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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 گزارشات آب در آئينه مطبوعـات و سـايت   مينچهارچهل و مجموعه حاضر 

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

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

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

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

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

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 305 ................................... 29/04/1400 مورخ رنايا يخبرگزار – خوزستان در يآب بحران يِمياقل يها شهير 
 306 ........ 29/04/1400 مورخ رنايا يخبرگزار – همدان استان يسدها در آب رهيذخ تيوضع/كينفوگرافيا 
 307 ................... 30/04/1400 مورخ رنايا يخبرگزار – ديرس درصد 49 به كشور يسدها يپرشدگ شاخص 
 تشنه و است چشمه لبِ خوزستان/ گرفت را آب جان تيريمد عدم: شد مطرح لنايا با وگو گفت در 

 309 ................................................................................................. 30/04/1400 مورخ لنايا يخبرگزار –
 يآب سال از كمتر درصد 27 همچنان يغرب جانيآذربا در ها بارش ؛يا منطقه آب شركت رعامليمد 

 311 ..............................................................................31/04/1400 مورخ رنايا يخبرگزار -است گذشته
 زييپا در ديشد ليس احتمال/ شد بلندتر مياقل رييتغ خطر ريآژ يصدا: شد حيتشر لنايا با وگو گفت در 

 312 ........................................................................ 31/04/1400 مورخ لنايا يخبرگزار – 1400 زمستان و
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خبرگزاري  – آب تيريسكه سوء مد يدو رو ل؛يو س يخشكسال|»يزداريمعجزه آبخ«

 01/04/1400تسنيم مورخ 

 

 تيريسكه سوء مد يتوان دو رو يمنطقه و در زمان واحد را م كيدر  ليو س يهمزمان خشكسال وقوع

 و انتقال آب دانست. يبه سدساز يافراط يآب و نگاه ها

از  ييو آب و هوا يميبه لحاظ اقل رانيكشور ا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يبه گزارش خبرگزار 

است  متريليم 250ساالنه حدود  يبارندگ نيانگيكه م يرود به طور يبه شمار م ايمناطق گرم و خشك دن

و رواناب  ليس ورتصشود، به  ينم عيمختلف توز ياز آنجا كه در زمان ها زين يبارندگ زانيم نيو ا

در  يزيچ رانيآب در ا ريتبخ زانيم نكهيا ليبه دل نيشود. افزون بر ا يشده و از دسترس خارج م يجار

رود،  يشده و به هدر م ريتبخ ريدپذيتجد يدرصد آب ها 70است و حدود  يجهان نيانگيبرابر م 3حدود 

و  ليتوان س يرو م نيشد. از ا واهدخ شتريممتد ب يها يابتال به خشكسال يبرا نيسرزم نياستعداد ا

آب ها  يساز رهيو ذخ يآب دانست كه در صورت جمع آور تيريسكه سوء مد يرا دو رو يخشكسال

شده  يتوان از آب جمع آور يكرد بلكه م يريجلوگ ليو خسارات وقوع س بيتوان از از آس ينه تنها م

 در فصول گرم و خشك سال استفاده نمود.

 

 ست؟يچ ليو س يسالچاره با خشك راه

 ليتوان تنها راهكار مقابله با مشكالت س يرا م يو آبخواندار يزدارياز كارشناسان، آبخ يارياذعان بس به

 ن،يبه درون زم البينفوذ باران و س يرسالت ذات بايآبخواندار ژهيو بو يزداريدانست.آبخ يو خشكسال

صورت گرفته،  يها يابيارز. بر اساس دينما يم فايا نيزم يخشكسال ديرا در مهار روند تشد ينقش موثر

مترمكعب آب را  1000از شيبطور متوسط ب يمترمكعب و هر هكتار آبخواندار 530يزداريهر هكتار آبخ
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آبخوان چاه ها،  دريآب سبزدر خاك و آب آب رهيذخ تيدهد كه موجب تقو ينفوذ م نيدر سال به زم

 يآبخواندار ستگاهيدر ا همكارانپاك پرور و  قاتيقحاصل از تح جيگردد. نتا يچشمه ها و قنوات م

 يآبخوان ها هيبوده و موجب تغذ ينفود بصورت عمق نيدرصد ا 65دهد كه يفسا نشان م گانيگربا

 گردد. يم ينيرزميز

است كه دولت  يدر حال يدر مهار آب و مقابله خشكسال يو آبخواندار يزداريمثبت آبخ جيو نتا آثار

انتقال آب)  رياخ ي(و در سال ها يبه سمت سدساز شتريساله مهم غفلت نموده و بم نيمختلف به ا يها

 »يزداريآبخ وپژوهشكده حفاظت خاك  يعلم ئتيعضو ه«باره باقر قرمزچشمه  نيبوده اند. در ا ليمتما

متاسفانه  ياست ول يو آبخوان دار يزداريكالن آب در كشور آبخ تيريمد نهيتنها گز«معتقد است: 

كه با جمع شدن آب پشت آنها حق آبه  ييبخش فقط سد ساخته است. سدها نيدر ا نهيهز يجا دولت به

و بلوچستان  ستانيس دشهر و قصر قن كيكه از منطقه ن يديكنند. در بازد يدست خود را حذف م نيپائ

و  يرزدايآبخ اتيانجام عمل يدولت به جا يدارد ول يخوب يآب رهيمنطقه ذخ نيكه ا ميمتوجه شد ميداشت

را  ياريآب ستميدست س نييرودخانه كاجو سد احداث كرده و در پا يمنطقه، بر رو نيدرا يآبخواندار

 نيبهره هستند. هم يو كشاورزان از آن ب هدست منتقل نشد نييآب پشت سد به پا جهيتوسعه نداده و در نت

 نيگرفته شود. ا دهيناد يزبهره بماند و حق آبه بخش كشاور ياز آب ب ياريامر باعث شده كه منطقه دشت

 ميديهم د رياخ يها ليدر س يبه اطراف چابهار شده است. از طرف ياريبس يموضوع منجر به مهاجرت ها

 .»رديخسارت را بگ ينتوانست جلو يساخته شده حت يكه سدها

 

 يخشكسال دهيپد جاديدر ا يسدساز نقش

را به دنبال داشته است  يخسارات فراوان ،ريدپذيتجد يكنترل آب ها يبرا يبه سدساز يافراط يها نگاه

پوشش  يبا نابود زگردير يكانون ها جاديو ا يخشكسال دهيتوان به پد يآن م نيكه از جمله مهمتر
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 نينه تنها ا يو آبخواندار يزدارياست كه آبخ يدر حال نيسدها اشاره كرد؛ ا نيساخت ا يبرا ياهيگ

 يدر مقابله با خشكسال ينموده و نقش سازنده ا هيتغذ زيا نآبخوان ه نيو مضرات را ندارد بلكه ا بيمعا

شود. اگر  تيريمد يستيبا يول افتدياتفاق ب ديبا ليس«باره قرمزچشمه معتقد است:  نيخواهد داشت. در ا

ساخته شده و تصور  ياديز ي. سدهاديآ يم ديپد ياديدر دشت خوزستان وارد نشود مشكالت ز ليس

سدها  نيعكس آن رخ داده است. اگر ا جهينت ياعث رونق خوزستان شده ولسدها ب نياست كه ا نيبرا

و  ييكرد و باعث آبشو يرا وارد آن م يشد و مواد مغذ يهرسال وارد دشت م ليازس ينبود بخش

 نكهيآمد. علت ا يم ديپد منطقهدر  يخوب ياهيكم و پوشش گ نيزم يشور تيشد. در نها يم يزهكش

در آن  ياهيبا فقدان پوشش گ راياست ز نيگردو غبار وجود دارد هم هم از مناطق كانون ياريدر بس

نفوذ، در سرشاخه ها رواناب را  شيو افزا يرواناب سطح بيبا كاهش ضر يزداري. آبخميمناطق مواجه

دست به شدت از  نييدر پا جهيمخرب را كاهش داده و در نت يالبهايس ياديكاهش داده و تاحدود ز

 »شود. يخسارات آن كاسته م
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منابع  تيريمد ياقدام برا نيمهمتر رمجاز،يغ يها چاه يبرخورد قاطع با عوامل حفار

 يعبور از تنش آب يبرا يگام اساس رمجاز،يهزار حلقه چاه غ11 انسداد؛ البرز است يآب

 01/04/1400روزنامه سبزينه مورخ  – در البرز

 

 يها حفر چاه و برداشت ليدل مانند كرج و طالقان، به يپرآب يها البرز با وجود دارابودن رودخانه استان

مشترك به  يرسان طرح آب ياجرا ،يسال و خشك مياقل رييتغ طيآن هم در شرا ،ياز منابع آب رمجازيغ

 نيشده است. در ا واجهم ينيرزميز يها با كاهش آب ت،يجمع شيدر كنار افزا نيتهران و قزو يها استان

 يها چاه يبرخ يكه آبدهدارد  تيامور آب استان البرز از آن حكا انيكننده متول اظهارات نگران ن،يب

است كه افراد متخلف  سيفرد ايمانند كرج  تيشهر پرجمع كيبه اندازه چند حلقه چاه آب در  رمجازيغ

هدردادن آب در قالب  اي يفروش به آب ياهها، گ به آبخوان يدراز بر دست ها، افزون چاه نيبا حفر ا

 .پردازند يم يآب غرق ياريآب

 يچاشن رياخ يها اما آنچه در دهه ست،ين يا در كشور، موضوع تازه يبآ و كم يسال خشك دهيپد وقوع

خطرناك، شناخته شده و  دهيپد نيا يعنوان عامل اصل است كه انسان به مياقل رييشده، تغ يعيطب دهيپد نيا

حداقل  اي شود يمافزوده  ها يسال بر شدت خشك ن،يجو زم يها هيال يدگيد بيواسطه آس هر روز به

دارد،  ينگران يجا زياز هر چ شيب انيم نيداشته است، اما آنچه در ا يها را در پ بارش شدن نامنظم

از  رمجازياستفاده غ يمتعدد در گوشه و كنار كشور از جمله مناطق مختلف استان البرز برا يها يحفار

 يها بارشها و  آبخوان تيبه وضع يتوجه يب انگريب ز،ياز هر چ شيكه ب ياست؛ عمل ينيرزميز يها سفره

 كشور و البرز است.

از جهات  دياست كه با ياستان البرز، خود موضوع رمجازيغ يالهايو آب، آن هم در باغ يها چاه حفر

و تعداد  شود يتمام م ينيرزميز يها سفره ينابود متيكه حفرشان به ق ييها مختلف به آن پرداخت؛ چاه
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 يها دستگاه يرو همكا ييبا حكم قضا ريال اخاگرچه در دوس رسد؛ يهزار حلقه م11از  شيها به ب آن

ها مسدود شده، اما هنوز تعداد  آن رمجازيغ يها و چاه بيوسازها تخر ساخت نياز ا ياريبس ،يياجرا

 مانده است. يها باق بناها و چاه نياز ا ياديز

انجام  يآب قغر ياريآب ياستان البرز با روش سنت يو باغ يكشاورز ياز اراض يا هنوز بخش عمده كه نيا

 زين يها، اقدامات سال نيطور مفصل به آن پرداخت؛ هرچند در ا به دياست كه با يخود موضوع زين شود يم

 استان انجام شده است. نيدر مزارع ا نينو ياريتوسعه آب يبرا

مصارف  ياستان البرز برا ينيرزميز يها آب از سفره هيرو يو در كنار آن برداشت ب تيجمع كثرت

است و فقط با  يبارش و كم يسال خشك طيبزرگ در شرا يديتهد الها،يو و باغ يباغدار ،يكشاورز

 را مهار كرد. يتنش آب توان يم رمجازيغ يها انسداد چاه

چراكه  كنند، يم ادياستان البرز  يمنابع آب يبرا» جرعه آب«كه از عبارت  ستين ليدل ياوصاف، ب نيا با

و  دهيمتر رس300از  شياكنون به ب 70متر در دهه40تا  20حدود ها از  سفره نيبه ا يدسترس زانيم

 يخود گواه وجبالغنظرآباد، اشتهارد و سا يها استان مانند شهرستان نيا يها در دشت نيفرونشست زم

 مدعاست. نيبر ا

 

 استان البرز يمنابع آب تيوضع

دو سد و  يدارا ت،ينفر جمع ونيليم از سه شيو ب لومترمربعيك800هزار و  استان البرز با مساحت حدود پنج 

استان از  يو صنعت يدرصد آب شرب، كشاورز80است و حدود  يو فصل يرودخانه دائم يتعداد

 .شود يم نيتأم ينيرزميز يها سفره

 ،ينيرزميز يها از سفره هيرو يب يها و برداشت رمجازيچاه آب غ ياديها، وجود تعداد ز گزارش طبق

هرچند   استان ذكر شده است؛ نيدر ا نيو فرونشست زم ينيرزميآب ز يها سفره يبرا ديتهد نيتر مهم
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 يها حفر چاه از يريجلوگ يبرا رانهيشگيالبرز، اقدامات پ يا مانند شركت آب منطقه يمتول يها دستگاه

و  يو كشاورز يباغ يوسازها در اراض ساخت شيانجام داده، اما به موازات افزا رياخ يها در سال رمجازيغ

 شده است. لياستان تبد يها آبخوان يبزرگ برا يبه معضل رمجازيغ يها چاه يحفار ،يعيبع طبمنا

 يها به سفره يباشد كه سطح دسترس يدر سطح يبرداشت از منابع آب زانيوسعت، م در استان كم كه نيا

 .رود يار مشم بعد به يها استان و نسل ستمياكوس ندهيآ يبزرگ برا يكند، خود خطر تر شيرا ب ينيرزميز

 ،ينظارت يها ميت ليمختلف و تشك يها روش يريكارگ البرز با به يا ها شركت آب منطقه سال نيا در

مانند  يبزرگ يها انجام داده و به موازات آن، طرح رمجازيغ يها انسداد چاه يبرا يا اقدامات گسترده

اقدامات به  نيرسانده، اما ابه سرانجام  سيهشتگرد و نظرآباد و فرد يها دشت يمصنوع هيپروژه تغذ

منطقه در  يمنابع آب ندهيسطح مشاركت مردم و احساس خطر نسبت به آ ديبلكه با ست،ين يكاف ييتنها

 شود. نهياستان نهاد نيفرهنگ عامه ساكنان ا

استان  يزداريو آبخ يعيكل منابع طب و اداره يا مانند شركت آب منطقه يمتول يها دستگاه يبرخ اگرچه

 ريسا ديبا رسد ينظر م اند، اما به انجام داده ينيزم ريآب ز يها حفظ سفره يبرا رانهيشگيپ اقدامات

و  نينو ياريآب يها بكهش جيو با ترو نديايكار ب يپا يمانند سازمان جهاد كشاورز يياجرا يها دستگاه

 كمك كنند. يبر به مهار تنش آب آب كشت محصوالت كم

 

 ها جان دوباره به آبخوان دنيو بخش رمجازيغ يها چاه انسداد 

 يها گفت: با بستن چاه رنايالبرز به ا يا شركت آب منطقه يبردار ارتباط، معاون حفاظت و بهره نيهم در

 .رنديگ يها جان دوباره م آبخوان رمجاز،يغ

ها،  از آبخوان هيرو يو ب يرقانونيغ يها و برداشت رمجازيغ يها اظهار كرد: حفر چاه يميرح وكيب 

 .برد يم شيبحران پ يسو را به ينيرزميز يها سفره تيوضع
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و برنامه  يبخش و تعادل اءيالبرز، طرح اح يا شركت آب منطقه فيتكال ياجرا يادامه داد: در راستا يو

 در استان البرز به اجرا درآمده است. يآب با كم يسازگار

 رانيو مد يبردار اونت حفاظت و بهرهدر دستور كار مع رمجازيغ يها كرد: مقابله با حفر چاه انيب يميرح

 استان البرز قرار دارد. يها امور آب در شهرستان

و  يخبر داد و گفت: سال گذشته با هماهنگ رمجازيغ يها از برخورد قاطع با متخلفان حفر چاه يو

 نيشد. همچن فيدر البرز توق رمجازيغ يدستگاه حفار54استان،  يانتظام يرويو ن ييدستگاه قضا يهمراه

رمجاز آب از يغ يها مترمكعب از برداشت ونيليم5/12 رمجاز،يحلقه چاه غ502مدت با انسداد  نيدر ا

 استان كاسته شده است. ينيرزميز يها سفره

در سطح  يگروه گشت و بازرس20البرز اظهار كرد:  يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

طور  به ربط، يمراجع ذ يهستند و با هماهنگ يبه منابع آب تخلفات مربوط يابيو رد شياستان مشغول پا

 با متخلفان برخورد خواهد شد. يجد

 

 ها نجات آبخوان يبرا يمصنوع هيطرح تغذ ياجرا

هشتگرد و نظرآباد،  يها دشت يمصنوع هيگفت: طرح تغذ زياستان البرز ن يا شركت آب منطقه رعامليمد

 ينيرزميآب ز يها و آب رودخانه كردان به سفره يجار يها آبدر دو فاز و با هدف انتقال   80از سال

 به اجرا درآمده است. ها البيس يبياز آثار تخر يريشگياستان و پ

 يبخش در تعادل يمترمكعب آب در سال، نقش مهم ارديليم5/8 هيپروژه با تغذ نيافزود: ا انينجف داوود

 يبردار ظرآباد دارد كه سال گذشته به بهرهخصوص در دشت هشتگرد و ن استان به ينيرزميمنابع آب ز

 نياثرات ا گريرودخانه كردان در فصول پربارش، از د يها البيكمك به كنترل س ن،ي. عالوه بر اديرس

 پروژه است.
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استان تهران اجرا  يا نظر شركت آب منطقه ريز 92تا  80يها سال نيطرح ب نيادامه داد: فاز نخست ا يو

 البرز اجرا شده است. يا نظر شركت آب منطقه ريتاكنون ز 92از سال شد، اما فاز دوم پروژه

  آب يها سفره يمنف النيآب و ب هيرو يب يها پروژه به علت برداشت نيكرد: مطالعات ا انيب انينجف

و توسعه  يكارگاه ،يصنعت ،يباغدار ،يكشاورز يها تيافزون فعال سبب گسترش روز به ينيرزميز

 در دستور كار قرار گرفت. تيجمع اديازدهمراه با  ينيگز يسكن

ها در سواحل راست و چپ  و حفاظت كناره شيرودخانه كردان از نظر كنترل فرسا يافزود: سامانده يو

 مانده يها و باق منطقه از نخاله يساز رودخانه، پاك ريزا در طول مس و حذف موانع مزاحم و بحزان

 يها پشت سازه يباسازيو ز  منياز بستر رودخانه، ا مجازريو فرسوده و تصرفات غ شده بيتخر يها سازه

 نيا يقشرها از اهداف اجرا ريو سا انييروستا يبرا ييزا استفاده مردم  و اشتغال يحفاظت سواحل برا

 پروژه است.

 ينيرزميآب ز يها سفره تياز وضع ديشد ياستان البرز با ابراز نگران يا شركت آب منطقه رعامليمد

 يساز و اگر فرهنگ دهيبه مصرف رس ياستان در زمان كنون ندگانيآ يها رهير واقع ذخاستان گفت: د

خواهد شد  ديدالبرز تش يتنش آب رد،يصورت نگ رمجازيغ يها مصرف و مقابله با حفر چاه نهيالزم در زم

 بار است. كه در آن صورت فاجعه

خود  يلياست كه مراحل تكم يتاز اقداما گريد يكي زين سيدشت فرد يمصنوع هياست طرح تغذ يگفتن

استان  ينيرزميز يها مترمكعب آب به سفره ونيليم60از  شيطرح، ساالنه ب ني. با افتتاح اگذارند يرا م

 .شود يم قيالبرز تزر

آب  يها نجات سفره يبرا يكنون طيدر شرا يدار  و آبخوان يزداريآبخ يها پروژه ياجرا ن،يا بر عالوه

ها  پروژه نيبر توسعه ا زيكه كارشناسان امور آب استان البرز ن رود يشمار م هب ياقدام موثر ،ينيرزميز

 رمجاز،يغ يها انسداد چاه ز،در البر يدر خصوص مهار تنش آب تيحال نكته حائز اهم نيدارند. با ا ديتأك
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مصارف است. اگر  گريصنعت و د ،يشرب، كشاورز يها آب در بخش نهيمصرف به يبرا يساز فرهنگ

به  زيكنند و در بخش شرب ن تيريخصوص كشاورزان و باغداران، مصارف آب را مد به مردم و

 دواريمناطق كشور ام ريو سا رزدر استان الب ندگانيآ يآب برا رهيبه ذخ توان ياستانداردها توجه شود، م

منابع  تيريمد ياقدام برا نيتر مهم رمجاز،يغ يها چاه يحال، برخورد قاطع با عوامل حفار نيبود. در ع

 است. يآب

مطلوب و  يطرح ،»يسراسر نگير«شبكه جامع آب در استان البرز با نام  جاديبه ذكر است ا الزم

از  يطرح كه بخش نيدر دست اقدام قرار گرفته. اگر ا يياجرا يها ارزشمند است كه اكنون توسط دستگاه

 رااستان  يآب تيوضع در بخش شرب و صنعت توان يشده، در اسرع وقت محقق شود، م ييآن اجرا

 .ابندي ينجات م تيوضع نيمواجه هستند، از ا يآب مانند اشتهارد كه با بحران كم يكرد و مناطق تيريمد
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درصد كاهش  66 يبارندگ نيانگياستان فارس؛ م يسدها رهيحجم ذخ ريكاهش چشمگ

 01/04/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – + جدول افتي

 

 + جدول افتيدرصد كاهش  66 يبارندگ نيانگياستان فارس؛ م يسدها رهيحجم ذخ ريچشمگ كاهش

 يسدها يتمام رهيذخ در استان فارس منجر به كاهش حجم يبارندگ سابقه يكاهش ب -ها استان گروه

 مصرف آب را دوچندان كرده است. تيرياستان شده و لزوم مد

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

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

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

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

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

 بهتر مصرف شدند. تيريخواهان مد

استان در  يبارندگ نيانگيخردادماه م 31استان فارس تا صبح  يهواشناس يآمار اعالم شده از سو براساس

 يبارندگ نيانگيزمان م نيكه در سال گذشته در هم يبوده است در حال متر يليم 154,1  يسال زراع

 .دهد يرا نشان مدرصد كاهش  66بوده كه  متر يليم 448,3

گزارش شده است. بر اساس  متر يليم 283 زياستان ن يجار يسال سال زراع يبلندمدت بارندگ نيانگيم

درصد  66گذشته  يسال زراع يبارندگ نيانگينسبت به م يسال جار يبارندگ راتييآمار درصد تغ نيهم

نشان  ادرصد كاهش ر 46 زيبلندمدت ن نيانگينسبت به م يسال جار يبارندگ راتييكاهش و درصد تغ

 . دهد يم

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

 است. ريبه قرار ز
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 فارس     استان يسدها ريذخا تيوضع

رقم در  نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 121,6 يجار يآب قابل استفاده در سد درودزن در سال آب حجم

 .دهد يرا نشان م يمترمكعب ونيليم 150از  شيبوده است كه كاهش ب 277,6سال گذشته 

در  زانيم نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 118,77 يجار يآب قابل استفاده سد مالصدرا در سال آب حجم

در سال  زدخواستيحجم آب قابل استفاده در سد ا نيمترمكعب بوده همچن ونيليم 162,5سال گذشته 

 مترمكعب بوده است. ونيليم 2,8رقم در سال گذشته  نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 1,9 يجار يآب

رقم  نيبوده كه امترمكعب  ونيليم 638,9 يجار يدر سال آب يحجم آب قابل استفاده در سد سلمان فارس

را نشان  يمترمكعب ونيليم 200مترمكعب بوده است كه كاهش حدود  ونيليم 805,8در سال گذشته 

 .دهد يم
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 يرييلحاظ تغ نيبوده و از ا 9 يو گذشته منف يجار يدر سال آب ونديآب قابل استفاده در سد س حجم

 3,2كه امسال حجم آب قابل استفاده آن بوده  نيچن روزآباديسد تنگاب ف يبرا تيوضع نينداشته است. ا

 بوده است. ونيليم 24رقم  نيكه در سال گذشته ا يمترمكعب  ثبت شده در صورت ونيليم

  70در سال گذشته  زانيم نيمترمكعب ثبت شده كه ا ونيليم 48,2آب قابل استفاده در سد رودبال  حجم

مترمكعب بوده كه  ونيليم 17,08شمه عاشق مترمكعب بوده است. حجم آب قابل استفاده در سد چ ونيليم

 ثبت شده است. ونيليم 23,6رقم در سال گذشته  نيا

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

 ثبت شده است. ونيليم 1,06در سال گذشته  زانيم نيبوده اما ا

 زانيم نيمترمكعب است كه ا ونيليم 949,9فارس   استان يتفاده در سدهاحجم كل آب قابل اس تينها در

 .دهد يرا نشان م يريمترمكعب بوده است و كاهش چشمگ ونيليم 1367,7در سال گذشته 

 يها يدرصد است، كاهش بارندگ 39مخازن  ديدر سدها نسبت به حجم مف ديحجم آب مف نيهمچن

استان فارس با كاهش حجم  يكه همه سدها دهد يس نشان ماستان فار يسدها  ريذخا تيامسال و وضع

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

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

 ارد. وجود د رازيكالنشهر ش

 ها تياولو يادآوري يبرا يمطرح شده فرصت رويوزارت ن يدر مصرف آب كه از سو ييهفته صرفه جو 

به  ديآب با نهيفرهنگ مصرف به جيترو يراهكارها ديدر مصرف آب است كه با ييجو در حوزه صرفه

ر چالش مطرح اب  كيبه عنوان  يمهم به كار گرفته شود چرا كه امروز، بحران كم آب تياولو كيعنوان 

 . شود يم

و عدم  نيآب از منابع موجود، فرو نشست سطح زم هيرو يبرداشت ب  ،يمتوال يها يخشكسال م،ياقل رييتغ
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آب در   زينا چ متيو ق ريدر چند سال اخ يدر پ يپ يها يمناسب آب به علت خشكسال  رهيجذب  و ذخ

 چالش 5فروش آن   متيت به قتمام شده آب نسب متيق نيب اديمختلف مصرف و شكاف ز يها بخش

 آب است.  نهياستان فارس در زم ياصل

كه در حوزه  يمشكالت ليدر آب مطرح شده كه امسال به دل ييجو به عنوان هفته صرفه رماهيت 7تا  كمي از

 در مصرف آب و برق ذكر شده است.  ييجو هفته صرفه رويوزارت ن يهفته از سو نيآمد ا شيپ زيبرق ن

مصرف آب و  تيرياست: مد ريدر نظر گرفته شده كه به قرار ز يهفته نام نيهر روز ا يرااساس ب نيا بر

مصرف آب و برق و  تيريو رسانه؛ مد يمصرف آب و برق و افكار عموم تيريبرق و خانواده؛ مد

و  يمصرف آب و برق و خدمات شهر تيريمد ؛ينيد يها مصرف آب و برق و آموزه تيريصنعت؛ مد

 تيريمد ست؛يز طيو مح يعيمصرف آب و برق و منابع طب تيريمد ن؛يريمشاركت خو جلب  ييوستار

 است. يمصرف آب و برق و حقوق شهروند

 



   

 

 

17 
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از  يخوددار يخودروسازان برا ي/ البنيرينسبت به كاهش آب ش يهشدار كالنتر

 01/04/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – دستورالعمل ياجرا

 

در حوزه آب گفت: با تداوم  يساز با اشاره به ضرورت فرهنگ ستيز طيسازمان حفاطت مح سيير

 .ماند ينم يباق ندهيآ يها نسل يبرا نيريآب ش يروند كنون

 طيبانان كه امروز در سازمان حفاظت مح طياز مح ليدر مراسم تجل يكالنتر يسيع ناسيگزارش ا به

اظهار كرد:  هياروم چهيدر يايبرگزار شد، ضمن اشاره به انتقادات مطرح شده درباره پروژه اح ستيز

 اطالع ميتوانست يكشور نم تيامن يشده اما براساس مصوبات شورا ليتعط هياروم اچهيدر نديگو يم يبرخ

 دي. نباخوابند يم نيزم ريمتر ز 130 ينفر هفتگ 200تونل  جاديبر ا يپافشار لي. به دلميكن يرسان

 داده است. صيرا تخص اچهيدر نيا يايدرصد بودجه پروژه اح 100دولت  يناجوانمردانه انتقاد كرد وقت

 طيمح حفظ يآب كشور گفت: امروز برا تيضمن اشاره به وضع ستيز طيسازمان حفاطت مح سيير

كشور  ستيز طي. متاسفانه ما در بخش آب و حفاظت از محمياز آب حفاظت كن ديكشور  با ستيز

 100از  شياما هنوز هم ب مياستفاده كن ريدپذيدرصد از آب تجد 40تا  مي. ما حق دارميا خوب عمل نكرده

خواهد  ندهيدر آ ستيز طيمح شهيبردن ر نيمساله باعث از ب نيكه ا ميكن يمنابع استفاده م نياز ا درصد

 شد.

مساله  نينسبت به ا دياست و مسئوالن كشور با يساز به فرهنگ ازيادامه داد: در حوزه منابع آب ن  يو

كالن  يها استيبه علت س ابديكرده است، تداوم  دايروند همانطور كه تا االن ادامه پ نيآگاه باشند. اگر ا

 يبرا نيريش آبخواهد شد و  بيتخر ستيز طيمملكت، مح يآب ليغلط و پاسخگو نبودن پتانس

 نخواهد گذاشت. يباق ندهيآ يها نسل

 يغذا برا نيبر تأم يمبن يجمهور استير يداهاياز كاند يكيبا انتقاد از طرح  يجمهور سيير معاون
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 يبردار متر مكعب آب قابل بهره ارديليم 38كرد: طبق اصول حدود  حينفر در كشور تصر ونيليم 500

متر  ارديليم 90 يعني زانيم نيبرابر ا 2,5نفر  ونيليم 60 يغذا ازين نيتام يكه ما برا ستيدرحال نياست ا

 است. يبيعوام فر ييادعاها نيچن نيبنابرا ميكن يمكعب آب برداشت م

در لواسان به حجت االسالم و  يهزار هكتار يخوار نيزم يبررس يدر پ شياظهار كرد: دو ماه پ يكالنتر

تن  ارديليم 1,2 ميتوان يكه م ميده يتن خاك از دست م ارديليم 2 انهيگفتم در كشور سال يسيرئ نيالمسلم

جلسه برگزار  10 رهكتا1000 يآزادساز يو شما برا ميهزار هكتار خاك را حفظ كن 300 يبه معنا

 .ديا كرده

بجنگند. اگر  ستيز طيحفظ مح يموظف است برا ستيز طيكرد: سازمان حفاظت مح ديتاك يو

را حفظ  ندهيآ يها حقوق نسل ميتا آخر بجنگند چراكه موظف ديموضوع را بفهمند با نيا تياهم يگروه

 يها موظف به حفظ حقوق نسل ستيز طيدر كشور به جز سازمان حفاظت مح يگرينهاد د چي. هميكن

 ست.يبعد ن

 ن،ياصالح قوان تسيز طيو معاونان سازمان حفاظت مح سيير ياصل فيوظا نكهيبا اشاره به ا يكالنتر

اصالح اصول  يبرا  ديبا ستيز طيكرد: مسئوالن سازمان حفاظت مح حياست، تصر ها نامه نييمقررات و آ

 در دولت و مجلس بجنگند. هيپا  

 يديتول يكه تكنولوژ يچون تا زمان ميادامه داد: هنوز با خودروسازان دعوا دار يجمهور سيير معاون

 يموتورها 1401سال  يكه از ابتدا ميا وده خواهند كرد. ما گفتهخود را اصالح نكنند هوا را آل

كه  كنند يم يبرخوردار باشد اما از حال دارند الب 6 وروياز استاندارد  ديبا يديتول يخودروها

 دهند. رونيرا ب 5و  4 ورويبا استاندارد  يخودروها

 طيحافظ مح ديبا رانيلت ااز م يندگيبه نما ستيز طيخاطرنشان كرد: سازمان حفاظت مح يكالنتر

هزار  10انتقال آب تونل حفر كرد از  يبرا توان ينم ياز ساختار كارست ميگفت يكشور باشد. ما وقت ستيز
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خواهد داشت و  يشده بود كه مشكالت ينيب شيپ  . در احداث تونل زاب از ابتدا ميفشار رفت ريطرف ز

متر آن معطل  1400ماه است كه در حفر  9ند و حاال ا حفر كرده ميرا ظرف سه سال و ن لومتريك 34اكنون 

عبور كنند كه معلوم است در  يبه كارست ياز آبرفت لومتريك 50 دياز آن با ييها اند چراكه در بخش شده

 خواهد يم يمانكاريپ  را هدر دادند چراكه  يها تونل جواب نخواهد داد. منابع كشور و منابع آب بخش نيا

 كار كند.

 نهيدر زم ديبا نكهيا انيخود با ب يها از صحبت يگريدر بخش د ستيز طين حفاظت محسازما سيير

 يبرا ميها را آموزش داد، اظهار كرد: امسال ناچار شد كرد و سمن يكار فرهنگ ستيز طيحفاظت مح

 بانان طيمح ستيز طياز مح ي. بخشميبه آنان كمك كن ستيز طيها از بودجه صندوق مح سمن تيتقو

را  وتايتو يدستگاه خودرو 700 دي. مجوز خرميبه آنان توجه داشت ميكه توان داشت يا در حدهستند و م

 زيپ فرانسه ن  كا تي. عضوميداشت اما بودجه نداشت ازيدالر اعتبار ن ونيليم 20كه به  ميكرد افتيدر

 ونيليم 150تا  ساالنهاز آن محل  ميتوانست يم مي. اگر عضو بودميريها كمك بگ نشد كه از آن بيتصو

 است.  نشده بياما هنوز تصو ميريكمك بگ ستيز طيمح يدالر برا

نگهبان  يكرد اما شورا بيپ فرانسه را تصو  كا ياسالم يمجلس شورا شيادامه داد:  دو سال پ يو

بدون  يو كنون يحال  دو سال است كه در مجلس قبل نيبه آن گرفته بود كه اصالح شد. با ا ياشكاالت

 2030را به سند  لهمسا نيا رانيگ ميتصم يباره جلسه رفتم اما برخ نيبار در ا 9است. حداقل  مانده جهينت

را در   2030كربن  تا سال  دياكس يد زانيم يكاهش چهار درصد فهيكه ما وظ يدر حال كنند يم  وصل 

 .ميانجام داد ينفت يبا مهار فلرها 2021سال 

پ فرانسه كه   كا التياما از تسه ميا ما به تعهدات خود عمل كرده نكهيگفت: با وجود ا انيپا  در  يكالنتر

حدود دو برابر بودجه كل سال  يعنيدالر   ونيليم 150تا  100خود  يساالنه موظف هستند به اعضا

 .ميكشوركمك كنند، محروم ماند ستيز طيمح
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 – رتبه اول را دارد اياز لحاظ مصرف آب در دن رانيا خشك اما پر مصرف؛ يكشور

 01/04/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

سال هم مثل سه سال گذشته بارش داشته  20البرز گفت: اگر  يا شركت آب منطقه رعاملي/البرز مدسنايا

 شيافزا جهيو در نت تيجمع شيچون روز به روز شاهد افزا شود يها جبران نم آبخوان ياز هم كسرب ميباش

 .ميمصرف آب هست زانيم

در مصرف  ييماه كه به مناسبت هفته صرفه جو ريت كميروز سه شنبه  يدر نشست مطبوعات انينجف داوود

گفت  ديقرار دارد و با يبحران يآب طيدر شرا راني)  برگزارشد، اظهار كرد: ارماهيتا هفتم ت كميآب (

خور شده  شيهم پ ندهيآ يها نسل يبرا ازيكشور نه تنها مصرف شده بلكه منابع مورد ن يآب يها تيظرف

 است.

 يها يژگيدر مصرف آب به و رانيا يمياقل طيادامه داد: گذشتگان با توجه به شرا يو سنا،يگزارش ا به

 يآب تيحرص و ولع چند دهه گذشته باعث شده ظرف يلكردند و يمنطقه خود توجه م كياكولوژ

 بعد هم استفاده شود. يها نسل

مثل احداث سد نمانده و آنچه  يديجد يها پروژه ياجرا يبرا يامروز مجال گريداد: د حيتوض يو

 كمتر شود. نيموجود از ا يآب تيظرف مياست كه اجازه نده نيانجام داد ا توان يم

به  نيمصرف آب در كشور گزارش شده و ا يمنف النيمتر مكعب ب ارديليم 11النه سا نكهيبا اشاره به ا يو

بلكه به  م،يا را مصرف كرده ريپذ ديتجد ياز چند برابر سهممان از منابع آب شيآن معناست كه ما نه تنها ب

 .ميا كرده يدست دراز زين ندهيآ يها نسل ريناپذ ديمنابع تجد

 نيمتاسفانه نه تنها مردم ا يول ميدار يا شكننده طيدر حوزه آب شراداد: امروز ما  حيمسئول توض نيا

 ندارند. يمقوله توجه چندان نيبه ا زيكشور ن رانيگ ميبلكه مسئوالن و تصم رنديگ ينم يبحران را جد
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در شبانه روز است،  تريل 70 افتهيتوسعه  يكه سرانه مصرف آب در كشورها ياضافه كرد: در حال انينجف

 تريل 400از مرز  يروستاها حت يمصرف در برخ زانيو م رسد يم تريل 250به  رانيف آب در اسرانه مصر

 هم عبور كرده است.

سوم سرانه مصرف ما آب مصرف  كيآب ندارند  نيكه مشكل تام ييكرد: مردم در كشورها ديتاك يو

مصرف  تيريمد يبرا يفرهنگ ساز ياجرا شده برا ييها ها و طرح برنامه دهد ينشان م نيو ا كنند يم

 آب در آنها جوابگو بوده است.

رتبه اول را دارد كه  اياز لحاظ مصرف آب در دن رانيالبرز اظهار كرد: ا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 ندارد. يموجود همخوان يآب يها تيوجه با ظرف چيمصرف به ه رانيم نيا

 يبرا يديام ميكه داشت يخوب يها رشمسول ادامه داد: هر چند در سه سال گذشته به واسطه با نيا

بخش نبود و كشور در  تياصال رضا يبارندگ تيامسال وضع يشد ول جاديها ا از آبخوان يبازگشت قسمت

 قرار دارد. يا ژهيو طيشرا

ها جبران  آبخوان يباز هم كسر ميسال هم مثل سه سال گذشته بارش داشته باش 20افزود: اگر  انينجف

 .ميمصرف آب هست زانيم شيافزا جهيو در نت تيجمع شيروز شاهد افزاچون روز به  شود ينم

 يو مابق يدرصد كشاورز 90داد: اكنون شش درصد مصارف آب كشور در بخش شرب،  حيتوض يو

شود  ييصرفه جو يدرصد در مصارف بخش كشاورز 10كه اگر   شود يدر بخش صنعت مصرف م

 .رود يم نيآب شرب از ب  نيتام ينگران

بارش در البرز  يدرصد 38با كاهش   ،يجار يالبرز ادامه داد: در سال آب يا شركت آب منطقه ملرعايمد

سد در  نيا رهيمتر مكعب آب وجود دارد كه ذخ ونيليم 176و  اكنون در سد كرج  حدود  ميا مواجه بوده

 متر مكعب بود. ونيليم 178مدت مشابه سال گذشته 

سال  يعنيآب دارد  رهيد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش ذخدرص 31اظهار كرد: سد طالقان هم  يو
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 است. دهيمتر مكعب رس ونيليم 291متر مكعب بود اما اكنون به   ونيليم 419گذشته 

به دنبال  يجهاد كشاورز قياستان از طر ينيرزميو ز يسطح يكرد: با توجه به كاهش منابع آب انيب انينجف

 .مين هستممانعت از كشت تابستانه در استا

 رايبرق است ز يبه مشكالت افزوده شده و آن قطع يگريافزود: در بخش آب شرب البرز مشكل د يو

 .شوند يپمپاژ دچار مشكل م يها دستگاه شود يبرق قطع م يوقت شود يم نيعمده منابع آب از چاه ها تام

ه البرز در سال كرج و طالقان ب يآب از سدها يمترمكعب ونيليم 55 هيدرخصوص اختصاص سهم يو 

 .ميمترمكعب آن را جذب كن ونيليم 15موجود  يها تيبا استفاده از ظرف ميا گذشته گفت: تاكنون توانسته

بهبود  يمجاز برا ريغ يانسداد چاه ها يخود با اشاره با تالش برا يها از صحبت يگريدر بخش د يو

 ييمجاز آب در استان شناسا رياه غحلقه چ 400استان افزود: تاكنون هشت هزار و  يآبخوان ها تيوضع

  يمصارف كشاورز يرا برا  آب هيدرصد تخل 85از  شيمورد از آنها ب 200شده كه حدود سه هزار و 

 دهند. يانجام م

مازاد از  هيمتر مكعب تخل ونيليم 80هر سال  رمجازيغ يچاه ها نيا قيداد: از طر حيمسئول توض نيا

 شود. يم ماستان انجا ينيزم ريآب ز يها سفره
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 01/04/1400باشگاه خبرنگاران جوان مورخ  – دارند يشهر كشور تنش آب 280

 

 طيشرا نيهوا، تنها راه گذر از ا يدما شيها و افزا بارش ديمقام مسئول گفت: با توجه به كاهش شد كي

 مردم در مصرف آب است. يدرصد 20يصرفه جوئ

 ركليمد دزاده،يس يدعليباشگاه خبرنگاران جوان، س يگروه اقتصاد يگزارش خبرنگار اقتصاد و انرژ به

ماه هر سال به نام  ريگفت: از اول تا هفتم ت رانيآب و فاضالب ا يشركت مهندس انياداره ارتباط با مشتر

 يها در روز يلفمخت يها شعار يهفته دارا نيشده است كه ا ياردر مصرف آب نام گذ ييصرفه جو

 مختلف است.

 

 نسبت به مدت مشابه سال قبل يبارندگ زانيم يدرصد 52 كاهش

درصد كاهش  52نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  يبارندگ زانيادامه داد: امسال مطابق آمار، م او

 است. دهيبه ثبت رس يكاهش بارندگدرصد  36ساله،  52متوسط  نيانگيكه در م افتهي

 تيريندارد و در حال حاضر مد يخوب طيكشور شرا يكرد: متاسفانه از لحاظ بارندگ انيب دزادهيس

 است. يعبور از تنش آب ياقدامات برا نيتر از مهم يكيمصرف 

 يها ينيب شيكرد: طبق پ حيتصر رانيآب و فاضالب ا يشركت مهندس انياداره ارتباط با مشتر ركليمد

مصرف آب و صرفه  تيريبا مد نايقيكرده است و  دايپ شيدما از سال گذشته افزا نيانگيم يهواشناس

 .ميعبور كن طيشرا نياز ا ميتوان يدر مصرف آن م ييجو

 يتنش آب يشهر دارا 280هوا، تنها راه گذر  يدما شيها و افزا بارش ديادامه داد: با توجه به كاهش شد او

 مردم در مصرف آب است. يدرصد 20تا  15 ييگرم امسال، صرفه جوكشور از تابستان 

 20تا  15 مياضافه كرد: اگر ما بتوان رانيآب و فاضالب ا يشركت مهندس انياداره ارتباط با مشتر ركليمد
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با توجه  م،يعبور كن يبحران طياز شرا ميتوان يقطعا م م،يدر مصرف آب را داشته باش ييدرصد صرفه جو

ما باشد و متاسفانه  يت اصليجزو اولو ديمصرف با تيريپهناور است، مد يها ور ما جز كشوركش نكهيبه ا

 .ميبحران عبور كن نياز ا ميبتوان ميدواريام ،يكاهش بارندگ ليبه دل
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سايت خبري فرارو مورخ  - »ترين موج گرمايي تاريخ خشن«خاورميانه درگير با 

01/04/1400 

 
قبلي برابر شود يا هاي  ها كشور در خاورميانه يا با ركورد موج گرمايي باعث شده كه دماي هوا در ده 

درجه رسيد. موج گرمايي در حالي 50حتي شكسته شوند. به طوري كه دماي پنج كشور به باالي 

 خاورميانه را درگير كرده كه هنوز يك ماه تا رسيدن دما به ميزان اوج ساليانه خود مانده است.

 
 رو شدند. روبهترين موج گرمايي تاريخ براي اين زمان سال  گويند خاورميانه با خشن مي

به گزارش خبرآنالين به نقل از واشنگتن پست، پس از چندين ركورد شكني مختلف بخاطر گرما، دماي 

درجه رسيده؛ با حضور يك موج گرمايي دما در اين منطقه تقريبا  50هوا در مناطقي از خاورميانه به باالي 

 است.درجه باالتر از نرمال است و به نوعي خاورميانه پخته شده  10

هاي قبلي برابر شود يا  ها كشور در خاورميانه يا با ركورد اين موج گرمايي باعث شده كه دماي هوا در ده

درجه رسيد. موج گرمايي در حالي 50حتي شكسته شوند. به طوري كه دماي پنج كشور به باالي 
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 خود مانده است. خاورميانه را درگير كرده كه هنوز يك ماه تا رسيدن دما به ميزان اوج ساليانه

ها از گرماي شديد در حال  هاي تغييراقليم انساني شكل گرفته است، اين داستان در محيطي كه با تاثير

ترين مناطق كره زمين است كه با شرايط خشك  تكراري شدن هستند. خاورميانه هم اكنون يكي از گرم

 رسد. درجه مي40وهوايي دمايش به سادگي حدود  آب

 

 درجه50نه است؛ دما باالي اينجا خاورميا

درجه سلسيوس رسيد و چند  51دو هفته پيش دماي هوا در سويهان، شهري كوچك در شرق ابو ظبي به 

» متئوفرانس«درجه شد. به گفته اتين كاپيكيان، كارشناس هواشناسي شركت 52روز بعد اين عدد به 

بود و امسال اين ركورد شكسته  ميالدي 2017درجه در سال 51ركورد دماي اين شهر مربوط به دماي 

 شد. همچنين اين گرمترين دمايي است كه در ماه ژوئن امارات در تاريخ خود ديده است.
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درجه  51در استان خوزستان ايران هم » اميديه«در ديگر مناطق هم وضعيت به اين شكل است، دماي شهر 

 درجه رسيد. 50,9و حداكثر به حدود درجه 50در كويت هم دما به باالي » جهرا«شد. همچنين در شهر 

 درجه شد. 50همچنين در مناطقي در شمال عمان و مركز پاكستان دماي هوا به بيش از 

ها را نرم كند و مسافت  آهن آسيب برساند، آسفالت هاي راه تواند به مسير درجه مي 50رسيدن دما به باالي 

تواند با ايجاد  وهوا است و مي ما، بدترين نوع آبتر كند. گر ها را طوالني طي شده براي پرواز هواپيما

 سوزي در جنگل، منجر به مرگ افراد زيادي شود. فجايع بزرگي مثل طوفان، گردباد، سيل و آتش

 

 ترين موج گرمايي تاريخ خاورميانه درگير با خشن

رميانه و مركز آسيا خاو«دان اقليمي، درباره اين موج گرمايي در توييتر خود نوشته بود:  مكس هررا، تاريخ

 »اند. رو شده ترين موج گرمايي تاريخ براي اين وقت از سال روبه با خشن

شناس همچنين اشاره كرد كه در ارتفاعات هم ركورد دماي هوا شكسته شد. در بم در ارتفاع  اين اقليم

كه ارتفاع درجه بود. در مناطقي در جنوب ازبكستان و تاجيكستان  45,5متري از سطح دماي هوا  919

 درجه رسيد. 43,7و  44,7بااليي نسبت به سطح دريا دارند هم دماي هوا به 

متري سطح زمين به آسمان فرستاده شد هم دمايي  1500بالون هواشناسي كه فرودگاه امارات تا ارتفاع 

 داد. درجه را نشان مي 32,2حدود 

 

 در منطقه» گنبد حرارتي«

 Heat«ر زياد است كه همچنين از آن به عنوان يك گنبد حرارتي اين گرماي زودرس، نتيجه ايجاد فشا

Dome «شود. در واقع با افزايش دماي هوا و فشار چيزي به به شكل گنبد در اطراف شهر  هم شناخته مي

شود كه هواي گرم در داخل شهر  گويند، اين گنبد باعث مي به وجود بيايد كه به آن گنبد حرارتي مي
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 نشود.قرار بگيرد و خارج 

كند، اين  شود جريان هوا سمت شمال پيچ بخورد و احتمال بارندگي كاهش پيدا مي اين موضوع باعث مي

 تر بشوند. ها خنك شود كه گرما در منطقه باقي بماند و به طور همزمان ابر باعث مي

به سمت شود كه جو  خاورميانه و آسيا تاثير گذاشته، باعث مي هاي حرارتي مانند گنبدي كه بر گنبد

 شوند. ها موقع گرمايش منبسط مي عمودي برآورده شوند، چراكه گاز

هاي دمايي  ها هم شديد نيست، اما با اين وجود ركورد قدر جالب است بدانيد كه اين گنبد حرارتي آن

هاي  ها با انتشار گاز دهد كه سهم زيادي از علت اين اتفاق تاثير انسان شكسته شده است. اين نشان مي

اي و در نتيجه تغييراقليم است. به عبارت ديگر، گرمايش زمين باعث شده اتفاقاتي كه زماني به  نهگلخا

 شدند باعث ركورد شكني شوند. عنوان نوسانات معمولي شناخته مي

هاي گرمايي به شكل چشمگيري  »اكستريم«دهد كه در خاورميانه و شمال آفريقا تعداد  ها نشان مي گزارش

 ه است.افزايش پيدا كرد

هاي  داد كه با ادامه افزايش دما و افزايش رويداد اي كه چند سال پيش منتشر شده بود نشان مي حتي مطالعه

هايي از خاورميانه غيرقابل زندگي شوند. اين موضوع در  شديد گرمايي، اين امكان وجود دارد كه بخش

درجه سلسيوس 60افزايش دما به  هاي باال و هايي از خليج فارس كه امكان تركيب رطوبت با دما بخش

 ممكن است، واقعيت دارد.

 

 گزارش ناسا از موج گرمايي خاورميانه

اند كه دماي هوا حداقل در چهار منطقه خاورمينه در ايران، كويت، عمان و  هاي زميني نشان داده ايستگاه

ر مركز و جنوب آسيا هاي حاضر د اند. همچنين كشور درجه سلسيون را نشان داده50امارات عددي باالي 

 رو شدند. هاي باال و غيرمعمولي روبه هم دما



   

 

 

29 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

هم اتفاقي  2015ناسا درباره به وجود آمدن گنبد حرارتي در منطقه نوشته است: در تير و مرداد سال 

ترين فصل سال يك گنبد حرارتي در  مشابه در خاورميانه رخ داد، اما اين بار يك ماه زودتر از گرم

 د شده است.خاورميانه ايجا

ناسا هم چندي پيش با تاييد گزارش واشنگتن پست درباره موج گرمايي خاورميانه تصويري از وضعيت 

 دما و تاثير اين موج در منطقه منتشر كرده است.
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 اچهيسطح آب در راتييتغ يماهواره ا شيپا سنجش از دور صورت گرفت؛ يبا داده ها

 01/04/1400خبرگزاري مهر مورخ  – هياروم

 

 اچهيدر نيبه عنوان بزرگتر اچهيدر نيدهد كه سطح آب ا ينشان م هياروم اچهيدر يا ماهواره شيپا جينتا

 درصد كاهش داشته است. 10سال گذشته،  نسبت به مدت مشابه ران،يا يداخل

 
 

 شيبا استفاده از سامانه پا هياروم اچهيسطح آب در راتييبهنگام روند تغ شيگزارش خبرنگار مهر، پا به

 انجام شده است. رانيا ييكرانه توسط سازمان فضا يا ماهواره

و با  رانيا ييوسط سازمان فضادر سطح كشور (كرانه) ت يآب يها ها و پهنه بدنه يا ماهواره شيپا سامانه

 توسعه داده شده است. يبخش خصوص ياز توانمند يريبهره گ

 اچهيدر يسنجش از دور به نظارت بر مساحت آب يو فناور يا ماهواره ريسامانه با استفاده از تصاو نيا
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 كشور پرداخته است. يآب يها پهنه نياز مهمتر يكيبه عنوان  هياروم

از  ايبزرگ دن اچهيدر نيو پنجم ستيب فياست كه در رد رانيا يداخل اچهيدر نيبزرگتر هياروم اچهيدر

 .رديگ ينظر مساحت قرار م

 است. ايبزرگ آب شور دن اچهيدر نيو ششم انهيآب شور در خاورم اچهيدر نيتر بزرگ اچهيدر نيا

 راناي كشور كل مساحت ٪3از  شيمربع است كه معادل ب لومتركي 51،876 هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 است.

 39و  يفصل اي يرودخانه دائم 21كه  شود يم رآبيرودخانه س 60توسط مجموع  زيحوضه آبر نيا

 يها يرود) ورود (تلخه يچا يرود و آج نهيميرود، س نهيزر انيم نيهستند. از ا يا رودخانه آن دوره

 هستند. هياروم اچهيبه در ياصل
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 راتييتغ 1400ماه  بهشتيتا ارد 1399از خردادماه  8از دور لندست ماهواره سنجش  رياستفاده از تصاو با

 قرار گرفته و مساحت سطح آب آن برآورد شده است. شيمورد پا هياروم اچهيسطح آب در

 3007حدود  1399آبان  3 خيمربوط به تار اچهيمساحت سطح آب در نيكه كمتر دهد ينشان م ها يبررس

مربع  لومتريك 3466با حدود  1399خرداد  29 خيح آب مربوط به تارمساحت سط نيشتريمربع و ب لومتريك

 است.

 

 
 

 بهشتيارد 14 خيدر تار هياروم اچهيكرانه مساحت سطح آب در يا ماهواره شياستفاده از سامانه پا با

 اچهيبا زمان مشابه سال گذشته كه مساحت در سهيمربع برآورد شده كه در مقا لومتريك 3163حدود  1400

 درصد كاهش داشته است. 10حدود  اچهيدر نيبوده، مساحت ا لومترمربعيك 3529 حدود
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از عوامل  ،يمنابع آب تياز ظرف شيب يمنابع و مصرف آب و بارگذار نيعدم تعادل ب

روزنامه سبزينه  – ماهه شد9آب،  يبرا رود ندهيبستر خشك زا انتظار؛ رود ندهيزا يخشك

 02/04/1400مورخ 

 

اما هستند،  رود ندهيزا يخصوص كشاورزان، شاهد خشك همواره مردم اصفهان و به ريدهه اخ كي يط

بستر خشك  نيبه ا يماه گذشته، قطره آب9 يرفته كه ط شيپ ييتا جا طيها، شرا امسال با كاهش بارش

و  واملع رود، ندهيزا ياصفهان، در خشك يا شركت آب منطقه يزير و به گفته معاون برنامه دهينرس

 است. ليدخ يارياتفاقات بس

زردكوه  يها كوه گرفتن از رشته با سرچشمه رانيا يرودخانه منطقه مركز نيتر عنوان بزرگ به رود ندهيزا

و در  رود يم شيسمت شرق پ به لومتريك200حدود  رانيا يمركز ريدر كو ،ياريدر چهارمحال و بخت

از  يدر مقاطع يدائم نهرودخا نيا يمختلف ليدال به 80. متأسفانه از دههزدير يم يبه تاالب گاوخون تينها

. كارشناسان از جمله شود يباز و بسته م يدر مقاطع كوتاه ياجتماع يبنا بر فشارها ايزمان خشك و 

 زد،يانتقال آب به  يها رودخانه و طرح نياز اندازه بر ا شيب يرا بارگذار رود ندهيزا يخشك ياصل ليدال

ساالنه آب در باالدست  هيرو يبرداشت ب ني. همچندانند يانتقال آب م يها طرح ياز اجرا شيكاشان و... پ

در كنار  ها روگاهيو ن شگاهيبزرگ، پاال عيكله توسط پمپاژ و استقرار صنا خانه در محدوده سد تا پلرود

چند سال  يدامن زده است و متأسفانه ط رود ندهيزا يبحران طياست كه بر شرا يعوامل گريرودخانه از د

در  ينه دائمرودخا نيمردم و كشاورزان موجب شده كه ا ياجتماع يرهافشا يبرخ ينوع گذشته به

 بسته شود. گريد ياز زمان باز و در مقاطع يمقطع

 

 كند يم رييحقابه كشاورزان هر سال تغ زانيم

و  رود ندهيخشك زا تيوضع حياصفهان با تشر يا شركت آب منطقه يزير ارتباط، معاون برنامه نيهم در
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آب  زانيداشت كه بر اساس متوجه  ديگفت: با سنايبه ا شانيها حقابه ندادن ليكشاورزان از تحو هيگال

كه  يجار يآب لهمانند سا يسال در  نياست؛ بنابرا ريحقابه هر بخش متغ زانيموجود در هر سال، م

حقابه  زانيكم است، متناسب با آن م رود ندهيبه سد زا يداشته و حجم آب ورود ديكاهش شد يبارندگ

 .ابدي يكاهش م يبخش كشاورز

متحمل كشاورزان  رود، ندهيزا يو خشك يآب ياز ب يناش بيآس نيتر شيب كه نيا انيبا ب يميابراه بابك

 توان يسال گذشته، م هشت يحوضه ط نيا يهواشناس طيشرا يكرد: با بررس دياصفهان شده است، تأك

كشاورزان  هحقاب زانيشده، م ديتول رود ندهيآب در حوضه زا زانيها چه م سال نيمشخص كرد كه در ا

 داده شده است. ليها تحو از آن به آن زانيچقدر بوده و چه م

عنوان كرد:  م،يكن ينم يزير برنامه يسال خشك يها سال يبرا ،يترسال يها چرا در سال كه نيدرباره ا يو

 ،يمنابع آب تياز ظرف شيب يمنابع و مصارف آب و بارگذار نيعدم تعادل ب رود، ندهيزا زيدر حوضه آبر

مختلف  يها شبخ نيب تر شيست. رقابت بر سر مصرف هرچه با رود ندهيزا يدر خشك يعامل مهم

 ماتيتصم يمانع از اجرا زيمنابع آب و نبود سازمان حوضه آبر وستهيهم پ به تيريحوضه، عدم استقرار مد

مضر در سطح حوضه  يها ينگر يشاهد بروز بخش نيحوضه شده است؛ بنابرا نيدر سطح ا يو علم يفن

 اريبس يمشخص بود كه سال آب ته،ماه سال گذش ها از بهمن بارش زانيجه به م. با توميرودخانه هست زيآبر

 داشت. ميرو خواه شيرا پ يخشك

 

 نشده است رود ندهيزا يها موجب خشك بارش كاهش 

 نيعوامل موثر در بروز عدم تعادل ب يبند اصفهان با اشاره به دسته يا شركت آب منطقه يزير برنامه معاون

 ،يعيهستند. در حوزه عوامل طب يعيطب گريد يا و دسته يعوامل انسان يگفت: برخمنابع و مصارف آب 

حوضه  نيدما در ا نهات است. امروز نه نيزم شيمربوط به گرما رود ندهياتفاق در حوضه زا نيتر مهم

ها  و نوع بارش يمكان ،يزمان يالگو رييو تغ يصورت جزئ ها به بلكه شاهد كاهش بارش افته،ي شيافزا
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 نشده است. رود ندهيرودخانه زا يعوامل موجب خشك نيا ميگو يصراحت م اما به م،يهست

ها شده،  رودخانه يموجب خشك رود ندهيدر حوضه زا نيكرد: آنچه در كل كشور و همچن حيتصر يو

 ،يمختلف كشاورز يها مصارف در بخش شيموجب افزا تيعوامل در نها نياست؛ ا يعوامل انسان

 .شود يشرب، صنعت م

با هدف كنترل رسوب  يزداريآبخ يها مانند طرح يو مهندس يفن يها تيادامه داد: اگرچه فعال يميابراه

با  يزداريآبخ يراصوليغ يها تياست، اما فعال ديخاك مورد تأك شياز فرسا يريبه سدها و جلوگ يورود

 ير خشكاز عوامل موثر ب يكيبه  ليخود تبد ،يهدف كنترل آب و توسعه مصارف بخش كشاورز

است،  ديمف يمبان يبرخ تيباز مانند كارون با رعا يها در حوضه ها تيفعال ليقب نيها شده است. ا رودخانه

شدن  خشك تيبر حوضه و در نها تر شيب يباعث بارگذار تواند يم رود ندهيمانند زا يا بسته يها اما حوضه

 رودخانه و تاالب شود.

 

 تاس اديز رود ندهياز رودخانه زا پمپاژ

پمپاژ از  زانيحوضه م نيافزود: متأسفانه در ا رود ندهيدر حوضه زا يو مهندس ياقدامات فن يبا اشاره به برخ يو

هر سال از رودخانه و  ،يمياقل تينظر از وضع خصوص در باالدست، صرف است و كشاورزان به اديرودخانه ز

آب  ريدناپذيبه برداشت از منابع تجد ار دامنه مصارف يو حت كنند يبرداشت نم ازيمنابع آب در حد ن گريد

 شده است. نيو فرونشست زم ينيرزميز يها منجر به افت سفره تياند كه در نها توسعه داده

است، اما  يها مناسب و اصول حوضه يدر برخ ياريآب نينو يها اضافه كرد: اگرچه توسعه شبكه يميابراه

 ،ييو انتها يانيم يها خصوص در بخش به رود، دهنيهمچون زا يها در حوضه خشك طرح ليقب نيا ياجرا

 اشكال دارد. يجا

ها  رودخانه هيپا يها گفت: دب رودخانه هيپا ياصفهان با اشاره به دب يا شركت آب منطقه يزير برنامه معاون

باالتر  ينيرزميز يها كه سطح آب ييها معنا كه در زمان نيبه ا شود؛ يم نيتأم ينيرزميز يها از محل آب
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 دايآب افت پ نيكه سطح ا يزمان اام شود، يها م وارد رودخانه ينيرزميتراز كف رودخانه است، آب ز از

 .شود يتابستان خشك م اميخصوص در ا رودخانه به جهيورود آب به رودخانه قطع و در نت كند، يم

 

 رود ندهيزا يآن بر خشك ريو تأث ينيرزميز يها آب افت

 رود، ندهيدر زا يكشاورز يراصوليتوسعه ناكارآمد و غ يها متأسفانه طرح كه نيبر ا ديبا تأك يميابراه

 يانيو پا يانيم يها رودخانه شده است، ادامه داد: با كاهش آورد رودخانه در بخش نيا يموجب خشك

 يها شده سطح آب وجبآباد و... م در مناطق برخوار، نجف قيو عم قيعم مهين يها رودخانه و توسعه چاه

 يخود موجب خشك زيموضوع ن نيبرود كه ا نييمتر پا200تا  150مناطق تا عمق  نيدر ا ينيرزميز

 شده است. رود ندهيزا

 يها از آن به برداشت يها و بخش از كاهش بارش يناش يسال جار يآب ياصل ب كه نيا انيبا ب يو

 يسال شكبدون شك خ 97-96يخاطرنشان كرد: اگرچه امسال همانند سال آب گردد، يباالدست برم

 يبحران طيپس از عبور از شرا زيشده است، اما در سه سال گذشته ن رود ندهيزا يو خشك يآب يموجب ب

آب  نيداده شد، ا حيآنچه توض ليدل خوب در سطح حوضه، به يليخ يها و با وجود بارش97-96سال

 نشد. تيريحفظ و مد يدرست به

 

 كشور يمنطقه خشك مركز يسازه آب نيبهتر رود، ندهيزا سد 

آب به كشاورزان،  ليتحو يجا چرا به كه نياصفهان درباره ا يا شركت آب منطقه يزير برنامه معاون

خسارات مشخص شود؛ البته  نيپرداخت ا يمنبع مال ديكرد: با ديتأك شود، يخسارت كشت پرداخت نم

 نهيهز نيااز  يخشب ديبا يآب مشخص زانيبرداشت م يبه ازا عيصنا ،يآب با كم ياكنون در طرح سازگار

 ديبا ،يو كاهش آب در بخش كشاورز عيصنا نيا داريآب پا نيتأم يبه ازا ينوع را پرداخت كنند؛ به

 خسارت بپردازند.
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گفت:  دانند، يرودخانه م نيا يخشك يبرا يرا عامل رود ندهيوجود سد زا يبرخ كه نيدرباره ا يميابراه

ها ممكن است به اشتباه احداث  از ابزارها و سازه ياريسدر كشور همانند ب ديسدها در جهان و شا يبرخ

 است. رانيا يخشك مركز هدر منطق يآب يها سازه نيجزو بهتر رود ندهيشده باشند، اما معتقدم كه سد زا

هزار هكتار است، 80به  كينزد رود ندهيامروز مصارف ما در باالدست سد زا كه نيكرد: ا انيب يو

 يخشك همانند امسال، اصالً آب يها سد نبود، در سال نياگر ا ميندارد. تصور كن رود ندهيبا سد زا يارتباط

 .ميتصنعت نداش يآب شرب و حت نيتأم يبرا يو منبع ديرس يرودخانه نم دست نييبه پا

 يدر خشك ياديز يريصنعت، تأث كه نياصفهان با اعتقاد بر ا يا شركت آب منطقه يزير برنامه معاون

و  هزار كيتا  هزار كي نيب رود ندهيدر حوضه زا يديآب تول زانيداد: م حياست، توض نداشته رود ندهيزا

 ي. از سوشود يبرداشت م عيدرصد آب توسط صنا تنها شش زانيم نيمترمكعب است كه از ا ونيليم200

 ياز بخش كشاورز تر شيب اريدر بخش صنعت بس شده فيتوجه داشت كه مجموع اشتغال تعر ديبا گر،يد

 است.

 

 ميا نداده ديوعده آب جد عياز صنا كي چيه به 

 ديقول و وعده آب جد عياز صنا كي چيدر اصفهان گفت: به ه عيتوسعه صنا يها طرح يدرباره برخ يو

به اصفهان  فارس جياز خل يانتقال متيق گران اريسمت آب بس به عيكه صنا يلياز دال يكي ديو شا ميا نداده

پساب  توانند يكه م شده ديآهن تأك همچون فوالد و ذوب يعيمواره به صنااست؛ البته ه نياند، هم رفته

از محل  رياخ يها در سال ن،ياستفاده كنند. با وجود ا تيو در نها هيو تصف يآور اطراف را جمع يشهرها

 .ميا اصفهان نداده عيتوسعه صنا يها به طرح يديجد صيتخص چيآب خام، ه

 

 كشت برنج در اصفهان يينما بزرگ

رودخانه  يا هيحاش يها داد: بخش حيانتقادات نسبت به كشت برنج در اصفهان توض يدرباره برخ يميابراه
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مقدار  نيالبته ا كردند؛ يمحدود م ريمبادرت به كشت برنج در مقاد رباز،يو از د يطور سنت به رود ندهيزا

 شده است. يينما خصوص بزرگ نيدر ا تر شيمحدود بوده و ب اريكشت برنج در استان بس

است كه  ياصفهان و خوزستان به آب اتيكرد: ح حياصفهان تصر يا شركت آب منطقه يزير معاون برنامه

 يقرار دارد و ط يريخشك و كو يا . خوزستان همانند اصفهان در منطقهشود يم ديدر زاگرس تول

 توسعه صنعت و توسعه كشت برنج داشته است. يها مختلف طرح يها سال

 گريد يها با استان سهيتر از چهارهزار هكتار است كه در مقا : كشت برنج در اصفهان كمكرد حيتصر يو

 نياگرچه همچنان ا ست؛ين يمقدار قابل توجه رسد، يم زيهزار هكتار ن186به  يمانند خوزستان كه گاه

 حذف كند. زيمقدار را ن نيكشاورزان منطقه، ا يشياند شركت در تالش است با هم

 

 رمجازيغ يها مسدودكردن چاه يبرا يا قهمنط آب تالش 

 يا اظهار كرد: شركت آب منطقه رمجازيغ يها بستن چاه بر يمبن داتيتأك يبا اشاره به برخ يميابراه

تالش  نيو به ا كند يتالش م رمجازيغ يها آب، نسبت به مسدودكردن چاه عيعدالت در توز ياصفهان برا

 .كنند يرمجاز ميغ يها از كشاورزان اقدام به حفر چاه يچرا برخ ديد ديادامه خواهد داد، اما با

آب  يها بر سفره يو بارگذار ها يسال و وقوع خشك يتوسعه كشاورز يها طرح يبا اشاره به آثار منف يو

 ،ينيرزميز يها افت آب ليدل قبول كرد كه امروز به ديكرد: با انيب رود، ندهيدر حوضه زا ينيرزميز

 است. تر يبحران ها از دشت يدر برخ دهيپد نيها اتفاق افتاده كه ا از دشت ياريدر بس نيفرونشست زم

در مناطق  يا ماهواره ريبر اساس تصاو كه نيا انياصفهان با ب يا شركت آب منطقه يزير برنامه معاون

 ،ميهست نياستان، شاهد فرونشست زم يو شمال يدامنه و داران و مناطق مركز ه،يآباد، برخوار، كوهپا نجف

از  شيدامنه و داران ب ناطقم يها در آبخوان ينيرزميافت سطح آب ز نيانگيم 93تا  63داد: از سال حيتوض

 متر بوده است.40متر و اصفهان و برخوار 30آباد  متر، نجف20 يجنوب اريمتر، منطقه مه35

است؛  تمدن كيمرگ آبخوان، مرگ كشاورز و مرگ  يبه معنا نيكرد: فرونشست زم حيتصر يميابراه
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 .ميمواجه هست زگردهايدر اصفهان با دو منبع فرونشست و ر رود، ندهيزا يكه امروز با خشك ييتا جا

 

 كند يريگيرا پ رود ندهيزا يايطرح اح روين ريوز 

 طياستان اكنون در شرا نيا كه نيگفت: با توجه به ا زياصفهان ن يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 يايطرح اح ه،ياروم اچهيهمانند در شود يدرخواست م رويرد، از وزارت نقرار دا يا ژهيو و يبحران

 كند. يريگيو رفع چالش آب استان با قدرت پ يدگيرس يرا برا رود ندهيزا

مصرف و  يالگو تيمردم اصفهان، رتبه اول كشور را در رعا كه نيبا اشاره به ا فروش شهيش منصور

اكنون شهر اصفهان با كمبود  ن،ياظهار كرد: با وجود ا در مصرف آب، برق و گاز دارند، ييجو صرفه

 آب  شرب مواجه است. هيمترمكعب در ثان3/4

برق بپردازند، گفت:  ديبه تول توانند ينم يآب كم ليدل استان اصفهان به يها روگاهياكنون ن كه نيا انيبا ب يو

 اقدام كند. درو ندهيبه زا گريد يها نسبت به انتقال آب از حوضه ديبا رويوزارت ن

بزرگ استان اصفهان در رابطه با  يها چالش گرياصفهان افزود: از د يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 نيشدن ا مستعد است و خشك يكشاورز يهزار هكتار از اراض100نرفتن  ركشتيبه ز ،يآب يو ب يآب كم

مر موجب شد كه امسال ا نيها به كانون گرد و غبار شده است كه هم شدن آن ليموجب تبد ياراض

 ناسالم داشته باشد. يروز هوا21اصفهان 

خود  تيمكلف است با توجه به مسئول زين ستيز طياساس، سازمان حفاظت مح نيخاطرنشان كرد: بر ا يو

 نيكند تا ا تيحما يتاالب گاوخون يايو اح رود ندهيزا يآب برا نيتأم يها بخش، از طرح نيدر ا

 ارزشمند بوم ستيز
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 –ميها با كمبود آب در كشور مواجه شد يدنبال كاهش بارندگ به امسال :روين ريوز معاون

 02/04/1400باشگاه خبرنگاران جوان مورخ 

 

و به طور  ميمواجه شد يدر كشور امسال با كاهش بارندگ مياقل رييتغ ليگفت: متاسفانه به دل يسخام

 .شود يواضح كمبود آب حس م

 يزاده خامس يباشگاه خبرنگاران جوان، قاسم تق يگروه اقتصاد يگزارش خبرنگار اقتصاد و انرژ به

 يشاهد ترسال 97در كشور، در سال  يشكسالدر امور آبفا گفت: ما بعد از دوازده سال خ روين ريمعاون وز

 استان كشور شد. نيدر چند ليآسا باعث س ليس يها كه باران يبه طور ميبود

كه  يبه طور م،يدر كشور مواجه شد يامسال با كاهش بارندگ مياقل رييتغ ليادامه داد: متاسفانه به دل او

 به طور واضح كمبود آب را حس كرد. توان يم

 يدارا ندهيسال آ 5تا  رانيا  ،يسازمان هواشناس يها ينيب شيكرد: طبق پ حيتصر ورين ريوز معاون

قابل استناد  يسازمان هواشناس يها ينيب شيموضوع صحت ندارد و پ نياست، به نظر من ا يخشكسال

 .ميدر كشور باش ياريبس يها ما شاهد بارش ندهيچرا كه ممكن است سال آ ست؛ين

 شود، يبرگزار م يبه طور هفتگ روين ريو سند آب كه با حضور وز تيريددر ادامه در خصوص م يخامس

 ريوز 4 يشده و به امضا نيكشور تدو يآب يها كرديرو نييسند در چند بخش و با تع نيكرد: ا حيتصر

شده است  ديق ندس نيكه در ا يبه طور شود، يسند اداره م نيكشور با ا يآب ندهيآ مياست و معتقد دهيرس

 مختلف برداشت شود. يها در بخش ندهيآب در آ انزيكه چه م

استان ما در حال كشت برنج  17متاسفانه  يبرنج بكارد، ول تواند ياستان كشور م كياضافه كرد: فقط  او

شود و  يبررس تر قيدق ديموضوع با نيهستند، به نظر من ا يتنش آب يها دارا از آن يهستند و بعضا برخ

 كشور را در گام نخست آب بداند. يب بناجمهور منتخ سيرئ ميدواريام
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 كيكه در  ميباور كن ديشده است و با مياقل رييتغ كيكرد: كشور ما دچار  انيب روين ريمعاون وز ،يخامس

 تيدرصد از جمع 50درصد از مساحت كشور ما خشك است و  85 م،يكن يم يخشك زندگ نيسرزم

 وجود دارد. يمنابع آب درصد 20كه تنها  كنند يم يزندگ يكشور ما در نقاط

كشور با توجه  يها سد ريكشور اضافه كرد: در حال حاضر ذخا يها سد ريبا اشاره به ذخا روين ريوز معاون

 28درصد آب وجود دارد و تنها  60 يال 50بالغ بر  يزيكه چ يمطلوب است به طور رياخ يها ليبه س

 .ميكشور را دار يها در سد ريدرصد كاهش ذخا

 نيو قطعا ا ميا آب در كشور نداشته يبند رهيكرد: خوشبختانه تا به امروز ج حيتصر انيه در پاادام يخامس

 يها روگاهين ريو كمبود آب در ذخا ياست و با توجه به كاهش بارندگ ريمردم امكان پذ يمهم با همكار

 هم اعمال شود. يخاموش نيكمتر ميدواريدر كشور، ام يبرق آب
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 03/04/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – در مصرف آب ريكوموفق كشاورزان  تيريمد

 

 زد،يخشك كشور مانند  يها : كشاورزان استانديگو يم يكل دفتر امور آب وزارت جهاد كشاورز ريمد

اند زودتر از  آب مواجه بوده تيكه عمدتاً با محدود يخراسان رضو و ياصفهان، فارس، خراسان جنوب

 اند. سازگار كرده يمقابله با خشكسال يها خود را برا استان گريد

در  ژهيدرصد از مساحت كشور بو 97از  شينوشت: امسال در ب رانيروزنامه ا _ زانيم يخبرگزار

 يدار بلند مدت كاهش معنا نيانگيقبل و م يعبارش نسبت به سال زرا زانيم ،يو جنوب يشرق يها استان

وارد  يب جدي)، آسشود يم ياري(كه از آب باران آب ميمسأله باعث شده نه تنها به كشت د نيداشته و ا

 شوند يم رابيها س شده پشت سد رهيها، قنوات و آب ذخ كه با چاه زين يكشاورز يآب يشود بلكه اراض

 دچار كمبود آب شوند.

در  ديتول تيبه تثب تواند يآب م نهيو مصرف به يمصرف آب كشاورز تيريقطعاً مد يطيشرا نيچن در

از قبل  كيدور و نزد يها كشاورزان در استان نكهيمگر ا ستين سريامر م نيبخش كمك كند و ا نيا

 450آب تنها  بمتر مكع كي يبرداشته باشند. در حال حاضر كشاورزان ما به ازا نهيزم نيرا در ا ييها گام

 .ستيمانند امسال ن يسال كم آب يبرا يكه رقم خوب كنند يم ديتول يگرم محصول خشك كشاورز

خشك  يها : كشاورزان استانديگو يم يكل دفتر امور آب وزارت جهاد كشاورز ريمد »يسرافراز رضا«

 آب مواجه تيكه عمدتاً با محدود يو خراسان رضو ياصفهان، فارس، خراسان جنوب زد،يكشور مانند 

اند در  توانسته تراند و به سازگار كرده يمقابله با خشكسال يها خود را برا استان گرياند زودتر از د بوده

به  شهيهستند كه هم يها مانند افراد استان نيموفق باشند. در واقع ا يمصرف آب كشاورز تيريمد

و  النيمانند گ يپر آب يها استان يآن عادت دارند، ول يها تيبا حقوق ثابت و اندك و محدود يزندگ

 طيدر شرا يزندگ يتا خود را برا كشد يمنابع آب در دسترس شان بوده قطعاً طول م شهيمازندران كه هم
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 آماده كنند. يكم آب

از استان تهران با كمبود قابل توجه  يدر همه نقاط كشور بجز در نقاط يجار ي: در سال زراعديافزا يم يو

 ميدر سراسر كشور از جمله گندم د ميبه كشت د يجد بيأله موجب آسمس نيو ا ميرو بود بارش روبه

هم كه  ييها گندم در جا ميكشت د يشده است. كمبود بارش و پراكنش نامناسب باران در اراض

نداشته باشد و متأسفانه با  ينبرده موجب شده عمالً برداشت صرفه اقتصاد نيصددرصد محصول را از ب

 .ميكن كيمحصول استراتژ نيبه گندم اقدام به واردات ا ازين نيتأم يبرا ديكه با ميمواجه هست يطيشرا

با  يهم وجود خواهد داشت. و يآت يها و قطعاً در سال ستيمختص امسال ن مياقل رييتغ نيا يگفته و به

هزار هكتار آن  130و  ونيليم 2 يكشاورز يآب يهكتار اراض ونيليم 8,5در حال حاضر از  نكهياشاره به ا

 نينو يها وهياز ش استفادهاست كه  نيا تي: واقعكند يم ديشده است، تأك زيتجه ياريآب نينو زاتيه تجهب

 .رساند يمصرف آب نم تيريما را به مد يمصرف آب را كاهش دهد، ول تواند يم ياريآب

نظر  به و ميجز كنترل مصرف ندار يا چاره ميبرس يخشكسال طيدر شرا داريپا ديبه تول ميخواه ياگر م ما

است كه از  نيا يآب در بخش كشاورز تيريو مد نهيمصرف به يتنها راهكار ما برا يفعل طيمن در شرا

 ستميمجهز به س ار ينيزم ي. ما اگر حتميآب به كشاورزان بهره ببر ليتحو يهوشمند برا يها كنتور

قطعاً در  ميبده لياو تحو نيهر چقدر كشاورز آب بخواهد به زم گريد يو از سو ميكن نينو ياريآب

 .ميا مصرف آب موفق عمل نكرده تيريمد

را كه ما  يدر حد ياريآب زاتيآن امكان توسعه تجه نيپائ تيفيآب و ك يشور ليدل به زدي استان

و  يخشكسال طيدرك درست كشاورزان از شرا ليدل استان به نيكه ا مينيب يم يندارد، ول م،يخواه يم

 هك كند يخاطرنشان م يرا دارد. سرافراز ير مصرف آب كشاورزد ييجو صرفه تينها يلمس كم آب

 يها كار ميتوان ينم يشده است و با اعتبارات محدود دولت ريفراگ ياست كه خشكسال نيا تيواقع

 يشتريو الزم است دولت با عزم ب ميمصرف آب انجام ده تيريمد يبرا ميرا كه در ذهن دار يشاخص



   

 

 

44 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 آب كنترل شده به كشاورزان باشد. ليتحو تواند ياقدام هم م نيتردار تيبخش شود و اولو نيوارد ا

در  كنند يم ديگرم ماده خشك تول 450متر مكعب آب تنها  كيحال حاضر كشاورزان ما با مصرف  در

 لوگرمي/. ك9رقم از چند سال گذشته از  ني. البته اميده شيافزا لوگرميك 2را به  زانيم نيا ديكه با يصورت

تمام تالش خود را  دي: باكند يم حيتصر يامور آب وزارت كشاورز رياست. مد دهيرس گرملويك 1,4به 

 ي. از سوفتدياتفاق ن يزراع يبلكه در اراض يباغ يكشت نه تنها در اراض ريتا توسعه سطح ز ميانجام ده

 يمنابع آب تيبا محدود نياز ا شيكه پ يو شمال يغرب يها در استان ژهيبو يور بهره شيسمت افزا به گريد

. اغلب مزارع خراسان ميگلخانه غافل نشو شتو در آخر از توسعه ك م؛ياند برو رو بوده روبه يكمتر

گذشته با كمبود  يها است كه در سال ييها از استان يكي ي. خراسان رضوشود يم ياريكم آب يرضو

خوب كشاورزان  يرو بوده، اما اقدامات انجام شده و همكار روبه يبخش كشاورز يآب برا ديشد

 داشته باشد. آبمنابع  تيريدر مد ياستان عملكرد خوب نيموجب شده ا

: مجموع سطح ديگو يم يخراسان رضو يآب و خاك سازمان جهاد كشاورز ريمد »يجواد جعفر«

منابع آب اغلب  تيخاطر محدود هزار هكتار است، اما به 705استان حدود  نيا يآب يو باغ يزراع ياراض

 .شوند يكشت م ياريكم آب طيامزارع در شر

 ونيليم 400و  ارديلياستان حدود چهار م ي: آب موجود و در دسترس بخش كشاورزكند يم حيتصر يو

 قاتيآب استان توسط كارشناسان مركز تحق يور مطالعات طرح جامع بهره يگفته و مترمكعب است. به

 كياستان به تفك يت كشاورزآب محصوال يور آغاز شده است و بهره 96استان از سال  يكشاورز

 يبرنامه در راستا ريز 64برنامه و  14طرح  نيمحاسبه شده است. در ا يو باغ يزراع حصوالتم

 1,16عدد در سال شروع برنامه  نيشده است. ا نيتدو يور بهره شيمصرف آب و افزا يساز نهيبه

. ابدي يم شيبر مترمكعب افزا لوگرميك 1,88به  1405ساله تا  10برنامه  يبرمتر مكعب بوده كه ط لوگرميك

احداث  ،يو باغ يمحصوالت زراع يخطوط انتقال آب، به زراع ياجرا ،ياريآب نينو يها سامانه ياجرا
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مصرف آب  يساز نهيبه يها ها و آموزش بهره برداران از جمله برنامه ها، پوشش دار كردن باغ گلخانه

 است.

درصد  87است. در واقع  قيعم يها استان عمدتاً چاه يبع آبمنا ي: دراستان خراسان رضوديافزا يم يو

 نيها تأم ها و چشمه شامل رودخانه يسطح يها از آب يو مابق ينيزم ريز يها استان از آب يمنابع آب

استان تحت  ياز اراض رهزارهكتا 181تاكنون بالغ بر  نينو يها شروع طرح توسعه سازه ي. از ابتداشود يم

 است.پوشش قرار گرفته 
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 – رانيا نيمزمن در كم يآب كم؛ دهد ينشان م يشدت خشكسال يمكان عيتوز شيپا

 03/04/1400دنياي اقتصاد مورخ روزنامه 

 

كمبود آب در  اي يآب كم شود؟ يم يمزمن منته يآب موقت به كم يخشكسال يها دوره اياقتصاد : آ  يايدن

عرضه و  نيحاصل عدم توازن ب يآب شده است. كم ليدر جهان تبد جيرا يا دهيبه پد رياخ يها دهه

 افتو  يكاهش عرضه آب سطح ليدل به يخشكسال يها عدم توازن در دوره نيآب است. ا يتقاضا

رشد  ت،يجمع شي. در سمت تقاضا، در اثر روند افزاشود يم ديتشد ينيرزميتراز آب ز يجيتدر

عرضه و  يدو سو ندي. برآميآب هست يتقاضا شيشاهد افزا عيو گسترش صنا يانرژ ديتول ،يكشاورز

 است،خشك كشور شده  مهيدر مناطق خشك و ن ژهيو به يآب كم دهيو استمرار پد ديبه تشد يتقاضا منته

. در شود ياحساس م يآب تا متوسط باز هم كم فيخف ينرمال و ترسال يها در دوره يكه حت يبه نحو

شده است! در  ليتبد يدائم بايتقر دهيپد كيبه  يكه رخداد خشكسال كنند يعموم تصور م يطيشرا نيچن

عارضه  كيبه  ليدر حال تبد يآب اما كم شود، يگذرا و موقت محسوب م يا دهيپد يكه خشكسال يحال

 مزمن در كشور است.

واحد علوم و  ،يآب دانشگاه آزاد اسالم-استاد گروه عمران انيبهرام ثقف يكه از سو يليتحل براساس

واحد علوم و  ،يآب دانشگاه آزاد اسالم-عمران يآموخته دكترا دانش انيكالچ ايتهران و رو قاتيتحق

 ل،يتحل نيا اسشده است. براس ليتحل 1399-1400 يدر سال آب رانيا تيشده، وضع هيتهران ته قاتيتحق

 فيضع ياهيو پوشش گ اديز ليو تعرق پتانس ريگرم، تبخ يهوا ز،يناچ ياز بارندگ يريتصو يخشك  واژه

 ييآب و هوا نيانگيم طياست كه براساس شرا يمياقل يبند از طبقه ينوع ي. خشككند يم يرا تداع

و  يزمان يژگيو كي ي. در مقابل، خشكسالشود يمحسوب م يدائم يژگيو كيدرازمدت شكل گرفته و 

مكان  كيرطوبت) در  اي( يآن بارندگ يكه ط شود يگفته م يدوره زمان كياست و عموما به  يموقت
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 يرطوبت معمول) آن منطقه باشد. دوره زمان ايمورد انتظار ( يطور مستمر كمتر از بارندگ به نيمع

مختلف در هر  يها و سپس بارها به تناوب و با شدت ابدياز چند ماه تا چندسال ادامه  تواند يم يخشكسال

طور  به تواند ي(كاهش) بارش است كه م يعيحاصل نوسان طب يخشكسال ،يتكرار شود. به عبارت مينوع اقل

 هيكل يشناس ميرا مختل سازد. از نظر اقل طيمحصول و رابطه متوازن انسان و مح ديتول ات،يگذرا روند ح

 اي( يدر معرض وقوع خشكسال ييآب و هوا يرهايمثبت) در متغ اي( يوجود نوسان منف ليدل مناطق به

خشك، نمود  مهياز جمله مناطق خشك و ن ها، مياقل يدر برخگونه نوسانات  ني) هستند. هرچند ايترسال

 مياقل رييتغ دهيگسترده، پد قاتياست. براساس تحق دتريداشته و اثرات آن شد يتر آشكارتر و محسوس

حاصل از  يدما شيآنكه افزا ژهيو دارد. به يخشكسال اتيخصوص يرو يجيرو البته تد يجد راتيهم تاث

 آب و لذا كاهش عرضه آن دارد. ريبر تبخ دكنندهياثر تشد مياقل رييتغ

-يو اقتصاد يكيدرولوژيرطوبت خاك)، ه اي مي(د يكشاورز ،يبه چهار دسته هواشناس يخشكسال

بازه  كيمنطقه خاص در  كيدر كمبود بارش در  شهير يهواشناس ي. خشكسالشود يم ميتقس ياجتماع

پس از  ريكه با تاخ يكيدرولوژيه يد. خشكسالنرمال دار اي نيانگيم طينسبت به شرا نيمع يزمان

 ينيرزميرودخانه، حجم مخازن و تراز آب ز يده آب زانيبا كاهش م دهد، يرخ م يهواشناس يالخشكس

و  يخود بر دو دسته آب سطح يكيدرولوژيه ي. خشكسالكند يم ييخودنما نيانگيم طيبا شرا سهيدر مقا

چند  اي كياغلب  يآب سطح يبه خشكسال يهواشناس يخشكسال لي. تبدشود يم ميتقس ينيرزميآب ز

رطوبت خاك  زانيكه م ي. هنگامانجامد يها به طول م چند ماه تا سال ينيرزميز  آب يو به خشكسال اهم

و به  شود يرطوبت خاك) غالب م اي( يكشاورز يخشكسال ابد،يكاهش  اهيگ ينقطه پژمردگ يكيبه نزد

و  ياقتصاد يها بخش ي. مهاجرت و كاهش محصوالت كشاورزرساند يم بيآس ميمحصوالت د

 .آورد يفراهم م ياجتماع -ياقتصاد يبروز خشكسال يبرا يو بستر دهد يقرار م ريرا تحت تاث يماعاجت
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 كيبه  ليدر حال تبد يآب اما كم شود، يگذرا و موقت محسوب م يا دهيپد يكه خشكسال يحال در

و  يشرب، كشاورز يها و در بخش يآب كم يها آب در دوره نيامعارضه مزمن در كشور است. فشار ت

 يمنف النيرا در ب دهيپد نيكه اثر انباشته ا شود يمنتقل م ينيرزميصنعت در اغلب مناطق به بخش آب ز

و  يخشكسال يها در دوره ،يي. از سوميشاهد هست ينيرزميآب ز ريمترمكعب در ذخا ارديلياز صد م شيب

را بر  يريناپذ و اثرات جبران ابدي يبه شدت كاهش م ياز منابع آب ستيز طيسهم مح ،يآب به دنبال آن كم

 يكه انباشت كسر ينحو هاست، ب انيمهم كشور نما يها . مانند آنچه در اغلب تاالبگذارد يم يجا

كه  يتا زمان شود يها منجر م تاالب يخشك شدن نسبتا دائم ايبه كاهش تراز آب  يطيمح ستيز انيجر

 كند. رابيطور موقت بتواند آنها را س به ديشد يترسال كيوقوع 

 يالگو راتييمنطقه و تغ كي يتيجمع عيتوز رييتغ اي)، رشد WMO( يهواشناس يگزارش سازمان جهان طبق

هستند.  يجامعه در مقابل رخداد خشكسال كي يريپذ بيآس زانيعوامل موثر بر م نيتر مهم ديمصرف و تول

بر  زيناكارآمد ن ايف يضع يها استيو س ستيز طيمح بيتخر ،ياراض يكاربر رييعوامل، فقر، تغ نيدركنار ا

 تيماه ليدل . بهكنند يم ديرا تشد يجامعه اثرگذار بوده و خسارات حاصل از خشكسال يريپذ بيآس شيافزا

 تيريمد ازين شيآب، پ بارش و روان ينيب شيو پ شيپا ياتيتوسعه ابزار عمل ،ي(خزنده) خشكسال يجيتدر

در بخش  يخشكسال ريفراگ تيري. جهت مدنديآ يآن به حساب م يو كنترل اثرات منف يخشكسال سكير

 ياتيعمل يابزارها نياز ا يبردار بهره ،يريگ ميو تصم يزير در حوزه برنامه يا رسازهيبر اقدامات غ آب، عالوه

و شناخت عوامل  يانواع خشكسال يزمان-يمكان يالگوها شيو پا يريگ اندازه ،يساز ي. كم1دارد:  تياهم

مصرف با  يبر منابع آب و الگو ياثرات خشكسال نيي. تع2و  يرخداد خشكسال برموثر  يمياقل ريو غ يمياقل

 ش،يپا يها در توسعه سامانه ييابزارها نياز مناطق جهان، چن ياري. در بسيو اقتصاد يلحاظ عوامل اجتماع

 .شوند يبه كار گرفته م يلخشكسا تيريو مد هشدار شيپ

 يگزارش مل ژهيو اتيو منابع آب ه يدرولوژيتوسط كارگروه ه 1398سال  يها يابيارز براساس
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 نيتر ياز طوالن يكيدر معرض  1396-1397تا  1386-1387 يآب يها در حدفاصل سال رانيا ها، البيس

 نيدتريكارگروه، شد نيدر گزارش ا يساله مورد بررس 30قرار گرفت. در دوره  يخشكسال يها دوره

 نيانگيساله بعد از آن، م 11دوره  يمشاهده شد و ط 1386-87 يدر كل پهنه كشور در سال آب يخشكسال

 نيدتريدر شد نكهيدر حدود نرمال بود. تا ا اي) يطور مستمر كمتر از نرمال (خشكسال بارش كشور به

اسفند  يينااستث يها البيآن شاهد س يكه ط 1397-98 يسال آب ،يبه ترسال يانتقال خشكسال طيشرا

 يبارش يرا با ثبت ركوردها  يخشكسال رهيزنج م،ياز نقاط كشور بود ياريدر بس 1398 نيو فرورد 1397

-1399 يقطع كرد. متعاقباً سال آب ريسال اخ 30در دوره  يهواشناس يترسال نيدتريو رخداد شد سابقه يب

 فراتر از نرمال همراه بود. يبا بارش زين 1398

 يباالتر از نرمال در سال آب يدرازمدت و دما نيانگيكمتر از م يها از بارش يناش يبا بروز خشكسال اما

در اكثر نقاط كشور به صدا در آمد.  ديشد يآب زنگ هشدار بحران كم گري)، بار د1399-1400( يجار

 و ي، ورود1400خرداد  يدر ابتداكشور  يسدها تيدرخصوص وضع رويطبق گزارش وزارت ن

درصد كاهش نشان  27و  47 بيگذشته به ترت يكشور نسبت به سال آب يآب در مخازن سدها يموجود

آخر  تياز اول مهر لغا يجو يها زشيارتفاع كل ر رو،يبراساس آمار وزارت ن ني. همچندهد يم

 ابهمش  دوره نيانگيم ياست كه نسبت به بارندگ متر يليم 128بالغ بر  1399-1400 يسال آب بهشتيارد

و  ني. مجموع بارش فرورددهد يدرصد كاهش نشان م 41از  شي)، بمتر يليم 217درازمدت (معادل 

بارش نسبت به  يدرصد 60از  شيبوده كه نشانگر كاهش ب متر يليم 20در كل كشور حدود  بهشتيارد

از مناطق  يبرخدر دو ماه اول فصل بهار در  زيبارش ناچ نيدوره دو ماهه است. ا نيدرازمدت در ا نيانگيم

 ،يطبق گزارش سازمان هواشناس يعنوان شده است. از طرف سابقه يسال گذشته ب 50كشور در حدود 

/ 1بوده كه  گراد يدرجه سانت 14/ 4خرداد)  2مهر تا  ياز ابتدا ( يجار يسال آب يكشور ط يدما نيانگيم

 است. يبازه زمان نيهم درگذشته  يسال آب نيانگيم نيتر از مشابه درازمدت و همچن درجه گرم 1
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 يمقدار بارش ستگاهيا 66در سطح كشور،  ستگاهيا 266 يبيشبكه ترك كي يبررس يآمار جينتا براساس

در  يجار ينخست سال آبماه  8 يرا ط نيانگياز م شتريبارش ب ستگاهيا 7و تنها  نيانگيدر محدوده م

 نيتر اولاز متد يكي ليتحل ياند. بر مبنا كرده افتيساله) در 42دوره درازمدت ( كيبا  سهيمقا

درصد از مساحت  SPI) ،4/ 2به نام شاخص بارش استاندارد شده ( يهواشناس يخشكسال يها شاخص

/ 5متوسط،  يدرصد خشكسال 30/ 4 د،يشد يدرصد خشكسال 16/ 7 د،يشد اريبس يكل كشور خشكسال

 ررا از مه فيضع يدرصد ترسال 0/ 1نرمال و تنها  طيدرصد شرا 18/ 9 ف،يضع يدرصد خشكسال 31

 اند. تجربه كرده 1400 بهشتيارد انيتا پا 1399

در هرمزگان، خراسان  بيبه ترت يدر سطوح استان يدرجه خشكسال نيدتريشد ل،يتحل نيهم براساس

تهران، البرز، بوشهر،  يها استان كه ياست، درحال  و فارس رخ داده ياريچهارمحال و بختكرمان،  ،يرضو

شدت  نيشتريب ،يا نقطه اسياند. در مق به نرمال را تجربه كرده ليمتما يبارش تيسمنان و مازندران وضع

 است. بندرعباس حاكم بوده  ستگاهيدر ا يخشكسال

 يتا انتها يجار يسال آب يشاخص خشكسال ياستان نيانگينقشه دوره بازگشت متناظر با م ك،ي شكل

 يبودن خشكسال دتريدهنده شد (اعداد دوره بازگشت باالتر به سال نشان دهد يرا نشان م بهشتيارد

 كمتربا دوره بازگشت  يكشور در معرض خشكسال يها از استان يميشكل، حدود ن نياست).  براساس ا

سال  30از  شيب يدوره بازگشت كم يخشكسال تيوضع نيتر يا بحرانسال هستند. استان هرمزگان ب 5از 

و فارس با  12با  ياري، كرمان و چهارمحال و بخت13با حدود  يخراسان رضو يها . استانكند يرا تجربه م

 .رنديگ يقرار م يبعد يها سال در رده 11

 6آمده است.  كيدر جدول  زيدرجه دو كشور ن زيآبر يها در حوضه يو دوره بازگشت خشكسال شدت

 ديشد يدر معرض خشكسال بهشتيارد انيتا پا يسال آب يدرجه دو از ابتدا زيحوضه آبر 30حوضه از 

 يها ليمس-مهران-قوم و كل قره  ج،يسد-بندرعباس يها حوضه ياند كه دوره بازگشت آن برا قرار گرفته
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ارس، هراز و  ه،ياروم اچهيمك، درن اچهيدر تيپرجمع يها سال است. در حوضه 28از  شيب ،يجنوب

زهره و كرخه، دوره بازگشت  -يجراح ،يو هراز، گاوخون دروديسف نيب يها سو، رودخانه قره

 تدوره هف نيكارون بزرگ ا يعنيكشور   حوضه نيتر مشابه حدود پنج سال و در پرآب يها يخشكسال

 سال برآورد شده  است.

و  شتريبه مراتب ب يسطح يها افت آب زانيم رياخ يها در سالكه  دهد ينشان م رويوزارت ن يها گزارش

برداشت آب  شياز افزا يناش تواند يم دهيپد نيا لياز دال يكيكاهش در بارش است.  زانياز م دتريشد

كه هر دو متاثر از  در حال افت باشد ينيرزميآب ز يها ها توسط سفره رودخانه هيكاهش تغذ زيو ن يسطح

 يكيدرولوژيه يكاهش آب در دسترس و شدت خشكسال جه،يدخالت انسان در چرخه آب است. در نت

از  توان يرا م تيواقع نينمود داشته است. ا يهواشناس ياز شدت متناظر خشكسال شتري) بي(آب سطح

 زين يجار يسال آب رها د كاهش بارش زانيبه سدها نسبت به م يآب ورود كاهش روان زانيم سهيمقا

 يهواشناس يخشكسال لياز آنچه در تحل دتريرا شد يكمبود آب سطح ميانتظار دار ني. بنابراافتيدر

 ازمندين ريتفس ني. البته ادهد ينشان م ينسب شيافزا زيكه دما ن ژهيو به م،ياحساس كن ميشاهد بود

 است. شتريب يها يبررس

تا  افتد، ياتفاق م يبارش كشور در هشت ماه نخست سال آب درصد90 كيطور معمول نزد آنجا كه به از

انتظار داشت. آنچه  توان يكشور را نم يخشكسال طيدر شرا يا عمده رييتغ يجار يسال آب انيپا

 يها زشيرنامناسب  عيدر تابستان بدل خواهدكرد، توز يآب كم  يرا به بحران جد يبارش و كم يخشكسال

باالتر از نرمال  يكمتر از نرمال در فصل بهار) و دما اريبس يها وقوع بارش ژهيو (به يدر طول سال آب يجو

 يها آب در بخش نيتام ،يجار يسال آب يمخازن سدها تا انتها ريبا كاهش ذخا رود ياست. انتظار م

آب  ريشود. ذخا رو روبه يجد يمناطق با دشوار يآب شرب در برخ يو صنعت و حت يكشاورز

 دوره متحمل خواهند شد. نيرا در ا بيآس نيشتريمتاسفانه ب ستيز طيو بخش مح ينيرزميز
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متناسب با  يها برنامه ي(مزمن) در كشور و اجرا يآب با كم يسازگار يها استيو اعمال س يزير برنامه

بر اقدامات  هيبا تك ييها برنامه نياست. چن ريناپذ اجتناب  يشدت خشكسال يمكان عيتوز شيپا جينتا

وضع موجود منابع و مصارف آب در كشور،  يمايس ميو ترس ليتحل ش،يبا پا توانند يم يا رسازهيغ

با توسعه  ديجد طيشرا يالزم برا يها تيظرف يساز بارش و منابع آب و آماده مدت انيم ينيب شيپ

 ،ينيرزميز يها آب ياياح ن،يب نيرا محدود كنند. در ا يخشكسال يمنف راتيمحتمل، تاث يوهايسنار

 دارند. يديكشت نقش كل يمصرف و اصالح الگو تيريمد
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جامع حوزه  تيريطرح مد بيدر كشور با تصو ييزا ابانيمهار ب|»يزداريمعجزه آبخ«

 04/04/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – زيآبخ

 

جامع حوزه  تيريطرح مد بيسازمان جنگل ها معتقد است تصو البيو پخش س يآبخواندار ركليمد

 است. ييزا ابانيموثر مقابله با ب يدر مجلس از راهكارها زيآبخ

و  يآبخواندار ركليپور مد نيابوالقاسم حس ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 بيو تخر ييزا ابانيكشور به مناسبت روز مقابله با ب يزداريمراتع و آبخ سازمان جنگل ها، البيپخش س

 نوشت: نيسرزم

 شيدر كشور، ب ييزا ابانيشوم ب دهيو پد رانيا ستيز طيو مح يعيحاكم بر منابع طب يكنون طيشرا يبررس

توسعه  و يداريكه در ابعاد گسترده پا يجد يآورد. خطر يم انيرا به م "آب"مسئله  يپا زياز هر چ

آب در پهنه  يبردار.روند نامطلوب بهره دينما يم دي) كشور را تهدياتي(ح يستيو ز ياقتصاد ،ياجتماع

و عامل مهم  يگذشته، موضوع آب را به چالش اصل يدهه ها يخشك كشور ما ط مهيخشك و ن مياقل

ها و  يخشكسال ،يمياقل راتييموضوع در كنار تغ نينموده است. ا ليدر كشور تبد ييزا ابانيگسترش ب

در كشور  يرسطحيز و ياز منابع آب سطح ياديز يها يها موجب از دست رفتن بخش يكاهش بارندگ

از نقاط كشور  ياريها، تاالب ها، چاه ها، چشمه ها و قنوات در بس اچهيو به تبع آن خشك شدن در

 است. دهيگرد

 يكشور، خطر جد يصد آبخوان هادر 70به  بيدر قر ينيرزميز يشدن آبخوان ها يخال انيم نيا در

 انيمختلف كشور نما يدر دشت ها نياست كه آثار آن بصورت فرونشست زم رانيشدن ا يابانيب يبرا

 خرود، امروز با نر يبه شمار م انيرانيا ديو تول تيكه كانون سكونت، فعال ييشده است. دشت ها

 مواجه است. ايدر دن يفرونشست فراتر از نرم بحران
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 رينظ يو ب زيشگفت انگ يفناور ني(قنات) ا زيكه با ابداع كار يانيرانيكرد؟ ا ديكه چه با نستيا سوال حال

شوند كه  يدر جهان شناخته م يزيگذار تمدن كار هيپا ،يو بدون صرف انرژ عتيكه همگام با طب ايدر دن

نجات آب و  يبراقطعا   ،اختراع كردند رانياز آب را در فالت خشك ا داريپا يمدل بهره بردار نيا

مجال به اجمال به چند مورد در حل  نيكمر همت خواهند بست. در ا نيسرزم بياز تخر يريجلوگ

 اشاره خواهم كرد؛ ييزا ابانيبحران آب و ب

 آب در كشور تيريدر مد نفعانيمردم و ذ شترينقش ب يفايآب و ضرورت ا ي. اصالح حكمران1

و  نفعانيخواهد بود. بدون دخالت موثر ذ ريمحور امكان پذ راهكار اجتماع ريمسئله آب تنها از مس حل

 .دينخواهد رس جهيصرف به نت يدولت تيريبا مد يثروت عموم نيكمك مردم حفظ ا

در  يزيآب قابل برنامه ر نييو تع نيسرزم يحوزه ا شيمنابع بر اساس آما تيريدر مد ي. جامع نگر2

 .ردياصل قرار گ عت،يطب يداريو پاآب  يكه بقا ياتيح -ييغذا-يآب تيقالب سند امن

مصرف و  كباري يبعنوان كاال يكنون وهياز ش ياتيماده ح نيآب و خارج كردن ا يبهره ور ي. ارتقا3

  ياز آب خاكستر يريمصرف و بهره گ يالزام به اصالح الگو

 ليس ،يگبارند ينظم يكشور كه با ب ميدر اقل يو آبخواندار يزداريآبخ يها تي. بها دادن به فعال4

 قياز بارش ها، حفظ آب از طر نهيبه يو بهره بردار تيريروبروست. مد اديز ريو تبخ يخشكسال ،يزيخ

 يبا متدها "يبآب آ"و  "آب سبز"بصورت  نيرزميآن در ز رهيو ذخ نيبه درون زم البينفوذ باران و س

 در كشور است.  ييزا ناباياز ب يرياز راهكار حل مسئله آب و جلوگ يبخش يو آبخواندار يزداريآبخ

 يجامع حوزه ها تيريمد"كشور با محور قرار دادن  يزداريراستا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ نيا در

و  ليدخ يانسجام سازمان ها عت،يسه ركن استعداد طب يبر مبنا نيدرست سرزم يبدنبال حكمران "زيآبخ

 ،ينيمنابع سرزم زا يدر بهره بردار يستميرسيو غ يو نگاه انتزاع ينگر يمشاركت مردم است. حذف بخش

سهم  انيم نياست كه در ا ييزا ابانيو ممانعت از گسترش ب نيسرزم بياز تخر يريدر جلوگ يعامل مهم
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در مجلس  زيآبخ يجامع حوزه ها تيريقانون مد بياست با تصو ديمنابع است. ام رياز سا شيمنابع آب، ب

 ي، موضوع بحران ها ندهيآ لتآب در دو يپلماسيد شتريب يبا فعال ساز نيهمچن ،ياسالم يشورا

 ژهيبو هيهمسا يو همجوار مرز در كشورها يمرز زيآبخ يحوزه ها تيريدر حوزه آب و مد ينيفراسرزم

گرد و غبار برون  يكانون ها تيها، كاهش حقابه ها و تثب  يدر سدساز يو شرق يغرب يها هيهمسا

 .دير، كمك نمايبرهه خط نيدر ا ييزا ابانيبه حل بحران آب و مهار ب ،يمرز
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و پخش  يسامانه منحصربفرد آبخواندار ن؛يقزو يباغستان سنت|»يزداريمعجزه آبخ«

 04/04/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – البيس

 

 دياست كه توانسته است تهد البيو پخش س يكارآمد آبخواندار ياز نمونه ها نيقزو يسنت باغستان

 كند. ليتبد يو سرسبز يرا به فرصت آبادان ليس

خشك جهان از جمله  مهيدر مناطق خشك و ن ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

در  يبوده و نقش مؤثر يكشاورز يآب برا نيمتداول تأم يها از راه يكي الب،ياز س يداربر بهره ران،يا

 دارد. ياهيپوشش گ تيو تقو ايو اح يخاك آبرفت تيتثب ،ينيرزميز يها آب هيتغذ

 

 البينمونه كارآمد پخش س ن؛يقزو ي** باغستان سنت

از هزار سال است. باغات بدون  شيب يتبا قدم البيپخش س يها از سامانه يا نمونه نيقزو يسنت باغستان

 يبه صورت حلقه سبز البيآبخوان منطقه و سامانه كارآمد پخش س نيتر حصار باغستان به عنوان بزرگ

و  بيتخر رغميعلباغات  نيها احداث شده است. ا رودخانه نيا  البيحفاظت از شهر در برابر س يبرا

 يالبيس ياريهكتار وجود دارد. آب 2500وسعت  كاهش سطح قابل توجه، همچنان در سه طرف شهر به

 يها سفره هيتغذ زيو ن يآبرفت زيحاصلخ يها مرتب و مداوم خاك تيباغستان، موجب تثب نيمنحصربفرد ا

 .شود يم ينيرزميآب ز

 

 نيقزو يباغستان سنت يالبيس ياري** آب

با اشكال  ييها صورت حوضچهاز نظر وسعت نابرابر، بدون حصار و متصل به هم هستند و به  يسنت باغات

 2000مترمربع (متوسط  5000تا  250اند. مساحت هر قطعه باغ از  نامنظم در كنار هم قرار گرفته يهندس
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 يواقع است. متاسفانه تمام نيهزار قطعه كه در شرق، جنوب و غرب قزو10 يبيمتر مربع) و به تعداد تقر

اساسا  ياست ول شتريب يدر باغات جنوب ياهيگآن نابود شده است. تراكم پوشش  يباغات ضلع شمال

 .شود يم يابيارز فيشاخص پوشش در محدوده متوسط و ضع

آب به مرور در خاك نفوذ  نيو ا شوند يها پر از آب م به نوبت تا ارتفاع كرت يدر فصل بارندگ باغات

 يوسوم آب ورودد زانيآب به م يجينفوذ تدر ني. همچنشوند يم ياريها آب و درختان و بوته كند يم

از طومار  يا نسخه يبناباغستان امروز همچنان بر م ياريكند. آب هيرا تغذ ينيرزميآب ز يها سفره تواند يم

در قرن  »يحمداله مستوف«كه ممهور به مهر  شود يم ميباغستان تقس يسنت تيريمد ستميس قيآب از طر

 است. يقمر يهفتم هجر

 وهيش نياست. ا دهيبه ثبت رس يدر فهرست آثار ناملموس مل نيوقز يآب باغستان سنت ميتقس يبوم ستميس

 يبه فرصت يبازده اقتصاد جاديبا ا رفته، يشهر به شمار م اتيادامه ح يبرا يديرا كه تهد البيس ،ياريآب

 نموده است. ليتبد رينظ يب

 

 نيقزو يسنت يباغستان ها داتي** چالش ها و تهد

با توجه به  كنيول رسند يبه نظر م يباغستان كاف يور حفظ و بهره يمنابع آب موجود در منطقه برا اگرچه

. بر نديآنها استفاده نما ياند به درست منابع، تاكنون باغات نتوانسته نيا حيناصح تيريو مد ها تيمحدود

متر  ونيليباغستان پنجاه م به يرودخانه فصل 5از مجموع  افتيها، حجم آب قابل در رودخانه ياساس دب

با  يمنابع آب ني. ارسد يآب به باغستان م نيمترمكعب از ا ونيليم 25است كه تنها حدود مكعب 

بدون نظارت، برداشت مناطق  يالسازيمواجه هستند از جمله توسعه باالدست و و يا عمده يها چالش

ماسه در شن و  هيرو يبند، برداشت ب آب جاديها، ا بستر رودخانه يشده، عدم سامانده جاديتازه ا ييروستا

قابل توجه  اريها كه موجب اتالف حجم بس رودخانه تياز ظرف شيب يالبيس يمقطع انيباالدست و جر
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 .شود ياز حقآبه باغستان م يدرصد 50-45

 عتيدهكده طب ،يشامل پارك جنگل نيباراج يها، توسعه منطقه گردشگر چالش نيتر از مهم گريد يكي

آب  تياز ظرف يميتنها ن شود ياست كه موجب م نياجبار  پارك در باالدست رودخانه يو سافار

 ديتهد دهكتار از باغستان مور 900ها كه حقابه باغستان هستند، به باغات برسد و به موجب آن  رودخانه

در اثر مشكالت  يرهاشدگ ،يسبك زندگ رييبه تغ توان يباغستان م بيعوامل تخر گريواقع شود. از د

 از باغات نام برد. يو خرد شدن بعض يمتول ينهادها ياز سو يكاف تيعدم حما ،يو باغبان يباغدار

 

 ياني** نكته پا

 ،ينيرزميز يها رفتن سطح آب نييباغستان و به موجب پا بيآنكه به اذعان كارشناسان، با تخر يانيپا نكته

قابل  همجوار مانند همدان و تهران يها همچون استان ن،يدر دشت قزو نيمتاسفانه فاجعه فرونشست زم

حفظ  يبرا شود يم شنهاديباغات، پ نيبه ا رياخ يها دهه يها يتوجه يخواهد بود. لذا نظر به ب ينيب شيپ

ها و  بستر رودخانه يباغداران، سامانده ازيموردن يها نهاده ريو سا يخشكسال يها آب در سال نيآنها، تام

مشرف به شهر توسط سازمان جهاد  ياه رودخانه ميشهر در بستر و حر يراصولياز توسعه غ يريجلوگ زين

 فيهمراه با رد يطرح جامع في(با تعر جيو ترو يزداريو آبخ يعيادارات منابع طب زياستان و ن يكشاورز

رفتن  نيتكه شدن باغات و از ب از تكه ني. همچنديبه عمل آ يالزم و مناسب تياعتبار ساالنه) حما

و  يساز از جاده زيو ن شود يم يكاربر رييو تغ ياشدگاستعداد ره شيباغستان كه موجب افزا يكپارچگي

نقش  يجيتدر يها و نابود و قطع آبراهه ريمس ريينهرها، تغ ي شبكهبه  بيكه موجب آس يتوسعه شهر

 شود. يريجلوگ شود، يم يباغستان سنت يدار آبخوان
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 – است يخشكسال ريدرگ ليدرصد استان اردب 80 :لياردب يهواشناس ركليمد

 04/04/1400ي مهر مورخ خبرگزار

 

 ليدرصد مناطق مختلف استان اردب 80گفت: در حال حاضر  لياستان اردب يهواشناس ركليمد - لياردب

 است. ديمتوسط و شد يخشكسال ريدرگ

 

 
 

 ليدر استان اردب يسنجش هواشناس ستگاهيا 68وگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد:  در گفت يمحمد اوشيس

 شده است. يانداز و راه ريدا

 نفر هزار 18 ساالنه: گفت و كرد اعالم …و يناوبر ،يكشاورز ،يا جاده يرا هواشناس ها ستگاهيا نيا يو

 .شود يارائه م ازيمورد ن يها بخش ريو سا ليبه فرودگاه اردب يو علم يخدمات فن ها ستگاهيا ناي در ساعت

اشاره كرد و  لياستان اردب يدر مناطق شمال يرادار هواشناس يانداز به راه لياستان اردب يهواشناس ركليمد
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و  يمياقل راتييتغ قياستان به دقت رصد شده و به صورت دق يجو طيرادار شرا نيا قيافزود: از طر

 .رديگ يقرار م يها و كاربران بخش كشاورز دستگاه اريدر اخت يناساطالعات هواش

مصوب اشاره كرد و ادامه  يها در پست روين 108 تياستان و فعال يهواشناس يبه چارت سازمان يمحمد

رو  متخصص روبه يروياست و ما به شدت با كمبود ن ياداره كل بالتصد نيپست ا 40داد: همچنان 

 .ميهست

 يدر اعطا يشد و خاطر نشان كرد: حت ادآوري يو قرارداد يمانيپ ،يرا اعم از رسم روين 68 تيفعال يو

كه ضرورت دارد با جذب  ميشو يرو م روبه يبه همكاران ما در ارائه خدمات با چالش و مشكالت يمرخص

 حوزه برطرف شود. نيخألها در ا ديو اجازه استخدام جد روين

اعالم كرد و گفت: نسبت به بلند مدت و  متريليم 230را  يجار يعبارش سال زرا زانيدر ادامه م يمحمد

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 24بارش  زانيم نيسال گذشته ا

درصد اعالم كرد و افزود:  42كاهش را در كشور به طور متوسط  نيا لياستان اردب يهواشناس ركليمد

 .ميشاهد باش ليان اردبرا در حد نرمال در است ياست كه در فصل تابستان ما بارش ديبع

و متوسط  دياكثراً شد يخشكسال نياست كه ا يخشكسال ريدرگ ليدرصد استان اردب 80اضافه كرد:  يو

 است.



   

 

 

62 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يآب بستگ ژهيو مختلف به يها رساختيز نيبه تأم ،يصنعت يها شهرك ييايتحرك و پو

نه مورخ روزنامه سبزي -عيصنا ازيآب مورد ن نيتأم يدر گرو ديتول استمرار؛ دارد

05/04/1400 

 

 ليدل كشور به يها اكثر استان زياضر نعمدتاً گرم و خشك است و در حال ح رانيا ميكه اقل ييجا آن از

در صورت ادامه  كنند، يپنجه نرم م و با كمبود آب دست ،ياپيپ يها يسال و خشك يمياقل راتييتغ

 يآب سرانهمنجر به كاهش  تيو در نها ابدي يكشور كاهش م يو سطح منابع آب تيفيك ،يفعل تيوضع

 يآب يها تنش ،يآب كم يها تيمهاجرت، محدود از جمله يتبعات مختلف زين ي. كاهش سرانه آبشود يم

مطلوب و  تيبه وضع يابيدست ،يمنابع آب نهيبه تيريمد ياساس و در راستا نيدارد. بر ا يو... را در پ

 ،ياجتماع يها يآگاه شيفزاعرضه و تقاضا، ا تيريهمچون مد ياقدامات نده،يدر آ يآب يازهاين نيتأم

 است. يآب و... ضرور يور بهره شيافزا ،يبرگشت يها مصارف، استفاده از آب يبند تياولو

، 1400-1399يسال آب ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيگزارش رئ طبق

در مناطق  يآب رهيبوده و با كاهش بارش و ذوب برف، ذخ رانيدر ا يآب يها سال نياز بدتر يكي

 نيا ني. همچندهد يقرار م يتنش آب طيما را در شرا تيوضع نيكه ا ابدي يشدت كاهش م به يكوهستان

 خواهد داشت. ياثر منف عيها و صنا شركت يقطعاً بر سودآور يسال خشك

دارد،  ستيز طيو مح يبر جوامع انسان يريناپذ جبران يها بيخود آس يخود گفت كمبود آب به توان يم

 ن،يب نيدر امان نخواهند بود و در ا گريدهم  عياقتصاد و صنا رسد، يم يكه كار به تنش آب ياما زمان

 تنش خواهد بود. نيعبور از ا ياز راهكارها برا يكيپساب،  هيتصف

 

 نديآ يبه كمك م يسدها در تنش آب يوقت

از آن،  يمند و بهره رهيذخ ياز آب و چگونگ حيهاست كارشناسان در خصوص استفاده صح سال اگرچه
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از  هيرو يب يها و برداشت يراصوليغ يها يصل شده، سدسازكه حا يزياما تنها چ دهند، يهشدار م

كشور  درا بر اقتصا يگزاف يها نهيتنها هز است كه نه رمجازيغ يها و حفرچاه ينيرزميآب ز يها سفره

احداث سد  ن،يگذاشت. با وجود ا عتيبر دوش طب زيرا ن يانباريز يطيمح ستيكرد، بلكه آثار ز ليتحم

 كننده بوده است. كمك ،ياز جمله تهران در رفع تنش آبكشور  يها استان يدر برخ

و  ياز آب شرب شهر يبخش نيو تأم يآب سطح انيكنترل جر ياستان تهران برا ياست سدها يگفتن

 يبه سدها توان يها م آن نيتر اند كه از جمله مهم استان احداث شده يجار يها رودخانه يرو ،يكشاورز

 ماملو اشاره كرد. طالقان و ان،يالر، لت ر،يركبيام

جاجرود احداث شده است. سطح  يلومتريك شرق تهران و پنج رودخانه جاجرود در شمال يرو انيلت سد

مترمكعب است.  ونيليم350آب ساالنه  انيبا متوسط جر لومترمربع،يك800هزار و 69سد  نيا زيحوضه آبر

و هدف از  دهاحداث ش انيت سد لتدر منطقه كالن، باالدس يلومتريك20كالن در فاصله روگاهين نيهمچن

سد  نيا ن،يبر ا مترمكعب بوده است. عالوه ونيليم290 زانيآب شرب تهران به م نيسد، تأم نياحداث ا

 .كند يم نيتأم نيدشت ورام يبخش كشاورز يمترمكعب آب برا ونيليم160

آب  نيمنظور تأم به شهر آمل يلومتريك100شرق تهران و  از شمال يلومتريك75الر تهران در فاصله  سد

احداث شده  يبرق و كمك به شبكه سراسر ديتول يكالن، برا روگاهيو شرب و ارسال آب به ن يكشاورز

 است.

آب  نيمنظور تأم نام به نيبا هم يا رودخانه يغرب تهران رو شمال يلومتريك135در  زيطالقان ن سد 

و كنترل  نيدشت قزو يمصنوع هيذتهران و كرج، تغ يآب شرب شهرها نيتأم ن،يدشت قزو يكشاورز

 رودخانه طالقان احداث شده است. يفصل يها البيس

منظور كنترل  چالوس به-جاده كرج 23لومتريتهران و در ك يغرب شمال يلومتريك63در فاصله  زيكرج ن سد

 يآب برا ميآب شرب تهران، تنظ نيتأم ل،ياز س يناش يها از خسارت يريو جلوگ يبهار يها البيس

 ياسرجهت كمك به شبكه سر يآب برق يانرژ ديحومه كرج و تول ياراض يو كشاورز ياريف آبمصار
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 در ساعات اوج مصرف احداث شده است. ژهيو برق به

از محل  تر نييپا لومتريرودخانه جاجرود و دو ك يشرق تهران رو يلومتريك45ماملو هم در حدود  سد

رودخانه جاجرود  زيحوضه آبر لياز پتانس يريگ هدف بهرهرودخانه دماوند با رودخانه جاجرود، با  يتالق

و  ريمس يشهرها واز آب شرب جنوب تهران  يبخش نيتأم ز،يآبر يها حوضه يها البيو دماوند، مهار س

 صنعت احداث شده است. ازياز آب مورد ن يبخش نيتأم

 

 گانه تهران پنج يآب به سدها يحجم ورود يدرصد60 كاهش 

 يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريدارتباط، م نيهم در

 يآب در مخازن سدها رهياكنون حجم ذخ استان به بازار گفت: هم يسدها تيتهران در خصوص وضع

 شده است.  مترمكعب محاسبه ونيليم817گانه استان تهران  پنج

ماملو و الر  يآب سدها رهيبه سال گذشته، سطح ذخ نسبت يسال جار يط كه نيا انيبا ب ياريشهر محمد

اعالم  ديمترمكعب است و با ونيليم235كاهش معادل  نيداشته است، اظهار كرد: ا يتوجه كاهش قابل

و  ستين اسبالر و طالقان من ماملو،  يدر سدها يريآبگ تيوضع ها، يبا توجه به كاهش بارندگ ميكن

 هستند. يخال درصد38گانه استان تهران  پنج يسدها

درصد كاهش 60تهران  يآب به سدها يعنوان كرد: طبق آمار موجود، نسبت به سال قبل حجم ورود يو

 يآب شرب تهران، حجم ورود كننده نيتأم يسدها زيدر حوضه آبر يبرف رهيداشته و با توجه به نبود ذخ

 سهيدر مقا نرد استان تهرادر حوزه عملك يجار يسال آب يها بارش زانيآب به مخازن سدها كم است و م

 مواجه است. يدرصد37گذشته با كاهش  يبا مدت مشابه سال آب

 

 تهران يديتول عيكمبود آب بر اقتصاد صنا ريتأث

 يصنعت يها به شهرك يرسان آب تيدر خصوص وضع  زياستاندار تهران ن يامور اقتصاد يهماهنگ معاون
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 نيبه تأم ،يصنعت يها شهرك ييايرد: تحرك و پواظهار ك ها يديكمبود آب بر اقتصاد تول ريو تأث

 يا ژهيو تيماز اه يرسان مسأله آب نهيزم نيدارد و در ا يبرق و آب بستگ ژهيو مختلف به يها رساختيز

 برخوردار است.

 م،يبا آن مواجه هست يرسان آب نهيكه در زم يموارد نيتر از مهم يكي كه نيا انيبا ب يعسكر اهللا حشمت

شهرك در جنوب  نيآباد است، گفت: ا شمس يمثل شهرك صنعت يصنعت يها شهركبه  يرسان آب

. شود يمحسوب م انهيو خاورم رانيا يشهرك صنعت نيتر هزار هكتار، بزرگ بر سه بالغ يتهران با وسعت

 لومتريك28و در قطعه دوم  لومتريك14 يريآباد در فاز اول، آبگ به شهرك شمس يرسان آب ياصل ياجزا

و  يداريها خر در فاز اول، لوله نياست. همچن ريطول مس لومتريك42ر مجموع حدود بوده كه د

تن لوله 300و  رگذر، موضوع تملك وجود دارد و به دوهزا نيا يلومتريك پنج ريشده و در مس يكارگذار

 است. ازين

ر مجاورت قم د-اتوبان تهران 45 لومتريدر ك يشهرك صنعت نيا يمكان تيموقع كه نيبا اشاره به ا يو

(ره) و فاصله ينيخم امام يالملل نياز فرودگاه ب يلومتريك در فاصله پنج ه،يآباد فشافو شهر حسن

 هيكانال محمد اولقطعه  يگذار لوله اتيآهن تهران است، گفت: عمل راه ستگاهيا نياز اول يلومتريك هشت

شده  آباد انجام  شمس يك صنعتبه شهر هيطرح انتقال آب از كانال محمد ياجرا يبرا لومتريك14طول  به

 است.

 

 آباد شمس يآب و اشتغال در شهرك صنعت تيتثب

موضوعات  نيتر از مهم يكيگفت:  زيتهران ن ياستاندار يگذار هياز سرما تيجذب و حما ركليمد

و  تيبه جد ازيمسأله ن نياست كه ا دياستمرار تول يآب برا نيبحث تأم ،يصنعت يها شركت شهرك

 پشتكار دارد.

خبر داد  يسال جار انيآباد تا پا شمس يآب و اشتغال در شهرك صنعت تيدر ادامه از تثب  ييعطا دونيفر
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و  رديصورت گ ها يصادر شده و اگر هماهنگ رويتوسط وزارت ن هيآب با مجوز اول صيو افزود: تخص

 داشت. ميآب خواه تيخود را اجرا كنند، تثب يطرح تعهدات مال نفعان ياعضاء و ذ

طرح  نيخبر داد و عنوان كرد: ا زيشهر ن اسالم خانه هيآب از پساب تصف نيتأم دياز ارائه طرح جد يو

 درصد كاهش خواهد داد.60آباد تا  شمس يرا در شهرك صنعت ها نهيهز

مصرف آب در  يبرا ديرو، با شيآمده و در پ شيپ يآب يها به ذكر است كه با توجه به بحران الزم

از  دياست و با يحاضر كمبود آب جد  چراكه در حال رد،يصورت گ يقيقد يزير كشور، برنامه

 بر الوهاستفاده كرد، چراكه كمبود و نبود آب، ع يكشاورز يها نيزم ياريآب يراهكارها برا نيتر صرفه به

در  نيدارد؛ بنابرا يريچشمگ اريبس ريتأث زيبر اقتصاد كشور ن كند، يرا دچار مشكل م ستيز طيمح كه نيا

 .ميمردم و مسئوالن هست ياز سو يعزم جد كي ازمندين ط،يشرا نيا
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 ييو بحران غذا سابقه يب يخشكسال :ايفرنيدر كال ديشد ياز گرما سرچيگزارش گلوبال ر

 05/04/1400خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  – كايدر آمر

 

در حوزه  يخشكسال الوقوع بيكرونا، بحران قر روسيو يريگ از همه يناش يكاريو ب يليبر تعط عالوه

 شود. كايدر آمر ييغذا ديموجب بروز بحران شد ممكن است  زين يكشاورز

 

با اشاره به بحران  يدر گزارش »سرچيگلوبال ر« شدن يجهان ياه مركز پژوهش -جهان مشرق  سيسرو

رو  كايآمر ييمواد غذا نيتأم رهيدر زنج يبحران تيوضع ر،ياخ يها ماه ينوشت: ط كايدر آمر يخشكسال

 .اورديب ربه خود گرفته است كه ممكن است فاجعه به با يا كننده گذاشته و ابعاد نگران ديبه تشد

 
 يغرب يها رسانه يها دگاهيو د كردهايرو يو بررس ليگزارش، صرفاً جهت تحل نيشده در ا مطرح يوا و ادعاهامحت ،يگرام مخاطبان

 .ستيمشرق ن دييمطالب هرگز مورد تأ نيا يمنتشر شده است و ادعاها و القائات احتمال

 

 يدر رفع بحران خشكسال كايدولت آمر انفعال

كرونا، بحران  روسيو يريگ از همه يناش يكاريو ب يليتعط: در كنار سدينو يم ييكانادا شكدهياند نيا
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زا دامن زده و با باال رفتن نرخ بهره،  تورم ريممكن است به تداب زين يدر حوزه كشاورز الوقوع بيقر

 شود. يموجب بروز بحران مال

 يها التيدر ا ديشد يآنها خشكسال نيتر ياما اصل كنند، يم فاينقش ا انيم نيدر ا يفراوان عوامل

 يوابسته به كشاورز التيو منطقه جنوب غرب از جمله ا يو جنوب يشمال يداكوتا شهيپ زراعت

 والنصورت نداده و مسئ يرفع بحران كار چندان يكار در راستا ينجاي. واشنگتن تا به ااستيفرنيكال

دت بحران به مراتب بر ش انوسيبه داخل اق التيآب ا ريكردن ذخا يبا خال زين ايفرنيآب كال تهيكم

 اند. افزوده

 

 ييو احتمال بروز بحران غذا رياخ يها در سال ياپيپ يها يخشكسال

 ديكشور را تول نيا ازيكه بخش اعظم گندم سخت قرمز بهاره مورد ن يشمال يداكوتا شهيپ زراعت التيا

واقع  يها التيا انه،يغرب م يضربه را متحمل شده است. در مناطق شمال نيشتريكار ب ينجايتا به ا كند، يم

خشك  اريپس تابستان بس ازكه  يكانادا، زمستان يها واقع در دشت يها و استان كا،يآمر يدر دشت شمال

كانادا  يتوباياز استان من يآن وقوع خشكسال جهي. نتاورديبا خود به همراه ن يآمد، برف چندان 2020سال 

كشاورزان منطقه گرفتار  زين شيال پبوده است. چهار س كايآمر يواقع در دشت شمال يها التيتا ا

منطقه را  يعالئم خطر چگونهيه بدونو  يبطور ناگهان 2017در سال  يشدند. خشكسال يخشكسال

و  ،يجنوب يداكوتا ،يشمال يمونتانا، داكوتا يها التيشامل ا كايبزرگ آمر يو دشت شمال ديدرنورد

 كرد. رانيمناطق را و نيكانادا در مجاورت ا يها دشت

 27تا روز  يشمال يداكوتا التينودوسه درصد ا الت،يا يشناس مياداره اقل سيرئ وزيبر اعالم عدنان آك بنا

 اريبس يجزو مناطق گرفتار خشكسال التيدرصد ا 77و  ديشد يمه حداقل جزو مناطق گرفتار خشكسال

 يها ط ارشت بيكه اگر وضع كنند يم ينيب شيپ يمرتبط با حوزه كشاورز يها بودند. سازمان ديشد



   

 

 

69 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 دينشود، محصول گندم كه بطور گسترده در تول رييدستخوش تغ يقابل توجه زانيبه م ندهيآ يها هفته

خشك تا شمال  اريبس طيخواهد شد. شرا يبار بتيمص تيگرفتار وضع شود، يو آرد استفاده م يماكارون

از مراكز  گريد يكي توباينم نكرده است. استا دايكانادا گسترش پ يتوبايمرز داكوتا و داخل استان من

باالتر  ي. در آنجا، فقدان بارش و دماشود يگندم و ذرت قلمداد م ژهيو محل كشت غالت به و يكشاورز

محصوالت  نيكشت ا يهرچند برا رود، يبه شمار م يمحصوالت كشاورز يبرا يدياز حد معمول تهد

خود به برف  ازيمورد ن يآب كشاورز نيمتأ يبرا كايآمر يو دشت شمال يشمال يهنوز زود است. داكوتا

 اند. و باران وابسته

 
 

 ديشد يواقع در جنوب غرب در احاطه خشكسال يها التيا

 روند، يبه شمار م يمحصوالت كشاورز دكنندهيكه تول ينويليو ا ووايآ يها التي: اديافزا يگزارش م نيا

 تيوضع نياست و ا» خشك يرعاديغ يا به گونه« طشانياما شرا ستند،ين ديشد ياگرچه گرفتار خشكسال

 55در  تيماه مه، وضع اني. تا پاشود يمشاهده م ينويليا التيدرصد ا 27و  ووايآ التيدرصد ا 64در 
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 دهيبر اساس درجات مختلف سنج يبود. خشكسال» خشك يرعاديغ يا به گونه« سوتا نهيم التيدرصد ا

تا  »ديشد يخشكسال« يبه معنا 3و درجه » خشك يرعاديغ يا به گونه« يبه معنا 1و از درجه  شود يم

 .شود يرا شامل م »يياستثنا يخشكسال« يبه معنا 4درجه 

 انهيواقع در غرب م يكشاورز يها التيا گريد اي يشمال يخشك متأسفانه به داكوتا داًيشد طيشرا

كلرادو،  كو،يومكزياز غرب تگزاس تا ن ديشد يگرفتار خشكسال گرِيمنطقه د كي. شود يمحدود نم

 »ديشد يشكسالخ«گرفتار  التيدرصد ا 20تگزاس،  التيامتداد دارد. در ا ايفرنينوادا، و عمق كال زونا،يآر

را  »يياستثنا يخشكسال« زين التيدرصد ا 6است. حدود  »ديشد اريبس يخشكسال«درصد گرفتار  12و 

درصد مناطق خود  96در  كويومكزين التي. اشود يمحسوب م ينوع خشكسال نيكه بدتر كند يتجربه م

 هستند. »ييثنااست يخشكسال«درصد در معرض  47 انيكه از م كند يرا تجربه م »ديشد يخشكسال«

 

 دارد ياتيح تياهم ايفرنيكال التيدر ا يكشاورز

در سطح  يرا بر عرضه محصوالت كشاورز ياحتمال ريتأث نيتر يبه مراتب جد ايفرنيدر كال تيوضع

 التيا ازيآب مورد ن ،يآب كشاورز رهيذخ شرفتهيپ ستميس كيو  ياريآب ستميسكشور دارد. در آنجا، 

 فاجعه كي نجاي. در اكنند يم نيتأم يمتناوب خشكسال يها دوره يرا ط يو مصارف شهر ياريآب يبرا

عمالً  يالتيا يطيمح ستيز يورز استيبا س يدوره خشكسال كيتر در حال رخ دادن است.  بزرگ

 نينابود سازد. ا يمحصوالت كشاورز دكنندهيتول التيا نيتر را در مهم يده تا كشاورزتبهكارانه همراه ش

همفكر  يها كراتو دمو التيفرماندار ا وسامين نيگاو تيتحت حما يافراط» سبز«رسالت  كياز  يبخش

 .رسد يبه نظر م يوانگياست. د يسنت يبساط كشاورز دنياو به منظور برچ

 شيبايو سواحل ز كونيليكه به خاطر دره س يالتيكه ا دانند يم ايفرنيكال التيدر خارج از ا يافراد اندك

از  ايفرنيكال التيا ي. بخش كشاورزشود يمحسوب م يمنبع مهم محصوالت كشاورز كيمعروف است، 
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و  اتيلبن همحصول مختلف از جمل 77از  شيب التيا نيبرخوردار است. ا كايدر آمر تياهم نيشتريب

 شگاميدر سطح كشور پ ثيح نيو از ا كند يم ديرا تول» خاص« يها وهيو م جاتيع سبزاز انوا يتعداد

خرمالو، كشمش، و گردو است.  ،يبادام، كنگر فرنگ رينظ يمحصوالت دكنندهيتنها تول التيا نياست. ا

 ني. اكند يم ديمغزدار كشور را تول يها وهيمختلف و م جات وهيو دو سوم م جاتيسوم سبز كي ايفرنيكال

جلوتر  گريد يها التياز همه ا يدرآمد كشاورز ثيداده و از ح يمزرعه را در خود جا 77500 التيا

 يو محصوالت لبن كاستيدهنده بزرگ دام در آمر پرورش نيپس از تگزاس دوم نيهمچن ايفرنياست. كال

 ونيليم 100ز ا بيجر ونيليم 43مجموع،  ر. ددهند يم ليتشك التيا نيرا در ا ديخر يبخش اعظم سبدها

اتفاق  التيا نياست. مخلص كالم، آنچه در ا افتهياختصاص  يبه كشاورز التيدر سطح ا نيزم بيجر

 دارد. ياتيح تيكشور اهم ييمواد غذا نيتأم رهيدر زنج افتاد يم

 
 

 اند؟ ها كجا رفته ساخته دست بشر است: آب ايفرنيكال بحران

 نيتر يجد ايفرنيكال التيشد: بحران آب در ا يمدعاز گزارش خود  يگريدر بخش د سرچير گلوبال
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 يها يليبه خاطر تعط كايكه آمر يطيبه همراه دارد، آنهم در شرا ييمواد غذا نيتأم رهيرا در زنج امدهايپ

 نيتأم رهيعمده در زنج يها مهم با وقفه يها رساختيمشكوك ز ارياز كرونا و هك بس ياحمقانه ناش

موسوم به  ايگوشت دن يشركت فرآور نيتر بزرگ يها رساختياه مه، زم 31مواجه است. روز  ييغذا

 باًيكه تقر كايگوشت گاو آن در آمر ديتول يها ) هك شدند و همه كارخانهJBS SA( يا اس اس يب يج

 شدند. دهيشك يليبه تعط كنند، يم نيكشور را تأم نيدر ا يچهارم كل گوشت گاو مصرف كي

 شيافزا يعني ،يجهان شيكه گرما كند يادعا م يشواهد و مدارك واقع بدون ارائه هرگونه» سبز« يالب

 يو جو يانوسياق ي. اداره ملشود يم يكربن به دست انسان، موجب بروز خشكسال دياكس يگاز د ديتول

نكرد. اما  دايموضوع پ نيدال بر ا يشاهد و مدرك چيكرد و ه يموضوع را بررس ني) اNOAA( كايآمر

كننده  مرعوب يو اظهارنظرها كنند يرا تكرار م تيروا نيا» سبز ديمعامله جد« شبرديپ يها در راستا رسانه

 800كالن از سال  يها يخشكسال نيبا بدتر«رو  شيپ يادعا كه خشكسال نياز جمله ا دهند، يرا بازتاب م

 »است. اسيتاكنون قابل ق يالديم

 

 اند؟ ختهيآرام ر انوسيا به اقر يمسئول امور آب عامدانه منابع آب يالتيا ينهادها چرا

 يقرار گرفت. خشكسال ديشد يبه مدت هفت سال در معرض خشكسال ايفرنيكال التي، ا2011از سال  پس

 تشانيظرف اديز يها بارش ليبه دل ايفرنيآب كال يساز رهيذخ ستميو مخازن س افتي انيپا 2019در سال 

دوره  كيمواجهه با  يبرا يآب كاف يحاو مخازن نيا الت،يشد. طبق گفته كارشناسان آب ا ليتكم

وقوع  التيفرماندار ا وسامياكنون پس از دو سال، ن ن،يحداقل پنج ساله بودند. با وجود ا يخشكسال

هشدار داده است. آنچه اداره  ياضطرار ريرا اعالم كرده و در خصوص لزوم اتخاذ تداب ديجد يخشكسال

امور آب عامدانه منابع  سئولم يالتيا ينهادها گريو د التياآب  تهياست كه كم نيا ديگو ينم يفرماندار

در معرض خطر بوده  يهدفشان نجات دو گونه ماه نديگو ي. چرا؟ آنها ماند ختهيآرام ر انوسيرا به اق يآب
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از نوع  يگريآزاد و د ياز ماه ياز آنها نوع نادر يكيرو به انقراض است ــ  باًيكه نژادشان تقر

 است. دهيمنقرض گرد باًيشود و نسلش تقر يكوچك محسوب م يماه كياست كه دلتا  يماه نيميس

 يدره مركز ميپروژه عظ يو بخش اصل التيمخزن آب ا نيتر ، سد شاستا كه بزرگ2019 هيماه ژوئ در

سد  اچهي، در2021در ماه  يعنيبود. درست دو سال بعد،  ليتكم تشيدرصد ظرف 98 شود، يقلمداد م

نحو،  نيمبود. به ه افتهيآن كاهش  ريدرصد ذخا 60بود و حدوداً  ليتكم تشيصد ظرفدر 42شاستا صرفاً 

بود، اما  ليتكم تشيدرصد ظرف 98حدود  2019 هيدر ماه ژوئ التيسد بزرگ ا نيعنوان دوم به ليسد اورو

 يهشاهد افت مشاب زيتر ن مخازن كوچك گريكرده بود. د دايدرصد افت پ 37به  2021رقم در ماه مه  نيا

 همه آب كجا رفته است؟ نيبودند. ا

 

 رفته است! اينفر به در ونيليم 1آب  كسالي مصرف

 يها گونه نيا» نجات« يظاهراً در راستا ا،يفرنيكشاورز و كارشناس آب از كال نريد يستيگفته كر به

 ني. ارفته است اي) به درجيدلتا (منطقه خل يآب ورود انيدرصد جر 90«روز در ماه مه  14 يط ،يماه

داده كه آب را  هشداربارها  رياخ يها سال يط نريد» نفر است. ونيليم 1مصرف آب  كساليمقدار برابر با 

 ني. او اكند يم يسال خشك نرمال را سپر كي التيكه ا يطيآنهم در شرا زند،ير يم ايبه در ليدل يب

 ري. ذخاريخ م؟يمواجه شوبا كمبود آب  ديسال خشك با نيدر شروع دوم ايآ«پرسش را مطرح كرده كه 

 نيو ا كنند يم نيرا تأم كنندگان رفاند كه به مدت پنج سال آب همه مص شده يطراح يا آب ما به گونه

 »كامالً پر بودند. 2019 هيدر ماه ژوئ ريذخا

)، NRDC( يعيدفاع از منابع طب يشورا رينظ ستيز طيمح يحام يها ، به درخواست گروه2008سال  در

» نجات«به منظور  يدره مركز يآب پروژه آب ريدرصد ذخا 50دستور داد كه  ايفرنيكال التيدر ا يقاض كي

نهاد مزبور  مردم انسازم نكهيبا ا يآرام رها شود، حت انوسيآزاد در معرض خطر به سمت اق يگونه ماه كي
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خواهند كرد.  ادينجات پ ياقدام حداكثر نيواسطه ا آزاد به يقطعه ماه 1000اذعان كرده بود كه حداكثر 

به آنچه  ايفرنيكال شده تيريمد يدرصد منابع آب 49حدود  نيانگي، بطور م2005تا  1998 يها سال يط

 يها و دهانه رودها و دلتا و رودخانه رهاو از جمله در نه افتياختصاص  شد، يخوانده م »ستيز طيمح«

 .افتياختصاص  يآب كشاورز نير تأمبه منظو ماًيمستق يدرصد منابع آب 28رها شدند. تنها  جيمنطقه خل

 يآب يها استيبه بعد بر س 2018كه از سال  ايفرنيكال التيا يكنترل منابع آب تهيكم سيماركوس رئ ايسيفل

 ليرا ترك كرد و وك تهيكم نيا اش يدوره كار انيدر پا يسال جار هينظارت داشت، ژانو زيبرانگ بحث

و  رود يبه شمار م» سبز« دنها مردم يها سازمان نيقدرتمندتر از يكيشد كه  يعيدفاع از منابع طب يشورا

در  يها گونه«در دفاع از  يحقوق يبه منظور به راه انداختن نبردها يدالر منابع مال ونيليم 400ظاهراً 

 دارد. اريدلتا در اخت يماه نيميآزاد و س يماه رينظ» معرض خطر

 
 

 يروز خشكسالنهادها در ب يمشكوك فرماندار و برخ اقدامات

 التيآب ا تهيكم سيعنوان رئ به التيا» سبز«براون فرماندار  يتوسط جر 2018كه در سال  ماركوس
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پس از پر شدن كامل آنها در  انوسيبه داخل اق يآب ريكردن ذخا يمسئول خال ماًيمنصوب شده بود، مستق

ماه  درا مطرح كرد. در معرض خطر ر يها محافظت از گونه يخصوص ادعا نياست و در ا 2019سال 

كنترل  تهيشورا از كم نيبود، ا يعيدفاع از منابع طب يشورا ليكه ماركوس وك يطي، در شرا2021مارس 

كه  يديرفع تهد يتا همان اواخر بر عهده ماركوس بود خواست تا در راستا استشيكه ر التيا يمنابع آب

اقدام «دست به  شود، يم منتوودخانه ساكرار زيآزاد در آبخ يها يمتوجه ماه ياز جانب پروژه دره مركز

در خصوص وقوع  ياضطرار تيبا وضع التيكه ا يطيآنهم در شرا يدرخواست نيبزند. چن »يفور

 مواجه است؟ ديجد يخشكسال

قانون «براون مصوبه مجلس سنا با عنوان  يجر يها پرورده از دست وسامين ني، فرماندار گاو2020سال  در

 اردهايليرا امضا كرد كه به موجب آن، م »ايفرنيو كارگران كال ،يسالمت عموم ست،يز طياز مح تيحما

اقدام  كي يزيچ نيشد. چن يآرام رها م انوسيبه سمت اق شتريب يها يگالن آب ظاهراً به منظور نجات ماه

 يزيچ نيبود، هرچند چن يو مشخصاً حمله به بخش كشاورز يكنون يبحران آب جاديبه منظور ا يپوشش

 به نظر نرسد. يباوركردن ديشا

 

 يبه بخش كشاورز حمله

و  وسامين يادعا كرد: رسالت واقع ايفرنيكال يفرماندارها زيبرانگ با اشاره به اقدامات سؤال سرچير گلوبال

را  ايفرنيپرمحصول كال اريبس يبوده كه بخش كشاورز نيا ايفرنيكال التيا يو قبل يبراون فرمانداران كنون

را  يمقابله با خشكسال يدالر ارديليم 5,1 حهيال كيحاال  يفرماندار كنون وسامينند. نك فيبه شدت تضع

 يصرف بهبود دسترس يپول چيه حه،يال نيعنوان ا رغمي. علرسد يبه نظر م زيبرانگ نيارائه كرده كه تحس

دالر صرف  ونيليم 500 افته،ينخواهد شد. از مجموع منابع اختصاص  يالتيا رآبيشهرها و مزارع به ذخا

 ياز كشاورز نكهيا يعنيخواهد شد،  شانيها نيزم »ير كاربرييتغ«ارائه مشوق به كشاورزان به منظور 
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 يها نصب پنل اي ،يحيوحش، اماكن تفر اتيح ستگاهيبه ز ها نيزم ليشامل تبد شنهاداتيدست بكشند. پ

عبور  يها وحش و پروژه تايح يدورهايكر« جاديصرف ا زيدالر ن ونيليم 230! مبلغ شوند يم يديخورش

 كي »يعبور ماه يها پروژه«خواهد شد. » وحش اتيح منيمهاجرت ا تيقابلبه منظور بهبود  ها يماه

در  يآب ريشبكه ذخا نيكارآمدتر يامر موجب نابود نيسدهاست كه ا دنيبه منظور برچ ركانهيعبارت ز

 .شود يم كايسطح آمر

 

 كشاورزان از زراعت دنيدست كش يبرا تالش

خواهد  ينيرزميز يها آب داريپا تيريقانون مد يصرف اجرا زيدالر ن ونيليم 300 وسام،ين حهيقالب ال در

به منظور منع كشاورزان از  نيشيپ ديشد يدر بحبوحه خشكسال 2014براون در سال  يكه جر يشد، قانون

 شهيرا از پ يشتريقانون مزبور عمالً كشاورزان ب ينمود. اجرا بيحفر چاه تصو قيآب از طر نيتأم

امر  نيخواهد شد كه ا »ها ستگاهيز ياياح«صرف  زين گريدالر د ونيليم 200. مبلغ سازد يدور م يكشاورز

 كيــ  شود يم لياز س يكاهش مخاطرات ناش يها و پروژه ،يالبيس يها ها، دشت از تاالب تيشامل حما

است؟ هدف در واقع  افتهياختصاص  البيجهت مواجهه با س يكه در آن منابع يبسته مقابله با خشكسال

 ارديليم 500است تا آب پس از انهدام سدها روانه آنجا شود. بخش اعظم بودجه  يالبيس يها دشت جاديا

 نيب يقبل يدوره خشكسال يشود كه مشتركان آب ط ييآب باال يها قرار است صرف جبران قبض يدالر

در  دهندگان يصورت گرفته كه رأ ديام نيبه ا شك يب اقدام نيپرداخت كردند. ا 2019تا  2011 يها سال

 داشته باشند. وساميبه ن يدر ماه نوامبر نگاه مثبت يانتخابات احتمال

 

 ارتباط دارد؟» نوآغاز بزرگ داووس«با طرح  يخشكسال ايآ

مناطق  نيتر از پربازده يكي افتهي سازمان دنيكرد: برچ حيگزارش خود تصر انيدر پا سرچير گلوبال
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تر موسوم به  با رسالت بزرگ »ستيز طيحفاظت از مح«با استفاده از شعار اغواكننده  ايدر دن يشاورزك

سازمان ملل  2030به آنچه در سند  ايدن يكشاورز ليآن به منظور تبد يها و طرح» نوآغاز بزرگ داووس«

» سبزها«دارد. استدالل  يــ همخوان يوانيح نيپروتئ ديتوقف تول يعنيخوانده شده ــ  »داريپا« يكشاورز

امر به چه  نيثابت نكرده كه ا يبطور جد چكسيگاز متان هستند. ه ديتول ياست كه گاوها منشأ اصل نيا

 يبرگرها« رينظ شگاهيآزما ديتول يمصنوع تگوش دي. در عوض باگذارد يم ريتأث ايدن يوهوا نحو بر آب

 يمني. آژانس اي. آرميها را بخور كرم يحت اياند  شده يكيژنت يكه دستكار» و گوگل تسيگ ليب ياليخ

 »نينو يغذا« نيعنوان اول ها را به الرو سوسك ايشپشك آرد  هي) در ماه ژانوEFSAاروپا ( هياتحاد يغذا

 د نمود.ياروپا تائ هيجهت فروش در اتحاد
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 05/04/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – بدون واكسن يپاندم ؛يآب يبحران ب

 

 تيريمد يبرا يو اقدام نكردن فور يتوجه يپنهان است كه در صورت ب يبحران جهان كي يخشكسال

 خواهد شد. ليجهان تبد يبعد يبه پاندم ن،يآب و زم

موسوم به  يشت: سازمان ملل متحد گزارشنو نيگارد يخبر يبه نقل از تارنما رنايا - زانيم يخبرگزار

را منتشر كرده است كه نشان » 2021سال  يخشكسال ژهي: گزارش وايكاهش خطر بال يجهان يابيارز«

 نياز ا يناش راتاند و خسا قرار گرفته يخشكسال رينفر تحت تاث ارديليم 1,5در قرن حاضر حداقل  دهد يم

 شده است. يابيدالر ارز ارديليم 124بالغ بر  تيوضع

نشده است و  يابيدر حال توسعه ارز يها از كشور ياريخسارات وارد شده به بس يابيارز نيدر ا البته

 باشد. زانيم نياز ا تر شيب اريبس يخسارت واقع رود يانتظار م

و اقدام نكردن  يتوجه يپنهان است كه در صورت ب يبحران جهان كي يگزارش، خشكسال نياساس ا بر

درمان  يبرا يواكسن چيخواهد شد؛ اما ه ليجهان تبد يبعد يبه پاندم ن،يآب و زم تيريمد يبرا يفور

 وجود ندارد. يپاندم نيا

خواهند  ياز كمبود آب سپر يعمر خود را با نگران نيزم نيبخش عمده ساكن ندهيآ يها طول سال در

 شيفرسا يد آب عامل اصلعرضه آب خواهد شد و كمبو زانياز م شتريب اريتقاضا بس ييها كرد. در دوره

 از مزارع خواهد بود. ياريخاك و كاهش محصوالت بس

از  ريقرن حاضر به غ انيشده و تا پا ليتبد يبحران جهان كيبه  يگزارش، اكنون خشكسال نياساس ا بر

 خواهند بود. بانيدست به گر يجهان با خشكسال يها كشور ريچند كشور انگشت شمار، سا

 ديبشر موجب تشد يها تياند، اما اكنون فعال بوده يخشكسال رير قبل درگهزا 5از  نيزم نيساكن

 تيجمع يجهان شيگسترش داده است. افزا نياز زم يعيآن را در مناطق وس يها امديشده و پ يخشكسال
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قرار داده  يلنامطلوب خشكسا يها امديپ ريتحت تاث نياز افراد را در مناطق مختلف زم يشتريتعداد ب زين

 است.

منابع از  تيرينگاه شود و نحوه مد يمدرن به خشكسال دگاهيد كيگزارش الزم است با  نياساس ا بر

 .رديقرار گ ينيبزرگ مورد بازب يها زيها و آبخ جمله رودخانه

بروز  يديعامل كل ن،يزم ييآب و هوا راتييدر اثر تغ يبارندگ يالگو راتييگزارش تغ نياساس ا بر

از اندازه و  شيدر اثر كشت ب نيزم شيناكارآمد از منابع آب و فرسااست، اما استفاده  يخشكسال

 .كند يم فايخصوص ا نيدر ا ينقش موثر زين ياشتباه كشاورز يها روش

كه قرار  Cop 26گزارش در مذاكرات سازمان ملل در خصوص آب و هوا موسوم به  نياست ا قرار

 .رديرار گاست در ماه نوامبر در گالسكو برگزار شود، مورد بحث ق

 

 آب ديكمبود شد ريتحت تاث نيكره زم تيچهارم از جمع كي

 ريتحت تاث نيكره زم تيچهارم از جمع كيبه  كيمنابع جهان، نزد يتويانست دياساس گزارش جد بر

 آب قرار دارند. ديكمبود شد

 نيزم ييواآب و ه راتييهستند كه به اعتقاد محققان با تغ يطيشرا يطوالن يها يو خشكسال ديشد يگرما

قرار  ريرا تحت تاث نياز سطح زم يعيبخش وس يالديم 2019و در سال  شود يها افزوده م بر شدت آن

 است. افتهيكاهش  يا دهكنن نگران زانيبه م نياز مناطق زم ياريمنابع آب موجود در بس جهياند. در نت داده

شاخص مرتبط با آب توانستند  13 اطالعات مربوط به ليو تحل هيمنابع جهان با تجز يتويانست محققان

 نيزم تيچهارم جمع كياز  شيب ها يبررس نيكنند. بر اساس ا يابيارز نيرا در سراسر زم يكم آب زانيم

دارند كه  رآب قرا ديكشور مختلف، در معرض خطر كمبود شد 17موجود در  يتياز جمله مراكز جمع

 ر دارند.قرا يشمال يقايو آفر انهيها در خاورم كشور از آن 12
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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

 دزن ياز آن نم يحرف يبحران موجود در جهان است كه كس نياعتقاد محققان، كمبود آب بزرگتر به

ها به منظور  است. دولت يآن شامل خطر كمبود غذا، جنگ، مهاجرت و عدم ثبات مال يها امديوپ

سبز را توسعه دهند، از  يها رساختيز ديمحافظت از شهروندان خود در برابر خطر كمبود آب با

 طيحآب سازگار با م هيتصف يها ستميمحافظت كنند و از س يزداريآبخ يها و حوزه يباران يها نيزمسر

 افتياستفاده مجدد و باز ه،يتصف يرا برا يكارآمد يها يالزم است استراتژ ني. همچنرنديبهره گ ستيز

 فاضالب توسعه دهند.

 

 ييغذا ميرژ رييبا تغ يآب مصرف يدرصد 50 كاهش

دارد  يآب مصرف زانيبر م يا قابل مالحظه ريتاث ييغذا مينوع رژ دهد ينشان م ييايتاليمحققان ا مطالعات

 درصد كاهش داد. 55را تا  يآب مصرف زانيم توان يسالم م ييغذا ميبه سمت رژ شيبا گرا و

 اريسالمت بدن بس يكه برا نيعالوه بر ا م،يكن ليسالم تبد ميرژ كيخود را به  ييغذا ميواقع اگر رژ در

 زين ستيز طيو مح عتيطب يسرانه شده و برا يموجب كاهش آب مصرف ميژ رييتغ نياست، ا ديمف

ساده و  وهيش كياما  ست،يتنها راهكار كاهش مصرف آب ن نيرا به دنبال دارد. البته ا ياديز يايمزا

 نيكرده و هم مانع هدر رفتن منابع ارزشمند آب زم نيدوسر برد است كه هم سالمت افراد را تضم

 .شود يم
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 يفناور مترمكعب آب باران با ارديليم40 يساز رهيو ذخ يآور جمع|»يزداريمعجزه آبخ«

 05/04/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي آبخواندار نينو

 

مترمكعب آب باران را در  ارديليم40ساالنه  توان يم البيپخش س اي يآبخواندار يبا فناور ها يبررس طبق

 مقابله نمود. ييابانزايو ب يكرد و با خشكسال رهيذخ نيزم

حفاظت  يسنت يها روش  به ربازياز د انيرانيا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 ،يمياقل يها تيب با محدودمتناس يتوسعه همزمان كشاورز زيو ن ييزدا ابانيب ل،يخاك و آب، مهار س

سازگار با  يزداريآبخ يبوم يها و دانش يسنت يها وهيش ني. چناند افتهيدر كشور دست  نيخاك و زم

 نيبوده است. ا نانيزنشيآبخ يازهايمنطبق با ن گريد يپرفشار كشور و از سو يمياقل طيو شرا ستيز طيمح

 داريپا يا گونه به زيرا ن يعيع، منابع محدود منابع طبرو به رشد جوام يازهايبه ن ييپاسخگو نيها در ع روش

 ،يبه سادگ توان يم يبوم يها دانش نيا يها يژگيو نيتر داده است. از مهم قرار  يبردار مورد بهره

 اشاره نمود. يو مشاركت مردم يشناخت از توازن بوم نانيبودن، اطم نهيهز كم

كوچك و  يها در آبراهه شده يجار يها از هرزآب يربردا آب با استحصال آب باران و بهره قتيحق در

 يها است. احداث پشـته شده ياستفاده م يباغدار ايدر زراعت  يالبيس ياريموسوم به آب يا وهيدر قالب ش

 ،يالبي)، زراعت سارخطـوط تراز (اه يرو يخاك ياز بندها يفي)، رد ني(خاد ضيعر يهـا در دره يخـاك

در كف بستر  لياز س يبردار (مسكات)، بهره يدرختكـار يبرا دار بيش يها هرزآب از دامنه يآور جمع

 يسكوها يآنها رو تيو هدا ها ليها و مسـ از آبراهـه ها البيها (گسور) و انحراف سـ و آبراهه ها ليمس

مصر،  يدر كشورها البياز باران و س يربردا بهره يها از روش ييها ) نمونهيالبيس ياريتراز (آب

 .باشند يم منين، تونس و هندوستا

كشاورزان و باغداران در مناطق  يآب برا نيمتداول تأم يها از راه يكيعنوان  به الب،ياز س يبردار بهره
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از هفت  رانيدر ا يالبيس ياريكه آب يطور است؛ به  مرسوم بوده رانيجهان از جمله ا خشك مهيخشك و ن

استان  يدر مناطق جنوب زين البيبا استفاده از س يكار لاست. نخ شده يدر خراسان، انجام م شيهزار سال پ

 ياصل يها آبراهه البياز س يبخش ر،يدهانه آبگ كيروش با احداث  نيفارس معمول بوده است. در ا

 تيهدا ياراض نيشده در ا كاشته يها نخل ياريكردن و آب رابيمنظور س آن، به هيحاش ياراض يسو به

 يها جنوب خراسان، حوضچه در ني. همچنشود يكنترل م باليدرصد از س 70و حدود  شود يم

و بلوچستان  ستانينام بندسار و در س رودها به خشكه ريخطوط تراز در مس يرو زيخاكر يبا بنا جادشدهيا

 يبردار بهره يسنت يها از سامانه ييها دگار و هوتك نمونه زينام خوشاب و ن به يسنگ اي يخاك يها وارهيد

 هستند. انريدر ا البياز س

 يتوسط جمهور يبه نام آبخواندار البياز س يبردار بهره يفناور نيو نو شرفتهيپ وهيش خوشبختانه

 يزداريها، مراتع و آبخ شده توسط سازمان جنگل شده است. طبق آمار اعالم يمعرف ايبه دن رانيا ياسالم

 يبرا توان يدارد كه م وجود يآبخواندار يمستعد برا يها نيهكتار زم ونيليم 14از  شيكشور، ب

استفاده كرد و از هدررفت آب  نيآب باران در دل زم اردمكعبيليم 40حدود  يساز رهيو ذخ يآور جمع

 نمود. يريآب باران جلوگ ريو تبخ

 14از  شيب رانيدر ا«معتقد است:  يآبخواندار ختهيكوثر، دانشمند و فره دآهنگيباره س نيدر ا نيهمچن

هكتار از  ونيليكم چهار م وجود دارد. دست يآبخواندار يمناسب برا اريبس يها نيهكتار زم ونيليم

 40 ريها، بهره برند. در ز آبخوان يمصنوع هيهمزمان با تغذ ،يالبيس يارياز آب توانند يما م يمزارهايد

 5000 لومترمكعب،يك 5000انباشتن  يبرا يخال يجا ران،يا يسطح خشك چهارم كيهكتار،  ونيليم

ما  يها آبرفت يخال ي. ارزش فضاميجا دار رانيسال ا 11 نيانگيم يتمام بارندگ يعنيمترمكعب،  ارديليم

گونه ما ثابت بماند،  مصرف اسراف چنانچهاست.  ونيليتر 12افزون بر  1394سال  ييكايبر اساس دالر آمر

. ميش آماده باشمهاركردن يشرط آنكه طوفان نوح تكرار شود، و برا داشت، به ميسال آب خواه 40 يبرا
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بازآورد. افزون  يآب رفته را به جو توان يكار م نيشود! با ا نهينهاد رانيدر ا يستيبا يفرهنگ آبخواندار

 ارديليم 50بالغ بر  1394سال  ييكايارزش دالر آمر هيآنها بر پا يكه بنا ميمتروكه دار زيكار هزار يبر س

 .»گردد يم

 ارياغلب بس الب،ياز س يبردار بهره يسنت يها و روش ياندارآبخو نكهيا رغم يآنكه عل يانيپا نكته

قدمت چندهزارساله است، متأسفانه  يخاص كشور است و دارا يطيمح طيو شرا ستيز طيسازگار با مح

كنترل  ول،محص دياست كه عالوه بر تول يدر حال نيا شود، ينم يها توجه مناسب روش نيدر كشور به ا

 نينو وهيش نيا يايازجمله مزا زيها ن و آبخوان ينيرزميز يها آب يوعمصن هيحفاظت خاك، تغذ ل،يس

خصوص قانون برنامه  به نيو قوان ها يزير برنامه ها، استيدر س ديكه با باشد يم البياز س يبردار بهره

 .رديصورت پذ ژهيتوسعه هفتم بدان توجه و
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 ديمنابع آب تشد تيريانحصار مد اي/آستيز طيوزارت آب و مح ليصفر تا صد طرح تشك

 05/04/1400خبرگزاري فارس مورخ  شود؟ يم

 

انحصار  كي منابع آب كشور شاهد بروز تيريگفت: در حوزه مد ستيز طيكارشناس آب و مح كي

 .ميهست رويپنهان توسط وزارت ن

 رامونيپ يبه طور مكرر شاهد مخابره اخبار ديفارس، شا يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

از  يمسئله تنها بخش جزئ ني. اديا انتقال آب بوده يها پروژه رامونيمختلف پ يها اختالفات مردم منطقه

بوده  مواجه يمتنوع يها همواره با چالش رياخ يها سال منابع آب كشور است كه در تيريمشكالت مد

 است.

 ليمنابع آب كشور، مسئله تشك تيرياخبار مخابره شده از سازوكار مد نياز آخر يكيراستا  نيهم در

مسئله  نيا رامونيپ ينظرات كارشناس يراستا و به منظور بررس نياست، در هم ستيز طيوزارت آب و مح

وزارت  ليكتش طيشرا رامونيتا پ ميرفت ستيز طي، كارشناس مسائل آب و محساز ينيس ديبه سراغ حم

 .مينيوگو بنش به گفت يآب كشور با و يو حكمران ستيآب و محبط ز

 است: ليوگو به شرح ذ گفت نيا مشروح

 
 وارد بحران شد 1341منابع آب كشور از سال  تيري*مد

فراوان روبرو شده، اما  يها است كه با چالش يمتماد يها منابع آب كشور، سال تيري: مسئله مدفارس

 تيري. اساسا چرا ساختار مدميساختار شود را شاهد نبود نيكه منجر به بهبود ا يا شهينگاه ر چيمتاسفانه ه
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 اندازه مشكل دارد؟ نيمنابع آب كشور ما تا ا

 ستيبا يم م،ياشمنابع آب كشور داشته ب تيريبه مسئله مد تر قيعم ينگاه ميساز: اگر بخواه ينيس

 1341در سال  ياصالحات ارض يماجرا دنياز به ثمر رس شي. تا پميريدر نظر بگ ريمسئله را ن نيا خچهيتار

چند  رانيآب ا تيريشدن آب در كشور، ساختار مد يها و قانون مل شدن جنگل يآن قانون مل يو در پ

 نيبه نام خان آن منطقه قوان يفرمانده و در هر منطقه، شد ياداره م يمهم داشت. اول آن كه مردم يژگيو

منافع آن  يحداكثرساز يعموماً در راستا نيقوان ني. اكرد يم نييمشخص تب يآب را در ساختارها ميتقس

خاص خودش را به همراه  يايمزا ان،خ يعنيبه كانون قدرت،  يكيهرچند كه نزد شد، يمنطقه وضع م

 يها ليپتانس ي برنده نياز ب كرد، يوضع م يعيمنابع طب تيريمد يكه خان در راستا ينيداشت، اما قوان

 خود شود. نيرفتن سرزم نيموجب از ب يريتدب ينبود كه خان با ب گونه نيمنطقه نبود و ا

 نيقوان يمعنا كه نظارت بر اجرا نيشده بود. بد وضع نيبودن نظامات و قوان» خودكنترل«مهم دوم،  يژگيو

مورد  ها رآبيكه م رفتيپذ يدر منطقه صورت م رآبيم رينظ يا عواملمنابع آب توسط مردم و ب تيريمد

 يبازرس ازمنديكه ن آمد يم ديتوسط مردم پد يساختار نظارت خود كنترل قتياعتماد همه بودند و در حق

 نيمنابع آب از ب نكهياز ا نانياطم يبرا يچندان ينظارت نهيهز تيدر آن نبود. حاكم يتيكنترل حاكم اي

شامل  ديدشت كه شا كي ي. همه اهالكردند ينظارت م گرينداشت و مردم خود بر رفتار همد رود، ينم

انبارها  و آب رهايبندها، آبگ ها، اتقن يروبيال ايخود را موظف به احداث  شد، يروستا م نيچند

 .گرفتند يتذكر و موضع م گريكديو نسبت به سوء عملكرد  دانستند يم

خود بر  ، خودبه1341از سال  شيپ رانيمنابع آب ا تيريمد يبند ميسمثبت سوم آن بود كه تق يژگيو

بود كه توسط  زيآبر يها رحوضهيها و ز دشت ماتيبر اساس تقس يعني يدرولوژيه يعيطب ياساس مرزها

 يعني گريد يهكوه تا به سر كو كي. قلمرو هر خان، معموالً از سر شد يالرأس كوهستان از هم جدا م خط

ها و  حوضه يبر اساس مرزها تيريخود موجب مد خودبه نيالرأس بود و ا خط الرأس تا از خط
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 .شد يم زيآبر يها رحوضهيز

 اناًي(و اح يزراع داتيو تول نيآب، زم ياستگذاريس يدگيتن و در هم يوستگيپ هم به زيچهارم ن يژگيو

 يرويآنها، ن يزيحاصلخ زانيدر دسترس و م يمنابع آب، اراض تي) بود و خان با توجه به وضعيصنعت

و  ديبه تول قدامداشت، ا اريدر اخت يديمحصوالت تول يكه برا يتر بازار موجود و از همه مهم يانسان

و گرفتن سهم خود از  ديامكان تول زيبعد ن يها سال يبرا كه ينحو به نمود، يم يعياز منابع طب يور بهره

 يها استيداشت و س يمشخص يكپارچگيآب  و نيزم  ياستگذاريطور خالصه س بازار را داشته باشد. به

 .شد يم نييتع »ديتول«به  يمنته گريد ييو از سو نيزم يها استيآب در ارتباط كامل با س

 

 يسطح يها بخش آب نيب يا  سازه كرديرو انيساختار گذشته تناسب م يها يژگياز و گريد يكي: فارس

 ست؟يه چمسئل نيا رامونينظر شما پ شود، يعنوان م ينيزم ريو ز

 ينيرزميز اي يرسطحيز تيريمد كرديرو ،ياز اصالحات اراض شيآب تا پ تيريمد كرديساز: رو ينيس

گرم و خشك كشور  ميدر اقل گري. به عبارت دميكه در حال حاضر شاهد آن هست يزيبود، برخالف چ

 احداثبا  يعني »يسطح« كرديمنابع آب با رو تيرياست كه مد يهياست، بد اديز اريبس ريتبخ زانيكه م

بر نرخ  شتريباشد و ب يمثبت دهيپد تواند يو منتقل كند، نم رهيذخ نيسطح زم يكه آب را بر رو ييها سازه

 خواهد افزود. ريتبخ

نفوذ  ينيرزميز يها به سفره شتريباران هر چه ب يعنيبود.  »يرسطحيز« تيريمد كرديخالف گذشته كه رو بر

. امروز كه به شد يم رهيذخ ينيرزميز يانبارها منتقل و در آب ينيمرزيبا قنات به صورت ز شد، يداده م

عدم  يما از رو انينيشيكه پ افتيدر توان يم يبه آسان م،يكن يآب كشور نگاه م تيريآن موقع مد كرديرو

را به خود  يشتريآب نبوده كه رنج و مشقت ب تيريبه مقوله مد ينداشتن تخصص و سواد كاف ايدرك 

 طيخاطر درك شرا برعكس؛ به قايكنند. بلكه دق تيريمد »يرسطحيز«صورت  تا آب را به دكردن يم ليتحم
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 .نجامديب نيسرزم يداريرا اتخاذ كرده بودند كه به پا يكرديرا كنار گذاشته و رو يطلب راحت ،يمياقل

 40از دهه  شيمنابع آب كشور تا پ تيريمثبت در مد يژگيپنج و نيا يحال، آن ساختار دارا يا يعل

 شده را نقض كرد. ادي ديمف يها يژگيداد كه همه و يخود را به ساختار يجا يشمس

 
 

 منابع آب انحصار دارد تيريدر مد روي*وزارت ن

 دارد؟ ييها يژگيمنابع آب كشور چه و تيري: در حال حاضر ساختار مدفارس

ت پس از اصالحات و تحوال رييتغ دار راثيمنابع آب كشور كه م تيريساز: در حال حاضر مد ينيس

 ياست كه با حذف نقش مردم شروع به كار كرد و مرزبند ياست، ساختار -ييكايطرح آمر نيا- يارض

 يهامرز يعنيكشور  ياسيس ماتيبر اساس تقس ،يدرولوژيه يانطباق با مرزها يبه جا زيآن ن ماتيتقس

 است. ياستان

 ي هر روزه يخود را به نگران يم جاه ياز اصالحات ارض شيتا پ يذات خود كنترل مردم يطرف از

 يينگاه دولت، هر روستا هيمنابع آب داد. امروزه از زاو تيريمد نيمردم از قوان يدولت از احتمال تخط

چاه  كيسرعت  به ومتخلف بالقوه در موضوع آب باشد كه اگر از او چشم بردارد، احتماالً ا كي تواند يم
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! همه كارها منوط و كند يپمپاژ م يگريد يرا به جا يآب انهيمخف يا از رودخانه اي كند يحفر م رمجازيغ

است و  يمتاسفانه دچار تعارضات منافع جد زيشده و خود دولت ن يگوناگون دولت يمتوقف به مجوزها

 .آورد يبه وجود م رامردم  ديشد يتيموجبات نارضا يو ناگهان يآن ماتيبعضا با تصم

از  يدر ساختار فعل زيبر آن ن يمبتن داتيو تول نيآب، زم انيم ارچهكپيبست و  هم يگذار استيس يطرف از

 ياساس يغذا ديتنها در تول نه ،ياز اصالحات ارض شيتا پ خيگواه تار رفته است و كشور ما كه به نيب

پس از استقرار نظام  آمده، يبه حساب م زيصادركننده غالت در منطقه ن يمردمش خودكفا بوده، بلكه حت

و سال به سال واردات  رود ياز دست م اش ييكه خودكفا شود يم ليتبد يبه كشور يدولت آب تيريمد

 .دهد يانجام م يشتريب يغذا

وزارت  سيمنابع آب و تاس تيريمد رييمصادف با تغ يعنياز همان زمان  ينيرزميز يها افت سفره نيهمچن

 يها در سفره يمترمكعب ارديليم 130 يتجمع يشروع شد. تا امروز كه متاسفانه شاهد كسر 53در سال  روين

 يدر كشور برا يانرژ نارزا ارانهي ق،يعم يها چاه يحفار ي. البته ظهور تكنولوژميهست ينيرزميآب ز

 يرطوبت هيكشور در ساخت سدها كه تغذ يكاتوريعجله و شتاب كار نيو همچن ياستفاده از آن تكنولوژ

كشور  يها آبخوان ديدر افت شد زين كند ير اخالل مسدها را دچا دست نييپا ينيرزميز يها به سفره

 نبوده است. ريتاث يب

 يها يژگيتمام و يمنابع پس از اصالحات ارض تيريگفت كه ساختار مد توان يبه طور خالصه م نيبنابرا

 كرد. نيگزيرا جا يمنف يها يژگيبرد و و انياز خود را از م شيساختار پ يمثبت

 

 نياست، ا رويمنابع آب كشور، مسئله انحصار وزارت ن تيرير به ساختار مداز انتقادات مكر يكي: فارس

 د؟يكن يم يابيمسئله را چگونه ارز

 يآب الجرم به سمت تيريمد يساختار دولت شود، يآب حذف م تيرينقش مردم در مد يساز: وقت ينيس
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غالب مردم از  كند. چرا كه يرا باز يو مجر استگذاريكه خودش همزمان نقش س شود يسوق داده م

 يها حل راه صيتشخ يبرا يهستند كه دانش آن چنان يا او احتماالً متخلفان بالقوه و بالفطره دگاهيد

 نيا ي. از طرفرنديبازدارنده قرار بگ نيها و قوان نظارت نيدتريتحت شد ديدرست را هم ندارند و با

كل نشان دهد  يو دانا يعلم يا جهههمواره تالش داشته تا از خود و رويساختار و در رأس آن وزارت ن

 ميوزارتخانه خودش تصم نيا ديكه با شود يآن م جهيروزآمد شده است. نت ايروز دن يمتدها نيكه با آخر

گسترده شود.  يتيموجب نارضا ماتيتصم نياگر ا يخود را اجرا كند، حت ماتيو خودش هم تصم رديبگ

اساساً به  ايآ كند، يم يها الگوبردار از آن رويرت نكه وزا يآب تيريمد يمتدها نيكه آخر ميحال بگذر

با ما  يمتفاوت مياست كه اقل يغرب يهمان كشورها ميمناسب اقل اي خورد يكشور م يمياقل طيدرد شرا

 دارند؟

حوزه توسط  نيانحصار پنهان در ا كيمنابع آب كشور شاهد بروز  تيريدر حوزه مد گريد انيب به

شده اوالً در درون همان  فيتعر يها كه اغلب پروژه دينيب يشما م رويرت ن. در وزاميهست رويوزارت ن

به  اًيو ثان شود يگرفته م يطيمح ستيو ز ياجتماع ،يا وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مالحظات منطقه

 اءياالنب خاتم يقرارگاه سازندگ رينظ يتيحاكم يها بخش ريسا ايهمان وزارتخانه  رمجموعهيز يها شركت

 ندارد. يجد يتينقش و فعال نيب نيدر ا يو اساساً بخش خصوص شود يحول مم
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 شود يم ديتشد ستيز طي*انحصار منابع آب در وزارت آب و مح

 شود؟ يتلق ياجتماع يها يتينارضا جاديا نهيزم تواند يانحصار تا چه اندازه م ني: افارس

كند،  ديرا تشد يمردم يتينارضا تواند يم هيسو كي يها يگر يو تصد ها يريگ ميتصم نيساز: ا ينيس

عنوان مثال  است. به يو استان ياسيس يها يها و الب در معرض آلوده شدن به رانت داًيحالت شد نيچراكه ا

كند كه  نيدهد و تضم حيتوض رويهرچقدر وزارت ن يا حوضه نيبه اعتقاد بنده در بخش انتقال آب ب

و  كنند ياست، بازهم عموماً مردم باور نم گريدم تشنه منطقه دآب شرب مر نيتام يانتقال آب صرفاً برا

 ينيآفر امكان نقش رويوزارت ن راي. زشود يزده م بيها و خطوط انتقال آس بعضاً به سازه يكه حت دينيب يم

 را منتقل كرده است. ضيخودش حس تبع كجانبهي ماتياز مردم را گرفته و با تصم

غلط به لزوم  به تيحاكم يمتاسفانه از سو ن،يب نيمردم در ا ياز سو رمتعارفيغ يهرگونه رفتارها بروز

 نيو ا شود يم ريآب دخالت دهد، تعب تيريمردم را در مد ديدولت كمتر با نكهيها و اثبات ا نظارت ديتشد

 يها يريگ ميكنار تصم دردولت  شتريب يها يريگ . چرا كه سختانتهاست يو ب وبيچرخه مع كيمثابه  به

 يرفتارها يبرا يا زهيمردم با دولت و انگ انيتر شدن آتش تقابل م او، منجر به برافروخته كجانبهي

 يبرا گريد يا خود بهانه نياوست كه ا نيو برخالف قوان رمجازيدولت غ دگاهيكه از د شوديم يا انهيمخف

 رد.خواهد ك دايادامه پ وبيچرخه مع نيا نطورياست و هم دتريشد يو برخوردها ها يريگ سخت

 

 مسئله چگونه است؟ نيدر ا ستيز طيسازمان حفاظت مح رينظ ينظارت يها : نقش سازمانفارس

در  روياز انحصار وزارت ن يريجلوگ نهيزم توانست، يكه م يا تنها مسئله انيم نيساز: در ا ينيس

مان ساز نياز جمله هم ينظارت يبخش آب را شامل شود، ساختارها يها  استيس يو اجرا يريگ ميتصم

كرده و  يبررس يرا تاحد ستيز طيدر حوزه مح رويوزارت ن ماتياست كه تصم ستيز طيحفاظت مح

 نيدر تالش است تا با ادغام ا رويكه البته وزارت ن رد،ياشتباه را بگ ماتياز تصم يبرخ يجلو تواند يم
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از  زيرا ن يمزاحمت ظاهر نيدر مجلس، ا »ستيز طيوزارت آب و مح«سازمان در خود و طرح موضوع 

 بردارد. انيم

 

و  يوزارت انرژ لي. در حال حاضر مسئله تشكدياشاره كرد ستيز طي: به موضوع وزارت آب و محفارس

ساختار منجر به بهبود  رييتغ نيا ايمطرح شده است، به نظر شما آ گريبار د ستيز طيوزارت آب مح

 شود؟ يمنابع آب كشور م تيريمد طيشرا

آماده شد كه  ي. در مجلس دهم، طرحگردد يباز م 97ح به مجلس دهم و سال طر نيساز: سابقه ا ينيس

بود كه  نيبخش شامل ا ني. اشد يم ليتشك ستيز طيو وزارت آب و مح يدر قالب آن وزارت انرژ

 ود،ش ليتشك يدر وزارت نفت ادغام شده و وزارت انرژ رويوزارت ن ريدپذيتجد يها يبخش برق و انرژ

ها، مراتع و  سازمان جنگل ست،يز طيبا سازمان حفاظت مح رويوزارت ن بخش آب گريد ياز سو

شده و  بيترك ياز وزارت راه و شهرساز يو سازمان هواشناس ياز وزارت جهاد كشاورز يزداريآبخ

 شود. جاديا زين ستيز طيوزارت آب و مح

ن تبصره، بخش هم وجود داشت كه به استناد آ يا ، تبصره97بنابر طرح مجلس دهم در سال  البته

 جدا شود و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود. ياز وزارت انرژ يميپتروش

افتاد.  انيدوباره به جر ندهينما 15 يبا امضا ديطرح در مجلس دهم مسكوت ماند، اما در مجلس جد نيا

 يوزارت انرژ ليتشك از باب موافقت با شترياند ب را امضاء كرده يقانون سيشنويپ نيكه ا يندگانيعمده نما

كرده و  يآن همراه با شود، يم ديهاست در كشور بر ضرورت آن توسط كارشناسان مختلف تاك كه سال

 را مد نظر دارند. يوزارت انرژ ليتشك زهيانگ

و پس  گردد ياز انقالب باز م شياست كه به پ يميقد يها از آن دسته از بحث يبحث وزارت انرژ اساسا

 يعال يشورا ليتشك نهيزم يدر مقطع يمطرح شده و حت يا فراخور زمان در هر بازهبه  زياز انقالب ن
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 است. فتادهياتفاق تا كنون ن نيا تيرا به وجود آورده است، اما در نها يانرژ

مسئله اتفاق  نيبر ا يكارشناس يهم مجلس و هم دولت به اضافه نهادها رسد، يبه نظر م يكنون طيشرا در

 يوزارت انرژ ليتشك زهيانگ ديتشد لياز دال يكياست.  ازيمحل ن يوزارت انرژ لينظر دارند كه تشك

گاز است كه  دراتبرق و مسئله صا ديتول يها روگاهياز خوراك ن يناش يبرق، آلودگ يمسئله قطع نيهم

 شود. يريگيپ يبا انسجام بهتر يدر قالب وزارت انرژ تواند يم

 
 

 دارد يضعف فراوان نقاط ستيز طيوزارت آب و مح ي*سامانده

 3و  رويبخش آب وزرات ن عيبا تجم ستيز طي: در طرح مجلس آمده است كه وزارت آب و محفارس

 نيبه نظر شما ا رد،يدر دستور كار قرار گ يها و مراتع و هواشناس جنگل ست،يز طيسازمان حفاظت مح

 د؟كن ديمنابع آب را تشد تيريحوزه در بخش مد نيانحصار ا تواند يمسئله نم

وزارت  ليحول تشك ياجماع رسد، يساز: همان طور كه عرض كردم، در حال حاضر به نظر م ينيس

 شد، يكه باعث م يلياز دال يكيمجلس به وجود آمده است، اما  ندگانيكارشناسان و نما نيب يانرژ

 رو،ينرت وزا ماندهيباق يفيگذشته جلو نرود، بالتكل يقبل و سال ها يدر دوره ها يوزارت انرژ ليتشك
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وزارتخانه باشد؟ چون  كي ييبه تنها ديبخش آب با ايبود كه آ نيبخش آب كشور بود. مسئله ا يعني

 ياتم ي. انرژريدپذيتجد يها يو انرژ ياتم يبود. آب، برق، انرژ يبخش اصل 4ابتدا شامل  رويوزارت ن

 يها يبرق و انرژ ياه شسازمان جداگانه، مستقل شد. با جدا شدن بخ كيوزارتخانه در قالب  نياز ا

 يبرا يوانيكه مناسب ساختار د ماند يم يوزارتخانه باق نيا هيبخش اول 4بخش از  كيتنها  ر،يدپذيتجد

 وزارتخانه در دولت نبود. كي

وزارت  ليپس از تشك رويوزارت ن ماندهيباق يبرا رسد، يطرح مجلس دهم، در ظاهر امر به نظر م در

 يآمده است، اما بررس انيبه م ستيز طيشده و مسئله وزارت آب و مح فكر زيبخش آب ن يعني ،يانرژ

نقاط ضعف  ستيز طيوزارت آب و مح يسامانده يآن است كه طرح مجلس برا انگريمسئله ب نيا قيدق

 دارد. يفراوان

 

 است؟ ي: نقاط ضعف مد نظر شما شامل چه مواردفارس

 طيسه سازمان مح يبه ماجرا نگاه كرد كه اعطا نگونهيا توان يانگارانه م و ساده هياول يساز: در نگاه ينيس

در  ستيز طيوزارت آب و مح ليو تشك رويبه ساختار آب وزارت ن يها و هواشناس جنگل ست،يز

 تيتا رضا ستا روياز وزارت ن ريدپذيتجد يها يبابت جدا شدن بخش برق و انرژ ييدلجو ينوع قتيحق

به  يوزارت انرژ ليساختار جلب شده، كار جلو برود و تشك رييتغ نيدر مقابل ا رويمقامات وزارت ن

 عاقبت چهل سال قبل از خود دچار نشود.

بخش آب كشور  يخيبه آن سابقه تار يكه تاكنون عرض كردم و نگاه كارشناس يبا توجه به مطالب اما

لب ادغام در قا ستيز طيوزارت آب و مح ليكه تشك ميبر يم يمسئله پ نيبه ا ،يپس از اصالحات ارض

 نبوده است. يساز نهيو بدون زم يهم اتفاق يليخ رويبه بخش آب وزارت ن ادشدهيسازمان  3

بر   ستيز طيبا سازمان حفاظت مح رويكه عرض كردم، در كشور ما همواره بخش آب وزارت ن همانطور
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آب و سدها  انتقال يها پروژه رينظ رو،يوزارت ن يا سازه يها پروژه يطيمح ستيالزامات ز فيسر تعر

 ريوز ونمعا كيدر حد  ستيز طيكل سازمان مح د،ينيب يشما م نكهيدچار چالش گسترده بوده است. ا

كه همواره با  يكه نهاد كند يتفكر را فراهم م نيا جاديا نهيزم د،يآ يم رويبخش آب وزارت ن ليذ

تا مزاحمت الزامات  شود يم ليخانه تبد وزارت نيا رمجموعهيطرح به ز نيچالش داشته، در ا رويوزارت ن

سازمان  يگر مطالبه گاهيجابرداشته شود و  انياز م رويبخش آب وزارت ن يها پروژه يبرا يطيمح ستيز

 برود. نياز ب ستيز طيحفاظت مح

 

 ستيز طيوزارت آب و مح ليناظر با تشك يها *حذف سازمان

بوده  انيدر م ينظارت يساختارها از جنس رفع يهم هدف يعيدرباره ادغام سازمان منابع طب اي: آفارس

 است؟

 انيگسترده متول يريهمواره شاهد درگ رويبخش آب وزارت ن يا سازه يها ساز: در پروژه ينيس

ها، مراتع و  همان سازمان جنگل اي يعيو سازمان منابع طب ميا بوده رويو مسئوالن وزارت ن يزداريآبخ

 يزداريآبخ و يا سازه يها طرح انيحوزه م نيآب در ا تيريناعادالنه بودجه مد ميتقس يمدع يزداريآبخ

 يچرا كه از سو شود، يم دهيكش زين يدو بخش به حوزه تملك اراض نيب ها يريدرگ نيا نياست. همچن

 ياز ترس آن كه مخزن سدها يعيسد به منابع طب ميحر يها نيدر زم يزدارياجازه آبخ رويوزارت ن

 ينيرزميز يها به سفره اه باران و رواناب هيو تغذ يزداريآبخ تايبا عمل رويشده توسط وزارت ن ساخته

وارد  يشتريب يوال نكردن، اتفاقاً رسوبات و گل يزداريبا آبخ كه ي. درحالشود يداده نم ماند، يم يخال

دو ارگان همواره  نيا نيدعوا ب نيا يول ابد،ي يسدها به شدت كاهش م ديمخازن سدها شده و عمر مف

 ت.وجود داشته اس

 زين يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ست،يز طيوزارت آب و مح ليتشك يشنهاديدر طرح پ حال
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اصطكاك  ينهاد دارا كيتالش شده تا  رويوزارت ن ياز سو قتيقرار گرفته و در حق رويوزارت ن ليذ

 شود. تخانهزارو نيبردار ا و فرمان رمجموعهيبه ز ليبرداشته و تبد انياز م زين رويبا وزارت ن گريد

 نيدر قالب ا ستيز طيوزارت آب و مح ليتشك شنهاددهندگانيآن است كه پ انگريمسائل ب نيا مجموع

و  ستيز طيموجود از جمله سازمان حفاظت مح يدنبال رفع همه موانع و سازوكارها به يشنهاديطرح پ

 روين زارتو هيكسوي يها ييگرا ياز تصد يريتوان جلوگ ييتوانا يبودند كه تاحد يعيسازمان منابع طب

 بخش آب را دارند. يا سازه يها در پروژه

 

 د؟يدان يم رويوزارت ن يمانع سوم برا ينوع زيرا ن ي: سازمان هواشناسفارس

 انياست كه چالش م يكه قرار است با بخش آب ادغام شود، سازمان هواشناس يساز: سازمان سوم ينيس

همواره داغ  يآمار و اطالعات حوزه هواشناس تيوزه مرجعدر ح رويسازمان با بخش آب وزارت ن نيا

اطالعات  نيتر يا هيدر پا يبعضاً حت يسازمان هواشناس يها همواره با داده رويوزارت ن يها بوده است. داده

كه  دانند يو مقامات ارشد كشور نم ستين كسانيشهرستان با هم  كيبارش نازل شده در  زانيم رينظ

مواقع شاهد  يا در پاره ايانجام دهند؟  يستيها با از داده كي  كدام يكشور را بر مبنا ندهيآ يزير برنامه

 ريمنطقه ز كي مياقل رييرا در شدت تغ روين زارتو يادعا ،يسازمان هواشناس يها كه مثالً داده ميا بوده

 بالعكس. ايسوال برده است 

 يها حذف مزاحم يشده برا م هماهنگاقدا كي ستيز طيوزارت آب و مح ليتشك رسد، يبه نظر م عمال

 چيه يو ب رفتهيوزارتخانه بدون چون و چرا پذ نيا انيمتول مياست تا تصم رويآب وزارت ن تيريبخش مد

 نظر كرد. ديتجد يفعل يشنهاديدر طرح پ دياست كه قطعاً با نياجرا شود. آنچه مسلم است ا يمانع
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 06/04/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – آب! يمهاجرت برا

 

 تيفرار از موقع يمناطق برا نيشده است. مردم ا يشهر كشور امسال دچار تنش آب 200ها  اساس آمار بر

 بزرگ را انتخاب كرده اند. يها مهاجرت به شهر يخشكسال

فرد  ييفدا يگفته مصطف درحال فرو رفتن است. به رانيفالت ا نوشت: رانيروزنامه ا _ زانيم يخبرگزار

فرونشست  ياستان با خطر باال 18 ران،يبزرگ ا يها سد يمل تهيكم البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيرئ

مردم را ببلعد. تنش  يها نيو خانه و زم ياتيح يها رساختيز تواند يكه م يرو است؛ فرونشست به رو نيزم

ها  مردم روستا يمصرف، اما برا يها آب و هشدار يبند رهيج يعنيمانند تهران  يبزرگ يها شهر يبرا يآب

و  انييهاست ادامه دارد. مهاجرت روستا كه سال يو مهاجرت است؛ روند يمال يورشكستگ يبه معنا

و كارگران  نينش هيبه حاش ليتبد رگبز يها شهر هيآنهاست و حاال در حاش شهيپ يكه كشاورز يمردم

دارد كه در گفتگو با  نيتر از ا گسترده يو تبعات شود يختم نم نجاياما به ا ،ييجا جابه نياند. ا مزد شدهروز

 .ميكن يم يكارشناسان آن را بررس

ابتدا  نيبد نباشد هم ديهستند. شا يشهر كشور دچار تنش آب 200امسال  نديگو يها م طور كه آمار آن 

 80از  شيكه ب ياست؛ كشور ستادهيآن ا ير رتبه چهارم جهاند رانيكه ا ميبده ياز تنش آب يفيتعر

 اي نطقهم كي يوقت» فالكنمارك«خود را مصرف كرده است. بر اساس شاخص  ريدپذيدرصد منابع تجد

دچار  يكشور به تنش آب نيداشته باشد ا يهر فرد كمتر از هزار مترمكعب در سال منابع آب يكشور برا

هاست  كه در شرق و غرب اصفهان سال يانييكشور خواهد آورد؟ روستا تنش چه به روز نيشده است. ا

كاشت پسته ندارند  يبرا يآب گريكه د ييها يكرمان كنند؟ ياند چه م روزگار گذرانده يبا كشاورز

هاست در نبود  شود، درست، اما سال يا قطره ديبا ياريكند؛ درست، آب رييتغ ديكشت با يچطور؟ الگو

بزرگ چه  يها پناه بردن به شهر نياند. ا نكرده دايخود پ يجز فرار از روستا يمردم راه يعلم راتييتغ نيا
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 دارد؟ ريمهاجرپذ يها مهاجران و شهر يبرا ييها بيآس

 ليدل شناس معتقد است از گذشته تاكنون مهاجرت از روستا به شهر عمدتاً به تيجمع پور يكاظم شهال 

همخوان نبودن  نينكردن شغل و در واقع ب دايخاطر پ كه به يا بوده است؛ دافعه ييروستا يدافعه زندگ

از  انيياست روستا دهكه باعث ش يا كار اتفاق افتاده است؛ عوامل محدود كننده يروين يبرا نيزم زانيم

 شوند. گريد يها شهر يزادگاه خود راه

ما  نهيزم نيدر ا«كرد:  خواهد دايپ شيها افزا مهاجرت نيمعتقد است حاال با كمبود آب، ا پور يكاظم 

داشته  يمهاجرت به علت جاذبه مقصد و فرد شغل ني. اگر اميشاهد مهاجرت به سمت شمال كشور هست

 ديبا ستها به علت دافعه مبدأ ا گونه مهاجرت نيباشد و در مقصد جذب شود خوب است، اما چون ا

و در ادامه مبتال  شود يم نينش هيحاشدر شهر مقصد  تيجمع نياز چاله به چاه افتادن است. ا يگفت به نوع

 .»كنند يكه هم خود و هم جامعه مبدأ را دچار چالش م ياجتماع يها بيبه انواع آس شوند يم

برسند  يكنند تا به مقصد يرا ط يمسافت طوالن يكسب روز يمهاجران كه مجبورند برا نيا مشكالت 

تجانس : «ديگو يم پور ي. كاظمشود يختم نم نجايداشته باشند به ا يبهتر يها دسترس كه در آن به حداقل

ها آشنا  كم خواهد بود، امكان دارد مردم مقصد با زبان و آداب و رسوم آن زبانيو م همانيم نيب يفرهنگ

شهر  هيكه در حاش يتنها به افراد ينينش هيها خواهد شد. حاش آن ينينش هيمسأله باعث حاش نينباشند و هم

داشته باشد، اما سبك لباس و صحبت و رفتار  يدرآمد خوب تواند يفرد م شود، ياطالق نم كنند يم يزندگ

 »شد. اهدخو زبانيباعث اخالل در شهر م نيفرق كند. ا اش يشهر

مناسب  يخود شغل و امكانات شهر يساكنان بوم يبرا تواند يحاال هم نم نيكه هم ديرا تصور كن يشهر 

مبدأ نباشد آن وقت تضاد  يها ها در شهر مهاجرت نيا يبرا يزير و برنامه يساز كند و اگر فرهنگ هيته

 كند. جاديا يمسئوالن شهر يرو شيرا پ يديجد يها چالش تواند يمنافع م

نمود آن «دست دهد:  ها به از چالش يتا فهم بهتر زند يم ييها مثال يشهر يزير برنامه نهيدر زم پور يكاظم 
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 ازيبه چند مدرسه ن تيحساب كنند با رشد جمع ديكه مسئوالن با ديد يآموزش يزير در برنامه توان يرا م

 يبرا ديباشد با هيرو يبو  اديها ز مهاجرت نيبه كار گرفت؟ و اگر ا ديبا دياست؟ چند معلم جد

بسرعت تحت  ها نيكرد، چون ا جاديا رييتغ يشهر يربنايها و ز دانشگاه، مسكن، انواع راه يزير برنامه

معتقد است اگر مهاجرت  پور يكاظم.» زدير يبه هم م يشهر يزير و برنامه رديگ يار مها قر مهاجرت ريتأث

اگر : «آورد يم نييمبدأ هستند پا يها در شهر هرا ك يمردم يزندگ تيفيك رديبدون برنامه صورت بگ

 كنند كه تحت تيهدا يها را به مناطق حتماً مهاجرت دياتفاقات هستند با نيمسئوالن شاهد رخ دادن ا

 »پوشش بدهند. كنند، يرا كه افراد به آنجا مهاجرت م ييها مكان يزير خودشان است و با برنامه تيريمد

 يآب يكه در تنگنا يكارشناس حوزه آب، در مورد انواع مهاجرت توسط مردم ييسما يمرتض مهندس 

در شمال  اليو ساختن و نيزم ديهستند و با خر ندهيبرخوردار كه نگران آ يا دسته د،يگو ياند م قرار گرفته

 يها شهر يها هيحاش يدارد و راه يبه آب بستگ شان شتيكه مع يا اند، دسته كرده ينگر ندهيكشور آ

كسب درآمد  يكشاورز يها نيزم هيو با كرا شوند ياطراف م يها شهر يكه راه ياند و افراد بزرگ شده

ها  از آن يهم وجود ندارد. بخش يگريد است و راه يبسته به كشاورز شتيدر غرب اصفهان مع: «كنند يم

 يسبز عيوس يها نيمانده و در آنجا در زم يكه هنوز آب روند يم ييها به استان يچند نفر يها در دسته

ها بشدت ثروتمند بودند،  فرق دارد. آن طياما در شرق اصفهان شرا كنند، يم يكار يفيو ص يكار

اند، اما حاال كار به  را داده تيها قول درست شدن وضع نبه آ شهيها هم داشتند و دولت عيوس يها نيزم

صورت  مجبورند به يو آبروخواه يكار علت محافظه هتوان مهاجرت هم ندارند و ب يكه حت دهيرس ييجا

و  ديگو يها از جوانان م شدن روستا ياز خال ييسما» اطراف بروند و كار كنند. يها به شهر يپنهان

 يدرصد خال 50سال گذشته  40ها در عرض  روستا«كار:  افتني يبزرگ برا يها ها به شهر مهاجرت آن

 »اند. شده

ها را  در روستا ياثرات تنش آب نيتر منابع آب، مهم تيريو مد يعمران مهندس يدكترا پور ميرح ندا 
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: داند يتر مردان نسبت به زنان م به علت مهاجرت گسترده يكار در روستا و تفاوت جنس يرويكاهش ن

 شتريها را ب شهر وها  است كه خسارات وارده به روستا يجامع و مدون از جمله عوامل يزير بود برنامهن«

از  ياريگذشته كشور را در بر گرفته، بس يها درازمدت كه از سال يبخصوص در خشكسال كند يم

 توان يا مر يكه اثرات خشكسال ييها رفته است. از استان نيبه علت نبود آب از ب يمحصوالت كشاورز

 ليرفته و س نياز ب يعاز محصوالت زرا يليو بلوچستان و كرمان است كه خ ستانيس ديها د در آن

ها  بزرگ و مراكز استان يها در شهر ينينش هيحاش شيكه منجر  به افزا ميها را شاهد هست مهاجرت به شهر

 »شده.

استفاده از توان  ن،يسرزم شيمارا براساس مطالعات آ تيجمع شيافزا نياز ا يريجلوگ يها راه او 

اگر «كرد:  فيتعر ييمناطق روستا يبر اساس آن شغل مناسب برا توان يكه م داند يمنطقه م ياكولوژ

 ميكشت مناسب با توجه به اقل يبراساس الگو ديبا رديصورت بگ ييدر مناطق روستا يقرار است كشت

 زانيو مخصوصاً م ييآب و هوا طيبر شرا در هر منطقه كشت بشود كه منطبق يمنطقه باشد و محصوالت

 يگذار هيمزارع و سرما عيو تجم يدر بخش كشاورز نينو يها يآب موجود منطقه باشد. استفاده از فناور

 »اتفاقات است. نياز ا يريجلوگ يبرا يگريهم راه د شتريب

او در نظر  يبرا نيزگيجا يراه ديدست از كشت بردار با مييبگو ياست كه به كشاورز نيهم بنابر ا اگر 

 شتيمع نيا پور، مينشود. از نظر رح يگريد يها شهر يدر روستا راه يتا او سرخورده از زندگ ميريبگ

با  يعيطب يباشد. در واقع توسعه گردشگر انييروستا يو محل يدست عيتمركز بر صنا تواند يم نيگزيجا

آب و  هيرو ياز مصرف ب يريمنظور جلوگ به انبريم يراه تواند يافراد روستا  هم م يبرا حيآموزش صح

 روستا باشد. يانسان يها هيهم نگه داشتن سرما

به سمت  ياز پس خشكسال متيكار ارزان ق يروياز روند حركت ن يمقدم جامعه شناس شهر ديفرش 

ها و  مانند كالنشهر تيپرجمع اريبس يمناطق شود يادامه دار كه باعث م يروند د؛يگو يها م كالنشهر
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 .ميمناطق را شاهد باش گريدر د تيكم جمع يطقمنا

و  داند يدر كشور م تيآغاز شده  باعث عدم توازن جمع 40را كه از دهه  تيوضع نيسرعت گرفتن ا او 

 يمسكن و خدمات شهر ن،يآن گران شدن زم يها ها كه از نمونه در كالنشهر يساز يانيمعتقد است اع

 رواقعها د كالنشهر يساز يانياع: «شود يبزرگ م يها كار در شهر يها روياست باعث طرد شدن ن

است كه در  نيمقابله با روند مهاجرت از طرف مسئوالن بوده و راه دشوار و عادالنه ا يراه برا نيتر ساده

شود كه افراد بمانند. ما اكنون شاهد  جاديدر مبدأ ا تيكه جذاب رديصورت بگ يماتيمهاجرت تنظ يمباد

كه فرد  شود يم نيو ماحصل ا كنند يم ديدر مقصد دافعه تول ايه جاذبه مقصد را كم ك ميهست ييها استيس

 ديگو يآن طور كه مقدم م.» شود يراه متوقف م نيو در ب رسد ياما به مقصد نم كند، ياز مبدأ حركت م

 و اهواز زيتهران، كرج، مشهد، اصفهان، تبر هيدر حاش يررسميمقصد مهاجران اسكان غ نيبه نظر آخر

 است.
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خبرگزاري  – ستيخوب ن »انيسرا«ندارد/ حال دشت  ستادنيتاب ا گريد نيزم نجايا

 06/04/1400فارس مورخ 

 

شده كه كارشناسان عنوان فراتر از بحران را به  يز آب خالاستان چنان ا يها از دشت يكيدر  نيزم دل

 ليكشور تبد يدشت بحران نيرا به چهارم انيسرا ياند. آتش خشكسال دشت ممنوعه اضافه كرده نيا

 .زدير يفرو م نيو زم رود يم شيدر پهنه دشت پ قيعم يها كرده و حاال ترك

 
 

 ستيخوب ن »انيراس«ندارد/ حال دشت  ستادنيتاب ا گريد نيزم نجايا

 تر كيو نزد رسد يبه گوش م شتريب ادشيفر گذرد يهرچه م ان؛يفارس از سرا يگزارش خبرگزار به

بلندتر شده است.  عتيها از طب استفاده نادرست ما انسان جهيدر نت ريكه در چند سال اخ يادي. فرشود يم

 هيرو يب يها داشتان بود اما با برها پر خروش و جوش ها و قنات رونق داشتند و چاه يكشاورز يروزگار

 .ستيها خوب ن آب امروز حال دشت

به  اريس يها و آبرسان سد رهيتنها به خشك شدن قنوات، كاهش ذخ يجنوب در خراسان يخشكسال تيحكا
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 يها حاال خود را به دشت يخشكسال قيعم يها بلكه زخم شود، يروستا خالصه نم 400از  شيب

 هقرار داد يممنوعه و بحران تيدشت را در وضع 22دشت استان  35مجموع  رسانده و از يجنوب خراسان

 است.

 

 كه ماجرا آغاز شد يروز

مشاهده شد. در آن زمان  يدر اطراف جاده مواصالت ييها به فردوس شكاف سكيآ ريدر مس 94 سال

در آن  تيونبنت هيعلت آن را شكستن ال يمتفاوت بود و برخ قيعم يها ترك نيدرباره ا ها يزن گمانه

 .دانستند يآب م هيرو يبرداشت ب يمنطقه و گروه

 
 

با  يكه اداره راه و شهرساز نيگذشت تا ا يجنوب مسئوالن خراسان يمردم و برخ يماه از اما و اگرها چهار

 نيفرونشست زم دهيهشدار داد كه به علت پد ريمس نيبه رانندگان تردد كننده در ا يينصب تابلوها

 كنند. تيا رعار اطيجوانب احت

 ياهال يها داغ بود كه بعد از مدت مردم و رسانه نيو فردوس در ب سكيآ ريها در مس خبر فرونشست هنوز
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در منطقه خود  دهيپد نيمنطقه خبر دادند و از گسترش ا نيدر ا ييها دوحصاران از وجود شكاف يروستا

 كردند. يابراز نگران

 ناتيدر دشت اسفدن قا نياز زم ييها فرونشست بخش زيه  نچند واقعه ختم نشد و دوبار نيبه ا موضوع

 يليخ يبرا نيزم يها منطقه هم به وجود آورد. اكنون شكستن استخوان نيدر ا ييها يخبرساز شد و نگران

 كابوس شده است. كي يجنوب از  مردم منطقه خراسان

 

 كشور يدشت بحران نيچهارم »انيسرا«

شده كه كارشناسان عنوان فراتر از بحران را به  يچنان از آب خال استان يها از دشت يكيدر  نيزم دل

 ليكشور تبد يدشت بحران نيرا به چهارم انيسرا ياند. آتش خشكسال دشت ممنوعه اضافه كرده نيا

 .زدير يفرو م نيو زم رود يم شيدر پهنه دشت پ قيعم يها كرده است. حاال ترك

 
 

كل شهرستان به  ياست كه برا يو زنگ خطر شود يحدود نمتنها به چند نقطه م نيفرونشست زم خطر

 يارياست با روش آب يو دامدار يكشاورز انيدرصد مردم سرا 95كه شغل  ييصدا درآمده و از آنجا
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 شده است. تر يحال دشت اورژانس ينيرزميز يها و برداشت نامناسب از سفره يسنت

 38 ياستان در سال جار نيا يها يبارندگ نيانگيم يخراسان جنوب ياداره كل هواشناس يآمارها براساس

 درصد كاهش داشته است. 59درصد و نسبت به دوره بلندمدت  69بوده كه نسبت به سال گذشته  متر يليم

 

 مهاجرت راه انداخت ليس يخشكسال

 هزار نفر از 7بلكه عمق فاجعه به مهاجرت  شود يتنها به بحران آب ختم نم يدار خشكسال دنباله اليسر

 است. دهيرس يآباد 700هزار و  كي شدن يشدن صدها رشته قنات و خال نهبندان، خشك يشهرستان مرز

راه  انييدر استان، روستا يدشت بحران 22سدها و وجود  تيدرصد از ظرف 70 بودن ياز خال گذشته

 .كند يتر م را محتمل يتيامر بروز مشكالت امن نيكه ا كنند يوجو م نجاتشان را در مهاجرت جست

خون  دنيهاست كه بر اثر نرس رفتن است. سال ليندارد و هر روز در حال تحل ستادنيتاب ا گريد نجايا نيزم

 نيو از ب ليدر حال تحل نيزم يبدن هياسكلت و بن انيدشت سرا ژهيو به يجنوب خراسان يها دشت يها به رگ

 .شنوند يم بندد يكر آن نقش ميبر پكه  يقيعم يها را از درون زخم نيزم اديفر يرفتن است و مردم صدا
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 در استان يدشت ممنوعه بحران 8 وجود

دشت در  35در حال حاضر  نكهيبا اعالم ا يجنوب خراسان يا شركت آب منطقه رعامليمد »يسرور ديسع«

 يدشت ممنوعه بحران 8دشت ممنوعه و  22دشت آزاد،  9تعداد  نياستان وجود دارد، اظهار داشت: از ا

 هستند.

قرار دارند،  ينيرزميو افت آب ز زيآم مخاطره تيدر وضع هيو بشرو انيسرا يها دشت نكهيبا اشاره به ا يو

 يا شكننده تيوضع يو سده دارا انيسرا يها استان دشت يممنوعه بحران يها دشت انياضافه كرد: از م

 .ميهست نيشاهد فرونشست زم انيكه در آبخوان سرا يهستند به طور

جهت  ينيرزميدرصد از مصارف آب ز 88 نكهيا انيبا ب يجنوب خراسان يا ت آب منطقهشرك رعامليمد

 30افزود: تنها  شوند، يدرصد جهت مصارف صنعت و خدمات استفاده م 3درصد شرب و  9 ،يكشاورز

 .شود يم ياريآب يا قطره ياريآب قياستان از طر يهزار متر مكعب از اراض

 

 كنند يشياند چاره مسئوالن

در برداشت آب،  يمترمكعب ونيليم 23و كاهش ساالنه  يآب با كم يبا اشاره به سند سازگار يسرور

مترمكعب در بخش  ونيليم 9,5 ،يمترمكعب در بخش كشاورز ونيليم 164 ديبا 1405داد: تا سال  حيتوض

 .ميكاهش مصرف داشته باش ديمترمكعب در بخش صنعت با ونيليم 1,5شرب و 

درصد قنات و چهار درصد چشمه  23چاه،  قياستان از طر يدرصد منابع آب 73از  شيب نكهيبا اعالم ا يو

است كه  يا حلقه چاه مشاهده 465 ياستان دارا ينيرزميمطرح كرد: شبكه سنجش آب ز شود، يم نيتأم

و افت سطح  زنمخ يكسر زانيو براساس آن م يريگ ها اندازه در آن ينيرزميطور ماهانه سطح آب ز به

 .شود يمحاسبه م ينيمرزيآب ز

 متر يسانت 27در استان را  ينيرزميمتوسط افت سطح آب ز يجنوب خراسان يا شركت آب منطقه رعامليمد



   

 

 

106 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ليموضوع به دل نياست و ا يصعود انيدر دشت سرا نيذكر كرد و افزود: متأسفانه روند نشست زم

 است. انيها در دشت سرا از چاه هيرو يبرداشت ب

كرده به  ميترس انيشهرستان سرا يبرا يا كننده نگران تياز آن وضع يناش يامدهايو پآب و تبعات  بحران

ها،  جاده يبرا يديو به تهد شود يبه وفور مشاهده م ريچند سال اخ يط نيفرونشست زم دهيكه پد يا گونه

 شده است. ليمنطقه تبد نيمردم ا يامكانات، احشام و زندگ سات،يتأس

 ده،يپد نيحل ا يآحاد مردم برا ياستان و همكار يياجرا يها مسئوالن دستگاه ناينگر م نگاه جامع داشتن

از  يريو جلوگ ياستفاده از منابع آب تياصالح وضع يامروز برا نياست؛ اگر از هم يضرور اريبس

نده ينشود، در آ ميترس ينشود و نقشه راه شهياند يميتصم انيدر دشت سرا نيفرونشست زم

 .كند يرا دوا نم يهم درد نيسنگ اريبس يها نهيو صرف هز يتصاداق يها يگذار هيسرما
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/ يعيو مخاطرات طب ايوقوع بال يآب؛ عامل اصل تيريسوء مد|»يزداريمعجزه آبخ«

 06/04/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – راه عالج است يزداريآبخ

 

آب  تيريبا سوء مد يو گردوغبار ارتباط تنگاتنگ يخشكسال ل،يمثل س يعيمخاطرات طب ديو تشد وقوع

 مخاطرات است. نيراه عالج ا يزداريدارد و آبخ زيآبخ يدر حوزه ها

 
است كه در معرض وقوع  يياز كشورها رانيا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

ها، وقوع و  يقرار دارد و طبق بررس رهيو غ نيگردوغبار، فرونشست زم ل،يمثل س يعيو مخاطرات طب ايبال

آب در  تيريدارتباط تنگاتنگ با م ياديآنها تا حدود ز ديو تشد يعيو مخاطرات طب ايبال ديتشد

 دارد. زيآبخ يها حوزه

 ليس ن،يگردوغبار، فرونشست زم يطوفان ها رينظ يدارد كه مخاطرات تيواقع نياز ا تيمنابع حكا يبررس

عدم  ريدر دو دهه اخ يكم آب يبوده كه در كنار تكرار سال ها يرشد قابل توجه يلغزش ها دارا نيو زم
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جامع حوزه  تيرينقش مدو عدم توجه به  ييو روستا ينشده شهر تيريتوسعه مد رينظ حيصح تيريمد

 در وقوع آنها داشته است. يحقابه ها نقش اساس تيآب در حوزه ها و عدم رعا تيريو مد زيآبخ

منابع آب است و  حيصح تيرياز عدم مد يكه ناش يعيطب يمقدمه مختصر به انواع مخاطرات و بال نيا با

 :ميپرداز يمخاطرات م نيدر مقابله با ا يزدارينقش موثر آبخ

 

 لغزش نيزم

 نيزم ياديتعداد ز ديشد يبارش ها يدهد كه معموال در پ يلغزش در كشور نشان م نيزم عيوقا يبررس

اثر بارش  يلغزش ها برا ني. وقوع زموندديپ يكشور به وقوع م يلغزش با ابعاد مختلف در نقاط كوهستان

توده مستعد  يريآبگ بكه موج مستمر ي: جنبه اول بارش هارديتواند از دو جنبه مورد توجه قرار گ يها م

سطح آب  يجيتدر رييافتد؛ جنبه دوم تغ يتعادل تنش را بهم زده و لغزش اتفاق م جيلغزش شده و به تدر

 يدر توده و متعاقب آن منجر به كاهش تنش موثر و عدم تعادل در تنش موثر و عدم تعادل در در تنش ها

 گردد. يو وقوع لغزش م يعمل كننده در توده لغزش

باران در سطح توده لغزنده  ريسطوح آبگ يها ستميس جاديو ا يزداريآبخ اتيهر دو صورت انجام عمل در

موثر كنترل  ياز راهكارها يكيتواند  يآن به خارج از منطقه م تيكوچك مجاور و هدا يو حوزه ها

مناسب با  ياناهيدست و استفاده از آن جهت استقرار گ نييدر پا يآب در مخازن رهيلغزش ها باشد. ذخ

 كارساز باشد. اريتوده مستعد لغزش بس تيتواند در تثب يم ق،يعم يها شهيوزن كم و ر

 

 گردوغبار يها طوفان

آنها  ديعامل تشد نياول ديهستند كه شا يعيمنابع طب يدر عرصه ها ديجد يا دهيگردوغبار پد يها طوفان

 ديشا ليدل نيدست باشد. به هم نييپا يو عدم توجه به حقابه ها ريكاهش باران ها در دو دهه اخ
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 تيو اولو يطيمح ستيز يآب يازهاين قيدق نييبه منظور تع يحوزه ها يزيراهكار، برنامه ر نيكارآمدتر

 يها يزيبرنامه ر ليمتاسفانه به دل يكه منشا گردوغبار هستند باشد. ول يحقابه تاالب ها و مناطق نيبه تأم

پخش  يبرنامه ها يجهت اجرا يدست حوزه، معموال آب كافباال يغلط در استحصال آب در سدها

 باشد. يعرصه ها در دسترس نم نيدر ا ياهيپوشش گ جاديو ا البيس

 يو پخش آب در عرصه ها يزداريآبخ اتيعمل يدست ها اجرا نييدر پا دهيپد نيتوجه به وقوع ا با

رطوبت  نيو استفاده از ا يالبيس در فصول نيو رطوبت دار كردن زم نيدر زم اريش جاديدست با ا نييپا

 باشد. يفعال م يكانون ها نيموثر در كاهش ا يراهكار ياهيپوشش گ يايدر اح

 

 حوزه ها يزيلخيس

 ياهيحفظ پوشش گ يچرا برا يمجاز برا تيظرف نيتدو رينظ ييها، برنامه ها البيس تيريدر مد گرچه

مختلف  يوهايرودخانه ها با سنار ميو حر هيمناطق حاش يعيطب طيباالدست، عدم دخل و تصرف در شرا

مقابله  اتيآنها به عنوان عمل يآبگذر تيظرف يداريمختلف و حفظ پا يبا دوره بازگشت ها البيوقوع س

 يدر بخش ها يزداريآبخ اتيعمل يتوجه به اجرا يگردد ول يمخرب مطرح م يها البيس ديبا تول

در  يآبخواندار يعرصه ها جادياالدست حوزه، ادر ب ينيرزميز يچكدم و سدها رينظ زهايمختلف آبخ

با منشأ گردوغبار  هو موانع كوتاه كه در بخش مقابل ارهايش جاديدر دشت با ا البيو پخش س يانيحوزه م

 كمك خواهد كرد. البيو كاهش شدت س ليس عيبه كاهش وقا ياديبدان اشاره شد تا حد ز

 

 نيزم فرونشست

از منابع  يرمنطقيو غ يراصوليغ يشناخته شده در كشور، بهره بردار يدرصد از فرونشست ها 80از  شيب

بهره  يجهت حركت به سو يزيدر كنار برنامه ر ده،يپد نيبروز ا ياست. لذا با توجه به علل اصل يعيطب
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 هيتغذ يبرا يآبخواندارو  يزداريآبخ اتيعمل يآب، اجرا ديمجاز از سفره ها متناسب با توان تول يبردار

 ديمف اريتواند بس يگذشته م يدر دهه ها رمجازيغ يها ياز بهره بردار يبه منظور جبران بخشسفره ها 

 ريسطوح آبگ يها ستميو بر اساس مطالعه كل حوزه و با استفاده از س يحوزه ا ديبرنامه ها با نيباشد. ا

 يها طرح يدست با اسفاده از اجرا نييو پا يانيحوزه در باالدست، بخش م تيمتناسب با وضع

در نقاط  يآبخواندار ستگاهيا 35. تجربه احداث رديدر دشت ها صورت پذ البيو پخش س يآبخواندار

 ستميس نيفاقد ا يموفق آن با دشت ها جينتا سهيو مقا يزداريمستعد كشور توسط پژوهشكده آبخ

 ين كسرجهت جبرا نهيپرهز يسه با طرح هايطرح ها در مقا نگونهيا تيها و ارجح تياز موفق تيحكا

 فرونشست دارد. دهياز وقوع پد يريسفره و جلوگ

 

 يخشكسال

 اتيعمل يمعمول را برآورده نكند. اجرا يازهايكه ن يعبارت است از كاهش بارش به نحو يخشكسال

ها و  ياتصال ترسال يراه برا نيتر يو عمل نيتر يمنطق ديباران شا ريسطوح آبگ يها ستميو س يزداريآبخ

و  يترسال يها رهها در دو البيدر استحصال س نهيكم هز يطرح ها نگونهيبا توسعه اها باشد.  يخشكسال

ها را  يتوان اثرات مخرب خشكسال يم يبراحت يخشكسال ياندك در دوره ها يها البياستفاده از س

 يگاه ها رهيذخ جاديا نيجبران نمود. همچن يشده به منابع آب را تا حدود يزيبرنامه ر يازهايكاهش و ن

در  يآبخواندار يطرح ها ياجرا ،ينيرزميز يآب در باالدست با كمك چكدم ها و سدها ينيرزميز

در  البيپخش س ياستفاده از طرح ها تايآب در آبرفت درشت دانه و نها رهيو ذخ يانيم يبخش حوزه ها

وقوع از  يناش يكم آب ياديتا حد ز ياهيپوشش گ جاديدر ا يدست جهت استفاده از رطوبت فصل نييپا

 تواند جبران گردد. يم يخشكسال يدوره ها
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – فاجعه خاموش قرن ن؛يفرونشست زم| »يزداريمعجزه آبخ«

07/04/1400 

 

گزارش  نياست كه در ا رانيدر ا يعيو مخاطرات طب ايجعه خاموش قرن از بالبه عنوان فا نيزم فرونشست

 .ميپرداز يمقابله با آن م يراهكارها نيبه مهمتر

 دهيپد ران،يو ا ايدر دن يعياز مخاطرات طب يكي ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يشود. علل اصل يم اديجعه خاموش قرن و فا نيزم يياست كه از آن به مرگ نها نيفرونشست زم

 ،يآب اكمتر ،يمعدن ينيرزميز يها تيفعال ،يزهكش ،ينيرزميآبدار سفره آب ز هيفرونشست تراكم ال

تواند باشد. علت  يم يرسطحيز يدائم خي هيو آب شدن ال ينيرزميز يحفره ها ليتشك ،يعيتراكم طب

كارست گزارش شده  زشيو ر يرسطحيز تاليانحالل تشك ،ينيرزميفرونشست افت سطح آب ز ياصل

 است.

 

 است يچالش جهان كي** فرونشست نشست 

است كه بر اثر حركت مواد  يفرو افت ناگهان كي اي نيسطح زم يجينشست تدر كي نيزم فرونشست

است، فقط در  يمشكل جهان كي ني. فرونشست زمرديپذ يصورت م يرسطحيدهنده مواد ز ليتشك

فرونشست قرار گرفته  ريتحت تأث ميبه طور مستق التيا 45مربع در  ليما 17000از  شيمتحده ب االتيا

فرونشست شناخته شده در  نيتر يميقد ونسكو،ياست. بر اساس اطالعات كارگروه فرونشست در سازمان 

 يط ايتاليا زيدر شهر ون نياست. همچن وستهيبه وقوع پ يالديم 1900متحده در سال  االتيا يآالباما التيا

 ونانيواقع در شمال  يكيتسالون يدر دشت ساحل متر،يسانت 15نشست حدود  1973تا  1930 يسال ها

 شده است. يريمتر اندازه گ 8,8نشست حدود  ايفرنياز كال يدر سال و در مناطق متريسانت 10نشست حدود 
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 رانيفرونشست در ا دهي** پد

گزارش شده است، دشت رفسنجان  ينيزمريدر اثر افت سطح آب ز نيكه در آن نشست زم يدشت نياول

گزارش شده  نينشست سطح زم متريسانت 41حدود  ينيرزميمتر افت سطح آب ز 10هر  يبوده كه به ازا

در  متر 19از  شيدشت كاشمر باعث افت ب ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يبرداشت ب رياست. در سه دهه اخ

شود.  يحجم مخزن افزوده م يمتر مكعب بر كسر ونيليم 16شده و هر سال حدود  ينيرزميسطح آب ز

 -1369سال ( 19كه در  يكاهنده است؛ به طور يروند يدارا زيدر دشت كاشان ن ينيرزميسطح آب ز

گزارش شده است.  متريسانت 53افت متوسط ساالنه آن  زانيمتر افت داشته و م 10,1 زاني) به م1388

 يها سطح آب  2001تا  1991ساله از سال  10و كبودرآهنگ در دوره  نيدر دشت فامن نيهمچن

 1999تا  1991 يها سال نيب يعنيسال  8 يط نيفرونشست زم نيانگيمتر افت كرده و م 50 ينيرزميز

 گزارش شده است. متريسانت 45حدود 

كشور  ينيرزميز يآب ها يمنف النيكشور، ب يزدارياساس گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ بر

كشور  زيدشت حاصلخ 230كشور در  يهكتار از عرصه ها ونيليم كيدر حدود  نيت زمباعث فرونشس

 شده است.

 

 ني** استان فارس، رتبه نخست فرونشست زم

به خود اختصاص داده است و به گفته كارشناسان،  رانيرا در ا نيفارس رتبه نخست فرونشست زم استان

 اريداده، بس يرا در دل خود جا يجهان يراثيمدشت مرودشت كه  ريمناطق فارس نظ يبعض نيزم تيوضع

و تخت  منطقه نيا يجهان راثيدهان باز كند و م نيممكن است هر لحظه زم رايبغرنج و خطرناك است، ز

مناطق در  يبرخ يا به صورت نقطه رياخ انيسال يشده ط انجام يها يرا ببلعد.  اما بر اساس بررس ديجمش

 يدر جهان برا يمساله باعث شده ركورد نياند و هم داشته زين متر يتسان 54حدود  ياستان فرونشست نيا
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 استان ثبت شود.  نيا

 

 نيراه مقابله با فرونشست زم ؛يو آبخواندار يزداري** آبخ

 نيمقابله با چالش فرونشست زم يراهكارها نياز مهمتر يو آبخواندار يزدارياذعان كارشناسان آبخ به

 80از  شيب«معتقد است:  »يزداريپژوهشكده آبخ يعلم ئتيعضو ه« يشعاع نيالد اءيباره ض نياست. در ا

 يعياز منابع طب يرمنطقيو غ يراصوليغ يشناخته شده در كشور، بهره بردار يدرصد از فرونشست ها

 يبهره بردار يجهت حركت به سو يزيدر كنار برنامه ر ده،يپد نيبروز ا ياست. لذا با توجه به علل اصل

سفره ها  هيتغذ يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل يآب، اجرا ديها متناسب با توان تول مجاز از سفره

 نيباشد. ا ديمف اريتواند بس يگذشته م يهادر دهه  رمجازيغ يها ياز بهره بردار يبه منظور جبران بخش

متناسب با  ريآبگ سطوح يها ستميو بر اساس مطالعه كل حوزه و با استفاده از س يحوزه ا ديبرنامه ها با

و پخش  يآبخواندار يطرح ها يدست با اسفاده از اجرا نييو پا يانيحوزه در باالدست، بخش م تيوضع

 .»رديدر دشت ها صورت پذ البيس

در نقاط مستعد كشور  يآبخواندار ستگاهيا 35تجربه احداث  ،يزدارياسبق پژوهشكده آبخ سيگفته رئ به

 تياز موفق تيحكا ستميس نيفاقد ا يموفق آن با دشت ها جينتا سهيو مقا يزداريتوسط پژوهشكده آبخ

از  يريجلوگ وسفره  يجهت جبران كسر نهيپرهز يبا طرح ها سهيطرح ها در مقا نگونهيا تيها و ارجح

 فرونشست دارد. دهيوقوع پد

 يزداريسازمان جنگل ها مراتع و آبخ البيو پخش س يآبخواندار ركليپور مد نيابوالقاسم حس نيهمچن

 ازين«باره معتقد است:  نيدانسته و در ا گريد ياز راهكارها شتريرا ب يو آبخواندار يزداريكشور نقش آبخ

. رديمورد توجه قرار گ رگذارند،يشوم فرونشست تاث دهيكه در كنترل و مهار پد ياقدامات ياست كهتمام

هوشمند و  يها،نصب كنتورها خوانكنترل اضافه برداشت از آب رمجاز،يغيها مثال مسدود كردن چاه يبرا
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 انيم نياقدامات است اما در ا نيازجمله ا آبيور بهره يمصرف و ارتقا تيريها ومد نظارت ديتشد

را در  ينقش موثر ن،يبه درون زم البيباران و س نفوذيبا رسالت ذات يآبخواندار ژهيو و به يزداريآبخ

 .»كند يم فايا نيفاجعه فرونشست زم ديمهار روند تشد

 يكوشش عت،يآب در چرخه طب يداريبا حفظ و پا يدار و آبخوان يزدارياقدامات آبخ نكهيا يانيپا نكته

 ديوبدون ترد كنند يدنبال م نيهاو مهار فرونشست زم آبخوان هيهماهنگ را در جهت كنترل تبعات تخل

 نيآخر نيا دياست وشا نياز راهكار حل مسئله فرونشست زم يبخش مهم ،يدار وآبخوان يزداريآبخ

مهم در  برنامه هفتم توسعه در مهار فاجعه  نياست كه ا ديها باشد. ام نجات آبخوان يفرصت ما برا

 .رديمورد توجه قرار گ شياز پ شيخاموش قرن ب
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 08/04/1400دنياي اقتصاد مورخ وزنامه ر – ها  ينده كاهش بارندگكن آمار نگران

 

كشور  يها يبارندگ تياز وضع رويمنابع آب وزارت ن هيدفتر مطالعات پا يآمارها نيتر : تازه اقتصاد يايدن

ارتفاع  نيانگي) م1400 رماهيت 6تا شامگاه  1399تاكنون (از اول مهرماه  يسال آب ي: از ابتدادهد ينشان م

درصد و  52قبل  يبا سال آب سهيادر مق زانيم نيكه ا دهيرس متر يليم 145در كشور به  يجو يها زشير

 درصد كمتر است. 37بلندمدت  نيانگينسبت به م

 يها بارش نيانگياست كه بر اساس آمارها، م يدر حال يجار يسال آب يها يافت محسوس در بارندگ نيا

 يسال ثبت شده است؛ اما امسال با وقوع خشك متر يليم 229معادل  ريسال اخ 52مشابه در  يها دوره يجو

 .تاس دهيبلندمدت رس يها دوره نيانگيكشور به كمتر از دوسوم م يها يبارندگ د،يشد

 يسال آب يآب از ابتدا يها، حجم ورود بارش يتبع روند كاهش به رويوزارت ن يبر اساس آمارها نيهمچن

 يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 420و  ارديليم 26تاكنون برابر با  1400-1399

 يبه مخازن سدها بآ يورود يدرصد 47كاهش  انگريمترمكعب)، ب ونيليم 70و  ارديليم 50قبل از آن (

 كشور است.

 27مخازن سدها، حدود  يمترمكعب ارديليم 50/ 5 تيخرداد امسال از مجموع ظرف انياساس آمارها تا پا بر

 درصد مخازن پر شده است. 55مترمكعب، معادل  ونيليم 580و  ارديليم

 طينسبت به شرا ،يجار يدر سال آب يسابقه بارندگ حوزه آب با استناد به كاهش كم انيو متول كارشناسان

 يسال آب نيتر باران كه بر اساس آمارها، امسال كم اند و ازآنجا  رو هشدار داده شيدر تابستان پ يسخت آب

 ريراهكار ناگز كيرا  ها مصرف آب در همه حوزه تيريتوجه به مد شود، يحسوب مم رياخ قرن ميدر ن

 .دانند يآب شرب و عبور از بحران م داريپا عيكمك به توز يبرا

پنج  يجو يها است كه بارش نياز ا يحوزه حاك نيو اظهارنظر كارشناسان ا يسازمان هواشناس يها داده
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است و  يهرسال آب يجو يها درصد كل بارش 15حالت معادل  نيدر بهتر رانيدر ا يهرسال آب يانيماه پا

از وخامت اوضاع  يزيبازهم چ م،يرا تجربه كن ينرمال يتابستان يها بارش نكهيبا فرض ا يحت رو نيازا

 كم نخواهد شد. يآب كم

ق اطالعات كه طب يا گونه به كنند؛ يم ينف زيرا ن نانهيب فرض خوش نيا يموجود حت يآمارها البته،

درصد كمتر  97/ 6به صفر و  كيدر پنج روز نخست تابستان امسال نزد يجو يها بارش زانيم ،يهواشناس

 0/ 7 ريسال اخ 52پنج روز اول تابستان در  يها بارش نيانگيم كه يبلندمدت بوده؛ درحال نيانگياز م

 ياز سو ياعالم يها داده ،يبارندگ تيتامل از وضع قابل  يوجود آمارها نيثبت شده است.با ا متر يليم

كه بر اساس اعالم  يا گونه دارد، به تيآب و فاضالب از تداوم رشد مصرف آب شرب حكا يها شركت

 تريل ونيليم 623و  ارديليم 3امسال  ريشركت آب و فاضالب استان تهران، مصرف آب تهران در پنجم ت

طبق اظهارات  نكهي.با توجه به ادهد ينشان م شيافزادرصد  كيبا مدت مشابه سال قبل  سهيبوده كه در مقا

تنش  تيشهر كشور در وضع 400هزار و  كيشهر از  300در امور آب و آبفا، اكنون  روين ريمعاون وز

مصرف آب تنها راهكار كمك  تيريتوجه به مد اند، فتهقرار گر يسر منابع و مصارف آب و نقطه سربه يآب

 .شود ير از بحران محسوب مآب شرب و عبو داريپا عيبه توز
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نقاط كشور شده  يسبب فرونشست در برخ ينيرزميز يها  آب از سفره هيرو  يبرداشت ب

 09/04/1400سايت خبري خبر فوري مورخ  – است

 

گفت: به  ينقاط بر اثر خشكسال يبحران كشور درباره خطر فرونشست در برخ تيريسازمان مد سيرئ

شاهد فرونشست در  ينيرزميز يآب از سفره ها هيرو يو برداشت ب يگكاهش بارند م،ياقل رييتغ ليدل

 .مينقاط كشور هست يبرخ

 
در منطقه  يبه روند بازساز يبخش از سرعت يبا ابراز خرسند يغرب جانينجار در سفر به آذربا لياسماع

 ينواحد مسكو 600هزار و  كي ريتعم ياظهار داشت: هم اكنون مراحل كار يزلزله زده قطور خو

 550و  هزاردو  زين يبازساز ازمنديواحد ن 500و از مجموع چهار هزار و  دهيرس انيبه پا دهيخسارت د

 خود قرار دارد. ييدر مراحل نها زيآنها ن ريواحد تمام شده و سا
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مناطق زلزله قطور  يبحران كشور با اشاره به روند مطلوب بازساز تيريسازمان مد سيو رئ ريوز معاون

ارزشمند بود كه  ياقدام يغرب جانيآذربا يتوسط استاندار يدر نوار مرز ييمنازل روستا مهيگفت: ب يخو

 كند. يانيشا كمكمناطق زلزله زده  يتومان خسارت به روند بازساز ارديليم 60توانست با پرداخت 

به  تاليتسه زانيم نيخبر داد و افزود: ا الير ارديليم كيتا سقف  يبازساز التيتسه شياز افزا يو

 است. دهيدولت رس بيتصو

 تيريمد يدر كشور اشاره كرد و گفت: برا يبحران در ادامه به موضوع تنش آب تيريسازمان مد سيرئ

در بخش آب  يتنش آب تيريمد يتومان در نظر گرفته شده كه برا ارديلياز هشت هزار م شيمسئله ب نيا

 است. افتهي صيتخص 12و  10تومان از محل ماده  ارديليم 220هزار و  3شرب 

پرداخته شده تا سال  يخشكسال ياستمهال وام ها قياز طر زين يكرد: در بخش كشاورز حيتصر نجار

تومان درنظر گرفته  ارديليم 500پنج هزار و  متيارزان ق التيو پرداخت تسه ييامسال، تملك دارا يزراع

 شده است.

 يكشاورز مهيرا به صندوق ب ييله كمك هاهر سا ياز بخش كشاورز تيحما يادامه داد: دولت برا يو

 صندوق پرداخت شده است. نيتومان به ا ارديليم 500سه هزار و  زيامسال ن يو برا دهد ياتجام م

افزود:  ينقاط بر اثر خشكسال يبحران كشور در خصوص خطر فرونشست در برخ تيريسازمان مد سيرئ

شاهد فرونشست در  ينيرزميز يآب از سفره ها هيرو يو  برداشت ب يكاهش بارندگ م،ياقل رييتغ ليبه دل

اتخاذ  يامربوطه بر يمسئله رصد شده و اطالعات الزم به دستگاه ها نيو ا مينقاط كشور هست يبرخ

 شود. يداده م ازيمورد ن داتيتمه

 مي: تسنمنبع
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دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – ينيرزميز يها كاهش منابع آب ريناپذ جبران امديپ

10/04/1400 

 

فرونشست،  نكهيا انيتهران با ب يا دفتر حفاظت از منابع آب شركت آب منطقه ري: مد اقتصاد يايدن

ها  به آبخوان يريناپذ است كه تبعات و خسارات جبران ينيرزميز يها كاهش منابع آب امديپ نيتر مهم

كرد:  عالماست، ا جبران رقابليغ يا دهيها پد چراكه تراكم خاك و تراكم آبخوان كند؛ يوارد م

 نيرو خواهد كرد و به مرور زمان باعث از ب روبه يبا مشكل جد ندهيمنابع آب را در آ هيفرونشست، تغذ

 »سنايا«خواهد بود.به گزارش  ندهياستان در آ يرو شيچالش پ نيتر كه بزرگ شود يها م رفتن آبخوان

 شيو افزا يتيتمركز جمع هرها،ش يها گسترش محدوده ،يا تصرفات رودخانه نكهيا انيدهقان با ب يمصطف

 دهيدر بروز پد رگذاريآب از جمله عوامل تاث حيمصرف صح يالگو تيرعا و عدم يبه منابع آب ازين

 نيورام يها مربع از دشت لومتريك 500غرب تهران و  حاضر مناطق جنوب فرونشست است، گفت: در حال

حدود  نيانگيطور م به ريسال اخ13 يكه ط يطور از تبعات فرونشست هستند؛ به دهيد جزو مناطق حادثه

 يكه برا يدر مورد اقدامات ي.وميا در مناطق مذكور را شاهد بوده نيدر سال افت در سطح زم متر يسانت20

 2600نصب  رمجاز،يحلقه چاه غ 8200از  شيداد بانجام شده است، اظهار كرد: انس يآب با كم يسازگار

 زاتيدستگاه تجه 956 فيو توق يبردار پروانه بهره يدارا ياه چاه يهوشمند رو يدستگاه كنتور حجم

طرح  يدر جهت اجرا ريسال اخ 6 يتهران ط يا از جمله اقدامات شركت آب منطقه رمجازيغ يحفار

 بوده است. يآب با كم يسازگار
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عمر  نصفه انكالهي/ ميگرگان از تب خشكسال جيخل ياهال ينگران دل دهد؛ يمهر گزارش م

 10/04/1400خبرگزاري مهر مورخ  – دش

 

گرگان را  جيخل يرو روند پس يو كاهش نزوالت آسمان ريدما، تبخ شيافزا د،يشد يخشكسال وقوع

 دهيارزشمند شن ستگاهيز نيا اتيح انيمسئوالن زنگ پا يتوجه كرده است كه در صورت كم ديتشد

 خواهد شد.

 
از  شياز آن دارد كه ب تيكارشناسان حكا ي: برآوردهاياعظم محب -ها مهر؛ گروه استان يخبرگزار

 ست.ا شده ليمستحدثه تبد يخشك و به اراض يمختلف ليگرگان به دال جيخل يپهنه آب چهارم كي

 يمنته يها كاهش رواناب ،يازجمله كاهش نزوالت آسمان يمتعدد ليدال يعيرخداد طب نيوقوع ا يبرا

به  يرسان منته آب يها در واحد سطح، مسدود شدن داالن ريتبخ شيدما و افزا شيافزا ،يپهنه آب نيبه ا

 است. شده وانبه هم عن يآب ستگاهيدو ز نيا يخزر و وابستگ يگرگان، كاهش سطح تراز آب جيخل
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 يا درجه 1,9 شيافزا كند، يم انينما شتريامسال خود را ب يسال حاد خشك طيدر شرا ليدال نيا تمام

ها در سال  بارش يدرصد 35استان و كاهش  يسدها ريذخا يدرصد 70متوسط استان، كاهش  يدما

 گذاشته است. ريآب تأث شتريب يرو بر پس ينوع هركدام به يجار يزراع

و  يگلستان نانينش گرگان به مطالبه ساحل جيخل يو خشك يآب ها است رفع معضل كم سال هباوجودآنك

 جيخل اتيح يبرا يپروژه اثربخش ايرخداد و  چياما در عمل ه شده ليتبد ستيز طيدوستداران مح

از دستور خود  شيمردم غرب گلستان هم در نطق پ ندهينما يريكه عبدالجالل ا ياجرانشده است؛ امر

اقدام  چيگرگان در حال خشك شدن است و مسئوالن مربوطه ه جيبه آن هشدار داد و گفت: خل نسبت

 .دهند يانجام نم يعمل

 يو آموزش يكشور تاكنون دو مركز علم يها تاالب ياياح يگلستان و ستاد مل ياستاندار يها يريگيپ با

گرگان  جيخل يايپروژه اح يطالعاتعنوان مشاور م خزر به يايدر يشناس انوسيدانشگاه شاهرود و مركز اق

راهكار  كيطرح به  نيا ياجرا انيبخش انجام شد اما مجر نيدر ا يو مبسوط يليانتخاب و مطالعات تفض

گرگان همچنان  جيحال ناخوش خل رسد يو به نظر م اند افتهيدست ن يآب ستمياكوس نيا ياياح يواحد برا

 .ابديادامه  ديبا

 

 داردخسارت به همراه  يتوجه كم

 يايسال است كه مقوله اح 10خصوص به خبرنگار مهر گفت: حدود  نيدر ا يطيمح ستيفعال ز كي

 .شود يم يريگيپ يمتول يها از دستگاه يمطالبه مردم كيعنوان  گرگان به جيخل

گرگان سخن بر  جيخل يايبارها از ضرورت اح يمتول يها مختلف در دستگاه رانيافزود: مد شيآذ مظفر

 ها ندارد. آن تيريتحت مد يها با مجموعه يارتباط چيه جيخل نيكه نجات ا ييه و گوزبان آورد

 ،ياقتصاد ،يخسارات اجتماع يپهنه آب نيبه نجات ا ياست كه كم توجه يبه نحو جيموجود خل طيشرا
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 به دنبال دارد يتيامن يو حت يطيمح ستيز

 يها به نجات آن خسارت يتوجه است كه در صورت كم يگرگان به نحو جيخل يفعل طيگفت: شرا يو

 .گذارد يم يبر جا ياريبس يتيامن يو حت يطيمح ستيز ،ياقتصاد ،ياجتماع

از  يكيگردوخاك  زشيو منشأ خ زگرديبه كانون ر يپهنه آب نيا شدن ليكرد: تبد انيب شيآذ

 است. يو البته جوامع محل ستيز طيمح انيحام يها ينگران دل نيتر بزرگ

 سيو رئ جمهور سيبه گلستان ازجمله معاون اول رئ يمسئوالن كشور رياخ يسفرها اضافه كرد: در يو

اعتبارات  عيتومان از محل تجم ارديليدر حدود هزار م يمقرر شد تا اعتبار ،يزير و برنامه تيريسازمان مد

ات صرفاً در جلس نونكه تاك يامر ابد،يگرگان اختصاص  جيخل يبرا 1400در بودجه  يمتول يها دستگاه

 است. فتادهين ياتفاق خاص ،ياستان ارائه شده و در حوزه اعتبار يزير برنامه يشورا

 يها دستگاه 1400در انتظار باشد تا اعتبارات سال  ديگرگان همچنان با جيخل يعني نيگفت: ا شيآذ

 شود. استفاده ستمياكوس نينجات ا ياعتبارات برا نياز ا يتا بخش ابدي صيها ابالغ و تخص به آن ليدخ

كشور همانند  يها تاالب يايو اح تيريمد يافزود: مطلوب آن بود تا دولت بر اساس مصوبه ستاد مل يو

و اقدامات  يكار يگرگان منظور كند تا از مواز جيخل يبرا يخاص ياعتبار فيرد ه،ياروم اچهيدر

 شود. زيپره يپهنه آب نينجات ا يبرا يا رهيجز

 يها آورده و دب گفت: كاهش بارش ،يدر سال جار يسال خشك ديه تشدبا اشاره ب يستيز طيفعال مح نيا

 نيرا به حداقل ممكن رسانده و در صورت ادامه ا جيبه خل يمنته يرودها گريسو و د قره يها رودخانه

 .شود يم كيعمر خود نزد انيگرگان به پا جيخل ندهيدو سال آ يكيروند در 

 

 شود يراهكارها م يمانع از اثربخش تعلل

و  يرو پس رياخ يها گرگان در دهه جيهم به خبرنگار مهر گفت: خل ستيز طيكارشناس مح كي
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موجود با  طياز آن دارد كه شرا تيحكا 21قرن  يعموم طيرا تجربه كرده اما شرا ياريبس يها يشرويپ

 متفاوت است. اريدوره گذشته بس

 تيتراكم جمع شيو افزا كالهانيتاالب م يكرد: كاهش مساحت پهنه آب انيب ايحق ن يبرد ميرح

ها هزار قطعه  شاهد تلف شدن ده ريدو سال اخ يكيپرندگان سبب شده تا در  ژهيو مهاجر به ستمندانيز

 .ميباش يخزر ستمياكوس نيدر ا يانواع پرندگان آبز

 ،يگرگان و تراكم مواد آل جيو محققان با كاهش حجم و سطح آب خل ديزعم اسات اضافه كرد: به يو

با  جهيو درنت شود يفراهم م سميمضر مانند بوتول يها ياز باكتر يرشد برخ يريگ شكل يالزم برابستر 

 .ميهست جيشاهد فاجعه مرگبار در خل يهواز يب يها يباكتر نيرشد ا

شدن صدها هكتار  داريمشمئزكننده، پد يانتشار بوها ج،يها در پهنه خل رشد جلبك شيافزود: افزا اين حق

مناسب  ستمياكوس نيآن است كه روزگار ا انگريب يآشوراده همگ رهيجاورت جزدر م ديجد يخشك

 .ستين

 يها گونه ديپرورش و ص يها از كانون يكيگرگان  جيچندان دور خل نه يها ادامه داد: در گذشته يو

چند  يعيطب راثيم نياز ا ت،يفيك رييروزها به علت كاهش عمق آب و تغ نيبود كه ا ياريخاو انيماه

 مانده است. بهره يساله ب ونيليم

 روگاهيخزر از محدوده ن يايهمچون پمپاژ آب در ييگرگان راهكارها جينجات خل يگفت: برا اين حق

مختلف  ليشده اما به دال و آشوراده مطرح يچپاقل ،ينيرسان خز آب يها كانال يروبيال اينكا و 

 ادشدهي يها پروژه ياجرا شتريلل بصورت نگرفته كه در صورت تع جينجات خل يبرا يواحد يبند جمع

 اثربخش نخواهد بود. جينجات خل يبرا

گفت:  يسال به رغم وجود خشك يهم با انتقاد از كشت شال يگلستان نينش ساحل كي يمريمحمد ا اهللا

بارش  نكهيشده و با توجه به ا خشك جيبه خل يمنته يتمام نهرها ابديادامه  يسال خشك طياگر شرا
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 .ستين جيدر انتظار خل يخوب تيوضع فتاده،ياتفاق ن ياردر سال ج يمؤثر

 

 تومان ارديليم 500با  يروبيال اتيشدن عمل يياجرا

سازمان بنادر و  رعاملينشده است، اما مد انجام جيخل ايدر خصوص اح يعمل ياقدام چيآنكه ه رغميعل

ها،  تاالب يستاد مل رخانهيبو د يعنوان متول به ستيز طيسازمان حفاظت مح راًي: اخديگو يم يانورديدر

 گرگان انجام داده است. جيو خل انكالهينجات تاالب م يمطالعات راهكارها ◌ٴ نهيدرزم ياقدامات خوب

 يايستاد است، افزود: اح نيمصوبات ا نياز آخر يورود يها كانال يروبيال نكهيراستاد با اشاره به ا محمد

 محقق شود. يروبيال قيطر از ديگرگان با جيو خل انكالهياز تاالب م يبخش

 ياجرا يگفت: برا شود، يانجام م يكار با امكانات داخل نيا يياجرا اتيمطالعه و عمل نكهيا انيباب يو

 يمنابع، سه كانال ورود نيمحض تأم كه به شده ينيب شيتومان اعتبار پ ارديليم 500حدود  يروبيال اتيعمل

 .شود يم يروبيال جيبه تاالب و خل

 .ميرا آغاز كن يروبيال اتيعمل ميتوان يم يشود، در سال جار نيكرد: اگر منابع تأم نايب راستاد

 

 كرد هيها تك رودخانه يبر آورد آب توان ينم جيخل اياح يبرا

بر آورد آب  هيها، تك رواناب يكاهش دب رغميگلستان هم معتقد است عل يا شركت آب منطقه رعامليمد

 فاصله دارد. ها تيگرگان با واقع جيم آب در خلسطح و حج شيافزا يها برا رودخانه

ها به  رواناب دنيها و رفع موانع رس رودخانه يروبيبه خبرنگار مهر گفت: البته با ال ينيمحمد حس ديس

 سطح آب باشد. شيدر هرسال شاهد افزا شتريب يچند روز تواند يعمق م و كم يغرب يها بخش ج،يخل

در فصل سرما  كند، يم نيخزر را تأم يايآب به در يدرصد ورود 80ولگا كه  زيافزود: حوضه آبر يو

حوضه، معموالً ساالنه  نيو با گرم شدن هوا و با ذوب شدن برف در ا رديگ يقرار م خيبرف و  ريكامالً ز
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هم آب وارد  زانيم انو به هم ديآ يخزر به وجود م يايدر در يسطح تراز آب شيافزا متر يسانت 30حدود 

 .شود يگرگان م جيخل

كه باال آمدن موقت آن  شود يمترمكعب م ارديليم 1,2بر  ماه بالغ 6حجم آب در مدت  نيگفت: ا ينيحس

هم  ريآب وجود ندارد و حجم تبخ شيافزا نيا گريد نكهيا ليبه بعد به دل رماهيرا به همراه دارد اما از ت

 .رديگ يبه خود م يروند كاهش ابدي يم شيافزا

مترمكعب  ونيليم 200گرگان كمتر از  جيسو و خل حوضه قره يها آب رودخانه ليتانسكرد: تمام پ انيب يو

 مراتب كمتر هم است. ها، به مصارف در حوضه ليبه دل رسد، يگرگان م جيكه به خل يبوده و آب

با  ديموجود است لذا مسئوالن با طينجات از شرا يبرا ياقدام عمل ازمنديگرگان در حال حاضر ن جيخل

 عروس خزر اقدام كنند. ياينسبت به اح يفور اقدامات
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در  يتنش آب تيريمد يتومان برا ارديليهزار م 8 بحران كشور: تيريسازمان مد سيرئ

 10/04/1400خبرگزاري مهر مورخ  -افتيكشور اختصاص 

 

 يتومان برا ارديليهزار م 8بحران كشور از اختصاص  تيريسازمان مد سيو رئ ريمعاون وز - هياروم

 در كشور خبر داد. يتنش آب تيريمد

به  يواز مناطق زلزله زده قطور خ دينجار عصر چهارشنبه در بازد ليمهر، اسماع يگزارش خبرگزار به

تومان در  ارديليهزار م 8از  شيمسئله ب نيا تيريمد يدر كشور اشاره كرد و افزود: برا يموضوع تنش آب

از محل ماده  تومان ارديليم 220هزار و  3در بخش آب شرب  يتنش آب تيريمد ينظر گرفته شده كه برا

 است. افتهي صيتخص 12و  10

 يپرداخته شده تا سال زراع يخشكسال يها استمهال وام قياز طر زين يادامه داد: در بخش كشاورز يو

تومان در نظر گرفته شده  ارديليم 500هزار و  5 متيارزان ق التيو پرداخت تسه ييامسال، تملك دارا

 است.

 kا  يكشاورز مهيرا به صندوق ب ييها هر ساله كمك ياز بخش كشاورز تيحما يگفت: دولت برا نجار

 صندوق پرداخت شده است. نيتومان به ا ارديليم 3،500 زيامسال ن ي. برادهد يجام م

افزود:  ينقاط بر اثر خشكسال يبحران كشور در خصوص خطر فرونشست در برخ تيريسازمان مد سيرئ

شاهد فرونشست در  ينيرزميز يها آب از سفره هيرو يو برداشت ب يكاهش بارندگ م،ياقل رييتغ ليبه دل

اتخاذ  يمربوطه برا يها ئله رصد شده و اطالعات الزم به دستگاهمس ني. امينقاط كشور هست يبرخ

 .شود يداده م ازيمورد ن داتيتمه

 يدر نوار مرز ييمنازل روستا مهيگفت: ب يمناطق زلزله قطور خو يبا اشاره به روند مطلوب بازساز يو

تومان خسارت  ارديليم 60ارزشمند بود كه توانست با پرداخت  ياقدام يغرب جانيآذربا يتوسط استاندار
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 .دينما يانيمناطق زلزله زده كمك شا يبه روند بازساز

 ريتعم يگفت: مراحل كار يبه روند بازساز يسرعت بخش يانجام گرفته برا يها از تالش يبا قدردان نجار

هزار و  2 زين يبازساز ازمنديواحد ن 4500و از مجموع  دهيبه اتمام رس دهيخسارت د يواحد مسكون 1600

 خود قرار دارد. ييدر مراحل نها زين يو مابق دهيواحد به اتمام رس 550

خبر داد و  الير ارديليم كيتا سقف  يبازساز التيتسه شيبحران كشور از افزا تيريسازمان مد سيرئ

 است. دهيدولت رس بيبه تصو التيتسه زانيم نيافزود: ا

 



   

 

 

128 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

پايگاه  – رانيا تختيپا يونيليم تيجمع يبرا يجد ديفاجعه فرونشست تهران؛ تهد 

 11/04/1400مورخ آنالين خبري تحليلي مثلث 

 

متر در سال در  يسانت 25كثر با سرعت حدا نيباعث فرونشست زم ينيرزمياز حد آب ز شيب استخراج

 مناطق شده است. يبرخ

 
 

 اتيكه ح يخاموش ياست. فرونشست تهران  بمب ساعت دهيفاجعه رس تيتهران به وضع فرونشست

بمب ساكت  كيكند. فرونشست تهران  يم ديرا تهد رانيا تختيپا يها رساختيو ز يونيليم 13 تيجمع

 تواندياست فرونشست تهران م دهيخطر خود رس تيعبه وض رياخ ياست.فرونشست تهران در دهه ها
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،  يها ، فرورفتگ ليشكل ر رييلوله گاز ، تغ يدگيبرق ، ترك يهمچون قطع يو خطرات شكالتموجب م

 كج شدن ساختمان ها ، ترك خوردن جاده ها ...شود.

سال در متر در  يسانت 25با سرعت حداكثر  نيباعث فرونشست زم ينيرزمياز حد آب ز شيب استخراج

 مناطق شده است. يبرخ

است،  يمشاوره اطالعات يالملل نيكه گروه ب لب نتليا يقاتيركنا ،موسسه تحق يگزارش خبرنگار اجتماع به

 كرد. فيتوص »صدا يب يبمب ساعت«در اطراف تهران را  نيفرونشست زم ،يا ماهواره ريبا انتشار چند تصو

فرونشست ساالنه  متر يسانت 25از تداوم  ،ينيرزميز يها باز حد آ شيگزارش با اشاره به استخراج ب نيا

 .دهد ياز مناطق تهران خبر م يدر برخ نيزم

نشست  متر يسانت 25از تهران ساالنه  ييها اعالم كرد كه بخش يدر گزارش »چرين« يمجله علم زين 97 سال

 ها در جهان است. رقم نياز باالتر يكيكه  كند يم

نهادها  يبرخ رياخ يها و در سال گردد يباز م 2003در تهران به سال  نيت زممربوط به فرونشس مطالعات

 اند. اعالم كرده زيرا ن ياند و ارقام باالتر هشدار داده دهيپد نيدرباره ا زين
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خبرگزاري مهر مورخ  –ي آب و انرژ يتقاضا شيگرما در جهان و افزا سابقه يموج ب

11/04/1400 

 

كارشناسان و صاحب نظران در  يباعث نگران ايدر دن يآب و انرژ يتقاضا شيگرما و افزا سابقه يب موج

 در جهان شده است. يزندگ يها ضرورت نيا نيتام ندهيخصوص آ

گرما در  ديمربوط به تشد يگذشته اخبار يروزها يط رو،يوزارت نمهر به نقل از  يگزارش خبرگزار به

كه  ييشده تا آنجا شتريب رياخ يروزها يخبرها ط نياما ا رسد يبه گوش م يشمال يكاياروپا و آمر

 است. دهينفر رس 233در كانادا به  يدما هوا سابقه يب شيافزا انيقربان

كه اغلب  نيكره زم يجنوب مهين يه به استانداردهابا توج يخطرناك، حت ييكه موج گرما يدر حال نيا

 يريرشد چشمگ زين يجار بوده و در هفته دياكنون در مرحله تشد شود، يم يريگ سوزان است اندازه

در غرب  يلخشكسا نيدتريشد نيا ا،ينقاط دن يدر اقص يشناس ميخواهد داشت. به گفته كارشناسان اقل

كه  مياخبار به نكته توجه داشته باش نيا يتمام انيدر م دير است. بامعاص خيمتحده در تار االتياروپا و ا

فقط  نياست كه زم يمعن نيبه ا يهوا و خشكسال يبلكه گرما كند، يم ديرا تهد يگرما نه تنها خطر سالمت

ها و خطر  جنگل يحال آتش سوز نيا. با كند يم جاديگلدان را ا يآتش سوز طيو شرا شود يخشك م

 .شود ياحساس م شياز پ شتريمناطق ب نيدر ا ستيز طيمح يبرا يجد

به  ديبا مياوريرا ب ييها مثال سابقه يب يدما شيتنها در خصوص افزا مي، اگر بخواهCBSگزارش  به

است.  دهيرس تيدرجه فارنها 120از  شينقطه به ب نيا يابانيهوا در مناطق ب ياشاره داشت كه دما ايفرنيكال

 53معادل  تيدرجه فارنها 127 دياز حد شد شيهفته به ب نيا يدره مرگ طكه  شود يم ينيب شيپ يحت

 باشد. گراد يدرجه سانت

 ،ييآب و هوا طيشرا نيدر ا يانرژ يبه تقاضا ييهوا چالش پاسخگو يدما سابقه يب شيبا افزا نيب نيا در
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آب  راتييحل تغ يرابه برق در تالش ب شتريو ب شتريب كند يمردم تالش م رايكرده ز دايپ يديشد شيافزا

 باشد. يمتك ييو هوا

شبكه برق در منطقه  يكامل برا يطوفان ديآ يكه در غرب به وجود م يحرارت سوزان و خشكسال درجه

قدرت  ستميس كي يا ندهيطور فزا به ييآب و هوا ديكه چگونه حوادث شد دهد يو نشان م كند يم جاديا

 .كشاند يرا به لبه پرتگاه م فيو ظر ميعظ

ركورددار و  يبا گرما ها التيا ريو سا كويومكزين ا،يفرنيكه اورگان، كال يدر حال د،يافزا يگزارش م نيا

. با كنند يبرق و آب اعتماد م يها ستميبه س شتريب ها ييكايآمر كنند، يكاهش منابع آب دست و پنجه نرم م

 آن را محدود كنند. ديتول ييتوانا ندتوان يم زين دهند يم شيرا افزا يانرژ يكه تقاضا يحال همان عوامل نيا

آب  رهيذخ ني) (بزرگترHooverآب سد هوور ( رهيذخ كايدر آمر ن،يبر اساس گزارش گارد نيهمچن

كه بعد از ساخت سد  ديم اچهياست. در دهيرس تيدرصد حداكثر ظرف 35كشور) به تنها  نيپشت سد ا

سر  يكي يكيمغروق،  يها قيمتروك و قا يتاهاوجود آمده بود، اكنون روس هوور بر رودخانه كلورادو به

 .آورند يم رونيب

نفر  ونيليم 8 تهيسيو الكتر كيو مكز كاينفر در آمر ونيليم 40 يسد، آب مصرف نيدست ا نييپا در

 ديصادر شده است. از تول يياعالم و دستور صرفه جو ياضطرار طيقرار گرفته و شرا ريتحت تأث ييكايآمر

 ستميهر قسمت از س باًيتقر كنند، يها و مشاغل منتقل م ا خطوط انتقال كه برق را به خانهگرفته ت ها روگاهين

ها  و صحبت ريتفاس نيا دنيدارد. با شن يكه به شدت گرم و خشك است، عملكرد بدتر يطيبرق در شرا

دانشمندان كه در آن به گفته  كند يم جاديا ندهيآ يكشور برا يسواالت قابل توجه را در مورد آمادگ نيا

 شود. شتريب يحت ييآب و هوا ديشد يدادهايممكن است رو نيآب و هوا، با گرم شدن كره زم
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 يخشكسال نيدتريكرخه با شد معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان:

 12/04/1400خبرگزاري مهر مورخ  – دوران خود روبرو است

 

معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: حوضه كرخه در استان خوزستان با  - اهواز

 دوران خود روبرو است. يخشكسال نيدتريشد

 زياظهار كرد: در حوضه آبر يونيزيتلو ييشامگاه جمعه در گفتگو يهبازش يگزارش خبرنگار مهر، عل به

آب به سد كرخه  يورود زانيكه م يدوران خود روبرو شده به طور يخشكسال نيدتريكرخه با شد

 است. افتهيدرصد نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش  50حدود 

 تيريگرفته عمالً از خردادماه برنامه مدصورت  يها يزير بر اساس برنامه ليدل نيافزود: به هم يشهباز

 خوزستان آغاز شده است. ياستاندار تيبا محور يخشكسال

متر مكعب در  ونيليم 386آب تاالب  ازين ستيز طيادامه داد: بر اساس اعالم اداره كل حفاظت مح يو

 شد. يمدت رهاساز نيمتر مكعب در ا ونيليم 409بهار اعالم شد كه خوشبختانه 

مجموع  يكرد: بر اساس برنامه خشكسال انيالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان بمط معاون

مترمكعب بوده كه در ماه  ونيليم 249تاالب  يبرا وريخرداد تا شهر يبازه زمان يداده شده برا صيتخص

 صورت گرفت. يو رهاساز صيمتر مكعب آب تخص ونيليم 22اول برنامه در خرداد ماه 

از تعارض منابع با مصارف است  يرخ داد ناش ميتاالب هورالعظ يكه برا ريكالت اخگفت: مش يشهباز

 يآب در تمام يآب به سمت تاالب انجام شده كه خوشبختانه دب يموج يرهاساز رماهيكه از روز ششم ت

 در حد مطلوب بوده است. زيحوضه آبر يها انيشر
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دنياي اقتصاد روزنامه  – يو سطح ينيرزميز يها آب  برداشت يدرصد 19/ 6كاهش 

 12/04/1400مورخ 

 

  از منابع آب در سه حوزه نهياستفاده به تيدر كشور و اهم يآب : با توجه به چالش بزرگ كم اقتصاد يايدن

و معاون او در  روين ريوز ،يو سطح ينيرزميز يها آب تيريمد نيشرب و صنعت و همچن ،يكشاورز

 نظر كردند. مباحث اظهار نيدرخصوص ا يمختلف يها نشست

ها و اقدامات  آب آلمان، درخصوص برنامه يالملل نيب يدر كنفرانس مجاز روين ريوز ان،ياردكان رضا

از  بيترت به يدرصد19/ 6كاهش  ،يآب با كم يگفت: در برنامه سازگار رانيمنابع آب در ا تيريمد

سبز و  يصنعت، فضا ،يمصارف مختلف كشاورز يبرا يزير برنامه ،يو سطح ينيرزميز آب يها  برداشت

 شده است. يزير ساله برنامه و شرب و بهداشت در افق پنج يخدمات شهر

ها و   آبخوان شترياز افت ب يريو جلوگ يبخش  برنامه به تعادل نيا يافزود: اجرا انيپاون، اردكان گزارش به

 منجر خواهد شد. رانيا ينيرزميمنابع آب ز يداريپا يچارچوب ارتقا برداشتن گام بلند در

آلمان در  يا  هسته يها  روگاهين يمنيو ا عتيحفاظت از طب ست،يز طيكنفرانس كه وزارت مح نيدر ا يو

 ژهيو (به رانيا يها و دستاوردها برگزار كرد، اقدام يدر جامعه جهان دارياركان توسعه پا يارتقا يراستا

آب و  داريپا تيريمدو  يدسترس نيدر تضم دارياهداف توسعه پا 6 ) در چارچوب آرمانرويوزارت ن

 كرد. حيهمگان تشر يفاضالب را برا

 رييقانون آب، تغ حهيال نيمنابع آب، تدو تيريمد ياقدامات و دستاوردها در بهبود اجرا نيتر به مهم روين ريوز

 اشاره كرد. رانيمصرف آب در ا تيريو مد يآب با كم يسازگار يبرنامه مل نياول نيساختار بخش آب، تدو

قانون آب گفت: با توجه به  حهيال نيقانون آب بعد از چهار دهه و تدو يدرخصوص بازنگر انياردكان

آب،  يحكمران نينو يكردهايرو نيبخش آب و همچن يكنون ندهيمهم و فزا يها اقتضائات و چالش
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 يبرا زمبستر ال  جاديو ا ياز مسائل جار يقانون يبانيپشت ييور در حال حاضر توانادر كش يقانون جار

 يو خشكسال ليهمچون س يحاد طيدر شرا ژهيو را به تيآب توسط حاكم حيصح ياعمال حكمران

 شده است. يجد يها تيمنظر موجب محدود نينداشته و از ا

قانون آب  يقانون آب، بازنگر حهيال نيتدو رخانهيدب ليبا تشك رويلحاظ وزارت ن نيافزود: به ا انياردكان

 نفعان يسازوكار ارتباط با ذ يعرض و مرتبط، طراح هم نيو اسناد و قوان يتجارب جهان يرا با گردآور

مزبور به مجلس  حهيال بيتصو يرا مدنظر قرار داده است كه برا يالملل نياستاندارد و ب يها براساس روش

 واهد شد.ارسال خ ياسالم يشورا

 رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليدر امور آب و آبفا و مد روين ريمعاون وز ،يخامس زاده يتق قاسم

 يها از منابع آب در بخش نهيدر مورد استفاده به مايشبكه پنج س 20با برنامه تهران ييوگو هم در گفت

 بخشدرصد در 3درصد در بخش شرب و 7 ،يدرصد آب در بخش كشاورز90مختلف گفت: حدود 

 ييباال نهيبا هز يكمتر، ول يمصرف نسبت به كشاورز زاني. در بخش شرب مشود يصنعت مصرف م

 .شود يم هيرو همواره بر مصرف كمتر آب توص نياست. از ا اديشده آب هم ز تمام متيهمراه است. ق

حل مشكل دست به  يبرا ديلف بامخت ياست و نهادها يبخش نيموضوع ب كيگفت: موضوع آب  يو

 دست هم دهند.

 يمختلف، از جمله توسعه صنعت و كشاورز يها و بخش داريآب در توسعه پا يبه نقش محور يو

هر شغل در  جاديا يهزار مترمكعب و برا500هر شغل در بخش صنعت به  جاديا يپرداخت و گفت: برا

 است. ازيهزار مترمكعب آب ن10به حدود  يبخش كشاورز

 نيهم منابع آب كشور وجود ندارد، به تيريدر مد يآب با كم ياز سازگار ريغ يراه عمل چيافزود: ه يو

و سازمان  يصنعت، كشاورز يها وزارتخانه يبا همكار رويدو سال گذشته وزارت ن يمنظور ط

 كرده است. هيته زيآبر يها ها و حوضه منابع آب همه استان تيريمد يبرا يسند ست،يز طيمح
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 يگرگان خال يرپاين/ زمغفول گلستا ديتهد ن؛يزم فرونشست دهد؛ يمهر گزارش م

 12/04/1400خبرگزاري مهر مورخ  –شد

 

نزوالت  شده و كاهش لياز مخاطرات گلستان تبد يكيبه  رياخ يفرونشست در سال ها دهيپد -گرگان

 امر شده است. نيا ديهم سبب تشد يرسطحيز ياز منابع آب هيرو يو برداشت ب يجو

 
مختلف  يها يژگي: استان گلستان به سبب دارا بودن وياعظم محب -ها مهر، گروه استان يخبرگزار

 يها اللغزه و رانش قرار دارد اما در س نيمانند زلزله، زم يعيطب داتيدر معرض انواع تهد يشناخت نيزم

هشدار  شود، يم اديفرونشست كه از آن به عنوان زلزله خاموش هم  دهيكارشناسان نسبت به پد رياخ

 اند. داده

در بخش  يريبا هدف بكارگ رمجازيغ يها حفر چاه شياستان به سبب افزا يرسطحيز يها آبخوان
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آب شرب،  نيتأم نهيزم در ميمشهود و مستق راتيموضوع عالوه بر تأث نيدچار افت شده كه ا ،يكشاورز

 همچون فرونشست را به دنبال دارد. يگريتبعات د

بوده كه هشدار كارشناسان در خصوص  يدر محدوده گرگانرود به حد يرسطحيز يها آب سفره هيتخل

از آن دارد كه در  تيهم حكا يشناخت نيزم يها داده ياست و بررس افتهي تينيع نيفرونشست زم

 بود. ميهم خواه يت در مناطق مسكونشاهد فرونشس يآت يها سال

شده كه  شتريب قيو عم قيعم مهين يها هجمه مردم به برداشت از آب رياخ يها در سال يوقوع خشكسال با

 خواهد كرد. شتريامر احتمال فرونشست را ب نيا

و  يهماهنگ يريشگيموضوع، استاندار گلستان هم در جلسه ستاد پ نياعالم شده نسبت به ا يهشدارها با

را  كشيدر گلستان از بندرگز تا گال نيفرونشست زم دهيپاسخ به بحران استان، خطر پد اتيعمل يفرمانده

حوزه و  نيا لعاتاستان خواست تا طرح مطا يعيو منابع طب يدانست و از دانشگاه علوم كشاورز يجد

 را آماده كنند. دهيپد نيبا ا يا و مقابله رانهيشگيپ يها برنامه

 
 فرونشست در بندرتركمن يباال نرخ

به  يا اعالم كرد كه گلستان در منطقه 99كشور هم چهارم بهمن ماه  يسازمان نقشه بردار تيسا وب
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بندرتركمن، سرخنكالته،  ،يگرگان، كردكو يدر اطراف شهرها لومترمربعيك 500وسعت چهار هزار و 

 آق قال، گنبدكاووس و دلند دچار فرونشست شده است.

 

 شد يگرگان خال يرپايمغفول گلستان/ ز ديتهد ؛نيزم فرونشست

شبكه  يها است. داده متر يسانت 22,6سرعت فرونشست مربوط به بندرتركمن با نرخ ساالنه  نهيشيب

 يبردار سازمان نقشه كيدرجه  قيدق يابيگرگان و مشاهدات شبكه تراز كيناميژئود يدائم يها ستگاهيا

 .كنند يم دييرا تأ شيسال پ 20از حدود  يارتفاع راتييهم تغ

و  يسنج نياستان گلستان در اداره كل زم يفرونشست شهرها تيكه از وضع يگزارش نيتر تازه در

فرونشست شهر گرگان هم پرداخته  تيشده، به وضع هيكشور ته يبردار سازمان نقشه ينيزم يبردار نقشه

در  متر يسانت 4,5 يدر بخش شمالو  متر يسانت 2,5شهر  ينرخ فرونشست در بخش جنوب نهيشيشده است. ب

شهر گرگان هم با فرونشست ساالنه حدود هشت  يو شمال شرق يسال است. به عالوه، حومه شمال غرب

 است. يو گسترش به سمت مناطق شهر يرو شيآن در حال پ يها مواجه است كه پهنه متر يسانت

متر  يسانت 4,5 يو در بخش شمالمتر  يسانت 2,5گرگان  ينرخ فرونشست ساالنه در بخش جنوب نهيشيب

 ينيزم يبردار و نقشه يسنج نيدو تن از مسئوالن اداره كل زم يعرب اوشيو س زاده مياستغالمرضا كر

 جيمشترك خود اعالم كرده اند: در حال حاضر بر اساس نتا ادداشتيكشور هم در  يسازمان نقشه بردار

مخاطرات  فيدر رد نيوشن شده كه فرونشست زمر يمختلف به خوب يها يمطالعات و بررس يها افتهيو 

مستمر،  شيو كنترل آن مستلزم پا تيريكه مد يا استان گلستان قرار دارد؛ مخاطره يمهم و جد

و سنجش از  يكيناميژئود ،يكيژئودت يها از جمله روش قيدق يها ها با روش داده ليو تحل يگردآور

 دور است.

 يعيو منابع طب رآباديانج يزومتريدو چاه پ ينيرزميز يها سطح آب راتييتغ يكردند: نمودارها انيب آنها
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 رو، نيدر محدوده مورد مطالعه كاهش داشته از ا ينيرزميز يها كه سطح آب دهند يگرگان نشان م

علت  توان يم راآبخوان  هيو بر هم خوردن تعادل برداشت و تغذ ينيرزميز يها از حد آب شيبرداشت ب

 نوان كرد.فرونشست منطقه ع ياصل

 يريدر غرب استان گلستان با بكارگ نيفرونشست زم دهيدرباره پد يقيآمده است: تحق ادداشتي نيا در

در  يا آن نشان داد كه منطقه جيانجام شد كه نتا يرادار ريو با استفاده از تصاو يرادار يسنج روش تداخل

ند گسل خزر) در حال فرونشست (مطابق با رو يغرب يشرق يبيمحدوده شمال شهر گرگان با روند تقر

 4,8گفته شده حدود  يدوره زمان يفرونشست در منطقه مورد مطالعه ط زانيم ،يبررس نيبوده كه در ا

 محاسبه و اعالم شده است. متر يسانت

 
 ها عامل فرونشست از چاه هيرو يب برداشت

 دهيهر گفت: پدفرونشست به خبرنگار م دهيدانشگاه گلستان هم در خصوص پد يعلم ئتيه عضو
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به صورت  تواند يگردد كه م يبرم ياز آنها به عوامل انسان يكيدارد كه  يمتعدد ليدال نيفرونشست زم

 و كوتاه مدت اثرگذار باشد. يمحل

(متراكم شدن ذرات  يافتگي ميتحك دهيپد نيفرونشست زم ليدال نيتر ياز اصل يكيافزود:  ييرضا حامد

ها  شدن آنها به خاك مقاوم و سنگ) است كه در اكثر خاك ليتر و تبدباال يها هيخاك در اثر فشار ال

 .افتد يامر اتفاق م نيا

عمدتاً به  شود يدر استان گزارش م يفرونشست به صورت مقطع دهيادامه داد: آنچه به عنوان پد يو

 گردد. يبرم يو آبرفت ينيرزميز يها از آب هيرو يبرداشت ب

ها پر از آب است، حال  دانه نيب يخال يفضا يعنيباشد  ياز نوع آبرفتآبخوان  يداد: وقت حيتوض ييرضا

و در  شود يبه وجود آمده و دچار نشست م يخال يها برداشت شود فضا آبخوان نياز حد از ا شياگر ب

 آب است. يها لهآمدن لو رونياز اثرات آن ب يكيبود كه  ميفرونشست را شاهد خواه دهيپد نيسطح زم

شاهد  يشهر گرگان و كردكو يدشت و در امتداد گرگانرود و ضلع شمال يانيت مگفت: در قسم يو

 كرده ام. تياز مناطق گزارش شده و بنده هم آن را رؤ يامر در برخ نيكه ا ميهست نيفرونشست زم

 يعنينرخ برداشت  ديآنكه در اثر برداشت، آبخوان دچار فرونشست نشود با ياضافه كرد: برا ييرضا

آب  شود يكه پمپاژ م يآب زانيكه به م يا به گونه م،يريبه صورت مجاز در نظر بگ چاه را يآبده

 كند. يآبخوان مشخص م يژگيبراساس و يا پمپاژ آب از چاه را توسط آب منطقه يشود. دب نيگزيجا

 ايو  نيزم يها تيفعال جهياست كه در نت يكيتكتون يها تيفرونشست فعال گريد ليعنوان كرد: از دال يو

 تيدر ارتباط با فعال تيباشد نرخ و موقع ياصل ليامر دل نيكه اگر ا افتد يخورد قطعات به هم اتفاق مبر

 گسل خواهد بود.

 

 در گلستان رمجازيهزار حلقه چاه غ 15 وجود

 ينيرزميز يها كه از سفره يگلستان هم به خبرنگار مهر گفت: مقدار آب يا شركت آب منطقه رعامليمد
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 باشد. ،يآب ورود زانياز م شيب ديانب شود يبرداشت م

 دهيو پد ينيرزميز يها سطوح آب شترينشود ما با افت ب تيامر رعا نيافزود: اگر ا ينيمحسن حس ديس

 شد. ميفرونشست روبرو خواه

است، گفت: در  افتهيمترمكعب كاهش  ونيليم 241استان  يها آبخوان زانيم نكهيا انيبا ب نكهيا انيبا ب يو

حلقه چاه در  600هزار و  17 زانيم نيهزار حلقه چاه مجاز در استان وجود داردكه از ا 20حال حاضر 

 است. بحلقه چاه هم در بخش شر 600حلقه در بخش صنعت و  400هزار و  ،يبخش كشاورز

 است. فيتكل نييكم عمق در حال تع يها در آبخوان رمجازيهزار حلقه چاه غ 15 يگفته و طبق

 نيا ريدر غ رايز ابديكاهش  يخشكسال دهيمتناسب با پد ركشتيز يسطح اراض ديكرد: با انيب ينيحس

 .شود يفشار وارد م ينيرزميز يها ها به سفره از چاه هيرو يصورت با برداشت ب

مانند خطوط برق، گاز، آب،  ياتيح يها انيگلستان افزود: فرونشست شر يا شركت آب منطقه رعامليمد

 نيها را به طور كل از ب آبخوان تواند يم يمعرض خطر قرار خواهد داد و حترا در  يجاده و مناطق مسكون

 هم نداشته باشند. اياح تيكه قابل يا ببرد به گونه

و  يامر مطرح و مقرر شد كه دانشگاه علوم كشاورز نيبحران استان ا تيريمد تهيداد: در كم حيتوض يو

 راه مقابله با آن ارائه كند. خصوص انجام داده و نيرا در ا يمطالعات يعيمنابع طب

آب  يها از سفره هيرو يامر برداشت ب نيروبرو شده كه ا يخشكسال دهيبا پد ريدر سنوات اخ گلستان

 ديدر امان ماندن از خطرات فرونشست با يبرا طيشرا نيداده است لذا با توجه به ا شيرا افزا ينيرزميز

شرب در نظر  بصنعت و آ ،يدر بخش كشاورز ازينمورد  يمنابع آب نيتأم يبرا نيگزيجا يراهكارها

هم به عنوان روش  ايها در در كن نيريآب ش يرياز منابع آب، بكارگ نهيگرفت كه عالوه بر استفاده به

 مناسب خواهد بود. نيگزيجا



   

 

 

141 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 13/04/1400خبرگزاري برنا مورخ  – شهرها يپا ريز يبمب ساعت

 

 نيدر شمار باالتر يجهان يها اسيكه در مق كند يفرونشست م متر يسانت 25تهران ساالنه حدود  دشت

 ران،يدر ا نياز فرونشست زم يا ماهواره ريبا انتشار تصاو يالملل نيموسسه ب كيو  شود يها محسوب م رقم

 كرده است. ريتعب» صدا يب يبمب ساعت«آن را به 

) دو intel-lab» (لب نتليا« يالملل نيمطرح ب يبه گزارش برنا؛ به نقل از روزنامه خراسان، موسسه پژوهش 

 »صدا يب يبمب ساعت«در تهران، آن را  نيفرونشست زم تياز وضع يا ماهواره ريروز قبل با انتشار تصاو

 كرد و نوشت: فيتوص

 كيشهر  نيمهم ا يها رساختيو ز ينفر ونيليم 13 تيجمع يدر دشت برا نيفرونشست زم تيوضع«

فرونشست با سرعت  نيباعث ا ينيرزميز يها از حد آب شيكه استخراج ب رود يبه شمار م يجد ديتهد

 »مناطق شده است. يدر سال در برخ متر يسانت 25حدود 

 

 فقط در تهران نه

نبوده است كه صرفا حواس ما به  يا هديموضوع پنهان و پوش ران،يها در ا فرونشست يبحران تيوضع البته

در  يوزارت راه و شهرساز قاتيبه آن معطوف شود. مركز تحق يالملل نيموسسه ب كيواسطه گزارش 

استان كشور در  17تهران و «خود هشدار داده و اعالم كرده بود كه  يها پژوهش جيدر اعالم نتا 99سال 

 سو كيدر كشور از  ساله نيممتد چند يها يخشكسالقرار دارند كه علت آن  نيفرونشست زم يخطر باال

 »است. گريد ياز سو ينيرزميز يها آب هيرو يو استحصال ب

 

 تا كردستان يخراسان رضو از

 يبا خطر باال يها دربردارنده پهنه يها استان ،يوزارت راه و شهرساز قاتياساس اعالم مركز تحق بر
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 زد،يالبرز، فارس،  ،يتهران، كرمان، خراسان رضوگسترش شامل اصفهان،  بيبه ترت نيفرونشست زم

 ،يغرب جانيذرباكردستان، آ ل،يزنجان، قم، اردب ،يشرق جانيآذربا ،ياريچهارمحال و بخت ،يهمدان، مركز

 يها شهر واقع بر پهنه 31شده، استان اصفهان با  و كرمانشاه هستند. طبق مطالعات انجام يخراسان شمال

زون  نيشترياست كه ب يشهر يها اول از نظر سكونتگاه فيدر رد نيفرونشست زم يباخطر باال

شهر  24با  يرضو و خراسان 25شهر، كرمان با  30تهران با  يها فرونشست را دارد و بعد از آن استان

 زين يشهر تياز نظر تعداد جمع نياند. همچن مخاطره به خود اختصاص داده نيرا از منظر ا يبعد يها رتبه

نفر در  ونيليم كي يباال يتياصفهان، البرز، كرمان و قم، هركدام با جمع ،يرضو ران، خراسانته يها استان

 قرار دارند. ن،يخطر فرونشست زم معرضدر  يباال يتيجمع سكيبا ر يها استان فيرد

 

 فرونشست متر يسانت 36تا  25 ساالنه

ر گزارش دو روز قبل موسسه چه د در كشور، طبق آن نيفرونشست زم يمكان يها آمار يكنار تمام در

كه در  كند يفرونشست م متر يسانت 25آمده است، دشت تهران ساالنه حدود » لب نتليا« يالملل نيب

 زمانسا سيرئ ،يديشه رضاي. البته علشود يها محسوب م رقم نيدر شمار باالتر يجهان يها اسيمق

فرونشست در  دهيپد«گفته بود: نشست  كيخردادماه گذشته در  9 ،يو اكتشافات معدن يشناس نيزم

 )سنايا ي(خبرگزار» در سال مشاهده شده است. متر يسانت 36و در تهران  متر يسانت 17اصفهان تا 

 

 ست؟يچ چاره

 نيكه فرونشست زم ميدان يهمه م باياگرچه تقر ست؟يچ نيفرونشست زم دهيراه چاره در مقابله با پد اما

عضو  يالله تيب يموضوع، به سراغ عل تر قيدق يبررس ياما برا است، يانسان يها يمحصول كدام خرابكار

فرونشست  حوزهكارشناسان  نيتر كه از برجسته يراه، مسكن و شهرساز قاتيمركز تحق يعلم ئتيه
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ها در  اقدام نيتر ينهادم كه فور انيدرم گونه نيا يام را با و . پرسشميرفت د،يآ يدر كشور به شمار م نيزم

 ست؟يها چ فرونشست نيبا اكنترل و مقابله 

 كند؛ يم حيتشر ميبرا يو جهاد كشاورز رويوزارت ن يبرا يفيرا در دو حوزه تكل شيها صحبت يالله تيب

 يوزارت كشاورز يو دو اقدام برا رويوزارت ن يسه اقدام برا

 

 :رويوزارت ن يبرا فيتكل 3

 مجاز ريغ يها چاه يمسدودساز -1

فعال است كه ممكن است  زين رمجازيهزار حلقه چاه غ 30چاه مجاز،  هزار 50در تهران عالوه بر  فقط

 باشند داشته يشتريمجاز هم برداشت ب يها از چاه يحت

 

 مجاز يها چاه يهوشمند رو يها نصب كنتور -2

از  ياريها را كنترل كرد. اكنون بس برداشت آب از چاه زانيم توان يم يها به راحت كنتور نينصب ا با

ها  بر برداشت توان يها م كنتور نيا لهيكه به وس كنند ياز حدمجاز برداشت م شتريز هم بمجا يها چاه

 نظارت كرد.

 

 ينيزم ريز يها سفره يمصنوع هيتغذ -3

 يها را به گودال يفصل يها آب يعني. رديصورت گ ديو پرباران با يركشاورزيامر در فصول غ نيا

شود. تا  هيتغذ ينيرزميز يها سفره ن،يتا با نفوذ به زمكرد  تيهدا شود، يها حفر م مخصوص كه در دشت

 ميشو يم ايها جو آن ازعلت را  يامر ندارد و وقت نيبر ا ياهتمام رويمتاسفانه وزارت ن م،يا كه مطلع ييجا

 .ميندار يا كار بودجه نيا يما برا نديگو يم



   

 

 

144 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 :يوزارت جهاد كشاورز يبرا فيتكل -2

 به مدرن يتاز سن ياريآب يها روش رييتغ -1

كه متاسفانه حدود  شود يم انجام يسنت يها از نقاط كشور به روش ياريدر بس يكشاورز ياريآب اكنون هم

مدرن چندبرابر كاهش مصرف  يها كه با روش ي. در حالرود يبه هدر م يدرصد آب استحصال 80تا  70

 داشت. ميخواه

 

 كشت محصوالت تيريمد -2

كشت محصوالت  يها بر عرصه تيريمد نينبود هم ،يحوزه كشاورز يها بيآس نيتر از مهم اكنون هم

 جات يفيآب كشور ص كم يها در دشت اي يكار استان فارس برنج ياست. واقعا چه معنا دارد در حوال

 كشت شود؟

 

 ميطرح هست كي يحال آماده ساز در

 كي يساز از آماده يرزو كشاو روين يها وزارتخانه يبرا يفياقدامات تكل نيا حيپس از تشر يالله تيب

 يطرح را از سو نيا مي: درصدد هستديگو يو م دهد يخبر م فيتكال نيا يطرح به منظور اجرا

 شتريهر چه ب ودخ فيها را بر انجام وظا دستگاه نيتا ا ميارائه ده ربط يبه مراجع ذ يشهرساز يعال يشورا

 .ميمكلف كن
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هزار تن رسوب 200 جاديز ادر غرب مازندران، ا يزداريطرح آبخ184 يبا اجرا

 –ي زداريهزار تن خاك در غرب مازندران با آبخ97 شياز فرسا ممانعت؛ شد يريجلوگ

 13/04/1400روزنامه سبزينه مورخ 

 

بارها مشاهده شده و خسارات  رياخ دهه كي يها در غرب مازندران ط رودخانه انيو طغ البيس وقوع

مرتبط  يبر خبرها يمنطقه وارد كرده است. مرور نيمختلف ا يبه ساكنان شهرها و روستاها زين يمتعدد

نقطه از استان،  نيدر ا البيكه س دهد ينشان م ريچند سال اخ يرخ داده در غرب مازندران ط يها ليبا س

از  يو هر سال بخش مهم كرد يم ديروستاها را تهد ژهيو صورت بالقوه ساكنان مناطق مختلف به به

اعتقاد  كه به يتيوضع د؛يد يم يجد بيآس دهيپد نيدر حوزه راه، از وقوع ا ژهيو منطقه به يها رساختيز

 .داشتمنطقه  نيدر ا يزداريآبخ يها در اجرانشدن طرح شهيكارشناسان، ر

 يها يگذشته سبب شده بود كه با بارندگ يها در سال يزداريآبخ يها گفت نبود طرح توان يم درواقع

 توجه به شيحال، افزا نيبه منطقه وارد شود. با ا ينيسنگ يها ها، هر سال خسارت رودخانه انيو طغ ديشد

تومان  ارديليم53 زا شيب صيو تخص ريدر چهار سال اخ يعيمنابع طب يها در عرصه يزداريآبخ يها طرح

از  ،يعيبر حفظ منابع طب در غرب مازندران، سبب شده كه عالوه يزداريآبخ يها طرح ياجرا ياعتبار برا

 د.كاسته شو زيمتعدد ن يها البيمنطقه در اثر وقوع س نيواردشدن خسارت به مردم ا

 يزداريو آبخ يعيكل منابع طب پوشش اداره ريز يزداريبخش آبخ يهزار هكتار640به مساحت  ينگاه با

هزار هكتار مرتع از رامسر 197و  يهزار هكتار عرصه جنگل313مازندران (نوشهر) كه غرب مازندران را با 

 تيپوشش و جمع ريزبا توجه به وسعت  يزداريآبخ يها طرح ياجرا تيپوشش دارد، اهم ريز انيتا رو

 .شود ياحساس م تر شيثابت و شناور آن ب

از  ،يعيطب يها هر هكتار پوشش عرصه يبه ازا ،يزداريآبخ يها طرح ينظر كارشناسان، با اجرا طبق
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 يهكتار835هزار و 48كه با توجه به مساحت  شود يم يريساالنه دوتن خاك در هكتار جلوگ شيفرسا

 شيفرسااز  ريچهار سال اخ يگفت ط توان يغرب مازندران، م ير اراضاجراشده د يزداريآبخ يها سازه

 شد. يريشگيمنطقه پ نيو ارزشمند ا زيهزار تن خاك حاصلخ97حدود 

برخوردار است،  يا ژهيو تياز اولو يزداريآبخ يها طرح ياجرا افته،ي توسعه ياست در كشورها يگفتن

هكتار ساالنه چهارتن رسوب در هكتار كنترل خواهد  هر يخاك، به ازا شيبر ممانعت از فرسا عالوه رايز

هزار 200حدود  جاديدر غرب مازندران، از ا يزداريآبخ يها طرح يگفت با اجرا توان يم نيشد؛ بنابرا

 شد. يريمنطقه جلوگ نيتن رسوب در ا

 

 در غرب مازندران يزداريآبخ يها به طرح ژهيو نگاه

از  ياستان كه خسارات متعدد نيا يمناطق غرب ژهيو دران و بهدر مازن يزداريآبخ يها طرح ياجرا تياهم

 ازياعتبارات مورد ن ريبود، سبب شد كه دولت تنها در چهارسال اخ دهيها د رودخانه انيو طغ ها البيس

تومان  ارديليم53 صيبا تخص كه يطور كند، به نيمنطقه را تأم نيا يبرا يزداريها طرح آبخ ده ياجرا يبرا

هزار هكتار از 400در  يزداريطرح آبخ184 ياجرا اتيعمل ،يو استان يحل صندوق توسعه ملاعتبار از م

 غرب مازندران را به سرانجام رساند. يعيمنابع طب يها عرصه

 رنايمازندران(نوشهر) به ا يزداريو آبخ يعيكل منابع طب اداره يزداريو آبخ يارتباط، معاون فن نيهم در

در غرب مازندران، شش پروژه شامل سازه  ريجراشده در چهارسال اخا يزداريطرح آبخ184گفت: از 

 روديو خ رودسرمهم منطقه از جمله كرك يها رودخانه يرو ر،يگ موسوم به سرشاخه يمشبك بتن يبندها

هكتار، 640هزار و 84شهرستان رامسر با  جرانيرود و م تنكابن و چالكرود، پلنگ رود رومينوشهر، ت

 .دهد يمنطقه را پوشش م يعيمنابع طب يها عرصه

 زيشده در چهار سال گذشته در منطقه ن ساخته يزداريطرح آبخ178اظهار كرد:  يرجب محمدرسول
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هزار هكتار حوزه 315از  شيهستند كه ب يمالت-يسنگ واريو د يونيكاب-يسنگ ،يمالت-يسنگ يبندها

 .رنديگ يمنطقه را در بر م يعيمنابع طب

 ياجرا شده كه از آغاز اجرا يدر حال ريچهارسال اخ يط يزداريطرح آبخ زانيم نيخاطرنشان كرد: ا يو

هكتار حوزه منابع 675هزار و 160فقط در  95سال انيتا پا يعيدر حوزه منابع طب يزداريآبخ اتيعمل

نگاه  انگريب يزداريآبخ يها طرح ياجرا شيافزا زانيم نياجرا شده بود. ا يزداريآبخ يها طرح ،يعيطب

 نيو همچن ياز مناطق مهم گردشگر يكيعنوان  منطقه به يعياز بحران و حفظ منابع طب يريشگيبه پ ژهيو

 است. البيدر مقابل س يركانيه يها جنگل ژهيو و به يعيطب يها حفاظت از عرصه

 ديرودخانه غرب مازندران تأك34رودخانه از 16در محدوده  يزداريآبخ يها طرح يبر لزوم اجرا يرجب

منطقه  نيدر شش رودخانه ا ريگ موسوم به سرشاخه يمشبك بتن يبندها يها اكنون سازهكرد و افزود: ت

پروژه در  نيا ياجرا يدارند، برا رهايگ سرشاخه نيكه ا ينيسنگ يها اجرا شده، اما با توجه به سازه

 است. ازين ياديبه اعتبارات ز گريرودخانه مد نظر د10

 شيكنترل فرسا ل،ياز س يكاهش خطرات ناش ،يزداريآبخ يها طرح ياجرا جينتا نيتر است مهم يگفتن

 يها سفره هيتغذ يآب برا نيو تأم داريناپا يها بيدر ش ياهيپوشش گ تيهمراه توسعه و تقو خاك به

 است. ينيرزميآب ز

 

 يزداريآبخ يها طرح شيغرب مازندران با افزا يها البيس مهار

 تيريرتبه دوم كشور را دارد كه با توجه به عدم مد ،يبارندگ نيانگياز نظر م النيپس از گ مازندران

و پوشش  يكشاورز ،يمسكون ،ييربنايز ساتيبر تأس ياديگذشته خسارات ز يها در سال ،يسطح يها آب

از وقوع  يچندان دور ناش نه يها و خاك در غرب مازندران وارد شده است. با مرور خسارات سال ياهيگ

 .شود يمشخص م تر شيدر منطقه به بار آورده، ب ليكه س ييها عهدر غرب مازندران، عمق فاج البيس
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نمونه  يدر غرب مازندران اشاره كرد؛ برا رياخ يها سال ليبه تجربه تلخ چند س توان يم نهيزم نيا در

تومان  ارديليم700از  شيدر تنكابن شد، ب ليكه موجب بروز س 97باران در مهرماه سال ديبارش شد

و  يكشاورز يها نيزم نيو همچن يو صنعت يها واحد تجار ده ،يواحد مسكون500خسارت به دوهزار و 

 ،ياهيبردن پوشش گ نيخاك و از ب شيفرسا ليدل بر آن، به وارد كرد و عالوه ييربنايز ساتيتأس

 ها و مراتع منطقه زد. جنگل يعيبه منابع طب ياديز يها بيآس

شهرستان نوشهر خسارت  يمسكون يو واحدها هيابن ،يياربنيز ساتيتومان به تأس ارديليم56 ليروز س همان

چالوس شد كه با توجه به -نوشهر يكمربند يارتباط ريدر مس آباد يپل موس ختنيوارد كرد و موجب فرور

 كيتراف ريمس نيا يمدت يو تهران به شرق مازندران، برا النيگ يها استان ييتردد خودرو يحجم باال

 .كرد جاديدر داخل شهر ا يديشد

 شيتومان بود كه به ب ارديليم600، 98سال نيو فرورد 97اسفند سال ليبرآورد خسارت در دو س نيهمچن

فعال در  يواحدها يبه برخ زدن بيبر آن، با آس خسارت زد. عالوه يو باغ يزراع يهزار هكتار اراض91از 

رأس دام،  هزاردوشدن  عسل و تلف يكندو ياديرفتن تعداد ز نياز ب ان،يو پرورش آبز وريصنعت ط

متوجه  زيخسارات ن نيمنطقه وارد كرد كه متأسفانه عمده ا نيبه اشتغال مولد ا ينيسنگ يخسارت اقتصاد

 بود. نانيروستانش

 

 يزداريآبخ اتيعمل يخاك با اجرا شيفرسا كاهش

 يها سال يط يو مرتع يمناطق جنگل تر شيدر ب ياهيمختلف گ يها گونه اتيح دياست روند تجد يگفتن

روند در  نياست كه ا يدر حال نيو موثر خاك، دچار مشكل شد؛ ا ديمف هيرفتن ال نياز ب ليدل به رياخ

 نيهم انگريب زين طقهمن نيدر ا  ليس شيو افزا دتريشد ها، يو شدت بارندگ شيافزا ليدل غرب مازندران به

 است. يبحران تيوضع
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آن  بيبا ارزش و تخر يا هيكه خاك، سرما نيا انيبا ب زيدانشگاه آزاد چالوس ن يشناس خاك استاد

در مقابله با كاهش پوشش  ييسزا به ريتأث ،يزداريآبخ يها برنامه يجبران است، گفت: اجرا رقابليغ

 خواهد داشت. يو مرتع يدر مناطق جنگل ياهيگ

 اتيح گر،يد يخاك در منطقه اشاره كرد و افزود: از سو شيفرسا يامدهايپ ريبه سا ياحمد قيتوف

و  افتد يآب، به مخاطره م ژنيشده از باالدست و كاهش اكس با ورود خاك شسته زين ييايموجودات در

 همراه خواهد داشت. به يرا در حوزه كشاورز يبروز مشكالت زيرسوب خاك در مزارع ن يحت

 

 يزداريبا آبخ ينيرزميز  آب يها سفره تيتقو 

بحران  كند، يپررنگ م شياز پ شيرا ب يزداريآبخ يها طرح يكه ضرورت اجرا ياز مسائل مهم يكي

 99-98يخصوص مازندران است. بر اساس آمارها، در سال زراع و آب در كشور و به يكاهش بارندگ

در مازندران ثبت شده  يبارندگ متر يليم787 نيانگيطور م ) به99سال ورماهيشهر انيتا پا 98(اول مهر سال

 درصد كاهش داشته است.3/8از آن  شينسبت به مدت مشابه سال پ زانيم نيكه ا

 نيرگذارتريتأث يكيشده و  ليتبد يبحران جد كيگفت امروزه مشكل كمبود آب در كشور به  توان يم

با  ها، البيبر كنترل خطرات س است تا عالوه يزداريآبخ يها پروژه ياجرا زيرفت از آن ن برون يها راه

 يامدهايپ ني، از ايمحصوالت كشاورز ديعنوان قطب تول هدر مازندران ب ينيرزميز  آب يها  سفره هيتغذ

 يكيرا  ينيرزميز يها آب سفره نيكارشناسان جبران بحران آب و تأم كه يطور معضل كاسته شود، به نيا

 .كنند يم انيب يزداريمهم آبخ راتياز تأث

 

 يزداريبا آبخ ياهيتن علوفه و پوشش گ860هزار و 5ساالنه  ديتول

هر  يبه ازا زيمازندران(نوشهر) ن يزداريو آبخ يعيكل منابع طب اداره يزداريشناس آبخكار كيگفته  به
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 .شود يم رهيمترمكعب آب باران و برف ذخ530ساالنه  ،يزداريپوشش آبخ ريز يعيهكتار عرصه منابع طب

 شينه بساال ر،يچهارسال اخ يدولت ط يتومان ارديليم53 يگذار هيخاطرنشان كرد: با سرما يميابراه زهرا

افزوده  ينيرزميز  آب يها  منطقه به سفره نياست، در ا يا مترمكعب آب كه رقم قابل مالحظه ونيليم25از 

 شد.

 زيو ن يو مرتع يپوشش جنگل شيموجب افزا يزداريآبخ يها طرح ياجرا گر،يد يافزود: از سو يو

 يبه ازا يزداريآبخ  طرح يبه گفته كارشناسان، اجرا كه يطور به شود، يمنطقه م يمحصوالت كشاورز

همراه دارد؛  را به يعيمنابع طب يها در عرصه ياهيعلوفه و پوشش گ يلوگرميك120 شيهر هكتار، افزا

پوشش  رياجراشده در مناطق ز يزداريآبخ يها سازه يهكتار835هزار و 48با توجه به مساحت  يعني

 .شود يتن برآورد م860هزار و  ساالنه پنج زانيم نيمازندران(نوشهر)، ا يزداريو آبخ يعيكل منابع طب اداره

 

 در غرب مازندران رهايگ سرشاخه يساز يبوم 

و  يعيكل منابع طب اداره تيريتحت مد يها در عرصه يزداريسازه آبخ نيذكر است كه نخست انيشا

 آباد رود شهرستان عباس رودخانه كاظم يرو يو فلز لوتيصورت پا مازندران(نوشهر)، به يزداريآبخ

سازگار نبود  همنطق ينواقص، با اكولوژ يبر داشتن برخ بود و عالوه يساخته شد كه برگرفته از نمونه ژاپن

ها  سازه نيا يساز يحال، با بوم نينداشت. با ا هيها و ابن پل بيو تخر ليمقابله با س يالزم را برا ييو كارآ

 ريگ عنوان سد مشبك سرشاخه به يديجدسازه  83به بتن از سال يفلز يها ساختار آن از شبكه رييو تغ

 تيريكنترل و مد ها البيس ر،يگ مشبك سرشاخه يبا ساخت سدها ر،يچند سال اخ يو اجرا و ط يطراح

 شد.

 يها درختان و سنگ يها ها و شاخه تنه الب،ياست كه هنگام وقوع س يا گونه سدها به نيا عملكرد

 زيها ن استحصال آن الب،يو بعد از نشست س شود يمشبك متوقف م يسدها نيپشت ا البيور در س غوطه
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 همراه دارد. به يمردم منطقه آورده مال يبرا يلحاظ اقتصاد به

و استقبال مردم از  ميهست يبه مناطق گردشگر ريگ مشبك سرشاخه يسدها ليشاهد تبد نيهمچن امروزه

رود  كاظم ريگ سد سرشاخه هيها همچون در حاش در كنار آن زين ييها ها، منجر به ساخت پارك مكان نيا

 آباد شده است. عباس

 تيريمد يالزم برا يكيولوژيب اي يكياقدامات مكان يمستمر و اجرا يزير به دانش و هنر برنامه يزداريآبخ

در منابع آب  ياثرات منف جاديبدون ا يو انسان ياقتصاد ،يكشاورز ،يعياعم از طب زيآبخ يها منابع حوزه

 .شود يو خاك گفته م

در  يگرياستان و د نيمركز ا يدر سار يكي ،يزداريو آبخ يعيكل منابع طب دو اداره يدارا ازندرانم

مازندران(نوشهر)  يزداريو آبخ يعيكل منابع طب نوشهر است كه حوزه اداره تيغرب مازندران با مركز

 هزار هكتار از مساحت مازندران را در بر دارد.662از  شيب
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عضو  يها تاالب دارد؟ يو حدود اراتيها چه اخت ب تاالببعد از تصاح رويوزارت ن

 13/04/1400روزنامه سبزينه مورخ  – رويرامسر در تملك وزارت ن ونيكنوانس

 

ها و  تاالب ميحفاظت از حر ياگرچه در راستا رويتاالب كشور به نام وزارت ن42سند زدن  خبر

تاالب  تيرو شده است. مالك روبه ياريبس يها يريگ است، اما با موضع ياز تعرضات انسان يريجلوگ

 يها سازمان وها  ارگان ست،يز طياالن محفع ياتفاق با اعتراض برخ نيواگذار شد و ا رويبه وزارت ن يانزل

ها قبل آغاز شد. در  ها از سال و تصاحب آن يتيموجود مالك نيها و قوان تاالب يهمراه شد. ماجرا ربط يذ

را  يفراوان يها منتشر شد كه جنجال رويتاالب به نام وزارت ن42 يواگذار بر يمبن يخبر 99اسفندماه 

 يكشور كه اراض يها سوال ختم شد كه چگونه تاالب نياقدام به ا نيدر ا ابهام نيتر دنبال داشت و مهم به

وزارتخانه قرار  كيعنوان ملك  رامسر به ونيعضو كنوانس يها تاالب ژهيو به شوند، يمحسوب م يمل

محسوب  زين يو جهان يالملل نيبودن، ب يبر مل فوق عالوه يها بود كه تاالب يدرحال نياند. ا گرفته

 شده است. اگذارها و آن تيمالك يراحت به يول شدند، يم

 يها گونه يكه دارا ييها تاالب د،يبه ثبت رس رانيا استيدر شهر رامسر به ر 1349كه در سال يقرارداد طبق

 يو جهان يمل راثيم كيها  توافق تاالب نيرامسر قرار گرفتند و طبق ا ونيكنوانس ستيخاص هستند، در ل

 يسازمان ني. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اولستندين يان قابل واگذارعنو چيو به ه شوند يمحسوب م

كه با  ميداشت دنيپرس يبرا يادي. سواالت زگرفت ينقل و انتقال مورد سوال قرار م نيدر مورد ا دياست كه با

 رانيا يالماس يجمهور اريشده، اما در اخت رويبه نام وزارت ن ي: سند تاالب انزلميپاسخ كوتاه مواجه شد نيا

 نهيزم نيدر ا يماجرا را چند برابر كرد و سواالت متعدد نيابهامات ا وراست. پاسخ سازمان ثبت اسناد كش

 تيالزم را انجام دهد و در نها يها يها بررس تاالب نيا طيدرمورد شرا ديبا يشكل گرفت. چه ارگان و سازمان

 هده كدام سازمان است؟ها برع تاالب نيا ياياح اي ينابود يبرا رندهيگ ميتصم
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 نشده است تيقانون رعا يتاالب انزل يواگذار در 

با باقرزاده،  ييوگو باره گفت نيو در ا دينام ستيز طيمح توان يم يها را به نوع تاالب نيا يمعنو مالك

 .ميانجام داد ست،يز طيسازمان مح يها تاالب يايحفاظت و اح ركليمد

 يو در امر واگذار ميهست يواگذار نيبرنگاران جوان گفت: مخالف ابه باشگاه خ باره نيدر ا باقرزاده

 است. يرقانونيكار غ نينشده و ا تيتاالب قانون رعا

از  يريجلوگ يسازمان ثبت اسناد و برا ياز سو يمل ياراض فيتكل نييانتقال پس از تع نيافزود: ا يو

ها هم  ده را به اداره ثبت داده و آنثبت ش يها محدوده رويانجام شده است. وزارت ن يرقانونيتصرف غ

كند،  تيوضع نييتع را يدولت ياراض خواهد ياداره ثبت م كه نيواگذار كردند. ا رويسند را به وزارت ن

 ست،يكار ن يكه متول يدستگاه كيكه سند را به  شود يشروع م ييندارد؛ مشكل از جا يمشكل چيه

 .كنند يواگذار م

 ها بيافزود: قانون ما را موظف كرده كه تخر ستيز طيسازمان مح يها تاالب يايحفاظت و اح ركليمد

 صيرا تشخ بيتخر رويشده. ممكن است وزارت ن رويمالك وزارت ن ياما از طرف م،يبده صيرا تشخ

 .ميده يم صيرخ بدهد، تشخ ندهيرا كه ممكن است در آ ها بيتخر نيندهد، اما ما كامالً ا

 ميطور مستق به تيمالك رييتغ نيها ندارد و ا تاالب تيريمد بر يمبن ييادعا چيه رويگفت: وزارت ن باقرزاده

كه  ييجا . از آنرديقرار بگ ريتأث ها هم تحت حقابه يحت يشكل به دياما شا شود؛ يها مربوط نم به حقابه

تاالب، حقابه آن هم كم  شدهخشك  يها با اجاره بخش شود يها مشخص م حقابه براساس مساحت تاالب

 .شود يم

 

 است يبه نام جهاد كشاورز يمل ياراض يو تمام ها تاالب

هم با اشاره به  رانيمنابع آب ا تيريبودجه شركت مد قيكالن منابع آب و تلف يزير دفتر برنامه معاون



   

 

 

154 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

كشور به عهده  يها تاالب ازيآب مورد ن نيكشور گفت: تأم يها در امر تاالب رويوزارت ن اراتياخت

 است. رويوزارت ن

و  ستيز طيسامان مح يسال با هماهنگ موظف است تا در مدت سه رويادامه: وزارت ن يجعفر زالغ

كار درحال انجام بود و از  نيو مصوب كند كه ا نييها را تع تاالب ميعرض حر ،يوزارت جهاد كشاورز

 پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است.24كشور تاكنون  يپهنه آب150

كرد:  حيتصر رانيمنابع آب ا تيريبودجه شركت مد قيالن منابع آب و تلفك يزير دفتر برنامه معاون

 تيكشور هم اولو يها است، آب تاالب تيرا در اولو يآب شرب خانگ نيتأم رويطور كه وزارت ن همان

 دارد. يمهم است كه به آن توجه كاف

 ليدل امسال به يولها خوب بود،  تاالب يآب تيوضع 97سال يكرد: با توجه به بارندگ حيتصر يجعفر

 ها ندارند. تاالب نيا يمطلوب طيها شرا آب در جلو دست تاالب يو رهاساز يسال خشك

ها  آن يكس تواند ياست و نم يجزو حكومت اسالم يعيطب تاالب و منابع اچه،ياضافه كرد: رودخانه، در او

است،  يه نام جهاد كشاورزب يمل ياراض يها و تمام تاالب يطور كل دخل و تصرف كند. به ايرا بفروشد 

 سند خورده. رويوزارت ن ابتيبه ن يول

در كل  ياست، ول انكار رقابليها غ ها و كاهش آب آن بر تاالب يسال خشك ريافزود: به هر حال تأث او

از  يرقانونيو احداث غ رمجازيغ يها آب است كه متأسفانه برداشت يها ها از چاه آب تاالب ياصل هيتغذ

 .ستين ريتأث يهم ب يمياقل طيطور كل شرا به يول ست،ين اثر يها ب تاالب يسال ر خشكآب ب يها چاه

كرد: طبق  ديتأك رانيمنابع آب ا تيريبودجه شركت مد قيكالن منابع آب و تلف يزيدفتر برنامه ر معاون

 كيستر ب مييآ يها، نهر و بركه را مشخص كند. ما م رودخانه ميحد بستر و حر ديبا رويقانون وزارت ن

 گرينفر د كيبا  اظتشحف شود يم دييكه در دلش تاالب هم هست. شما به من بگو ميكنيم نييرا تع يزيچ

برداشت  ني. اديآ يوجود م در حفاظت به يتناقض كي افتد؟ يم يچه اتفاق م؟يكن نييباشد، بسترش را ما تع
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 دارد. ياده قانونچون م ست،ين يدرست ريتفس ن،يآب است نه زم يفقط متول رويكه وزارت ن

 

 ميكرد ميبستر و حر نييتاالب را تع42حدود  تاكنون

و  ميطشك و بختگان در فارس، هورالعظ ناب،يم نيريشور و ش ه،يركاليام يها كرد: تاالب انيب يجعفر

 نيتر در گلستان از مهم گل يآالگل، آلماگل و آج گل، يقشالق، قور شادگان در خوزستان، قره

 .خورند يسند م رويكه به نام وزارت نهستند  ييها تاالب

ها به سازمان ثبت داده  نقشه ني. تمام اميكرد ميبستر و حر نييتاالب را تع42اضافه كرد: تاكنون حدود  او

 رويوزارت ن يرا هم برا گريد يها است كه سازمان ثبت سند تاالب يريگيدر دست پ ها نديفرآ نيشده و ا

مشخص  يليرو شد، خ روبه يا و رسانه يمردم تيبا حساس ياالب انزلت باره كيچرا  كه نيصادر كند. ا

 .ستين

 

 يتاالب انزل تياز وضع يمردم بوم يها هيگال 

 قرانانياز قا يكيكه  يابتدا با عل م،يرفت يشهر انزل يو بوم يسراغ مردم محل درك بهتر ماجرا به يبرا

و  ميا رو شده روبه يآب است با مشكل كم يالگفت: متأسفانه چند س ي. علميبود، صحبت كرد ياسكله انزل

 قيامر باعث وارد شدن ضربه به كف و موتور قا نيرا خشك كرده است و ا ها ريمس يرسوبات تمام

 .شود يم

تاالب قابل تردد است.  لومتردريك فقط سه لومتر،يك193از  ميمتوجه شد ميداشت يكه با عل ييها صحبت با

امر موجب كم شدن مسافر و كم شدن  نيو هم ميتردد كن ها ريهمه مس در ميتوان ينم يدر فصل گردشگر

 درآمدمان شده است.

به  ها قياند و قا را باز كرده يقسمت يكيمكان ليجدا بود، اما اكنون با ب ها قيقا ريگفت: در گذشته مس او
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با  ستيز طيوجود پل مح نيو ممكن است با هم برخورد كنند. همچن كنند يناچار در كنار هم تردد م

 .شود يم ها قيباعث تصادف قا ريدر مس اديز يها و ستون يمواز يها هيپا

 

 1400تا سال  72از سال  يتاالب انزل سهيمقا

 زياز چهار متر بود و آب آنقدر تم شيتاالب عمقش ب نيا يپر بود گفت: روزگار يليكه دلش خ يعل

نكردن عمق آب كم  يروبيها و ال شدن فاضالبوارد  ليدل اكنون به يول م،يخورد يآب م نيبود كه از ا

 نيتر دهند. مهم يانجام نم يتياند، اما فعال كنار اسكله پارك شده روبيال يها هاست دستگاه شده. سال

 است. يروبيال دهد يكه تاالب را نجات م يزيچ

 رويبه نام وزارت ن را يسند تاالب انزل ديدان يم ايكه آ ميبه او گفت يعل زيانگ غم يها صحبت دنياز شن پس

 يالملل نيتاالب ب نيو پس از چند لحظه سكوت گفت: ا ميرو شد اند كه با شوكه شدن او روبه منتقل كرده

 كيافتاده؟ مگر تاالب  اتقاق نيچطور ا كنم، يم يسوار قيتاالب قا نيسال است كه در ا27است و من 

 .كرد و رفت يبا ما خداحافظ يو با ناراحت ست؟ين يملك مردم

كه  يساله و مهربان65. آقا مسلم مرد ميشغل رفت نيا شكسوتانياز پ يكيمشكالت مردم سراغ  دنيشن يبرا

سال 47تاالب بود. او گفت:  يميقد قرانانيو قا رانيگ ي. از ماهگفت يبا ما سخن م يلكيگ نيريبا زبان ش

 يمسافركش قيبا قا تانبساست كه در تا يريگ يمن ماه يشغل اصل كنم يراه كسب درآمد م نياست از ا

 .كنم يهم م

هستند و  ياديرسوبات ز يها حاو رودخانه نيكه ا شوند يرودخانه از باالدست وارد تاالب م11گفت:  او

نمانده است. از مشكالت  ياز عمق تاالب باق يزيچ گرينكردن د يروبيهر ساله با جمع شدن رسوبات و ال

 يورود ا،يدردر  يراصوليو غ ديجد يها شكن اث موجكه آقا مسلم به آن اشاره كرد، احد يگريد

بود و گفت با  دواريهمه مشكالت، اما باز هم ام دنيبود. در آخر با شن ينفت يها ها و احداث سكو تاالب
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 كند. اءيتاالب را اح ديدارم كه دولت جد ديام و ام در انتخابات شركت كرده ديام

 

 انجام نشده است ياالب انزلدر رابطه با خشك شدن ت يكار كارشناس  چيه

از كارشناسان و فعاالن  يبه سراغ تعداد تر قيدق يبررس يبرا يمردم بوم يها صحبت دنياز شن بعد

 الديبا م يصورت تخصص به يتاالب انزل يكنون تيو درمورد وضع ميشكن رفت موسسه موج ستيز طيمح

 .ميمجموعه، صحبت كرد استير ،يسلطان

 يمردم گفت: مردم بوم يها صحبت دنيو پس از شن مينشان داد يدم را به ومر يها صحبت لميف ابتدا

كار  وقت چياما متأسفانه ه كنند، يرا مطرح م يعوامل اتيآگاه هستند و براساس مشاهدات و تجرب

 يياياحستاد  كيانجام نشده است.  يدر رابطه با خشك شدن تاالب انزل يقيو مطالعات دق يكارشناس

را  يو اتفاق خاص كردند يرا برگذار م يا شنبه جلسه پنج يها شده بود كه فقط روز ليتاالب تشك يبرا

 تاالب رقم نخورده است. ياياح يبرا

 

 تيدر انجام مسئول قصور

آن بخش  نيتر هستند كه مهم لياز عوامل در خشك شدن تاالب دخ يا ادامه داد: قطعاً مجموعه يسلطان

پاسخگو باشند  ديها با شده، سازمان طيشرا نيشدن ا جاديباعث ا تياست. قصور در مسئول يعامل انسان

 اند. انجام داده يتاالب انزل يبرا يكه چه كار

 يها كه در تاالب شود يم ميتقس يعيرطبيو غ يعيتاالب به دو بخش طب يخشك يطور كل ادامه داد: به يو

به  يمنته يها بر سر رودخانه يسدساز رمجاز،يغ يكاربر رييمانند تغ يبحث عوامل انسان ايهمجوار در

 ،يو صنعت يهرش يها فاضالب يها، ورود تاالب يدر ورود يراصوليغ يها شكن ها، ساخت موج تاالب

برداشت  ،ييايميها ش ها، ورود سموم و كود حقابه تاالب صيتخص عدم ،يربوميمهاجم و غ يها ورود گونه
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 تر است. پر رنگ ،ياز منابع آب هيرو يب

ها  بود. سال يدر دولت فعل يستيز طيمح ياز مسائل اصل هياروم اچهيپس از در ي: تاالب انزلافزود يسلطان

 ستيز طيفعاالن مح يريگيتومان بود كه با پ ارديليم9 ريز 96تاالب در سال يايابتدا بودجه اح ميزد اديفر

 يا و پروژه ديتومان رس ارديليم هزار كيبه  كيتاالب نزد ياياح ي شد و بودجه دهيتاالب شن يصدا

همراه  را به ستيز طيمردم و فعاالن مح يشد كه ابتدا خوشحال يتاالب معرف ياياح يبرا يوجميباعنوان با

زا بودن  بودن و سرطان يمتوجه سم ستيز طيكارشناسان مح يريگيو پ يداشت، اما پس از گذشت مدت

طرح در  نيا يشيآزما ياجرا آن پس از يراشدند كه با وجود مخالفت با اج يوجميماده با اتيمحتو

داده شده  صيتاالب تخص يايبودجه كه به اح نيچرا ا جاست نيهكتار پروژه متوقف شد، حال سوال ا50

 تاالب قرار نگرفت. اريدر اخت يوجميبود پس از توقف پروژه مخرب با

كامل درحال  طور به بعد كه تاالب به 73منتشر شد از سال ييهوا ريافزود: تصاو ستيز طيفعال مح نيا

عمق كم هم كامل خشك شده  نيهم دييايب يبه انزل يگزارش بعد يخشك شدن است و ممكن است برا

از عوامل خشك شدن  يكيافزود: سد السك  هيرو يب يها يدرمورد سد ساز يسلطان نيباشد. همچن

 يها از روخانه يكياز ورود رسوبات از باالدست به تاالب بر سر  يرياست كه به بهانه جلوگ يتاالب انزل

توقف  يرا برا ياديز يها را قطع كرد. تالش يبه تاالب ساخته شد و تنفس تاالب انزل يمنته ياصل

سد ساخته شد و  نيكوتاه باز ا ياما پس از مدت م،يكه موفق هم شد ميپروژه انجام داد نيا يزن كلنگ

 شده. فيبودجه تعر شياكنون در مجلس هم برا

 ميخواه يانزل ديسپ يقو دنيشاهد د گريبار د ايآ يسوال كه با روند فعل نيخ به ادر پاس يآخر سلطان در

 ندهيآ يها و تا سال ننديب ينشستن نم يبرا يآب گريتاالب د يپرندگان با پرواز بر رو نيگفت: ا ريخ ايبود 

 كوچ نخواهد كرد. يبه تاالب انزل يپرنده مهاجر چيه
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خبرگزاري تسنيم مورخ  –ت رابر شده اسفرونشست دو ب ريتحت تأث يسطح اراض

13/04/1400 

 

كشور از كاهش نرخ  يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يعيمخاطرات طب ركليمد -استان ها  گروه

فرونشست در كشور به  ريتحت تأث يسطح اراض يدو برابر شيو افزا دهه قبل كيفرونشست نسبت به 

 خبر داد. يمنابع آب يو فشار رو يخشكسال ليدل

 
وگو با  كشور در گفت يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يعيمخاطرات طب ركليمد يشهباز رضا

فرونشست معموالً در فرونشست اظهار داشت:  دهيپد حيتهران، در تشر ماستانيتسن يخبرنگار خبرگزار

به  نيحركت قائم توده از سطح زم يو به معنا دهد يرخ م شده ليتشك زدانهيكه از رسوبات ر ييها دشت

عمده آن برداشت نامتوازن از  ليبا چالش فرونشست روبرو است كه دل زياكنون كشور ما ن است. هم نييپا

 و فشرده شدن ذرات سفره آب است. ينيرزميز يها منابع آب
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افزود:  افتد ياتفاق م يكشاورز نيو زم زدانهيرسوبات ر يها فرونشست در محل نكهيبا اشاره به ا يو

 هيو تخل ستيسازگار ن گريكديآب است كه با  هيو تغذ هيفرونشست مربوط به عدم توازن در حجم تخل

 .شود يم نيموجب فرونشست زم هياز تغذ شيب

 زانيم نيشتريب نكهيا انيكشور با ب يشناس نين زمسازما يطيمح ستيو ز يعيمخاطرات طب ركليمد

 ييگفت: در كشورها دهد يو ... رخ م كيپاكستان، مكز ن،يچ كا،يآمر ايفرنيكال التيفرونشست در ا

 انيموضوع جر نيو ا دهد يفرونشست رخ م دهيبزرگ بوده پد يكشاورز يها نيزم يكه دارا رانيمانند ا

الزم را ارائه  يسال است مستندات هشدارها و راهكارها 20كشور  يشناس نيو سازمان زم ستين يا تازه

 شده است. يمختلف كشور بررس يها فرونشست در دشت نيا زانيداده و م

ساله است كه  40مستند  ريساله و سابقه پراكنده غ 20سابقه مستند  يكرد: فرونشست دارا ديتأك يشهباز

 .ستين يديجد دهيپد نيو ا كنند يم تيحوزه فعال نيپژوهشگران در ا

 يكنون طيموضوع در شرا نيتوجه به ا ليشده و دل داده نهيزم نيالزم در ا يهشدارها شهيادامه داد: هم يو

 يمنابع آب يو فشار رو يسال خشك لياست و به دل ليتحل هيمشاهده و تجز شدت موضوع است كه قابل

 موردتوجه واقع شود. شتريموضوع ب نيباعث شده تا ا

كشور ادامه داد: نرخ  يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يعيمخاطرات طب ركليمد

و نسبت به  شتريفرونشست ب ريتحت تأث يدهه قبل كمتر شده است، اما سطح اراض كيفرونشست نسبت به 

 برابر شده است. 2دهه قبل حدوداً  كي

است و  ينيرزميز يها منابع آب ازحد شيبرداشت ب نيعامل فرونشست زم نيتر كرد: بزرگ حيتصر يو

 نيتوازن ب ديكه با شود يمشكل م نيموجب ا ينيرزميز يها آب هيعدم توازن در برداشت و تغذ نيهمچن

 شود. تيمقوله رعا 2 نيا

 ريكشور درگ يها ادامه داد: تمام دشت يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يعيمخاطرات طب ركليمد
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 ندهيآ يها سال يط يسال هشدار را داد در صورت ادامه خشك نيا توان يو مموضوع فرونشست هستند 

فرونشست هستند اگر  ريدشت كشور درگ 609فرونشست خواهد شد و  ريدرگ زيو مازندران ن النيگ

 نيريآب ش يكه دارا ييها شور بودن منابع آب است و دشت ليهم دچار فرونشست نشود به دل يدشت

 هستند. ريگموضوع در نيهستند با ا

 ها رساختيو ز يتيوجود مراكز جمع ليتهران، مشهد و اصفهان به دل ياضافه كرد: در شهرها يشهباز

 دارد. ييبسزا ريفرونشست تأث

زمان مشخص باشد،  شناسنامه و مدت يدارا ديدرباره نرخ فرونشست گفت: اعالم نرخ فرونشست با يو

 كيفرونشست داشته باشند و اغلب تنها  متر يسانت 25تهران در سال  يها كه همه دشت ستين گونه نيا

است  ريزان متغيم نيو ا شود يدچار فرونشست نم كسانيفرونشست شده و تمام نقاط  زانيم نينقطه دچار ا

 الزم را داشته باشند. يفرونشست آگاه زانيبودن م رينسبت به متغ ديو افراد با

خاطرنشان كرد: نرخ  انيكشور در پا يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يعيمخاطرات طب ركليمد

 نيشتريفرونشست ممكن است ب نيكمتر يو گاه ستيفرونشست ن يخطر باال يفرونشست لزوماً به معنا

 اردمو نيكه فرونشست ندارند خطر در ا يكه فرونشست دارند و مناطق يخطر را داشته باشد مرز مناطق

 است. شتريب
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 زخم؛ ندارد يكشور حال خوش يدر جنوب غرب نيالنهر نيب يها بازمانده تاالب نيآخر 

 13/04/1400روزنامه رسالت مورخ  – داريهور از توسعه ناپا ميعظ

 

 يها تاالب در بخش نيآب به ا يها ياما همچنان ورود دهيرس ميآب به هورالعظ نديگو يم اگرچه

به  داريشاخ و دم توسعه ناپا ياست.غول ب يبه صفر است و فاجعه به قوت خود باق كيمختلف صفر و نزد

كه  ميرالعظهو تيكافقط ح نه نيو ا خشكاند يها را م ها و تاالب كه سرك بكشد، چشم رودخانه ييهرجا

قدر  آن مييبگو شيهور و دردسرها بتياز مص مياند و اگر بخواه نمانده بينص يو بختگان هم ب رود ندهيزا

 يتوسعه معرف يداري. همواره تاالب را به عنوان شاخص پامياز كجا آغاز كن ميدان ياست كه نم ميعظ

. ميتاالب آن توجه كن تيبه وضع ديبا نه، ايوده ب داريمنطقه پا كيتوسعه در  ميآنكه بدان يو برا كنند يم

است. تاالب، هم به  داريباشد توسعه ناپا ماريبوده و اگر ب دارياگر تاالب سرحال باشد توسعه منطقه پا

 دايپ يگريارزش د شود يتوسعه محسوب م اريجهت كه مع نيارزشمند است و هم از ا يلحاظ ذات

 .كند يم

به  توجه يسدساز ب يها توسعه نامتوازن است و همواره دستگاه نياند، هم دهسرمنشأ آنچه بر سر هور آور 

اند، حال آنكه  با توسعه ادامه داده ريوساز مغا و منافع مردم به ساخت يو مصالح مل داريتوسعه پا يارهايمع

ها سد ايدارد؟ آ داريبا توسعه پا يچه فصل مشترك ،يقيتطب يابيو بدون ارز ييآزما يسد بدون راست«

 شيافزا يبرابر ضابطه جهان نيمصرف آب و برق را تا چند ايرا نخشكاندند؟ آ دست نييپا يها سفره

 ريتبخ شانيها محدود كشور را در مخزن ريدپذيمترمكعب از آب تجد اردهايليسدها م ايندادند؟ آ

و  اچهيرود و در هيدر حاش دست نييدر پا اي نخانوار در باالدست و در مخز ها ونيليسدها م اينكردند؟ آ

اقشار  نيو مراتع مولدتر نيسدها غاصب حقابه  زم ايرو نكردند؟ آ كننده روبه نگران يتاالب را با سرنوشت

 و آب پژوهشگر ظفرنژاد، فاطمه »نبودند؟ …نخلكاران و ران،يگيماه ر،يكشاورزان، عشا يعنيجامعه 
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ت سد كرخه انتقاد كرده و اگر هنوز هم از شدت از ساخ عبارت به نيا قلهاست كه با ن سال دارپاي توسعه

 . كند يم ديموارد تأك نيباز بر ا د،ياو بپرس

مترمكعب در سال بود كه  ارديليم 6از رود كرخه حدود  ميشده تاالب هورالعظ افتيآب در يعيطب حجم

مكعب  متر ونيليم  200به كمتر از  زانيم نيا نيانگيطور م سد كرخه، ورق برگشت و به يريپس از آبگ

كرخه كه  دخانهآب رو انيسد، جر نيا يرينشد. با آبگ نيمقدار هم تأم نيها هم سال يو در برخ ديرس

 نيتر كه بزرگ مرهيسد به همراه س نيتاالب داشت، مسدود شد. ا يآب ازين نيدر تأم يا سهم عمده

 يرياالب جلوگآب به ت يعيطب يها انيرودخانه كرخه هستند، از ورود جر ياجراشده رو يها پروژه

خشكاندن تاالب نقش  درمنابع آب  تيريو سوءمد داريپرواضح است كه توسعه ناپا نياند، بنابرا كرده

را  يريناپذ تاالب اثرات جبران  در پرداخت حقابه يرودخانه را كاهش داده  و خوددار نيا  داشته و آورده

 كرده است. ليتاالب تحم نيبه ا

 يايموجود بر سر راه اح يها چالش نيتر از مهم يكي رويتوسط وزارت ن ميحقابه تاالب هورالعظ نيتأم

در چند  ژهيرو بوده به و روبه يكه خوزستان با خشكسال 86نظران از سال  تاالب است. به اذعان صاحب نيا

تاالب  نيا يبرا يخشكسال مانكه در ز يا هيسهم ينشده بلكه حت نيتأم ميتنها حقابه هورالعظ نه ر،يسال اخ

 است.  افتهياختصاص ن زيشده بود ن نييتع

 نييآب در تاالب، تع ياست و رهاساز ستيز طيدوستداران مح ياصل يها از دغدغه يكي ميهورالعظ

 يها از آن، خطر انقراض گونه يناش يزگردهايو ر ابانيبه ب ميهورالعظ ليتبد م،يتاالب هورالعظ ميحر

 . دها قرار دار دغدغه نيدر رأس ا رهيو غ يطيمح ستيو ز ينفت يها يتاالب و آلودگ يجانور

 داريپا  لزوم بازگشت به اصول گفتمان توسعه 

 ي. خشكسالمييها بگو و كاهش بارش يمفصل، از خشكسال ثيحد نيبد نباشد در ادامه ا ديشا

 قدر كم كرده كه همواره آن يريها بعد از آبگ در سد كرخه تا سال شده رهيآب ذخ زانيشده،  از م حادث
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 يو رسوبات زدانهيهم سبب برخاستن ر »يمياقل راتييتغ. «شود يآب از آن سلب م يامكان هرگونه رهاساز

وقت حفاظت از  ركليمد زاده، جاني. احمدرضا الهشود يشناخته م »زگردهاير«شده كه به عنوان

و  شيسال پ 20ضربه از حدود  نيگفته بود: نخست باره نيدرا 1393استان خوزستان در  سال  ستيز طيمح

از بصره به سمت  ت،يكو يبا بهانه آزادساز كايكه آمر يها زده شد؛ موقع به تاالب فارس جيدر جنگ خل

دست از حمله  كايكردند كه به ناگاه آمر اميصدام ق هيكرد، در آن زمان مردم جنوب عراق عل  بغداد حمله

پناه  نيالنهر نيب يها به تاالب انيعيجنگ، ش نيوارد جنگ شد. در ا يعراق انيعيش هيبرداشت و صدام عل

انتقال آب تاالب به دجله  يبرا لومتريك 2عرض  و لومتريك 50به طول  يبردند و صدام دستور داد كانال

 ريمنطقه بزند كه تصاو يعيطب ستميبه اكوس تواند ياست كه بشر م يا ضربه نيتر بزرگ نيحفر كنند. ا

رفت. عراق با انحراف آب  يكانال چگونه تاالب رو به خشك نيپس از حفر ا دهد ينشان م يا ماهواره

اختصاص داد و مقدمات خشك شدن  يكشاورز يآب را به اراض نيا نيالنهر نيب  به تاالب يورود

 2تا  1/5 يدگيپس از خشك يالديم 2000را فراهم كرد. سال  ميو هورالعظ يهورالحمار و هور مركز

كه  نيالنهر نيتاالب ب يآن، سازمان ملل خشك يست رفتن كاربرها و از د تاالب نيا يهكتار ونيليم

كرد اما  يمعرف يطيمح ستيز عيفجا نيتر از بزرگ يكيرا به عنوان  ستاز آن ا يجزئ ميتاالب هورالعظ

داد كه جنگ هم  رييتغ يرا طور يا انداز منطقه ها در خوزستان، چشم ها و تاالب خشك شدن رودخانه

مختلف  يها از دستوركار دولت گاه چيه دارياز خاطر برد كه توسعه ناپا ديرا هم نبا نينداده بود و ا رييتغ

اند و حاصلش، هجوم  رانده شيپ خود را به بيتخر نيگوناگون، ماش يو تنها به اشكال و اسام نشدهخارج 

 است.  يبودن اقدامات دولت فعل يهم دارد و نشانگر ناكاف يكه اتفاقا منشأ داخل زگردهاستيترسناك ر

 شيها پ است كه سال يا نسخه م،يبه تاالب هورالعظ شكريكشت و صنعت ن يها زهاب هيو تخل تيهدا

شد اما  زيمسئوالن تجو ياز سو ميكامل هورالعظ دنياز خشك يريشگيو پ زگردهايرفع مشكالت ر يبرا

رسوبات آن  وتاالب  يشور م،يآن به تاالب هورالعظ هيتخل امديها فراوان است و پ زهاب نيا يبار آلودگ
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 رييها ضرورت دارد چراكه تغ زهاب هياز تخل شيالزم پ يها شيخواهد بود. مطالعات و آزما يو آلودگ

مترمكعب  اردهايليم  هياست و تخل دارياز توسعه ناپا يگريآن نشانه د يو آلودگ يآب و شور تيفيك

 ليتحم ستيز طيحرا بر م يخسارات گزاف ،ييو روستا يشهر يها فاضالب ،يكشاورز يها زهاب

 است.  يرسان چاره كار فقط آب نيبنابرا كند، يم

كردن  رابيس ياگر آب برا: «كند يم ديخوزستان تأك يطيمح ستيفعال ز كيدر قامت  يكرامت حافظ 

.» ميباش زگرديشدن آن به كانون ر ليشاهد خشك و تبد دينشود با يرهاساز ياندازه كاف به ميهورالعظ

 كند، يم ليدكشور تب زگرديكانون ر نيتر تاالب را به بزرگ نيفقط ا نه ميشدن هورالعظ آب يخشك و ب

 ديبا د،يگو يم ياساس كرامت حافظ نيبرهم شود، يمنجر م ايزنده و پو بوم ستيز نيا يبلكه به نابود

 حقابه نيسد كرخه و تأم دست نييرود كرخه در پا يستيز انيجر يآب برا نينسبت به تأم درنگ يب

و  ميحقابه هورالعظ نيتأم رويآن است كه وزارت ن ستيز طيفعال مح نياقدام كرد. خواسته ا ميهورالعظ

ها از  بداند اما معموال دولت يمصارف مانند صنعت و كشاورز ريرود كرخه را مقدم بر سا يستيز انيجر

در  »شكريشت و صنعت نك يو توسعه واحدها جاديا«. ازجمله دارند يدست برنم يكشاورز داريتوسعه ناپا

 يمنف يها مؤلفه نيتر گذاشته است و مهم يمنفاثرات  ميهورالعظ ستميتاالب كه بر اكوس زيحوضه آبر

در  شكر،يكشت ن ريز يها نيزم يمترمكعب آب برا ونيليم  800به  كياست كه نزد نياثرگذار بر تاالب ا

 يبرا ديجد يها نياستحصال زم ايها  اكخ ييشو آب يو  ساالنه برا شود يم يرهاساز ياريهر دوره آب

مسئله اشاره  نيبه ا توان يم رو نيو ازا شود يآب مصرف م كعبمترم ونيليم  700حدود  شكر،يكشت ن

 ارديليم  ميون كيدر حدود  يزيدهخدا در هر دوره كشت چ شكريكرد كه واحد كشت و صنعت ن

كه در  كند يم ديتول يكشاورز يها مترمكعب زهاب ارديليم  كيمترمكعب آب را مصرف و حدود 

و عدم سوء رفتار با  يآگاه يها نشانه گاه چيكه ه كند يم تموارد ثاب ني! اشود يم هيتخل ستيز طيمح

مسئله  نيو ا شود يها مشاهده نم در عمل دولت داريپا  و بازگشت به اصول گفتمان توسعه ستيز طيمح
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 ميدر بستر هورالعظ ها يو ماه ها شيمرگ گاوم ريخا يروزها يگرفته شده است كه ط دهيچنان ناد آن

محمدجواد  شمار، يب يها ياز تلف شدن ماه ييها به انتشار عكس اكنشخبرساز شده؛ هرچند در و

تاالب  »يبخش عراق«مربوط به  ريتصاو نيخوزستان گفته است، ا ستيز طيحفاظت  مح ركليمد ،ياشرف

ها  تاالب ياز زندگ يا ها به عنوان چرخه از تاالب يخشخشك شدن ب« ،يجنجال ياست. او در اظهارنظر

آنكه ازجمله  خوانده است! حال »يعيطب«اتفاق را  نيقبول دانسته و ا جهان قابل يها را در تمام آب

چندان دور كانون بركت و  نه ياست كه روزگار ميتاالب هورالعظ زگرد،ير يداخل يها كانون نيتر مهم

 ماربه ش انهيخاورم يها تاالب نيتر فرد از منحصربه يكيو  يطيمح ستياه مهم زمردم و پناهگ يبرا ييبايز

چه  شود؟ يمردم اهواز م بيچه آمده كه گرد و غبارش نص رينظ كم ستمياكوس نياما بر سر ا رفت، يم

 آن را خشك كردند؟  يكسان

قدر كه  اند و آن د و نوشتهان گفته باره نيبارها درا ستيز طيو فعاالن مح ستيها دشوار ن پرسش نيا پاسخ

را  ميالعظ اقدام با تجمع مقابل سازمان آب و برق اهواز خشك شدن تاالب هور نيتر افاقه نكرده و در تازه

تاالب  نيحقابه ا نيتوجه در تأم عدماند و از  در استان خوزستان عنوان كرده زگردهايبحران ر يعامل اصل

ها،  رسانه يريگياند، اگرچه پس از پ سازمان شده نيا يها ستايدر س دنظريانتقاد كرده و خواستار تجد

 يبرا توان يكه نم يا است، توسعه داريتوسعه ناپا يشد اما بحث بر سر زخم كار نيتاالب تأم نيحقابه ا

 متصور بود.  يانيآن نقطه پا

 

 خوزستان از توسعه نامتوازن ستيز طيلطمه مح

مجلس در زمره منتقدان است. او ضمن  سهيرئ ئتيعضو ه ،يوسفي يروزها انتقادها هم كم نبوده. مجتب نيا

منطقه، در مصاحبه با  نيشهروندان ا شتيو مع ستميبر اكوس ميخشك شدن تاالب هورالعظ رياشاره به تأث

 ست،يز طيحفاظت مح سازماناز  فشيانتقاد كرده و تعر» نامتوازن«و  »يبخش يها نگاه«از  سنايا يخبرگزار
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مجلس با اشاره به  سهيرئ ئتيآن صفر است. عضو ه ياست كه خروج ليو طو ضيعر التيتشك كي

تاالب  ستميگفته، اكوس ميدر تاالب خشك هورالعظ ها شيگاوم يو تشنگ انيمرگ ماه ريانتشار تصاو

 شود، يمنتشر م ميهورالعظ يها شيتاالب و گاوم انيكه از مرگ ماه يرياند. تصاو را بر هم زده ميهورالعظ

خشك شود، مثل  ميبروند و هورالعظ ني. اگر موجودات زنده تاالب از بآورد يرا به درد م يانسان قلب هر

 گذشته بازگرداند. تيآن را به وضع توان ينم گريد هياروم اچهيدر

گر حقابه  مطالبه ديكه با ينكرده، در صورت ميهورالعظ يبرا ياقدام چيه«سازمان  نيگفته، ا يوسفي

 ستيز طيكه دمار از روزگار مح رپاسخگويسازمان غ نيا» باشد. ميورالعظتاالب ه يطيمح ستيز

 عتراضها و ا اگر مطالبه رسانه ديمهر سكوت بر لب زده است. شا گر،يد يها درآورده، مثل همه وقت

جامع منابع آب سازمان  يها و طرح هي. معاون مطالعات پاافتي ينبود، فاجعه ادامه م ستيز طيفعاالن مح

 نيشده است و ا يرهاساز ميحقابه هورالعظ نيتأم يخوزستان خبر داده كه آب سد كرخه برا آب و برق

اما  دهد، يرا نشان م خودشكم  كم ريبودن مس يبا توجه به طوالن يشده ول انجام شيروز پ 4اقدام از 

ت. از به صفر اس كينزد ايمختلف صفر و  يها آب به تاالب در بخش يها يورود ند،يگو يكارشناسان م

از توسعه نامتوازن و  رانينقاط ا رياز سا شيخوزستان ب ستيز طياست كه مح نيحرفمان ا گر،يد يسو

كه امروزه اجرا  يا توسعه يها طرح مينباش بنديپا يستمياكوس كردياگر به رو«است.  دهيلطمه د يراصوليغ

گرد و غبار  ديجد يها كانون شده و نيآفر مشكل ندهيدر آ توانند يقرار است اجرا شوند، م اي شوند يم

كانون گرد و غبار را  ديتول ليكه پتانس شده بيدر خوزستان تصو ييها كنند. در حال حاضر طرح جاديا

 ديبا ميكن يم تيفعال گرد و غبار را تثب يها باال كانون يها نهيصرف هز اكه ب يطيدر شرا نيدارند. بنابرا

 ديجد يها كانون جاديتا از ا ميداشته باش نيسرزم تيريتوسعه و مد يها در برنامه يهمزمان بازنگر

ها در دفتر  معاون سابق امور تاالب ،يميمسعود باقرزاده كر يسخن كه از سو نيهم.» ميكن يريجلوگ

 يها طرح يآن است كه اجرا انگريشده، نما مطرح ستيز طيو امور مناطق سازمان حفاظت مح ها ستگاهيز
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 ،ياهيرفتن پوشش گ نياز ب ،يد مختلف آن، باعث محدود شدن منابع آببدون توجه به ابعا يا توسعه

و  ردگ يها منابع به كانون ليتبد تيو درنها يعيمنابع طب بيغلط و تخر يها شخم زدن ه،يرو يب يچرا

 . شود يغبار م

 

 نفت استخراج كرد شد يهم م ميبدون خشك كردن هورالعظ 

وضوح در بستر تاالب  به توان ياست را م داريتوسعه ناپا كه نشانگر يطيمح ستياصول ز  مالحظات عدم

هزار هكتار از  7 يآزادگان و واگذار دانياكتشاف نفت م  پروژه انيمشاهده كرد. در جر ميهورالعظ

نشد و  تيرعا يستيز طياز الزامات مح كي چياكتشاف، ه اتيمساحت تاالب به شركت نفت به منظور عمل

كردن آب تاالب بوده  بر خشك ياكتشاف و استحصال كه مبن  پروژه نيه در اكار رفت به يها ينوع فناور

شدن   گذشته منجر به خشك يها در سال ينفت يها شركت تيكامل كشاند. فعال ياست، تاالب را به نابود

كار، نبود  نيا لي. دلاستشده  يحفار اتياز تاالب به منظور انجام عمل يعيوس يها بخش يعمد

متر  150ها  تاالب ميحر ران،يوز ئتيدر آب عنوان شده است. بر اساس مصوب ه يحفار زاتيتجه

واگذارشده به شركت  يها است اما پالك يالزام يعمران يها آن در طرح تياست كه رعا شده نييتع

 يها . تمام جادهرديگ يحساس آن را در برم يها زون يو حت ميتمام سطح تاالب هورالعظ باينفت تقر

 انياند و مخل جر شده جنوب) احداث-تاالب (شمال يكيدرولوژيه انيت عمود به جردر جه يدسترس

ها  اتصال جاده  نحوه ني. همچنشوند يتاالب م يكيولوژيساختار ب يو حت يفصل يها يريآب، آبگ

. استفاده از شود يتاالب م فمختل يها قطعه شدن بخش است كه موجب محصور شدن و قطعه يا گونه به

شركت نفت در تاالب است.  گريبزرگ د يبدون فلز ،خرابكار يها ستميعدم استفاده از س گودال آتش و

تاالب و خشك شدن آن فراهم  ستميو اكوس وحش اتيح ينابود يرا برا  نهياقدامات زم نيا  مجموعه

 كرده است. 
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 ديئله تأكمس نيخوزستان بود، بر ا يبحران استاندار تيريمد ركليكه مد زاده يحاج ومرثي، ك96 سال

منجر به  يطيمح ستيبدون در نظر گرفتن مسائل ز ميداشت كه استخراج نفت از تاالب هورالعظ

 زگرديكانون ر كي جاديمخصوص بدون ا يها با دستگاه شد يم كه يتاالب شد درحال نيشدن ا خشك

رشناسان بوده كا ديبحث بارها مورد تأك نياستان خوزستان، نفت استخراج كنند. ا يبرا يهزار هكتار 10

متأسفانه  يانجام شود، ول يطيمح ستيتعهدات ز تيچارچوب و با رعا كيدر  ديبا ينفت يها تيكه فعال

 . كنند ينم تيرا رعا يطيمح ستيمسائل ز ينفت يها دانيم مانكارانيمسئوالن و پ

 15حدود  مي. هورالعظدهد يهم پاسخش را م ستيز طيمح ميآور يوجود م به رييتغ ستيز طيدر مح يوقت

در آنجا مستقر شدند  ينفت يها شروع شد كه شركت يشده اما بحران از زمان يسال است كه دچار كم آب

نقش سدها را در  توان ينم ان،يم نياقدام به خشك كردن هور كردند. در ا يبردار استخراج و بهره يو برا

و  يزير ان مسئول مطالعه و برنامهبه عنو رويگرفت. قطعا وزارت ن دهيناد ميآب به هورالعظ يكاهش ورود

مختلف در كشور ازجمله سد  يدرباره تبعات احداث سدها دياحداث سد در كشور با ياصل يكارفرما

كه  كنند يم ديهمواره تأك ناسانوجود كارش نيدهند. با ا حيها توض آن انيكرخه و محاسبه سود و ز

از عوامل در  كيهر  ينيآفر نقش زانيم دينگاه كرد و با يبعد به مسائل آب به صورت تك توان ينم

 مشخص شود. قيو دق يبا مطالعات علم ها دهيپد

نخواهد بود. اگر آب نباشد مردم مجبور به  زگرديآن فقط گردو خاك و ر امدينباشد، پ ميهورالعظ اگر

خواهد شد كه  ياز آن ناش يو مشكالت متعدد گذارند يم يو تاالب را خال شوند يمهاجرت م

خواهد  زدر مر يتيمشكالت امن جاديتبع آن ا از سكنه و به يمنطقه مرز نيشدن ا يمشكل خال نيتر يهيبد

بود.
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 14/04/1400خبرگزاري ثريا مورخ  – در تهران يآب كننده كم نگران تيوضع

 

 440رقم  نياست كه سال گذشته ا يدر حال نيرخ داده و ا يبارندگ متريليم 290ستان تهران در ا امسال

 بوده است. متريليم

سال  50استان تهران نسبت به  يبارندگ تيامسال ظرف نكهيبا اشاره به ا ياريمحمد رضا بخت ايگزارش ثر به

است كه  يدر حال نيرخ داده و ا يارندگب متريليم 290بد است افزود: امسال در استان تهران  اريگذشته بس

 بوده است. متريليم 440رقم  نيسال گذشته ا

تهران  يمترمكعب آب در سدها ونيليم 790تهران گفت: امسال  يسخت سدها طيبا اشاره به شرا يو

مترمكعب بوده  ونيليم 150و  ارديليم كيرقم سال گذشته در مدت مشابه  نيكه ا يشده در حال رهيذخ

 استان تهران است. يمترمكعب آب در سدها ونيليم 360 يكسر يبه معنا نيااست و 

بدمصرف از مردادماه ادامه داد: هم اكنون  نيمشترك يآب برا يو قطع يبا اشاره به برخورد جد ياريبخت

(دوبرابر  يعنياند  مترمكعب آب در ماه مصرف كرده 30كه تا  يهزار مشترك بدمصرف تهران 170 يبرا

آب صادر شده است كه اگر روند مصرف خود را اصالح نكنند در مرداد  يرف) هشدار قطعمص يالگو

 قطع خواهد شد. يخانگ نيمشترك نيساعت آب ا 5تا  4ماه روزانه 

و  تيفيسخت ما آب شرب باك طيشرا نيدر ا نكهيا انيشركت آب و فاضالب استان تهران با ب رعامليمد

مصرف  زانيدر م ميتوقع دار نيسخت از مشترك طيشرا نيافزود: در ا ميكن يم نيتأم نيمشترك يبرا داريپا

كشور  يبحران طيشرا بهاصالً  نيمشترك نياز ا يكنند كه البته برخ يمصرف با ما همكار يالگو تيبا رعا

 ندارند. يبه لحاظ كمبود آب توجه
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 كنند يم تيمصرف را رعا يدرصد مشتركان الگو 85

درصد از  15گفت:  كنند يم تيمصرف آب را رعا يالگو نيرصد مشتركد 85 نكهيبا اشاره به ا يو

تا  10درصد  5 نيتعداد بد مصرف هستند كه ا نيدرصد از ا 5آب تهران پر مصرف هستند و  نيمشترك

 لدر شما يخانگ نيمشترك نياز ا يا كه بخش عمده كنند يدر تهران را مصرف م يديدرصد آب تول 15

 ياريآب ياستان تهران هستند كه از آب شرب برا يها شهرستان يب و حتدر جنو يغرب تهران و برخ

 .كنند يباغچه استفاده م

درصد از آب شرب كشور را مصرف  18تا  17درصد و شهر تهران  25افزود: استان تهران  ياريبخت

 .كنند يم
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 – نفت شد يفدا ميهورالعظ؛ مردم خوزستان يبر زندگ ميهورالعظ يتبعات خشك

 14/04/1400سبزينه مورخ روزنامه 

 

منتشر شد. مردم و فعاالن  ياجتماع يها در شبكه ميهورالعظ ياز خشك ياديز ريتصاو ريهفته اخ كي در

 نيتاالب مهم داشتند و هم نيدولت به ا يتوجه يبه ب ياديز يها انتقاد يزمجا يدر فضا يستيز طيمح

 ،يبوم يها يماه ياصل ستگاهيز ميشد. هورالعظ ميمسئوالن به سود هورالعظ ينينش ها موجب عقب فشار

خوزستان هم  يها به داد نخلستان ياطراف است و حت يها و محل امرار معاش مردم شهر ها شيگاوم

 يبرخ ياست. نابود تاالب گره خورده  نيبه ا ها شيو گاوم ها يها و ماه نخل اتيح ليدل نيمه . بهرسد يم

 يآب كم هياست كه در سا يانكار قابل ريدر جنوب غرب كشور، موضوع غ ياهيو گ يجانور يها از گونه

ما در هشت بود، ا ينيب شيقابل پ يفعل يها يسال خشك نيا ،يترسال شده. پس از چند سال  دايهو تر شيب

صورت نگرفت. به گفته  ياساس يكشور فكر يها ها و تاالب رودخانه يو خشك يآب يب يبرا ريسال اخ

خشك شده، سمت عراق هم در  رانيدر سمت ا باز تاال يگونه كه بخش بزرگ كارشناسان، اكنون همان

تر نفت استخراج كنند.  مك نهياند تا بتوانند با هز كامالً تاالب را خشك كرده يمشترك نفت نياديهمان م

 يكنون طيشرا ياصل لياز دال يكي ينفت يبردار بهره اتيانجام عمل يجا برا حضور شركت نفت در آن

 است. ميهورالعظ

 

 آب رفتن تاالب بست يچشم خود را رو ستيز طيمح

ب مترمكع ارديليم120 هيگفت: ترك لنايبه ا ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيگروه مح سيرئ

به  هيمترمكعب در ثان650آب را به دجله و فرات از  يدجله و فرات احداث كرده و ورود يمخزن رو

 يها يمتعدد و بارگذار يها يو عراق هم با سدساز هيسور يكاهش داده است، كشورها سوم كي
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 مقصر است. رانيها دولت ا و نهر پنجم مقصر هستند و بعد از آن باالدست

تاالب  نيتر يو راهبرد نيتر مهم مياظهار داشت: تاالب هورالعظ ميضاع هورالعظدرباره او شيدرو محمد

تاالب  نياست. وسعت ا يغرب جنوب يايو آس انهيگفت در خاورم توان يكه به جرأت م رانينه تنها در ا

 از قبل از انقالب راقو ع رانيدولت ا نيتوافق اعالم نشده و خاموش ب كيهكتار بوده كه در  ونيليم كي

است كه چرا تاالب  نيا يداشته باشند، سوال اصل يتالش شد، محدود شود تا بتوانند اكتشافات نفت

 ونيكنوانس روز،يو اسكندر ف رانيكه دولت شاه ا 1349در دوران قبل از انقالب در سال  يحت ميهورالعظ

 فت؟تاالب قرار نگر20از  شيب يثبت جهان اههيرساندند در س بيرامسر را به تصو يجهان

 

 نفت جان هور را گرفتند خاطر به

خشك شده، سمت عراق هم در  رانياز تاالب در سمت ا يگونه كه بخش بزرگ افزود: اكنون همان يو

تر نفت استخراج كنند.  كم نهياند تا بتوانند با هز كامالً تاالب را خشك كرده يمشترك نفت نياديهمان م

زمان دولت  در ستيز طيد و با سكوت سازمان حفاظت محماجرا كمك كر نيبه ا زيمتأسفانه سد كرخه ن

 كرد. دايمسأله تداوم پ نيتاكنون ا يرفسنجان يهاشم

 رانيكرد: وسعت تاالب در سمت ا حيتصر ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيگروه مح سيرئ

ه و اكنون هزار هكتار قناعت كرد125به  ستيز طيهزار هكتار بوده كه سازمان حفاظت مح400حدود 

از  زيرفته است. در سمت عراق ن نيتاالب از ب يعيطب تيبه پنج حوضچه شده و در واقع ماه ليتبد

 هزار هكتار قناعت شده است.360هزار هكتار به 600

 

 دجله و فرات حق تاالب را بدهند كرخه، 

 ازيو عراق ن رانيت اعنوان حقابه از سم مترمكعب به ارديليم حدود پنج ميكرد: تاالب هورالعظ ديتأك يو
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را دولت  هياز محل كرخه و بق رانيا ديمترمكعب را با ارديليم5/1آور شود كه حدود  دارد تا بتواند تاب

 عراق از محل دجله و فرات بپردازد.

 

 را زد يكلنگ نابود نياول صدام

 يره كانالدر شمال بص يكشاورز يبهانه توسعه اراض داد: دولت عراق در زمان جنگ به حيتوض شيدرو

كلنگ  نياول نيصدام حس ران،يا انيسپاه يشرويكانال صدام احداث كرد؛ اما از ترس پ ايبه نام نهر پنجم 

عمالً  الدستمتعدد در با يبا ساخت سدها هيزد. سپس دولت ترك نيرا بر زم ميخشك شدن هورالعظ

 تاالب را كاهش داد. يحقابه ورود

 

 چه بر سر هور آورد؟ يكشاورز 

مطالبه  يبرا رانيعراق و ا ه،يسور ه،يترك يمشترك از كشورها تهيكم كي ديبا كه نيبر ا ديتأكبا  يو

 تيهو يمرز كيساله و با برداشتن دا پنج مدت انيبرنامه م كيدر  ميتا بتوان رديشكل بگ ميحقابه هورالعظ

مترمكعب در سال  داريليم8/7آورد كرخه حدود  كه نيگفت: با توجه به ا م،يكن اءيتاالب را اح يواقع

است كه آنقدر در  نيا  كند؛ اما نكته نيهور را تأم يمترمكعب ارديليم5/1حقابه  تواند يم يراحت است، به

 ارديليم كياز  شيب رويامسال وزارت ن ي. حتستيامكان فراهم ن نيشده كه ا يباالدست كرخه بارگذار

و كشت پرمصرف در منطقه سوسنگرد و بستان  ها يكاريشال شيافزا ليدل كرده، اما به يمترمكعب رهاساز

 بحران امسال شده است. جاديآب به تاالب برسد كه باعث ا دهند يكشاورزان اجازه نم

 

 ميالعرب كرد را روانه شط آب 

به وزارت نفت  يشد: بحران امروز تاالب ربط ادآوريها  مراتع و جنگل قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيه عضو
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كه  ميرا داشت سابقه يب ليبود. آن زمان س ياز مقصران جد يكي شيال پندارد، وزارت نفت دو س

اما از ترس  م؛يكن يريتاالب را آبگ يهزار هكتار400 ييايدر محدوده رو شهيهم يبرا بار كي ميتوانست يم

از آب كرخه را روانه كشور عراق  يرا برداشتند و حجم بزرگ يحائل مرز واريد ينفت ساتيخسارت به تأس

آورد آب كم  زانياست كه م يسال العرب كردند. در هر حال بحران امسال تاالب به خاطر خشك و شط

 .دهند يآب به تاالب را نم دنيرس زهو اجا دارند يشده كشاورزان برم يهم كه رهاساز يآب زانيشده و آن م

 

 هم مقصر هستند ها ينيچ 

 ارديليم120 هيشك شدن هور گفت: تركمرتبط در خ يكشورها گريو د هيدر ادامه درباره نقش ترك يو

مترمكعب در 650آب را به دجله و فرات از  يدجله و فرات احداث كرده و ورود يمترمكعب مخزن رو

 يها يرمتعدد و بارگذا يها يو عراق هم با سدساز هيسور يكاهش داده است، كشورها سوم كيبه  هيثان

 يعني  كهيمقصر است كه تنها آب بار رانيلت اها دو باالدست و نهر پنجم مقصر هستند و بعد از آن

با  ينفت نياديتوسعه م نيدر باالدست و همچن يكشاورز ياراض شيرودخانه كرخه را با احداث سد و افزا

 يها پروژه يو اجرا ها ينيتر با چ درصد گران20با انعقاد قرارداد  كه يبسته است؛ درحال متيق نيتر ارزان

 به حوضچه شود. لينبود كه هور خشك و تبد يازين ،يآب طيدر مح ينفت

 

 شود يم زگرديكانون ر ميرها نشود هورالعظ آب 

به  ميكردن هورالعظ رابيس يباره به مهر گفت: اگر آب برا نيخوزستان هم در ا يطيمح ستيفعال ز كي

 .ميباش زگرديشدن آن به كانون ر ليشاهد خشك و تبد دينشود، با يرهاساز ياندازه كاف

تاالب اشاره كرد و گفت: تاالب  نيا انيماه ريوم و مرگ ميبه خشك شدن تاالب هورالعظ يحافظ كرامت

 .شود يرا در شامل م يعي) است و منطقه وسنيالنهر ني(ب رودان انيم يها تاالب مانده يباق نيتر مهم ميهورالعظ
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 نيتر از مهم يكي ميعظشد: هورال ادآوري ميدر تاالب هورالعظ يو جانور يستيبا اشاره به تنوع ز يو

است و تعداد  رانيا يها گنج تاالب نيجهان و همچن انه،يدر خاورم يجانور يها گونه يها ستگاهيز

 قابل مشاهده هستند. ميخوزستان در هورالعظ وحش اتيح يها از گونه يفراوان

 

 در معرض خطر ابيكم واناتيح

 وحش اتيمختلف ح يها گونه يزمان زادآوركرد: فصل تابستان  حيخوزستان تصر يطيمح ستيفعال ز نيا

 است. رانيدر ا رودان اني) ميشنگ (سمور آب ستگاهيتنها ز مياست؛ چراكه هورالعظ ميدر هورالعظ

و  رانيا ميجهان است كه تنها در هورالعظ يسمور آب نيتر ابيكم رودان انيگفت: شنگ م يحافظ

 يها گونه ياست. برخ يفهرست سرخ جهان ريپذ بيآسدارد و گونه  ستگاهيعراق ز نيالنهر نيب يها تاالب

مار گردن  ،ييقاياكراس آفر ل،يدارند، مانند غول حواص يتاالب زادآور نيدر ا انهيكه در خاورم يابيكم

 يها و گونه ياردك بلوط ،ياردك مرمر ،يخوز زاريمانند سوسك ن يفهرست سرخ جهان يها و گونه

 دارند. يآور جوجه ميهورالعظ يسوز از آتشآب و پر  در تابستان كم گريمتنوع د

 گريد يفراوان و از سو يو گرما ديشد يآب كم ييكرد: از سو انيخوزستان ب يطيمح ستيفعال ز نيا

كرده است.  ليسوزان تبد يرا به جهنم انهيبهشت پرندگان خاورم نيا ميمكرر هورالعظ يسوز آتش

از  زاريتا پوشش ن شود يباعث م يج فصل زادآوردر او وحش اتيح يبر نابود عالوه زارين يسوز آتش

 شود. ريبرود و آب زودتر تبخ انيم

 

 به صفر است كيآب نزد يورود

 كيمختلف صفر و نزد يها در بخش ميآب به تاالب هورالعظ يها يورود گريد يگفت: از سو يحافظ

است و اكنون شاهد  مانده يقبا گريماه د چهار تا پنج ياست كه تا زمان بارندگ يدرحال نيبه صفر شده و ا
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 .ميهست عتيو مرگ طب انيتلفات ماه

 نيا يبر نابود عالوه ميشدن هورالعظ آب يگفت: خشك و ب رانيثبت پرندگان ا تهيعضو كم نيا

 زگرديكانون ر نيتر به بزرگ ليتبد ميو تاالب هورالعظ زاريتا ن شود يباعث م ايزنده و پو بوم ستيز

در  رخهرود ك يستيز انيجر يآب برا نينسبت به تأم ديبا درنگ يو ب يورصورت ف كشور شود؛ لذا به

 اقدام كرد. ميحقابه هورالعظ نيسد كرخه و تأم دست نييپا

 ريرود كرخه را مقدم بر سا يستيز انيو جر ميحقابه هورالعظ نيتأم ديبا رويكرد: وزارت ن حيتصر يو

از مرگ  يريجلوگ يآب برا يت به رهاسازنسب يقرار داده و فور يمصارف مانند صنعت و كشاورز

 برسد. مياقدام و نظارت كند تا آب به هورالعظ ميتاالب هورالعظ

 

 ميحقابه تاالب هورالعظ صيتخص يريگيها در پ رسانه نقش

آن  يگر و ضرورت مطالبه ميحقابه تاالب هورالعظ صيتخص يريگيها در پ با اشاره به نقش رسانه يحافظ

اداره كل  ست،يز طيمح يها ها مختلف، سمن شد: رسانه ادآوري رويرت نو وزا ستيز طياز مح

 يصورت فور را به يمطالبه مهم و جد نيا ديكشور با ستيز طيخوزستان و سازمان مح ستيز طيمح

 رودها و حقابه تاالب نظارت كنند. يستيز انيحفظ جر يطور مستمر برا و به يريگيپ

 

 شود يكشور م زگرديكانون ر نيتر به بزرگ ليتبد آب يب ميهورالعظ 

 آب يب ميخوزستان، رودخانه و تاالب بدون آب معنا ندارد و هورالعظ يطيمح ستيفعال ز نيگفته ا به

 وحش، اتيو ح نانيهورنش يزندگ يبر نابود و عالوه شود يكشور م زگرديكانون ر نيتر به بزرگ ليتبد

 .اندازد يخاطره مرا به م ستيز طيمح زيها ن تا دوردست زگردهايآثار ر

گونه خزنده، پنج گونه 85گونه پستاندار، 70گونه پرنده ،390از  شيب ستگاهيادامه داد: خوزستان ز يو
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 ميهورالعظ ،ياست. به گفته حافظ فارس جيخل انيگونه ماه900و  يداخل يها آب يگونه ماه56 ست،يدوز

منطقه  نياست و ا افتهيشهرت  نهايعنوان بهشت پرندگان خاورم كانون حضور پرندگان به نيتر مهم

شدن به  ليتبد تيقابل كنند، يم ستيدر آن ز يخاص يها دارد و گونه يستيحفاظت شده كه تنوع ز

 را دارد. يپارك مل

 ،يسوز آب، آتش يآلودگ ،يآب كم رياخ انيشد: در سال ادآوري رانيثبت پرندگان ا تهيعضو كم نيا

 نينشدن آب تاالب ا نيتأم ليدل ها به سال ينفت و در برخ و صنعت رويتوسط وزارت ن ستگاهيز بيتخر

 كشور شده است. زگرديكانون ر نيتر به بزرگ ليتبد وحش اتيكانون ح

 

 وزارتخانه2اشتباه  يها استيس

از كشور امروز تشنه  يبخش كه نيا انيهم با ب ياسالم يمجلس شورا سهيرئ ئتيرابطه، عضو ه نيهم در

نشان داده، به خانه  تر شيخود را ب هيديحم يها گرفته تا چادگان و روستا ميالعظاز هور يتشنگ نياست و ا

 نيداشت. ا خواهددنبال  را به عياز فجا يتر عيدامنه وس يآب يو ب يخشك نيا شك يملت گفت: ب

مردم است  يزندگ يبرا يديتهد كه ييتا جا رديگ يبشر را دربر م اتياز ح يتر ابعاد گسترده يسال خشك

 جبران نخواهد بود. خسارات قابل نياز ا يرخكه ب

 نيا يريگ بر شدت يو وزارت جهاد كشاورز روياشتباه وزارت ن يها استيافزود: س يوسفي يمجتب

 ديمثل برنج كشت نشود، با يبر در كشور دامن زد؛ به فرض مثال اگر قرار بود محصوالت آب ها يسال خشك

 است. يمردم در سخت شتيكه مع نديناخوشا طيدر شرا آن هم گرفت، يآن قرار م يجا نيگزيكشت جا

كرد: امروزه شاهد مرگ  حيتصر ياسالم يو كارون در مجلس شورا هيديحم ،يمردم اهواز، باو ندهينما

. رشد كنند يم ديكشور را تهد ييغذا تيكه امن ميكشور هست يها و تاالب ها اچهيو پرندگان در در انيماه

در كشور رقم زد، تا  اها ر از كمبود گريد يرو كي يدام يها نهاده نيتأم جو و مشكالت متيق تينها يب
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 نيتأم يخود برا ردهيدام مولد و ش يمجبور به سالخ ايدامپروران شاهد تلف شدن دام خود  كه ييجا

 ها هستند. و مقابله با تلف شدن آن ازيمورد ن نيپروتئ

 

 بگذارد ادگاريبه  كينام ن دولت

. معضل گردد يباز نم يراحت برود، به نياز ب زهيو هو ميهورالعظ ستمياگر اكوساظهار كرد:  يوسفي

شاهد  هياروم اچهياست. آنچه امروز در در يتوجه يب نينشئت گرفته از هم يجنوب يها در استان ها زگردير

 هياروم ياياح يبرا يستاد مل ليبا تشك يبر دوش دولت گذاشته كه حت ينيسنگ نهيهز م،يآن هست

 نوشدارو بعد از مرگ سهراب. يعني نيا م،يبه بازگشت دوباره آن باش دواريصد ام در 100 ميتوان ينم

بگذارند، امروز  ياز خود به جا يكيخدمت خود نام ن يانيدر ماه پا يمسئوالن دولت دوارميافزود: ام يو

 يدامپرور ستيز طيمح به يتوجه ي. متأسفانه با بميآن تالش كن ستميو اكوس ميالعظ هور يتشنگ يبرا ديبا

 مولد باشد، دچار مشكل شده است. يخود اقتصاد توانست يكه م يو كشاورز

 

 ميا شده يبخش نيحوزه آب دچار نگاه ب در

 يبخش نيخاطرنشان كرد: در حوزه آب دچار نگاه ب ياسالم يمجلس شورا سهيرئ ئتيعضو ه نيا

 كه يندارد. زمان يكه سود ميرو يم ييها پروژه سمت انجام برنامه متوازن به كيانجام  يجا به م،يا شده

 م،يباشمنتظر تبعات آن هم  ديشك با بدون م،يكن ياحداث م يريكو يها بر را در استان آب عيصنا

 است. منسوخ شده  ايدر كل دن هينظر نيا كه يدرصورت
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 14/04/1400روزنامه اطالعات مورخ  – كشور تيشهر پر جمع 304 يبرا يآب يخطر ب ريآژ

 

 ياستان ها، سوت خطر ب يدر تمام يجو يها يسابقه بارندگ يهوا و كاهش ب يگرما ديبا تشد همزمان

مز و بحران قر تيشهر بزرگ در وضع 101كشور به صدا درآمده و  تيشهر پرجمع 304در  يآب

  حاد قرار گرفته اند. يخشكسال

 يدر دو هفته آت ژهيرشد مصرف آب و برق به و يامدهاينسبت به پ يبا هشدار جد رويوزارت ن مسئوالن

آب و برق  نيتأم يمانع از اختالل در برنامه اضطرار يياز عموم مردم درخواست كرده اند كه با صرفه جو

  شوند.

مصرف آب و  زانيم ،يبرقاب ديآب سدها و كاهش توان تول ريذخا ديافت شد گفته مسئوالن،همزمان با به

كه مجموعه امكانات و  يبوده است به گونه ا سابقه يب خيبرق مردم از هفته سوم خرداد تاكنون در تار

روند مصرف آب  ودوج نيمصرف را ندارند. با ا يبه تقاضا ييتوان پاسخگو نياز ا شيكشور ب زاتيتجه

در معرض  رانيا يو شرق يجنوب ياز شهرها يادياست و شمار ز يسطح كشورهمچنان صعودو برق در 

  كامل قرار دارند. يو خشك يخاموش

اغلب استان ها ظرف دو  يهوا يدهد كه دما ينشان م يسازمان هواشناس يها ينيب شيپ گر،يد يسو از

با  نيرسد؛ بنابر ا يبه اوج م يسطح يآبها ريتبخ زانيو م ديسطح سال خواهد رس نيبه باالتر ندهيهفته آ

با مشكالت  برقآب و  نيو تأم افتيخواهد  شيهوا مصرف آب و برق در استان ها افزا يگرما ديتشد

  روبرو خواهد شد. نيسنگ

در  روزيآب و فاضالب كشور د يشركت مهندس رعامليو مد روين ريجانباز معاون وز درضايحم مهندس

هشدار نسبت به ادامه شتاب مصرف آب در كشورگفت:امسال به لحاظ با اعالم  ينشست رسانه ا كي

 را ياريبس يها يمسأله دشوار نيو هم ميكن يم يرا ط يا سابقه يبارش و درجه حرارت، سال خاص و ب
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  ما به وجود آورده است. يبرا

كاهش  كشور شاهد زيحوضه آبر 6ها نسبت به سال گذشته گفت: ما در  آمار كاهش بارش حيدر تشر يو

 52نسبت به متوسط بلند مدت( يدرصد 37كاهش  نيبارش نسبت به سال گذشته و همچن يدرصد 52

  .ميسال گذشته) هست

 يشرق يكاهش بارش در مرزها نيشتريآب و فاضالب كشور ادامه داد: ب يشركت مهندس رعامليمد

ه سال گذشته رو برو نسبت ب يبارندگ يدرصد 70كه با كاهش  يكشور اتفاق افتاده است، به گونه ا

نسبت  يجو يبارش ها زاني) هم ميو رضو يخراسان جنوب يقره قوم (استان ها زي. در حوضه آبرميهست

 افتهيدرصد كاهش  53از  شيسال گذشته) ب 52دوره بلند مدت ( نيانگيدرصد و نسبت به م 64به پارسال 

  است.

 يواقع در سواحل جنوب يس (استان هافار جيعمان و خل يايدر زيدر حوضه آبر نيافزود: همچن يو

 يموجب فشار به منابع آبها ديشد يو خشكسال ميداشته ا يكشور) كمتر از نصف پارسال بارندگ

 ماصفهان و سمنان) ه زد،يفارس، كرمان،  ي(شامل استان هارانيا يشده است. در فالت مركز ينيرزميز

  رصد كمتر از مدت مشابه پارسال بوده است.د 58تاكنون  1399مهر  يصورت گرفته از ابتدا يبارش ها

مساله موجب  نيتابستان امسال گفت: ا يبهار و ابتدا يقابل مالحظه دما در انتها شيبا اشاره به افزا جانباز

 زاني(شاخص حداكثر و حداقل) درجه حرارت در اغلب استان ها شده و م نيو و كمتر نيشتريب شيافزا

  داده است. شيافزا يو هم در بخش خانگ يمصرف آب را هم در بخش كشاورز

 تيوضع طيشرا نيمنطقه برابر باشد، به آ كيو مصرف آب در  ديتول زانيهرگاه م نكهيبا اشاره به ا يو

شهر در 101 ،يشهر در معرض تنش آب304 اني: در حال حاضر از مشود،گفت ياطالق م يتنش آب

  آب قرار گرفته اند. نيقرمز تأم تيوضع

 تيپرجمع يآب شرب شهرها نيتأم طيآب سدها و شرا ريذخا زانينبرو با هشدار نسبت به م ريوز معاون
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 زانيمتأسفانه م يوابسته به منابع آب سدها است. ول رانيا تيشهر پرجمع 467آب شرب  نيگفت: تام

 ذشتهتا كنون) نسبت به مدت مشابه سال گ 1399مهر  ي(ابتدا يجار يآب سدها در سال آب يورود

  است. افتهيدرصد كاهش 34شده پشت سدها هم  رهيحجم آب ذخ زانيد و مدرص60

 افتهيكاهش  يآب به حد رهيكشور سطح ذخ يسدها يدر برخ نكي: هم استيخبرنگار ما حاك گزارش

سد هم  واريدر پشت د ماندهيبرق وجود ندارد و آب باق ديتول يها نيتورب چهيكه امكان انتقال آب به در

  .ستيمصارف شرب برخوردار ن يبرا يمناسب تيفيموجود از ك يبه علت گل و ال

را  ييها البته طرح م،يدار يسخت تيآب اغلب استان ها وضع نيتأم يكرد: تابستان امسال برا ديتأك يو

كه  ميآب در نقاط مختلف اتخاذ كرده ا يفيك يو ارتقا يداريسخت تابستان و پا طيمقابله با شرا يبرا

آب شرب و  ييزدا كنم ،يفيك يارتقا ره،يحجم مخازن ذخ شيشبكه ها، افزا يسازآنها شامل باز  عمده

  است. دار تياولو يها طرح ليتكم

 اريس يمجبور به آبرسان ست،يكه امكانات موجود ن يياست در شهرها و روستاها يهياضافه كرد: بد جانباز

  .شوند يم يآبرسان اريان سشهر كوچك و روستا توسط ناوگ8405تابستان امسال  ي. به عبارتميهست

ماه  10به سدها افزود: با وجود آنكه  يو كاهش آب ورود رياخ يشدت خشكسال حيدر تشر نيهمچن يو

نشده  يرياز سدها آبگ چكداميدر استان هرمزگان هنوز ه يشده است ول يسپر يجار ياز شروع سال آب

به منابع  يتيمراكز جمع يه لحاظ وابستگو بلوچستان هم ب ستانياست. در شرق استان س يبحران طيو شرا

  .ميبارش ها با مشكل روبرو هست ديو كاهش شد ينيزم ريز يآب ها

 ليآب و فاضالب كشور در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در مورد احتمال تشك يشركت مهندس رعامليمد

 يبرا يبرنامه ا چيه نايقياستان ها گفت:  يآب در برخ يبند هياعمال سهم يبحران برا يجلسه ستاد مل

را  مصرففشار آب در شبكه، شدت  تيريكرد با مد ميو تالش خواه ميآب در كشور ندار يبند رهيج

  .ميفشار روبرو هستند، منتقل كن ديكه با افت شد يو آب را به مناطق ميكنترل كن
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ابستان در فصل ت يآب يدرصد آب شرب كشور توسط كولرها 11دهد كه  يگفت: برآوردها نشان م يو

 ديخورش ميكرده و از معرض تابش نور مستق يبند قيشود. چنانچه سقف كولرها را عا يمصرف م

  .افتيكاهش خواهد  يآب يآب در كولرها ريتبخ زانيم م،يمحفوظ نگهدار

در دستور كار دولت قرار گرفت و ما تالش 1387ادامه داد: البته برنامه كاهش مصرف آب از سال  جانباز

  .ميببر شيكار راپ يالملل نيب ياساس مستندات و استانداردهابر   ميكرد

 نكيا يبود ول تريل300هر نفر  يمصرف سرانه آب شرب در كشور به ازا نيآغاز يافزود: در سال ها يو

  توان آن را كمتر كرد. يرسد هنوز م يرسبده و بنظر م تريل179به 

موضوع پرداخت،  نيبه ا ديكه به دوحالت با نيا انيآب و فاضالب كشور با ب يشركت مهندس رعامليمد

 دينصب مصرف آب در تول ميكنندگان را موظف كرد ديگفت: در بخش مصرف براساس قانون، تول

 واعان نيبهتر رآالتيش دكنندگانيتول يبا انجمن صنف يشود و با هماهنگ يالزام يشيسرما يدستگاه ها

  . ابديدررفت آب كاهش ه زانيشود تا م ديمحصوالت در كشور تول نگونهيا

هوشمند به كار گرفته شد تا فشار شبكه در  يشبكه ها شيسال پ10هم از  دياضافه كرد: در بخش تول يو

  .ابدي قيتطب نيشب ها با مصرف مشترك مهين

آب و فاضالب و  يشركت مهندس يبردار و نظارت بر بهره يمعاون راهبر يكشف درضايحم مهندس

 تيفيحفظ ك ار،يس يخط قرمز ما در آبرسان كه نيبر ا دينشست با تاك نيآب كشور هم در ا يسخنگو

و مصرف  يريو بارگ ديتول ،يمراحل حمل و آبرسان يمصرف كنندگان است، گفت: در تمام يبرا

  .رديگ ياز آب انجام م يردارب نمونه

 اريس يتانكرها قيروستا را از طر8400گفت: همانطور كه قبال اعالم شد، امسال قرار است آب حدود  يو

تعداد  شيافزا ،ياز آثار خشكسال يكيروستا بود.5500رقم در سال گذشته حدود  نيكه ا ميكن نيتام

را  يآب محل نيتام ابعاست كه من نيا انگريامر ب نيا شوند، يم يآبرسان ارياست كه با تانكر س ييروستاها
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  .ميفاصله، آب را به منطقه حمل كن منابع با قياز طر ديو با ميا روستاها از دست داده نيدر ا

در  ها يريگ  شركت آب و فاضالب كشور با اشاره به نمونه يبردار و نظارت بر بهره يراهبر معاون

از جمله  ميداشت اريس يتعداد آبرسان نيشتريكه ب يگذشته در مناطق يها سال يافزود: ط اريس يآبرسان

  گزارش نشده است. يآب در مراكز بهداشت يدگاز آلو يو بلوچستان، موارد ناش ستانياستان س

با  يها شگاهيكار را دارند جزو آزما نيا فهيشركت آب و فاضالب كه وظ يها شگاهيگفت: آزما يو

 يها شگاهيبه عنوان آزما يهم با دارابودن مدارك مل ها شگاهياز آزما ياريهستند. بس يالملل نيمدارك ب

 يمحل يها شگاهينقاط مختلف كشور هم آزما هياغلب مراكز تصفدر كنار  يو حت كنند يم تيفعال نيام

  .اند افتهياستقرار 

مادر  يشركت سهام رعامليمد روين ريزاده معاون وز يمهندس محمدحسن متول نينشست همچن نيا در

مجموعه  يبرا ندهيماه آ كي) گفت: حدود ري(توان رانيبرق ا يروين عيانتقال و توز د،يتول يتخصص

 طيشرا نيبا كمك مردم از ا رود يم دياست كه ام ياضطرار طيكننده برق كشور شرا نيتأم ياه دستگاه

  .ميعبور كن

 ياست و گرما يياستثنا يسال ،يجو يبارش ها زانيو م ييدما طيادامه داد: امسال از جهت شرا يو

  رشد مصرف برق شده است. يجهان عامل اصل يها و اغلب كشور رانيدر ا سابقه يب

درجه  2ر5كشور در بهار امسال حدود  ييدما نيانگيدهد كه م يزاده اضافه كرد: آمارها نشان م يلمتو

است  يدر حال نياست.ا افتهي شيدوره بلند مدت افزا نيانگيدرجه نسبت به م 5نسبت به پارسال و حدود 

  .ودش يمگاوات به مصرف برق كشور اضافه م1500دما حدود  شيدرجه افزا كيهر  يكه به ازا

 تياز اهم شود؛ يم يشيسرما ليدرصد برق صرف وسا40كه  رانيدر ا طيشرا نيا نكهيبا اشاره به ا يو

 يدر برخ ياست، حت يجد يا گرما مسأله ايدن يبرخوردار است،گفت: در اغلب كشورها ياديز اريبس

  شده است. يو تلفات انسان بيجهان هم منجر به آس شرفتهيپ يكشورها
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در تمام نقاط  يدتريشد ياست كه گرما يآت يروزها يما برا ياضافه كرد: مشكل اصل ريتوان رعامليمد

 يتر قيتوجه دق دياست و با شتريب يهفته و هفته آت نيا تيحساس نيكشور اتفاق خواهد افتاد؛ بنابرا

  .رديصورت گ

ال هم منجر به بوده و عم سابقه يسال گذشته ب50است كه در  يبحث خشكسال گريادامه داد: مسئله د يو

و كاهش  يآب برق يها روگاهيآب ن رهيو هم منجر به كاهش ذخ يمصرف در بخش كشاورز شيافزا

  شده است. ها روگاهين نيا ديتول

 يها زودتر از سال يدر بخش كشاورز يكيالكتر يها امسال باعث شده تا چاه يكم آب طيگفت: شرا يو

داده است.به  شيدر كشور را افزا يكيالكتر ينرژمساله شدت مصرف ا نيقبل وارد مدار شوند و هم

. هاست چاه نيمربوط به عملكرد ا رياخ يمصرف برق در هفته ها شيهزار مگاوات افزا6كه حدود  يطور

درصد مصارف ما مربوط به 40وارد مدار شدند كه  شتريهم زودتر و با حجم ب يشيسرما ليوسا نيهمچن

  است. ليوسا نيا



   

 

 

186 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يكاف ميهورالعظ يشده برا يرهاساز آب كرد؛ ديزستان تأكخو يطيمح ستيفعال ز

 15/04/1400خبرگزاري مهر مورخ  – ستين

 

و مداوم آب  داريو نه پا يموج اي يقطره چكان يزخوزستان گفت: رهاسا يطيمح ستيفعال ز -اهواز

 .ستين يكاف ميهورالعظ يستيحقابه ز نيكرخه و تأم يستيز انيجر يبرا

مطالبات در مورد  يحت ايها  وگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در خصوص گزارش در گفت يحافظ كرامت

توجه  ميهورالعظ يستيز داريپا رود كرخه و حقابه يستيمداوم ز انيمتأسفانه به جر ميآب هورالعظ

 .شود ينم

مانند انواع  يستيفراوان تنوع ز يها گونه ستگاهيو ز انهيخاورم يها گنج تاالب ميافزود: هورالعظ يو

 مناسب است. تيو كم تيفيهمه آنها وابسته به آب باك يهست كه زندگ يكنار آبز يها و گونه انيآبز

كه در  ايپو ستگاهيز نيا ميآب هورالعظ نيتأم يتأسفانه براكرد: م حيخوزستان تصر يطيمح ستيز فعال

 يو نه در گزارش ده يدارد، نه در مطالبه علم ستيز اتيو ح ها سميارگان كرويهر مترمربع آن انواع م

 .شود ينم يريگيپ

 آب يعني ميهورالعظ يستيدر حوزه آب ادامه داد: مطالبه حقابه ز حيبا اشاره به لزوم مطالبه صح يحافظ

 و سرشار از طراوت باشد. ايپو ستمندانيتاالب و ز اتيكه ح يا مناسب به گونه تيو در كم تيفيباك

 

 باشد يدائم ديبا آب

و خانه  ستگاهيز زيكه خود رود كرخه ن يدر حال كنند يانتقاد كرد: در مطالبات كرخه را فراموش م يو

 ستيگان و پستانداران در آب و كنار آب زتا انواع پرند انياست كه از آبز وحش اتيمختلف ح يها گونه

 برقرار باشد. ديبا دهارو يستيز انيدائم داشته و جر انيجر ديرودخانه كرخه با يلذا آب برا كنند؛ يم
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 ستين يكاف ميهورالعظ يشده برا يرهاساز آب

ه قطر يبود و رهاساز تيغلط و جنا يستيز انيجر نيخوزستان اضافه كرد: قطع ا يطيمح ستيز فعال

 ميهورالعظ يستيحقابه ز نيكرخه و تأم يستيز انيجر يو مداوم آب برا داريو نه پا يموج اي يچكان

 .ستين حيارائه شده است، صح ميهورالعظ يريكه از رطوبت و آبگ ييها و درصدها گزارش ست؛ين يكاف

در  انيزمضحك است مگر آب ميرطوبت هورالعظ زانيسوال كه ارائه گزارش از م نيبا طرح ا يحافظ

دارد،  يكاف زانيآب به م مينقاط هورالعظ يگفته شود برخ نكهيشد: ا ادآوري كنند؟ يم يرطوبت زندگ

متر  نينداند؛ مثالً چ آب شده ديكه آب دارند، دچار كاهش شد مياز هورالعظ ييها غلط است چون بخش

با  يآب كه حت ژنيآب و كاهش اكس يها هيحرارت ال شيافزا يعني نيآب كاهش ارتفاع داشته و ا

 .شود يم انيآبز يوجود آب باعث خفگ

حرارت سطوح مختلف  ها، ندهيآب مانند غلظت آال يستيز يپارامترها ديبا طور نيكرد: هم ديتأك يو

از  مياز آب هورالعظ يمناسب باشند؛ بخش يستيز گريد يموجود در آب و پارامترها ژنيآب و اكس

قطع شده باعث  ميكه آب كرخه در هورالعظ يطيدر شرااست و آن هم  يفاضالب و پساب كشاورز

 شده است. ها ندهيغلظت آال شيزااف

به طور كامل خشك شده و  زين مياز هورالعظ يعيوس يها خوزستان گفت: بخش يطيمح ستيز فعال

با  رمجازيغ ادانيهستند و توسط ص يعمد شتريمكرر كه ب يها يسوز آتش گريد يهستند؛ از سو دايهو

 ت؛هور شده اس ستمندانيز يآب و نابود ريو تبخ يمضاف بر علل گرم كنند، يم يريگ يماه يقشوكر بر

آب گرفتار شدند و  يها كه در گودال ها يماه ديص يبرا كنند يم يريگيكه با برق ماه رمجازيغ ادانيص

 يستيز بهشت تنوع نيو ا كنند ياقدام م زارهاينسبت به آتش زدن ن زارين انيخروج آنها از م يبرا

 .كنند يبه جهنم سوزان م ليرا تبد انهيخاورم

آنها باز حضور  يها دارند و با وجود تالش يهم تعداد اندك ميحافظ هورالعظ يروهايكرد: ن انيب يحافظ
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 ياطفا ييامكانات هوا چيه نيفراوان است؛ همچن كنند، يم يريگيماه يمتخلف كه با شوكر برق ادانيص

 الزم است، وجود ندارد. يسوز كه در زمان آتش عيتاالب وس نيا يبرا قيحر

مداوم  يستيز انيو نبود جر مانده يحداقل چهار تا پنج ماه وقت باق ها يتا زمان بارندگ نكهيبا اشاره به ا يو

موظف هستند كه با  ها يو فرماندار رويوزارت ن يبان ميحر گريد يشد: از سو ادآوريفاجعه است، 

داشته باشند و از  ميرالعظو الزم به هو يآب كاف دنيرس يارت الزم را برانظ يانتظام يروين يهماهنگ

 كنند. يريجلوگ ريآب در طول مس يرقانونيبرداشت غ

 

 برنج كشت

خوزستان اظهار كرد: كشاورزان معترض هستند كه چرا كشت برنج در خوزستان  يطيمح ستيز فعال

امر  نيا ديمطلب كه در اصفهان هم با نياست؛ اكارون مجاز  يممنوع است اما در اصفهان با آب انتقال

گفته شده كه كشت  يسال زراع يبوده و از ابتدا يممنوع باشد مهم است اما به هر حال كاهش بارندگ

شده  هيتوص زيو به كشاورزان ن تيقانون را رعا ديبرنج در حوضه كرخه خوزستان ممنوع است و دولت با

 رقام پر آب در فصل تابستان امسال كشت نشود.نداشته باشند و ا يكار بود كه برنج

نشود  نيتأم ميكنند چون اگر آب هورالعظ يهمكار ديهمه با يتنش آب يها ادامه داد: در سال يحافظ

 يمجاز ماه ديو ص شياز گاوم يكه بر نگهدار نانياقتصاد هورنش وحش، اتيح يها گونه يعالوه بر نابود

 .شود يم ليتبد زگرديه كانون رب آب يو تاالب ب رود يم نياست از ب

عراق  شود ياست به طور مثال گفته م ميغلط در مورد هورالعظ يها هيارائه توج گريكرد: موضوع د انيب يو

چه  ميآب هورالعظ نيتوجه داشت كه عمده تأم ديبا نيهور مناسب است؛ بنابرا يرانيدارد و بخش ا يوضع بد

 كپارچهيواحد و  ستگاهيز كي نياست و ا رانيرودخانه كرخه ا هر دو از يرانيو چه بخش ا يدر بخش عراق

 هم كرخه است. اتيح انيو فاجعه بار و شر يفوق بحران يو عراق يرانيهر دو بخش ا تياست؛ وضع
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كشكان،  مره،يمتعدد مانند س يكه در باالدست اسام يا شد: كرخه ادآوريخوزستان  يطيمح ستيز فعال

كرخه در  يها سرشاخه نيهر كدام از ا يال، كاكارضا و قره سو دارد و روگاوشان، ز اب،يكهمان، گاماس

شده و  فيعرت يو انتقال آب و سدساز يصنعت ،يكشاورز ديكشور مصارف فراوان جد يغرب يها استان

 كرخه و خوزستان است. يشدن فاجعه نابود دايهو يابتدا ميهورالعظ يفعل طيشرا نيا

آب داشت چون انتقال  يايكرخه از دست ماف ينجات بخش ياجل برااقدام ع ديكرد: با ديتأك يحافظ

 ليتبد زگرديكانون ر نيتر آن را به بزرگ يها كارون، دز، كرخه، جلگه خوزستان و تاالب يها آب

 .كند يم
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 ازين يپلماسيو د آب؛ را رقم خواهد زد يگريد يستيفاجعه ز ميهورالعظ يجيمرگ تدر

 16/04/1400زينه مورخ روزنامه سب – ميامروز هورالعظ

 

رد و قرار دا رانيتاالب در ا نياز مساحت ا سوم كياست.   و عراق واقع شده رانيا نيب ميهورالعظ تاالب

منطقه ازجمله سوسنگرد،  نيدر ا يمختلف يواقع شده؛ شهرها زهيآزادگان و هو  دو شهرستان دشت نيب

 ميهورالعظ بدرخصوص نقش سدها در خشك شدن تاال يروزها مباحث نيقرار دارد. ا زهيبستان و هو

به  توان يدند نمكارشناسان معتق ني. ادانند ينم قيكه كارشناسان خبره بخش آب آن را دق شود يمطرح م

 يعوامل متعدد داخل مينگاه كرد؛ چراكه در خشك شدن تاالب هورالعظ يبعد صورت تك مسائل آب به

 يقرار گرفته و كشورها اقدر كشور عر ميسوم مساحت هورالعظ كه دو سهم داشته است. چنان يو خارج

نقش  توان ياند و نم تهداش يتوجه آب به آن نقش قابل يورود ديدر كاهش شد زياز ن رانيا هيهمسا

 گرفت. دهيرا ناد باره نيدر ا هيعراق و سور ه،ياقدامات ترك

بابت  يسال گذشته نگران50و از  ستيسال گذشته ن پنج ايبحث چهار  ميتاالب هورالعظ يخشك موضوع

درخصوص  ست،يز طيكهرم، فعال مح رضا ياز اظهارات عل يبخش ها نيحال و روز آن وجود داشت؛ اما ا

 است. ميب هورالعظتاال

معنا داده و به  رييبزرگ تغ يروزها به تلخ نيتاالب بزرگ است كه ا يمعن به يعرب يا واژه ميهورالعظ

تلف  يها شيمرده، گاوم انياز ماه ييها لميشده است. ف ليتبد ستيز طيمح انيتلخ بر قلب حام يدرد

. شود يمنتشر م زداده است، هر رو انريا يغرب در جنوب ميعظ يخود را به خشك يكه جا يشده و تاالب

و نقدها درمورد  ها بياظهارنظرها، تكذ ،يمجاز يكه بالفاصله بعد از انتشار گسترده در فضا يريتصاو

 يا فاجعه داد، يفاجعه م كي يتلخ يبو تر شيها منتشر شد كه ب هم در رسانه ييها ها آغاز شد. مصاحبه آن

 بار در خوزستان رخ داده است. نيا گريتاالب دها  شادگان و ده ،يكه بعد از گاوخون
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 خشك شده است مياز هورالعظ يبخش تنها

خشك نشده است.  يو يدر حوزه استحفاظ ميدشت آزادگان معتقد است بخش هورالعظ فرماندار

كه در محدوده دشت آزادگان قرار دارد، رخ  مياز تاالب هورالعظ يدر بخش انيماه يها دسته ريوم مرگ

 عراق بوده است. يمرز كيدا يكيو در نزد زهيمسأله در هو نيانداده و 

 ييها يريگي: پديگو يم منايو به ا كند يم حيتشر گونه نيرا ا ميدر ادامه مشكالت هورالعظ يالويس ديحم

تاالب در بخش  نيا تيشود، وضع ميآب از سد كرخه انجام شده تا آب وارد هورالعظ يرهاساز يبرا

در  ياست و با توجه به ورود پنج انشعاب رودخانه كرخه تا حدود زهيبخش هو دشت آزادگان بهتر از

 آب وجود دارد. ميهورالعظ

آب به  نيشود كه اكنون ا يآب از سد كرخه رهاساز هيدر ثان متر يليم100: قرار بود كند ياضافه م يو

در  ميه به هورالعظاست، ادامه ورود انشعابات كرخ دهيدر منطقه دشت آزادگان رس ميتاالب هورالعظ

بهتر  يحدودرا تا  طيشرا شود، يچند زهكش وارد تاالب م قيكه از طر يمنطقه دشت آزادگان و آب

 كرده است.

 

 پر است ميدرصد مخازن هورالعظ87

خود  نستاگراميدر صفحه ا مياز تاالب هورالعظ يلميدر امور آب و آبفا با انتشار ف روين ريوز معاون

صورت  مسائل شده و به يينما در درشت كاتوريكار ييناخلف بزرگنما نيجانش يمجاز ي: فضاسدينو يم

تا با  توشاپف ايها قبل است  كه گاه متعلق به سال يرياز تصاو شود يصفحات پر م باره كي يهجوم

 كنند. ليتبد يظرافت آن را به باور عموم

در  يترسال تيتاالب وجود وضع نير اد انيماه ريوم مرگ گريد لي: دلدهد يادامه م يخامس زاده يتق قاسم

 نيشده است. ا انيماه تيجمع شيتاالب بوده كه موجب افزا يمنابع آب شيدو سال گذشته و افزا
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تابستان و رشد  يگرما ژهيو محلول در تاالب به ژنيدر سمت عراق باعث كمبود اكس تيگسترش جمع

 انيماه ريوم تر، مرگ يها با سال سهير مقاد يها در تاالب شده و كاهش منابع آب و جلبك ها يكرومغذيم

 داده است. شيدر سمت عراق را افزا ميدر هورالعظ

تاالب قرار  يلومتريك200غالباً از سد كرخه كه در فاصله حدود  رانيدر سمت ا ميهورالعظ ،يگفته و به

 رانيهر دو طرف ا كردم، در ديكه از آن بازد 98 ليخاطر دارم در هنگام وقوع س . بهشود يم رابيدارد، س

 بود. ها كيو شكستن دا يما از پرآب ياز آب شده بود و نگران زيو عراق سرر

حجم  كه نيبا ا راني: امروز در سمت عراق كه كامالً خشك است و در سمت اكند ياضافه م يخامس

ه از تاالب آب دارد و از سد كرخ يعياما خوشبختانه سطح وس افته،يدرصد كاهش 50 يآب يها آورده

لومتر يك19و  هزار كيحدود  رانيدر ا ميمخازن هورالعظ ني. همچنشود يشده و م يتاالب رهاساز يبرا

 درصد آن پر است.87حاضر  مربع وسعت دارد كه درحال

جز كاهش مصرف وجود  به يا چاره يجار موجود در سال ياظهار كرد: هر چند با كاهش منابع آب يو

آب  نيتأم ديبا زيحوضه آبر دست نييپا يمنابع آب كننده نيعنوان تأم سد كرخه به طيشرا نيندارد، در ا

 از آن است، انجام دهد. يبخش ميحوضه را كه تاالب هورالعظ يطيمح ستيز يازهايو ن يشرب، كشاورز

 

 اند زنده ها يماه هنوز

 ها يماه كه منجر به تلفات گسترده يشده، اما هنوز دچار بحران آب يتاالب دچار تنش آب حاضر درحال

خوزستان، درمورد  ستيز طيحفاظت مح ركليمد ،يجمله محمدجواد اشرف ني. اميا شود، نشده

 يفضا يها لميف اياند و گو نشده يطور گسترده قربان هنوز به ها ي: ماهدهد ياست. او ادامه م ميهورالعظ

 است. اساس يحرف ب كي يو سخنان ساكنان محل يمجاز

كه درصورت  كنم يم دي: تأكديگو يتاالب م يخشك ليدل به اه شيدرمورد تلف شدن گاوم يو
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و ادارات  ياز صاحبان احشام به فرماندار يگزارش چيو ه ميشو يتاالب، دچار بحران آب م يبررس عدم

گاو آن هم احتماالً  كي ها يخبر دهند، اما براساس بررس يكه از تلف شدن گاو مينداشت يكشاورز

 ده است.تاالب تلف ش يآب كم ليدل به

آب وارد تاالب  يرسان ژنيو اكس يريهواگ يبرا دي: باديگو يم شيها از صحبت يگريدر بخش د ياشرف

. شود يمنطقه م انيكه باعث تلف شدن آبز كند يم دايپ شيآب افزا يوارد نشود، شور يشود و اگر آب

در  يصفر مرز بخشدر  شيپ باشد كه چند روز نيا ديشا ها يمقدار از تلفات ماه نيالبته به نظر ما علت ا

سمت حركت كردند. البته اساساً  نيخود به ا يبقا يبرا ها يشده بود و ماه يسوز سمت عراق آتش

 است. يعيطب ايدن يها در تابستان در همه جا از تاالب يخشك شدن بخش

 

 خورد ديكل شيها پ سال ميهورالعظ ينابود پروژه

و عراق  رانيرا مربوط به جنگ ا ميهورالعظ يپروژه نابود ت،سيز طيشناس و فعال مح كهرم، بوم لياسماع

 يدر عراق است و چهار تا پنج سال نه، بلكه نابود ميتاالب هورالعظ مي: بخش عظديگو يو م داند يم

 .شد يم يتلق يمهم اريساله است و از زمان آغاز انقالب و جنگ تاالب بس45بحث  ميهورالعظ

 قياز طر رانيارتش ا ي: وقتكند يم تيروا يليدر جنگ تحم ميدرخصوص نقش تاالب هورالعظ يو

 يرا داد و خشك ميبه مهندسان خود دستور بستن هورالعظ نيبه عراق حمله كرد، صدام حس ميهورالعظ

 از آن زمان آغاز شد. ميهورالعظ

 نيأمتاالب ت قيمردم از طر يو تمام زندگ مي: در زمان جنگ تاالب داشتكند يم حيشناس تصر بوم نيا

مردم تاالب را  ميهورالعظ يخشك يبا اقدامات خود برا نيصدام حس يول ره،يمثل علوفه، دام و غ شد، يم

 نوشتند. نياقدام صدام حس نيها درخصوص ا كشاند و تمام روزنامه يسمت نابود به

كه با  ييها نفت كرده است، چاه يشيآزما يها شروع به احداث چاه راني: بعد از جنگ، ادهد يادامه م يو
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را سر شهرها  ييو همان بال شود ينبودن نفت در محل موردنظر احداث م ايبودن  يبرا شيهدف آزما

 كرد. جاديا يشيآزما يها چاه نيا نيكه در جنوب تهران در شهر ورام آورد يم

 

 انيجان آبز يبال نفت

 يكشاورز يكه برا يو آب كند يرا نفت آلود م نيزم يشيآزما يها : احداث چاهكند يم ديتأك كهرم

باعث شده قسمت  يشيآزما يها چاه نيو ا شود ياستفاده م رقابليبا نفت غ بيبعد از ترك شود ياستفاده م

 آب مسموم شد. تاًيشود و نها بيبا نفت ترك ميهورالعظ يو شرق يجنوب

ت با آب نف بيترك نيخاطر هم به ند،يآ يآب م يرو انيماه شود يم دهيد كه نيا : كند يم حيتصر يو

كه در تاالب  يشده است، اتفاق رياخ يها منطقه در سال نيا انياز آبز ياريتاالب است كه باعث مرگ بس

 شادگان هم رخ داد.

شادگان افتادم كه تعداد  يها عكس ادي دم،يرا د ميهورالعظ ريتصاو ي: وقتديافزا يم ستيز طيفعال مح نيا

كارشناسان  ياز دست دادند و وقت تيمسموم نيثر همجان خود را بر ا جا كيطور  به انيآبز ياديز

بعد از  اديز يطول زمان ليدل به ها يكردند؛ مانند شادگان ماه ديبازد مياز منطقه هورالعظ زين ستيز طيمح

 آب آمدن به اعماق آب رفته بودند. يرو

 

 شود يخوزستان دو چندان م زگردير

بعد از  ي: وقتدهد يادامه م ميهورالعظ يزستان با خشكدر خو زگردهاير ديبا اشاره به احتمال تشد كهرم

 زگردهاير ديشود، باعث تشد قيعراق دچار حر اي رانيدر سمت ا ميچند سال علوفه تاالب هورالعظ

استان خوزستان  اردو يراحت به زگردهايمنطقه باعث خواهد شد ر نيا يبادها رايز شود؛ يمرور زمان م به

 شود.
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 دهد يقطع شود و نشان م وتريباعث شده است برق، آب و كامپ زگردير هدي: پدكند يم حيتصر يو

داشته باشد.  يدرپ يجد يها بيبگذارد و آس ريمردم تأث يبر روال زندگ تواند يچگونه م ستيز طيمح

و  شود يم يريگ آب هي: چهار سال است در تركديگو يكشور م ستيز طيسازمان مح سيمشاور اسبق رئ

 گريچهار سال د ديو حداقل با ستين يو چهار سال اصالً زمان كم رسد ينم نرايقطره آب به ا كي

 .رسد يبه نظر م ديبع يزيچ نيصبر كرد كه چن ميهورالعظ ياياح يسد برا نيدرصورت باز شدن ا

 

 خط انقراض يرو ها تاالب

باز كند، اظهار  هيكبتواند سد را در تر هيبا روابط خود با ترك رانيممكن است ا ايآ كه نيدر پاسخ به ا يو

موقع خود را انجام نداده كه حاال بخواهد از  به يها كمك طيشرا يدر برخ رانيا ست،ي: ممكن نكند يم

است  يزمان يبرا يپلماسيد نياست. ا رممكنيموضوع غ نيخود استفاده كند و عمالً ا يپلماسيروابط د

 دو كشور باشد. نيب يكه رفاقت

به  ييكايآمر يآب يگسترده شد، بالگردها قيدچار حر هيروس يل مركزجنگ ي: وقتكند ياضافه م كهرم

اگر  يكرد؛ ول ليتجل ييكايآمر يها در فرودگاه مسكو از خلبان نيكمك كردند و پوت قيحر ياطفا

 كند؟ يبه ما كمك م يچه كشور رديگ يكه م رديما آتش بگ يها جنگل

تاالب در كشور وجود دارد و انواع 252 :كند يم حيكشور تصر يها تاالب گريد تيدرخصوص وضع يو

در كشور ما وجود  يو محصور در خشك ايآب شور، كنار در ن،يريها ازجمله تاالب آب ش و اقسام تاالب

 باشند. نداشتهوجود  يو گاوخون شانيمثل پر گريسال د ديخط انقراض قرار دارند و شا ريدارد و همه در ز

 ديد نيمرور زمان ا به يبود؛ ول يستيز طيدولت دوازدهم ابتدا مح دي: دكند ياضافه م ستيز طيفعال مح نيا

 كشور رقم بزند. ستيز طيمح يرا برا يبهتر تيبتواند وضع ديدولت جد ميدواريكرد و ام دايكاهش پ
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مرزها  يآن سو رانيا يآب كم  شهير اي/ آرمنديمشترك؛ از ارس تا ه يها اوضاع آب

 16/04/1400سايت خبري خبر فوري مورخ  - است؟

 

در  ميتوان ينم ،يمرز يها حل موضوع آب يبزرگ گفت: برا يسدها يمل تهيكم يو اقتصاد يمال ريدب

روابط  يها و مولفه مينيبب ياسيدر قالب اقتصاد س ديآب را با م،يب صحبت كنمذاكرات فقط در مورد آ

 .ميريموجود در منطقه را در نظر بگ يخيتار

آن بر  ريو تاث يمشترك و مرز يها بر حوضه آب هيهمسا يكشورها تيدرباره فعال يسيرئ ميمحمدابراه

را در نظر داشته  يضوع قدرت و هژمونمو ديبا يمرز يها اظهار داشت: در مورد آب رانيبه ا ها يورود

كجا باشد  بِمنبع آ ييايكشور از نظر مكان جغراف كي نكهياز مشتقات قدرت است. ا يهژمون م،يباش

كشور مبدا  نكهيا ايموجود دارد و  يها رساختياستفاده از ز يبرا يلي)، چه پتانسدست نييپا اي(باالدست 

مسئله باعث  نيبه ا يتوجه يب آورد، يبه وجود م يندروهژمويآن كشور ه يچقدر قدرت دارد، برا

 . ميريبگ ميدرست تصم مينتوان شود يم

را  يمختلف يها روش ديقدرت دارد، با كند يآنكه در باالدست آب را كنترل م ميباور كن ديافزود: با يو

انجام شده كه  يبراساس مطالعات تواند يها م روش ني. اميقدرت انجام ده نيا رشيو پذ تيريمد يبرا

 جاديا يبرا تيلوبمط  جادكنندهيا زميقدرت، مكان رشِيپذ جاديا ياجبارآور برا زمياست شامل مكان

 ي جادكنندهيا زميقدرت و مكان رشِيپذ جاديا يبرا يتوافق هنجار ي جادكنندهيا زميقدرت، مكان رشِيپذ

 قدرت باشد. رشِيپذ جاديا يبرا كيدئولوژيهژمون ا

 يو در برخ يمواقع آنقدر قدرت اقتصاد يكرد: برخ حيبزرگ تصر يسدها يمل تهيكم يو اقتصاد يمال ريدب

 نيبا شناخت ا ديبا نيبنابرا م،يقرار ده ريتاث آب را تحت يهژمون ميتوان يكه م ميدار يموارد قدرت نظام

 .ميفكر كنها  حل مورد راه درمطرح است،  ايقضا نيآب ا ياسيو اقتصاد س كيتيدروپليدر ه نكهيموضوع و ا
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و افغانستان  هيباالدست در حوزه آب از جمله ترك يرا نسبت به كشورها مان گاهيجا ديگفت: ابتدا با يو

 هيمنشا دجله و فرات، ترك يعنيكشورها در باالدست هستند.  نيهر دو ا يياياز لحاظ جغراف م،يمشخص كن

 ياسيكه در چارچوب اقتصاد س ده در اقتصامباحث آب را ن ديبا ريتفاس نيدر افغانستان است، با ا رمنديو ه

 .ميصحبت كن يمرز يها در مورد آب ياسيو با استفاده از ابزار اقتصاد س ميمطرح كن

كرد: تاكنون در مورد  حيتصر م،يمطالعات هست ازمندين يمرز يها در موضوع آب نكهيا انيبا ب يسيرئ

به طور  رويوزارت ن رايكنده است، البته اخو اگر هم بوده پرا ميا نداشته يمطالعات قو يمرز يها آب

 يها حوضه ددر مور گريد يداشته، در كشورها ييها يمشترك بررس يها آب تيمتمركز در مورد وضع

 يبنام شاخص صلح آب يشاخص شيپ يچند ستيانجام شده است. اكونوم ياديمهم مشترك مطالعات ز

قرار داده است اما  يابيتعامالت را مورد ارز و نحوه يمشترك را بررس يها حوزه تيمنتشر كرده و وضع

 .ميا را شاهد نبوده يقيمطالعه دق رانيدر ا

و  يمال ،ينهاد ،يمباحث تعامالت نياز بدتر يكيدجله و فرات  يها خاطرنشان كرد: ما در حوضه يو

را با  ايقضا نيموفق در جهان ا اتيدر تجرب رد،يشكل بگ يهمكار كي تواند يكه نم ميرا شاهد ياسيس

منافع آب  چگونهكه  كنند يفكر م نيآب كنند به ا ميشروع به تقس نكهيا ياند و به جا حل كرده يهمكار

برق از آب را ندارد  ديتول يكه تكنولوژ يآب دارد با كشور يكنند، به فرض كشور ميهم تقس نيرا ب

كه  يهمانند كار مشترك دهند، يانجام م رد،يو كار مشترك كه منافع هر دو كشور را در برگ كند يتعامل م

 يگذار هياساس كه سرما نيدارد بر ا يس زقلعهيو ق نيخداآفر يدر حوزه سدها جانيآذبا يبا جمهور رانيا

 .شود يم نيو برق تام يآب در بخش كشاورز ديتول ريشده و منافع آن از مس فيمشترك تعر

 يرو هيتوسعه ترك يها طرح ريتاث نيشتريب نكهيا انيبزرگ با ب يسدها يمل تهيكم يو اقتصاد يمال ريدب

 ييدجله و فرات اجرا يبرو هياست، گفت: اگر پروژه گاپ ترك رانيبر ا ميرمستقيو بطور غ هيعراق و سور

به طور  زين رانيبدان معناست كه ا نيو ا ابدي يدرصد كاهش م 50تا  هيآب به عراق و سور يشود ورود
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 ميبه هورالعظ ي. عدم ورود آب كافشود يدارد، متاثر م ميورالعظكه بر ه يريبا توجه به تاث ميرمستقيغ

 ياقتصاد يها انيتاالب را بدنبال دارد كه ز نيا يستميدر كنار كاهش خدمات اكوس زگردهايبروز ر

 .كند يم ليرا به ما تحم يميعظ

 ديتلف، بامخ يمبان ييو شناسا يا بعد از شناخت منطقه يمرز يها حل موضوع آب يكرد: برا ديتاك يو

 م،يدر مذاكرات فقط در مورد مبحث آب صحبت كن ميتوان ينم م،يجانبه داشته باش مذاكرات فعال همه

در منطقه و  ودموج يو نهادها يخيروابط تار يها و مولفه مينيبب ياسيدر قالب اقتصاد س ديآب را با

 فتدياتفاق ب نيا ديهرچه زودتر با. ميكن دايپ يدسترس يتر خوب ماتيتا به تصم ميريرا در نظر بگ گرانيباز

عدم  ميرمستقيصورت آثار غ نيا ريدارد، در غ تيهم اهم ستيز طيمح ست،يفقط مسئله آب ن رايز

 .برد يسوال م ريز زين را يانجام شده در مناطق مرز يها يگذار هيسرما يمرز يها آب تيريمد

است كه  50-50حاضر حقابه ما از ارس منابع آب در ادامه گفت: در حال  تيريكارشناس اقتصاد مد نيا

وجود داشته باشد كه به نظر  يساتيتاس ديبرداشت با يشده است اما برا نييسابق تع يقرارداد با شورو يط

 ميكرد يسع رياخ يها در سال زيما ن كنند، يبرداشت م يشتريو ارمنستان آب ب جانيطرف آذربا رسد يم

را آغاز كرده كه  ييها تيفعال هيحوضه هم ترك نياما در ا م،يمان را بردار و سهم ميخال را جبران كن

ارس است  ياز سد كاركورت برو يبردار به ارس خواهد شد نمونه آن بهره يموجب كاهش آب ورود

 ساز خواهد شد. ما مشكل يكه برا

كشور  نيا با ديما با كند، يم رمنديمهار ه يبرا ياديداشت: اكنون افغانستان هم تالش ز انيب نيهمچن يو

و  ستانيس يمسئله ما توسعه اقتصاد م،يكن افتيمان را در حقابه ميتا بتوان ميشو يتعامل منطق كيوارد 

مشترك با افغانستان  عاملدر ت ميتوان يكه م ميدار گريد يها لياز آب، پتانس رياست، غ زيهامون ن

 .ميكن ياتيمان را عمل اهداف

 لناي: امنبع
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انتظار  چشم يگاوخون؛ است يجد رانيوغبار در قلب اكانون گرد يريگ خطر شكل

 15/04/1400روزنامه سبزينه مورخ  – حقابه نيتأم

 

ها داشته است و  ازجمله بر تاالب يگذشته آثار مخرب يها سال يط رانيو كمبود آب در ا يسال خشك

ها در مناطق  كشور خشك شده و تاالب يها درصد تاالب80اعالم كرد  ستيز طيسازمان حفاظت مح

حدود دو هزار و  يدارا رانيا ،يقرار دارند. براساس آمار رسم يبحران طيدر شرا خشك مهيخشك و ن

و نبود  يسدساز ،ينيرزميز يها از سفره هيرو يبود بارش، مصرف بكم ليدل تاالب است كه به800

 اند. شده يخشك اي يآب دچار كم رياخ يها ها در سال آب عمده آن حيصح تيريمد

شرق اصفهان  جنوب يلومتريك167كشور است كه در  يها تاالب نيتر از مهم يكي زين يگاوخون تاالب

 يپهنه آب رود ندهيقطع آب زا يقرار دارد. درپ رود ندهينه زارودخا هيال يدر كنار شهر ورزنه و در منته

و انتشار آن در  زگردهاير زشيخ يبرا يامكان تيوضع نيرفت كه تداوم ا يرو به خشك زين يگاوخون

 نقاط دوردست فراهم كرده است.

و  ديشدت ليدل هوا به يگفت: آلودگ رناياصفهان به ا يبحران استاندار تيريمد ركليرابطه مد نيا در

از تاالب  يعيبخش وس يخشك رود، ندهينبودن رودخانه زا يجار يكانون گردوغبار درپ16 شيافزا

 شده است. جاديگردوغبار همراه با گرم شدن هوا ا زشيو خ يگاوخون يهزار هكتار47

 يكيدر اصفهان را  يمستعد كشاورز يهزار هكتار از اراض صد كيكشت نشدن  فروش شهيش منصور

شهر  با وزش باد در سطح كالن دهيپد نيگردوغبار دانست و گفت: ا يها كانون جاديا ليالاز د گريد

 .شود ياستان گسترده م يشهرها گرياصفهان و د

 يسال و خشك  كاهش بارش م،ياقل راتيياصفهان افزود: در مجموع تغ يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 يطيمح ستيو ز يكشاورز يها حقابه نيدر تأم رويوزارت ن يزير از آن به نبود برنامه يكه بخش
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 گردوغبار در استان اصفهان شده است. زشيموجب بحران خ گردد، يبرم

 

 است يابانياستان اصفهان ب سوم كي

مربوطه نسبت  يها دستگاه دياست، با يابانياستان اصفهان ب سوم كي كه نيگفت: با توجه به ا فروش شهيش

 داشته باشند. يتر شياستان همت ب نيدر ا ابانيب افتنيتوسعه ن يبرا رانهيشگيو پ يكنترل يها طرح يبه اجرا

با  ديهوا اشاره كرد و گفت: مركز بهداشت با يمسئول در بحران آلودگ يها دستگاه فيبه وظا يو

 يراهكارها يريكارگ و به ها ندهياز انتشار آال يريجلوگ يبرا يو همكار يآموزش عموم ،يرسان اطالع

 هوا وارد عمل شود. يآلودگ طيو مواجهه با شرا يريشگيپ

از  عيهشدار سر ينيب شيو پ ها ستگاهيا زيو رصد گردوغبار همراه با توسعه و تجه شيافزود: پا فروش شهيش

 زد،يمجاور ازجمله  يها منطقه و استان نيها در محدوده ا كانون يابيو منشأ دهيپد نيوقوع ا طيشرا

 است. يضرور يجنوب سمنان، قم و خراسان

گردوغبار گفت:  يها كانون يابيو منشأ شيبه پا ستيز طيو مح يعيطب ادارات منابع فهيبا اشاره به وظ يو

 يها نقشه يروز رسان به ،يباد شيفرسا يها كانون ييمطالعات شناسا ليبه تكم ديبا يعيطب اداره منابع

روان  يها شن تيتثب يبرا يهالكارن ،ييزدا انابيب يها برنامه يدر اجرا يزير گردوغبار و برنامه يها كانون

 ييو روستا يشهر يها ها، مزارع و سكونتگاه با هدف حفاظت از راه رزندهيزنده و غ يها بادشكن جاديو ا

 اقدام كند. يادي شيدر برابر فرسا

 

 در اصفهان ييزدا ابانيب  هكتار طرح هزار كي ياجرا

 هزار كيهكتار و امسال 500زود: سال گذشته دو هزار و اصفهان اف يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 استان اجرا شد. يعيطب توسط منابع ييزدا ابانيب يها هكتار از طرح
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ذرات گردوغبار و  جادياز ا يناش يها ندهيسنجش آال يها ستگاهيتوسعه ا ديبا نيكرد: همچن ديتأك يو

 شود. يريگيو مركز بهداشت پ يشناسهوا ست،يز طيذرات توسط مح شيپا يمرجع برا يها شگاهيآزما

در برابر ذرات گردوغبار توسط مركز بهداشت، طرح  يدستورالعمل حفاظت فرد ياجرا فروش شهيش

و در  ستيز طيشهر اصفهان توسط اداره حفاظت مح يهوا يبرنامه جامع آلودگ يروز رسان مطالعه و به

كنترل  يرااقدامات ب گريو زمستان را از د زييپا دنيهوا قبل از فرارس يو كنترل آلودگ يريشگيمجموع پ

 هوا در اصفهان برشمرد. يبحران آلودگ

 

 يدر سطح مل يمشكل يگاوخون يخشك 

دانست و به مهر  يمل يا را مسأله يگاوخون يمشكل خشك يكنگره استان اصفهان و توسعه مل نينخست ريدب

 ياريبس تيتاالب اهم نيا وحش اتيح رايزنگاه كرد؛  هياروم اچهيمثل در يمسأله مل نيبه ا ديگفت: با

 دارند.

 ياديموضوع مشكالت ز نياصفهان گفت: ا داريتوسعه ناپا يدرخصوص تبعات منف يابطح يدمهديس

و بدون تفكر  يا باشد نه توسعه لحظه دارينگاه توسعه در اصفهان توسعه پا ديداشته است و با يدرپ

 خواهد كرد. دهيمشكالت عد جاديبلندمدت كه ا

 حيشهر دارند، تصر نيدر ا يدر زندگ يدر اصفهان هستند كه احساس خوب يادياتباع ز كه نيا انيبا ب يو

مختلف  يها تيو مل نيباعث شده است افراد با د نيو ا داند يكرد: اصفهان اتباع را جزو شهروندان خود م

 نكنند. ضيدر اصفهان احساس تبع

استان اصفهان و  يفاجعه برا كي يتاالب گاوخون يشككرد: خ دياصفهان تأك يدانشگاه صنعت سيرئ

 يتاالب درحال نابود نيوحش ا اتيح رايز رد،يمورد توجه قرار گ ديمسأله با نيبودن ا ياست و مل رانيا

 هستند.
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 است يو كشاورز ستيز طيمح  حقابه يجداساز لزوم

مستلزم  يگاوخون يلالمل نيتاالب ب ياياستان اصفهان هم گفت: اح ستيز طيحفاظت مح ركليمد

از فصل  ريغ يتاالب در زمان نيآب ا نيو تأم گريكدياز  يو كشاورز يطيمح ستيز يها حقابه يجداساز

 كشت و زرع است.

از حقابه  يبخش افت،ي يم انيجر رود ندهيآب در رودخانه زا كه يزمان تر شيگفت: پ رنايبه ا يحشمت رجيا

 ياما در عمل آب دادند؛ يم صيتخص يهمراه آب كشاورز به را يگاوخون يالملل نيتاالب ب يطيمح ستيز

 .ديرس يبه تاالب نم

گذشته  يدر روزها رود ندهيسد زا يخروج شياز افزا يسهم چيه ستيز طيمح كه نيبا اشاره به ا يو

مترمكعب  ونيليم176از  يبخش يا است كه شركت آب منطقه نيما ا شنهادينداشته است، اضافه كرد: پ

مانند بهمن و  ياز موسم كشت و كار كشاورز ريغ ييها تاالب را در زمان يطيمح ستينه زحقابه ساال

 كند تا آب به تاالب برسد. ياسفند رهاساز

رطوبت در  يسبب حفظ مقدار يآب گاوخون نياستان اصفهان اضافه كرد: تأم ستيز طيمح ركليمد

 .كند يم يريو گردوغبار جلوگ ردزگيو انتشار ر ديكانون بزرگ تول ليتاالب خواهد شد و از تشك

 

 افتياختصاص ن يگاوخون يالملل نيتاالب ب يبرا يهم آب امسال

 ي. وافتياختصاص ن يگاوخون يالملل نيتاالب ب يبرا يآب چيادامه داد: سال قبل همچون امسال ه يحشمت

تاالب  يبرا يآب رو شيپ يها كه در ماه رسد يموجود به نظر نم يمنابع آب طيخاطرنشان كرد: با شرا

و  ستين گونه نياباشد؛ اما در عمل  ستيز طيبا مح ديبا تياولو ينيو پس از آب آشامد ابدياختصاص 

 .شود يهمواره مظلوم واقع م ستيز طيمح

محسوب  رانيا يها تاالب نيتر و مهم نيتر از بزرگ يكيدر شرق اصفهان  ياست، گاوخون يگفتن
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و  يگذران زمستان يبرا يبخش در منطقه، مكان فرح يفضا ادجيبر ا عالوه خيو در طول تار شود يم

 جانوران بود. ريپرندگان مهاجر و  سا يزادآور

شرق اصفهان در كنار شهر  جنوب يلومتريك167مربع در  لومتريك476وسعت  به يا تاالب كه منطقه نيا

 انيآب در آن جر يگذشته در مدت كوتاه دهه كيقرار دارد و در  يشن يها ورزنه و در مجاورت تپه

و  يسال كو خش مياقل رييتغ ،يدر باالدست، كاهش آب ورود يرقانونيو غ هيرو يب يها داشت. برداشت

تاالب را به خطر انداخته و  نيا اتيكه ح شود يعنوان م ييها ازجمله چالش يعيطب يها نشدن حقابه نيتأم

 ديرا به كانون تول يتاالب گاوخون تواند يروند م نيادامه ا ستيز طيبه گفته مسئوالن و كارشناسان مح

است.  يحقابه آن ضرور نيتأم نيبنابراقرار دهد؛  ريتأث را تحت ياديكند و تا شعاع ز ليگردوغبار تبد

 رطوبت دارد. يانجام شده تنها چهار درصد از پهنه گاوخون يبراساس برآوردها
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در حال  رانيا فرونشست/ اب رانياستان ا 29 يريدرگ كشور: يسازمان نقشه بردار سيير

 15/04/1400سايت خبري خبر فوري مورخ  – نشست است

 

فرونشست  دهياستان در خطر پد 29استان كشور  31 كشور اعالم كرد: از يسازمان نقشه بردار سيير

در حال نشست  رانيچرا كه ا رند،يبگ نهيزم نيقاطع در ا ماتيقرار دارند و الزم است مسووالن تصم نيزم

 است.

 ديدر كشور روز به روز در حال تشد نينرخ فرونشست زم نكهيا انيبا ب يآباد منيجعفرزاده ا يغالمعل

 يها نشده است و عملكرد دستگاه يفرهنگ ساز نهيزم نياست كه در ا ير حالد نيشدن است، افزود: ا

 نشستكاهش نرخ فرو يها در راستا دستگاه نيچرا كه ا ست؛يبخش ن تيحوزه رضا نيمرتبط با ا

 اند. قاطع و محكم اتخاذ نكرده ماتيتصم

و  ينيزم ريز يها رهها، برداشت آب از سف از چاه يدر بهره بردار يبر ضرورت بازنگر ديبا تاك يو

 29استان كشور،  31ما در حال حاضر از  يدانيم يها يمنابع آب، اظهار كرد: بر اساس بررس تيريمد

 فرونشست قرار دارند. دهياستان در خطر پد

از روند  يريجلوگ يدر حال نشست است، خاطر نشان كرد: برا رانيا نيزم نكهيبر ا ديبا تاك جعفرزاده

روند  نيا يكه جلو ياست و در صورت يياجرا يها فراتر از قدرت يبه قدرت ازيت ننرخ فرونشس يشيافزا

 بود. ميخواه يطيمح ستيبزرگ ز بيگرفته نشود، شاهد تخر

شد:  ادآورياشاره كرد و  دهيپد نيا شيپا يسازمان برا نيكشور به اقدامات ا يسازمان نقشه بردار سيير

سازمان از لحاظ فرونشست قرار گرفته و  نيا شيو پا يد بررسمنطفه در كشور مور 44نقطه و  110تاكنون 

 نكهياز ا غيدر يلنرخ فرونشست به مسووالن مربوط ارسال شده است، و زانياطالعات آن و م هيكل

 اعالم كنند. يطيمح ستيبحران ز نيخود را در كاهش ا يها مرتبط برنامه يها دستگاه
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كرد و ادامه داد: اطالعات و  فينهاد رصد كننده توص كيكشور را  يسازمان نقشه بردار جعفرزاده

به آنها  يتوجه يشده است، ول يفرونشست اطالع رسان نهيانجام شده در زم يها شيكه از پا ييها داده

 دارد. يشيروند افزا رانياست كه نرخ فرونشست در ا يدر حال نينشده و ا

ابل جبران است، اظهار كرد: راه برون رفت از ق ريمخاطره غ كيفرونشست  نكهيبر ا ديبا تاك جعفرزاده،

 يها متوقف و برنامه ينيم ريز يها ها بسته و برداشت آب چاه يبحران آن است كه از هم اكنون درها نيا

 شود. يياجرا ينيزم رينگهداشت ذخا

م اقدا يسطح يها آب يكرد: به بهانه جمع آور ديتاك ،يسطح يها آب يبا انتقاد از نحوه جمع آور يو

 شده است. نيزم يريامر موجب كاهش نفوذپذ نيشده كه ا نيبه آسفالت كردن زم

عوامل فرونشست  نيرا از مهمتر ستيز طيو دخالت بشر در مح يو خشكسال مياقل رييدو عامل تغ يو

در جهت كاهش فشار بر  يكه بشر خردمند اقدامات رود يشد: انتظار م ادآوريدر كشور نام برد و  نيزم

شدن  ديانسان موجب تشد يها كه دخالت ميدر حال حاضر شاهد يكند، ول يياجرا تسيز طيمح

 شده است. يستيز طيمح يها بحران

 سناي: امنبع
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اكثر  |امسال  زييها در پا بارش يدرصد 60 كاهش مطرح كرد: يمركز خشكسال سيرئ

خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – هستند ديشد يخشكسال رينقاط كشور درگ

19/04/1400 

 

 70تا  60سال ام زيياول پا مهيها در ن كه بارش دهد ينشان م يمياقل يها گفت: مدل يمركز خشكسال سيرئ

 درصد كمتر از نرمال خواهد بود.

با اشاره  يمركز خشكسال سيرئ فهيبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احد وظ نيآنال يگزارش همشهر به

و فقدان  مياقل طيدر اغلب نقاط كشور حاكم است، اظهار كرد: با توجه به شرا يديشد يخشكسال نكهيبه ا

 يدر بخش كشاورز ژهيتا متوسط در كل كشور به و ديشد يخشكسالدر فصل تابستان، با  يبارندگ

 .ميرو هست روبه

 هيعنوان كرد و افزود: در بق ييو استثنا ديجنوب و جنوب غرب كشور را شد ،يشرق مهين يخشكسال او

 .ميدار ديمتوسط تا شد ينقاط مركز، شمال و شمال غرب خشكسال

و شمال  يغرب مهين ژهيدرجه در اغلب نقاط به و 3تا  2ن و بهار دما در فصل زمستا نكهيبا اشاره به ا فهيوظ

 از نرمال بوده است. شيدرجه ب 5تا  4نقاط  هيكرد: در بق انيغرب باالتر از نرمال بوده است، ب

 

 ديجد يدر آغاز بارش سال زراع ريتاخ

از مرداد به بعد  يسهواشنا يها ها در كشور گفت: بنا بر نقشه بارش ندهيدرباره آ يمركز خشكسال سيرئ

 كه امسال كمتر از نرمال باشد. رسد يداشت، اما به نظر م ميخواه يبارندگ يدر سواحل شمال

و بلوچستان و شرق هرمزگان بارش تابستانه همراه  ستانيادامه داد: در جنوب شرق كشور همچون جنوب س او

 .دهد ينم لياز بارش كشور را تشك يجهقابل تو زانيم يبا رگبار و رعد و برق خواهد بود، اما به طور كل
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از  ياريبس ،يدر بخش كشاورز يمقام مسئول، با توجه به موضوع كمبود بارش و چالش جد نيگفته ا به

نشود، بخش  دهيشياند يجد داتيكرده كه اگر تمه دايبه آب شرب كاهش پ شان يها دسترس استان

 .شود يدچار خسران م يكشاورز

 ژهيهوا به و يگرما يمياقل يها گفت: بنا بر مدل م،يدر فصل تابستان ندار يرش چندانبا نكهيا انيبا ب فهيوظ

 يها موضوع در كنار بارش نيدرجه باالتر از نرمال بوده است كه ا 2و شمال غرب حدود  يغرب مهيدر ن

 يدما شيافزا ط،يمح يخشك لينقاط كشور آزاردهنده است؛ چراكه به دل يكمتر از نرمال در تمام

 .ميكن يرا احساس م يشتريب

نشان  يفصل مياقل يها كرد: مدل انيب ديجد يبارش در سال زراع ندهيدرباره آ يمركز خشكسال سيرئ

 اول كمتر از نرمال خواهد بود. مهيدر ن يو همواره بارندگ شود يآغاز م رتريد زييكه بارش فصل پا دهد يم

درصد كمتر از  70تا  60امسال  زيياول پا مهير ناز آن است كه بارش د يبرآوردها حاك فه،يگفته وظ به

 نرمال خواهد بود.

كرد: با  حيتصر يو بحران آب در بخش كشاورز يبا اشاره به خشكسال انيدر پا يمركز خشكسال سيرئ

كه به  شود يم هيتوص يصنعت يها كمتر از نرمال به كشاورزان و بخش يها دما و بارش شيتوجه به افزا

 انيرا به پا يآب يرا داشته باشند تا سال زراع ييجو حداكثر صرفه يسخت آب طيشرا بحران آب در ليدل

 .ميرسان
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صدا  به يغرب جانيدر آذربا يمياقل راتييو بروز تغ ديشد يسال زنگ خطر آغاز خشك

 - ها بارش يدرصد35با كاهش  يسال سمت خشك به يغرب جانيآذربا حركت؛ درآمد

 19/04/1400روزنامه سبزينه مورخ 

 

و ساالنه  مياست كه در كشور با آن مواجه هست ييها چالش نيزتريانگ از غم يكي ،يسال خشك بحران

و  ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يها، استفاده ب موضوع با توجه به كاهش بارش نيها در رابطه با ا دغدغه

بحران،  نيكه ااست  يدر حال نياست. ا شيدر پشت سدها در حال افزا شده رهيآب ذخ شدن يخال

گفت  توان يانسان خواهد گذاشت. در واقع م تيجانوران و در نها اهان،يبر گ يارينامطلوب بس راتيتأث

به صدا درآمده و  يغرب جانيآذربا ژهيو هاست در اكثر نقاط كشور و به مدت يآب خطر كم  زنگ

در مدت  تواند يكه م يرانبگذارد؛ بح يبر جا يريناپذ به هشدارها ممكن است تبعات جبران يتوجه يب

 نيو به هم رديصنعتگران، دامداران و كشاورزان را بگ ژهيو اقشار جامعه به يتمام بانيكوتاه، گر يزمان

همت را باال بزنند و قبل از وقوع بحران به  نيرو آست  شيسبب ضرورت دارد مسئوالن در برابر بحران پ

 فكر راه چاره باشند.

 يها هوا و كاهش سطح آب يدما شيافزا ،يكاهش نزوالت آسمان يپدر  يسال گفت خشك توان يم

و  يمياقل راتييرغم تغ استان به نياست. ا يغرب جانيدر آذربا يطيمح ستيمشكل ز نيتر بزرگ ؛ينيرزميز

در سال  طيكرد، اما شرا يط متر يليم8/486را با متوسط بارش  98-97يدر كشور، سال آب ها يبارش كم

درصد 10(حدود  يكاهش بارندگ ني. اافتيكاهش  متر يليم9/374ها به  رد و بارشك رييتغ 99-98يآب

استان  نيا عياز حركت سر تيدرصد نسبت به بلندمدت) حكا23كاهش نسبت به سال قبل از آن و 

 داشت. يآب و كم يسال سمت خشك به

تان در مدت زمان اس نيا ،يغرب جانيآذربا يكل هواشناس اداره قاتياظهارات محققان مركز تحق طبق
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بود كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته،  ييها يشاهد بارندگ 1400-1399يدر سال آب شده يسپر

 .است يمياقل راتييو تغ ديشد يسال آغاز خشك يبرا يموضوع زنگ خطر نيو ا افتهيدرصد كاهش 35

 كيو در  خبندانيو  سرد يها فراوان، زمستان يها بارش ،يدائم ميخنك، وزش نس ياست هوا يگفتن

است كه  يدر حال نيبوده؛ ا يغرب جانياستان آذربا يها يژگيو نيتر همواره از مهم ربودنيكالم، سردس

 جانيآذربا ناست كه شهروندا يبوده و مدت ييدما يآمارها يشگيخالف عملكرد هم انگريآمار امسال، ب

 .كند يم ديرا تشد يآب حران كممسأله، ب نيفرسا مواجه هستند و ا گرم و طاقت يبا هوا يغرب

 

 است افتهيدرصد كاهش 53در شهرستان چالدران،  بارش

 يدر استان در سال آب ها يگفت: بارندگ رنايبه ا يغرب جانيآذربا يهواشناس ركليارتباط، مد نيهم در

 درصد كاهش29درصد و نسبت به دوره بلندمدت 35بوده كه نسبت به سال گذشته  متر يليم 4/236 يجار

 است. افتهي

بارش استان از شهرستان سردشت با  نيتر شيب ،يجار ياظهار كرد: در سال آب يعبدل بيحب

درصد كاهش) گزارش شده 53( متر يليم8/154بارش از شهرستان چالدران با  نيتر و كم متر يليم6/475

 است.

بوده كه نسبت به  متر يليم8/144 يجار يدر سال آب هياروم اچهيدر زيكرد: بارش در حوضه آبر انيب يو

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م36بلندمدت  يدرصد و نسبت به دوره آمار33دوره مشابه سال گذشته، 

 

 يغرب جانيدر آذربا سابقه يب يگرما 

خردادماه  يها يآمار بارندگ يزمان با آغاز تابستان، بررس گفت: هم يغرب جانيآذربا يهواشناس ركليمد

 است. يغرب جانيدر سراسر استان آذربا سابقه يو ب ديشد يگرما يرياز فراگ يحاك
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همچون ماه  زيخردادماه ن سابقه يب يحاكم بر استان اظهار كرد: گرما سابقه يب يگرما نهيدر زم يعبدل

 افزود. يسطح يها آب ريرنگ كرد و به تبخ استان را كم نيا يگذشته آن، خنك

پلدشت، بوكان،  يشهرها ،يفعال هواشناس يها ستگاهياز ا يافتيدر يادامه داد: بر اساس آمارها يو

خود در  ييدما يماكو و چالدران ركوردها ه،ياشنو ه،يتكاب، اروم اندوآب،يمهاباد، م ،يخو دژ، نيشاه

تجربه  رياخ يها را در دهه يا سابقه يب يگذشته شكستند و گرما يها خردادماه را امسال برخالف سال

 كردند.

 يبرا يغرب جانيافزود: شهرستان پلدشت در شمال استان آذربا يغرب جانيباآذر يهواشناس ركليمد

قرار  ها ينيب شيكرد، اما ظاهراً و بر اساس پ يدرجه ركوردشكن41 يماه بهار با دما نيدر آخر بار، نيچندم

 امسال باشد. يط ييدما يركوردشكن نيآخر نيا ستين

دست  رياخ يها و سال يخود در سال جار يدما نيباالتراز شهرها به  ياضافه كرد: در تابستان برخ يعبدل

 .افتيخواهند 

خطر  گر،يعبارت د به شود؛ يمطرح م يدر هر استان و شهر ياظهار كرد: كمبود آب و بحث تنش آب يو

مصرف آب و  تيريراه، مد نيموثرتر نيب نيو در ا كند يم ديكشورمان را تهد يسال و خشك يآب كم

 است. يانرژ يها حامل ريسا

 

 دهد يدر فصل بهار رخ م يغرب جانيآذربا يها درصد بارش40

. از شود يماه آغاز م ها در آن اغلب از آبان سرد است و بارش باًيتقر يها زمستان يدارا يغرب جانيآذربا

 يبارش يها فصل نياستان، بهاره و بعد زمستانه است. همچن نيدر ا ها ياغلب بارندگ ،يبارش ميلحاظ رژ

 و در شمال استان، تابستان است. زيياستان، پا در جنوب

 زهييپا يها يو بارندگ يا ترانهيمد يآب و هوا ريتأث تحت يغرب جانياستان آذربا ييآب و هوا مياقل كل
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 .دهد يرخ م ريچشمگ يها ندرت در جنوب و مركز استان بارش مختص شمال استان است و به

 يها درصد بارش40 زين يغرب جانيآذربا يكل هواشناس اداره قاتيگروه تحق سياساس اظهارات رئ بر

 درصد تابستانه است. و سه زهييدرصد پا25درصد زمستانه، 32استان بهاره، 

 يتعداد روزها نيتر شيب كيروز بوده كه به تفك88استان  يباران يمتوسط روزها ،يديگفته آزاد توح به

در  يباران يروز بوده و حداقل روزها96شت با روز و سرد122روز، چالدران با 75با  هيدر اروم يباران

 است. دهيروز به ثبت رس74پلدشت با 

پراكنده در شمال  يها است، هرچند بارش دهيرس انيامسال به پا يفصل بارندگ كه نيبا اشاره به ا يو

 شيپ يآبها در سال  است كه بارش نيا انگريب ها ينيب شيهمچنان ادامه دارد، ادامه داد: پ يغرب جانيآذربا

 .شود يآغاز م رهنگاميد 1400زييرو و پا

در استان تجربه شد؛ هرچند  يسال سال گذشته عمالً خشك10محقق حوزه آب و هوا اضافه كرد: در  نيا

 سال كيرا با  يسال ها خشك مسائل حاصل از انباشت سال شود ينم يمشاهده شد، ول يترسال 98در سال

 رفع كرد. يترسال

گذشته در شهر  يدر سال آب يغرب جانيدر استان آذربا ها يكاهش بارندگ زانيم نيرت شيگفت: ب يديتوح

 درصد بوده است.31با  هيدرصد و اروم45درصد، مهاباد با 53چالدران با 

بارش است كه نرمال بارش سردشت در  متر يليم475شهر استان با  نيتر اظهار كرد: سردشت، پرباران يو

بوده كه نشانگر كاهش  متر يليم782و در مدت زمان مشابه سال گذشته  رمت يليم681 ساله كيبلندمدت 

 هاست. بارش

 

 تر از پارسال است درصد كم13 يغرب جانيآذربا يآب سدها حجم 

 يغرب جانيآذربا يگفت: حجم آب پشت سدها زين يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد
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ها،  استفاده از آن نيبهتر يال گذشته است كه براتر از س مترمكعب كم ونيليم283درصد، معادل 21

 .شود يم يزير برنامه

استان  يمترمكعب آب در پشت سدها ونيليم35و  ارديليم كيبرآورد،  نيافزود: طبق آخر نيرهبرد اسري

 مترمكعب بوده است.318و  ارديليم كيرقم در زمان مشابه سال گذشته،  نيا كه يوجود دارد، درحال

شهر  ك،يبوكان، مهاباد، حسنلو، ساروق، زوال، در يسد شامل سدها14: در حال حاضر اضافه كرد يو

 فعال هستند. يغرب جانيدر آذربا لوهيآباد و س كرم قاج،ي، ق2ارس ،يچا آغ ،يدقنبريبارون، شه ،يچا

 

 يغرب جانيآذربا يها ها به دشت رودخانه يحجم آب ورود كاهش

 يها ها به دشت رودخانه ياظهار كرد: حجم آب ورود يغرب نجايآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 مترمكعب بوده است. ونيليم716و  ارديليم كي ،يجار يماهه سال آب در هفت زياستان ن

درصد 32مترمكعب بوده كه امسال  ونيليم 527و  ارديليحجم دوم نيگذشته ا يگفت: در سال آب نيرهبرد

 تر شده است. كم

 يبرف و باران ط يها بارش ينشانه كاهش جد  ها، آورد رودخانه يمترمكعب ونيليم811افزود: كاهش  يو

 در استان است. يجار يسال آب

 يها رودخانه ه،ياروم اچهيدر زيسه حوضه آبر ،يغرب جانياستان آذربا يا اساس آمار شركت آب منطقه بر

، 276 بيها به ترت حوضه نيا طور متوسط در هر كدام از وجود دارد و به يغرب جانيزاب و ارس در آذربا

نسبت به مدت  ها گزارش شده كه در هر سه حوضه بارش يجار يبارش در سال آب متر يليم196و  597

 هياروم اچهيدرصد، حوضه در30كاهش در حوضه زاب  نياست؛ ا افتهيگذشته، كاهش  يمشابه سال آب

 درصد بوده است.28درصد و درحوضه ارس 25
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 يسال خشك ريسدر م يغرب جانيآذربا

 اريبس يجار يسال آب يط يغرب جانيدر آذربا يكه ارائه شد، كاهش منابع آب يتوجه به آمار و اطالعات با

 يپهنه آب نيا اريدر اخت زين هياروم اچهياز حقابه در يبخش يامر موجب شده كه حت نيقابل توجه بوده و هم

شرب و هم در بخش  بخشآب هم در  نهيكه توجه به مصرف به دهد يامر نشان م ني. همرديقرار نگ

در دستور كار  تر شيرو ب شيپ يها ها و ماه در هفته ديهستند، با يكه دوبخش عمده مصرف يكشاورز

 ندهيآ يسال آب يها و آماده بارش ميدار را پشت سر بگذار دوره مشكل نيا ميتا بتوان رديشهروندان قرار گ

تر خواهد بود كه  پرآب يسال شود، يمهرماه آغاز م ولكه از ا ندهيآ يسال آب ها، ينيب شيالبته طبق پ م؛يباش

 .دارد يزنده نگه م هياروم اچهيمختلف از جمله در يها بخش تر شيب يمند بهره يرا برا ها يدواريام

 



   

 

 

214 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

فرو  متر يليم كيروزانه  رانيا تختي/ پاايدر دن نيتهران، ركورددار فرونشست زم

 19/04/1400خ خبرگزاري تسنيم مور – رود يم

 

شهر  نيا ييايتهران بستر جغراف ينيرزميز يها افت سطح آب ليدل گفت: به يكارشناس مسائل شهر كي

جهان تاكنون گزارش نشده است و  يجا  جينشست در ه زانيم ني. اندينش يفرو مدر سال  متر يسانت 36

 .ديآ يشمار م به ايدر دن نيتهران ركورددار فرونشست زم

با اشاره به فرونشست  م،يتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اجتماع در گفت يمزدآباد ييطباطبا دمحسنيس

 نياند، اظهار كرد: فرونشست زم كرده هيتشب يبمب ساعت كيآن را به  راًيشهر تهران كه اخ در كالن نيزم

 بيآس ست،يط زيمح بيمانند تخر يمختلف يامدهايپ تواند ياست كه م يشناخت نيمخاطره زم كي

 دنبال داشته باشد. را به يشهر يها ساختمان بيو تخر يشهر يها رساختيو ز ساتيرساندن به تأس

 جهينت يعيداشته باشد، افزود: فرونشست طب يو انسان يعيمنشأ طب ندتوا يفرونشست م نكهيبا اشاره به ا يو

است اما فرونشست با  يكيناميژئود يندهايسنگ نارس و فرا ونيداسياكس ،يسنگ يها هيفشرده شدن ال

و استخراج معادن  حصالاست ،ينيرزميز يها آب از سفره هيرو يمحصول برداشت و استخراج ب يمنشأ انسان

بزرگ  يها و احداث سازه جاديواسطه ا به جادشدهيها و تنش ا سنگ و كانسارها، فروچاله ل، گاز، زغا نفت

 است.

خسارت به  الب،يخطر س شيكرد: از جمله خطرات فرونشست، افزا حيتصر رانيا ياقتصاد شهر ركليدب

 يرسطحيز يها و ساختارها ها و تونل پل ،يلي(جاده، خطوط ر ها رساختيو ز ها ونيها، فونداس ساختمان

هجوم آب  شيامرتبط (افز يها آب و بخش تيريها و خطوط انتقال آب، گاز و...)، اختالل در مد (شبكه

 شيو...)، افزا يخشكسال يامدهايپ ديتشد ،يكاهش محصوالت زراع ،يساحل يشور در نواح

و ارزش  يتسيكاهش تنوع ز ،يو باتالق يمناطق تورب ونيداسياكس شيافزا ليدل به يخروج دكربنياكس يد
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 است. يكياكولوژ

 10است؛ صدها شهر ساالنه حدود  يمعضل جهان كيهرحال فرونشست امروزه  ادامه داد: به يو

 2040تا سال  نيزم يجيغرق تدر ايشده فرونشست  انجام قاتيفرونشست دارند و طبق تحق متر يسانت

ش يسال گذشته ب 10 يط يندونزقرار دهد. جاكارتا در ا ريجهان را تحت تأث تيدرصد جمع 19 تواند يم

به  تختيفكر انتقال پا به يامر باعث شده است دولت اندونز نيمتر فرونشست داشته است كه ا 5,2از 

 بورنئو باشد. رهيجز

 ريدرصد از كشور هلند ز 25كرد: در اروپا فرونشست، مسئول قرار گرفتن  حيتصر يمزدآباد ييطباطبا

ها، در هر  بغرنج است و طبق گزارش زيكشور ما ن يشست در شهرهافرون تيشده است اما وضع ايسطح در

 ونيليم كي به كيوجود دارد؛ در واقع نزد رمجازيغ ايچاه آب مجاز  كياز خاك كشور  لومترمربعيدو ك

 حلقه چاه در كشور وجود دارد.

 يها نرخ نيبا باالتر يشهرها انيم رانيا يشهرها ن،يطبق گزارش گارد نيخاطرنشان كرد: همچن يو

. مشخص است كنند يسقوط م نيزم ريبه ز متر يسانت 25فرونشست در جهان قرار دارند كه هر سال 

 شتريب ترا سرعت ببخشد و به فرونشس ينيرزميز يآبخوانها هيتخل توانند يم يخشكسال يطوالن يها دوره

 است. يريشگيو پ تيريقابل مد گر،يد يشناس نيزم يها دهيپد يخالف برخ دامن بزند اما فرونشست به

 قياز طر يرو بود ول مشكل روبه نياول قرن گذشته با ا مهيژاپن در ن نكهيبا ابراز ا يمسائل شهر كارشناس

شهر تهران  مشكل را حل كرد، گفت: درباره كالن نيا ينيرزميز يقواعد و مقررات مربوط به آبها

تهران، بستر  ينيرزميز يها سطح آبافت  ليدل موضوعات است؛ به نيتر از ا كننده گزارشها نگران

 .ندينش يدر سال فرو م متر يسانت 36 يعني متر، يليم كيشهر روزانه  نيا ييايجغراف

جهان تاكنون گزارش نشده است و تهران ركورددار  يجا  جينشست در ه زانيم نياضافه كرد: ا يو

ها  مترمكعب از چاه ارديليم 4د . در استان تهران ساالنه حدوديآ يشمار م به ايدر دن نيفرونشست زم
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ن استان وجود يهستند در ا رمجازيآنها غ سوم كياز  شيهزار حلقه چاه كه ب 50و حدود  شود يبرداشت م

 دارد.

 ساتيتأس نكهيدر ارتباط با فرونشست تهران عالوه بر ا گرياظهار كرد: موضوع مهم د يمزدآباد ييطباطبا

فرونشست  يدر مناطق دارا رهينفت و غ يخطوط مترو، انبارهاآهن،  مانند راه يمهم يها رساختيو ز

است  تختيپا بجنوب و جنوب غر نيرنشيفق ريپذ بيآن با مناطق آس يقرار دارند، انطباق نسب ديشد

آن نرخ  فرونشست از سال  يو حوال ينيخم يكه در محدوده بزرگراه آزادگان، شهرك مصطف يا گونه به

 ه است.برابر شد 3از  شيب 99تا  95

كه  بلعد يگفت، فرونشست، فرودستان و فقرا را م توان يدرباره شهر تهران م نيخاطرنشان كرد: بنابرا يو

. شود يم ادآوريقشر ضرورت توجه دوچندان به مسئله را  نيا يريپذ بيخود با توجه به آس امر خودبه نيا

آب در  تيريمد نشست،تعد فروپساب و استفاده از پساب در مناطق مس قيتزر ها، يكنترل گودبردار

 يها وهيآنها، اصالح ش يقنوات و مشخص كردن متول يسبز، سامانده يمصارف فضا يبرا هايشهردار

 توان ياست كه م يياز جمله روشها رمجازيغ يها در مزارع جنوب شهر، كنترل و برخورد با چاه ياريآب

 كنترل كرد. ياديفرونشست را تا حدود ز
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آب و حل  نيامروز استان كرمان در وهله اول تأم ازين و راور: نمردم كرما ندهينما

 ينيرزميز يها مترمكعب آب از سفره ارديليم1/1ساالنه  برداشت؛ است يسال مشكل خشك

 20/04/1400روزنامه سبزينه مورخ  – استان كرمان

 

با  انينيشيها مواجه بوده است و پ همواره با كمبود بارش خشك، مهيخشك و ن يكرمان با آب و هوا استان

نعمت ارزشمند استفاده  نياز ا زيبرانگ نيتحس يتيريكهن و با مد ياريآب ستميس يها و طراح حفر قنات

و كاهش نزوالت  يلسا بروز خشك م،ياقل رييتغ ر،ياخ يها سال ياست كه ط يدر حال ني. اكردند يم

 يها و منابع آب سفره ،ينيرزميز يها از آب هيرو يو برداشت ب رمجازيغ يها در كنار حفر چاه يآسمان

 نيا يمنف اريبس راتيشاهد تأث رياخ يها در سال كه يطور كرده است، به هيتخل ياديز اريرا تا حد بس استان

 .ميا استان بوده نيا بو آب شر يمحصوالت كشاورز تيو كم تيفيمعضل در كاهش ك

بنا شده است، اما در سال  يكشاورز هياستان كشور بر پا نيتر عنوان بزرگ گفت اقتصاد كرمان به ديبا

استان  يها سارها و قنات در دسترس ندارند و چشمه يو مزارع، آب ها نيزم ياريآب يكشاورزان برا يجار

  بهشتيو ارد نيفرورد ستان،ا نيسال در ا يها ماه نيتر اگرچه پرباران ني. همچنشوند يتر م آب هر روز كم

 .افتهيدرصد كاهش 70از  شيبا سال گذشته ب سهيها در كرمان در مقا ماه نيها در ا است، اما بارش

كرمان را  يآب يهنگفت كه نتوانست درد ب يها نهيبا هز ييها و انجام طرح يآب يهشت سال ب ن،يب نيا در

كه رتبه اول  ياستان كشور دارد؛ استان نيتر آب بزرگ نيدولت در تأم يدوا كند، نشان از كارنامه منف

كه  يمركبات و گردو و... را در كارنامه خود دارد؛ استان ديخرما، رتبه سوم تول ديپسته، رتبه دوم تول ديتول

اند و  را به خود اختصاص داده يرتبه نخست مل يزيهشت محصول جال ديدر تول اش يجنوب يها شهرستان

بست  به بن يمنابع آب نيتأم نهيدر زم كند، يو روانه بازار م ديتن انواع محصوالت را تول ونيليم5/4ساالنه 

 است. دهيرس



   

 

 

218 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ها هشدار  آب و سال داريبدون توجه به منابع پا يتوسعه كشاورز يبرا يزير ها برنامه گفت سال توان يم

بلندمدت  يها يزير در استان و لزوم برنامه يآب يمجلس در خصوص ب ندگانيها، كارشناسان و نما رسانه

مواجه شده  يجد شكلمآب شرب هم با  نيتأم ياستان برا نيماند و حاال ا جهينت يمسئوالن ب ياز سو

مشغول به كار  ياستان در بخش كشاورز نينفر از ساكنان ا ونيليم5/2است كه  يدر حال نياست. ا

 كشت و زرع ندارند. يبرا يهستند، اما آب

مترمكعب آب از  ارديليم1/1است كه ساالنه  يحد در كرمان به ينيرزميز يها از آب هيرو يب برداشت

از  يخال ييها كرمان حاال به چاله يها از آبخوان ياريو بس شود ين برداشت ماستا ينيرزميآب ز يها سفره

چندان دور  در رفسنجان اشاره كرد كه در گذشته نه ايبه چاه در توان يطور مثال م شده است؛ به  ليآب تبد

 است. ريها در دل كو انسان يريتدب ياز ب نيدهان بازمانده زم هيمملو از آب بود و حاال شب

عنوان  كرمان اشاره كرد كه به هيدر حاش ارآباديدر دشت اخت نيبه فرونشست بزرگ زم توان يم نيهمچن

كه در  ييجا شود؛ يم ادياز آن  يدر مجاورت مناطق مسكون نيفرونشست خطرناك زم يها از نمونه يكي

 شد. جاديشهر ا هيبزرگ در حاش يا دهان باز كرد و حفره نيشب زم كي

 يها آب در دشت اندازه ياستان و شورشدن ب يجنوب يها در دشت نيزم يدرپ يپ يخوردگ ترك

 يها نيدر زم شد يها م آب نياز ا كن نيريش و كرمان كه تنها با نصب آب رجانيرفسنجان، زرند، س

 گريها هم د چاه نيشد كه هم يآب كرمان طوالن نيتأم نهيقدر تعلل در زم استفاده كرد، اما آن يكشاورز

 ندارند. يآب

 

 انتقال آب از صفاررود شكست خورد طرح 

طرح انتقال آب از سد صفاررود به  ،يدولت روحان ييزمان با چهارسال ابتدا ذكر است كه هم انيشا

 و تعارضات مختلف همراه شد. يطيمح ستيبا مشكالت ز تيكرمان مطرح و درنها
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نام احداث شد، آب  نيبه هم يا رودخانه يطرح قرار بود از سد صفارود در شهرستان رابر كه رو نيا در

در كرمان  ينيحس رزم يطرح كه در زمان استاندار نيا ياجرا يشرب به شمال كرمان منتقل شود. برا

مترمكعب آب به  ونيليم700پروژه  نيانجام شد و قرار بود در ا يفراوان يا خورد، مانور رسانه ديكل

 شهر شمال كرمان منتقل شود.10

و كامالً  كند يطرح، مشكل آب كرمان را رفع م نيداشت ا ديتأك امير آن اوقت كرمان د استاندار

 تومان برآورد شد. ارديليم 500و  هزار كي زيطرح ن نيا ياجرا نهيشده است و هز يكارشناس

كرمان حفر شود كه از آن  يمرتفع مركز يها در عمق كوه لومتريك38طول  به يقرار شد تونل نيهمچن

از  يو مسئوالن مل يخبرنگاران كرمان ديبازد ي. بارها تورهاشد يم ادي انهيتونل خاورم نيتر عنوان بزرگ به

 ياهال يها در كنار مخالفت امابرسد،  جهيكوتاه به نت يطرح در زمان نيپروژه برگزار شد و قرار بود ا نيا

 يسال خشك ،يمطالعات يها مناسب طرح يعدم اجرا ت،يريهمچون سوءمد يجنوب استان، عوامل

سال از  نرسد. حال شش جهيطرح به نت نيموجب شد ا يطيمح ستيز هيكمبود اعتبار و عدم توج سابقه، يب

تر  خط انتقال آب شده، اما كم وتومان صرف احداث تونل  اردهايليو م گذرد يپروژه م نيا ياجرا

 طرح حرف بزند. نيدر خصوص سرانجام ا كند يدر استان كرمان رغبت م يمسئول

سد صفارود  كه نيمطرح است و جالب ا يهنوز در خصوص مطالعات طرح سؤاالت كه نيتوجه ا قابل نكته

تومان اعتبار  ارديليم390احداث كامل آن به  ينشده و برا  ليشهر رابر قرار دارد، هنوز تكم يكيكه در نزد

 است. ازين

 يسد برا نيكرمان است، اما ا مناطق استان نيتر از پرباران يكيرابر،  كه نيبا وجود ا كه نيا گريد نكته

 رو هستند. آب شرب با چالش روبه نيتأم يشهر رابر هم برا يبا مشكل مواجه است و اهال يريآبگ

رودخانه  يها سرشاخه نيتر از مهم يكياستان كرمان كه رودخانه صفارود را  يجنوب ياهال يها دغدغه

كه  انيروزها در جنوب كرمان جازمور ني. استين يپوش چشم قابل زين دانند يدر جنوب كرمان م رود ليهل
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 ليدل منطقه به نياطراف ا ريو عشا يشده و اهال هاست خشك  است، ماه رود ليهل زيحوضه آبر نيتر مهم

 شده.  ليتبد وعلف آب يب يابانيمنطقه به ب نياند و ا از منطقه كوچ كرده يسال خشك

 آب يو ب نهيتومان هز اردهايليم فيخورد و تكل ديكل يركارشناسيطرح غ نياست كه چرا ا نيسوال ا حال

 شود؟ يماندن شمال كرمان چه م

 

 شود ديتشد ديجنوب كرمان نبا يآب يب

در استان كرمان به  ديشد يسال مجلس با اشاره به وقوع خشك ياقتصاد ونيسيكم سيارتباط، رئ نيهم در

همه مناطق استان  ازيباشد و ن پارچهكيصورت  به ديمردم كرمان با يآب برا نيتأم تيريمهر گفت: مد

 شود. نيتأم

 نيا يدانست و اظهار كرد: اگر اجرا يجنوب كرمان را جد ياهال يها دغدغه يميپورابراه محمدرضا

 نيدر ا يتر شيب ريتداب ديبا شود، يمنطقه م نيا يو خسارت به كشاورز يسال خشك ديپروژه موجب تشد

 شود. دهيشيخصوص اند

پروژه  كي ياجرا دياما نبا م،يتابع نظرات كارشناسان باش ديپروژه همه با نير خصوص اادامه داد: د يو

 باشد. داريپا ديبا نهيزم نياز استان ضربه بزند و توسعه در ا يبه بخش

شهر  يكيخط لوله از نزد نيبه كرمان گفت: ا فارس جيخط انتقال آب خل يبا اشاره به اجرا يميپورابراه

آب به شهر  نياز ا يدرخواست انتقال بخش رو،يل گذشته بارها با تماس با وزارت نو سا گذرد يكرمان م

مشكل آب كرمان تا  ،طرح نيا يبا اجرا مينشده است و اعتقاد دار ياتيكه هنوز عمل ميكرمان را داد

 .شود يرفع م يحدود

بزرگ  يشهرهاآب  نيرا با توجه به مشكالت تأم يسال و خشك يآب يمجلس ب ياقتصاد ونيسيكم سيرئ

 كند. يزير رفع آن برنامه يبرا ديبا زدهميدانست كه دولت س يضرور يازهاياز ن يكياستان كرمان، 
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 در كرمان يسال رفع معضل خشك يبرا يفور يزير برنامه لزوم

امروز استان  ازيخصوص گفت: ن نيدر ا زين ياسالم يمردم كرمان و راور در مجلس شورا ندهينما گريد

 است. يسال و حل مشكل خشك يمنابع آب نيحله اول، تأمكرمان در مر

 زدهم،يمجلس از دولت س يها ندهينما ياصل يها از خواسته يكي كه نيا انيبا ب يزاهد يمحمدمهد

آب شرب مراكز  نياست، افزود: در مرحله اول تأم يسال رفع مشكل خشك يبرا يفور يزير برنامه

 ظمشاغل موجود در استان كرمان حف ديدر مرحله دوم، با برخوردار است و ييباال تياز اهم يتيجمع

 شود.

با مشكالت  يزود نشود، به دهيشيدر استان اند يآب يو ب يسال خشك يبرا يحل كرد: اگر راه انيب يو

 شد. ميمواجه خواه يو اقتصاد ياجتماع يجد

در دستور  ديبااز هدررفت آب در استان كرمان  يريكشت و جلوگ يكرد: اصالح الگو حيتصر يزاهد

 يباق يزمان رايشود، ز زيجداً پره ديخصوص با نيو از هدررفت وقت در ا رديقرار گ يكار مسئوالن استان

 اند. گذشته وقت تلف كرده يها نمانده و متأسفانه دولت

آب  نيمشكل تأم دياعتقاد دارند با يمجلس همگ يها ندهيكارشناسان و مردم كرمان در كنار نما هرچند

كه  يا هيتومان سرما اردهايليسرانجام م ستيشود، اما مشخص ن يريگيو در اسرع وقت پ يت جدصور به

 .شود يپروژه به كرمان شده، چه م نيصرف احداث تونل صفاررود و خط انتقال آب ا
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 يها دستگاه ييافزا مسئوالن و هم يعزم جد ن،ياز گسترش فرونشست زم يريجلوگ

روزنامه  – نيو فرونشست زم يعامل هدررفت منابع آب ت،يريسوءمد؛ طلبد يمختلف را م

 22/04/1400سبزينه مورخ 

 

منابع شده  نيا هيوارد و باعث تخل ينيرزميبه منابع آب ز ياديز اريدر كشور فشار بس ريچهار دهه اخ يط

شده كه  يمصنوع يسال نوع خشك كي جاديباعث ا ينيرزميمنابع آب ز هيتخل گر،يد انياست؛ به ب

 دآمدنث واركه باع ييها از مناطق كشور را رقم زده است؛ فرونشست ياريدر بس نيفرونشست زم

بر اساس  نياست. همچن ينادرست منابع آب تيريآن، مد يخواهند شد كه علت اصل ينيخسارات سنگ

 يا سابقه يب يسال خشك يدر سال جار ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك ياعالم مركز مل

وپنجه نرم  دست ديشد يسال مناطق كشور با خشك تر شيمناطق كشور رخ داده است و ب يدر برخ

بحران سازمان  تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيرئ فه،يبه گفته احد وظ كه يطور به كنند، يم

 يها نيزم ياريآب يراهكارها را برا نيتر صرفه به ديكشور به آب، با يآب ازين شيبا وجود افزا ،يهواشناس

چراكه مشكل فرونشست  د،ده كراستفا ينيرزميز يها از آب مالحظه يب ديبه كار گرفت، اما نبا يكشاورز

 خارج كند. يستيز طيما را از شرا نيسرزم تواند ياست و م يجد اريدر كشور بس نيزم

نسبت به ضرورت  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيكه رئ يطيشرا در

ها، مراتع و  ن جنگلسازما سيبه گفته مسعود منصور، رئ كند، يم ديتأك نيتوجه به مسأله فرونشست زم

 نيزم تفرونشس دهيپد رد،يگ يتر در كشور مورد توجه قرار م كه كم ييها از چالش يكي زين يزداريآبخ

 .ميدار نيدر سال فرونشست زم متر يسانت30تا  10 نيكشور ب يها عرصه يحاضر در برخ  است و در حال

 

 آب مواجه هستند يمنف النيمهم كشور با ب يها دشت 

با  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليارتباط، مد نيهم در
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 طيگفت: شرا سنايدر كشور به ا نيو فرونشست زم ينيرزميآب ز يها سفره يبحران تياشاره به وضع

 يطيشرا نيچنشود، اما اگر  ينيرزميفشارها بر منابع آب ز شيممكن است سبب افزا رانيدر ا يسال خشك

كه  ييرا از دست خواهند داد و هشدارها اتيح ديفرصت تجد ينيرزميمنابع آب ز م،ينكن تيريرا مد

 خواهد شد. ليتبد تيبه واقع شود، يداده م نيدرخصوص فرونشست زم

مهم كشور با  يها باالست و دشت اريبس رانيمتأسفانه نرخ فرونشست در ا پور، نيگفته ابوالقاسم حس به

درصد از 67را در  يدشوار طينامناسب، شرا يبردار بهره گر،يد يمواجه هستند. از سو آب يمنف النيب

ممنوعه و  يها خوانعنوان آب ها به آبخوان نيكشور به وجود آورده و باعث شده است كه ا يها آبخوان

 شوند. يمعرف متر يسانت35از  شيفرونشست ب يها با نرخ يبحران

 

 ها رساختيبر ز نيفرونشست زم ريتأث 

 ريها تأث تنها بر آبخوان شود، يدر كشور كه از آن به عنوان فاجعه قرن نام برده م نيفرونشست زم تبعات

 .گذارد ينم بينص يب زيرا ن يشهر يها رساختيبلكه ز گذارد، ينم

مثل  ياتيح يها انيشر طيبر شرا نياظهار كرد: فرونشست زم زين يعيمخاطرات طب يكارگروه مل ريدب

و ممكن  شوند يها و خطوط دچار انحنا م لوله نيا كه يا گونه آب، گاز و فاضالب موثر است، به يها لوله

 شوند. يختگياست دچار گس

 كي يختگيگس كه يطور  به م،يرا در حادثه شهران شاهد بود يتيوضع نيافزود: نمونه چن يالله تيب يعل

 يموجب نشت فاضالب رو تواند يب هم مفاضال يها لوله يختگيكرد. گس جاديا ياريلوله گاز بحران بس

 وجود آورد. شود و بحران به نيزم

 

 ينيرزميز يها آب سفره يكسر يدر پ نيرم فرونشست 

نمك قم كه شامل  اچهيدر حوضه در ينيرزميآب ز يها گفت: سفره يبا ذكر مثال زيكارشناس آب ن كي
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مخزن  يمترمكعب كسر ارديليم22دشت كرج و دشت ساوجبالغ است، اكنون  ن،يقزو ن،يورام يها دشت

متر  يسانت40تا  30 نياست كه ساالنه در دشت ورام يحد ها به سفره نيبرداشت از ا زانيدارد و م

دشت خطوط انتقال گاز، نفت، اتوبان  نياست كه در جنوب ا يدر حال نيا دهد؛ يرخ م نيفرونشست زم

و همچنان  شود يمسأله نم نيبه ا ي، اما توجهقرار دارند كه در شرف نشست هستند يالملل نيو فرودگاه ب

 .شوند يبه آب دارند، كشت م ياديز ازيكه ن يكشاورز محصوالت 

 

 نيبر فرونشست زم يرسان فرسوده آب يها ستميس ريتأث

ترك و  جاديبر ا كه عالوه يا گونه به گذارد، ينم بينص يها را هم ب ساختمان نياست فرونشست زم يگفتن

 كند يمقاومت نم زيزلزله متوسط ن كيكه در برابر  شود يم فيضع يقدر آن به ين، پشكاف در ساختما

انتقال آب  يميفرسوده و قد يها ستميس قيهدررفت آب در شهرها از طر ني. همچنشود يم بيو تخر

 .گذارد يم ريتأث نيهم بر فرونشست زم يشهر درون

مانند تهران،  ييشهرها يشهر د آب دروندرص30از  شيآب، ب گريكارشناس د كي ع،يرف نيگفته حس به

بر  . عالوهرود يهدر م يشهر انتقال آب درون يميفرسوده و قد يها ستميس قيو مشهد از طر رازيش ز،يتبر

 .شود يم نيشدن خاك و فرونشست زم باعث سست ن،يا

 

 نيكاهش فرونشست زم يها برا اقدامات سازمان جنگل 

خطر  نيدرصدد كاهش ا يها با انجام اقدامات دستگاه يبرخ ن،يخطر فرونشست زم شيتوجه به افزا با

 يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركلياند. به گفته مد برآماده

 جهيو در نت يترسالدر دوران  ها البيس رهيسبب ذخ يدار و آبخوان يزداريآبخ يها تيفعال يكشور، اجرا

شده  نيتدو ييها جهت برنامه نيكه در ا شود يم يسال در زمان خشك ينيرزميابع آب زكاهش فشار بر من
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 و در دست اجراست.

البته در فصل آب قانون  شود؛ يكشور هم اجرا م يها در آبخوان البيپخش س يها افزود: طرح پور نيحس

 ينيب شيدر كشور پ يارد و آبخوان يزداريآبخ يها طرح ياجرا يبرا ياعتبار بار نياول يبرا 1400بودجه

پروژه  كي ياجرا يابر ديتومان) و شا ارديليم22كم است (حدود  اريمبلغ بس نيشده، اما متأسفانه ا

مشرف به  زيآبخ يها و گسترده حوضه عيعنوان با سطح وس چيه مبلغ به  نينباشد. ا يهم كاف يزداريآبخ

 ندارد. يو ممنوعه و البته مخاطره فرونشست همخوان يبحران يها دشت

از  شيطور متوسط ب به يدار مترمكعب و هر هكتار آبخوان530 ،يزدارياضافه كرد: هر هكتار آبخ يو

در خاك و » آب سبز« رهيذخ تيو موجب تقو دهد ينفوذ م نيمترمكعب آب را در سال به زم هزار كي

 .شود يها م ها و قنات ها، چشمه در آبخوان چاه »يآب آب«

است و  نياز راهكار حل مسأله فرونشست زم يبخش ،يدار آبخوان ديبدون تردكرد:  ديتأك پور نيحس

 ها باشد. نجات آبخوان يفرصت ما برا نيآخر نيا ديشا

 

 نيكاهش فرونشست زم يبرا روياقدامات وزارت ن 

 ينيرزميآب ز يها كه مانع از برداشت آب از سفره ييها طرح يگفت: اجرا باره نيدر ا زين روين ريوز

هفتم جنوب شرق  خانه هيها وارد مدار شدن تصف طرح نيدارد كه از جمله ا يا كننده نيينقش تع ند،شو يم

نفر در مناطق  ونيليدوم ودآب شرب حد نيتأم خانه، هيتصف نياز ا يبردار با بهره كه يطور تهران بود، به

 .رديگ يپس از سد ماملو صورت م نياستان تهران از ا يها شهرستان يمختلف تهران و برخ

مصارف مختلف اشاره كرد و ادامه داد: پساب با  يبرا شده هيبه استفاده از پساب تصف انياردكان رضا

برداشت آب در  يها در عوض چاه زانيو به همان م ميده يمناسب را به كشاورزان جنوب تهران م تيفيك

از  يريجلوگو  ينيزمريز يها حفظ آب يبرا يخوب اريكه قدم بس ميكن يرا ممنوع م هيمحمد دانيم
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 است. نيفرونشست زم

 

 ميريرا بگ  فرونشست يجلو ميتوان يها م آبخوان تيتقو با

 متر يسانت20متوسط فرونشست در تهران ساالنه حدود  زيتهران ن يا شركت آب منطقه رعامليگفته مد به

فرونشست  زانيم نياالترب ني. همچنميريها را بگ فرونشست نيا يجلو ميتوان يها م آبخوان تياست و با تقو

 است. نيو مربوط به دشت ورام متر يسانت38 زين

تهران،  ينيرزميمترمكعب آب ز ونيليم350كه از  ميا كرده يزير رضاپور اضافه كرد: برنامه وسفي

قرار شده  ها، يو بر اساس تفاهمنامه منعقدشده با شهردار ميتر برداشت كن مترمكعب آب كم ونيليم270

 م.يآن پساب ده يبه ازا ابد،ي يسد اختصاص م يكه اكنون به فضا يرمكعب آبمت ونيليم145

 

 نيكاهش فرونشست زم يبرا ييشنهادهايپ

كارشناسان و مسئوالن، ضمن انتقاد  يبعض رو،يوزارت ن يشده از سو اقدامات انجام يوجود انجام برخ با

 .كنند يا مطرح مر ييشنهادهايپ ن،يوزارتخانه در كاهش فرونشست زم نياز عملكرد ا

 ميديشده است، گفت: هنوز ند يعموم نيسال است كه فرونشست زم حدود پنج كه نيا انيبا ب يالله تيب

از  يريجلوگ يعنوان مثال برا صورت گرفته باشد؛ به نهيزم نيدر ا يا اقدام خاص و قابل مشاهده كيكه 

كه  يشود؟ زمان ستفادهها ا روش نياز ا كه دينيب يمطرح شد، اما كجا م نينو ياريآب يها وهيفرونشست ش

موارد  ني. اگر تمام اافتاد يو فرونشست اتفاق م كند يافت م ينيرزميآب ز م،يداشته باش ياديز ياريآب ازين

است كه  يدر حال نيا م؛يدار يمنابع آب تيريبه مد ازيكه ن ميرس يم جهينت نيبه ا م،يكن يبند را جمع

واقعا گم  نيآن فرونشست زم يآب و در پ موضوعدارد كه  يمتفاوت يها قدر شعبه آن رويوزارت ن

 .شود يم
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نظر  نشده است. به دهيهدررفت آب د زانيم نيحل ا يبرا يتيريبرنامه مد چيهم معتقد است ه عيرف

 ريو تعم رييسد در كشور، تغ ضابطه ياحداث ب يجا و شركت آب و فاضالب به روياگر وزارت ن رسد يم

از  يريرا در دستور كار خود قرار دهند، در جلوگ يو كشاورز يال آب درون شهرانتق يها ستميس

 خواهد داشت. يقابل توجه ريهدررفت آب و حفظ منابع آب كشور تأث

فرونشست  يبرا ديكه با يا مسأله نيكرد و گفت: اول ديبرداشت تأك بر ضرورت كنترل اضافه زين پور نيحس

است  ازياست. ن ينيرزميز يها ها و نظارت بر برداشت از آب برداشت هكنترل اضاف م،يبه آن توجه كن نيزم

 .ميكن يبردار خود بهره ياز منابع آب نيسرزم يداريكه با نگاه پا

شكننده است و  اريكشور بس يو منابع آب ستيز طيمح تيوضع كه نيا انيهم ضمن ب يخوانسار يموسو

 يامور وابستگ ريو سا دياظهار كرد: اقتصاد، تول  ،ميا دهيرس يآب يبه ورشكستگ رانيگفت در ا توان يم

و  اوراناز مش يرو، الزم است كه در دولت بعد نيو آب دارند. از ا ستيز طيبه مح ميرمستقيغ

از جمله  ياستفاده شود تا بتوان بر معضالت ستيز طيو مح يآب، كشاورز نهيمتخصصان مجرب در زم

 ريناپذ به مرحله بازگشت دنياز رس شيپ گرد و خاك تا  زشيها و خ شدن تاالب خشك ن،يفرونشست زم

 كرد. يريجلوگ

شود؛  تيريمد ريبا تدب ديكه با يتيانكار است؛ واقع رقابليغ يتيواقع رانيدر ا يآب گفت بحران كم ديبا

دارد؛  يرا در پ نيبلكه فرونشست زم كند، يرا حل نم يتنها مشكل نه يآب ريذخا هيرو يمصرف ب نيبنابرا

 رو،يمانند وزارت ن لفمخت يها دستگاه ييافزا مسئوالن و هم يعزم جد ازمنديكه كاهش آن ن يمشكل

بودجه مناسب از  ينيب شياز پ دينبا انيم ني. در اهاست يو شهردار يزداريمراتع و آبخ ها،  سازمان جنگل

 .چربد يها هم م طرح نيبر بهتر يخال بيقانون بودجه غافل شد، چون زور ج قيطر
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 22/04/1400روزنامه همشهري مورخ  – قرمز تيدر وضع يان آببحر

 

آب به مخازن سدها  يورود يدرصد47به كاهش  ،يجو يها آمار بارش يدرصد52و سقوط  يخشكسال

آب را  كياستراتژ ريآب از سدها، عمالً ذخا يرهاساز رانهيسختگ تيريمنجر شده و با وجود مد

 درصد كاهش داده است.30

هوا، عنوان  يدما شيو افزا يبارندگ زانيبا كاهش م 1399 -1400 يسال آب ،يگزارش همشهر به

آب  رهيذخ تيكه از وضع يرا از آن خود كرده و با توجه به آمار و ارقام رياخ قرن ميسال ن نيتر خشك

درست مصرف، سخت و  وهيبه ش يبنديمصرف و پا قيدق تيريعبور از آن جز با مد شود، يسدها منتشر م

 خواهد بود. نهيپرهز

 

 و احوال سدها حال

(اول  يجار يسال آب ياست كه از ابتدا نياز ا يحاك رانيمنابع آب ا تيريشركت مد يآمارها نيتر تازه

كه نسبت  دهيرس متر يليم146در كشور به  يجو يها زشيارتفاع ر نيانگيم رماه،يت20) تا شامگاه 1399مهر

 رياخ قرن ميدر ن يمتر يليم230 نيانگيبا م سهيدرصد و در مقا52سال قبل  يمتر يليم304 نيانگيبه م

شرق با كاهش  يمرز زيحوضه آبر يجار ياطالعات، در سال آب ني. طبق ادهد يدرصد كاهش نشان م37

 اچهيدر زيرا تجربه كرده و حوضه آبر يبارندگ طيشرا نينسبت به سال قبل بدتر يبارندگ يدرصد71

مربوط  يآمارها ط،يشرا نيبرخوردار بوده است. در ا يافت بارندگ نيدرصد كاهش از كمتر17با  هياروم

به مخازن  ي، مجموع آب ورود1400رماهيت18تا  1399از اول مهر دهد ينشان م زيسدها ن يآب تيبه وضع

قبل،  يكه نسبت به مدت مشابه در سال آب دهيمترمكعب رس ونيليم290و  ارديليم27كشور به  يسدها

و  ارديليم51گذشته،  ياست كه در مدت مشابه سال آب يدر حال نيا دهد؛ يدرصد كاهش نشان م47



   

 

 

229 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يدرصد52واسطه افت  كه به تيوضع نيكشور شده بود. ا يمترمكعب وارد مخازن سدها ونيليم700

دنبال داشته كه درصورت  آب در مخازن را به يموجود يرصدد30بروز كرده، كاهش  يجو يها بارش

 .كند يتر م سخت يعبور از خشكسال يكار را برا نده،يدر سال آ يتداوم خشكسال

 يآب به سدها، حجم خروج يو افت ورود يكاهش بارندگ هيدر سا دهد، يكه آمارها نشان م آنگونه

 ونيليم860و  ارديليم28به  ريت18تا  يجار يآبسال  يشده و از ابتدا تيريمد زيكشور ن يآب از سدها

مترمكعب) از كاهش  ارديليم44گذشته ( يبا مدت مشابه سال آب سهياست كه در مقا دهيمترمكعب رس

 سابقه يب شيافزا ليدل توجه است كه امسال، به قابل زينكته ن نيبرخوردار شده است. البته ا يدرصد34

 ريمثال ذخا يكرده و برا دايپ شيرتفاعات مشرف به سدها افزادر ا يبرف ريهوا، سرعت ذوب ذخا يدما

 نده،يدر سال آ يخشكسالدر صورت تداوم  رو نيكرده است؛ ازا دايكاهش پ ششم كيبه  انيسد لت يبرف

مواجه خواهد شد. فعالً  يتر يآب سدها با كاهش جد ريبود و قطعاً ذخا يدتريمنتظر تبعات شد ديبا

با  سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم560و  ارديليم25كشور به  يسدهاحجم آب موجود در مخازن 

 .دهد يدرصد كاهش نشان م30گذشته حدود  يمترمكعب در سال آب ونيليم110و  ارديليم36 رهيذخ

 

 يخشكسال تبعات

مصرف آب در  يو اصالح الگو نيسرزم شيبه آما يتوجه يو ب رانيبلندمدت در ا يها يخشكسال تداوم

 تيدشت با وضع300از  شيدشت كشور، ب606و صنعت، باعث شده از مجموع  يكشاورز ياه بخش

 سيمهاجرت گسترده منجر شده است. رئ يريگ به شكل ماًيمسئله مستق نيمواجه شوند كه ا يقرمز و بحران

 از كشور ييها مسئله سبب شده تا بخش نيهم نكهيبا اشاره به ا يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم

مخاطره موجود در 43گفت: از مجموع  م،ياز سكنه شده و مهاجرت از جنوب به شمال را شاهد باش يخال

» از درمان است هب يريشگيپ«و مشكل آنجاست كه به موضوع  افتد ياتفاق م رانيمخاطره در ا34جهان، 
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هوا  يبا اشاره به گرم نيعلوم زم يو فناور يدر مراسم افتتاح مركز نوآور ،يديشه رضاي.  علمياعتقاد ندار

سبب اضافه برداشت  يافزود: خشكسال ،يخشكسال دهيمواجهه چندساله با پد نيو همچن يمياقل راتييو تغ

ها از  آبخوان نيهمچن انجامد، يم نيزم ونشستشده كه در ادامه به بحران آب و فر ينيرزميز يها از آب

دنبال دارد.  معاون  را به نيموارد رانش زم يدر برخ و افتد يبه راه م البيس ،يرفته و با اندك بارندگ نيب

از سواحل مكران و در  لومتريك300طور نمونه ما با رهاكردن  صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به ريوز

كه  يدر حال م؛يا وارد كرده ينيرزميبه منابع آب ز ياديمناطق، فشار ز ريو توسعه در سا ينيعوض كارآفر

در كنار سواحل قرار دارند و صنعت و  يا توسعه يها طرح نيتر شهرها و بزرگ نيدر جهان پولدارتر

 است. كيتجارت به سواحل نزد
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 23/04/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - تهران چقدر است؟ يها فرونشست دشت

 

تهران را در هر سال حدودا  يها تهران فرونشست در دشت يا شركت آب منطقه رعاملي: مد اقتصاد يايدن

متر در حال 1/ 5سانت تا  45از  زيتهران ن يها متر اعالم كرد و گفت: سطح آب در دشت يسانت 25 نيب

 كاهش است.

تهران گفت:  يها فرونشست دشت تيدر درباره وضع يخبر يرضاپور در نشست وسفي »سنايا«گزارش  به

 يكه برا ميها هست موجود شاهد فرونشست در دشت لياز پتانس شيب ينيرزميز يها برداشت از آب ليدل به

 يها آن چاه اسكه براس ميا را در نظر گرفته ييها برنامه يبخش مساله در قالب طرح تعادل نيجبران ا

افزود:  ينيرزميز يها حفاظت و حراست از آب تيبر اهم ديبا تاك ي. وميكن يرا متوقف م رمجازيغ

دشت  نيدر ا ينيرزميسانت تراز آب ز 20متر و  كي كه يطور است؛ به نيافت در دشت ورام نيشتريب

با  زيآبسرد ن  -هومند  شتدر د نيبر ا تهران گفت: عالوه يا شركت آب منطقه رعاملي. مدابدي يكاهش م

اما عمده  رسد، يسانت م 60كاهش به  زانيم زيها ن دشت هي. در بقميكاهش دو متر و دوسانت مواجه هست

 نيا يبا اشاره به اقدامات صورت گرفته برا يآبسرد است. و -و دشت هومند  نيمشكل در دشت ورام

 يو رو ميقرار داد يفعال هستند مورد بررس كهرا  ييها در ابتدا چاه يموضوع افزود: در بحث تعادل بخش

صورت  ياقدامات زين يمصنوع هيدر بحث تغذ نيبر ا از آنها كنتور هوشمند نصب شده است عالوه يبرخ

 كامال مشهود است. اريته كه اثرات آن در دشت شهرگرف

صورت  ياقدامات زين شود يم ديكه تول ييها پساب قياز طر يمصنوع هيدر بحث تغذ نكهيا انيبا ب رضاپور

 نيا مي. اگر بتوانميكن يكه برداشت شده را با پساب پر م ييها آب يخال يكه جا يا گرفت گفت:  به گونه

 .ابدي يها بهبود م دشت تيوضع ميببر شيشكل پ نياقدامات را به هم
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خبرگزاري مهر مورخ  – به وسعت خوزستان يغم ميهورالعظ مهمان؛ ادداشتي

25/04/1400 

 

 يها سال گذشته و انتقال آب از سرشاخه 30 يآب ط يسازه ا تيريبا انتقاد از مد ستيز طيفعال مح كي

 و سازه محور دانست. يربومياز توسعه غ يرا ناش ميهورالعظ يكنون تينقاط كشور، وضع گريكارون به د

 تيريدر بخش مد داري: توسعه پانوشت ستيز طيفعال مح زادهيمهر؛ فرزاد عل يخبرگزار _جامعه گروه

انجام گرفته در شوش،  يها بوده است. كاوش انيرانيمورد توجه ا ربازياست كه از د يموضوع يمنابع آب

است و  ههزارساله داشت 10 يقدمت نيسرزم نيدر ا يكه كشاورز دهد يم گواهي …و رفتيكاشان، ج

و تمدن اثرگذار در جهان  يمنابع آب تيريمد ،يخاستگاه كشاورز نيغرب زاگرس مهمتر يها نيسرزم

 بوده است.

. از گرفتند يخود به كار م نيخشك سرزم يايغلبه بر جغراف يرا برا يمتنوع يراهكارها ها يرانيا

 يا آب را بدون ذره لومترهايها كه ك قنات جاديبرداشت خردمندانه آب از رودها، ا يبرا يآب يها سازه

 نيهستند. با ا دعاا نيبر ا يهمه گواه يآب باران و سدساز يجمع آورتا  رساندند يهدر رفت به مقصد م

دست و هدر رفت  نييدر پا ستمياكوس بيمتوجه شدند سدها باعث تخر ها يرانياز تجربه و دانش ا زانيم

آب، پس از چند سال سد را  انياز جر يرسوب ناش تيو در نها شوند يم ريآب از راه تبخ ي رهيذخ

 ديآب كنار گذاشتند. جالب است بدان رهيكنترل و ذخ يرا برا وهيش نيا ليدال نيبه هم .كند يناكارآمد م

 يو بند بهمن وجود دارد. اما چه شد كه تمام زانيبند م زدخواست،يا يهنوز آثار به جا مانده از سدها

 م؟يرساند يمنابع آب يپرتگاه نابود ي و كشورمان را به لبه ميرا فراموش كرد اكانمانيتجارب و دانش ن

در  يشمس 30در بخش آب از دهه  يغرب يها و توسعه بر اساس مدل يربوميتوسعه غ ياز الگو ديتقل

نابخردانه تا به امروز ادامه دارد. بعد از  يو تكنولوژ يفن آور دهينسنج يريكشور ما آغاز شد و بكارگ
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و  ييآزما يشد. بدون راست يآب كشور معرف نيتأم كرديبه عنوان تنها رو يانقالب هم به غلط، سد ساز

سد در دست  584سد ( 1265تعداد  1389كه در سال  ييتا جا افتي شيافزا وستهيشمار سدها پ ،يابيارز

سد بر  100تعداد حدود  ني. از امي) داشتيسد در مرحله مطالعات 553و  ييسد اجرا 128- يبهره بردار

 اياحداث  ي در مرحله دس 40حدود  شده است. اكنون يو طراح فيكارون تعر زيحوزه آبر يرو

 يسد بر رو كي لومتريك 10كارون، هر  يلومتريك 950 ريدر طول مس يعنيقرار گرفته است.  يبردار بهره

 !ميدر حال ساخت آن هست ايآن احداث كرده 

 ارديليم كيكوهرنگ كه  يها كارون توسط تونل يها انتقال آب از سرشاخه ديبر احداث سد، با عالوه

 نيرا به ا كند يم رانيا يمركز ريفوالد در كو عيمكعب حق آبه جلگه خوزستان را صرف توسعه صنامتر 

به  ليو ما تبد دخشك و خاموش ش ران،يا يرانيكه امروز تنها رود قابل كشت ياضافه كرد؛ به طور ستيل

شد كه با  فيرودخانه كرخه تعر يسد هم بر رو 50. ميكه كف كارون را مشاهده كرد ميشد يتنها نسل

سد به  14. تاكنون شود يسد احداث م كي لومتريك 20كرخه در هر  يلومتريك 900احتساب طول 

 است. دهيرس يبهره بردار اياجرا  ي مرحله

مربع  لومتريك 160آب رفتن  ريموجب ز انهيخاورم يسد خاك نيسد كرخه به عنوان بزرگتر يريآبگ تنها

متر  ونيليم 300و  ارديليم 7منطقه شد تا بتواند  انيو بوم ريعشا يكشاورز يها نيو زم يجنگل ياز اراض

 نيا مينابخردانه موجب شد هور العظ يساز رهيذخ نيكند. و ا رهيخود ذخ وارهيمكعب آب را پشت د

 جلگه پهناور خوزستان نابود شود. ندهيتاالب زنده و زا

با  هيوسوم آن در كشور عراق است. تركد باًيو عراق مشترك است و تقر رانيا انيدر مرز م ميالعظ هور

سوم كاهش  كيرا به  ميهور العظ يحق آبه بخش عراق يدجله و فرات دب يبر رو يآب يها ساخت سازه

برون  يها بخش يدر خشكسال يمنبع ارزشمند آب نيا تيريو عدم مد يبا سدساز زيو عراق ن هيداد. سور

 كردند. فايا ينقش مهم ميهور العظ يمرز
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 يكياز تاالب به بهانه برداشت و استخراج نفت  يبزرگ يها هور، خشك كردن بخش يرانيابخش  در

با صرف  شد يكه م يدر خوزستان بوده است در حال يستيز طيبحران مح نيعمده بروز ا لياز دال گريد

غلط  يها استيس ليخشك كردن به دل نيانجام شود. ا ينفت يسكوها قيبرداشت از طر شتريب يا نهيهز

شنگ و  ،يالك پشت فرات ان،ياز جمله انواع ماه يجانور رينظ يب يها از گونه يارياعث شده است بسب

 ميو عدم اختصاص حق آبه هور العظ يآب يبحران ب ليبه دل يو كنار آب ز يو پرندگان آبز ها شيگاوم

و مهاجرت  يكاريب باعثروند  نيادامه ا ،يستيز طيبا مرگ دست و پنجه نرم كنند. عالوه بر فاجعه مح

و....  يسنت يدامدار ،يربافيحص ،يريگيمحل درآمد آنها از راه ماه ميمنطقه كه هور العظ يساكنان بوم

 بود، شده است.

هنوز به مناطق  1389تا سال  مياست كه چرا هور العظ يشگفت يجا ستيز طيدوستداران مح يبرا هنوز

 يالملل نيب ونيثبت شده در كنوانس يها مش در تاالبنا زيهم اكنون ن يبود و حت افتهيچهارگانه ارتقا ن

 .خورد يرامسر به چشم نم

تنوع  ونيباارزش فرود آمده است كه بر اساس كنوانس ستمياكوس نيبر تن ا يمصائب در حال نيا تمام

 2020گذاران ما موظف بودند تا سال  استيشده است س ليكه در كشور ما به قانون تبد 2010 يستيز

 وضوعم در و مرتفع امكان حد تا را …و ستگاهيز بيتخر دار،يناپا يكشاورز يستيز طيمح يآلودگ

سطح  ايو در يدرصد در مناطق ساحل 10 زيو ن يو خشك يداخل يها درصد در آب 17 يعيطب يها عرصه

 يصدور انواع مجوزها ميكه شاهد آن هست يزيدهد. اما چ شيمناطق تحت حفاظت خود را افزا

 .ميكشور هست يعياز منابع طب دارينا پا ي در مناطق چهارگانه و توسعه ينمعد يها برداشت

و  ها اچهيدر گريهم در كنار د آن اي برد يجان سالم بدر م يريتدب يب نياز ا زين ميهور العظ ديد ديبا حال

 طيوقت سازمان مح سيكه به گفته رئ ييها . تاالبرديگ يخشك شده و خاموش كشور قرار م يها تاالب

 يمنابع آب يبوددر نا يطوالئ دي زيكه خود ن يدرصد آنها خشك شده است. شخص 80از  شيب ستيز
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 وزارت داشته است. نيبر ا يدر زمان تصد داريپا يكشاورز يريكشور با عدم به كارگ

 بدون در نظر نيمهندسان مركز نش نييكه نگاه از باال به پا يشده است اما تا زمان ريحاال هم د نيهم هرچند

ها و  تاالب يرامونيجوامع پ يو حق كاربر ريحق مرتع عشا زيگرفتن حقابه كشاورزان، باغداران و ن

 رفت. ميخواهفرو  يآب يدر بحران ب شتريو ب شتريگرفته شود هر روز ب دهيناد ها اچهيدر

 داريادور و به توسعه پ يقانون اساس 50و  48-44با اصول  ريمغا دهينسنج يكه از ساخت و سازها ديام

 باشد يزندگ يجا زين ندگانيآ يكهن برا نيسرزم ني. باشد كه اميشو كينزد
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خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  - ؟يشهر؛ آب هم در انتظار قطع 304در  يكم آب

26/04/1400 

 

 خشك را گرفت يدامن استان ها ي/ بحران كم آب؟يدر انتظار قطع هم آب

شود و امسال با كاهش  يداده م يو خشكسال يكشور هشدار كم آب ياز شهرها ياريهاست كه در بس سال

 موضوع در حال تحقق است. نيها ا يبارندگ ديشد

كشور به وجود  يرا برا يا دهيگزارش مشرق، متاسفانه كمبود بارش ها در سال گذشته مشكالت عد به

است كه در گروه  يياز جمله كشورها راناي مصرف، ◌ٴ منابع آب و سرانه زانيآورده است، با توجه به م

 آب قرار دارد. يكيزيمواجه با كمبود ف يكشورها

بدان معناست كه  نيآب مواجه هستند. ا يكيزيبا كمبود ف 2025كه در سال  ستيگروه شامل كشورها نيا

 اريدر اخت يآب كاف شانيازهاين نيتأم يممكن در مصرف آب، برا يور راندمان و بهره نيتربا باال يحت

 گروه است. نيمشمول ا رانيدرصد مردم جهان از جمله ا 25نخواهند داشت،حدود 

 

 كنند يبا كمبود آب دست و پنجه نرم م رانيشهر ا304

با تانكر  رانيا ياز شهرها يو برخروستا  405رفع كمبود آب هشت هزار و  يگفته مسئوالن برا طبق

 . رديگ يانجام م يآبرسان

در استفاده همچنان با اسراف در مصرف رو به رو  يو كشاورز ياست كه بخش خانگ يدر حال نيا

 اثر گذار نبوده است. ديآنطور كه با حيهستند و هشدارها هنوز هم در فرهنگ استفاده صح

شركت آب و  يسخنگو ،يكشف درضايضالب و حمشركت آب و فا رعامليجانباز، مد درضايحم

 كشور خبر داد.  سابقه يب يآب كم تيشدن وضع يفاضالب كشور از بحران
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كرده  دايها كاهش پ درصد بارش 52كشور حدود  زيدر شش حوزه آبر شيبا سال پ اسيگفت:در ق او

 است.

درصد و  53با  رانيت اها در حوزه شرق و مركز فال كاهش بارش نيشتريمقام مسئول ب نيگفته ا به

 درصد بوده است. 13 هياروم اچهيدر زيها در شمال غرب و حوزه آبر كاهش بارش نيكمتر

با وجود كم بودن  هياروم اچهيموضوع هم اشاره كرد كه سطح آب در نيبه ا ديارتباط اما با نيا در

 آمده است. نييپا يكاهش بارندگ

آب  هيرو يمصرف ب شيامسال سبب افزا ديشد يگرماشركت آب و فاضالب كشور،  رعامليگفته مد به

را  يدرصد آب مصرف 11گرم سال حدود  يها ماه يط رانيشده است. او گفت كولرها در مركز فالت ا

 .دهند يبه خود اختصاص م

است كه به گفته  ينيرزميز يها آمدن سطح آب سفره نيينكرده پا يا به آن اشاره يرانيمقام ا نيكه ا آنچه

 ژهياز آب، به و هيرو ياستفاده ب جهيدر كشور است. در نت يآب و كم ياز عوامل خشكسال يكيان كارشناس

 رانيا ياز منابع آب صددر 50آمده است. حدود  نييپا ينيرزميز يها سطح آب سفره ،يدر بخش كشاورز

 قرار دارند. ينيرزميز يها در سفره

 يسدها را هم خال يدر كشور ورود يبارندگ ديشد متاسفانه كاهش ست،يماجرا ن انيپا نيمتاسفانه ا اما

به ثبت  يدرصد كاهش بارندگ 60كشور نسبت به سال گذشته  يآب سدها يكه ورود يكرده به طور

 است. دهيرس

 

 سدهاست يشهر به منابع آب 500 چشم

شهر وابسته  500آب شرب حدود  نيشركت آب و فاضالب كشور گفت:تام رعامليجانباز، مد درضايحم

درصد و  60آب سدها در امسال نسبت به متوسط سال گذشته  يورود زانيمنابع آب سدها هستند و م به
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 درصد كاهش داشته است. 34حجم آب سدها هم  زانيم

 خواهد شد.  جاديا يسخت تيها تابستان امسال وضع از استان يافزود: در برخ جانباز

شهر  300از  شيب 1400كنون، در سال  يها يابيعامل آب و فاضالب كشور اضافه كرد:بر اساس ارز ريمد

 آب قرار دارند.  نيقرمز تام تيشهر در وضع 101تعداد  نيا انيهستند و از م يدر معرض تنش آب

 .شوند يم يآبرسان اريروستا توسط ناوگان س 405كرد:در تابستان امسال هشت هزار و  انيب جانباز

كشور بخصوص  ياز استان ها ياوضاع در برخاست كه  دهيرس يدر كشور به حد يبارندگ كاهش

 .ستياستان آب شرب ن نيا ياز شهرها يكه در برخ ياست به طور ميو بلوچستان وخ ستانيس

 

 است  ميكشور وخ ياز شهرها يبرخ تيوضع

روستا با تانكر  405شركت آب و فاضالب كشور گفت: هشت هزار و  يسخنگو ،يكشف درضايحم

 شود.  يم يآبرسان

به شمار  ديجد يروستا بوده و حدود سه هزار روستا 500عدد در سال گذشته پنج هزار و نيه داد:اادام او

 افزوه شده است. شدند يم يكه با تانكر آبرسان ييروستاها

 يكارشناسان از كمبود بارش در سال گذشته هشدار داده بودند به طور ،يهواشناس يبه نقشه ها باتوجه

ابرها انجام نداده  يبارورساز يبرا ياقدام چيه رويو كمبود بارش ها وزارت ن هيكه متاسفانه االرقم توص

 كند.  يدست و پنجه نرم م يآب ياست و در حال حاضر كشور با بحران ب

ها و شواهد موجود، امسال در  ينيب شياست. طبق پ ييغذا تيامن يبرا يديو عواقب آن تهد يخشكسال

 يجار يزراع يسال آب يها در كشور ط بارش زانيم ميهست كم آب و كم بارش را شاهد يسال رانيا

كند  يم جابيا يكنون تيدرصد كمتر گزارش شده است. وضع 50مدت مشابه در سال گذشته  نسبت به

 نيا رتيدر جهت مد يمانند برنامه ششم، اقدامات موثر ياسناد باال دست يكل يها استيكه بر اساس س
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 .رديصورت بپذ يبحران احتمال

 يبه روز اول برگرداند اما در ورشكستگ يرا تا حدود زيتالش كرد همه چ توان-يم يبحران طيراش در

با  يسازگار يآب يدر ورشكستگ ميريبپذ ديبا نياول امكان ندارد. بنابرا طيامكان بازگشت به شرا گريد

 .ابدي-يم يشتريآن ضرورت ب ياياز اح عتيطب

به حالت  طيد همه منابع و اهتمام خود را صرف برگرداندن شرااعتقاد دار طيبودن شرا يكه به بحران يكس

 ايو اح يريپذ كه بازگشت رديپذ يابتدا م كند، يصحبت م يآب يكه از ورشكستگ ياما كس كند يقبل م

 يرا رو گريدو بخش  اياح ياز تمركز خود را رو يبخش نيبنابرا ستيطور كامل ممكن ن به يريپذ

  .گذارد يم طيبا شرا يسازگار

بحران مقابله نشود، اثرات  نياگر با ا كينزد يا ندهيمصرف شده اند و در آ رانيا ينيزم ريز يها آب شتريب

 يريها و تداب راه حل يمقابله با كم آب يبرا تر عياست تا هر چه سر ازين گذارد، يم ياز خود بجا يمنف

 . دتنهس يدر معرض خشكسال رانيا يها سدها و تاالب شتريشود؛ ب دهيشياند

 

 ميبرگردان يهدر رفته را به جو آب

 نيتام يآب دارد و برا عيرا در روند انتقال و توز ياديرو، اما هدررفت ز شيپ يبا وجود بحران آب رانيا

كرده است كه شاهد  دايپ شيافزا يبهره بردار نيشده است و آنقدر ا ينيرزميآن دست به دامان منابع ز

 .ميهست گريبعد از د يكيآب  يا رهيابع ذخو از دست رفتن من نيفرونشست زم

كه قاتل  يدر بخش كشاورز ژهيبه و ميبازچرخش آن را فراموش كن ديآب نبا هيرو يكنار مصرف ب در

به كار گرفت و تاكنون  ياريآب يشده را برا هيفاضالب تصف توان يو م شود يآب محسوب م ياصل

 نشده است.روش مشاهده  نياستفاده از ا يبرا يچندان تيمحدود
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 آب در مخازن سدها  ريذخا يمتر مكعب ونيليم 267 كاهش

 يتهران اظهار م يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب  ساتياز تاس يبردار دفتر بهره ريمد ،ياريشهر محمد

ماه در طول  نيتر و كم بارش نيتر سابقه يدر حوزه عملكرد استان تهران ب يسال جار نيكند: در فرورد

 .ميا شته را شاهد بودهسال گذ 53

مواجه  يدرصد 30سدها با كاهش  يتا كنون، ورود يجار يسال آب ياز ابتدا نكهيا انيبا ب ياريشهر

و  نيحجم آب قابل تام يرو مياستان، اثر مستق يسدها يريحاكم در فصل آبگ طيبودند، افزود: شرا

با  تناسببرق داشته و لزوما م ديتول زانيم نيو صنعت و همچن يشرب، كشاورز يها در بخش ازيمورد ن

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

مترمكعب نسبت به روز مشابه سال  ونيليم 267تهران  يدر حال حاضر مخازن سدها نكهيبر ا ديبا تاك يو

 يآب برق يها روگاهين ديموجب كاهش تول رهيكاهش ذخ نيدارند، عنوان كرد: ا رهيگذشته كاهش ذخ

 يبر مبنا ششتحت پو يها روگاهيدر ن ديتول يزير كه در سال گذشته برنامه يطور تهران شده است، به

ما جهت  يزير كه امسال برنامه يبود، در حال رفتهيصورت پذ يمترمكعب ونيليم 1086آب  رهيحجم ذخ

 متر مكعب است. ونيليم 819بر اساس حجم  يآب برق يانرژ ديتول

بوده است  متر يليم 284تاكنون  يجار يسال آب ياز ابتدا يآمار بارندگ نكهيبر ا ديمقام مسئول با تاك نيا 

مواجه  ها يبارندگ زانيم يدرصد 38گذشته، با كاهش  يمدت مشابه سال آب متر يمل 457با  سهيكه در مقا

و فاضالب تهران، تالش  بورت گرفته با شركت آص يها يزير گفت: بر اساس جلسات و برنامه م،يهست

 نيآب شرب تهران را با كمتر ازين ورماهيشهر يشهروندان تا انتها يو همكار ياست كه با همراه نيبر ا

 داشت. ميخواه زيتحت پوشش ن يها روگاهيبرق از ن ديبه همان نسبت تول عتايكه طب ميكن نيمشكل تام

هشدار  نيبا اعالم ا انيتهران در پا يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب  تساياز تاس يبردار دفتر بهره ريمد

بخصوص در فصل  يآت يها در ماه يمنابع آب يبا كمبود جد ها يكاهش ورود ديكه با توجه به روند شد
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و مصرف  ييجو صرفه كه شود يشد، خاطرنشان كرد: از همه شهروندان درخواست م ميمواجه خواه زييپا

انجام شده در تابستان امسال و  يها يزير بر اساس برنامه ميهمواره مدنظر داشته باشند تا بتوان آب را نهيبه

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

به آن خورده،  يكه چون اسم و برچسب بحران اي -ماندگار است. مساله يبحران رانيآب در ا مساله

 .ديآ يسرشان م ييچه بال ستيبعد معلوم ن هاي -كه نسل اي- ماندن. مساله يت به بحرانمحكوم اس

 

 يآب يب ريدر تسخ يجنوب يشهرها

حق  گريد يسو و طرف كياز  يتنش آب يبه طور ستياوضاع و احوال خوزستان هم مطلوب ن متاسفانه

 آبه آن هم پرداخت نشده است.

 يطيمح ستيحقابه ز نيآب و برق خوزستان در تابستان امسال تام معاون سازمان ،يكه فراز رابع يطور به

 .ستين ريبه طور كامل امكان پذ ،يو حقابه كشاورز

 : باشگاه خبرنگارانمنبع
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 26/04/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – ها يتهران يپا ريز يبمب ساعت

 

در  متريليم 4از  نيفرونشست زم زانياگر م يگفت: بر اساس استاندارد جهان ستيز طيمح تهيكم سيير

 54فارس  متر،يسانت 36ساالنه در تهران  كه ياعالم كنند. درحال يبحران يطيشرا ديباشد، با شتريسال ب

 .ميردا نيفرونشست زم متريسانت 23و اصفهان  25خراسان  متر،يسانت

 ،يا ماهواره ريبا انتشار تصاو لب نتليا يقاتيموسسه تحق شيپ يچند رنا،يگزارش تابناك به نقل از ا به

 13 يبرا يديكرده بود و آن را تهد فيتوص »صدا يب يبمب ساعت«را در اطراف تهران  نيفرونشست زم

 مناطق دانست. نيساكن در ا تينفر جمع ونيليم

 يها است كه زنگ خطر آن در دشت يو چند سال ستين يديساله جدم نيفرونشست زم دهيپد البته

 كشور از جمله تهران به صدا در آمده است.

كه استاندارد  يدر سال اعالم كرده، در حال تريسانتم 36فرونشست در تهران زا  زانيم ،يشناس نيزم سازمان

 ديباشد، با شتريدر سال ب متريليم 4از  نيفرونشست زم زانياگر م يعنيدر سال است.  متريليم 4آن  يجهان

و  25خراسان  متر،يسانت 54 سفار متر،يسانت 36كه ما در تهران  ياعالم شود. در حال يبحران طيشرا

 .ميدار نيساالنه فرونشست زم متريسانت 23اصفهان 

 

 ينيرزميز  آب يها از سفره هيرو يب استفاده

حال  نيدارد كه متاسفانه با ا يمحدود يرو منابع آب نيواقع شده از ا خشك مهيخشك و ن يميدر اقل رانيا

مترمكعب تمام  ارديليم 130كه اكنون حدود  يبه طور ميكن ياز همان منابع محدود هم درست استفاده نم

تا  6حدود  يعني ميكن يم فادهاست زانيم نياز ا شتريآب قابل استحصال در كشور است كه متاسفانه ساالنه ب

كه كارشناسان  ي. در حالميكن يمنابع آب قابل استحصال برداشت م تياز ظرف شتريبمترمكعب  ارديليم 7
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 يها آب يها در سفره ميو بگذار ميرقم را استفاده نكن نيمترمكعب از ا ارديليم 50حداقل  ديمعتقدند با

 بماند. رهيذخ ينيرزميز

 

  نيفرونشست زم دهيپد رياستان كشور درگ 14

هم بر آنها اضافه  ياست كه خشكسال ياما چند سال ،ياز منابع آب هيرو يشت بخشك و بردا ميكنار اقل در

 زيمساله ن ني. به مرور اكنند يها با آن دست و پنجه نرم م ها و انسان ها، رودخانه ها، كوه شده و دشت

استان كشور از جمله  14 نكه اكنو يبه همراه آورده است. به طور يمنابع آب يرا برا ياديمشكالت ز

سمنان،  ،يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيهمدان، فارس، آذربا ،ياصفهان، خراسان رضو زد،يتهران، كرمان، 

عوارض  تواند يشده است كه م نيفرونشست زم دهيپد ريو گلستان درگ لياردب ،يمركز ن،يالبرز، قزو

 به همراه داشته باشد. يريناپذ جبران

از  شيدشت موجود در كشور، ب 606ود كه اكنون از اعالم كرده ب زيصنعت، معدن و تجارت ن وزارت

از  ياز كشور خال ييها مساله سبب شده تا بخش نياند و هم مواجه يقرمز و بحران تيدشت با وضع 300

 يمنابع آب صرفما در م دهد ينشان م ها ني. تمام اميسكنه شده و مهاجرت از جنوب به شمال را شاهد باش

 ديما را تهد يآن قابل مشاهده و لمس است و خطرش زندگ جهيو االن نت ميا خود اسراف كرده ينيرزميز

 .كند يم

 

 ميا كشور را مصرف كرده يهزارساله منابع آب رهيذخ

از  ياريمعتقد است بس ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير شيدرو محمد

اند ممكن است  شده ساخته شده يآن خال ينيرزميآب ز يها كه سفره يدشت يكه در تهران رو ييها سازه

 .زنديفروبر يشترير 5زلزله  كيبا  يشترير 7زلزله  كي يبه جا
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كشور را مصرف  يهزار ساله منابع آب رهيدهه گذشته ذخ 5گفته بود كه در مدت  زين شيپ يچند شيدرو

 .ميا كرده

نفوذ كند كه اگر  نين در زمآ چهارم كي يكه از هر متر بارندگ ميگفت: به طور نرمال انتظار دار او

نسبت  نياجرا شود ا يبه درست يو آبخواندار يزداريآبخ يها مناسب باشد و طرح ياهيپوشش گ

 نيباشد و زم فتادهياتفاقات ن نياما اگر ا ابد،ي شيهم افزا شتريب يو حت دوم كيتا  تواند يم چهارم كي

 .ابدي يهم تحقق نم چهارم كي نيا يحت رفته باشد نياز ب يعيو طب يجنگل ياهيبرهنه باشد پوشش گ

آب  يها برداشت از سفره زانياست چون م يبحران اريبس رانيفرونشست در ا دهيگفت: پد شيدرو

انجام دادند  يرانيچند دانشمند ا رايكه اخ يا مطالعه كيآنها است در  هيتغذ زانياز م شتريب ينيرزميز

 ينيرزميآب ز يها كه وارد سفره ياز آب شتريكعب بمتر م ارديليم 74سال گذشته  14گفتند در مدت 

 است.  يجد اريماجرا بس نيكشور شده برداشت صورت گرفته است بنابرا

 

 ينيرزميز يها در كاهش منابع آب وسازها و آسفالت ساخت ريتاث

 نكهيااشاره كرد و افزود: به خاطر  ينيرزميز يها در كاهش منابع آب وسازها و آسفالت ساخت ريبه تاث يو

 يمجال گريرو د نياند از ا شده ليبه پشت بام منازل تبد اياست  مانيآسفالت و س يشهر يها طيمح شتريب

 وجود ندارد.  نينفوذ آب در زم يبرا

 يها بكوشند تا آب را وارد سفره يشهر يزداريبه نام آبخ يبا روش يمسئوالن شهر ديادامه داد: با شيدرو

از كشورها  يلينشود، در خ تر يكه شهرها قرار دارند، كنند تا بحران جد ييها دشت ريدر ز ينيرزميآب ز

روبرو  نيفرونشست زم با يشهر يها اما در اطراف سكونتگاه ستين يآنها منف يها دشت النيب يكه حت

 .ابديها كاهش  آبخوان هيتغذ زانيتا م شوند يهستند چون شهرها سبب م
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 يطيمح ستيز يها راه نجات از مشكالت و چالش تنها

 يميتوان خودترم ياياح يمنابع خاك و آب برا تيريمد اي يزداريگفت: آبخ ستيز طيمح تهيكم سيير

 است.  يمنابع آب يطيمح ستيز يها تنها راه نجات از مشكالت و چالش عتيطب

 يلذا محصوالت زراع شود يم ياز اراض يو منطق حيصح يبردار موجب بهره يزداريافزود: آبخ شيدرو

كه منابع  يبه طور شوند يم ديتول داريخاك و آب حفاظت شده، به صورت مستمر و پا هيدر سا يامو د

 .مانند يم يباق يبه خوب ندهيآ يها نسل يخاك و آب برا

اما عمال اجرا  شود يم سيها تدر است كه در دانشگاه يدانش يشهر يزدارياظهار كرد: در آبخ يو

 بهتر بود.   ينيرزميز يشهرها حداقل از لحاظ منابع آب تياكنون وضع شد، يچون اگر م شود ينم

 

 در تهران نيفرونشست زم علل

 يعنيشدن است،  ديدو مساله در حال تشد نيداد: اكنون در تهران ا حيتوض ستيز طيمح تهيكم سيير

آباد  فتحابرده، خررود، محمدآباد و  آباد، نيمع ار،ياطراف تهران مانند دشت شهر يها دشت نكهيعالوه بر ا

تهران  شدند،و شكاف  ينيرزميبه شدت دچار افت سطح آب ز يعنيشدند  نيهمه دچار فرونشست زم

 گريوسازها، آب د و ساخت ها يكش اتوبان ،يساز ها، جاده بزرگ هم به كمك شبكه فاضالب، آسفالت

نفوذ  نيبه زم يآب گريد بيترت نيشود و به ا ينيرزميز يها وارد سفره يمجال ندارد تا به صورت سنت

 .كند ينم

 

 اند آسفالت كرده زيها را ن كف رودخانه يحت

ها را  كف رودخانه ياظهار كرد: حت يزداريها و مراتع و آبخ جنگل قاتيموسسه تحق يعلم اتيه عضو

كف رودخانه وردآورد را آسفالت كردند  يشناس اهيگ ياند به عنوان مثال كنار باغ مل آسفالت كرده زين
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وجود داشت كه در  چاه 6 يمل يشناس اهيبردند االن در باغ گ نيرا هم از ب يعينفوذ طب ستميسهمان  يعني

و خشك شده  دهيچاه به آب نرس 3كردند اما باز هم  يشكن متر كف 220االن  دنديرس يبه آب م يمتر 80

 است. يجد اريبحران بس كي نياست، ا

ماجرا  نياست بنابرا افتهيكاهش  ينيرزميح آب زمتر سط 17در غرب تهران  ريدهه اخ كيافزود: در  يو

آب  يها است كه سفره ييها دشت يكه ساخته شده رو ييها از سازه يارياست، بس يجد اريدر تهران بس

 يشترير 5زلزله  كيبا  يشترير 7زلزله  كي يشده است كه ممكن است به جا يآن ته ينيرزميز

 .زديفروبر

 

  نيشست زمفرون زانيم نيشتريفارس؛ ب استان

اعالم كرده  يشناس نيسازمان زم م،يرا در استان فارس دار نيفرونشست زم زانيم نيشتريگفت: ب شيدرو

 دهد يرخ م نيدشت فسا و جهرم در استان فارس فرونشست زم نيب تريسانتم 54كه به ساالنه حدود 

ك باغ انار ثبت ي انيدر م استهبان يكيدر نزد آباد يفروچاله جهان هم در منطقه مهد نيتر بزرگ نيهمچن

 شده است.

اگر  ياظهار كرد: بر اساس استاندارد جهان ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير

كه ساالنه  ياعالم كنند در حال يبحران يطيشرا ديباشد با شتريدر سال ب متريليم 4از  نيفرونشست زم زانيم

 .  ميدار نيفرونشست زم متريسانت 23و اصفهان  25خراسان  متر،يسانت 54فارس  متر،يسانت 36در تهران 

 نيفرونشست زم متريسانت 36تا  اريدر جنوب غرب تهران در دشت شهر يا در به صورت نقطه يگفته و به

 گزارش شده است.

 يآب النيدشت در كشور ب 600 انياز م ران،يمنابع آب ا تيريكرد: بر اساس گزارش مد حيتصر يو

 اند. است و دشت ممنوعه اعالم شده يدشت منف 300حدود 
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 منطقه  كيجبران فرونشست در  يهزار سال زمان برا 50

دچار  يدشت يكه دچار فرونشست شده قابل برگشت است، گفت: وقت يدشت ايآ نكهيدرباره ا شيدرو

 دهيپد نيا شياز افزا يريجلوگ يكرد اما برا يكار شيبرا شود يمرده است و نم گريد شود يفرونشست م

از  شتريب دياساس نبا نيبا شدت اجرا شود بر ا رويوزارت ن يطرح تعادل بخش ديها با دشت گريو نجات د

كم  . دسترديصنعت و شرب قرار گ ،يكشاورز يها بخش اريدرصد از توان استحصال آب در اخت 40

 .فتدياتفاق ب نيا ديساله با 10دوره  كي يبرا

اگر هم بخواهند برگردد،  گردد يبرنم گريد شود يچار فرونشست مكه د يا كرد: منطقه ديتاك يو

. ميكشور شو گريد يها مانع رخ دادن آن در دشت ميتوان ياما م كشد يهزار سال طول م 50كم  دست

 .مياز كشور را نجات ده يقابل توجه يها فرصت وجود دارد كه بخش نيهنوز ا

 دياول با طيكنترل شرا ياظهار كرد: برا ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير

 .ميبعد به سمت جبران حركت كن م،يرا متوقف كن يروند منف
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 – ينفر خوزستان ونيليم 4,8آب؛ چالش بزرگ  انتقال مطرح شد: لنايوگو با ا در گفت

 26/04/1400ايلنا مورخ خبرگزاري 

 

 رانهيو كيخوزستان در دوران دفاع مقدس به  نيخوزستان گفت: استان مرزنش ندگانينما اتيه عضو

تا مشكالت رفع  رديصورت گ يگذار هيشده و سرما دهيد ژهياست كه بطور و ازيشده بود، اكنون ن ليتبد

 و آن را انتقال دهند. رنديبگ ميدر تهران در مورد آب استان تصم يا عده نكهيشود نه ا

درباره اوضاع آب خوزستان اظهار داشت:  لنا،يا يادوگو با خبرنگار اقتص در گفت زدپناهيا عبداهللا

نداشته باشد،  يبه لحاظ آب يمشكل ديكه به خاطر منابع فراوان آب نبا ياست كه در استان يمتماد يها سال

و  يكشاورز رب،آب از جمله ش يها متاسفانه اكنون در همه حوزه م،يرا شاهد يتنش و بحران آب

هم مطرح است  يمختلف ليقبل تنش باال رفته كه دال يها ال نسبت به سالو  امس ميبا تنش مواجه يدامدار

 يها انتقال آب از سرشاخه نكهياست، ضمن ا يبارندگ سابقه يو كاهش ب يكه از جمله آن خشكسال

 بر علت شده است.  ديمز زين گريد يها كارون به استان

 يمشكل عمده آب در استان خوزستان را موضوع انتقال آب دانست و افزود: آورده آب سدها يو

استان در بخش  ازيحقابه مورد ن نيدر تام ييبسزا ريسبب شده كه تاث زيخوزستان كم شده و انتقال آب ن

 ها داشته است.  و تاالب ستيز طيمح نيهمچن ،يشرب، كشاورز

كند با مشكالت  دايشكل ادامه پ نيبه هم تيكرد: اگر وضع حيصرخوزستان ت ندگانينما اتيه عضو

هستند و  يدر خطر نابود شيمثل گاوم نيسنگ يها امروز دام م،يشو يمواجه م ييباال يطيمح ستيز

نشود  دهيشياند يا است، اگر چاره يجد اريهم بس زگردهاياند و خطر بازگشت ر رفته نيهم از ب ياريبس

 . شود يم شتريمشكالت ب

آب از سدها  يرفع مشكل صورت گرفت و رهاساز يبرا ييها گذشته تالش يشد: در روزها ادآوري يو
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و دولت از تهران به خوزستان اعزام شدند و  هيقضائ از طرف قوه ياتيه ست،ين يهم انجام شد اما كاف

 دايپ هكارا رات شود يشد كه فردا در دولت مطرح م انيب ندگانيو نما يمحل نيمسئول يمشكالت از سو

 شود. 

 يدر دولت در بحث رهاساز ميدواريو ام ميداشت يخاطرنشان كرد: ما روز گذشته مصوبات خوب زدپناهيا

بابت رفع مشسكل آب شرب به  ينگينقد ياعطا نيآب،  جبران خسارت كشاورزان و دامداران و همچن

 . ميبرس جهينت

 ينقاط مشكل دارند، افزود: برا يليآب شرب خ نيتام ينقاط برا يارياكنون مردم در بس نكهيا انيبا ب يو

 مدت انيبه اعتبار دارد. در م ازيشود كه ن يبا تانكر آبرسان ژهيو و عيبصورت سر ديمعضل با نيرفع ا

ستاد بحران استان  جلسهموضوع حفر چاه و استفاده از آب سدها مطرح شد و وعده داده شد كه مصوبات 

 د.در دولت مصوب شو

شود  ياتيعمل عياگر مصوبات ستاد بحران استان سر نكهيا انيو باغملك در مجلس با ب ذهيمردم ا ندهينما

كه مردم اثرات  رديصورت گ ياقدام عمل الفور ياست ف نيكرد: انتظار ا ديبر زخم مردم است، تاك يمرهم

 .ننديآن را در جبران صدمات وارد شده بب

اعتراض خود را به گوش  يو قانون يگفت: مردم خوزستان عاشق نظام و كشور هستند، اما بطور منطق يو

 رساندند. نيمسئول

از آب  يادياست كه مخالف انتقال آب هستند، بخش ز نيمردم ا يجد يداشت: نگران انيب زدپناهيا

نقاط كشور است،  نيحساستر از يكيكه خوزستان  شود يكارون انتقال داده شد و توجه نم يها سرشاخه

در  نياستان مرزنش نياست، ا يتياستان كشور به لحاظ جمع نينفر  بعد از تهران بزرگتر ونيليم 4,8با 

شده و  دهيد ژهياست كه بطور و ازيشده بود اكنون ن ليتبد رانهيو كيدوران دفاع مقدس به 

 ميدر تهران در مورد آب استان تصم يا عده نكهيتا مشكالت رفع شود نه ا رديصورت گ يگذار هيسرما
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 و آن را انتقال دهند.  رنديبگ

آب شرب در  نيتام م،يستياز كشور ن يا نقطه چيه يآب شرب برا نيشد: ما مخالف تام ادآوري يو

و  يكشاورز يكه خود چالش شرب دارد برا يمنابع استان يها آب از سرشاخه نكهيا ياست، ول تياولو

و آب  ددچار بحران شو يآب يخوزستان در ب دينتقل شود محل سوال است. چرا باها م استان گريصنعت د

 شود؟  نياستان تام نيها از ا استان ريسا يشرب برا ريغ

آباد اشاره و اظهار داشت: مردم منطقه نسبت به انتقال آب از تونل  مجلس به پروژه بهشت ندهينما نيا

 يپروژه فعال منتف ستيز طيمح يشده و پاسخ منف انجامآباد حساس هستند، اكنون طبق مطالعات  بهشت

شود تا دغدغه و  يمنتف شهيهم يانتقال آب برا نيا مياما تقاضا دار ميريگ يم كياست و ما آن را به فال ن

 مردم برطرف شود. ينگران
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خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي آب يكاهش بحران ب يخوزستان برا انيپا يانتظار ب

26/04/1400 

 

 نيتمام كشور را گرفته است اما ا بانيشده و حاال گر ديتشد يدر سال جار يخشكسال -رنايا -تهران

 ستي. به گفته كارشناسان زرسد يحادتر به نظر م ميمناطق مانند خوزستان و هورالعظ يمساله در برخ

و خاك  ببه منابع آ يشتيمع يبستگكاستن از حجم وا ،يكاهش تنش آب يراهكار برا نيبهتر يطيمح

 كارآمد است. تيريها و مد رودخانه

مختلف كشور به  يدر روستاها يگرياز پس د يكيكه  ييها يآب و خشكسال  در كمبود منابع مشكالت

به  انييشاهد آنها مهاجرت شكل گرفته و سبب موج مهاجرت روستا يو جنوب يخصوص در نوار مركز

. استها و... شده  و رودخانه ها اچهيها، در در اثر خشك شدن تاالب يطيمح  ستيز يها بيشهرها و آس

 يفراوان در شهرها يها امروز سبب اعتراض و نقدها و رودخانه ها اچهيدر  كمبود منابع آب و خشك شدن

تاالب  نيفاصله دارند، از مرگ ا ميبا تاالب هورالعظ لومتريكه صدها ك يمردم يمختلف شده است، حت

تارنماها و  يبررس انيم نيبزرگ و خروشان بود، ناراحت و دلواپس هستند. در ا يگاركه روز

اتفاق مهم  نيمختلف ا يجنبه ها يبه بررس يداخل يها كه رسانه دهد ينشان م يداخل يها يخبرگزار

 پرداخته اند.

 

 طلب اصالح يها رسانه

 كارون خشك خروش

شهر استان خوزستان در بحران  11كه حدود  يطيراآورده است: در ش يدر گزارش يآرمان مل روزنامه

 اريتانكــر س 78استان با  يآب و كل روستاها يكش روستا فاقد لــوله 660قرار دارند،  يآب يو ب يخشكسال
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 يخوزستان، روستاها ـقو فاضالب ساب آب  رعامليمد پور، يقيصــادق حق انيم ني! در اشوند يم يآبرسان

امر باعث شده كه در  نيروستا اعالم كرده بود. هم 700آب را حدود  عيو توز نيمشكل تام يدارا

موجود،  تياز وضع يتيبا اعالم نارضا ياز اهال يشادگان، سوسنگرد و منطقه زرگان اهواز تعداد ه،يديحم

 يانتقال آب كارون ابراز نگران يها پروژه نيها و همچن ها و رودخانه آبه تاالب حق نينسبت به عدم تام

اقدام به  يها در ماهشهر، كوت عبداهللا، خرمشهر و مالثان از جاده يجوان در برخ نيچند نيند. همچنكرد

مختل شد اما با حضور  يقيدقا يو بستن جاده كردند كه عبور و مرور خودروها برا كيآتش زدن الست

 يروزگارها بدون مشكل انجام شد.  رفت و آمد در جاده ،يريبدون هرگونه درگ يانتظام يروهاين

كننده آب اهواز،  نيدر خوزستان و تام اتيح ياصل انيچندان دور، در رودخانه كارون به عنوان شر نه

  در باال دست رودخانه يها يسد ساز ليرودخانه به دل نيدر حال رفت و آمد بودند، اما حاال ا ها يكشت

 ريو تاث كنند يم دييتاموضوع را  نيا زيشدن است.  كارشناسان آب ن شككرخه، كارون در شرف خ

عامل بروز  نياستان را مهمتر نيا يها انتقال آب از سرشاخه رودخانه يها و طرح هيرو يب يها يسدساز

دارد و  تيهزار نفر جمع10روستا، حدود 25با  ساني.  مثال در بخش ندانند ياستان م نيدر ا يخشكسال

. گذرند يبخش م نياز ا ميمصب هورالعظ هيال ي(از انشعابات كرخه) در منته سانيكرخه و ن يها رودخانه

روستا در 100با  ذهيبزرگ است، بخش دهدز در شهرستان ا يدر محاصره سدها زيشمال خوزستان ن

 ببا مشكل آ شهيبخش كه هم نيقرار دارد؛ ا 4و كارون  3كارون  يسدها انيدر م يلومتريفاصله پنج ك

 قرار دارد. يدشوارتر طياكنون در شرا يمواجه بوده، با آمدن خشكسال

 

 آب خوزستان تيريدر مد يدياشتباه كل 2

چمران اهواز با درج  ديعلوم آب دانشگاه شه يدانشكده مهندس يعلم أتيعضو ه يمحمد آخوندعل يعل

و  يترسال يها بروز سال ،يمياقل راتييشاهد تغ ريسال اخ50در   نوشت: يدر روزنامه همشهر يادداشتي
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و با بروز 98لروند شده است. در سا نيدر ا يمنف راتييما اقدامات بشر موجب تغا م،يا بوده يخشكسال

درست نبود و  ها ينيب شيپ نيا كه يكردند درحال ياعالم ترسال روين رياز مسئوالن ازجمله وز ياريبس ل،يس

 يبع آبهستند... منا يتصادف يها دهيشكل از نظر ما كارشناسان آب، پد نيبه ا يبارندگ شيافزا ايكاهش 

و  يدر ترسال ميدان يكه نم مين ما هستيو ا رسد ياست و هر سال از آسمان به ما م ريدپذيما تجد

مورد توجه قرار  ديآب خوزستان با تيريكه در مد يگري. موضوع دميچطور از آن استفاده كن يخشكسال

 انتقال آب از سرشاخه كارون و دز است. رد،يگ

 

 به وسعت خوزستان يغم ميهورالعظ

 يمنابع آب تيريدر بخش مد داريتوسعه پا  نوشت:  زاده،يبه قلم فرزاد عل يادداشتيتعادل در  روزنامه

انجام گرفته در شوش، كاشان،  يها بوده است. كاوش انيرانيمورد توجه ا ربازياست كه از د يموضوع

ت و هزارساله داشته اس 10 يقدمت نيسرزم نيدر ا يكه كشاورز دهد يم گواهي …و رفتيج

و تمدن اثرگذار در جهان  يمنابع آب تيريمد ،يخاستگاه كشاورز نيتر غرب زاگرس مهم يها نيسرزم

. گرفتند يخود به كار م نيخشك سرزم يايغلبه بر جغراف يرا برا يمتنوع يراهكارها ها يرانيبوده است. ا

 يا آب را بدون ذره لومترهايها كه ك قنات جاديبرداشت خردمندانه آب از رودها، ا يبرا يآب يها از سازه

 نيادعا هستند. با ا نيبر ا يهمه گواه يآب باران و سدساز يآور تا جمع رساندند يهدر رفت به مقصد م

دست و هدر رفت  نييدر پا ستمياكوس بيمتوجه شدند سدها باعث تخر ها يرانياز تجربه و دانش ا زانيم

آب، پس از چند سال سد را  انياز جر ياشنرسوب  تيو در نها شوند يم ريآب از راه تبخ رهيذخ

 ديآب كنار گذاشتند. جالب است بدان رهيكنترل و ذخ يرا برا وهيش نيا ليدال ني. به همكند يناكارآمد م

 يو بند بهمن وجود دارد. اما چه شد كه تمام زانيبند م زدخواست،يا يهنوز آثار به جا مانده از سدها

 ديتقل م؟يرساند يمنابع آب يو كشورمان را به لبه پرتگاه نابود ميكرد شورا فرام اكانمانيتجارب و دانش ن
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در كشور ما  يشمس 30در بخش آب از دهه  يغرب يها و توسعه بر اساس مدل يربوميتوسعه غ ياز الگو

 نابخردانه تا به امروز ادامه دارد. بعد از انقالب هم به يو تكنولوژ يفناور دهينسنج يريكارگ آغاز شد و به

شمار  ،يابيو ارز ييآزما يشد. بدون راست يآب كشور معرف نيتأم كرديبه عنوان تنها رو يسدساز غلط،

- يبردار سد در دست بهره 584سد ( 1265تعداد  1389كه در سال  ييتا جا افتي شيافزا وستهيسدها پ

 زيحوزه آبر يرو ربسد  100تعداد حدود  ني. از امي) داشتيسد در مرحله مطالعات 553و  ييسد اجرا 128

قرار گرفته  يبردار بهره ايسد در مرحله احداث  40شده است. اكنون حدود  يو طراح فيكارون تعر

در  ايآن احداث كرده  يسد بر رو كي لومتريك 10كارون، هر  يلومتريك 950 ريدر طول مس يعنياست. 

ز تاالب به بهانه برداشت و ا يبزرگ يها هور، خشك كردن بخش يراني! در بخش اميحال ساخت آن هست

 يدر خوزستان بوده است در حال يستيز طيبحران مح نيعمده بروز ا لياز دال گريد يكياستخراج نفت 

 ليخشك كردن به دل نيانجام شود. ا ينفت يسكوها قيبرداشت از طر شتريب يا نهيبا صرف هز شد يكه م

پشت  الك ان،ياز جمله انواع ماه يجانور رينظ يب يها از گونه ياريغلط باعث شده است بس يها استيس

و عدم اختصاص  يآب يبحران ب ليبه دل يز و كنار آب يو پرندگان آبز ها شيشنگ و گاوم ،يفرات

 با مرگ دست و پنجه نرم كنند. ميآبه هور العظ حق

 

 خوزستان بلند شد يتشنگ يصدا

 نيبلند شده است. البته ا يآب يآنان از ب ادياند. فر مردم خوزستان تشنه  نوشت: يروز نو در گزارش روزنامه

 يبه مسائل رياخ يها سال ي. تعداد اعتراضات مردم خوزستان طستيمردم خوزستان ن ياعتراض اديفر نياول

و شركت  ها شگاهيدر پاال يبوم يرويعدم جذب ن ،يمطالبات كارگر ،يكاريب ،يخشكسال ،يآب يچون ب

از شمار گذشته است، حاال دو روز است كه مردم  يب شهرو بازگشت فاضالب به آب شر لينفت، س

اند؛  داده يريگيدستور پ هيقوه قضائ سيو رئ يجمهور سيآمدند، معاون اول رئ ابانياستان به خ نيشهر ا11
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منتشرشده  رياستان رخ نداده و تصاو يشهرهادر  يشده است، اعتراض يحال استاندار خوزستان مدع نيبا ا

كه چشم به راه  ييها شيبه قتلگاه گاوم ميهورالعظ لياز تبد يريت. هفته گذشته تصاواس يا رسانه طنتيش

منتشر شد كه  يدر حال ريتصاو نيمنتشر شد. ا ياجتماع يها ها و شبكه آن بودند، در رسانه يريگ آب

 زانيهور است و م يدر بخش عراق شتريب انيتلفات ماه«شد يمدع نفرماندار دشت آزادگا ،يالويس ديحم

 ».خوب است مي، سه و چهار تاالب هورالعط2آب در مخازن 

 

 خوزستان بحران

 نيتر يسرانجام معضل كمبود آب در خوزستان به بحران  آورده است: يبهار در گزارش يخبر تيسا

ها  دلسوزان و مردم آن را به دولت منتقدان،   ست،يز طيهاست فعاالن مح كه سال ي. بحرانديمرحله رس

اما  زياستان زرخ نيمردم ا يحل بحران آب شرب و كشاورز يبرا يو درخواست جد دكنن يگوشزد م

استان  يها رودخانه يو درشت بر رو زير يهمه سال كه از ساخت سدها نيپربحران دارند. حاال پس از ا

 يدرست و حساب يروبيو در كنار آن نه ال ديا و نفس كارون را هم با انتقال آب گرفته گذرد يخوزستان م

 يدستور فور كيقرار است با  عاواق  د،يا ها حل كرده انجام شده و نه مشكل ورود فاضالب را به رودخانه

 به كجا برسد؟ 

 

 يآب يخشن بحران ب يرو

بحران  گرينوشت: بار د ست،يز طيكهرم كارشناس مح  ليبه قلم اسماع يادداشتيروزنامه در  نيا نيهمچن

در چند سال گذشته  اتيح هيما نيخشن خود را نشان داد. ا يور يو جنوب يمركز يها آب، در استان

 يمركز يها دسته اعتراضات در استان نياز ا شيو كشاورزان شده است. تا پ يموجب اعتراضات مردم

جنوب كشور از جمله خوزستان  يبه شهرها ،يآب يو ب يبود و حاال بحران خشكسال زدياصفهان و  رينظ
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و  ميرا تجربه كرد ينزوالت جو نيامسال، كمتر يكه در فصل آب يطياكرده است. در شر دايپ يتسر

 ينيرزمياز منابع آب ز ياريرفتن سطح بس نييمنجر به خشك شدن و پا ،ياز منابع آب هيرو يب يها برداشت

 يآن آب دارد و هزاران روستا پنجم كيفقط  ميهورالعظ ميها شد، تاالب عظ تاالب يو خشك يو سطح

در  يمصرف  شرب و آب  آب نيتام تيري. مدشانيها در چشمه دارند و نه در لوله يآبكشور نه  يجنوب

آن وضع شود،  يبرا ييو اجرا ياتيملع يشده و راهكارها  تيوضع نييتب ديطور جد با به يبخش كشاورز

از اندازه از آنها دچار فرونشست شوند و  شيمصرف ب ليبه دل ينيرزميآب ز يها كه سفره يزمان رايز

مردم اضافه  دهيخشك يها ها رسوخ كند، مشكل فرونشست به لب نشست نيدر ا تواند يها نم ارشب

مصرف را به خود  نياز ا يتوجه قابل زانيم يمصارف آب، بخش كشاورز ي. در موضوع ساماندهشود يم

مصرف  يكشاورز نهيدر زم رانيدرصد آب ا حدود  ينظران رقم اختصاص داده است. به گفته صاحب

 ،ياريآب نينو يها عدم استفاده از روش ليدل به رايز رود، يبهتر است، گفته شود به هدر م اي شده

هنداونه كه  رينظ يمحصوالت اي شكريكاشت برنج و ن رينظ ميتوجه به كاشت محصوالت متناسب با اقل عدم

به دست  ستند،ين يو منابع آب يبه لحاظ اقتصاد يهيتوج گونه چيه يحاضر دارا حال يبحران آب طيدر شرا

آن را به  يآب در قالب آب مجاز ياديز ريمقاد نيبر ا شده است. عالوه ليچاله را به چاه تبد نيا شيخو

مطرح  ندهيبر جنگ آب در آ يدر بخش منابع آب مبن اش هيها فرض . سالشود يصادر م گريد يكشورها

رخداد را  نيا يكارشناسان تا حد نيزم شدن كره گرم نديبا توجه به فرآ هيفرض نيطرح ا يبوده، در ابتدا

 نظران بود. و صاحب يافكارعموم انيم زيآم اغراق ياما جنگ آب رخداد كردند، يتصور م

 

 تشنه است خوزستان

كه  يانيرانيو ا آب يآورده است: خوزستان تشنه است. كارون خشك و ب ياعتماد با درج گزارش روزنامه

جا  خروشان را خانه و كاشانه خود قرار داده و تا هنوز همان يوزگاررود ر نيبستر ا ش،ياز هزاران سال پ
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متعدد منتشر شده توسط  ريوطور كه از تصا اند. آن آمده  ابانيشبانه به خ دهيخشك يها ساكنند،  با لب

استان خوزستان و  گريد يعالوه بر اهواز، شهرها شود، يم رمانيدستگ يمجاز يشهروندان و كاربران فضا

مشابه در  ييها اساس تجمع نيشده و بر ا تيوضع نيا ريدرگ زيهمجوار ن يها استان يرهاشه يبرخ

 ريگذشته تصاو يدر روزها نياست. همچن هبرگزار شد زيو سوسنگرد ن هيديآبادان، ماهشهر، حم يشهرها

فعاالن  يمنتشر شده كه موجب نگران ميدرباره خشك شدن تاالب هورالعظ يمتعدد يها و گزارش

مناطق شده  نيوحش ا اتيدرباره ح رانينقاط ا گريو البته شهروندان و ساكنان منطقه و د يستيز طيمح

تابستان و  يمختلف همچون گرما ياز مسائل سان،گمان ناظران و كارشنا  كه به ييها يتياست. نارضا

 پنجم كرونا، قطع مكرر برق و زيو خ 19-ديكوو يريگ از آن، تداوم همه يناش يفصل يخشكسال

منابع  حيناصح تيرياز مد يناش يآب يو ب يآب خصوص كم به يمنابع انرژ نيدر تام يمشكالت اساس

دست  نياز ا يشهروندان و موارد يشتيمع نامطلوبو متعاقبا اوضاع  ينامساعد اقتصاد تيوضع ،يعيطب

 نشات گرفته است.

 

 يعلم ريغ يسدساز جهيخوزستان نت يآب يب

گذشته  يها خوزستان، از سال يدر روستاها ژهيو مشكل آب به  نوشت: يدر گزارش زديآفتاب  روزنامه

 يها استان نيتر از پر آب يكياست كه استان خوزستان  يدر صورت نياست. ا يتاكنون به قوت خود باق

كه اعتراض    هشد ليتبد ياز معضالت يكيدر استان خوزستان به  يروزها مشكل كم آب نيكشور ما است.ا

و رودخانه كرخه در غرب  ميتاالب هورالعظ يدگيبحران خشك انياست. در م ختهيگمردم را بران

 ينفت ساتيكه در كنار تاس زهيشهرستان هو سانيدر بخش ن هيريزه يروستا ياهال ريخوزستان، تصو

اما تنها  هيريداشت؛ زه الدنب به ياريبس يها اند، واكنش روانه شده ينفت يها آب شركت يدنبال تانكرها به

از  يبزرگ است، اما دست كم يدر محاصره سدها نكهي. شمال خوزستان هم با استين آب يب يوستار
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 يسدها انيدر م يلومتريك5روستا در فاصله 100با  ذهينقاط استان ندارد. بخش دهدز در شهرستان ا گريد

اكنون  يالمواجه بوده، با آمدن خشكس ببا مشكل آ شهيبخش كه هم نيقرار دارد؛ ا4و كارون 3كارون 

قرار دارد. در مركز خوزستان هم با وجود رودخانه كارون، وضع آب روستاها  يدشوارتر طيدر شرا

، 99در تابستان  يآب يدر شرق اهواز به ب هيزانيبخش غ ياعتراض اهال يآشفته است. بعد از ماجرا قدر نيهم

 ايهستند و  آب يب ايبخش  نيا يروستا80از  ياديتعداد ز نوزقرار بود مشكل آب روستاها حل شود اما ه

مورد كه استان خوزستان  نياست كه باتوجه به ا نيا ي.حال سوال اساسرنديگ يچند ساعت آب م يروز

در استان خوزستان  تيوضع نيمنجر به ا يمياقل راتييتغ اياست آ رانيا يها استان نيتر از پر آب يكي

 مواجه ساخته است؟ ياستان را با كم آب نيا ها تيريسوءمد اياند  شده

 

 خوزستان زيحاصلخ نيدر سرزم عطش

بنا شده، حاال  يو دامدار ياز مردم خوزستان بر كشاورز يبخش اتينوشت: ح يابتكار در گزارش روزنامه

 اديمردم به خطر افتاده است. مردم فر نيا يزندگ ميطرح انتقال آب و خشك شدن هورالعظ يبا اجرا

 نيو از ب ها اماز آن از جمله تلف شدن د يود آب و برق و مشكالت ناشدهند و به نب يسر م» واعطشا«

 رانياستان ا نياست كه در ثروتمندتر يمردم يزندگ تياز روا يبخش نيرفتن مزارعشان اعتراض دارند. ا

 يبرخوردار ليمحرومند. استان خوزستان به دل زين يزندگ هياز امكانات اول ياما حت گذرانند، يروزگار م

خود به شدت محروم است. مردم  كند، يم نياز درآمد كل كشور را تام ينفت و گاز بخش يابع غناز من

 50 يباال يمختلف خوزستان و در دما يشده ندارند، برق در شهرها يكش استان همچنان گاز لوله نيا

 هيته يبرااست و مردم  ايمياستان ك نيآب شرب در ا شود، يقطع م يمدت زمان طوالن يدرجه بارها و برا

از  يا فروش آب ببرند تا بتوانند آب بخرند. بخش گسترده زخود را به مراك يها دبه ديآب شرب سالم با

به خطر افتاده است.  اتشانيح گريو حاال با نبود آب د برند يبه سر م ديشد تيمردم خوزستان در محروم
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به باال  ميحقابه هورالعظ نيم تامسد بر كارون و عد نياز جمله احداث چند يمختلف آب يها طرح ياجرا

منطقه از خوزستان منجر شده است. شغل بخش  نيدر ا ستيز طيمرگ مح تينها رو د يگرفتن تنش آب

خاطر بستن  نياستوار است به هم يو دامدار يآن بر كشاورز يروستاها ژهياز مردم خوزستان به و ياعظم

آنها را تحت  يزندگ ميرده است كه به طور مستقك جاديآنها ا يرا برا يا دهيآب بر مردم مشكالت عد

استان به خطر  نيا ستيز طياز مح يبخش اعظم اتيدر خوزستان ح يتنش آب يداده است. در پ قرار ريتاث

در خوزستان است. پرورش  يآب ياز تلفات ب يبخش يو تلف شدن هزاران ماه ها شيافتاده. مرگ گاوم

 ومردم  ياز معضالت برا يكيهور خوزستان است. نبود آب درآمد و شغل مردم  يمنبع اصل  شيگاوم

 ليبه دل ها شيگاوم نياز ا ياريگذشته بس يمنطقه در روزها نيا ياز اهال ياست و به گفته برخ شانيها دام

 اند. هم از گرما و نبود آب تلف شده گريد ياند، برخ نبود آب رم كرده و گم شده

 

 ياعتدال يها رسانه

 و رود كرخه ميدر هورالعظ يبتنش آ ياصل عامل

كارون به   آورده است: ،يطيمح ستيفعال ز يبه نقل از كرامت حافظ يدر گزارش نيخبرآنال يخبرگزار

رودخانه كه  نيدر جهان است. ا يبشر يها تمدن نيمهم جلگه خوزستان و مهد اول اريعنوان رودخانه بس

اكتشاف نفت در  زمانكه در  يبود به طور رانيا ينرا يداشت تنها رودخانه قابل كشت يشكوه فراوان يزمان

 مانيمسجدسل كيتا نزد يحت ها ي) كشتيالديم 1908( يديخورش 1287پنجم خرداد سال  مانيمسجدسل

 قيها از طر اكتشاف نفت در آن سال زاتي. در آن زمان تجهكردند يم يبارانداز نهيدر منطقه درب خز

خرمشهر، اهواز و شوشتر تا  ادرو پس از عبور از بن شدند يم و سپس اروندرود وارد كارون فارس جيخل

 مانمسجدسلي – نهيها و سپس با خط آهن درب خز و از آنجا ابتدا با ارابه آمدند يم نهيبارانداز درب خز

ها بود اما امروز  و انتقال آب ها ياز سدساز شياز كارون در آب و پرطراوت پ يينما ني. اشد يحمل م
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و  ها خچالياز  يسرشاخه دائم 6دارد؟ امروز تاكنون  يتمدن ساز كهن چه وضع رود نيكارون ا

و آورد  ابدي يانتقال م يبه فالت مركز انهيبه طور كامل و سال ياريكارون در زاگرس بخت يها چال برف

 يها انتقال آب از سرشاخه نيسد كوهرنگ سوم هفتم نيهمچن رسد؛ يآنها به جلگه تشنه خوزستان نم

در حال ساخت است. پس از ساخت سد كوهرنگ سوم  يمركز تآب بر فال عيصنا نهيبا هز زينكارون 

و  ها خچالينخواهد شد و آب  ريسرچشمه كارون به خوزستان سراز نيتر ياز زردكوه اصل يآب گريد

 .شوند يم دهيبلع يآب بر فالت مركز عيآن توسط صنا يها چال برف

 

 اصولگرا يها رسانه

 خوزستان يرفع تشنگ يرامسئوالن ب ليگس

تمام كشور را دربرگرفته و زنگ خطر را به  يآب و كم يخشكسال  آورده است: يخراسان در مطلب روزنامه

مسئوالن و  يبرخ كه، نياست و مهم ا تر ميها همچون خوزستان، وخ استان يصدا درآورده، اما اوضاع برخ

از كمبود آب در  يناش ت. به دنبال مشكالدانند يآن م ليرا دل يتيرينادرست مد يها استيكارشناسان، س

و  رويارشد وزارت ن ندگانيمتشكل از نما يئتيدستگاه قضا ه سيمستمر رئ يريگياستان خوزستان، با پ

موجود، صبح امروز عازم استان  تيو علل وضع آمده شيمشكالت پ يبررس يكل كشور برا  دادستان

سازمان برنامه و بودجه  سيرئ شور،ك ريشامل وز يئتيه روزيهم د جمهور سيخوزستان شد و معاون اول رئ

بحران عازم اهواز كرد تا  تيريستاد مد سيرئ يرا به سرپرست يجهاد كشاورز ريو وز روين ريكشور، وز

 »يوسفي يمجتب«است كه  يسوال ست،يمشكل خوزستان چ قايدق كه نيرفع مشكل اقدام كنند. ا يبرا

 نياز اطالعات ا يبخش نيپاسخ داده است. همچن نوگو با خراسان به آ گفتاستان در  نيمردم ا ندهينما

شركت آب و فاضالب  رعامليمد نژاد ياز جمله محمدرضا كرم يگزارش، مطابق اظهارات مقامات استان

هزار  480و  ونيليم كيدر خوزستان  ينامناسب در شبكه آبرسان عيخوزستان است. كمبودها و توز
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 يهزار مترمكعب آب برا 158و  ونيليم2حدود  نيانگيد كه روزانه به صورت ماشتراك آب وجود دار

امكانات  نيا عيبرطرف شود، توز ديدر امكانات وجود دارد كه با يي. كمبودهاشود يم ديتول تيجمع نيا

انتقال آب  يها انتقادها به طرح ي. انتقال آب از شمال و جنوب خوزستان برخستيمناسب ن زين

 يها كارون و كرخه است و از رشته كوه يكه رودها خوزستان يها سرچشمه آب سو كيز . اگردد يبرم

شده است (همچون  يمركز يها استان يانتقال آب به برخ يها پروژه يمنبع اجرا رد،يگ يزاگرس نشات م

انتقال به فالت  يجنوب برا ياهاياز آب در گريد يآباد، كوهرنگ و خرسان) و از سو بهشت يها طرح

رفته  ليكارون و كرخه تحل يهم منابع آب كه، نيها ا طرح نينگر نبودن ا جه كالني. نتشود ياستفاده م انريا

بغرنج تاالب  تيمنطقه دچار مشكل شده است. وضع يو دامپرور يو كشاورز يدنيآب آشام نيو هم تام

 ست.انتقال آب ا يها از تبعات طرح يكيخوزستان هم  يها نشدن حقابه تاالب نيها تام

 

 مواجه كرده است يگسترده خوزستان را با تنش آب يكار شلتوك

 ياريبس يامسال با تنش آب  استاندار خوزستان نوشت: يدشتك يمانيشبستان به نقل از قاسم سل يخبرگزار

 نيگزيجا ،يكشت فصل يبرا ريذخا نيكم شده است؛ ا اريپشت سدها بس يها و حجم آب ميمواجه هست

 ريشده كه در مس ميتنظو  يزير راستا برنامه نيشده است. در ا يسامانده زهيكشت پائ انيو تابستانه و در پا

 عتاي. طبمياهداف برس نيبه ا ميها چه مقدار آب از سدها آزاد شود تا بتوان رودخانه ريكارون، كرخه و سا

آنها را به حقوق  زيو معترض هستند كه حق دارند و ما ن ننديب يباشد مردم خسارت م يخشكسال يوقت

 شيماه پ 2و از  ميبا دولت داشت اديز يگوهاو حقوق مردم گفت ياياح يو در راستا ميشناس يم تيرسم

با  ييدارهايو د ميآورد يادتريفشار ز زين ريخصوص صورت گرفته و چند روز اخ نيدر ا يمكاتبات زين

و  روين يها امه و بودجه، وزارتاز سازمان برن يئتيدستور داده شد ه يبند و در جمع ميداشت يمسئالن مل

را مورد  يو ستاد بحران عازم خوزستان شوند تا در جلسه ستاد بحران موضوعات تنش آب يجهاد كشاورز
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 يكمك و همراه ييمعاون خود را مامور كرد تا از نظر قضا زيقرار دهند؛ دادستاد كل كشور ن يبررس

 قيكه قبال از طر شنهاديبود كه چهار پ نيا ديانجاماز سه ساعت به طول  شيكند. ماحصل جلسه امروز كه ب

 مجدد به دولت برود. يبازخوان يبرا ميوزارت كشور و ستاد بحران به سازمان برنامه و بودجه داده بود

 

 تشنه است خوزستان

تب و گرما نفس خوزستان را به شماره انداخته و حاال كارون با آن   نوشت: يصبح نو در گزارش روزنامه

سال قبل درباره آن سخن 30دردناك كه اگر  يشده است؛ اتفاق ليتبد دهيخشك يش به نهرعظمت

كه به جان  اند دهش ييها تهيعفر يآب يو ب يبرق ي. حاال كرونا، گرما، بدنديخند يبه آن م ياريبس ديگفت يم

كارون و  يد. خشكها را ندارن تاب و توان مقابله با آن گرياند و مردم هم د مردم خوزستان افتاده يزندگ

و اعتراض  هيگال يبرا يمردم به ارمغان آورده بودند حاال به عامل يرا برا يمرتبط با آن كه زندگ ينهرها

به آن طرف مرز مربوط  وبلوچستان ستانيس يراشده است. ماج ليو خونگرم خوزستان تبد بينج ياهال

ندارند و حاال با قدرت  يز محل سدكجكا رمنديحقابه ه صيبه تخص يها اعتقاد كه افغان ييجا شود، يم

دارد و البته  يحل داخل خوزستان راه ياما ماجرا شود ياز قبل م تر رهيمساله ت نيگرفتن طالبان سرنوشت ا

وجو كرد. از  باالتر جست يها كارون در استان ميدر سرمنشأ رود عظ ديبااستان را  نيسرمنشأ مشكالت ا

انجام شده و  راحمديوبو هيلويكهگ اي ياريوبخت چون چهارمحال ييها انها قبل طرح انتقال آب از است سال

در  يبراساس چه ضرورت ستيكه مشخص ن كنند يارسال م يمادر عيبزرگ آب را به صنا يها حاال تونل

هم دستور داده است كه  هييقضا قوه ديجد سيياند. اما حاال ر شده ييجانما ير و دور از منابع آبيكو انيم

صورت  يجد يدگيمردم به وجود آمده است رس يكه االن برا يآب خوزستان و مشكالت به مساله

 .رديبگ
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 اند؟ انجام داده ياستان خوزستان چه اقدامات يحل مشكل آب روستاها يبرا مسئوالن

رسد  يبه گوش م رانيروزها در گوشه گوشه ا نيا يو تنش آب يخشكسال م،يتسن يگزارش خبرگزار به

نشدن حق آبه تاالب  نيو تام يشال رمجازيتر است. كشت غ يمعضل جد نيا در خوزستان يول

 نيروزها ا نيروبرو ساخته است. در ا ياديز يرا بادشوار نياحشام و بالطبع ساكن يزندگ ميهورالعظ

به كشور مخابره كرده است. در  ميرا از تاالب هورالعظ يناگوار يو نبود آب، صحنه ها اتيح نيب نگج

 يمجلس خبرگان و مجلس شورا ندگانينبوده و ورود نما ريتاث يب زين يمحل رانيش مدتال نيب نيا

 يدب شيافزا يامسئله وادار كرده است. تالش فرمانده سپاه خوزستان  بر نيدولتمران را به حل ا ياسالم

مردم از  تيحما يبرا  ياقدامات مثبت مسئوالن خوزستان گريآب به تاالب از د دنيرودخانه كرخه و رس

تازه منصوب شده، قوه  سيرئ ميتاالب هورالعظ نيغمگ يدر مقابل عطش طاقت فرسا بوده است. صدا

را  ياتيه ،يو جهاد ريقابل تقد داماق نيدر اول يوادار به واكنش كرده و حجت االسالم اژه ا زيرا ن هييقضا

 يدهايكه ام ياتيدم باشد. همر يبر دردها ياستان كرد تا بتواند مرهم يخوزستان راه يآب تيوضع يبررس

 هستند، روشن كرده است. تيوضع نيكه مسبب ا يبرخورد با كسان يمردم برا نيرا ب ياديز

 

 آب ندارد خوزستان

دو جمله كوتاه  نيخوزستان آب ندارد و مردم تشنه اند، ا  آورده است: يركنا در گزارش يخبرگزار

در شبكه  رانيا گريد يمندان ، مردم شهرها و استان هاهنر ،يو اجتماع ياز انتقاد فعاالن رسانه ا يموج

. خوزستان آب ندخطاب به مسئوالن كشور است. آن ها خواستار كمك به مردم خوزستان ا ياجتماع يها

 يدر خوزستان و تشنگ يآب يب تياست كه مردم خوزستان آب ندارند و وضع يندارد، مردم تشنه اند. مدت

 يريكرده است. خوزستان آب ندارد باعث شد تا شب گذشته تصاو ميخمردم در استان و يمردم، زندگ

 ريبعد از انتشار تصاو يقيدقا انمنتشر شود. استاندار خوزست يمجاز ياز اعتراضات مردم خوزستان در فضا
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 يموج اعتراض كيبه  ليمنتشر شده كذب است. خوزستان آب ندارد، اكنون تبد ريكرد كه تصاو ديتاك

 بياست كه خوزستان آب ندارد و مردم تشنه اند.  تكذ نيا تيها شده است. واقع در رسانه ريفراگ

 نيكند. ا ينم بياستان را تكذ نيا دممر ينبود آب و تشنگ قتيدر خوزستان، حق ياعتراضات مردم

اوضاع  نيارگان ها به ا ريو سا رويتا وزارت ن يهمه مسئوالن از نظام يدگيحضور و رس ازمندين تيوضع

 كمك به مردم است. يبلكه برا ست،يمردم تشنه ن يصدا يسركوب يبه معنا يحضور نظامدارد. 

 

  

  



   

 

 

265 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يتشنگ يكرخه جوابگو آب؛ ميمستمر تنها راه نجات هورالعظ يستياختصاص حقابه ز

 26/04/1400روزنامه سبزينه مورخ  – ستيهور ن

 

با سه ضلع كه ضلع اول آن  يا دهيچيپ يبه كالف سردرگم شده است؛ مثلث ليتبد ميهورالعظ يماجرا

توسط سازمان آب و برق داده  ميحقابه هورالعظ ديهستند كه معتقدند هرچه زودتر با يستيز طيفعاالن مح

 ميبرنج بكار ديبا نديگو ينداشته باشند. ضلع دوم كشاورزان هستند كه م يكار برنج زيد و كشاورزان نشو

 دهند يم ليرا مسئوالن سد كرخه تشك دهيچيمثلث پ نيدارند؛ اما ضلع سوم ا ازيبه آب ن زين مانيها و دام

مردم انجام شوند  يبرا ديكه با هستند ييها تياز اولو» برق« نيو تأم» آب شرب« نيتأم كنند يم ديكه تأك

 در حال انجام است. ها تياولو نيدر سد كرخه با ا يمنابع آب تيريو مد

 يها ها در بخش بر مصرف آب شرب انسان عالوه دست نييدر پا شود، يم يكه از سد كرخه رهاساز يآب

 رياخ ياران در روزهادامد ياز طرف يول رد؛يگ يها مورد استفاده قرار م آب شرب دام نيو تأم يكشاورز

 ينينش حاضر به عقب كدام چيو ه ديگو يم يسخن فيهر ط انيم نيدادند. در ا ها شيخبر از مرگ گاوم

به سد كرخه باعث   يستيز طينهاد مح مردم يها نگاران و سازمان روزنامه ريسفر اخ كه ييتا جا ستند،ين

 نگاران شد. ترك جلسه توسط روزنامه تيوجدل و در نها بحث

 

 ست؟يها ك بر سالمت تاالب ناظر

جلگه سبز خوزستان، در  بان دهيعضو انجمن د ،يدارند؛ شبنم قنوات يهر كدام نظر زين ستيز طيمح فعاالن

 شيپ يو تنش آب يطيمح ستيز تيو كارون درباره وضع يباو ه،يديمردم اهواز، حم ندهينشست با نما

 نيتأم يراهستند، سازمان آب و برق ب ستيز طيسازمان آب و برق و مح ،يآمده گفت: مقصران اصل

ها نبود،  ناظر بر سالمت تاالب يطور جد علت كه به نيبه ا ستيز طينكردن حقابه هور مقصر است و مح
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 است. ريتقص يدارا

ها  است كه آن يستيز طيو تجمع فعاالن مح يا رسانه ياست كه چرا بعد از فشارها نيافزود: سوال ما ا يو

 دهند؟ يآب م يو خبر از رهاساز رنديگ ينش مبه واك ميتصم

كه چند  كنند يهور به نقطه اوج بحران برسد، اعالم م طيشرا يشد: به چه علت وقت ادآوري يقنوات

سازمان آب و  يعنيتاالب،  يمطالبه، مقابل متول نيا رويما پ نيكردند؟ بنابرا يمترمكعب آب رهاساز100

 .ميبرق تجمع كرد

حجم  98 ليداد: در س حيتوض 98 ليجلگه سبز خوزستان با اشاره به تبعات س بان هديعضو انجمن د نيا

تاالب تلنبار شده و اكنون ورود آب  يِحجم از رسوبات در ورود نيها حل شدند و هم از آبرفت ياريبس

 يروبيال اهور ر يورود ديمواجه شده است كه سازمان آب و برق با يريگ به تاالب با مشكل آب

 عمل نكرد. زين نهيزم نيسازمان به تعهداتش در ا نياما ا كرد، يم

 

 حساس شوند ندگانينما 

 ستيز طياهواز هم كه از دوستداران مح شاپور يجند يدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك سيرئ

 ،يدولت رانيتوسط مد ديبا ستيز طيدر حوزه مح يريگ ميبه مهر گفت: اصل تصم باره نياست، در ا

و  انيكه دانشگاه زيمشخص است و متخصصان ن فشانيكه تكل رانيمد رد؛يمردم صورت گ متخصصان و

شهر و روستا  يمردم در شورا ندگانيشامل نما تواند يمردم هستند كه م زيهستند و ضلع سوم ن يعلم فرادا

 بيا ضرب يعلم يماتيبتوانند تصم ديبا گريكديگانه در كنار  اضالع سه نيمجلس باشد كه ا ندگانيو نما

 .رنديبگ ينييپا يخطا

 يداكت مرز نيها بدون مجوز و مطالعات اثرات توسعه هستند؛ همچن طرح تر شيافزود: ب يسين عبدالكاظم

ها، قانون اثرات  طرح نياز ا كدام چيهور است، ه يرانيو ا يبخش عراق انيدر هور كه مانع عبور آب م
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 خود ندارند. وستيرا در پ ستيز طيتوسعه بر مح

 يابيو بدون مجوز و ارز يرقانونيطور غ ها به گفت: تمام سدها در سرشاخه يمقام دانشگاه نيا

 تخلفات حساس باشد. نينسبت به ا ديمردم در مجلس با ندهيساخته شدند و نما يطيمح ستيز

 

 يموقت ماتيتصم 

فعاالن داد:  حيخصوص توض نيدر ا زين يكارون و باو ه،يديمردم شهرستان اهواز، حم ندهينما

 ديمختلف  يها داشته و در حوزه يكه زبان مؤثر نديآ ياز نخبگان به حساب م يجمع ست،يز طيمح

. ميبرو لبهسمت مطا به ييصدا با تك ديو نبا ميصدا باش هم يگر در مطالبه ديما با نيدارند؛ بنابرا يطوالن

 .ياسالم يمجلس شورامردم در  ندهيعنوان نما و چه من به ستيز طيچه شما در كسوت فعاالن مح

مسائل  نيا ريگياول در مجلس پ يحقابه و آب از روزها ست،يز طيافزود: در حوزه مح ينيحس ميدكريس

مترمكعب بود كه  ارديليم24ما موجود است؛ حقابه كشاورزان  يها يريگيكه مكاتبات و پ ميبود ياتيح

اگر  م؛يآن را لغو كن ميتوانست شدنش وجود داشت كه بيو احتمال تصو ابدي ليقرار شد به نصف تقل

 يجد بيو كشاورزان آس شد يطرح مصوب م نيدلسوزان نبودند، ا يو باق يفعاالن، استاندار كنون

 .دنديد يم

است  نيپاسخ داده شود ا ديكه با ياظهار كرد: سوال يكارون و باو ه،يديمردم شهرستان اهواز، حم ندهينما

بودن كارها و  يموقت يعنيرفتار  نيآب انجام شود؟ ا يرهاساز ديبا م،يرس ينقطه م نيبه ا يكه چرا وقت

تنها نمك  هاتيتوج نيا يو گاه نديآ يم هيمسئوالن فقط از باب توج يتكرار شود؛ برخ دينبا تيوضع نيا

 بر زخم است.

د موار گريها و د هور، مسأله حوضچه يورود يروبيداد: ال حيتوض ستيز طيمطالبات فعاالن مح انيبا ب يو

اكنون در مرحله  كنم؛ ياستفاده م ستيز طيو از نظرات فعاالن مح كنم يم يريگيمطرح شده را مطالبه و پ
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مسائل  نيشود و من هم فتهبه مسئوالن گ تر قيو دق حيطور صر به دينكات با نيو ا ميانتقال دولت هست

 منتخب گفتم. جمهور سيرا شخصاً به رئ يو فاضالب شهر يطيمح ستيز

كه  ديكمك كن ستيز طيدر مح جمهور سيو معاون رئ روين ريكرد: در انتخاب وز ديكتأ ينيحس

 .ميمطالبه باش نيا ريگيصدا پ صورت هم به

 

 دارد يحاد طيشرا كرخه 

هم  ستيز طيمح نهيفعال در زم يها حوزه گريخوزستان از د يعيطب و منابع ستيز طيانجمن مح رعامليمد

 دارد. يحاد طيشرا زيكرخه ن رايأله كارون باشد، زتوجهات بر مس تر شيب ديگفت: نبا

كه در دست اقدام دارند  ييها كه اگر پروژه ميضربه را از سد كرخه خورد نيتر افزود: بزرگ يعيرب خالد

ها گرفته  طرح يداده شود و جلو دياستان با يآب ازين نيبنابرا ماند؛ ينم يآب گريد شك يانجام شود، ب

دو كه با ارتفاع  ياريبا ساخت سد بخت شك ياست و ب يبحران اريه دز بسرودخان طيشود، چون شرا

 كارمان ساخته است. د،يآ يجهان به حساب م يسدها نيتر از بزرگ يكيمتر 325

 

 نانيرنشيكو تيريمد 

 انيبر لزوم جر ديآب با تأك نهيدر زم ستيز طيدر خوزستان و فعال مح رانيثبت پرندگان ا تهيكم ندهينما

در  م؛يخواه يمستمر م يستيو حقابه ز يستيز انيجر كيهور  يداد: برا حيهور توض يريآبگ يرامستمر ب

 يها از قسمت يجزئعمق داشته باشد،  متر كي ايمرطوب است  نيرا كه زم ييجا نديگو يها م گزارش

 داشته باشد. يعيعمق طب دياست كه هور با يدرحال نيو ا آورند يشده تاالب به حساب م يريآبگ

مترمكعب  ونيليم250جشن گرفتند؛ هور  يكه بعض امدهيهور ن يبرا يافزود: اكنون آب يحافظ كرامت

جذب  اي يو باق رسد يرها شده به هور م يها درصد آب50تا  40حالت تنها  نيدارد كه در بهتر ازيآب ن
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 نيهم در ا يتر شيكشاورزان شده و بخش ب يوارد نهرها يبخش اي شود يم ينيرزميز يها سفره يها آب

 انياست و متول ينيرزميو ز يسطح يها تمام آب ي. آب و برق خوزستان متولشود يم ريباال تبخ يدما

 هستند. نيرنشيكو يها از استان يمنابع آب همگ تيريمد

 

 و انتقال دولت يتنش آب فصل

رات فعاالن در ادامه اظها ،يكارون و باو ه،يديمردم شهرستان اهواز، حم ندهينما ،ينيحس ميدكريس

 نيباشد، ا رمتخصصيغ يمسئول يوقت رايز م،يريعدالت را در انتخابمان در نظر بگ ديگفت: با ستيز طيمح

گذشته  سال كيدر  هانتخاب و انتصابات است ك نينظارت بر ا نده،ينما فياست و از وظا يعدالت يب نيع

و سازمان  رويوزارت ن زيم يا كه رور ييها نشد، اما متوقف شد؛ طرح يهرگونه طرح انتقال آب اگر منتف

 و انتقال دولت است. ياكنون فصل تنش آب و هم ميبود، متوقف كرد ستيز طيمح

 

 حل راه يوجو جست در

مجلس خواستار  ندگانينما يبعض ياهواز و جامعه كشاورزان و دامداران و حت يستيز طيمح فعاالن

كرخه با هشدار بروز بحران  روگاهيسد و ن رعامليمدهستند؛ اما  ميحقابه هورالعظ تر عيهرچه سر يرهاساز

كم آب موجود در مخزن آن وجود دارد،  زانيكه در سد كرخه و م يتيوضع ليدل : بهديگو يسد م نيدر ا

 .ميبرق نداشته باش ديو تول ميسد را از دست بده نيا يها روگاهيممكن است ن

آب شرب مردم است، نه احشام و  نيد كرخه، تأماول در س تيكرخه معتقدند اولو روگاهيسد و ن مسئوالن

 ميهوالعظ دهيچيپ يكالف و معما تواند يم يسازمان و نهاد اي يچه كس ستيمشخص ن رو نيتاالب و از ا

 را حل كند.
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خبرگزاري خبر آنالين مورح  – و رود كرخه ميدر هورالعظ يتنش آب يعامل اصل

26/04/1400 

 

كارون و  يانتقال آب باعث كاهش توان آب يها خوزستان گفت: طرح يطيمح ستينوشت: فعال ز مهر

نشدن حقابه تاالب  نيتأم جهيآب شرب چند شهر خوزستان به دوش كرخه و در نت نيافتادن بار تأم

 ند.ا شده ميهورالعظ

در خوزستان اظهار كرد:  يتمدن شهر يريگ رودخانه كارون در شكل تيبا اشاره به اهم يحافظ كرامت

 در جهان است. يبشر يها تمدن نيمهم جلگه خوزستان و مهد اول اريكارون به عنوان رودخانه بس

 يبود به طور رانيا يران يداشت تنها رودخانه قابل كشت يشكوه فراوان يرودخانه كه زمان نيافزود: ا يو

 ها ي) كشتيالديم 1908( يديخورش 1287پنجم خرداد سال  مانيكه در زمان اكتشاف نفت در مسجدسل

 .كردند يم يبارانداز نهيدر منطقه درب خز مانيمسجدسل كيتا نزد يحت

 قيها از طر اكتشاف نفت در آن سال زاتيكرد: در آن زمان تجه حيخوزستان تصر يطيمح ستيفعال ز نيا

و پس از عبور از بنادر خرمشهر، اهواز و شوشتر تا بارانداز  شدند يو سپس اروندرود وارد كارون م فارس جيلخ

 .شد يحمل م مانمسجدسلي – نهيها و سپس با خط آهن درب خز و از آنجا ابتدا با ارابه آمدند يم نهيدرب خز

ها بود اما امروز  و انتقال آب ها ياز سدساز شياز كارون در آب و پرطراوت پ يينما نيگفت: ا يحافظ

 دارد؟ يرود تمدن ساز كهن چه وضع نيكارون ا

 ياريكارون در زاگرس بخت يها چال و برف ها خچالياز  يسرشاخه دائم 6شد: امروز تاكنون  ادآوري يو

 رسد؛ يو آورد آنها به جلگه تشنه خوزستان نم ابدي يانتقال م يبه فالت مركز انهيبه طور كامل و سال

آب بر فالت  عيناص نهيبا هز زيكارون ن يها انتقال آب از سرشاخه نيسد كوهرنگ سوم هفتم نيهمچن

 در حال ساخت است. يمركز
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از زردكوه  يآب گريكرد: پس از ساخت سد كوهرنگ سوم د حيخوزستان تصر يطيمح ستيفعال ز نيا

آن توسط  يها چال و برف ها خچالينخواهد شد و آب  ريسرچشمه كارون به خوزستان سراز نيتر ياصل

 .شوند يم دهيبلع يآب بر فالت مركز عيصنا

كارون هستند و مقدمات انتقال آب در حال  يها سرشاخه گريكه د رميآباد و سم ادامه داد: بهشت يو

 فراهم شدن است.

را  فارس جيشده است كه آب كارون توان ورود به خل ميوخ يوضع امروز كارون به قدر ،يگفته حافظ به

 نيريو ش ايشور در تعادل آب نيو ا شود يو وارد كارون م زند يكارون را پس م ا،يشور در ندارد و آب

 هستند. يحال نابود رآبادان و خرمشهر و اروندكنار د يها به هم خورده است كه نخلستان يكارون به قدر

از  يريجلوگ يبرا ايكارون با درقطع ارتباط  يسد مارد برا جادياقدام به ا رويوزارت ن يكرد: حت انيب يو

 ايمهاجر در انيمهاجرت ماه يدارد و جلو يجد يطيمح ستيكرده است كه مشكالت ز ايورود آب در

 .رديگ يبه رود را م

 يكارون عمدتاً برا نيريزالل و ش يها سو سرشاخه كيثبت جانداران خوزستان گفت: از  تهيكم عضو

و  اند افتهيانتقال  يبه فالت مركز يو كشاورز يمحصوالت صنعت ديلتو نهيشرب با باال بردن فراوان هز ريغ

 .شود يفاضالب فراوان وارد رود كارون م گريد ياز سو

فاضالب را فراموش  هيمانند تصف يفيها توجه دارد كه وظا قدر به انتقال آب آن رويافزود: وزارت ن يحافظ

 وزارت ندارد. نيا يبرا يتيكرده و اولو

را ندارد و  نانيآب شرب كارون نش نيتوان تأم يو از نفس افتاده امروز حت جان مهيكارون نكرد:  انيب يو

آب شرب اهواز، آبادان، خرمشهر و  نيكه تأم يفشار كارون است به طور لهيكرخه به وس يابتدا نابود نيا

ب شرب آ ريغد يرسان كارون بر گردن كرخه افتاده است و با طرح آب يساحل كارون به جا يشهرها

 .شود يم نيكارون از كرخه تأم هيحاش يشهرها
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 يها يبرق از انرژ نيتأم يبه جا نيهمچن رويادامه داد: وزارت ن رانيا وحش اتيثبت ح يكل تهيكم عضو

 گره زده است. يآب برق يبرق در خوزستان را با سدها نيباد، بار تأم يو انرژ يديخورش يمانند انرژ گريد

ها در  بار است و در صورت كاهش بارش فاجعه يمياقل راتييتغ طيدر شرا نيكرد: ا حيتصر يحافظ

 نيبرق خارج شوند و ا دياز مدار تول يآب برق يها ممكن است كه سدها و تداوم انتقال آب ندهيآ يها سال

 فرسا خوزستان فاجعه است. تابستان گرم و طاقت يبرا

 

 به كرخه فشار

آب شرب و برق خوزستان است به طور  نيمسئول تأمموضوع كه كرخه  نيا نيگفت: بنابرا يو

 .شود يم ميكرخه و هورالعظ بوم ستيباعث فشار به ز ميرمستقيغ

طبق قانون  يستيز انيحق آبه و جر نيتأم زيخوزستان افزود: در موضوع كرخه ن يطيمح ستيفعال ز نيا

 دينه فقط از سد كرخه بلكه باو صنعت باشد و مطالبه آب  يمقدم بر كشاورز ديبا» ها حفاظت از تاالب«

 كرخه باشد. زيكرخه و حوضه آبر ياز سدها

كرمانشاه،  يها غرب زاگرس در استان ياست كه از مجموع رودها يا كرخه نام رودخانه ،يگفته حافظ به

 اب،يكشكان، كهمان، گاماس يو مجموع آب رودها رديگ يلرستان و خوزستان سرشاخه م الم،يهمدان، ا

كرخه به خود  نامپس از وارد شدن به جلگه خوزستان  مرهي، كاكا رضا، سرابله، چرداول و سقره سو، زال

 رودهاست نيا زيحوضه آبر يدر انتها ميو هورالعظ رنديگ يم

تاالب  يستيكرخه و حق آبه ز يستيز انيجر نيها تأم شد: طبق قانون حفاظت از تاالب ادآوري يو

 دائم شود. نيكرخه تأم زيو حوضه آبررودها  نياز مجموع ا ديبا ميهورالعظ

 ميكرخه و هورالعظ يستيحق آبه ز ينشدن دائم نيكرد: تأم حيخوزستان تصر يطيمح ستيفعال ز نيا

و  نانيهور نش شتيمع يباعث نابود انهيخاورم يها به عنوان گنج تاالب ميتاالب هورالعظ يعالوه بر نابود
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بر خسارات  وهو عال شود يم نينش هيحاش تيبه جمع يدمولد اقتصا تيشدن جمع ليمهاجرت آنها و تبد

 .شود يم يمعضالت اجتماع جاديباعث ا يطيمح ستيز ريناپذ جبران

كرخه و  زيفراوان حوضه آبر يسدها ينظر رو ديتجد طيشرا نيدر ا يگفت: راه كار اصول يحافظ

انتقال وجود  يشور برادر ك يآب مازاد چيكارون است چرا كه ه يها از انتقال آب يريجلوگ نيهمچن

 ريو غ ستيز طيمح يكشور عالوه بر نابود نيريآب ش يها ندارد و در صورت انتقال رودها و چشمه

 .ديآ يبه وجود م زين ياجتماع يها اقدامات تعارض نيبودن ا ياقتصاد

 ريغ يصنعت و كشاورز يتشنه گرفت و آن را برا يآب را از دهان فرد شود يكرد: چرا كه نم انيب يو

توقع اعتراض  زيالمال تلف كرد و بعد از آن از فرد تشنه ن تيكالن ب نهيآن هم با هز گريد يجا ياقتصاد

 نكردن داشت.

آب بر  عيصنا يبرا فارس جيادامه داد: هر چند كه انتقال آب از خل رانيثبت پرندگان ا يمل تهيكم عضو

 ياياست اما با توجه به اصرار ماف يرعقالنيغ و ياقتصاد ريكارون غ يها هم مانند انتقال آب يفالت مركز

 .كند ينم جاديا يتعارض اجتماع فارس جيها از خل آب انتقال آب

 يانداز دست يو جلو رديآب صورت گ تيريمد يجد رييتغ ديكرخه با زيگفت: در حوضه آبر يحافظ

 يزيچ يخانه جز نابودرود نيانداز ا در چشم يگرفته شود چرا كه با وضع فعل زيبه كرخه در باالدست ن

 .شود ينم دهيد

 ديبا ميهورالعظ يستيو حق آبه ز يستيز انيجر نيتأم يفصل برا نيدر ا يكرد: اما اقدام فور حيتصر يو

اجرا و بر حسن  يموجود حفاظت از تاالب با مقدم بودن حق آبه تاالب بر صنعت و كشاورز نيطبق قوان

 قانون نظارت شود. نيانجام ا
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 – زدهميدر دولت س يو آبخواندار يزداريضرورت توجه به آبخ|»يزداريمعجزه آبخ«

 27/04/1400خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 ،يزداريآبخ ديجد يها يو فناور ياز دانش سنت يقيتلف دياسبق سازمان جنگل ها معتقد است با سيرئ

 شود. يرگي-توسط دولت منتخب بكار يو خشكسال ليمثل س يرفع معضالت يبرا

 سياستاد دانشگاه، رئ«  يفيدكتر فرود شر ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

اسبق سازمان جنگل ها مراتع و  سيو رئ يو خشكسال يبا خشك يمقابله و سازگار يانجمن علم

با موضوع ضرورت پرداختن به  يادداشتي د،يدولت جد يري، در آستانه شكل گ»كشور يزداريآبخ

ممانعت از هدررفت   ،يترسال طيبانك آب در شرا جاديا تياهم ل،يمهار س ،يو آبخواندار يزداريآبخ

 ،يزدارآبخي اقدامات با ها-نهاده  ديو تول يتحول در كشاورز ،يمتر مكعب نزوالت آسمان اردهايليم

 اريدر اخت ينيرزميآب ز يقنوات و تعادل بخش يايو اح نيزم ريآب در ز رهيو ذخ يآبخواندار

 آمده است: نيچن ادداشتي ناي در. اند -قرار داده ميتسن يخبرگزار

 يتوالهفت سال م ديكه با ديفرما -يم وسفيسوره  42-49  اتيدر آ وسفياز قول حضرت  خداوند

همه را با خوشه در انبار  دسازي- يكه قوت خود م يجز كم ديكن -يو خرمن را كه درو م ديزراعت كن

آماده  كهكه آنچه را  ديابي  سخت سال هفت ها -سال نيا يتا دچار فساد نشود. آنگاه از پ ديكن رهيذخ

 .ديكن -يكاشتن ) مصرف م يرا ( برا يجز اندك ديكرده ا

 

 :يمعظم رهبر مقام

خود را  ريچنانچه نان و پن رديقرار بگ يدشمنان خارج ينيو بدب يملت اگر مورد محاصره، دشمن كي

انجام دهد. اما اگر  تواند يرا هم م گريد ياز كارها يليكند خ ريداشت و توانست شكمش را س
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 تقو آن دراز باشد آن و نيا شيخود دستش پ رينان و پن يبرا يداشته باشد ول ياتم يها شرفتيپ

 خطرناك است.

در مكان و زمان است. در  دينوسانات شد يخشك دارا -مهياز مناطق خشك و ن ياريو بارش در بس آب

 هاي -است كه توسعه ياز اوقات محرك يشود و در برخ -يم يتوسعه تلق يمناطق آب عامل اصل شتريب

 يو آبادان شرفتيپ يانع اساساز مو يكيتواند  -يمداوم م يها -خشكسالي و دارد دنبال -به زيرا ن يبعد

 ينيبماند ظرف مدت مع ي) باقنزمي-ري(بدون نفوذ به ز نيسطح زم يكشور محسوب شود. اگر آب رو

 باًيكه تقر ييها از آب در دل ماسه يببارد، بخش بزرگ يو باران ميراه برو ي. اگر در شنزارشود-يم ريتبخ

تا  دانه،-زياز حد رس ر ها، نهكه اندازه دا ييها در دشت نطوريكند. هم -يهم اندازه هستند نفوذ م

از آب باران در  يبخش بارد، يباران م ياست و وقت يها، معموالً خال ذره نيا انياست، م ريسنگ متغ قلوه

 ريو از تبخ رود يم نييپا ،ينيرزميبه سفره آب ز دنيو به واسطه جاذبه، تا رس كند ينفوذ م يخال يفضاها

آب  رهيآب مانند بانك ذخ سازي-رهيذخ تيبا قابل يخال يضامتر مكعب ف ردهاايليماند. م -يمصون م

 كشور از شمال، تا جنوب، و از مركز تا شرق و غرب وجود دارد. يجا يبصورت پراكنده در جا

خوب،  يترسال كيبا   1400 زييهست كه از پا ياديز ديو ام ميمواجه يبا خشكسال 1400-1399 سال

 413دهد به طور متوسط ساالنه حدود  -يداشته باشد. آمارها نشان م يبل توجهنزوالت قا زانيكشور م

و هدر رفت   ريخبه عنوان تب زانيم نيدرصد از ا 70كه حدود  ماي-متر مكعب بارش نزوالت داشته  ارديليم

متر  ارديليم 117شونده در كشور حدود  دياوصاف آب تجد ني. با اشود-يآن حساب نم يرو هياول

%  مصرف 45متر مكعب آن را با راندمان  ارديليم 65 كشاورزي -. چنانكه بخششود-يض ممكعب فر

تلفات و  ها،-يابيشده است. بر اساس ارز ديمتر مكعب آب مصرف تول ارديليم 30كمتر از  يعنيكند، 

متر مكعب آب در  ارديليم 20است كه فقط  يمعن نيبد نيو ا باشد-يم  30محصول حدود % عاتيضا

 ارديليم 280نزوالت  زانيم 97% نزوالت است).  در سال 5شده است(كه كمتر از  ليتبد ديبه تول تينها
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است كه  يمعن نيبه ا موضوع ني. اديمتر مكعب رس ارديلمي 563 به ها -بارش 98متر مكعب و در سال 

از بارش  ندارد. اگر فقط  قطعي مفهوم ساله-و چند اي -دوره يترسال ايو  اي-دوره  يمفهوم خشكسال

سال معادل  30از  شبي تا شد- يم رهيذخ ينيرزمزي مخازن در ها-و آن مكردي-يخوب استفاده م 98سال 

 -يحل م يشرب و خشكسال ايو  ديتول مشكلشده و   يآب نگهدار نيرزميز يساالنه در بانك آب ديتول

 شد.

از آب باران،  نهيه استفاده بهدربار ايدن شرفتهيپ يموفق كشورها اتيموجود و تجرب تيتوجه به واقع با

و هدر رفت آب و استفاده از باران با  ريتر از گذشته كاهش تبخ -يالزم است بصورت جد ديدولت جد

 رمتمركزيو غ كزمتمر ريتوسعه سطوح آبگ الب،يپخش س ،يآبخواندار ،يزداريآبخ هاي-استفاده از روش

 ديدر سطح گسترده را در دستوركار قرار دهد. با ينيرزميز هاي- سفره و ها -قنوات، چشمه هيباران، تغذ

 يشناس -بيبا آس ديبا نينقشه راه وارد عمل شد. همچن كيتمام و بر اساس  تيبا جد نهيزم نيدر ا

با حضور و مشاركت  يترسال اميو در ا ح،يصح يتيريچرخه مد كي يمشكالت موجود بمنظور برقرار

 پرداخته شود. يو خشكسال يبه مقابله با خشك  بر علم و دانش روز هيو با تك دكنندگانيتول

مد  يعيو منابع طب يتحول كشاورز هاي-در برنامه   زدهميدولت س ديكه با ياز نكات يكي انيم نيا در

كشور غفلت  يها و دانش بوم -ياز فناور دينبا يرفع مشكل كم آب ياست كه برا نينظرمورد قرار دهد ا

نوع توسعه متناسب  نيچرا كه ا د؛ينما هيتك كاري-مانيبزرگ پ هاي -حو طر يكيزيكند و تنها به توسعه ف

 اكانيكه ن يبوم يها -يفناور كه-يشده است، در حال جادي) ايرگي-محل تولد(شكل يمياقل طيبا شرا

داشته است و امتحان  ياثربخش جيگرفتند نتا -يبكار م يمقابله با كم آب يكشور وبرا ميمامتناسب با اقل

 -يو روزآمد كردن آن با فناور يبوم شها و دان -يفناور ياساس بررس نيداده است. براخود را پس 

 ديجد يها -ياز تكنولوژ يقيامر شود كه تلف ناي به منجر تواند- يكارآمد، م يها -كيو تكن ديجد يها

تك، ها مانند خوشاب، دگار، هو -يفناور نيشود. ا يرگي-كار -رفع معضل موجود به يبرا يو دانش سنت
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 -ياصطهبانات، م رينظ ريباغ انج جاديا ن،يرزميباغ ز ن،يرزمسدزي بند،-آب انبار، گورآب، دربند، كش

قانون  27منظور قانون مصوب وجود دارد (ماده  نيا ي. برارديشده و مورد استفاده قرار گ ايتواند اح

فساد،  نگاه  ت،يريستن، سوء مدمختلف از جمله نخواستن، نتوان لي) اما متاسفانه به دالوري-بهره  شيافزا

و مقابله با  ييغذا تيامن جاديبه نفت مسكوت مانده است. لذا به منظور ا يمتك يستم رانتيو س يا -رهيجز

از استحصال گرفته تا نحوه مصرف و  يبخش آب و كشاورز تيريدر مد يبا تحول جد ديبا يوابستگ

 .رديصورت گ ياساس يختارها بازنگرها و سا -يزري-كشت، و... در برنامه  يالگو نيهمچن

و  يزدارياقدامات آبخ تيبا اولو ديالزم است دولت جد زدهم،يدر آستانه شروع به كار دولت س نيبنابرا

و  يي) و بخش اجرايامكانات قرارگاه جبسي  و ها -اعتبارات، روزآمد كردن روش تي(تقو يآبخواندار

كارآمد  يها -كيتكن زاستفاده ا ،يبوم اتيروز و تجرب ياه -ياز فناور يقيدر كنار هم و با تلف يپژوهش

قرار داده  يو مشاركت مردم جيموفق و موجود، اهتمام خود را بر بس هاي -الگو گرفتن از مدل نيو همچن

كشور به محصوالت  يدالر ارديليم 14 يو نهضت همه با هم را در كل كشور زنده را كنند و وابستگ

 كشور را مثبت كنند. يتراز تجار اتو صادر دتولي جهش وبا متوقف را ها -و واردات نهاده يكشاورز

داخل كشور  يها -تيو باور به ظرف يعدالت طلب ت،يدرا ،يرخواهيبه خ تيواثق وجود دارد با عنا رجاء

و تجارب ارزشمند  يعلم ،يياجرا يها ييتوانا بررسي دستور و جمهورمنتخب -محترم -سيتوسط  رئ

 داشترو بر شيتوان موانع را از پ يم يمردم جيو بس يجهاد سازندگ ياز الگو موجود و استفاده

 بالقوه كشور را بالفعل ومحقق كرد. هاي-تيوظرف
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 – رود ندهيزا يايبر اح يدياصفهان، تاك ريقرن اخ مين يخشكسال نيتر سابقه يب

 27/04/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

و  يدنيدر بخش آشام يآب حت نيسابقه در استان اصفهان و چالش در تام يب يخشكسال - رنايا - اصفهان

رودخانه  نيا يايرود و اح ندهيزا زيانتقال آب به حوضه آبر يها طرح يدوباره بر اجرا يديبهداشت، تاك

 منبع آب مركز كشور است. نيتر يبه عنوان اصل

حدود  يتا كنون رقم 1400 يسال آب يبارندگ نيانگيبر اساس آمار و ارقام منتشر شده م رنا،يگزارش ا به

 يدما شيكه با افزا يمساله زمان نياست، ا تر نييپا اريكشور بس يبوده كه از حد نُرمال بارندگ متريليم 134

به آب، چالش  دكنندگانياز تول ياريروزافزون بس ازين نيبه آب و همچن شتريب ازيو ن تيجمع شيافزاهوا، 

 كرده است. جاديرا ا يبزرگتر

آب  نيقرار داده است بلكه تام ريرا تحت تاث يمانند كشاورز ييها تينه تنها فعال يمنابع آب ديشد كاهش

را  ستيز طيمح يخطر نابود يوبه رو كرده است و از طرفاز نقاط كشور را با تنگنا ر اريدر بس يدنيآشام

 .كند يبه ما گوشزد م

شد  ديها كمبود منابع آب در آن تاك نه تنها امسال بلكه دهه رايتر است ز ميوخ طياستان اصفهان شرا در

 آن در نظر گرفته نشد. يبرا ياتياما راهكار عمل

 يها است كه از كوه رانيا يرودخانه منطقه مركز نيبزرگتر لومتريك 400به طول افزون بر  رود ندهيزا

و  رود يم شيبه سمت شرق پ رانيا يمركز ريو در كو رديگ يزردكوه سرچشمه م ژهيبو يزاگرس مركز

 يداريدر پا ثرو مؤ ياصل يرودخانه كه نقش نيا زد،ير يدر شرق اصفهان م يبه تاالب گاوخون تيدر نها

منطقه  ياقتصاد و گردشگر ،يرونق كشاورز ست،يز طيمح اتيح ،يدنيآب آشام نيتام ست،يز طيمح

در باالدست، انتقال  يرقانونيغ  برداشت ليدل به رياخ يها دارد، در دهه يتاالب گاوخون يو هست يمركز
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 انيرودخانه با جر كيبه  ها، يبارندگ يكاهش نسب يو تا حدود تيتراكم جمع گر،يآب به حوضه د

 مواجه شده است. يست اغلب در فصول گرم با خشكد نييو در پا ليتبد يا دوره

اصفهان اعتقاد دارد كه  يدانشگاه صنعت يعلم اتيآب و عضو ه يگروه مهندس ارياستاد ونديپ نيهم در

به عنوان  رانيا يدر فالت مركز ژهيكشورمان را در بر گرفته و به و يجا يامسال جا يخشكسال دهيپد

 همراه بوده است.  يدتريشدبه نسبت  طيمنطقه با شرا نيتر عيوس

كه پس از چند سال  دهد ينشان م گريكديآمارها با  سهيافزود: مقا رنايدر گفت و گو با ا يگوهر رضايعل

از  زيو استان اصفهان ن رانيا يسراغ كشورمان آمده و منطقه مركز يا به طور گسترده ها يمجدد خشكسال

 تبعات آن در امان نمانده است.

 

 رانيا يفالت مركز يبارش ها يدرصد 40 كاهش

در دراز  نكهيو در نظر گرفتن ا رانيا يدر فالت مركز يمتر يليم 84كرد: ثبت بارش حدود  حيتصر يو

 ميداشت يبخش كاهش بارندگ نيدرصد در ا 40كه  دهد يبوده است نشان م متريليم 140 زانيم نيمدت ا

  .رود يمنطقه به شمار م نيا يبرا يكه در رقم قابل توجه

 يدرصد 57نشان از كاهش  يها در سال جار بارش يو بررس ليكرد: تحل حيپژوهشگر منابع آب تصر نيا

را به  رانيا يدر كل كشور و فالت مركز يآب يها سامانه تيامر حساس نينسبت به سال قبل دارد كه هم

 دنبال داشته است.

 

 نگاه جامع به موضوع آب نبود

از  يكياصفهان خاطرنشان كرد:  يدانشگاه صنعت يعلم اتيهآب و عضو  يگروه مهندس ارياستاد

منابع  تيرينگاه جامع و كامل به مد كيكشور را گرفته، نبود  يمنابع آب ريبانگيها گر كه در دهه يمعضالت
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مصارف را به  در نييپا يور امر بهره نيمند بوده است كه هم نظام يبه آن بطور راهبرد ستنيآب و نگر

را به  دينكردن منابع آب جد دايو پ ها يبارگذار شيدر دراز مدت، افزا ها تيريوء مددنبال داشته و س

 همراه داشته است.

كند  ريپذ بيآب آس اريما را بس ها يمند سبب شده كه خشكسال و نظام يعلم تيريافزود: نبود مد يگوهر

كمك  ايانداز و  پس حساب كيآن را به عنوان  ميتوانست يكه م ينيرزميمنابع آب ز گريد يو از سو

 ستند.يما ن يازهاين يجوابگو گريآنقدر با ضعف روبرو شده اند كه  د ميريدر نظر بگ يفنر

 

 ستيفقط مختص كشاورزان ن يآب يمعضل ب

 يقبل مشكل آب فقط مختص كشاورزان شرق اصفهان بود اما در سال جار يها اضافه كرد:  سال يو

شهروندان از جمله در بخش  گريد يكشاورزان بلكه برا يبرا كه معضالت آب نه تنها ميكن يمشاهده م

 رخ داده است. زين يدنيآب آشام

 يياصفهان خاطرنشان كرد:  بازگشا يدانشگاه صنعت يعلم اتيآب و عضو ه يگروه مهندس ارياستاد

گر نكته توجه شود كه ا نيبه ا دياما با ميآن تا شرق اصفهان را شاهد هست يساز يرود و جار ندهيزا

ر كاهش ينظ يگريرخ ندهد در آن روزها ممكن است با مشكالت د  زييدر زمان مناسب پا ها يبارندگ

 .ميروبرو شو يدنيمنابع آب آشام

 

 »يآب، غذا و انرژ تيامن«راهبرد   جاديبه ا توجه

 »ينرژآب، غذا و ا تيامن«راهبرد  جاديا ديمشكل با نيبرون رفت از ا ياظهارداشت: بدون شك برا يگوهر

خود را به دنبال راهبرد فوق بدهد  يجا ديمنابع آب با تيريمد م،يو به صورت توأم لحاظ كن گريرا با همد

 در نظر گرفته شود. تلفمخ يها با اجزا راه حل ديرود با ندهيزا زيحوضه آبر يدگيچيحل پ يو برا
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از كم  يكي يجارگفت: سال  ونديپ نياصفهان در ا يبحران استاندار تيريمد ركليمد نيهمچن

 متر يليم 107ها در استان اصفهان  كل بارش نيانگيو م رود يبه شمار م ريقرن اخ ميها در  ن سال نيتر بارش

را نشان  هشدرصد كا 35گذشته و متوسط بلند مدت حدود  يها با سال سهيگزارش شده است كه در مقا

 .دهد يم

به  زين رود ندهيزا يها ها در مناطق سرشاخه ود بارشافزود: كمب رنايدر گفت و گو با ا فروش شهيش منصور

مناطق سبب كمبود  نيدر ا ها يبارندگ يدرصد 40كه كاهش  يبه طور شود يطور محسوس احساس م

 شده است. يسطح ريو ز يسطح يمنابع آب

 جاديرا در استان ا يگريگذشته معضل د يها دما نسبت به سال شيافزا گريد ياضافه كرد: از سو يو

 شيبر افزا يليو رطوبت خاك را به شدت كمتر كرده است كه خود دل شتريرا به شدت ب ريده و تبخكر

 .رود يدر استان اصفهان به شمار م يتنش آب

 

 يخشكسال ريدرصد استان اصفهان درگ 80

شدت  ها لياصفهان اظهارداشت: بر اساس آمار و ارقام و تحل يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 ريسال اخ 50شدت در  ثيو از ح گريد ياز نگاه يسو و حت كياز  ريسال اخ 10در  يلفع يخشكسال

 بلندمدت است. يخشكسال ريدرصد مناطق استان اصفهان درگ 80كه  يبوده به طور سابقه يب

بود شروع  ميرو خواه با آن روبه يكه در سال جار يياز تنگناها گريد يكيادامه داد:  فروش شهيش

وجود دارد و  ها يبه بعد امكان بارندگ زييدوم پا مهيمعنا كه از ن نياست به ا يزييپا يها بارش رهنگاميد

احساس  يمحسوس وردر استان اصفهان به ط يو تنش آب يها تداوم خشكسال قبل از آن با نبود بارش

 .افتيخواهد شد و ادامه خواهد 

 رانيرود، خم ندهياصفهان از جمله زااستان  يمخزن يسدها يتمام رهياستان گفت: ذخ يدرباره سدها يو
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 درصد نسبت به متوسط بلند مدت كاهش دارد. 53حدود  يو كوچر

 

 ينقطه شهر 30روستا و  320با تانكر به  يآبرسان

به  اريس يدر استان اظهارداشت: اكنون آبرسان ياصفهان درباره آبرسان يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 تياز قبل اهم شيو ب شود ينقطه كالنشهر اصفهان انجام م 30ستان و در ا يروستا 320تانكر در  لهيوس

 .دهد يكامل را نشان م يآبرسان ياصفهان بزرگ برا يسامانه دوم آبرسان ياجرا

وجود دارد و  يدنيآب آشام يمترمكعب كسر 4,3خاطرنشان كرد: اكنون در استان اصفهان  فروش شهيش

از مناطق استان در طول شبانه روز رخ  ياريآب در بس يقطع اي كه افت فشار و شود يامر سبب م نيهم

 دهد.

سال گذشته حدود  كيكرد: در طول  حياستان تصر يحل مشكالت آب يبرا ييها تيبا اشاره به فعال يو

شبكه  ياز شبكه فرسوده آب استان اصفهان اصالح شد و توسعه مخازن آب و هوشمندساز لومتريك 300

هرچه  يرااست و اج ياز هم مشكالت كمبود آب در استان اصفهان به قوت خود باقاما ب ميرا شاهد بود

 .كند يم دياصفهان را  تاك يسامانه دوم آبرسان ليانتقال آب و تكم يها طرح عتريسر

آب استان  تياصفهان در ادامه خاطرنشان كرد: از آنجا كه وضع يبحران استاندار تيريمد ركليمد

تا در قالب  مياعزام كرد عيناظر و بازرس را به صنا يها گروه نيت بنابراتنش اس طياصفهان در شرا

 يو برا ييو روستا يآب در مناطق شهر قيطر نيكنند و به ا ييدر مصرف آب صرفه جو ييها برنامه

 شود. نيتام يو بهداشت يدنيآشام

منابع  نيگرفت تا از اها و قنوات در دستور كار قرار  از چاه يمرمت برخ گريد ياضافه كرد: از سو يو

 ها استفاده شود. شهرستان يمردم در برخ يدنياز آب آشام يبخش نيتام يبرا زين يآب
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 رود ندهيزا زيانتقال آب به حوضه آبر يها طرح يبر اجرا ديهم تاك باز

انتقال آب به  يها طرح ياجرا تياز قبل اهم شيدر استان اصفهان ب يكنون طيكرد: شرا ديتاك فروش شهيش

از  يشاهد بهره بردار ياعتبارات كاف صيبا تخص ميدواريو ام دهد يرود را نشان م ندهيزا زيحوضه آبر

 .ميرود باش ندهيزا ياياح تيآنها و در نها

رود است كه پس از  ندهيزا زيانتقال آب به حوضه آبر يها در زمره طرح "بهشت آباد "و  "3كوهرنگ  "

 ه است. ماند يتمام باق مهيها همچنان ن سال

آب به  نيبا هدف تأم 1377طرح انتقال آب كوهرنگ سه شامل سد و تونل در سال  يياجرا اتيعمل

آغاز و  رانيا ياز كمبود آب منطقه مركز يبخش نيتأم يمترمكعب در سال برا ونيليم 250حدود  زانيم

برسد  يرهره بردابه ب 93بسته شد و قرار بود سال  1389قرارداد ساخت سد تونل سوم كوهرنگ در سال 

 كه تاكنون محقق نشده است. 

انجام شده  ينيب شيداشته است بر اساس پ يكيزيف شرفتيدرصد پ 50كوهرنگ سه كه تاكنون حدود  سد

به اتمام خواهد  ندهيمتر تا سال آ 120به ارتفاع  يقوس 2سد  نيساخت ا اتيو عمل شود يم يريامسال آبگ

 . ديرس

متر  ارديليم 5. 1شامل سه بخش، احداث سد  رانيا يآباد به فالت مركز تانتقال آب از بهش گريد طرح

جنوب شهركرد واقع در  يلومتريك 35(در  'شلمزار'متر، سامانه انتقال آب تا منطقه  178به ارتفاع  يمكعب

سامانه انتقال آب از  ازمشترك و بخش احداث خطوط انتقال  يا ) كه سامانهيارياستان چهارمحال و بخت

  مزار به اصفهان است. شل

 60و تونل  يسد بتن كيطرح مشتمل بر  نيمطالعات ا شيسال پ 13اصفهان حدود  يا آب منطقه شركت

آن و با حذف تونل، با انجام آن از  يبا بازنگر ازدهميدر دولت  رويرا آغاز كرد كه وزارت ن يلومتريك

 قت كرد. سد مواف كياحداث  نيپمپاژ و همچن ستگاهيخط لوله و ا قيطر
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 آب شرب نيتام ياصفهان برا يطرح سامانه دوم آبرسان ياجرا

 تياهم حيخطه است،  در توض نياصفهان طرح مهم مرتبط با آب در ا يطرح سامانه دوم آبرسان ياجرا

 يدنيكه اكنون آب آشام ميبدان ديبا رود يآب به شمار م كننده نيطرح مهم تام گريكه د ياتيپروژه ح نيا

كه  شود يم نيتام يلومتريك 18تونل  قيدر غرب استان و از طر يخعليخانه باباش هيسامانه تصفاصفهان از 

 است.  هيمترمكعب آب بر ثان 5. 10انتقال آن بالغ بر  تيظرف

 نياست، بنابرا هيمترمكعب بر ثان 15استان  يكنون ازيشركت آب و فاضالب استان، ن يها گزارش مطابق

 . آورد يرا به حالت هشدار در م تياز روزها وضع ياريدر بس اريد نيدر ا يدنيكمبود قابل توجه آب آشام

اما  كند، يم نيروستا در استان اصفهان تام 300شهر و  56) آب يخعلي(بابا ش خانه هيتصف نياول ا سامانه

وار و وقوع هرگونه اتفاق ناگ خانه هيتصف نياستفاده شهروندان، احتمال نقص در ا شيو افزا تيرشد جمع

بحران  يخطه با مشكل و حت نيمردم ا يدنيآب آشام نيآن، سبب خواهد شد كه تام تيو توقف فعال

 رو شود.  روبه

جاده  45 لومتريكه در ك رود يبه شمار م رانيآب ا يها خانه هيتصف نياز بزرگتر يكي خانه هيتصف نيا

نقطه،  نيتر ييخانه در ابتدا هيتصف نيواقع شده است، آب ا رود ندهيشهركرد و در جوار شهر زا -اصفهان

 لهيوس مجموعه به نيباالتر از ا لومتريو پس از آن از سد چم آسمان در فاصله هشت ك رود ندهياز سد زا

 . شود يم نيتام دهيكانال سرپوش

اصفهان را با اختالل و مشكل  يگذشته كه شبكه آبرسان يها آمده درسال شيحوادث پ ياجمال يبررس

 . كند يخطه را دو چندان م نيا ياز سامانه دوم آبرسان يرورت احداث و بهره بردارمواجه كرد، ض

شده و  ليتونل تشك لومتريك 27است، سامانه نامبرده از  هيمترمكعب بر ثان 57. 9طرح  نيانتقال ا تيظرف

 در مجاورت دانشگاه الفيآب پ يخانه و خطوط انتقال دارد كه آب را به مخازن نگهدار هيتصف كي

 . كند ياصفهان و مخزن گَورت در شرق اصفهان منتقل م يصنعت
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استان با  نيا يسامانه دوم آبرسان ياصفهان،  خط اضطرار ياستاندار يامور عمران يگفته معاون هماهنگ به

 . رسد يم يمرداد امسال به بهره بردار هيمتر مكعب آب در ثان 1,8تيظرف

آب به  هيدر ثان تريل 800و  كهزاريخط اضطرار كه حدود  نياز ا يافزود: با بهره بردار ياهللا غالم حجت

در  يدنياز مشكالت مربوط به كمبود آب آشام ياريبس كند، ياصفهان اضافه م يشبكه آبرسان تيظرف

 بزرگ استان حل خواهد شد.  يشهرها

اظهار داشت: فقط اجرا شده است،  يطرح آبرسان نيدر ا يلوله گذار لومتريك 46تاكنون  نكهيا انيبا ب يو

مرداد  مهيسامانه تا ن نيآن، خط اضطرار ا لياست با تكم ديمانده كه ام يآن باق يمتر از لوله گذار كهزاري

 شود.  يامسال بهره بردار
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 – ها نسبت به دوره بلندمدت بارش يدرصد 40 كاهش ر؛ياخ يها وجود بارش با

  27/04/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

است اما براساس گزارش تازه  يالبيس يها مناطق كشور شاهد بارش يروزها برخ نيگرچه ا -رنايا -تهران

 يدرصد 40,7ره بلندمدت با كاهش با دو سهيها در مقا بارش زانيم ،يو هشدار خشكسال شيپا يمركز مل

 همراه است.

 يها بارش رياز مناطق كشور درگ يكه برخ يروزها درحال نيا رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

امان از مردم  ها ياز نقاط كشور خشكسال گريد ياست، در برخ نيسهگ يها البيس زشيو خ آسا ليس

 كرده است. جاديمناطق ا نيدر ا يا دهيو مشكالت عد دهيبر

ها نسبت  بارش يدرصد 40,7نشان از كاهش  يو هشدار خشكسال شيپا يگزارش مركز مل نيتر تازه آمار

 .دهد يرا نشان م يامر بروز خشكسال نيبه دوره بلندمدت دارد كه ا

بارش در  متر يليم 134,3 رماهيت 25) تا 1399(مهرماه  يجار يسال آب يمركز، از ابتدا نيگزارش ا هيبرپا

 يبارندگ متر يليم 226,5بارش همچنان نسبت به دوره بلندمدت كه  زانيم نيشورمان اتفاق افتاده است. اك

 همراه است. يدرصد 40,7با كاهش  ميداشت

تا  1399مهرماه  ي( ابتدا يجار يكه دو ماه از سال آب رماهيت 25ها از آغاز فصل تابستان تا  بارش زانيم

 48بوده،  متر يليم 3,1با دوره بلندمدت كه  سهيشده كه در مقا متر يليم 4.5مانده  ي) باق1400وريآخر شهر

 كرده است. دايدرصد بهبود پ

با  سهيبارش اتفاق افتاده كه در مقا متر يليم 4,5  زيو پنجم آن ن ستي) تا روز برماهي(ت يماه جار يابتدا از

 است. افتهيدرصد بهبود  48بوده  متر يليم 3,1دوره بلندمدت كه 

در كشور اتفاق افتاده كه نسبت به  يبارندگ متر يليم 3,3 زين رماهيت 25به  يدر هفت روز منته نيهمچن



   

 

 

287 
 1400 تـيـر  -) 44هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 همراه شده است. يدرصد 207,4بوده با بهبود  متر يليم 1,1دوره بلندمدت كه 

، فارس يها در استان يموسم ياز تداوم سامانه بارش يامروز كارشناس سازمان هواشناس رنا،يگزارش ا به

 انيمنجر به طغ تيوضع نيخبر داد و گفت: ا راحمديو بو هيلويبوشهر، هرمزگان، كرمان و كهگ

موقت  نسدادمعابر، برخورد صاعقه و ا يگرفتگ آب ها، ليآب در مس شدن روان يجار ،يفصل يها رودخانه

 .شود يها م جاده
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صدمه به منابع  ليلد رموثريبارش از موثر به غ يالگو رييتغ :زدي يا آب منطقه رعامليمد

 27/04/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – است ينيرزميآب ز

 

 ليموثر را دل ريبارش از حالت موثر به غ يالگو رييتغ زد،ي يشركت آب منطقه ا رعامليمد -رنايا -زدي

 دانست. ينيرزميبه منابع آب ز ياديصدمات ز

جلسه  نيدر اول "زاده انيجواد يمحمدمهد"زدي يشركت آب منطقه ا يروابط عموم كشنبهيگزارش  به

بارش در  يالگو رييتغاز موضوع  يبرگزار شد با ابراز نگران زيكه در شهرستان مهر ديسال جد يآب داديرو

 شوند. تيكمتر تقو ينيرزميباعث شده كه منابع آب ز رهاييتغ نياستان گفت: ا

آب وجود دارد  هيمتر مكعب تخل ونيليم 40حلقه چاه فعال در شهرستان با  401 نكهيا انيبا ب يو

وچاله ها به فر نيخواهد شد كه ا يينشوند باعث فرونشستها و فروچاله ها تيريمنابع مد نيگفت:اگر ا

 داشت. ميخواه يريمرگ آبخوان هاست و خسارات جبران ناپذ يمعن

متر مكعب آب در استان وجود دارد  ونيليم12رشته قنات فعال با  360 نكهيا انيزاده با ب انيجواد

در حفظ و حراست  ديهستند كه با يبا كم آب ياز سازگار ياز گذشته و سمبل يراثيقنات ها م نيگفت:ا

 تالش كرد.از آنها 

وجود داشته باشد ما  ديچاه جد ليگفت:هرجا پتانس زيآب شرب شهرستان مهر نيدر مورد تام يو

اضافه  يچاه اضطرار زيبخش ها ن ريسا يضرور يازهاين نيتام يداشت و برا ميالزم را خواه يهمكار

 خواهد شد.

كشور  رمجازيغ يچاهها هيرو يب شيكمبود بارش ها و افزا نكهيا انينشست با ب نيدر ا زين زيمهر فرماندار

 فهيوظ نيمورد مشكالت آب، مشخص كرده كه اول ردرياخ يها يتيرا دچار بحران كرده افزود: نارضا

 باشد. يآب مردم م نيحكومت ها تام
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 شتريب يو همكار ييبارش ها و همگرا شيپروردگار و افزا تيكرد با عنا يدواريزاده اظهار ام زارع

 يتيو بلكه بحران امن يبحران اجتماع ،يبحران خشكسال نيشاهد برون رفت از ا يياجرا يدستگاه ها

 .ميباش

و  ياستان يها تيو توقعات خودمان را با توجه به محدود ميدان يها را م تيافزود:ما محدود يو

مجموعه آب استان  شتريب يدر بحث شرب و اشتغال، خواهان همراه يول ميده يم قيتطب يشهرستان

 .ميهست

 خود پرداختند. شنهاداتيبه طرح مسائل،مشكالت و پ ربطيذ رانينشست،مد نيدر ا 

با هدف حل مشكالت آب شهرستان  زديبار در كشور در استان  نياول ياز سال گذشته برا يآب داديرو

 استان، آغاز و همچنان ادامه دارد. يها
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 ل؛يس بحران؛ اندازدي راه م ليس عتيانسان در طب يانداز و دست مياقل رييتغ

 28/04/1400روزنامه سبزينه مورخ  –ي مياقل راتييتغ امديپ نيتر بزرگ

 

كشورها  يو چه در سطح مل يمختلف چه در سطح جهان يها ا در حوزهر ييها بيآس يمياقل راتييتغ

 شيافزا ل،يس دهيبا وقوع پد يدهه آت ياست كه ط ييازجمله كشورها زين رانيهمراه خواهد داشت. ا به

داغ و... مواجه خواهد شد. در  يروزها شيافزا خبندان،ي يبارش، كاهش روزها زانيدما، كاهش م

كرمان را با خود  يپنج نفر از اهال ليدر كشور س يمياقل راتييتغ يكه درپ ميبودشاهد  زين رياخ يروزها

است بخش  يكه چند روز ها يگرفتگ آب نيدو نفرشان را پس داده است. ا جان يبرده و تنها جسم ب

 يبرجا يا گسترده ياه از كشور را دربر گرفته روز جمعه در استان كرمان و شهر بافت خسارت يبزرگ

شده بودند،  ليس ريدرگ سكانيك اندهيم يمرد و زن كه در روستا كي جان يب كريپ تيدر نها گذاشت و

 شدند. دايپ گريكدياز  لومتريبا فاصله دو ك دشكيو ب يزارچ ده يروستا يدر حوال

 يها يدورتر، در غرب آلمان، بارندگ اريبس ييجان شهروندان را گرفته كه جا يكرمان درحال ليس

تن رسانده است؛ 133شدگان را به  ز عصر چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده، شمار كشتهكه ا ييآسا ليس

 راتيياز همه به تغ شيصدها نفر شده، ب يرا كه باعث مفقود دهيپد نيگذشته ا يدر روزها يمقامات محل

كه سبب  ديگو يم يراتيياز تغ ما اميهم به پ يسازمان هواشناس ينيب شيكل پ رياند. حاال مد ربط داده يمياقل

چون بارش و رعدوبرق با شدت و قدرت  ييها دهيكند و پد دايپ شيافزا يجو يها شده تعداد حالت

 .ندازديها را به خطر ب تكرار شود و جان

به پا كرده بود، سه خودرو را  ليكه س سكانيو رگبار گسترده در منطقه ك آسا ليروز جمعه باران س عصر

را  شانيخود را نجات دادند و آب خودرو سانيخودرو ن كي نانيو، سرنشسه خودر نيبا خود برد كه از ا

خودرو  كياما  ند؛كرد دايهم توسط افراد حاضر در صحنه نجات پ گريخودرو د نانيبا خود برد. سرنش
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در آب  لومتريحدود چهار تا پنج ك البيگرفتار در س يشدند. خودروها البيگرفتار س نانشيپژو با سرنش

جو در مناطق  و جست ميخودروها شب گذشته توسط ت نياز ا ييها قطعه تيو در نهاغوطه خوردند 

 دست آمد. مختلف به

 

 مفقودان كريپ افتنيوجو درصدد  جست يها ميت 

 كريپ افتنيوجو همچنان درصدد  جست يها ميفرماندار بافت كرمان، اعالم كرد كه ت ،ياقطاع زند ديمج

و مسئوالن را  يهواشناس يتند و از مردم هم خواست تا هشدارهاهس سكانيمنطقه ك ليمفقودان س ريسا

 ريدر بافت اس كهكنند. عالوه بر پنج جان  يخوددار ها لياز توقف و گذر در محل مس يو ط رنديبگ يجد

 يروستا12ساله را ستاند، در 80مرد  كيجان  يشرق جانيها در شهرستان اسكو در آذربا شدند؛ بارش ليس

 وبلوچستان ستانيبه راه انداخت، در استان س ليس يخو هييبخش صفا يروستا و پنج هيبخش انزل اروم

 شدند. يگرفتگ و آب ليسرباز، چابهار و قصرقند دچار س يها روستا در شهرستان43

 

 ها گسترده به باغ خسارات 

 يها اغاز خسارات گسترده به ب ،يشرق جانيآذربا يبحران استاندار تيريمد ركليهنربر، مد محمدباقر

آمقان شهرستان اسكو بر اثر  يساله در روستا35 ياز مرگ مرد نيها گفت و همچن و دام بيس

 هكتار550و  يزراع نيهكتار زم450ها كم نبود و  هم خسارت يغرب جانيخبر داد. در آذربا يزدگ صاعقه

 درصد شدند.80 يدچار خسارت باال هيبخش انزل اروم يكشاورز يها از باغ

استان را در 11 تيسازمان وضع نيبود و ا يبا رنگ قرمز و نارنج رياخ يدر روزها يشناسهوا يهشدارها

 يآمده، سامانه رشد ابرها رياخ يروزها يسازمان برا نيا هيطور كه در اطالع اعالم كرد. آن ليمعرض س

گلستان،  ،لياردب ،يغربو  يشرق جانياستان آذربا11شب در  ليدر ساعات بعدازظهر و اوا ژهيو به يهمرفت
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 و مازندران مشاهده خواهد شد. النيو بلوچستان، هرمزگان، فارس، كرمان، گ ستانيس ،يخراسان شمال

گرد و خاك و تگرگ را در مناطق  د،يازجمله رگبار، رعدوبرق، وزش باد شد يسامانه مخاطرات نيا

احتمال  ،ها ليشدن رواناب در مس يموجب جار تواند يو درصورت شدت م شود يمستعد موجب م

 ها شود. سطح آب رودخانه يبرخورد صاعقه و باال آمدن ناگهان

 

 كنند اطياحت شهروندان 

 ها ليها و مس رودخانه هيكرده است كه شهروندان نقاط پرمخاطره در حاش هيكشور توص يهواشناس سازمان

 ها ليدام در مس يراقرار دهند و هنگام چ تيرا در اولو يموقت يها كردن سازه تردد و توقف نكنند، محكم

 كنند. اطياحت يگرد عتيو طب يمانند كوهنورد ييها تيو مناطق مرتفع و فعال

هم  اياستان در در نيصادر نشده، بلكه ا البيس ياست كه در هرمزگان هشدار فقط برا يدرحال نيا

 ممكن است دچار موج و طوفان شود.

 ييايدر يگفته هشدار نارنج يزگان، به همشهرهرم يبحران استاندار تيريمد ركليزاده، مد حسن مهرداد

در  ديهشدار وزش باد شد نيستاد بحران استان اعالم شده است. براساس ا يبه همه فرمانداران و اعضا

سمت جنوب  به رمزدر تنگه ه ژهيو به متر يسانت200تا  ايدر يها طول موج شيشرق استان و افزا جنوب

كنگان،  ،يريبندرعباس، قشم، جاسك، س ژهيو به ييايمناطق در يطور كل خطرناك باشد و به تواند يم

به همه  ليدل نيهم دارند و به يتر شيب تيتنب بزرگ و تنب كوچك حساس ،يالرك، ابوموس

 باش داده شده است. ها آماده آن يخدمات يها دستگاه

 

 استان 11به  باش آماده 

 نيدر هم يتابستان يها ه سال گذشته هم بارشاست ك ياستان درحال 11باش به  و آماده رياخ يها البيس
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 مختلف وارد كرد. يها به استان يا ماه خسارات گسترده رياواخر ت يبازه زمان

گذاشت. بنا  يكه چهار كشته برجا يتابستانه شدند. اتفاق ليس ريشهر و روستا درگ58استان و  13گذشته  سال

ساله 65زن  كيساله در آمل در اثر رعد و برق، 1مرد  كياحمر،  هالل تيبر اعالم سازمان امداد و نجات جمع

 ل،ياردب ،يو غرب يشرق جانيفوت كردند. آذربا ليبر اثر س ليساله در اردب12در تالش و دو پسر نوجوان 

و مازندران از  النيگلستان، گ ن،يو بلوچستان، قزو ستانيزنجان، سمنان، س ،يو شمال يتهران، خراسان جنوب

 متأثر شدند و خسارت گسترده مردم را در تنگنا قرار داد. يگرفتگ و آب ليد كه از سبودن ييها استان

 

 ستين يديجد دهيتابستان، پد يموسم يها بارش 

و  بياز اروپا را هم گرفته است و تخر يا گسترده يها كه بخش رانيا بانيتابستانه حاال نه تنها گر ليس

و  ينيب شيپ ركليمد ان،ييايصادق ض نيشده. با وجود ا به خبر روز جهان بدل لياز س يناش ريمرگ و م

و از  ستين يديجد دهيددر تابستان پ يموسم يها بارش دهي: پدديگو يم ،يسازمان هواشناس عيهشدار سر

در شكل و  ييها اما حاال شاهد تفاوت م؛يا بوده ييها بارش نيشاهد چن نيسرزم نيسال قبل در ا انيسال

 .ميها هست شدت بارش

قرار  ريتأث شرق كشور ما را تحت جنوب و جنوب شهيهم يموسم يتابستان يها : بارشدهد يم حيتوض او

 ن،يسهمگ يها كند و بارش دايپ شيافزا يجو يها باعث شد تا تعداد حالت يمياقل راتيياما تغ داد؛ يم

 عتيه در طبك ييها يدستكار ريچنان با شدت و قدرت شوند كه در كنار سا رعد و برق، تگرگ و... آن

 باشند. البيشدن س يعامل جار م،يا كرده

 

 يمياقل راتييگسترده تغ راتيتأث

نسبتاً دور  يا ندهيدر آ م،يمشاهده تبعات آن هست يكه حاال در ابتدا يمياقل راتييتغ ان،ييايگفته ض به
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 د بود.نخواه ريتأث يكشور ما را هم ب تيوضع نيباشند و ا يا گسترده يها بيعامل تخر توانند يم

 يجو دهيدرباره پد يدر پاسخ به سوال نيهمچن يسازمان هواشناس عيو هشدار سر ينيب شيپ ركليمد

 راتييتغ ليدل به دهيپد ني: اديگو يهم م ديآ يو بلوچستان م ستانيهند به سمت س يايمونسون كه از در

قرار  حتور را تاز كش يتر گسترده يها كرده و بخش تر كيخودش را به كشور ما نزد ييآب و هوا

ها وسعت  بارش نيجو، ا ياني. با گسترش عوامل تراز مشود يم دهيسمت مركز كشور كش به يو حت دهد يم

 .كنند ياز كشور را متأثر م يتر شيدامنه ب نيبر ا خواهند داشت و عالوه يتر شيب

 

 به روز زاتيامكانات و تجه كمبود 

كمبود امكانات  كرد، يم جاديا تيوضع ينيب شيپ يرا برا ييها يموارد، اما آنچه همواره نگران نيكنار ا در

هم به آن  يسازمان هواشناس عيو هشدار سر ينيب شيپ ركليكه مد يا به روز بوده است. نكته زاتيو تجه

 يرادار هواشناس يو حت درص ستگاهيا م،يكه بارش داشت ياز مناطق ي: در برخديگو ياشاره كرده و م

تر  بهتر و راحت ميتوان يوجود نداشته باشد، م يپردازش ستميدر س ها يكاست نيا وجود ندارد و چنانچه

 .ميكن ينيب شيرا پ ياوضاع جو

در  نيدارد؛ اما با وجود ا ييها يكاست شرفتهيپ يبه نسبت كشورها يهر چند امكانات هواشناس ديگو يم او

هشدارها تا  نيگرفتن ا يهم با جد ياتيعمل يروهايالزم را صادر كند و ن يتوانسته هشدارها يفعل طيشرا

 يا هيبه بحث امكانات پا يتر شيهمه الزم است توجه ب نياند و با ا به موقع و خوب حاضر شده يحدود

 .رديحوزه صورت گ نيا
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خبرگزاري ايسنا  – !يدر روزگار خشك يگاوخون تاالب !نيزم رانيا يزنگ خطر برا

 28/04/1400مورخ 

  

 يجار ايآب ساكن  يموقت دارا اي يميشود كه دا يگفته م يآب و خشك نيب يمنطقه گذرگاه تاالب،

 هياول يها يش صافنق ربازيكند. تاالب ها از د يمتر تجاوز نم 6شور كه عمق آن ها از  ايشور  مهين ن،يريش

 ستيآن ها در ز گانهبر عهده داشته اند. با از دست رفتن تاالب ها نقش مثبت و چند عتيآب را در طب

 يآب ها نيو تام هيتخل الب،ياز س يريجلوگ ،يكيو ژنت يستگاهيز تياهم ،يستيز داتيبوم؛ تول

 نيازب شهيهم يبرا زين ره،يآب و غ تيفيك شيخاك، افزا شيساحل، مهار فرسا ياراض تيتثب ،ينيرزميز

شرق اصفهان است كه منبع  يلومتريك  167  ران،يا يواقع در فالت مركز يخواهد رفت. تاالب گاوخون

مربع(سه برابر استان  لومتريك 41371به وسعت  يرود است. مساحت ندهيآن رودخانه زا ياصل هيتغذ

از  يكيكه آب داشت  يكه در زمانشود  يرا شامل م يهزار هكتار 43 ي)، قلمرو آب شناختالنيگ

 رانيا يوحش درطول چند هزار سال گذشته در بخش مركز اتيو استمرار ح يداريپا ش،يدايعوامل پ

متر  ونيليم 176رود  ندهياز رودخانه زا ييبها خيبراساس طومار ش يبوده است. حق آبه تاالب گاوخون

وقت  چيه خيبوده و بعد از آن تار 72سال  پر آب شده در يكه تاالب گاوخون يبار نيمكعب است. آخر

هم كه به اسم حق  ييشده است. و زمان ها سيخدرصد فراتر نرفته،  10از آن كه از  يپرآب نشده و بخش

كه در طول  ييمتر مكعب آب به تاالب اختصاص داده شده، با برداشت ها ونيليم 20 ،يستيز طيآبه مح

گزارش سال  نياست. در آخر دهيمترمكعب آب به تاالب رس ونيليم 5شود تنها حدود  يانجام م ريمس

رطوبت داشته است.  يدرصد از مساحت تاالب كم 2فقط  ،ياز وجود آب در تاالب گاوخون يجار

گذرد  يكه از بند شاخ كنار م ياست و بدنه تاالب به طور كامل خشك است. آب1400ماه سال  رياكنون ت

 رسد. يمقدار آب به بدنه تاالب نم نياست كه ا هيمكعب بر ثاندهم متر 3كه به تاالب برسد كمتر از 
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – طلبد يفراتر از مرزها را م ينگاه يحل بحران كم آب

28/04/1400 

 

در مناطق  ژهيكشورها به و استياست كه در صحنه س تيبا اهم يمنابع آب موضوع - رنايا - تهران

خود را حفظ كرده است.  تيمطرح بوده و همچنان اهم ربازياز د انهيخاورم ريخشك و كم آب جهان نظ

بر  يالملل نيو ب يمنطقه ا ،يمل ينه چندان دور تنش ها يا ندهياز آن است كه در آ يها حاك ينيب شيپ

 خواهد شد. شتريب بسر آ

 يو تنش ها يريدرگ دياز منازعه آب به عنوان كانون جد يالملل نيب لگرانياست كه تحل يزمان ريد

مساله كمبود  ،يجهان نينو طيدر شرا يبشر داتيتهد نياز بزرگتر يكي نكهيو ا نديگو يسخن م ياسيس

 اندازهاز جهان  ييجا چيه و ملموس در ينيموضوع به صورت ع نيمداوم است. ا يها يآب و خشكسال

اش از گذشته دور با چالش آب مواجه بود اما با  ييايجغراف ميبه سبب اقل انهينمود ندارد. خاورم انهيخاورم

و  يامروز به واقع نظاره گر كم آب عت،يو مداخالت روز افزون بشر در چرخه طب يمياقل ديجد راتييتغ

قرار دارد و  ييايجغراف رهيدا نيهم در ا رانياست كه ا يعي. طبميمنطقه هست نيمداوم در ا يها يخشكسال

 يراه حل ايكه آ نجاستيدر ا يمواجه است. پرسش اصل يبا چالش كم آب گريد ياز كشورها ياريمثل بس

 عتيو سرنوشت طب ريتقد ميتسل ديبا نكهيا ايمنطقه مهم جهان وجود دارد و  نيدر ا يغلبه بر كم آب يبرا

 نشست؟ يشد و به نظاره گر

راهكار و راه حل خاص خودش را دارد. مهم شناخت درست  يياساس منطق و عقل؛ هر مساله و معما بر

موضوع اشاره  نيبه ا ديبا زيدرمان درست است. قبل از هر چ زيتجو يبحران و در گام بعد يا شهيو ر

 ياتمدن هسكونت گاه  خيكشور و آن سوتر دجله و فرات به گواه تار يجنوب يداشت كه بخش ها

 نيا انياست. ب انيمناطق هزاران سال است كه در جر نيدر ا يبزرگ و باشكوه بوده است و زندگ
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خود كه متاثر از منبع  يو بقا اتيها به ح بيمناطق با تمام فراز و نش نيجهت است كه ا نيموضوع از ا

. امسال طبق كندا حفظ خودش ر يها  سازگار يها و خشكسال يآب است ادامه داده و توانسته در ترسال

در  ديموضوع را با ني. اميدر كشور داشت يدرصد كاهش نزوالت آسمان 50حدود  رويگزارش وزارت ن

 تيريعرصه در صورت مد نيدر نظر گرفت كه به استناد متخصصان ا 98مداوم سال  يها ليكنار س

استان خوزستان در  را در يخشكسال طياستفاده حداقل دو سال شرا تيها، ظرف البيس نيدرست هم

 و آب شرب داشت. يكشاورز يبخش ها

نگاه كرد. بخش  ميهور العظ دهياستان خوزستان و تاالب خشك يرامونيپ طيبه مح ديمساله با نياز ا يجدا

منبع آب از  دو رود بزرگ دجله و فرات توجه كرد. بر  يكاهش ورود جهيدر نت يخشك نياز ا يمهم

مدت  رود نيرود دجله است كه ا م،يورود آب به تاالب هور العظ يهمگان روشن است كه بخش اصل

] كاهش 1["سويليا"سد بزرگ  يريبه خصوص با آب گ هيدولت ترك يها ياست با سد ساز يزمان

و  ميبه هورالعظ يامر كاهش منابع آب نيا امديشود كه پ يآب مواجه م يورود يدرصد 56به  كينزد

 تاالب است. نيمرگ ا

رود  نياست و ا هيترك يشرق آناتول يدجله و فرات كوهستان ها كيدخانه بزرگ و استراتژآب دو رو منبع

 يوارد عراق م هياز ترك مياست و رود دجله مستق هيدو كشور عراق و سور يآب به خصوص برا نيها منبع تام

شوند.  يس مفار جيخل زيبروارد حوضه آ تيرسند و در نها يشود و در اروند رود به همراه فرات به هم م

از سه كشور  يبخش مهم يايآب به دجله و فرات، جعراف ياست كه هر گونه اخالل در روند ورود يعيطب

 دهد. يقرار م ريرا تحت تاث هيسور نيو همچن يجنوب ي(استان خوزستان) عراق، بصره و بخش هارانيا

]به Great Anatolian Project) ]2( يآناتول يباورند كه پروژه بزرگ سد ساز نيبر ا لگرانيتحل

سد  22پروژه با  نيدر منطقه است. ا يكم آب لياز مسا ياريو سرچشمه بس شهي؛ ر"گاپ" GAPاختصار

دجله  تدس نييدارد كه خواسته و ناخواسته بخش پا يمتر مكعب آب را در خود جا ارديليم 120 تيظرف
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 نيهم هيعراق و ترك انيختالف ما ياز محورها يكي نكهيسازد. كما ا يمواجه م يو فرات را با كم آب

 در باال دست دجله است. يسد ساز ليمسا

 يفراتر از مرزها ينگاه ازمندين ياست كه امروز بحران كم آب يديكل تيواقع نيا يايگو ق،يحقا نيا انيب

از هر زمان  شيبحران ب نيعبور از ا يبرا يمنطقه ا ييكه ضرورت همگرا نجاستيكشور دارد و ا كي

نگاه كنند و  ياسيس بزاربه مثابه ا ياتيماده ح نيبه ا ديدارنده آب نبا يخورد. كشورها يچشم مبه  يگريد

در بلندمدت اثر نامطوب  هيهمسا طيو خشك شدن مح يمياقل راتييباشند كه تغ تيواقع نيمتوجه ا ديبا

از نظر دور  ديابه عنوان نمونه نب نيگذارد. همچن يتمام كشورها م يو چه بسا منابع آب تيامن يبر رو

و  يو خشكسال يكم آب ليمسا ه،يآشوب و بحران در كشور سور ياصل يها نهياز زم يكيداشت كه 

فقط متوجه خود  هيبحران سور بيآس ايكه آ نجاستيمهاجرت از روستاها به شهرها بود. حال نكته در ا

 نيند. ضرورت دارد ابحران هست نيمصون از اثرات نامطلوب ا يرامونيپ ياست و كشورها هيمرز سور

و  يعموم ،يهمگان ييو آرامش كاال تيكه امن رديقرار گ يهمگان رشيمورد پذ انهيگفتمان در خاورم

 يمساله حقابه هاست از سو يكنون طيگمان در شرا يكه ب تيامن نيا يابزارها دياست و نبا يمنطقه ا

سه  انيم يمنطقه ا يفت و گوهاگ يها نهي. الزم است زمرديدارنده آب مورد غفلت قرار گ يكشورها

 اتيو بازگشت ح طيدجله به منظور كنترل شرا يآب ورود نيمو عراق بر سر تا هيترك ران،يقدرت مهم ا

 و عراق فراهم شود. رانيمرز ا يتاالب ها در دو سو

 ساخته است. "يجنوب شرق يطرح آناتول"در قالب  هياست كه ترك يسد 22از  يكي سويلي]. سد ا1[

دجله و فرات  يرودخانه ها يرو يطرح برقاب 19سد بزرگ و كوچك و  22مشتمل بر  يميروژه عظ]. پ2[

 ا،يتالياز ا يياز جمله شركت ها يشركت خارج 81 ياست.پروژه گاپ با همكار هيترك يدر منطقه شرق

 اشغالگر قدس، عراق و اردن فعال شد. ميآلمان، سوئد، بلغارستان، رژ كا،يآمر
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دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – ها نسبت به دوره بلندمدت بارش يدرصد 40كاهش 

28/04/1400 

 

است، اما براساس گزارش  يالبيس يها مناطق كشور شاهد بارش يروزها برخ ني: گرچه ا اقتصاد يايدن

 40/ 7با دوره بلندمدت با كاهش  سهيها در مقا بارش زانيم ،يو هشدار خشكسال شيپا يتازه مركز مل

 يها بارش رياز مناطق كشور درگ يبرخ كه يروزها در حال نيا »رنايا«همراه است. به گزارش  يدرصد

امان مردم را  ياز نقاط كشور خشكسال گريد ياست، در برخ نيسهمگ ياه البيس زشيو خ آسا ليس

 كرده است. جاديمناطق ا نيدر ا يا دهيو مشكالت عد دهيبر

ها  بارش يدرصد 40/ 7نشان از كاهش   يو هشدار خشكسال شيپا يگزارش مركز مل نيتر آمار تازه 

مركز، از  نيگزارش ا هي. بر پادهد يرا نشان م يامر بروز خشكسال نينسبت به دوره بلندمدت دارد كه ا

اتفاق افتاده است.  نبارش در كشورما متر يليم 134/ 3 رماهيت 25) تا 1399(مهرماه  يجار يسال آب يابتدا

 40/ 7با كاهش  ميداشت يبارندگ متر يليم 226/ 5بارش همچنان نسبت به دوره بلندمدت كه  زانيم نيا

 يجار يكه دو ماه از سال آب رماهيت 25ها از آغاز فصل تابستان تا  ارشب زانيهمراه است. م يدرصد

با دوره بلندمدت  سهيشده كه در مقا متر يليم 4/ 5 مانده ي) باق1400وريتا آخر شهر 1399مهرماه  ي(ابتدا

 3/ 3 زين رماهيت 25به  يدر هفت روز منته نيكرده است. همچن دايدرصد بهبود پ 48بوده،  متر يليم 3/ 1كه 

 207/ 4بوده با بهبود  متر يليم 1/ 1در كشور اتفاق افتاده كه نسبت به دوره بلندمدت كه  يبارندگ متر يليم

 .استهمراه شده  يدرصد
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زاري ايلنا مورخ خبرگ - خوزستان آب ندارد؟ چرا شد: حيتشر لنايوگو با ا در گفت

28/04/1400 

 

كارون و دز است كه  يها طرح در حوزه آب، انتقال از سرشاخه نيرت استاد دانشگاه؛ مفتضح كيگفته  به

 .ستين هيقابل توج زين ونسكويو  يالملل نيب نياز نظر مواز

درباره مشكل آب خوزستان اظهار داشت: خوزستان  لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يقمش يمهد

استان است، حوضه كرخه از استان كردستان آغاز  و با عبور از  نيتر دست نييپا زيآبر يها در حوضه

آب  يا حوضه نياز كرخه انتقال ب رسد، يم ميبه هورالعظ تيكرمانشاه و لرستان در نها الم،يهمدان، ا

و  ياستان خود به خود از ترسال نيا نياند، بنابرا واقع شده ياديز يها اما درون حوضه استان ميندار

مشكل به خوزستان منتقل  نيشتريب 98سال  يهمانگونه كه در ترسال رد،يپذ يرا م ريتاث نيشتريب يخشكسال

 . ستلطمه مواجه ا نيشتريبا ب يشد و اكنون هم به خاطر خشكسال

 

 كند يدفاع نم دست نيياز حقوق پا يكس

 نيدرست منابع آب حل شود، افزود: مشكل ا تيريبا مد توانست يمشكل خوزستان م نكهيا انيبا ب يو

كه  يكشور هر استان يرودها ستميدر س يعني م،يبر منابع آب ندار يدرست تيرياست كه در كشور مد

عدم  ناكنو كند، يدفاع نم دست نيياز حقوق پا يسهم خود را بردارد و كس تواند يباالدست است م

ها  آب هم بروز كرده و متاسفانه سال يا حوضه نيب از جمله انتقال گريد يها در جنبه حيصح تيريمد

 قرار دارد.  رويو همچنان در دستور كار وزارت ن شود ياست كه به آن دامن زده م

 

 مبدأ يها استان يآب؛ چالش جد انتقال

 يو خالف منافع مل هودهيهمه انتقال آب را ب نكهيا رغميكرد: عل حيچمران اهواز تصر ديدانشگاه شه استاد
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 شود يو كارشناسان خبره نم انيبه نظرات دانشگاه يو توجه شود يها همچنان به جد دنبال م پروژه دانند، يم

 كرده است.  جاديآب ا نتقالمردم مبدا ا يبرا يو روان يذهن يريو درگ يچالش اجتماع هيقض نيو ا

 

 آب به خوزستان نصف شد يورود

 15اما در  شده يمتر مكعب آب وارد خوزستان م ارديليم 5,2گفت: در گذشته ساالنه به طور متوسط  يو

 ،ياست كه عالوه بر خشكسال نيا ليرقم به دل نياست ا افتهيكاهش  2,5به  زانيم نيسال گذشته ا

 يسهم كمتر نيابراداده شده بن يشتريكه در حوضه قرار دارند سهم ب ييها مصرف آب باال رفته و به استان

 كرده است. بيو كمبود آب استان را دچار آس يو فشار خشكسال دهيبه خوزستان رس

 

 مفرط ياشتباه و خشكسال يرهاساز ح،يرصحيغ تيريمد جانات،يه

آب در حوضه كرخه است، در حوضه  حيرصحيغ تيرياز مد يناش جاناتيه نيشد: ا ادآوري يقمش

و چه بسا در مرداد  دهينرس يجانيو ه يمشكالت وجود دارد اما هنوز به نقطه بحران نيكارون و دز هم هم

و  رهيخآب را در سد كرخه ذ ياديحجم ز ميتوانست يم 98سال  البيدر س فتد،ياتفاق ب نيا وريو شهر

متر مكعب آب پشت سد وجود داشت  ارديليم 4,2حدود  99سال  ياما از ابتدا م،يكن تيريمد يبدرست

حوضه بوده و به خاطر  يآب ازياز ن شيشد كه ب يرهاساز 99ماه  متر مكعب آن تا آبان ارديليم 4كه 

 . ميمفرط مواجه شد ياشتباه با خشكسال يرهاساز نيا جهيبوده كه در نت يمياشتباه اقل يها ينيب شيپ

و  نينرمال برسانند(بهمن، اسفند، فرورد زانيرا به م يريآبگ ديكه سدها با يداشت: زمان انيب يو

مردم  ياصل يازهايو به ن جاديمشكالت را تابستان ا نيبه صفر بوده و ا كينزد ي) در بارندگبهشتيارد

 كرده است. تيسرا
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 رود يمتر مكعب آب به خارج از حوضه م ارديليم 1,2

خوزستان گذاشته،  يكه بر معضالت آب يراتيكارشناس حوزه آب در ادامه درباره موضوع انتقال و تاث نيا

اشكال  يمنابع آب درون حوضه دارا تيرياما مد ميندار يا هحوض نيگفت: در حوضه كرخه انتقال ب

 1,2است كه  اه سال م،يآب صورت نگرفته اما در حوزه كارون و دز مشكل دار ميتقس يبخوب يعنيدارد 

رود را  و قم رود ندهيمتر مكعب انتقال از حوزه كارون بزرگ (كارون و دز) به خارج از حوضه و زا ارديليم

لنگان است، در باالدست هستند سهم خود را  ارون و دز از  كوهرنگ و چشمه. سرچشمه كميدار

ن نهضت انتقال آب ادامه دارد و يو متاسفانه ا كنند يمنتقل م دست نييرا به پا يو خشكسال دارند يبرم

هم كامال  يو علم ياست كه از نظر كارشناس يدر حال نيا شود، يها دامن زده م طرح نيهمواره به ا

 .شوند ياجرا م يا منافع منطقه ديواضح و مبرهن است كه كار اشتباه است و صرفا با د

 

 طرح نيتر آب از كارون و دز؛ افتضاح انتقال

 نيكارون و دز است كه از نظر مواز يها طرح در حوزه آب، انتقال از سرشاخه نيتر مفتضح ؛يگفته و به

 .ستين هيقابل توج زين ونسكويو  يالملل نيب

 

 مرهيمتر مكعب از حجم مرده سد س ونيليم 500 يرهاساز لزوم

 ونيليم 500است كه  نيحوضه كرخه ا يها اظهار داشت: تنها راه حل برا حل در ادامه با اشاره به راه يقمش

 چهياز در شود، يرا كه استفاده نم مرهيمتر مكعب از حجم مرده آب سد س ارديليم 1,3متر مكعب از 

 نيكنند، ا رهيآب ذخ وانندبت ندهيآ يها كرده و در ماه جاديدر سد ا يديكنند، تا حجم مف يرهاساز يعمق

از كشت  يريجلوگ گريراه د شود، يم يهم آبرسان ميهورالعظ بيترت نيروال را تا آذر ماه ادامه دهند، به ا

انجام آن اقدام كنند تا  نسبت به ديبا يو وزارت جهاد كشاورز ياستاندار رو،يشلتوك است كه وزارت ن

 حوزه را بدهد. ياتيح ازيكفاف ن ماندهيآب باق
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خبرگزاري ايرنا  – كشور يحجم آب موجود در مخازن سدها يدرصد 29كاهش 

 28/04/1400مورخ 

 

 25) تا 99(مهرماه  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يحجم آب موجود در مخازن سدها -رنايا -تهران

 پارسال كاهش داشته است. يدرصد نسبت به سال آب 29امسال حدود  رماهيت

 
نقاط كشور شاهد بروز  يروزها برخ نيگرچه ا رنا،يا يگزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصاد به

منابع  تيريتابستانه است، اما آنطور كه گزارش تازه شركت مد ياز بارش ها يناش نيسهگ يها البيس

(مهرماه يجار يسال آب يكشور از ابتدا يهد حجم آب موجود در مخازن سدهاد ينشان م رانيآب ا

 همراه است. يدرصد 29امسال با كاهش  رماهيت 25) تا 99

حجم آب موجود در مخازن  رماهيت 25) تا 99(مهرماه يجار يسال آب يگزارش از ابتدا نيا براساس

 .ديمتر مكعب رس ونيليم 95و  ارديليم 24كشور به رقم يسدها
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 وريتا آخر شهر 98(مهرماه يكشور در سال آب ياست كه حجم آب موجود در مخازن سدها يدرحال نيا

 برخوردار شده است. يدرصد 29متر مكعب بوده كه از كاهش  ونيليم 18و  ارديليم 35) 99

 27 به عدد زين رماهيت 25) تا 99(مهرماه يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب به مخازن سدها يورود كل

 است. دهيمتر مكعب رس ونيليم 56و  ارديليم

) 99 وريتا آخر شهر 98مهرماه  يپارسال( ابتدا يكشور در سال آب يآب به مخازن سدها يورود تيوضع

 دهد. يرا نشان م يدرصد 47متر مكعب بود كه كاهش  ونيليم30و  ارديليم 52

متر  ونيليم 74 اردويليم 29به رقم  رماهيت 25تا  يجار يسال آب ياز ابتدا زيآب از سدها ن يخروج زانيم

متر مكعب بوده كه  ونيليم 50و  ارديليم45رقم  نيگذشته ا ياست كه سال آب يدرحال نيو ا ديمكعب رس

 است. افتهيدرصد كاهش  35

 ونيليم 500و  ارديليم 50سدها  يكل تيدرصد و ظرف 49كشور  يسدها يحاضردرصد پرشدگ درحال

 متر مكعب است.

با دوره بلندمدت با  سهيها در مقا بارش زانيم ،يو هشدار خشكسال شيپا يگزارش مركز مل اسبراس

 همراه است. يدرصد 40,7كاهش 
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 29/04/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – در خوزستان يبحران آب يِمياقل يها شهير

 

 يعيطب تياستان خوزستان نسبت به وضع زيآبر يها ها در حوضه بارش يجار يدر سال آب -رنايا-تهران

استان  يمخازن سدها تياست. وضع افتهيكاهش  زياستان ن يآب سدها يورود جهيكمتر بوده و در نت

 .دينيخوزستان را بب
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – همدان استان يآب در سدها رهيذخ تي/وضعكينفوگرافيا

29/04/1400 

 

استان به  نيها در ا بارش زانياستان همدان، امسال م يا بر اساس اعالم شركت آب منطقه -رنايا -همدان

ماه از فصل  كيو با گذشت  افتهيدرصد كاهش  40ت مشابه سال گذشته طور متوسط نسبت به مد

 است. دهيمتر مكعب رس ونيليم 70استان همدان به  يآب در همه سدها رهيذخ زانيتابستان، م
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ديدرصد رس 49كشور به  يسدها يشاخص پرشدگ

30/04/1400 

 

 49به  رانيمنابع آب ا تيريمهم كشور بر اساس اعالم شركت مد يسدها يپرشدگ تيوضع -رنايا -تهران

 است. دهيدرصد رس

امسال بنا  رماهيت 25) تا روز 99(مهرماه يجار يسال آب رنا،يا يگزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصاد به

مركز  نيشياست و آنطور كه گزارش پ ريساله اخ 50 يسال ها نيتر از كم بارش يكيبه گفته مسووالن 

 40,7با كاهش  لندمدتبا دوره ب سهيها در مقا بارش زانيدهد، م ينشان م يو هشدار خشكسال شيپا يمل

 همراه است. يدرصد

 ذاشته و آن را كاهش داده است.آب به سدها گ يورود ياثر خود را بررو نيكاهش بارش ها نخست نيا

 درصد برسد. 49سدها به  يكاهش سبب شده درصد پرشدگ نيا اكنون

 در اغلب بخش هاست.  نشان دهنده كاهش بارش زيحوضه آبر تيوضع يبررس

درصد كاهش  38نرمال  تيكارون بزرگ نسبت به وضع زيدهد كه بارش حوضه آبر يها نشان م يبررس

 داشته است.

نرمال كاهش  تيدرصد نسبت به وضع 53تاكنون  يسال آب يآب به مخزن سد دز از ابتدا يورود زانيم

 داشته است.

 بوده است. ريسال اخ 50مقدار در  نيآب به مخزن سد دز در فصل بهار كمتر يورود زانيم

نرمال  تيدرصد نسبت به وضع 34تاكنون  يسال آب يمخازن كارون  از ابتدا رهيآب به زنج يورود زانيم

 كاهش داشته است.

 درصد كاهش داشته است. 31نرمال  تيكرخه نسبت به وضع زيبارش حوضه آبر نيهمچن
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نرمال  تيدرصد نسبت به وضع 48تاكنون  يسال آب يآب به مخزن سد كرخه از ابتدا يورود زانيم

 كاهش داشته است.

 درصد كاهش داشته است. 15نرمال  تيمارون نسبت به وضع زيحوضه آبر بارش

نرمال  تيدرصد نسبت به وضع 40تاكنون  يسال آب يآب به مخزن سد مارون از ابتدا يورود زانيم

 كاهش داشته است.

نرمال كاهش  تيدرصد نسبت به وضع 54تاكنون  يسال آب يبه مخزن سد جره از ابتدا يورود زانيم

 داشته است.

 1400ماه  بهشتيارد انيمستانه تا پاو ز زييپا يها تمام كشت ،يجار يدر سال آب يبا وجود بروز خشكسال 

 شده است. نيبطور كامل تام

و  دياستان خوزستان به عنوان حجم مف يمتر مكعب در سدها ونيليم 4100معادل  يحال حاضر حجم در

 وجود دارد. يقابل بهره بردار

 دارد. ديمتر مكعب حجم مف ونيليم 620متر مكعب و سد دز  ونيليم 800سد كرخه  انيم نيا در

 طيدرصد نسبت به شرا 60سد دز  ديمف رهيدرصد و ذخ 70نرمال  طيسد كرخه نسبت شرا ديمف رهيذخ

 نرمال كاهش دارد.
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 – جان آب را گرفت/ خوزستان لبِ چشمه است و تشنه تيريمد عدم مطرح شد: لنايوگو با ا در گفت

  30/04/1400ايلنا مورخ خبرگزاري 

 

 شود، ينم تيريهم مد يداخل يها آب ؛يمرز يها كارشناس حوزه آب گفت: عالوه بر معضل آب كي

اند و آب بر اثر حرارت و  رود كرده كي يمنطقه خشك است اقدام به احداث چند سد برو كي يوقت

 يعدم دلسوز تيعدم توجه به آمار و ارقام و در نها ت،يريعدم مد ،يكار به ندانم نهايشده، ا ريگرما تبخ

 .گردد يآب برم يبرا

 نينسبت به انتقال آب ب يبنده نظر خوش نكهيا انيبا ب لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت ينيش فرامرز

 يها از انتقال آب از سرشاخه يندارم، اظهار داشت: معتقدم موضوع و معضل آب خوزستان ناش يا حوضه

 ييايجغراف يو مرزبند يبند ميكه تقس ياست؛ تمام مناطق نياست. مشكل ما ا يكارون به فالت مركز

 ندارد.  يعيطب يبا مرزبند يقرابت چيشده ه

 كردند يآب م نيخود را تام ريمس نكهيبودند كه ضمن ا ييرودها رمنديه ايو  رروديافزود: مثال هر يو

 رمنديرود ه ريدر تمام مس يعني كرد، يو بلوچستان را هم زنده م ستانيس ديرس يبه هامون م رمنديه يوقت

در  رد،يگ يسرچشمه م وشهندوك يها از كوه رمندي. آب هاند دهيبود اكنون مرز كش يبند ميتقس كيجزء 

كه آب رود تنها متعلق به خودشان است، در  كنند يها تصور م افغان شود، يشت مافغانستان از آن بردا

از  زيشكل است. دجله و فرات ن نيهم به هم ررودينمانده، هر يباق يكه آب رسد يم ستانيبه س يوقت تينها

 رسند، يالعرب و اروند م و به شط كنند يعبور م هيو ترك هياز سور رند،يگ يسرچشمه م يآناتول يها كوه

كارون و كرخه هم  يبرا رسد، ينم دست نييآب به پا جهيدر نت داند، يدو رود م نيخود را مالك ا هيترك

 اتفاق افتاده است.  نيهم

از جمله  يليسال گذشته به هر دل 300كه ظرف  ها يبند ميخاطرنشان كرد: تقس يكارشناس حوزه انرژ نيا
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لطمه وارد كرده و اكنون اوضاع  يانجام شده به منابع آب يراستعماريو غ ياستعمار يها يلشكركش

 .كنند يمشكل م جاديموضوعات ا نياست ا رييدر حال تغ مياقل نكهيو با توجه به ا شود يروزبروز بدتر م

بود،  يمنطقه خشك مياحداث كردند. خراسان از قد يسد دوست رروديهر يها برو گفت: افغان يو

هم  يبر علت شده و كس ديهم مز ينشده و اكنون خشكسال تيريمدها هم درست  برداشت از چاه

 درست اعمال نكرده است. تيريمد

شود هر كس كه عالقه داشته اقدام به ساخت سد كرد  يزير سد برنامه ندهيآ يبرا نكهيافزود: بدون ا ينيش

است. آنچه مسلم مناطق مختلف كشور را گرفته  بانيشكل خود را بروز داده و گر نيمسائل به ا نيو ا

 تواند يو دز م رخهمثل، كارون، ك يبزرگ يو دارا بودن رودها يزيحاصلخ لياست دشت خوزستان به دل

 تيريدرست مد رايشده ز ابانيبه ب ليتبد يكند، ول نيبلكه فراتر از مرزها را هم تام رانينه تنها ا يغذا

 نشده است.

مذاكره  هيهمسا يبا كشورها ديداشت: اكنون با انيب هيهمسا يبا اشاره به موضوع تعامل با كشورها يو

تا  ميو چه دجله و فرات تعامل كن رروديو هر رمنديكرده و چه در مورد ه ديو قراردادها را تجد ميكن

 . رديگ يها شدت م اگر هر كس دنبال منافع خود باشد، چالش ابد،يمنافع همه تحقق 

است.  آسا ليو س داريناپا ها ياست، بارندگ رييدر حال تغ ميشد: اكنون اقل ادآوريكارشناس حوزه آب  نيا

ادامه دارد.  ها نيرفته و فرونشست زم نييپا ينيرزميهر كس خود اقدام به احداث چاه كرده، سطح آب ز

خشك است اقدام  طقهمن كي يوقت شود، ينم تيريهم مد يداخل يآبها ؛يمرز يها عالوه بر معضل آب

 ،يكار به ندانم نهايشده، ا رياند و آب بر اثر حرارت و گرما تبخ رود كرده كي يبه احداث چند سد برو

 .گردد يآب برم يبرا يعدم دلسوز تيعدم توجه به آمار و ارقام و در نها ت،يريعدم مد
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درصد كمتر از  27همچنان  يغرب جانيدر آذربا ها بارشي؛ ا شركت آب منطقه رعامليمد

 31/04/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  -گذشته است يسال آب

 

در استان از  يگفت: بارش نزوالت آسمان يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد -رنايا -هياروم

 كمتر از سال گذشته است. متر يليم 106درصد معادل  27) تاكنون 1399(اول مهر  يجار يسال آب يابتدا

سال  يها در استان از ابتدا بارش زانيافزود: م رنايشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا روز پنج نيرهبرد اسري

بارش در مدت مشابه سال  زانيم كه يثبت شده درحال متر يليم 286(اول مهر امسال) تاكنون  يجار يآب

 بود. متر يليم 392گذشته حدود 

بارش ها نسبت به متوسط  يمتر يليم 62و  يدرصد 18شاهد كاهش  نياضافه كرد: امسال همچن يو

 .ميهست يغرب جانيدرازمدت در آذربا

 يها و رودخانه هياروم اچهيدر زياز وجود سه حوضه آبر يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 597، 284 بيها به ترت حوضه ني: به طور متوسط در هركدام از اكرد انيزاب و ارس در استان خبر داد و ب

گزارش شده كه در هر سه حوضه بارش ها نسبت به مدت مشابه  يجار يبارش در سال آب متر يليم 202و 

 داشته است. يگذشته كاهش قابل توجه يسال آب

درصد و حوضه  24 هياروم اچهيدرصد، حوضه در 30كاهش در حوضه زاب  نياظهار كرد: ا نيرهبرد

 درصد است. 32ارس 

به  دنيبود كه امسال امكان رس متر يليم 400از  شيگذشته ب يمتوسط بارش در سال آب رنا،يگزارش ا به

 رقم وجود ندارد. نيا

 است. متر يليم 400تا  350 نيب يغرب جانيبارش در آذربا متوسط
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 ليبلندتر شد/ احتمال س مياقل رييخطر تغ ريآژ يصدا شد: حيتشر لنايوگو با ا در گفت

 31/04/1400ايلنا مورخ خبرگزاري  – 1400و زمستان  زييدر پا ديشد

 

آمار و  يهستند. بررس مياقل رييسكه تغ يدو رو البيو س يگفت: خشكسال البيس يتخصص تهيكم سيرئ

از  يحاك ران،يخشك همانند ا مهيشصت سال گذشته در مناطق خشك و ن ياطالعات بارش و رواناب ط

و  يطوالن يخشكسال يها عموما بالفاصله قبل و پس از دوره رانگريبزرگ و و يها البيآن است كه س

 .وندنديپ يبه وقوع م ديشد

 
جهان از  گريمناطق د يريرپذيبا اشاره به تاث لنا،يا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت فرد ييفدا يمصطف

در غرب  رياخ رانگريو البيو س ديشد يدر اروپا اظهار داشت: وقوع بارندگ البياز وقوع س رانيجمله ا

 خشك مهيخشك و ن اطقمن يجهان و به خصوص برا يبرا شياز پ شيرا ب مياقل رييخطر تغ رياروپا، آژ

ساعت  10در كمتر از  يبارندگ متريليم 200از  شيب ر،يبه صدا در آورده است. در طوفان اخ رانيمانند ا

 يدر كشورها رانگريو البيسطح آب در رودخانه دانوب و وقوع س يدو متر شينازل شده و موجب افزا
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از مناطق، معادل  ياريبس يبرا يبارندگاز  زانيم نيشده است، ا شيو اتر سييسوهلند،  ك،يآلمان، بلژ

 ) است.Probable Maximum Precipitationحداكثر محتمل ( يبارندگ

 زيآبر يها حوضه بيو تخر يكار معدن يايماف

دور  اريبس كنواخت،ي ميبا آن اقل ييمناطق اروپا يشدت برا نيبا ا يكه وقوع بارش نيا رغميافزود: عل يو

 ادي ديبا شدت و مقدار بارش شد يتناسب چيبوجود آمده، ه ديشد يو مال يخسارات جان ياز انتظار بود ول

 يشهرساز يها در طرح زين يياروپا افتهي توسعه ياز آن است كه كشورها يموضوع حاك نيشده ندارد! ا

دچار  ،يطراح البيو در انتخاب سهستند  البيس ياصول وستيخود، فاقد پ يها رساختيو توسعه ز

نشان از  زين يبه شهرها و منازل مسكون يرسوب ورود اديكه حجم ز نيهستند، ضمن ا يمشكالت اساس

 بيتخر نيهمچن سه،شن و ما يراصوليو به خصوص برداشت غ يكار معدن يايآن دارد كه ماف

 رواج دارد. زينبوده و در اروپا ن رانيمختص ا ،ياهيبردن پوشش گ نيو از ب زيآبر يها حوضه

 

 با اروپا دارد؟ يچه شباهت رانيدر ا البيس

گسترده شهرها و رسوب وارد شده  يآبگرفتگ د،يشد يكرد: بارندگ حيتصر البيس يتخصص تهيكم سيرئ

ماه  نيفرورد البيبا س ياديز اريبس يها غرب اروپا، شباهت 2021 يجوال البيدر س يبه منازل مسكون

اروپا نسبت به  يهادر شهر دتريشد يدارد. البته تلفات جان رانيكشكان در استان لرستان ا زيحوضه آبر 1398

 مهيكه صنعت ب نيدر اروپاست. با توجه به ا تيباالتر جمع اريتراكم بس ليپلدختر و معموالن، به دل يشهرها

كوتاه ضمن جبران  يدر مدت زمان رود يبرخوردار است، انتظار م يو مناسب يدر اروپا از توسعه اصول

در  يو اصالح قرار گرفته و دوباره زندگ يزسازمورد با يبا سرعت قابل قبول دهيد بيخسارات، مناطق آس

توجه  يخواهد شد برا يفاجعه ناگوار در اروپا نقطه عطف نيشود. بطور حتم وقوع ا يجار دهيد بيمناطق آس

 .البيمرتبط با س يها و استانداردها بط، دستورالعملو اصالح ضوا مياقل رييتغ دهيبه پد شتريب
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 ميريو فرونشست درس بگ ياز خشكسال م،يدل خوش نكن ها يبارندگ به

 رغميو عل 98 نيفرورد رانگريو البيچرا كه پس از وقوع س ست،ين نيچن رانيگفت: در هر حال در ا يو

 تيفعال چيمتاسفانه ه جمهور، سيرئ ميبه دستور مستق ها البيس يگزارش مل هيته ژهيو اتيه ليتشك

 ندهيآ يها البيو وقوع س رفتيو كاهش خسارات انجام نپذ البيس تيريمد يبرا يدرخور و ارزشمند

توسعه  يالزم برا يها رساختيفقدان ز لياست كه به دل يدر حال نيبار خواهند بود. ا چنان خسارت هم

 يها اند. اصوال تاكنون از تجارب بحران جبران نشده زيشده ن ادي البيخسارات س ران،يدر ا مهيصنعت ب

و  مينشو يپس، دلخوش به وقوع چند بارندگ نيكاش ز م،يا و درس نگرفته  آمده بهره الزم را نبرده شيپ

مرتبط با كمبود آب و  يها و آشوب ها يسوز آتش ن،يفرونشست زم ،يمرتبط با خشكسال يها از بحران

 شود. ندهيبار آن، چراغ راه آ و تجارب مشقت ميريروزها درس بگ نيبرق در ا

 

 1400وزمستان  زييدر پا ديشد لياحتمال س 

آمار و اطالعات بارش  يهستند. بررس مياقل رييسكه تغ يدو رو البيو س يداشت: خشكسال انيب فرد ييفدا

از آن است كه  يحاك ران،يخشك همانند ا مهيشصت سال گذشته در مناطق خشك و ن يو رواناب ط

د به وقوع يو شد يطوالن يخشكسال يها عموما بالفاصله قبل و پس از دوره رانگريبزرگ و و يها البيس

و  ديشد اريبس يها البيشده و انتظار وقوع س تيوضع نيا ديمنجر به تشد زين مياقل رييتغ دهي. پدوندنديپ يم

 .ستيدور از انتظار ن 1400و زمستان  زييبار در پا خسارت

 

 يو فاجعه مل آسا ليس يها باران م،ياقل رييتغ

كشكان فقط حدود  زيدر حوضه آبر 98 نيفرورد يكه شدت بارندگ نيكرد: هشدار مهم ا ديتاك يو

را در استان لرستان  ديدر آلمان بوده است و آن خسارات شد وستهيبه وقوع پ رياخ ياز شدت بارندگ يمين
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و همانند  شتريب دتبا ش يو احتمال وقوع بارندگ مياقل رييتغ دهيپد راتيداشت، حال با توجه به تاث يدر پ

منجر  تواند يم ران،يبزرگ ا يدر شهرها يمختلف كشور و حت زيآبر يها در اروپا، در حوضه ريبارش اخ

و به  زيآبر يها حوضه تيريمد يبرا ازيبا توجه به فقدان اعتبارات مورد ن نيشود. بنابرا يبه فاجعه مل

و كاهش خسارات،  البيس تيريمد يبرا ها دشت البيها و س رودخانه ميبستر و حر يآزادساز خصوص

موثر و  اريبس تواند يم يتوسط بخش خصوص مهيتوسعه صنعت ب يالزم برا يها رساختيفراهم كردن ز

پر خطر در  اريمناطق بس نييگام منجر به تع نيدر اول الب،يس مهيصنعت ب يراهگشا باشد. توسعه اصول

در  يآمادگ شيو افزا يعموم يها يآگاه شيزاآن باعث اف يمناطق مختلف كشور شده و انتشار اصول

 فراهم خواهد كرد. زيامكان جبران خسارات را ن ،يبعد يها خواهد شد و در گام ليزمان هشدار س
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