاه ساز يكار فرهنگ ساز نيآب بهتر نهيو مصرف به يمقابله با خشكسال يادامه داد: برا انيطالب

 بخش ها است. يآب در تمام نهيمصرف به يمردم برا

 طلبد. يرا م ياست و حفاظت از آنها عزم مل يع مهم هر  كشوراز مناب يكي يمنابع آب سنا؛يگزارش ا به

و كاهش بارش ها نشان از عدم مشاركت  يمجاز در استان با وجود خشكسال ريغ يتعداد چاه ها شيافزا

 نهاد ها است. نيمربوطه در برخورد با متخلفان و عدم تعامل ب يدستگاه ها

موجب صرفه  يعالوه بر منفعت عموم رمجازيغ  ياه هاانسداد چ ميكه قرار دار يمياقل ژهيو طيشرا در

دست  يكه قرار است با خشكسال يياستان در سال ها يو كمك به صنعت كشاورز يدر منابع آب ييجو

 خواهد بود. م،يوپنجه نرم كن
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 9 كاهش :رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

خبرگزاري ايرنا مورخ  – برنامه هفتم انيتا پا يآب يها از سفرهبرداشت  يمترمكعب ارديليم

23/03/1400 

 

گفت:  رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد -رنايا -تهران

و  ينيرزميها، در صورت اجرا منجر به كاهش برداشت از منابع آب ز استان يبا كم آب يسازگار يها برنامه

 برنامه هفتم توسعه خواهد شد. انيمتر مكعب تا پا ارديليم 9اصالح مصرف در حد 

كاهش منجر به  نيافزود: ا »ييبنفشه زهرا« رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهياز پا رنايا كشنبهيزارش روز گ به

 خواهد شد. 1404كشور تا سال  يها ها) در همه دشت آبخوان شترياز افت ب يري(جلوگ يتعادل بخش

 يمنابع آب سطح در برداشت از ييجو مصوب شده، صرفه يبا كم آب يسازگار يها افزود: در برنامه  يو

 يبرنامه هفتم توافق شده و در كارگروه مل انيمتر مكعب تا پا ارديليم 3,2و اصالح مصرف، در حد 

 مصوب شده است. يبا كم آب يسازگار

با  يسازگار ياز انتشار كتاب مل رويآب و آبفا وزارت ن يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

 يبرا زيآبر  مصوب در هر استان با برش حوضه ييجو صرفه يها ز برنامها يا خالصه يبا محتوا يآب كم

 خبر داد. ،ينيرزميمنابع آب ز يبرا يمطالعات  و برش محدوده يمنابع آب سطح

است  رانيدر ا يبا كم آب يمصرف آب و سازگار تيريمد يبرنامه مل نيكتاب، نخست نيادامه داد: ا يو

در بخش آب محسوب  ديو ام ريدر دولت تدب يبخش نيار بك يدستاوردها نيتر از شاخص يكيكه 

در  يتيريو مد يهزار نفر ساعت، تعامل و تبادل نظر كارشناس 76از  شيمجموعه، حاصل ب ني. اشود يم

 يسازگار ياستان يها آن و كارگروه يتخصص تهيو كم يبا كم آب يسازگار يدر كارگروه مل يسطح مل

 بوده است. يآب با كم
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 يها برنامه ياضافه كرد: بررس رويآب و آبفا وزارت ن يور بهره يمصرف و ارتقا تيرير مددفت ركليمد

 انيدر پا يبا كم آب يسازگار ياستان  برنامه 31 بيو تصو يها در كارگروه مل استان يبا كم آب يسازگار

 .ديبه اتمام رس 1400ماه سال  نيفرورد

آنها در  يو گزارشات عملكرد واصل شده از اجراها  استان يبا كم آب يسازگار يها برنامه مشروح

و  يقابل دسترس wsanw.irبه آدرس  يبا كم آب يسازگار يكارگروه مل يها در تارنما از استان يتعداد

 مشاهده است.

گفت:  رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليشترمديپ رنا،يبه گزارش ا

 اجرا ابالغ شده است. يو برا دهيرس بياستان به تصو 30 يآب با كم يبرنامه سازگار
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به فرصت، سبب  ديتهد ليها ضمن تبد در باالدست قنات يزداريآبخ يها احداث سازه

با  يخراسان جنوب يها قنات يآبده يبرابر6 شيافزا؛ شود يم يرونق كشاورز

 23/03/1400روزنامه سبزينه مورخ  –ي زداريآبخ

 

ها و  در باالدست قنات يزداريآبخ يها امسال، احداث سازه ماه بهشتيدر ارد يرگبار يها توجه با بارش با

آب  يدب شيبا افزا ،يكشاورز يو كاهش خسارت به اراض البيو س  بر مهار رواناب ها، عالوه آن يريآبگ

كشاورزان را در  يوشحالشده و خ يخراسان جنوب ياز روستاها ياريدر بس يها باعث رونق كشاورز قنات

 نيبا احداث ا ،يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيطبمنابع  ركليبه گفته مد كه يداشته است، به طور يپ

است؛ در واقع، احداث  افتهي شيبرابر هم افزا تا شش ياستان حت يها قنات يبرخ يها، حجم آبده سازه

بر  عالوه رياخ يها حوزه در سال نيا راتاعتبا يبا رشد جهش يدر خراسان جنوب يزداريآبخ يها سازه

آب  يدب شيكرده، با افزا ليرا به فرصت تبد يرگبار يها بارش از يناش يها البيس ديتهد كه نيا

 شده است. يسال خشك طيدر شرا ياستان باعث رونق كشاورز يها قنات

است  يسال و خشك ليمقابله با س يبرا يو عمل يعلم يراهكارها نيتر از مهم يكي يزداريگفت آبخ ديبا

 ي. مردم خراسان جنوبشوند يمحسوب م يجنوب پررخداد در استان خراسان يعيطب يايكه هر دو از بال

رو،  ني. از اكنند يپنجه نرم م و دست يسال كشاورزان و دامداران حدود دودهه است كه با خشك ژهيو به

 يزداريآبخ ن،يب نيكار گرفته شده كه در ا استان به نيدر ا يآب با كم يسازگار يبرا يمختلف يراهكارها

مورد  رياخ يها ها در سال قنات ژهيو آب به ينيرزميز يها سفره تيتقو يبرا شياز پ شيب يدار و آبخوان

 توجه قرار گرفته است.

 

 يهزار رشته قنات در خراسان جنوب7 وجود 

 تيدرصد جمع40وجود دارد كه آب حدود  يهزار رشته قنات در خراسان جنوب است حدود هفت يگفتن
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 ياراض بيتنها از تخر ها، نه قنات نيدر باالدست ا يزداريآبخ يها سازه يو با اجرا كنند يم نياستان را تأم

را  دست نييپا يها هها و چا قنات يآبده شيبلكه افزا شود، يم يريجلوگ ساتيها و تأس باغ ،يكشاورز

 دنبال خواهد داشت. به

ها  از راه يكيحاكم است،  يخراسان جنوب عيبر پهنه وس يآب و كم يسال كه خشك يا و در برهه اكنون

صورت  استان اغلب به نياست كه در ا ياندك يها يالزم از بارندگ يبردار بحران، بهره نيگذر از ا يبرا

در  البيرواناب و س بمترمكع ونيليم700است ساالنه   ي. آمارها حاكافتد ياتفاق م آسا ليو س يرگبار

سمت  به هدف يب اي شود يماستان خارج  نيو از ا رديگ يم شيرا در پ يشرق يراه مرزها اي يخراسان جنوب

 شود؛ يم ريتبخ يا يبردار بهره چينقاط بدون ه نيآفتاب سوزان ا ريز يو پس از مدت كند يحركت م ريكو

را مهار   ها درصد رواناب10استان، فقط  نيموجود در ا يزداريسازه آبخ200دوهزار و  قت،يدر حق

و  يزداريهكتار به حوزه آبخ ونيليم5/7 يعني ،ياز وسعت خراسان جنوب يمين كه يدر حال كنند، يم

 نهيهز حال كم نيمهم و در ع اريبس يها از حوزه يكياختصاص دارد كه در چرخه آب،  يدار آبخوان

هزار هكتار از آن، مطالعات 780و  ونيليم كيفقط در  ركمبود اعتبا ليدل و تاكنون به ديآ يحساب م به

 انجام شده است. يزداريآبخ

طور حتم  به ،يزداريآبخ يها طرح يادامه روند اجرا يبرا ياعتبار در سطح مل صيتخص به ژهيتوجه و با

 يخراسان جنوب زيآبر يها كه هر سال از حوضه يمترمكعب رواناب ونيليم700از  ياديمقدار ز توان يم

 كرد. قياستان تزر ينيرزميآب ز يها به سفره شود، يخارج م

 

 ها قنات آب يدب شيكشاورزان از افزا يخوشحال 

در  يزداريسازه آبخ كياست كه سال گذشته  ياز مناطق يكي ان،يشهرستان درم جانيآو يروستا

سازه بر اثر  نيا يريآبگ ليدل قنات به يروستا، آبده نيا اريباالدست قنات آن احداث شد و به گفته ده

 .افتهي شيبرابر افزا امسال تا سه ماه بهشتيخوب ارد يها يبارندگ
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آب قنات خوشحال هستند و  يدب شيگفت: كشاورزان روستا از افزا رنايبه ا باره نيدر ا يوموس دحسنيس

 اند. شده دواريبه كشت و زراعت ام يسال خشك طيشرا نيدر ا

و باعث  كند ينفوذ م  كم در آبخوان قنات كم يدر پشت بند خاك البيس يآور اظهار كرد: جمع يو

 .شود يروستا م  آب قنات شيافزا

در باالدست قنات  يروستا هم بند خاك يلومتريدر چند ك كيزيف يگفت: در روستا يانيشاورز درمك نيا

 است. افتهي شيشدت افزا روستا هم به نيقنات ا يآبده زانيروستا اجرا شده و م

به داد  يسال خشك طيشرا نياست كه در ا يطرح موفق ،يخاك يعنوان كرد: احداث بندها يو

 استان هم اجرا شود، چراكه واقعاً موثر بوده. يروستاها رياست در سا زايو ن دهيكشاورزان رس

در  البيگر س اما فقط نظاره م،يداشت ياز امسال بارندگ تر شياضافه كرد: دوسال قبل، ب يموسو

در  يدر سال گذشته بند خاك ،يزداريو آبخ يعيكل منابع طب و به همت اداره ميروستا بود يها رودخانه

 مند شدند. بهره البيروستا احداث شد و مردم از آب س باالدست قنات

سازه  يريروستا بر اثر آبگ  قنات يهم گفت: آبده انيشهرستان درم كيدستگرد بخش گز يروستا اريده

 ، دوبرابر شده است. باالدست قنات يزداريآبخ

واقعاً كشاورزان  ،يسال خشك طيشرا نيروستا در ا  قنات يآبده شيافزود: با افزا يمخدوم عبدالباسع

 همچنان رونق دارد. يروستا خوشحال هستند و كشاورز

شدن قنات روستا  احتمال خشك شد، يدر باالدست قنات روستا احداث نم ياظهار كرد: اگر بند خاك يو

 وجود داشت.

 

 يسال مقابله با خشك يراهكار برا نيموثرتر ،يزداريآبخ 

 نيتر و زودبازده نيموثرتر ن،يرا از بهتر يزداريآبخ زين يوبخراسان جن يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

 تيريها مد سازه نيدانست و گفت: احداث ا ليو س يآب كم ،يسال اقدامات در جهت مقابله با خشك
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 دارد. يخاك را در پ شيو كاهش فرسا يسال كاهش اثرات خشك ، البيس

از رسوب  يريها، جلوگ آن بيها و تخر بكاهش سرعت روانا الب،يافزود: كنترل س ينصرآباد رضا يعل

 ينيرزميز يها حجم آب سفره شيو كمك به افزا يمنابع آب يفيو ك يبهبود كم نيخاك در سدها همچن

 هاست. سازه نيا ياياز جمله مزا

كه  ميرواناب را در لحظه دار يادياست و حجم ز يفصل بهار رگبار يها بارش تيعنوان كرد: ماه يو

 .ميسال استفاده كن يروزها ريو در سا يآور حجم آب را جمع نيا ميتوان يم يزداريآبخ يها فقط با سازه

 

 سال3 يط يدر خراسان جنوب يزداريسازه آبخ260 احداث

ها احداث شده است، گفت:  استان در باالدست قنات يزداريآبخ يها سازه تر شيب كه نيا انيبا ب ينصرآباد

تومان احداث شده كه در  ارديليم75استان با اعتبار  نيدر ا يزداريسازه آبخ260سه سال گذشته،  يط

 داشته است. ياديز ريها تأث آب قنات شيافزا

خراسان  يمنبع آب 381ها در باالدست  سازه نيافزود: ا يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

استان اضافه  يآبده تيبه ظرفمترمكعب  ونيليم ها، شش سازه نيا قيمدت از طر نياحداث و در ا يجنوب

 شده است.

برابر 16 ياز محل اعتبارات مل ريدر سه سال اخ ياستان خراسان جنوب يزداريگفت: اعتبارات آبخ ينصرآباد

 بوده است. تر شيب زيسال گذشته ن40از  يحت ياعتبار اختصاص نيكه ا يا گونه به دهد، يرشد را نشان م

 نيمترمكعب در ا ونيليم80 تيبه ظرف يزداريسازه آبخ200هزار و تاكنون دو 84عنوان كرد: از سال يو

 .ميا ها در نظر گرفته ها را در احداث سازه شهرستان نياستان احداث شده است و توازن ب

 

 شود يم يآور جمع يخراسان جنوب يها ب درصد روانا10 تنها

 ونيليم700ساالنه  ين جنوبكرد: در خراسا ديتأك يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد
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 نيدرصد ا10در استان فقط  يزداريسازه آبخ200كه با احداث دوهزار و  ميمترمكعب رواناب دار

 .شود يم يريو از هدررفت آن جلوگ يآور ها جمع رواناب

هزار هكتار است كه تاكنون 500و  ونيليم هفت يخراسان جنوب زيآبر يها ادامه داد: وسعت حوضه يو

 هكتار آن انجام شده. ونيليم كيدر سطح  يزداريبخآ يها طرح

 ونيليم85مترمكعب و حداكثر  ونيليم مختلف حداقل هشت يآب يها ها در سال سازه نيگفت: ا ينصرآباد

 اند. شده يريخصوص در سال گذشته آبگ مترمكعب به ونيليم

 

 يخراسان جنوب يزداريآبخ يها سازه يريآبگ تيظرف شيافزا 

تا  30 نياستان ب يزداريآبخ يها درصد سازه70امسال،  ماه بهشتيخوب ارد يدر بارندگاظهار كرد:  يو

 يخراسان جنوب يزداريآبخ يها مترمكعب رواناب در سازه ونيليم5/14مدت  نيو در ا يريدرصد آبگ70

 ونيليم16از  شيبه ب يزداريآبخ يها سازه يريآبگ تيظرف يجار يشده و در سال آب يساز رهيذخ

 است. دهيرس مترمكعب

 يدر آبده يزداريآبخ يها احداث سازه يبه اثربخش يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

 افتهي شيبرابر افزا ها تا شش قنات يبرخ يها حجم آبده سازه نيها اشاره كرد و گفت: با احداث ا قنات

 شد. اءيخشك شده بود، دوباره احسال قبل 20كه  يفردوس، قنات كيخان يعنوان مثال در روستا است؛ به

در باالدست قنات تا  يزداريبر اثر احداث سازه آبخ زيخوسف ن آباد نيب يآب قنات روستا يافزود: دب يو

 است. افتهي شيبرابر افزا شش

شد كه بالفاصله اثرات خود  يرياجرا آبگ نياستان ح يزداريآبخ يها سازه يبرخ يافزود: حت ينصرآباد

هنوز اثرات خود را در  يسال جار يسال دست گذاشت؛ البته خشك نييها پا آب قنات يبد شيرا در افزا

 اجرا شده، نگذاشته است. يزداريها سازه آبخ كه باالدست آن ييها قنات يآبده

ها سازه  كه باالدست آن ييها كرد: در قنات حيتصر يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد
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سال  دو تا سه يسال شده باشد، خشك يريمرتبه هم آبگ كي ي، اگر سازه حتاحداث شده يزداريآبخ

 دارد. يموضوع به سازه قنات هم بستگ نيها نخواهد شد؛ البته ا آب قنات يباعث كاهش دب

بزرگ و كوچك  يها از سازه يادياستان به تعداد ز يعيمنابع طب يها عرصه تر شيگفت: هنوز در ب يو

اساس  نيانجام شود كه بر ا يمطالعات ياست كارها ازيها ن سازه نياحداث ا يو برا ميدار ازين يزداريآبخ

 .ميكن ييها را اجرا و سازه ميها را انجام ده عرصه نيا يمطالعات يبا اختصاص اعتبارات، كارها ميدواريام

ها و مراتع استان، طرح احداث  مصرف آب در دشت تيرياظهار كرد: در خصوص مد ينصرآباد

 يها در دشت ريآبگ يهزار هكتار هالل27تاكنون حدود  84كه از سال ميكن يرا اجرا م ريآبگ يها يهالل

 دارند. يريآبگ تيمترمكعب ظرف7/0 ها، يهالل نياستان اجرا شده است و هر كدام از ا

جهاد  ريتومان بود كه معاون وز ارديليم51استان  زيكرد: سال گذشته اعتبارات حوزه آبخ انيب يو

 اعتبار را به مجموعه ما داده است. نيبرابر ا در سفر به استان قول اختصاص سه يرزكشاو

 

 يزدارياحداث سازه آبخ يدرخواست كشاورزان برا شيافزا 

استان پهناور  نيدر ا يزداريآبخ يها طرح ياجرا يها ازجمله دستاوردها آب قنات شيرواناب و افزا مهار

 يعنوان طرح از آن به زين يخراسان جنوب يان جهاد كشاورزسازم يها قنات رياست كه مد يريو كو

 كرد. ادي يسال خشك طيشرا نيموفق در ا

 ،يدر استان خراسان جنوب يزداريآبخ يها سازه يباال اريبس ياثربخش ليدل گفت: به يرآباديام محمد

 است. افتهي شيشدت افزا ها به سازه نيا تر شياحداث ب يدرخواست كشاورزان برا

 د،يشد يها يسال رغم خشك استان را به يها قنات يبرخ ،يزداريآبخ يها كرد: احداث سازه انيب يو

 .ابديگسترش  دياست كه با يزنده نگه داشته و طرح موفق

 هيرشته قنات با حجم تخل968هزار و  گفت: شش يخراسان جنوب يسازمان جهاد كشاورز يها قنات ريمد

بهتر و  تيفيك يها دارا آب نسبت به چاه نيوجود دارد كه امترمكعب در استان  ونيليم253ساالنه 
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 دارد. ياست و عملكرد بهتر يتر مطلوب

 ياستان ضرور خشك مهيخشك و ن مياقل تيبا توجه به وضع يزداريآبخ يها طرح ياجرا  افزود: يو

ها و  ب قناتآ يداريسبب پا تواند يم زيدر مناطق آبخ ژهيو به يطرح در باالدست منابع آب ياست و اجرا

 شود. يرونق بخش كشاورز

و  يعيكل منابع طب را با مشاركت اداره »زيتا جال زيآبخ«كرد: از چند سال گذشته كه طرح  انيب يرآباديام

 استان داشته است. يها قنات يدر آبده ياديز ياثربخش م،ياجرا كرد يخراسان جنوب يزداريآبخ

ها حداقل دوبرابر  آن ياحداث شده، تمام يزداريه آبخها ساز كه باالدست آن ييها گفت: در قنات يو

 يها دنبال احداث سازه كشاورزان شده و كشاورزان به ياند كه باعث خوشحال داشته يآبده شيافزا

 ها هستند. در باالدست قنات يزداريآبخ

 يادار يها آمار قنات يافزود: جهاد كشاورز يخراسان جنوب يسازمان جهاد كشاورز يها قنات ريمد

كل نسبت به احداث سازه   اداره نياستان اعالم و ا يزداريو آبخ يعيكل منابع طب را به اداره تياولو

 .كند ياقدام م يزداريآبخ

ها  آب قنات يبرابر پنج شيكشاورزان از افزا يخراسان جنوب يروستاها يدر برخ ياظهار كرد: حت يو

 اند. ادهها گزارش د در باالدست آن ياحداث بند خاك ليدل به

حلقه چاه، 784هزار و  سه ،يخراسان جنوب يا منابع آب شركت آب منطقه هيبر اعالم دفتر مطالعات پا بنا

هزار و  بندان، پنج مورد آب113و  هزار كيدهنه چشمه، 864رشته قنات، دوهزار و 947هزار و  شش

 شده است. ييو شناسا ياستان آماربردار نيموتور پمپ در ا66سردهنه و 846

در  يخراسان جنوب يمنابع آب هيمنابع استان به چاه، چشمه و قنات اختصاص دارد و تخل هيدرصد تخل95

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م24انجام شد،  90دوره نسبت به دوره دوم كه سال نيا

 ياجرا ،يدر خراسان جنوب ليشدت خسارات س نيهمچن ريو سطح تبخ يتوجه به كاهش بارندگ با

 دو حوزه مهم باشد. نيكنترل ا يراه برا نيتر و مطمئن نيتر عيسر تواند يم يزداريخآب يها سازه
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خبرگزاري  – خورد ديكل ريپذ ديتجد يها يبا انرژ يكشاورز يكردن چاه ها يبرق

 23/03/1400تسنيم مورخ 

 

بار در  نينخست يمصرف سوخت، برا يساز نهيو شركت به ريشركت توان انيم يتفاهم نامه ا يامضا با

 خورد. ديكل ريپذ ديتجد يها يانرژ قياز طر يكشاورز يكردن چاه ها يكشور، برق

شركت  رعامليمد انيمكه امروز  يا براساس تفاهم نامه م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

در طول سه  يهزار چاه كشاورز60مصرف سوخت منعقد شد،  يساز نهيشركت به رعامليو مد ريتوان

 سال برقدار خواهد شد.

مصرف سوخت گفت: در فاز اول  يساز نهيشركت به رعامليمد يدهكرد ينيمب يخصوص عل نيهم در

 خواهد شد. يبرق ريذدپيتجد يها يانرژ قياز طر يهزار چاه كشاورز11طرح،  نيا

و  ديتفاهم نامه، كشاورزان بابت خر نيمصرف سوخت، براساس ا يساز نهيشركت به رعامليگفته مد به

 ديخر يپرداخت نخواهند كرد و تنها برا يا نهيشبكه، هز ازيمورد ن زاتيو تجه يدينصب پنل خورش

 خواهندكرد. نهيمانند ترانس هز ياختصاص زاتيتجه

كل  1400اقتصاد و قانون بودجه  يتفاهم نامه براساس مصوبه سال شورا نيكه ا نيا انيبا ب يدهكرد ينيمب

دالر از  ارديليم 1,6اقتصاد  يخاطرنشان كرد: براساس مصوبه شورا د،يدو شركت به امضا رس انيكشور م

با سوخت  يكشاورز يكردن چاه ها يبرق يبرا يكشاورز يچاه ها عيسوخت ما ييمحل صرفه جو

 است. افتهياختصاص  ،ليگازوئ

خواهد  يريگياز گذشته پ شيبرق ب ديدر منابع تول يكار تنوع بخش نيا يكه با اجرا نيبا اشاره به ا يو

 تيفعال يبرا ييو بسترها افتيتوسعه خواهد  يديخورش يطرح صنعت سلول ها نيا يشد، افزود: با اجرا

 بزرگتر فراهم خواهد شد. يها اسيصنعت در مق نيا
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 رهيشود و زنج يم ستيز طيطرح باعث پاكتر شدن مح نيا ياجرا نياظهارداشت: همچن يهكردد ينيمب

 تيرا بكار خواهد گرفت كه در نها ياسكو و بهره بردار يحال شركت ها نيكند . درع يم جاديارزش ا

 اشتغال را به دنبال خواهد داشت. شتريرونق ب

 يكردن چاه ها يخاطرنشان كرد: با برقحال  نيمصرف سوخت در ع يساز نهيشركت به رعامليمد

به  يديخاموش است، برق خورش يكشاورز يتفاهم نامه، درزمستان كه چاه ها نيدر قالب ا يكشاورز

 خواهد شد. نيتام قيطر نياز مصرف كنندگان عمده از ا يبرق بخش زيو در زمستان ن قيشبكه تزر

 يگفت: با اجرا زين ريتوان رعامليزاده، مد يمحمدحسن متول نيتفاهم نامه همچن نيا يمراسم امضا در

 ياجرا يطرح در راستا نياحداث خواهد شد و ا يديخورش روگاهيمگاوات ن 2000طرح  نيكامل ا

آزاد  ودر مصرف نفت گاز  يياست چرا كه با تحقق صرفه جو ديو رونق تول ياقتصاد مقاومت يها استيس

 .ابدي يدوچندان م يتياهم ،يكنون طيدر شرا ژهيصادرات به و يبرا تيظرف نيكردن ا

كشاورزان كاهش  يها نهيهز ،يكشاورز يكرد: با برق دار شدن چاه ها حيتصر ريشركت توان رعامليمد

 شود. يكمتر م يزليد ستميآن ها نسبت به زمان استفاده از س يجار يها نهيدرصد هز 80و  ابدي يم

 ياريآب يشود و بهره ور يفراهم م نينو ياريببا آمدن برق سر چاه، امكان آ نيادامه داد: همچن يو

 .ابدي يم شيافزا

 50تا   40از  شيساالنه ب ديبا يزليد يكشاورز يبه چاه ها يسوخت رسان يمقام مسئول، برا نيگفته ا به

در  ينقش مهم زيحجم تردد ن نيكشور تردد كنند كه حذف ا يدر جاده ها مايهزار نفتكش جاده پ

 خواهد كرد. فايا يكاهش حوادث جاده ا
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خبرگزاري منيبان مورخ  – شناخته شد! تيرسما به رسم نيزم انوسياق نيپنجم

24/03/1400 

 

 يجنوب انوسيكه اق نيزم يرو انوسياق نيوجود پنجم كا،يآمر ييايجغراف يانجمن مل بان؛يگزارش من به

 شناخت. تيبه رسم شود، يم دهينام

 كا،يآمر ييايجغراف يگزارش داده است كه انجمن مل كينشنال جئوگراف تيسا به نقل از وب كياسپوتن

ژوئن  8شناخت و از  تيبه رسم شود، يم دهينام يجنوب انوسيكه اق نيزم يرو انوسياق نيوجود پنجم

 .كند ينقشه را آغاز م يآن بر رو يگذار ت، سازمان عالم2021

اطراف قطب جنوب  يها ايجهت اشاره به در ،يجنوب انوسيها است از اصطالح اق مدت دانشمندان،

 پنجم صورت نگرفته است. انوسياق يها مرز نييجهت تع يالملل نينامه ب اما هنوز توافق كنند، ياستفاده م

دارند كه  يمنحصر به فرد يها يژگيقطب جنوب، و يها بآ ايبحث كردند آ باره نيدر ا كارشناسان

هند،  يها انوسياق يها به مناطق جنوب نسبت دادن آن كه نيا ايها بدهند  به آن ينام شوند يموجب م

 تر است؟ و آرام، درست كيآتالنت

درجه عرض  60كه تا  شود ياطراف قطب جنوب گفته م يها به آب يجنوب انوسياصطالح اق اكنون،

قرار  ياطلس جنوب انوسيكه در اق اياسكوش يايو در كيگذرگاه در يبه استثنا ابد،ي يگسترش م يبجنو

 دارند.

 انيجر لهيوس بلكه به شوند، ينم فيها تعر قاره ياز سو يجنوب انوسياق يها مرز گر،يد انوسياق 4خالف  بر

 فيدارد، تعر انير) كه از غرب به شرق اطراف قطب جنوب جيباد غرب انيقطب جنوب (جر يگردش

 يجنوب ييايدرجه عرض جغراف 60شمال  يها كمتر از آب يسردتر و با شور ان،ي. آب داخل جرشوند يم

 است.
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 يدستگاهها تيو قاطع تيحساس ،يغرب  جانيدر آذربا رمجازيغ يها ممانعت از حفر چاه

روزنامه  – رمجازيغ يها گرفتار برداشت يغرب جانيآذربا يآب منابع؛ طلبد يمربوطه را م

 24/03/1400سبزينه مورخ 

 

برداشت آب توسط  هيسهم نكردن تيرعا ،يمصرف آب در بخش كشاورز تيري، عدم مد بارش كاهش

و مردم موجب  عيمصرف آب توسط صنا شيو افزا ياريآب يسنت يها كشاورزان، استفاده از روش يبرخ

 ينيرزميز يها در سراسر كشور خشك شود و سطح سفره ياز منابع آب يشده است بخش قابل توجه

در اثر واردآمدن فشار  ياز منابع آب يته يها مسأله موجب شده حفره نيا ني. همچنديايب نيياشدت پ به

 .فتدياز مناطق اتفاق ب ياريدر بس نيفرونشست زم دهيو پد زديفرو بر ن،يزم يطبقات فوقان

از جمله  رمجازيمجاز و غ يها با حفر چاه ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يمعتقدند استحصال ب كارشناسان

از نقاط فرو  ياريدر بس نيزم ابد،يشدت كاهش  به ينيرزميشده سطح منابع آب ز است كه باعث يليدال

شود،  يغرب جانياز نقاط كشور ازجمله آذربا ياريبس ريبانگياز كمبود آب، گر يو تنش ناش نديبنش

استان وارد كرده  نيا يبه بخش كشاورز ياديخسارات ز ،يكشاورز رمجازيغ يها حفر چاه كه يطور به

ها در استان  و انسداد آن رمجازيغ يها از حفر چاه يريدر جهت جلوگ رياخ يها ند در سالاست؛ هرچ

 تيو قاطع تيمربوطه با حساس يها دستگاه ديمعضل، با نيرفتن كامل ا نياز ب يشده، اما برا ييبرخوردها

 وارد عمل شوند.

 

 در كشور رمجازيغ يها تعداد چاه شيافزا ليدال 

در  نفعان ينكردن تمام ذ به مشاركت توان يدر كشور م رمجازيغ يها عداد چاهت شيعوامل افزا ازجمله

ها  بخش ريمرتبط، رشد كُند توسعه در سا يها سازمان نينبود تعامل ب ،ينيرزميز يها منابع آب تيريمد
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 يها استيو س نيها و اعمال قوان بخش نيو سهم اندك اشتغال در ا يمثل صنعت، خدمات و گردشگر

مجازات متناسب با جرم،  ايبازدارنده  نينبود قوان ان،يم نياشاره كرد. در ا يدر بخش كشاورزنامناسب 

اشتغال در بخش  نيتمركز بر تأم ،ينيرزميز يها ازجمله آب ياز منابع آب يبردار  بودن بهره ارزان

 يها هاز حفر چا يريو جلوگ لكنتر يها برا دستگاه ريسا يتوجه يب اي نكردن يو همراه يكشاورز

 يها استيكننده و اعمال س در متخلفان از طرف بخش مصرف زهيانگ جاديو ا قيتشو يو حت رمجازيغ

 موثر بوده. رمجازيغ يها تعداد چاه شياست كه در افزا ياز مباحث زين يقيتشو

و   يسال ها در سطح كشور، خشك ها و قنات ها، چشمه شامل چاه يمنابع آب يپراكندگ گر،يطرف د از

ناكارآمد توسعه و اشتغال بدون انجام  يها استيبه آب و س ازين شيافزا ت،يجمع شيافزا ،يمياقل اترييتغ

فشار بر منابع  شيافزا ،ينيرزميسمت استفاده از منابع آب ز باعث سوق اشتغال به نيسرزم شيمطالعات آما

 كشور شده است. يها در آبخوان ينامتعادل كنون تيمذكور و وضع

 

 داده است شيرا افزا رمجازيغ يها ها، حفر چاه   اغب خانه گسترش 

دانست و  يبه بخش كشاورز يرا ظلم رمجازيغ يها وجود چاه هيكشاورز اهل اروم كيارتباط،  نيهم در

 ها يسال به خشك شود، يانجام م يها از منابع آب چاه نيكه توسط ا هيرو يب يها گفت: برداشت سنايبه ا

 .شود ياستان محسوب م ياورزكش يبرا يديدامن زده و تهد

دانست و اظهار كرد: اگر  رمجازيغ يها چاه شيافزا يرا علت اصل هيها در اروم باغ وجود خانه زاده ميكر

چه بر سر  ها، يبا توجه به كاهش بارندگ ستيمشكل نكنند، معلوم ن نيحل ا يبرا يمسئوالن فكر

 .ديايشهر ب نيا  يو منابع آب يكشاورز

 حياست، تصر افتهي ينسبت به چند سال گذشته كاهش محسوس هياروم يمنابع آب كه نيا بر ديبا تأك يو

 يا يكشاورز گريو استان دارد و بدون آب، در واقع د هيدر اشتغال اروم ياديسهم ز يكرد: كشاورز
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 د.و اجرا شو بيصوت رمجازيغ يها در جهت مقابله با حفر چاه ينيقوان ديبا نيوجود نخواهد داشت؛ بنابرا

 

 شده است نيسبب فرونشست زم ياز منابع آب هيرو يب استفاده 

موجب  رمجازيغ يها حفر چاه ،يبارش و كم يآب بحران كم نيگفت: در ا هياهل اروم گريكشاورز د كي

 .شود يواردشدن خسارت به كشاورزان م جهيو در نت يمحصوالت كشاورز ديكاهش تول

موجب  يكشاورز يها نيو زم ياراض يدر برخ ياز منابع آب هيرو ياستفاده ب كه نيبا اشاره به ا يو

 ،يمربوطه همچون جهاد كشاورز يها است دستگاه يشد: ضرور ادآوريهم شده است،  نيفرونشست زم

 داشتهاند،  مجاز حفر كرده رمجازيغ يها كه چاه يبا كسان يبرخورد قاطع يو دادگستر يا آب منطقه

 باشند.

 هيشهر اروم ژهيو در استان به رياخ يها در سال رمجازيغ يها چاه شيفزاكشاورز در خصوص علت ا نيا

 شده است. رمجازيغ يها تعداد چاه شيها و احداث استخرها موجب افزا باغ خاطرنشان كرد: گسترش خانه

ها هم هوشمند  از چاه يمسدود و برخ رمجازيغ  چاه ياديتعداد ز رياخ يها ادامه داد: هرچند در سال يو

 هستند. رمجازيغ يهمچنان در حال حفر چاه ها ها يند، اما برخا شده

 

 رديكنتور هوشمند مورد توجه قرار گ نصب

 ،ينيرزميز يها از منابع آب يپاسدار كه نيبا اشاره به ا زين ياسالم يدر مجلس شورا هيمردم اروم ندهينما

 شود، ياستان است، م يورزكشا يبرا يكه آفت رمجازيغ يها همگان است كه مانع از حفر چاه فهيوظ

 توجه كرد. يمنطق استيس كيعنوان  به نصب كنتور هوشمند به ديگفت: با

راهكار  نيتر مهم رمجاز،يغ يها چاه يكرد: سامانده حيذاكر تصر دسلمانيس نيوالمسلم االسالم حجت

 است. يكاهش بحران آب در بخش كشاورز يبرا
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حفر  ياصل ليو فروش آن، دل هيدر اروم ژهيو استان به يها غقطعه كردن با شد: متأسفانه قطعه ادآوري يو

 است. رمجازيغ يها چاه

 يها چاه ييبا شناسا ديبا رويخاطر نشان كرد: وزارت ن ياسالم يدر مجلس شورا هيمردم اروم ندهينما

و  يها و برخورد قاطع با افراد متخلف، خسارت واردشده به بخش كشاورز و مسدودكردن آن رمجازيغ

 را جبران كند. يابع آبمن

 

 يغرب جانيدر آذربا رمجازيحلقه چاه غ500هزار و 5 انسداد

هزار و  از پنج شيتاكنون، ب 94گفت: از سال زين يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه سرپرست

 و مسدود شده است. ييدر استان شناسا رمجازيحلقه چاه غ500

كرد: با  حيدر استان پر شد، تصر رمجازيحلقه چاه غ403ته در سال گذش كه نيبا اشاره به ا انيطالب مسعود

هزار مترمكعب در منابع آب 205و  ونيليچهارم زانيدر استان، به م رمجازيتعداد چاه غ نيانسداد ا

 شده است. ييجو صرفه

در  ،يغرب جانيو مسدودشده در آذربا ييشناسا رمجازيغ يها تعداد چاه نيتر شيخاطر نشان كرد: ب يو

 استان بوده است.مركز 

حلقه چاه 342هزار و  اظهار كرد: در سطح استان، پنج يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه سرپرست

 مجهز به كنتور هوشمند وجود دارد.

در استان فعال هستند كه  يگشت و بازرس پياك60 ر،ياخ يها يسال خاطرنشان كرد: با توجه به خشك يو

ها و  دستگاه فياستان، برخورد و توق يها در دشت يزن اوم و گشتها حضور مستمر، مد آن ياصل فهيوظ

 .ستاستان ا يسطح ياز منابع آب رمجازيغ يها و ممانعت از برداشت رمجازيغ يادوات حفار

و  يساز راهكار، فرهنگ نيآب، بهتر نهيو مصرف به يسال مقابله با خشك يادامه داد: برا انيطالب
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 هاست. بخش يآب در تمام هنيمصرف به يمردم برا يساز آگاه

 يبرا ان،يم ني. در اطلبد يرا م ي، عزم مل است و حفاظت از آن ياز منابع مهم هر كشور يكي ،يآب منابع

 نيمرتبط با ا يها تمام دستگاه يبه اندازه همت جمع زيچ چيه رمجاز،يغ يها از حفر چاه يريجلوگ

كه انسداد  ميشو قفنكته وا نيبه ا ديبا نيچن. همستيقانون كارساز ن تيتر از آن، حما موضوع و مهم

ها،  چاه نياز برداشت آب از ا يرياست و در صورت عدم جلوگ يمنفعت عموم يدارا رمجاز،يغ يها چاه

 ميباارزش خواه يها اندوخته نيمرور شاهد از دست رفتن ا و به ابدي يكاهش م ينيرزميز يها سطح آب

 بود.

 ينيرزميز يها از منابع آب يبردار  بهره يبرا رويتوسط وزارت ن  تيحدودرغم اعمال م ذكر است به به الزم

و  80آب از سال صينظام تخص يساز ادهيكشور، اعم از پ يمطالعات يها از محدوده ياريدر بس

 ريدر دهه اخ رمجازيغ يها در حفر چاه يا ندهيكشور، رشد فزا يمحدوده مطالعات388كردن حدود  ممنوع

 يها انسداد چاه م،يكه در آن قرار دار يمياقل ژهيو طياست كه با توجه به شرا يدر حال نيرخ داده است؛ ا

در  يو كمك به صنعت كشاورز يدر منابع آب ييجو موجب صرفه ،يبر منفعت عموم عالوه رمجازيغ

 خواهد شد. م،يوپنجه نرم كن دست يسال كه قرار است با خشك ييها سال
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 24/03/1400تابناك مورخ خبرگزاري  – رانيدر ا يخشكسال

 

به  ياحمر با اشاره به بروز خشكسال هالل تيجمع يالملل نيبشردوستانه ب يها و برنامه اتيعمل ركليمد

 كيو درخواست كمك  دهيپد نيمقابله با ا يبرا ها تيدر چهار استان كشور، از آغاز فعال يصورت جد

 .داحمر خبر دا سرخ و هالل بيصل يها تيجمع يالملل نيب ونياز فدراس يفرانك ونيليم

 

 
 

الملل و حقوق  نيمعاونت امور ب فياز وظا يكيگفت:  اريحسن اسفند رنا،يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 يها يزم را در تعامالت و همكارال التياست كه بتواند تسه نيهالل احمر ا تيبشر دوستانه در جمع

در كشور را به  جودمو يچالش ها يكند تا بتوان برخ يامر كمك م نيفراهم كند. ا تيجمع يالملل نيب

 .ميحل و فصل كن يالملل نيب يكمك نهادها



   

 

 

206 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

دوستانه  انسان يها تيبر فعال ياديز يمنف ريها تاث ميكه تحر يامياست در ا نيافزود: تالش ما ا يو

هالل  تي. امروز جمعميراستا استفاده كن نيدر ا يالملل نيب يهالل احمر گذاشته، از كمك ها تيجمع

 افتيدر زيحال ن نياست اما در ع يالملل نيكه ارسال كننده كمك ها در عرصه ب يدر حال رانياحمر ا

اتفاق به  نيكه ا دهد يكشورها قرار م رياز سا زيرا متما رانيامر ا نيبوده و ا يالملل نيب يكننده كمك ها

 علل مختلف در حال رقم خوردن است.

در عرصه  رانيقابل توجه ا يخاطرنشان كرد: توانمند يالملل نيبشردوستانه ب يها و برنامه اتيعمل ركليمد

در سوانح  يمثبت ينيبتواند نقش آفر رانيهالل احمر ا تيسبب شده تا جمع يبهداشت و درمان اضطرار

 داشته باشد. يبرون مرز

شود تا  يتالش م رانيدر ا يالملل نيب ونيفدراس ندهيادامه داد: امروز با توجه به استقرار نما ارياسفند

چالش ها كه امروز  نياز ا يكيحل و فصل شود.  يالملل نيرو با تعامالت ب شيپ يها و بحران ها چالش

سال  ياز ابتدا زين راني. اواستو آب و ه مياقل راتييكند، مقوله تغ يم ديتهد يكشور ما را به طور جد زين

روزمره خود مشاهده  يكه اثرات آن را در زندگ يشده به گونه ا مياقل رييتغ نيا ريبه شدت درگ 98

 آغاز شد. شينوروز دو سال پ يها ليبا س راتيتاث نياز ا يبخش م،يكن يم

 يها ليس از بروز ساحمر گفت: پ هالل تيجمع يالملل نيبشردوستانه ب يها و برنامه اتيعمل ركليمد

در شرق و جنوب  يكرد، خشكسال ليرا به كشور تحم ياديز يكه خسارت ها 98 نيفرورد رانگريو

 ونيفدراس ناتتا از امكا ميدر تالش هست دهيپد نيمقابله با ا يرو در راستا نيكرد، از ا دايكشور تداوم پ

 يستا تحت عنوان صندوق امداد اضطراررا نيدر هم ي. درخواستميداشته باش يشترياستفاده ب يالملل نيب

برنامه قرار  نيهستند، تحت پوشش ا يمساله خشكسال ريدرگ شتريارائه شد تا چهار استان كشور كه ب

آغاز مرحله  يبرا تياولو درو بلوچستان امروز  ستانيكرمان، هرمزگان و س ،ي. خراسان جنوبرنديگ

 طرح هستند. نينخست ا



   

 

 

207 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در  سيفرانك سوئ ونيليم كيآماده شده و مبلغ  ياستان ها پروپوزال نيه اكمك ب يافزود: در راستا يو

متاثر،  يخانوارها شتيبه مقوله مع صيمبلغ در صورت تخص نيمرحله اول درخواست شده است كه ا

مرحله  رد افت،يمناطق اختصاص خواهد  نيدر ا يآبرسان يها رساختيمنابع آب شرب و توسعه ز نيتام

مذكور درخواست خواهد شد. در  يمناطق محروم در استان ها يبرا يشتريب يلمللا نيب يدوم كمك ها

 يدگيد بياز سطح آس يو جزئ قيو هر استان اطالعات دق رديپذ يصورت م يدانيم يابيراستا ارز نيهم

 كند. يارسال م ونيفدراس يرا برا

 يدر برخ يفاجعه به دنبال خشكسالبر وقوع  ديبا تاك يالملل نيبشردوستانه ب يها و برنامه اتيعمل ركليمد

شده و  هيروستاها تخل يبرخ ،يبه دنبال خشكسال ميچهار استان اظهار كرد: امروز شاهد هست نيمناطق ا

اقدام هم  نياست. ا ردهاتفاق رقم خو نيبه دنبال ا يشهرها مهاجرت كرده و معضالت هيمردم به حاش

منحصربفرد به  يتواند اعتبار يخواهد بود كه م يجد يكند و هم اقدام ياز مشكالت مردم باز م يا گره

 بخشد. يالملل نيهالل احمر در سطح ب تيجمع

در هالل  ربازياز د دهيد بيمناطق آس يمنابع آب برا نيو تام يخاطرنشان كرد: مقابله با خشكسال ارياسفند

و بلوچستان  ستانيستان سرابطه به مدت پنج سال در ا نيدر هم يپروژه ا 79احمر سابقه داشته و در سال 

 ياتباع خارج ،يرانيا نيساكنكه عالوه بر  ديدر آن استان به انجام رس يشد و اقدامات موثر ياتيعمل

 نيبه دنبال حل ا گريبار د نهيشيپ نيخدمات بهره مند شدند. با توجه به هم نياز ا زيساكن در آن مناطق ن

بلكه به  ستين يو حادثه ناگهان دهيپد كي يشكسال. خميدر كشور هست دهيد بيآس يمعضل در استان ها

امر  نيدهد كه ا يقرار م ريمردم را تحت تاث يج زندگيشود و به تدر يم داريو مداوم پد يجيصورت تدر

 زيدهد، متما يقرار م ريها را تحت تاث يزندگ يكه به صورت ناگهان يرا با حوادث دفع يخشكسال

 مردم است. يدر زندگ آن بروز اختالل حهيسازد، اما نت يم

احمر ا حمر با اشاره به مغفول ماندن  هالل تيجمع يالملل نيبشردوستانه ب يها و برنامه اتيعمل ركليمد
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تواند سبب شود تا  يكه امروز در دستور كار قرار گرفته است م يدر كشور ادامه داد: پروژه ا يخشكسال

هالل احمر  تيجمع ستارا ني. در همندازنديب يتر به مقوله خشكسال يجد ينگاه زين يمسئوالن كشور

و سازمان  يسازمان هواشناس رو،ياز جمله وزارت ن يرونيهمكار ب يخود را با سازمان ها يها يهمكار

 .رديجوانب انجام پذ يتمام يطرح با بررس نيبحران آغاز كرده تا ا تيريمد

دانشگاه  كيآكادم قاتي، از تحقو به روز يعلم قاتياز تحق يريبهره گ يگفت: در راستا ارياسفند

رو در نظر  نيرا در دستور كار قرار داد، از ا يو علم قيدق يشده تا بتوان پروژه ا يبهره بردار زياصفهان ن

كه در  ييكمك به مردم استان ها يها در راستا تيانجام شده، بتوان از همه ظرف يزياست طبق برنامه ر

 ه كرد.قرار گرفته اند، استفاد يمعرض خشكسال
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خبرگزاري تابناك مورخ  – ايماليه يها خچالينفر با ذوب  ارديليم كي يآب منابع ديتهد

24/03/1400 

 

در منابع آب  يمهم راتييموجب بروز تغ يعيطب يها خچاليو ذوب شدن  نيزم ييآب و هوا راتييتغ

 .دهد يقرار م ريقاره را تحت تاث نيا نينفر از ساكن ارديليم كياز  شيب يشده است كه زندگ ايقاره آس

 ايآس نينفر از ساكن ارديليم كياز  شيب ،يقاتيتحق جيبراساس نتا م،يبه نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

در حال  يها خچاليها  كه سرچشمه آن كنند يم نيتأم ييها ز رودخانهخود را ا ازياز آب مورد ن يبخش

 ليبه دل ها خچالي نيا هكه بخش عمد يعلت زمان نيو قره قروم هستند. به هم ايماليه يها ذوب شدن كوه

 نياز ب زين يمنابع آب نياز ا يتوجه در طول قرن حاضر ذوب شوند، بخش قابل نيزم ييآب و هوا راتييتغ

 .رود يم

كه در  يمتفاوت است. افراد ايآس نيساكن ييايبسته به فاصله جغراف ت،يوضع نيا رياعتقاد محققان تأث به

منبع آب دارند، اما  نيبه ا يديشد يوابستگ كنند، يم يها و سرچشمه رودها زندگ كوه نيا يكينزد

آب باران بهره  انندم نيگزيمنابع آب كمتر است و از منابع جا نيمناطق دوردست به ا نيساكن يوابستگ

 .برند يم

 اياز مناطق از جمله آس ياريرا در بس يبارندگ يالگوها نيزم ييآب و هوا راتيياست كه تغ يدرحال نيا

موجب بروز  ها خچاليذوب شدن  يالگو رييالگوها در كنار تغ نيا رييرود تغ يداده است و انتظار م رييتغ

 شود. ليو س ديشد يها يبارندگ

 ريتحت تأث نيكره زم تيچهارم از جمع كيبه  كيمنابع جهان، نزد يتويانست ديجد گزارش براساس

هستند كه به اعتقاد محققان  يطيشرا يطوالن يها يو خشكسال ديشد يآب قرار دارند. گرما ديكمبود شد

از  يعيسبخش و يالديم 2019و در سال  شود يها افزوده م بر شدت آن نيزم ييآب و هوا راتييبا تغ
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 زانيبه م نياز مناطق زم ياريمنابع آب موجود در بس جهياست. در نت  قرار داده ريرا تحت تأث نيزمسطح 

 است. افتهيكاهش  يا كننده نگران

شاخص مرتبط با آب توانستند  13اطالعات مربوط به  ليو تحل هيمنابع جهان با تجز يتويانست محققان

از  نيزم تيچهارم جمع كياز  شيب ها يبررس نيبراساس اكنند.  يابيارز نيرا در سراسر زم يآب كم زانيم

 12آب قرار دارند كه  ديكشور مختلف، در معرض خطر كمبود شد 17موجود در  يتيجمله مراكز جمع

 قرار دارند. يشمال يقايو آفر انهيها در خاورم كشور از آن

مستمر تقاضا، موجب  شيدارند و افزا يمناطق گرم و خشك هستند، به منابع محدود آب دسترس نيا

 .كند يم تر دهيچيموضوع را پ زين نيزم ييآب و هوا راتيي. تغشود يكمبود آب م ديتشد

و  زند ياز آن نم يحرف يبحران موجود در جهان است كه كس نياعتقاد محققان، كمبود آب بزرگتر به

ها به منظور محافظت  است. دولت يآن شامل خطر كمبود غذا، جنگ، مهاجرت و نبود ثبات مال يامدهايپ

 يباران يها نيرزمسبز را توسعه دهند، از س يها رساختيز دياز شهروندان خود در برابر خطر كمبود آب با

. رنديبهره گ ستيز طيآب سازگار با مح هيتصف يها ستميمحافظت كنند و از س يزداريآبخ يها و حوزه

فاضالب توسعه  افتيستفاده مجدد و بازا ه،يتصف يرا برا يكارآمد يها يالزم است استراتژ نيهمچن

 دهند.
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 – كننده مصرف آب نگران شيافزا منابع آب را به لرزه درآورد؛ يخشكسال يپا يصدا

 25/03/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

است كه  يدرحال نيبوده و ا شيمصرف آب در كالن شهر تهران همچنان رو به افزا - رنايا - تهران

 كشور را به لرزه در آورده است. يمنابع آب فيگام به گام اندام نح يخشكسال

به  1400 خردادماه 24مصرف آب در كالن شهر تهران در روز  زانيم رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

همراه شده  شيدرصد افزا 1,2كه نسبت به روز مشابه پارسال با   ديرس تريل ونيليم 600و  ارديليرقم سه م

 است.

شركت آب و فاضالب استان تهران نشان دهنده آن  يمصرف آب ارائه شده از سو يبه آمارها ينگاه

است و  يصرف آب همچنان صعودروند م ماه بهشتيخردادماه و در تداوم روند ارد ياست كه از ابتدا

در  ينبه نگرا تواند يموضوع م نيو ا افتهيكشور به شدت كاهش  يها بارش زانياست كه م يدرحال نيا

 آب دامن بزند. نيباره تام

 210از  شيآب و فاضالب كشور گفت: ب يشركت مهندس رعامليمد» رضا جانباز ديحم«هم  شيپ يچند

 شهر قرمز است. كصدي تيتعداد وضع نيكه از ا قرار دارند يشهر كشور تحت تنش آب

دارند با قطع آب روبرو  يبدتر تيشهرها و روستاها كه وضع ياحتمال دارد در برخ نيافزود: همچن يو

 شود. نيتام ازيآب مورد ن گرياز طرق د شود يكه تالش م ميشو

 يتانكر آب رسان كه با يتعداد روستاها شيآب و فاضالب كشور از افزا يشركت مهندس رعامليمد

 اند. قرار گرفته يتانكر يآبرسان ستيدر ل هزار روستا از هفت شيامسال ب خواهندشد خبرداد و گفت: تابستان

كه  ميدار يبه لحاظ بارش يسخت اريشد امسال سال بس يم ينيب شيخاطرنشان ساخت: همانطور كه پ جانباز

 است. ريساله اخ 50 يها سال نيتر جزو كم بارش
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 يسال آب يآن است كه از ابتدا انگريب زين يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يگزارش مركز مل نيتر تازه

 زانيم نيدر كشور رخ داده كه ا يبارندگ متر يليم 129,7 يخردادماه درحال 23) تا 1399( مهرماه يجار

 دهد. يرا نشان م يدرصد 41,6بوده و اختالف  متريليم 222,3در دوره بلند مدت 

هم خودمان و هم  مينكن تيريمصرف آب  گفت: اگر مصرف آب را مد تيدرباره وضع روين ريوز

 .ميشو يروبرو م يجد اريبا مشكل بس ندگانيآ

 ميكن يشياند چاره ديدر كشور قطعا با يافزود: ما در مصرف آب كشاورز انيرضا اردكان رنايگزارش ا به

 قيتمدن را فقط به تعو نيانتقال آب، نابود شدن ا ياه با وجود تمام پروژه ميبه حال آن نكن يو اگر فكر

 .ميا انداخته

انجام شود  گريبا همد ديمصرف با تيريآب و مد نياز جمله تام يآب يها تمام طرح نكهيبر ا ديبا تاك يو

حل  زديبود كه مشكل آب  نيهمه فكرها بر ا زد،يگفت: در هنگام افتتاح پروژه خط اول انتقال آب به 

 .افتد يمصرف نباشد اتفاق هم نم تيريكه مد يو در صورت فتادياتفاق ن نيا يشد ول

 يبرابر صنعت و شرب است و مقام معظم رهبر نيكشور چند يادامه داد: مصرف آب كشاورز روين ريوز

 10برسد تنها  يمحصول كشاورز ديبه تول يا لطمه نكهيبدون ا ميفرمودند كه اگر ما بتوان نهيزم نيهم در ا

 تيريمد شوربه اندازه مصرف كل آب شرب و صنعت ك م،يدر مصرف آب داشته باش ييجو رفهدرصد ص

 .ميا مصرف داشته

آب  نيتام يكه برا ييها و وقت ها نهيتمام هز م،يكار را نكن نيهم كه ا يكرد: در صورت حيتصر انياردكان

تر از  سخت اريمصرف آب بسو  نيدر حوزه تام ندگانيآ ياثرگذار نخواهد بود و كاربرا ميده يانجام م

 ما وجود دارد. يخواهد بود كه االن برا يزيآن چ
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خبرگزاري ايسنا  –شد  ميرا متحمل خواه ياديگرد كند، خسارت ز عقب هياروم اچهيدر

 29/03/1400مورخ 

 

مانده است كه  كيبه تراز اكولوژ دنيو رس هياروم اچهيكامل در يايتا اح گريحدود شش سال د يدرحال

دفتر  ريوجود دارد. مد ندهيدر دولت آ اچهيدر نيا ياياح يها تيادامه فعال نهيدر زم ييها ينگران

ادامه روند  يبرا يتلفمخ يوهايسنار نكهيضمن اشاره به ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير برنامه

گرد كند،  عقب هياروم اچهيگفت: اگر در م،يا درنظر گرفته زدهميدر دولت س هياروم اچهيدر ياياح

 شد. ميرا متحمل خواه ياديخسارت ز

 اچهيدر نيحاضر تراز ا  درحال هياروم اچهيدر ياياطالعات ستاد اح نيبراساس آخر سنا،يگزارش ا به

متر مكعب گزارش شده است.  ارديليم 4,7مربع و حجم آب آن  لومتريك 3405متر، سطح آن  1271,25

حجم آب  وتراز، سطح  يسال جار يكه ط دهد يآمار با اعداد و ارقام سال گذشته نشان م نيا سهيمقا

 6از  شيب هياروم اچهيدر يبازه زمان نيسال گذشته در هم يمثال ط ياست. برا افتهيكاهش  هياروم اچهيدر

 متر مكعب آب داشته است. ارديليم

آبه آن توسط  ها و عدم پرداخت حق از كاهش بارش يناش هياروم اچهيتراز و سطح آب در يكاهش روند

در گفت  - هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد - يشياست. مسعود تجر رويوزارت ن

كم  هياروم اچهيدر هآب در پرداخت حق يسال جار يط رويزارت نو نكهيضمن اشاره به ا سنايبا ا ييو گو

درصد  35تا  20 نيب هياروم اچهيدر زيها در حوضه آبر بارش كه يكرده است، اظهار كرد: درحال يلطف

پرداخت  يجار يسال آب يرا ط هياروم اچهيآبه در درصد حق 65كرده است اما حدود  دايكاهش پ

 نكردند.

 تيرا در اولو ستيز طيمنابع آب، مح تيريمد نهيكه در زم ميا ما هنوز نتوانسته نكهيا انيدر ادامه با ب يو
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شده است كه  ديآب تاك يعال يها و مصوبه شورا كرد: در قانون حفاظت از تاالب حيتصر م،يقرار ده

 تياولو در يو پس از آن سهم آب كشاورز ستيز طيآبه مح سهم آب شرب سپس حق ديابتدا با

 باشد. ها صيتخص

 

 هياروم اچهيبه در رويوزارت ن يمتر مكعب ارديليم 30 يبده

عدم پرداخت  ليدل به هياروم اچهيبه در رويوزارت ن يمتر مكعب ارديليم 30 يبا اشاره به بده يشيتجر

ها،  آبه حق صيكه اگر پس از تخص ميما توافق كرده بود رو نيگذشته گفت: از ا يها آبه آن در سال حق

آن است كه در  ليدل به نيكه ا ميگفته بود نيكنند همچن يرهاساز اچهيمد آن را به سمت دراضافه آ يآب

 .ديا آب چه كرده نيكه با ا دينبود كه بگو يو كس ديداشت يرا برم اچهيگذشته سهم آب در يها سال

كه ستاد  1393و  1392 يها سال يادامه داد: ط هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

درباره  يبود و نه توافقات دهيرس بيتصو ها به كار خود را آغاز كرد، نه قانون حفاظت از تاالب اياح

 ميما انتظار دار رو نيدارد. از ا ودوج نهيدر زم يو توافقات نيها وجود داشت اما اكنون قوان آبه پرداخت حق

 عمل شود. نيها بهتر از ا آبه پرداخت حق نهيدر زم نيقوان نيبا توجه به وجود ا 1400كه در سال 

 

 شد يماه كاهش بهشتياز ارد هياروم اچهيدر تراز

چند سال  يط هياروم اچهيمعموال سطح تراز در نكهيا انيخود با ب يها از صحبت يگريدر بخش د يو

 ريتبخ ليدل  و پس از آن به شد يماه ثابت م ريدر خرداد تا ت افت،ي يم شيماه افزا بهشتيدر ارد رياخ

از  هياروم اچهيآبه تراز در عدم پرداخت حق ليدل  كرد: متاسفانه امسال به حيتصر كرد، يم دايكاهش پ

كه  بيس ياست كه سد كان نيما ا ديحاضر نقطه ام  رفت. درحال شيماه سمت كم شدن پ بهشتيارد

 ميدواريكند. ام دايراه پ هياروم اچهيمتر مكعب آب دارد توسط تونل انتقال آب به در ونيليم 150اكنون 
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 رسد. يبردار مهر تا آبان ماه امسال به بهره يط زيتونل ن نيا

 

 تيهدا هياروم اچهيمتر مكعب آب را به سمت در ونيليم 600ساالنه حدود  بيس يانتقال آب كان تونل

 كند يم

 اچهيبه سمت در متر مكعب آب را ونيليم 600ساالنه حدود  بيس يتونل انتقال آب كان يشيگفته تجر به

 ريسا گريد ييصورت دائم خواهد بود. از سو انتقال آب به نيا نيخواهد كرد همچن تيهدا هياروم

 شود. يريگيپ ديبا زين يآب از محل كشاورز ييجو صرفه نهياقدامات در زم

 

 يآب در بخش كشاورز يمتر مكعب ونيليم 450 ييجو صرفه

 ونيليم 950حدود  ديدر ادامه اظهار كرد: ما با هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

 ني. با توجه به اميكن ييجو صرفه هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يمترمكعب آب در بخش كشاورز

 ياست كه ط زممقدار محقق شد. ال نيمتر مكعب از ا ونيليم 450گذشته حدود  يسال آب يموضوع ط

كشت از محل  يالگو رييمانند تغ يبا انجام اقدامات گريمتر مكعب د ونيليم 450 زين ندهيپنج سال آ

 شود. ييجو صرفه يكشاورز

 

 شود يم يرهاساز هياروم اچهيمتر مكعب آب دائم به سمت در ارديليم كي ساالنه

متر مكعب آب دائم را به  ونيليم 170تا  150ساالنه حدود  زين هيو اروم زيتبر خانه هيافزود: دو تصف يو

پس ساالنه  نيگفت كه از ا توان يباتوجه به اقدامات انجام شده م رو ني. از افرستند يم اچهيمت درس

 نكهيبا فرض ا نيبنابرا شود يم يرهاساز هياروم اچهيمتر مكعب آب دائم به سمت در ارديليم كيحدود 

متر  ارديليم 1,4را داشته باشد( حدود  زيدر حوضه آبر يورود زانيم نيساالنه كمتر هياروم اچهيدر
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گذشته  يها بد خود در سال طيبدتر شود و به شرا تواند ينم اچهيدر طيگفت كه شرا توان يمكعب) م

 برگردد.

 

 از مرحله بحران عبور كرده است هياروم اچهيدر

از مرحله بحران عبور كرده  هياروم اچهيگفت كه در توان يموارد م  نيباتوجه به ا نكهيبا اشاره به ا يشيتجر

 ديبا زدهميگفت: در دولت س م،يندار هياروم اچهيبه عنوان خشك شدن در يحاضر معضل  است و در حال

 ميحركت كن روين تها از وزار آبه تاالب حق افتيو در يآب در بخش كشاورز ييجو به سمت صرفه

ود كنند ها ور آبه تاالب به موضوع پرداخت حق زين ينظارت يها بود كه دستگاه دواريام توان يم يحت

سازمان حفاظت  ،ينظارت يها ها مردم، دستگاه وجود دارد كه بر اساس آن ينيحاضر قوان  چراكه درحال

 كنند. تيشكا هييقضا قوهها به  آبه نسبت به عدم پرداخت حق توانند يو... م ستيز طيمح

 

 چگونه خواهد بود؟ زدهميدر دولت س هياروم اچهيدر يايروند اح ادامه

درنظر گرفته  يمختلف يوهايسنار زدهميدر دولت س هياروم اچهيدر يايادامه روند اح يبرا ادامه داد: يو

مركز پس از اتمام كار  نياست. ا هياروم اچهيدر يپژوه ندهيمركز آ جاديا وهايسنار نياز ا يكيشده است. 

و حجم آب آن تراز  اچه،يدرخواهد پرداخت و سطح  هياروم اچهيو نظارت بر در شيبه كار پا ايستاد اح

 .دهد يگزارش م يجمهور سييمجلس و ر ندگانيو ... را به نما يكشاورز يو توسعه اراض

 اچهيدر زيمركز حوضه آبر جاديدر ادامه به ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

را تحت  يديموعه جدمج يماه سال جار نياز اول فرورد رويداد: وزارت ن حياشاره كرد و توض هياروم

ها انجام  استان نيو ب قهمنط نيآب در ا تيريكرده است تا مد جاديا »هياروم اچهيدر زيحوضه آبر«عنوان 

و  ستيز طيمح ،يهمبست آب، كشاورز«نام  را به يمركز زين يوزارت جهاد كشاورز نيشود عالوه بر ا
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 ست.كرده ا يانداز راه هياروم اچهيامور در يريگيپ يبرا »يانرژ

 450 ييجو صرفه كيبه تراز اكولوژ دنيسال رس يبرا ندهيپنج سال آ يمهم ط ارياقدام بس نكهيا انيبا ب يو

 ميرا به حال خود رها كن يكرد: اگر كشاورز حياست، تصر يآب در بخش كشاورز يمترمكعب ونيليم

 رو نيورد. از افشار خواهند آ يسدساز يبرا رويو به وزارت ن افتيخواهد  شيكشت افزا ريسطح ز

به  زيها ن از آن يشده است كه بعض نيو انگور تدو بيچغندرقند، س ونجه،يپنج محصول  يبرا يا برنامه

 است. دهيمرحله اجرا رس

را به خود  زيدرصد مصرف آب حوضه آبر 75و  يدرصد اراض 75پنج محصول  نيا يشيگفته تجر به

 توان يشده است كه بر اساس آن م فيتعر» كاشت به«ن تحت عنوا يا برنامه رو نياند. از ا اختصاص داده

 داد. شيرا افزا ديو تول يور هم مصرف آب را كاهش و هم بهره

حاضر سطح   در ادامه اظهار كرد: درحال هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

عنوان  به نيشده است همچن تيهدا زياز حوضه آبخ رونيكرده و به ب دايچغندر قند كاهش پ ركشتيز

كه با  گفتند يبه ما م ياري. در آن زمان بسميا رفته ييدارو اهانيبر به سراغ گ كم آب نيگزيمحصول جا

انجام شده نشان داد كه نه تنها  يها ياما بررس ديخواهد د بيآس يآب در مزرعه، كشاورز ييجو صرفه

 . ميا داشته ديتول شيافزادرصد  25تا  15است بلكه حدود  فتادهياتفاق ن نيا

عدم پرداخت آب به سمت  ليدل كه كشاورزان به گفتند يم گريد يا عده ييادامه داد: از سو يشيتجر

با  رين ينيرزميز يها نشان داد كه سطح آب ها ياند اما مجدد بررس رفته ينيرزميز يها استفاده از آب

كه  گفتند يم زيمجلس ن ندگانينما نيار انبوده است. در كن يكاهش يآب در بخش كشاورز ييجو صرفه

 يها اطالعات نشان داد كه روند مهاجرت در سال يشده است اما بررس انياقدام سبب مهاجرت بوم نيا

 برعكس بوده است. اچهيدر ياياح

 يبرا يا ماه سال گذشته برنامه وريشهر نكهيخود با اشاره به ا يها از صحبت يگريدر بخش د يو
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به سازمان برنامه و بودجه  ندهيپنج سال آ يط يآب در بخش كشاورز يمتر مكعب ونيليم 450 ييجو صرفه

گندم  نيگزيكاشت گندم با بذر جا يآب برا ييجو برنامه شامل صرفه نيكرد: ا حيداده شد، تصر ليتحو

 نياولانگور و علوفه است. خوشبختانه  ب،يازجمله س يمحصوالت يبرا ييها برنامه يتر و اجرا» بر آب كم«

 .ميكرد افتيامسال از سازمان برنامه و بودجه در زيبرنامه را ن نيا يبودجه گسترده اجرا

 

 مينشو يسدساز وبيمع كليس وارد

 يتوجه يها ب برنامه نيچنانچه به ا نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

فقر  شيو افزا يكشاورز يتوسعه اراض ،يسدساز وبيمع كليس م،يآور يرو يشود و مجدد به سدساز

گشت و در  زخواهدسابق خود با تيبه وضع هياروم اچهيدر يطيشرا نيتكرار خواهد شد، گفت: در چن

 ها نخواهد بود. تاالب يايبه فكر اح يدستگاه چيه گريصورت د نيا

گرد و  يها قبگرد داشته باشد، طوفانع هياروم اچهيدر طيچنانچه شرا نكهيبر ا ديبا تاك انيدر پا يشيتجر

اظهار كرد: درهر صورت چنانچه در  شود، يكشور م يغرب ياز سكنه شدن روستاها يخاك سبب خال

را  ياديز رتخسا هياروم اچهيفشار آورد، در يواه يها بهانه به يسدساز يمجلس به دولت برا ندهيآ

 متحمل خواهد شد.
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خبرگزاري خبرآنالين مورخ  – هياروم اچهيدرتراز آب  يمتريسانت 55از  شيكاهش ب

30/03/1400 

 

 1271,23 هياروم اچهيدر يگفت: تراز فعل يغرب جانيآذربا يا نوشت: سرپرست شركت آب منطقه سنايا

 متر است.

 1271,23 هياروم اچهيدر يكرد: تراز فعل حيتصر هياروم اچهيدر تيوضع نيبا اشاره به آخر انيطالب ودمسع

نشان از كاهش  يا سهيآمار مقا نيمتربود. ا 1271,78در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيمتر است كه ا

 است. هياروم اچهيتراز در يمتر يسانت 55از  شيب

در مدت مشابه  زانيم نياست كه ا هياروم اچهيمربع وسعت در لومتريك 3446ادامه داد: در حال حاضر  يو

 بود. لومترمربعيك 3591سال گذشته 

مترمكعب آب  ونيليم 610و  ارديليم 4اظهار كرد: در حال حاضر  زين اچهيبا اشاره به حجم آب در انيطالب

مترمكعب  ونيليم 490و  ارديليم 6در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيوجود دارد كه ا هياروم اچهيدر در

 بود.  

كرد:   حيتصر يسال جار بهشتيارد 28بارش ها تا  زانياستان با اشاره به م يا شركت آب منطقه سرپرست

در مدت مشابه  زانيم نيبارش در كل استان ثبت شده است كه ا متريليم 279,8مجموعا  يجار يسال آب يط

 ها در سطح استان است. بارش يدرصد 26نشان از كاهش  زانيم نيبوده كه ا متر يليم 378,3سال گذشته 

بارش ثبت شده است  هياروم اچهيدر زيدر حوزه آبر متريليم 277,5 ،يجار يسال آب يافزود: از ابتدا يو

بارش ها در  يدرصد24,2بود كه نشان از كاهش  متريليم 366,1در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيكه ا

 حوزه است. نيا
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 رانيا يدر فالت مركز يزداريتجربه موفق آبخ كي يبررس|»يزداريمعجزه آبخ«

 30/03/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

گزارش  نياست. در ا ليو س يموثر در مقابله با خشكسال يراه ها از يو آبخواندار يزداريآبخ يها پروژه

 .ميپرداز يدر استان اصفهان م يزداريموفق آبخ يبه تجربه ها

از  يو آبخواندار يزداريآبخ ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

به خصوص در مقابله توامان با  يمتعدد يرود كه آثار و دستاوردها يبه شمار م نينو يها يفناور

كانون  يزداريكارگروه آبخ ريدب«محمد آزاد  ادداشتي نيرا به همراه دارد. در ا ليو س يخشكسال

 رانيا يدر فالت مركز يو آبخواندار يزداريموفق آبخ ياز نمونه ها يكيبه  »يجهادگران جهاد سازندگ

 پرداخته است:

و  ليبه منظور مقابله توامان با س يكه در سال جار يو آبخواندار يزداريموفق آبخ ياز تجربه ها يكي

و شمال شرق استان اصفهان  يمنطقه مركز يو آبخواندار يزداريانجام شده است، پروژه آبخ يخشكسال

 يزداريآبخ يپروژه ها يشود. اجرا ياستان اصفهان محسوب م يابانياست كه از جمله مناطق خشك و ب

در سطح منطقه بوده است كه از  يمنحصربفرد يو دستاوردها قاتياستان توام با توف نيدر ا يو آبخواندار

 اشاره كرد: ريتوان به موارد ز يدستاوردها م نيجمله ا

صد هكتار است كه در آن پسته كاشته شده و  كيمزرعه به وسعت  نيانارك: ا يمشجر مزرعه .1

 است. هديشود و به محصول رس يم ياريها آب البيكال با مهار س

هكتار  ستيغرب انارك به وسعت دو يلومتريك 5پروژه در  نيقدومه: ا البيپخش س پروژه .2

 است. دهيكشت شده و به محصول رس ييدارو اهانيو پسه و گ ياجرا شده كه در آن گل محمد

 يهكتار در روستا 100پروژه به وسعت  ني: اابانكيآباد خور و ب نيحس البيپخش س طرح .3
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 يها در باالدست قنوات و چشمه سارها البياجرا شده و با كنترل س ابانكيبآباد خور و  نيحس

پسته و بادام  زيهكتار عرصه مذكور ن 100آن منطقه را فراهم نموده و در  داريآب پا نيمنطقه تأم

 دهيمطلوب رس جهيكاشته شده و به نت تيبا موفق رمثمريغ يجنگل يها و گونه يبادام كوه وو بنه 

 است.

هكتار پخش  700پروژه به وسعت  ني: در اابانكيخور و ب ابيحوزه باز يزداريآبخ اتيعمل .4

 ونيليم ميو ن 4از  شيها مهار و ب البيس يدو بند بتون يهفت تومان و اجرا يدر روستا البيس

آب شرب  نيشده است و باعث تأم تيريبه سفره آب منطقه مد قيمتر مكعب آب جهت تزر

 است. دهينفر گرد هزار فته تيشهر خور با جمع

به وسعت  يدر عرصه ا البيپروژه پخش س نيحوزه عروسان گلستان: ا يزداريآبخ اتيعمل .5

آب  نيرشته قنات تأم 5متر مكعب در باالدست  ونيليم كيهكتار اجرا و با استحصال  100

ا از منطقه ر يقنوات، مزارع و روستاها هيپروژه ضمن تغذ نيمنطقه را فراهم نموده است. ا داريپا

 نجات داده است. ها البيس بيتخر

اجرا  يو آبخواندار يزداريآبخ يمناطق استان اصفهان هر جا پروژه ها گريقابل توجه آنكه در د نكته

ها باعث  البيس ابانكيشهرستان خور و ب اضهيب ياست از جمله روستاها دهيتند بار ينشده و رگبارها

 يدر طراح تواند يم يالگو ساز نياست. لذا ا دهيا گردگسترده قنوات و مزارع و سكونت گاه ه بيتخر

 ادهيو بلوچستان پ ستانيمحروم مثل استان س ياستان ها به خصوص استان ها ريسا داريتوسعه پا يالگو

 شود. يساز

كه  ياصفهان در سال جار يابانيمذكور در مناطق خشك و ب يآنكه آثار و دستاوردها يانيپا سخن

و  يزداريآبخ يها و فناور تيفعال تيمه را نگران نموده، توانسته است قابله يخشكسال ديشد تيوضع

و مناطق  يابانيب مهين اي يابانياعم از مناطق ب نيكه در كل سرزم رايرا به همگان اثبات كند؛ ز يآبخواندار
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مزارع  بينگران كننده و هر زمان بارش نزوالت باشد تخر يخشك هر زمان كاهش بارش باشد خشكسال

است كه با  يدر حال ني. اميو انسان ها را شاهد بوده ا وريسكونت گاه ها و جاده ها و كشتار دام و ط و

فراهم  ليو س يمثل خشكسال يعيطبامكان نجات كشور از مخاطرات  يو آبخواندار يزداريآبخ يفناور

توان به فرصت  يها را م البيو كمبود آب و خسارات س يمرتبط با خشكسال يدهايتهد هيباشد و كل يم

 نمود. ليتبد داريتوسعه پا



   

 

 

223 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 30/03/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – حجم آب مخازن كل كشور يدرصد 28كاهش 

 

 حجم 1400 – 1399 يادماه سال آبخرد 21 انيكشور تا پا يمخزن ياز سدها يبردار آمار بهره براساس

 است. افتهي كاهش گذشته سال به نسبت درصد 28 كشور كل مخازن موجود آب

آمار ارائه شده در حال حاضر حجم آب موجود در مخازن كل كشور  نيبراساس آخر سنا،يگزارش ا به

كل  نيه، همچنمترمكعب بود ارديليم 39,06عدد در سال گذشته  نيمترمكعب است كه ا ارديليم 28,01

در سال  دعد نيبوده كه ا يمترمكعب در سال جار ارديليم 26,06تاكنون  يسال آب يآب از ابتدا يورود

 آب به مخازن كل كشور است. يورود يدرصد 47كاهش  انگريمترمكعب بوده  كه ب ارديليم 49,42گذشته 

عدد در سال  نيب ثبت شده كه امترمكع ارديليم 25,19تاكنون  يسال اب يآب از ابتدا يكل خروج زانيم

 آب از مخازن كل كشور است. يخروج يدرصد 35كاهش  يايمترمكعب بوده و گو ارديليم 38,88گذشته  

سدها در حال  يمترمكعب بوده و درصد پرشدگ ارديليم 50,5كل مخازن سدها  تياست ظرف يگفتن

 يو در مدت مشابه سال آب مترمكعب ارديليم 0,32 يسدها در هفته جار يدرصد و ورود 56حاضر 

 ومترمكعب  ارديليم 0,74 يسدها در هفته جار يخروج نيمترمكعب بوده، عالوه بر ا ارديليم 0,81گذشته 

 مترمكعب بوده است. ارديليم 1,22گذشته  يدر مدت مشابه سال آب

 يسعليياست كه به جز سد ر نيا يايخرداد ماه گو 21 انيتا پا يمهم شرب و كشاورز يسدها تيوضع

 نيشتريكه ب ميمهم كشور شاهد كاهش حجم مخازن سدها هست يسدها يدر استان بوشهر در مابق يدلوار

 درصد كاهش ثبت شده است. 79در استان هرمزگان با  انيو م ليكاهش در سد شم

 4 مهيت كه در سد چاه ييندارند تا جا يچندان مطلوب تيو بلوچستان وضع ستانياستان س ياز آن سدها بعد

 رييدرصد تغ 30گانه با  پنج يسدها زي. در استان تهران نميحجم مخازن سد هست يدرصد 73شاهد كاهش 

درصد مخزن  42مخازن دارند و  يمترمكعب موجود ونيليم 791نسبت به سال گذشته در حال حاضر 

 تهران پر هستند. يسدها
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ت حقابه آن ها و عدم پرداخ از كاهش بارش يناش هياروم اچهيشدن تراز آب در مك

 – هياروم اچهيحجم آب در يمترمكعب ارديليم3/1 كاهش، است رويتوسط وزارت ن

 30/03/1400روزنامه سبزينه مورخ 

 

مانده است كه  كيبه تراز اكولوژ دنيو رس هياروم اچهيكامل در يايتا اح گريسال د حدود شش يحال در

 يدر حال نيوجود دارد. ا ندهيدر دولت آ اچهيدر نيا ياياح يبرا ها تيادامه فعال نهيدر زم ييها ينگران

ها در حوضه  كاهش بارش ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير فتر برنامهد رياست كه به گفته مد

 نيباعث كاهش تراز و حجم آب ا رو،يو عدم پرداخت حقابه آن توسط وزارت ن هياروم اچهيدر زيآبر

 شد. ميرا متحمل خواه ياديگرد كند، خسارت ز عقب هياروم اچهيشده و اگر در اچهيدر

مانده است كه  كيبه تراز اكولوژ دنيو رس هياروم اچهيكامل در يايتا اح گريسال د حدود شش يحال در

 يدر حال نيوجود دارد. ا ندهيدر دولت آ اچهيدر نيا ياياح يبرا ها تيادامه فعال نهيدر زم ييها ينگران

 ها در حوضه كاهش بارش ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه رياست كه به گفته مد

 نيباعث كاهش تراز و حجم آب ا رو،يو عدم پرداخت حقابه آن توسط وزارت ن هياروم اچهيدر زيآبر

 شد. ميرا متحمل خواه ياديگرد كند، خسارت ز عقب هياروم اچهيشده و اگر در اچهيدر

 متر، سطح25/1271 اچهيدر نيحاضر تراز ا  در حال ه،ياروم اچهيدر ياياطالعات ستاد اح نياساس آخر بر

آمار  نيا سهيمترمكعب گزارش شده است. مقا ارديليم7/4و حجم آب آن  لومترمربعيك405هزار و  آن سه

 هياروم اچهيدرتراز، سطح و حجم آب  يسال جار يكه ط دهد يبا اعداد و ارقام سال گذشته نشان م

از  شيب هيمارو اچهيدر ،يبازه زمان نيسال گذشته در هم ياست كه ط يدر حال نياست؛ ا افتهيكاهش 

 مترمكعب آب داشته است. ارديليم شش
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 هياروم اچهيدر پرداخت حقابه در رويوزارت ن يلطف كم

وزارت  كه نيضمن اشاره به ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريارتباط، مد نيهم در

 كه  نيبر ا گفت: عالوه سنايبه اكرده است،  يلطف كم هياروم اچهيدر پرداخت حقابه در يسال جار يط روين

درصد 65است، اما حدود  كرده دايدرصد كاهش پ35تا  20 نيب هياروم اچهيدر زيها در حوضه آبر بارش

 اند. پرداخت نكرده يجار يسال آب يط زيرا ن هياروم اچهيحقابه در

 تيرا در اولو ستيز طيمنابع آب، مح تيريمد نهيدر زم ميا هنوز نتوانسته كه نيا انيبا ب يشيتجر مسعود

شده است كه  ديآب، تأك يعال يها و مصوبه شورا كرد: در قانون حفاظت از تاالب حيتصر م،يقرار ده

 تيدر اولو يو پس از آن سهم آب كشاورز ستيز طيسهم آب شرب و سپس حقابه مح ديابتدا با

 باشد. ها صيتخص

 

 هياروم اچهيبه در رويوزارت ن يمترمكعب ارديليم30 يبده 

عدم پرداخت حقابه  ليدل به هياروم اچهيبه در رويوزارت ن يمترمكعب ارديليم30 يبا اشاره به بده يشيتجر

اضافه  يها، آب حقابه صيكه اگر پس از تخص ميتوافق كرده بود رو نيگذشته گفت: از ا يها آن در سال

 يها آن است كه در سال ليدل به نيكه ا ميگفته بود نيكنند. همچن يرهاساز اچهيآمد، آن را به سمت در

 .ديا آب چه كرده نيكه با ا دينبود كه بگو يو كس ديداشت يرا برم اچهيگذشته سهم آب در

 اء،يكه ستاد اح 93و  92يها سال يادامه داد: ط هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

درباره پرداخت  يبود و نه توافقات دهيرس بيتصو  ها به كار خود را آغاز كرد، نه قانون حفاظت از تاالب

در  ميرو انتظار دار  نيدارد. از ا وجود نهيزم نيدر ا يو توافقات نيها وجود داشت، اما اكنون قوان حقابه

 عمل شود. نيها بهتر از ا پرداخت حقابه نهيدر زم نيقوان نيبا توجه به وجود ا 1400سال
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 شد يكاهش ماه تبهشياز ارد هياروم اچهيدر تراز

 افت،ي يم شيافزا ماه بهشتيدر ارد ريچند سال اخ يط هياروم اچهيمعموالً سطح تراز در كه نيا انيبا ب يو

كرد: متأسفانه  حيتصر كرد، يم دايكاهش پ ريتبخ ليدل  و پس از آن به شد يثابت م رماهيدر خرداد تا ت

رفت. در  شيشدن پ سمت كم به ماه بهشتياز ارد هياروم اچهيعدم پرداخت حقابه، تراز در ليدل  امسال به

مترمكعب آب دارد، توسط  ونيليم150كه اكنون  بيس ياست كه سد كان نيما ا ديحاضر نقطه ام  حال

ماه امسال به  مهر تا آبان يط زيتونل ن نيا ميهست دواريكند. ام دايراه پ هياروم اچهيتونل انتقال آب به در

 برسد. يبردار بهره

 اچهيسمت در مترمكعب آب را به ونيليم600ساالنه حدود  بيس يتونل انتقال آب كان ،يشيه تجرگفت به

 ريسا گر،يد يصورت دائم خواهد بود. از سو انتقال آب به نيا نيخواهد كرد. همچن تيهدا هياروم

 شود. يريگيپ ديبا زين يآب از محل كشاورز ييجو صرفه نهياقدامات در زم

 

 يآب در بخش كشاورز يمترمكعب نويليم450 ييجو صرفه

مترمكعب آب  ونيليم950حدود  دياظهار كرد: با هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

سال  يموضوع، ط ني. با توجه به اميكن ييجو صرفه هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يدر بخش كشاورز

 زين ندهيآ سال نجپ يدار محقق شد. الزم است كه طمق نيمترمكعب از ا ونيليم450گذشته حدود  يآب

 ييجو صرفه يكشت از محل كشاورز يالگو رييمانند تغ يبا انجام اقدامات گريمترمكعب د ونيليم450

 شود.

 

 شود يرها م هياروم اچهيسمت در مترمكعب آب دائم به ارديليم كي ساالنه 

سمت  مترمكعب آب دائم را به ونيليم170تا  150حدود  ساالنه زين هيو اروم زيتبر خانه هيافزود: دو تصف يو
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پس ساالنه حدود  نيگفت كه از ا توان يشده م رو، باتوجه به اقدامات انجام  ني. از افرستند يم اچهيدر

 اچهيدر كه نيبا فرض ا نيبنابرا شود؛ يم يرهاساز هياروم اچهيسمت در مترمكعب آب دائم به ارديليم كي

مترمكعب)،  ارديليم4/1را داشته باشد ( حدود  زيدر حوضه آبر يورود زانيم نيرت ساالنه كم هياروم

 گذشته برگردد. يها بد خود در سال طيبدتر شود و به شرا تواند ينم اچهيدر طيگفت كه شرا توان يم

 

 از مرحله بحران عبور كرده است هياروم اچهيدر

از مرحله بحران عبور  هياروم اچهيگفت كه در توان يموارد م  نيبا توجه به ا كه نيبا اشاره به ا يشيتجر

 زدهميگفت: در دولت س م،يندار هياروم اچهيشدن در عنوان خشك به يحاضر معضل  كرده است و در حال

 م؛يحركت كن روين رتها از وزا حقابه تاالب افتيو در يآب در بخش كشاورز ييجو سمت صرفه به ديبا

ها ورود كنند،  به موضوع پرداخت حقابه تاالب زين ينظارت يها اهبود كه دستگ دواريام توان يم يحت

سازمان حفاظت  ،ينظارت يها ها، مردم، دستگاه وجود دارد كه بر اساس آن ينيحاضر قوان  چراكه در حال

 كنند. تيشكا هيقوه قضائ بهها  نسبت به عدم پرداخت حقابه توانند يو... م ستيز طيمح

 

 چگونه خواهد بود؟ زدهميدر دولت س هياروم هاچيدر يايروند اح ادامه 

در نظر گرفته  يمختلف يوهايسنار زدهم،يدر دولت س هياروم اچهيدر يايادامه روند اح يادامه داد: برا يو

مركز پس از اتمام  نياست. ا هياروم اچهيدر يپژوه ندهيمركز آ جاديا وها،يسنار نياز ا يكيشده است؛ 

تراز و حجم  اچه،يدر سطحخواهد پرداخت و  هياروم اچهيو نظارت بر در شيبه كار پا اءيكار ستاد اح

 گزارش خواهد داد. يجمهور سيمجلس و رئ ندگانيو... را به نما يكشاورز يآب آن و توسعه اراض

 اچهيدر زيمركز حوضه آبر جاديدر ادامه به ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

را تحت  يديمجموعه جد يسال جار ماه نياز اول فرورد رويداد: وزارت ن حيه كرد و توضاشار هياروم



   

 

 

228 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ها انجام  استان نيو ب قهمنط نيآب در ا تيريكرده است تا مد جاديا »هياروم اچهيدر زيحوضه آبر«عنوان 

و  ستيز طيمح ،يبست آب، كشاورز هم«نام  را به يمركز زين يوزارت جهاد كشاورز ن،يبر ا شود. عالوه

 كرده است. يانداز راه هياروم اچهيامور در يريگيپ يبرا »يانرژ

 450 ييجو صرفه ك،يبه تراز اكولوژ دنيرس يبرا ندهيسال آ پنج يمهم ط ارياقدام بس كه نيا انيبا ب يو

 م،يحال خود رها كن را به يكرد: اگر كشاورز حياست، تصر يآب در بخش كشاورز يمترمكعب ونيليم

رو،   نيا ازفشار خواهند آورد.  يسدساز يبرا رويو به وزارت ن افتيخواهد  شيشت افزاك ريسطح ز

به مرحله  زيها ن از آن يشده كه بعض نيو انگور تدو بيچغندرقند، س ونجه،يچهار محصول  يبرا يا برنامه

 است. دهياجرا رس

را به خود  زيدرصد مصرف آب حوضه آبر75و  يدرصد اراض75محصوالت  نيا ،يشيگفته تجر به

 توان يشده است كه بر اساس آن م فيتعر» كاشت به«تحت عنوان  يا رو، برنامه  نياند. از ا اختصاص داده

 داد. شيرا افزا ديو تول يور هم مصرف آب را كاهش و هم بهره

 ركشتيحاضر سطح ز  اظهار كرد: در حال هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

عنوان محصول  به نيشده است. همچن تيهدا زياز حوضه آبخ رونيكرده و به ب دايندرقند كاهش پچغ

 ييجو كه با صرفه گفتند يبه ما م ياري. در آن زمان بسميا رفته ييدارو اهانيسراغ گ بر به آب كم نيگزيجا

اتفاق  نيتنها ا هشده نشان داد كه ن انجام يها ياما بررس د،يخواهد د بيآس يآب در مزرعه، كشاورز

 .ميا داشته ديتول شيدرصد افزا25تا  15است، بلكه حدود  فتادهين

سمت  عدم پرداخت آب به ليدل كه كشاورزان به گفتند يم گريد يا عده گر،يد يادامه داد: از سو يشيتجر

با  زين ينيرزميز يها مجدد نشان داد كه سطح آب يها ياند، اما بررس رفته ينيرزميز يها استفاده از آب

كه  گفتند يم زين مجلس ندگانينما ن،ينبوده است. در كنار ا يكاهش يآب در بخش كشاورز ييجو صرفه

 ياياح يها اطالعات نشان داد كه روند مهاجرت در سال يشده، اما بررس انياقدام سبب مهاجرت بوم نيا
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 برعكس بوده است. اچهيدر

آب در  يمترمكعب ونيليم450 ييجو صرفه يبرا يا رنامهسال گذشته ب ورماهيشهر كه نيبا اشاره به ا يو

برنامه  نيكرد: ا حيداده شد، تصر ليبه سازمان برنامه و بودجه تحو ندهيپنج سال آ يط يبخش كشاورز

 يبرا ييها امهبرن يبر و اجرا آب گندم كم نيگزيكاشت گندم با بذر جا يآب برا ييجو شامل صرفه

 زيبرنامه را ن نيا يبودجه گسترده اجرا نيبختانه اول علوفه است. خوش انگور و ب،ياز جمله س يمحصوالت

 .ميكرد افتيامسال از سازمان برنامه و بودجه در

 

 مينشو يسدساز وبيمع كليس وارد 

 يتوجه يها ب برنامه نيچنانچه به ا كه نيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

فقر  شيو افزا يكشاورز يتوسعه اراض ،يسدساز وبيمع كليس م،يرو آور يبه سدسازشود و مجدد 

گشت و در  زخواهدسابق خود با تيبه وضع هياروم اچهيدر يطيشرا نيتكرار خواهد شد، گفت: در چن

 ها نخواهد بود. تاالب يايبه فكر اح يدستگاه چيه گريصورت د نيا

وخاك  گرد يها گرد داشته باشد، طوفان عقب هياروم اچهيدر طيچنانچه شرا كه نيبر ا ديبا تأك يشيتجر

 ندهياظهار كرد: در هر صورت، چنانچه در آ شود، يكشور م يغرب يشدن روستاها از سكنه يسبب خال

را متحمل  ياديخسارت ز هياروم اچهيفشار آورد، در يواه يها بهانه  به يسدساز يمجلس به دولت برا

 خواهد شد.
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 دايپ وزلنديآب را در ن نيشفاف تر |جهان كجاست؟  اچهيدر نيتر زيمو ت نيتر  پاك

 ديكن يم

 

 يرك ملواقع در پا يآب اچهيجهان است. در اچهيدر نيپاكتر وزلند،ينلسون تاسمان واقع در ن منطقه

 يآب شناخته شده برا نيو شفاف تر نيمنطقه حفاظت شده قرار دارد كه به حفظ تازه تر كينلسون، در 

 كند. يانسان كمك م

 
. به زبان دينيمتر را بب 76تا عمق  ديتوان يزالل و شفاف است كه م يبه قدر اچهيدر نيآب ا - چمدان

 ،يمائور يمحل لهيقب يو برا شود يخته مشنا Rotomairewhenuaبه عنوان  يآب اچهيدر ،يمائور

 مقدس است.

از  يكيداشت.  ديخواه زين يرو ادهيپ كيو  د،يكن يكوهنورد يمقدار ديآب، ابتدا با نيبه ا دنيرس يبرا

كنندگان مجاز به ورود به  دياست كه بازد نيمانده است ا يباق زيپاك و تم اريبس اچهيدر نيكه ا يليدال
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 يدر كلبه ها يشبانه روز رتصو  به توانند ياز پارك م دكنندگانيبازد . ستندينشنا در آن  اي اچهيدر

 اقامت كنند. اچهياطراف در

باالتر از آن و در پارك  يكه كم يا اچهيارتفاع دارد و با در ايمتر از سطح در 1200 باًيتقر اچه،يدر نيا

 قيبه طور مداوم به آن تزر نيريشآب  نكهيشود. جدا از ا يم هيواقع است، تغذ يهزار هكتار 102 يمل

برگ درختان و  زشياز ر نيبراباالتر از سطح درختان موجود قرار دارد و بنا زين يفوقان اچهيدر شود،يم

 است. يشاخ و برگها عار ريسا

است كه باعث  ديشد ياتفاق دمعموالً بعد از بارندگ نياما ا شود، يو تار م رهيت يكم اچهيدر ياز گاه هر

آب  ن،يآب از باال به پائ انيجر ليرا درون آب ها بكشاند كه خوشبختانه به دل يآل يباله هاشود ز يم

 شود. يپاك م يبه زود اچهيدر

 
 getaway:  منبع
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 ماشو اچهيدر در تيشفاف بيركورد عج | ايدن اچهيدر نيتر شفاف طان؛يش اچهيدر

ماشو داخل دهانه آتشفشان بالقوه  اچهي. درگرفته است كيجئوگراف نشنال يبرا تويا يعكس را روكا وا نيا

دهانه  يمتر 200 يها وارهيكه با د اچهيدر نيژاپن قرار دارد. ا يدويهوكا رهيآكان در جز يدر پارك مل يفعال

 ژاپن است. يها اچهيدر نيتر قيماز ع يكيجهان و  يها اچهيدر نيتر از شفاف يكيآتشفشان احاطه شده 

 
آب آن  تيدرجه شفاف 1931در آگوست  كه ييباال است تاجا اريبس اچهيرد نيآب ا تيشفاف - چمدان

متر 40,5به  هيباكال در روس اچهيدر تيزمان درجه شفاف هم كه ي. درحالديمتر رس 41,6به ركورد 

 متر بود. 30تا  20 نيب تيشفاف نيا يالديم 50. تا دهه ديرس يم

 نيماشو شكل گرفت. ازآنجاكه ا يفشان مخروطهزار سال قبل در دهانه آتش 32كمتر از  اچهيدر نيا

را ماشو  اچهيدر نيا نويآ لهيمنطقه از قب يمردم بوم كرد يهزارسال قبل همچنان فوران م2آتشفشان تا 

 است. »طانيش اچهيدر« يمعن كه به دندينام
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 ريتأث را تحت يفالت مركز يلومتريك500تا شعاع  يگاوخون ياز خشك يگردوغبار ناش

ي ستيز طيمح يها حذف حقابه امديپ يتاالب گاوخون يدرصد98 يخشك؛ هددي قرار م

 31/03/1400روزنامه سبزينه مورخ  –

 

 ايشده و مسئوالن  لياستان اصفهان تبد يشگيبه معضل هم يو تاالب گاوخون رود ندهيزا يخشك ايگو

داشته باشد  انيجر يشگيرودخانه هم نيدر ا يآب خواهند ينم اياستان را ندارند  يمنابع آب تيريتوان مد

 يسال خشك رياخ ياه كه در سال ميدارد. اكنون شاهد يل توجهنمود قاب تيريكه در هر دو مورد سوءمد

كشور  يها درصد تاالب80ها گذاشته و  و تاالب ستيز طيبر مح يآثار مخرب رانيو كمبود آب در ا

درصد 98حدود  كه ييدارند تا جا يبحران طيشرا خشك مهيها در مناطق خشك و ن شده، تاالب  خشك

 آن مرطوب است. ياز دلتا يقسمت و تنها يدچار خشك يتاالب گاوخون

آب  يها سفره هيازجمله تغذ ياريبس يكاركردها يهستند كه دارا يباارزش يها ستمياكوس ها تاالب

ارزشمند در طول  يها ستمياكوس نيباال هستند. ا يستيپناهگاه پرندگان مهاجر و داشتن تنوع ز ،ينيرزميز

مؤثر بر  ياند. از عوامل انسان قرار گرفته ديمورد تهد يو عوامل انسان يسال خشك ليدل به رياخ يها سال

 يسال اشاره كرد، خشك ينيرزمياز منابع آب ز يبردار بهره يچاه برا جاديبه احداث سد و ا توان يها م آن

اقتصاد تاالب اثر  زيو ن يتاالب يها ستگاهيبه تاالب، ز يآب ورود يها انيبر كاهش حجم جر تواند يم زين

 است. حيصح يتيريمد ازمندين خشك مهين وها در مناطق خشك  فاظت از تاالببگذارد، پس ح

شده است؛ اما هنوز  ييها ارزشمند تالش يها ستگاهيز نيحفظ ا يبرا رياخ يها كه در سال نيوجود ا با

عنوان  ها را به ارزشمند تاالب گاهيبازگرداند و جا اتيشكل كامل به چرخه ح ها را به هم نتوانسته آن

و  اهانيگ يراامن ب يمكان جاديو ا يو گردشگر يحوزه كشاورز يها تيفعال يمناسب برا يربست

از  شيها ب تاالب يو نابود شياز فرسا يناش يو اقتصاد يفرهنگ ،يجانوران فراهم كند. تبعات اجتماع



   

 

 

234 
 1400 خرداد  -) 43هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در منطقه  مياقل لياز تعد راتيتأث نيدارد و ا ريمنطقه تأث يميو اقل يستيبر تنوع ز ميكن يآنچه فكر م

 قابل بحث است. داريتاالب پا يها، خدمات آن و كاركردها تاالب

 

 كشور خشك شده است يها درصد تاالب80

ها داشته است و  ازجمله بر تاالب يآثار مخرب رياخ يها در سال رانيو كمبود آب در ا يسال خشك

ها در مناطق  االبكشور خشك شده و ت يها درصد تاالب80اعالم كرد  ستيز طيسازمان حفاظت مح

حدود دوهزار و  يدارا رانيا ،يقرار دارند. براساس آمار رسم يبحران طيدر شرا خشك مهيخشك و ن

و نبود  يسدساز ،ينيرزميز يها از سفره هيرو يكمبود بارش، استفاده ب ليدل تاالب است كه به800

 اند. دهش يخشك اي يآب دچار كم رياخ يها ها در سال آب، عمده آن حيصح تيريمد

 

 يسال تاالب و خشك يخشك ليدل پرندگان مهاجر به كاهش

بر  يسال خشك رياستان اصفهان درخصوص تأث ستيز طيحفاظت اداره كل مح شينظارت و پا معاون

سمت  به يتاالب گاوخون ريسال اخ20: در ديگو يم منايانسان به ا يها بر زندگ تاالب يها و خشك تاالب

تنها  يشمال يها خشك است. اكنون دو درصد بخش يصد تاالب به كلدر98خشك شدن كامل رفت و 

گفت تاالب  توان يم يطور كل پساب دارد؛ اما به متر يچند سانت زين يدارد و چند هكتار يجزئ يرطوبت

 كامالً خشك است.

دنبال آن  است بدون آب شده و به سال كيبه  كينزد رود ندهي: رودخانه زادهد يادامه م ياكبر نيحس

مترمكعب آب  ونيليم41سال حدود 15كه بعد از  98سال دوم مهيجز ن خشك شده، به زين يتاالب گاوخون

زهاب و  يكممدت تنها مقدار  نينشده است و در ا يرهاساز يآب چيه گريشد، د يتاالب رهاساز يبرا

 ييها يروبيالو  ستيز طيمح يها يريگيامر با توجه با پ نيشد كه ا يسمت تاالب جار به يپساب كشاورز
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انجام شد تا  م،يداشت يتا تاالب گاوخون نيكه در بستر رودخانه در شرق اصفهان در حد فاصل سد رودشت

را بتواند داشته باشد.  يرطوبت حداقل كياز تاالب  ييها رطوبت به تاالب برسد و بخش يحداقل مقدار

 مؤثر بوده است. زيگردوغبار ن زشياز خ يريموضوع در جلوگ نيا

 طي: شراكند ياستان اصفهان، خاطرنشان م ستيز طيحفاظت اداره كل مح شينظارت و پا ونمعا

 يطور كل كم است، به اريبس رود ندهيآب سد زا ريدر استان اصفهان حاكم بوده و ذخا يحاد يسال خشك

نشود  يسازرها يآب يگاوخون يبرا عتاًيكه باعث شده طب ميدر استان دار ياز نظر منابع آب يبحران طيشرا

 تاالب دامن زده شود. تر شيهرچه ب يو به خشك

  

 يمؤثر حقابه تاالب گاوخون يرهاساز عدم

 يتوجه بود، متأسفانه اراده الزم برا بهتر و قابل يآب تيگذشته كه وضع يها : در سالكند يم حيتصر يو

تاالب  ريال اخس20شود، وجود نداشت و در  يرهاساز يمؤثر زانيبه م يحقابه تاالب گاوخون كه نيا

درصد  دوخشك است و  يدرصد تاالب به كل98 كه ييسمت خشك شدن كامل رفت، تا جا به يگاوخون

 دارد. يرطوبت جزئ كيهم تنها  يشمال يها بخش

 ريو ذخا ياهيگ ،يجانور وحش اتيح يبرا رود ندهيو زا يتاالب گاوخون تي: وضعدهد يادامه م ياكبر

 يرايپذ نيانگيصورت م به يپرآب يها در سال يبود. تاالب گاوخون بار نايز اريوابسته به آن بس يكيژنت

آمار و  نيا م،يو رصد كرد يكه سرشمار رياخ يها گونه مختلف بود. در سال137هزار پرنده از حداقل 20

سمت  پرنده به هزار كينوع پرنده و حداكثر 25تا  20از  شيب ديشا ريارقام كم شده و در چند سال اخ

تر  آمار باز هم كم نيا رود، يكامل م يسمت خشك كه تاالب به زياجرت كردند و امسال نتاالب مه

 .كند يو پرندگان وارد م انيبزآ ستگاه،يز ،يبه تاالب گاوخون ينيموضوع خسارت سنگ ني. اشود يم

 رود ندهيزا ياستان اصفهان با اشاره به خشك ستيز طيحفاظت اداره كل مح شينظارت و پا معاون
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در  نيرودخانه بوده از دست رفته است، همچن نيكه در بستر ا يمتنوع ياهي: پوشش گكند ينشان مخاطر

كه در قسمت  يوجود دارد كه در اندك پساب يگورخر يارزشمند به نام ماه يماه كي يتاالب گاوخون

 ريذخا نيا رود، يم يدرصد100شده، اما متأسفانه چون تاالب رو به خشك شدن  دهيتاالب بوده د يشمال

 داد. مياز دست خواه زيرا ن

 

 است يمطالبه عموم كيحقابه تاالب  نيتأم

 يسال خشك طيدر كل استان اصفهان وجود دارد و شرا يمنابع آب يها تيمحدود كه نيبر ا ديبا تأك يو

دوم بعد از شرب همواره مورد  تيعنوان اولو به يتاالب گاوخون يها : حقابهكند يحاكم است، اضافه م

و  يعموم همطالب كيبوده و  ستيز طيها و فعاالن مح گروه ست،يز طيالبه اداره كل حفاظت محمط

 ريتأث را تحت يفالت مركز يلومتريك500تاالب تا شعاع  ياز خشك يالناس است و گردوغبار ناش حق

دم مر يبرا يو سالمت يبهداشت ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يطيمح ستيتاالب از نظر ز يو خشك دهد يقرار م

 مهم و مؤثر خواهد بود.

 يآب ي: اگر رهاسازديگو يدارد، م يمهم دياثرات مثبت و فوا يتاالب گاوخون كه نيبا اشاره به ا ياكبر

چراكه اگر  شد، يتاالب كاسته م ياز خشك يشود تا حدود ياز حقابه تاالب رهاساز يتا بخش ميداشت

 كياز دست برود، نه تنها  زيآن ن نيريز يها هيخشك شد و رطوبت ال يطور كل به يتاالب گاوخون

در  زگردهايگردوغبار و ر دهيبلكه پد م،يده يآن را از دست م گريد يارزشمند و كاركردها بوم ستيز

 ساز خواهد شد. شهر اصفهان مشكل

 

 انسان يها بر زندگ تاالب يخشك ريتأث

است كه  نيتاالب ا فيز تعارا يكي: ديگو يم منايها به خبرنگار ا در خصوص تاالب ستيز طيمح فعال
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 تواند يكه م يستمياكوس يعنياست،  يستيز يتوال يخلقت است كه دارا يتاالب، جزء مواهب خداداد

 نيزم كره يها ستمياكوس نيتر متيق ها گران و جانوران را در خود بدهد و تاالب اهانيامكان رشد گ

 كه يطور هستند؛ به رگذاريتأث اريبس يمحلتر خواهند بود و در جوامع  ها هم گران هستند كه از جنگل

 .كند يم نيجوامع را تاالب تأم نيا يها از نعمت ياريبس

 ،يمانند آهو، گورخر، ماه يواناتيدارند و ح ييباال يستيز ها تنوع : تاالبدهد يادامه م ورزنه يليخل رضا

 واناتيغذا از ح نيتأم يو برا دارند ييسزا به ريتأث يجامعه محل يغذا نياردك در تأم يها پرنده و گونه

دام و  ياطراف تاالب برا نيريش ها آبداده و از  شيرا افزا ينيرزميز يها ها آب . تاالبكنند ياستفاده م

ها شور و تلخ شده و قابل استفاده  حاضر كه تاالب خشك شده، آب اما درحال شود؛ ياستفاده م يكشاورز

 شده است. ليهم تعط يو كشاورز ستين

 كنند، يم ليهوا را تعد مياقل كرويم كي جاديها با ا تاالب كه نيبا اشاره به ا ستيز طيعال محف نيا

هوا در  يو در كاهش سرد آورد يوجود م به ياهياست و پوشش گ يرطوبت يها منبع : تاالبديافزا يم

ها را  آن يسال خشك ايها خشك شده  تاالب تر شيدارند، اما اكنون كه ب يمثبت راتيتأث زيزمستان ن

 ريتأث انسان تحت يو زندگ ميا محروم شده يالشعاع قرار داده، لذا از تمام موارد گفته شده به نوع تحت

 ها قرار گرفته است. تاالب يخشك

: تاالب ديگو يانسان دارد، م يبر زندگ يكه خشك شدن تاالب گاوخون يبا اشاره به خطرات يو

قرار دارد، در  رانيدر مركز فالت ا كه يطور دارد؛ به رانير اد يكياستراتژ تيموقع يگاوخون يالملل نيب

تاكنون مرطوب  امنطقه ر نيتوانسته ا ست،يخوب ن يوجود ندارد و منابع رطوبت يكوه گونه چيه كه ييجا

است و  يمهم تيقرار گرفته كه موقع زدياصفهان، فارس و  يها استان نيو ب رانينگه دارد و در مركز ا

 همراه دارد. به يتر شيت بآن خطرا ينابود
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 گرفته نشده است يميها تصم تاالب ياز خشك يريشگيپ يبرا

آن  ياز دلتا يخشك شده و تنها قسمت يدرصد از تاالب گاوخون98حدود  كه نيا انيبا ب ورزنه يليخل

د باالدست وار يها ها و فاضالب نامطلوب است و شورابه اري: آب تاالب بسكند يم حيمرطوب است، تصر

 رايز رسد، يآن فاضالب شهر اصفهان است كه آن هم در حد كم به تاالب م نيتر . مهمشود يآن م

سموم و دفع  ترات،ين يمانند كودها يكشاورز يها زهاب يو تنها كم كنند يكشاورزان از آن استفاده م

 تواند يكه مجا وجود دارد  و سرب در آن وميمانند كادم ينيفلزات سنگ شاتيو طبق آزما يآفات نبات

 .دهد يقرار م يفمن راتيتأث انسان را تحت يزندگ تيفيشدت خطرناك باشد و ك انسان به يبرا

بر آن در سطح كالن كشور  يسال خشك ريها و تأث تاالب يخشك يتاكنون برا كه نيبر ا ديبا تأك يو

و  هيانيب شهيو هم شود يها هر سال برگزار م تاالب شي: تنها هماكند يگرفته نشده است، اضافه م يميتصم

از  يو درصد كم ودهكم ب اريآن بس راتيو در عمل تأث شود يگفته م يطيمح ستيحقابه ز نيقطعنامه تأم

بعد از آب  يطيمح ستيآمده كه حقابه ز رانيوز ئتيدر دستور ه كه يحقابه تاالب داده شده است؛ درحال

 .شود يامر عمل نم نياما به اتر است،  هم واجب ياز كشاورز يحت يعنيشرب قرار دارد، 

 

 ها علت مهم كاهش آب تاالب2

 لي: كاهش آب تاالب به دو دلكند يها اظهار م درخصوص علل كاهش آب تاالب ستيز طيفعال مح نيا

 رايها مؤثر است، ز بر كاهش آب تاالب يعياز علل طب تر شيب ياست، اما علل انسان يعيو طب يانسان

 ينيرزميز يها وقت منبع آب ما از آب چياست و ه ياستان خشك زيهان نبوده و اصف شهيهم يسال خشك

است و بعد از  شده يم نيتأم ييبها خيبوده كه براساس طومار ش رود ندهيخود استان نبوده و منبع ما آب زا

از  ها تياولو رييناعادالنه و تغ عيصنعت و توز ت،يجمع شيرا زدند و بعد از افزا رود ندهيكه سد زا نيا

روز بر  باعث شده تا روزبه گريد يها به شرب و صنعت و انتقال آب  به استان ستيز طيو مح يكشاورز
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 افزوده شود. ستيز طيبحران كمبود آب در مح

 دارياست كه اگر ب يا ها مانند غول خفته تاالب ي: نابودديگو يتاالب م ينابود راتيبا اشاره به تأث يو

كه ما به  نياز فلزات سنگ يناش يسم يزگردهايو ر دهد يقرار م ريثتأ را تحت ياريبس يها شود، مكان

مختلف  يرا با وزش بادها ياطراف گاوخون لومتريك800و تا  گردد يبه ما بازم ميخورد تاالب داد

 .دهد يقرار م ريتأث تحت

: در كند يان منشده است، خاطرنش دهيها د تاالب يبرا يتاكنون راهكار عمل كه نيبا اشاره به ا ورزنه يليخل

و با كمك  ميرساند يآب را به گاوخون 94 رماهيدر ت يمردم يها با تالش مردم و تشكل ريدو سال اخ

طرف را كامل  كي ريمس لومتريك150از اصفهان تا حدود  مياطراف توانست يسازمان آب و مردم روستاها

بود كه  رود ندهيزا يروبيال يبرااعتبار  نيآن بود، تأم ريگيپ ستيز طيكه مح يگري. اقدام دميآزاد كن

در  ستيز طياز آن انجام شود. مح يگريدر دو مرحله انجام شد و امسال هم قرار است مرحله د يروبيال

حقابه تاالب در  كنند، يبرداشت م رود ندهياز زا ودعلت كمب كشاورزان آب را به كه نيا ليدل نظر دارد به

 به تاالب داده شود تا رطوبت به تاالب بازگردد. يالبيصورت س در زمستان و به ركشتيزمان غ

 چيشده، اما تاكنون ه بيهم نوشته و تصو يمانند گاوخون رانيا يها : طرح حفاظت از تاالبديگو يم يو

 است. افتهياختصاص ن نهيزم نيدر ا يا حقابه
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 ي/ استان هايجبران كم آب يبرا ياستحصال آب از مه راهكار|»يزداريمعجزه آبخ«

 31/03/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - عد كدامند؟مست

 

 مستعد كدامند؟ ي/ استان هايجبران كم آب يبرا ياستحصال آب از مه راهكار|»يزداريآبخ معجزه«

گزارش به  نيجبران كمبود آب در مناطق مستعد است كه در ا ياز راهكارها يكيآب از مه  استحصال

 .ميپرداز يباره م نيدر ا شتازيپ يكشورها زيو ن شتريب اتييجز

در مناطق  يمبارزه با كم آب ياز راهكارها يكي ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

با استفاده از  ديجد يبه منابع آب يابيتالش در جهت دست زياز منابع آب موجود و ن نهيك، استفاده بهخش

استحصال آب  يستم هاياز س يو كل هياول يفيتعر مياستحصال آب باران است. اگر بخواه يها ستميس

شده بعدها  هريشود كه آب ذخ يآب گفته م رهيو ذخ يجمع آور يتوان گفت به روش ها يم ميارائه ده

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  يمحل يو استفاده ها يوحش، كشاورز اتيدام، ح يازهايرفع ن يبرا

 .تمه اس قيآب از طر ياستحصال آب، جمع آور يها ستمياز موارد س يكي

 

 مه قياستحصال آب از طر خچهي** تار

 ،يرطوبت يغن يهوا يها انيجر ،يقشرريآب ز يها انيمه، جر ل،يمانند شبنم، س ياز منابع آب استفاده

همواره مورد استفاده قرار  زين ميهستند كه در تمدن قد ياز جمله موارد رهيباران، قنوات و غ ريسطح آبگ

 يشكل م رهيدا ييكندو ييوارهايخود د يدر اطرف تاكستان ها نيفلسط انيمثال بوم يگرفته اند. برا

 ريدر جزا نكهيا ايكرد  يشبنم و مه را در تاكستان فراهم م ها موجبات استحصال وارهيد نيساختند كه ا

 واناتيانسان ها و ح يسال ها تنها منبع آب برا يشده از شاخ و برگ درختان، برا يآب جمع آور يقنار

 رفت يبه كار م
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ن توا يم يبه خوب زين ران،يمناطق خشك در ا نيساكن يو آثار بجامانده از اقدامات تجرب يخيمنابع تار در

در  زيدر مناطق مه خ نيبرد به عنوان مثال، زارع يشبنم و مه پ دهياز پد يدر بهره بردار انينيشيپ ييبه آشنا

 بر حركت مه احداث كرده اند. عموداستفاده حداكثر از شبنم،  يو پشته ها را برا يخود جو يها نيزم

 

 مه قياستحصال آب از طر شتازيپ ي** كشورها

پرو، اكوادور، كانادا،  ،يليكرده اند. ش يگذار هياستحصال آب از مه سرما يبر رو ياديز يكشورها

از روستاها كه پروژه استحصال آب از مه  يكيدر  يليباشند. در ش يكشورها م نيو نپال از جمله ا ايبينام

 شود. يم نيمنبع تأم نياز ا يدنيآب آشام تريهزار ل 11اجرا شده است، روزانه حدود 

بوده  يساحل يمشاهده نمود كه منطقه ا يليتوان در پرو و ش يآب از مه، را م يجمع آورمثال از  نيبهتر

 يباد به مناطق ساحل لهيباشد. مه به وس يمه كامانچاس م نيا يباشند. نام محل يو همواره شاهد وقوع مه م

 نمود. يگردآور يتوان آن را با ابزار آالت خاص يشده و م تيهدا

منطقه به كار  طياستحصال آب از مه در نقاط مختلف جهان با توجه به شرا يبرا يمتعدد يها كيتكن

برداشت مه از  يحصار جذب مه و جمع كننده ها ،يا هيتهو يشبنم، چاله ها يشود. چاله ها يگرفته م

 باشند. يرطوبت مه م يجمع آور يها ستميانواع س

 

 مستعد استحصال آب از مه ي**استان ها

 يم كنيآب شرب نبوده ل هيته يبرا نيگزيمنبع جا كي نايقيمه و رطوبت هوا  استحصال آب از نديفرآ

 يجبران كمبودها باشد. طرح استحصال آب از مه را م يبرا يمناسب ياريتواند در مناطق مستعد، مكمل بس

و بلوچستان،  ستانيبوشهر، س ياستان ها يرطوبت ياستان هرمزگان، ساحل رينظ يمختلف يتوان در استان ها

و  نييشمال و شمال غرب كشور كه درجه حرارت پا يشمال و مناطق كوهستان يخوزستان، مناطق ساحل
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 هستند، اجرا كرد. ديمه شد يداشته و دارا ييرطوبت باال

 

 شده توسط مه يبودن آب جمع آور ي** بهداشت

با  سهيل در مقانصب در پشت بام مناز يبرا يدستگاه شبكه تور يها نهياساس مطالعات انجام شده هز بر

 يگونه انرژ چيمذكور ه يبوده ضمن آنكه دستگاه ها نييپا اريبس گريد يآبرسان يها ستميس ليوسا

شده  تحصالآب اس زين ياست از نظر بهداشت يندارد. گفتن ستيز طيبر مح ييمصرف ننموده و اثر سو

 نيكند، در ا يم ديرا تهد انتقال آب به منطقه گريد يكه روش ها يو سالم بوده و خطرات احتمال زيتم

كمبود آب شرب وجود ندارد،  يكه در آنها حت افتهيتوسعه  يروش وجود ندارد. امروزه در كشورها

 رد.يگ يروش مورد استفاده قرار م نيا يجنگل ها، مراتع و كشاورز ياريآب يبرا

حصال شده از آب است يبر رو ييايميش شاتيحاصله از آزما جهينت نيتاكنون مهمتر قات،يطبق تحق

موجودات  اديز ريبوده است. مقاد يمارياز هر گونه عامل ب يرطوبت هوا نشان داده كه آب عار

نشده است.  هيآن ته يبرا يشود را كه محدوده مشخص يمحسوب نم يخطر جد زيموجود ن كيهتروترف

 ساده از آب جدا كرد. يشن لتريتوان با استفاده از ف يموجودات را م نيحال ا هربه 
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