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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 آئينـه مطبوعـات و سـايت    مينپنجچهل و مجموعه حاضر 

و  هـا  بـار جرايـد و روزنامـه   در ايـن خصـوص ضـمن بررسـي اخ    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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 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

آب از سدها  ياز ورود شيمترمكعب ب ارديليم 2/ ديكشور به نصف رس يسدها رهيذخ

 01/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – خارج شد

 

آب از  يخروج زانيماه گذشته، م 10و در  دهيدرصد رس 49كشور به حدود  يآب پشت سدها رهيذخ

 بوده است. شتريآب به سدها ب يمترمكعب از ورود ارديليم 2از  شيكشور ب يسدها

تا  ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد يآمار رسم نيطبق آخر م،يتسن يخبرگزار يصادگزارش خبرنگار اقت به

 .ديمترمكعب رس ونيليم 950و  ارديليم 24كشور به  يآب در سدها رهيمجموع ذخ ،يسال جار رماهيت 25 خيتار

 يكشور را نشان م يمخازن سدها يخال تيدرصد ظرف 51و  يدرصد پرشدگ 49كه حدود  زانيم نيا

 مترمكعب بود. ونيليم 180و  ارديليم 35ر زمان مشابه سال گذشته دهد، د

مترمكعب آب وارد  ونيليم 560و  ارديليم 27امسال، در مجموع  رماهيت 25تا  يجار يسال آب يابتدا از

آب به مخازن  يورود زانيگذشته م يكه در مدت مشابه سال آب يكشور شده، در حال يمخازن سدها

 مترمكعب بوده است. ونيليم 300و  داريليم 52كشور  يسدها

 ميگذشته هست يكشور نسبت به سال آب يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 47شاهد كاهش  يحال در

 ونيليم 740و  ارديليم 29امسال،  رماهيت 25تا  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب از سدها يكه خروج

 يسدها ازآب  يمترمكعب ونيليم 50و  ارديليم 45 ينسبت به خروج يدرصد 35 يمترمكعب بوده و كاهش

 قبل دارد. يكشور در مدت مشابه سال آب

 180و  ارديليم 2 ،يجار يماه گذشته از سال آب 10كشور در  يآب از سدها يخروج زانيواقع م در

 آب به مخازن سدها بوده است. ياز ورود شتريمترمكعب ب ونيليم

درصد كاهش  29امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل،  رماهيت 25كشور در  يسدها يآب ريذخا زانيم

 داشته است.
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 يراهكار غلبه بر تنش آب نيمهمتر ز؛يجامع حوزه آبخ تيريمد|»يزداريمعجزه آبخ«

 01/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – استان خوزستان

 

 يآب يبرطرف ساختن تنش ها يراهكار برا نيو موثرتر نيتوان مهمتر يرا م زيجامع حوزه آبخ تيريمد

 مختلف به خصوص استان خوزستان دانست. ياستان ها

 نيا يكه در ط ييستان خوزستان از استان هاا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

شاهد كم  يخشكسال اميو در ا يو آبگرفتگ ليشاهد س يترسال اميآب، در ا تيريسال ها به خاطر سوء مد

توجه داشت،  ديبا اشود. ام يم ادي تيريسوء مد نيا يبرا يبوده است كه علل و عوامل متعدد ديشد يآب

مقابله  يراهكارها نياز مهمتر ،يزداريو آبخ زيجامع حوزه آبخ تيرياز كارشناسان، مد ياريبه اذعان بس

 مناطق از كشور است. نيدر ا يو كم آب يخشكسال يبا چالش ها

 رغميكشور عل يمنابع آب نهيبه تيريمد ياز مسائل مورد غفلت قرار گرفته برا يكيگفت  ديمتأسفانه با اما

و عدم توجه به  يزداريآبخ ،يباالدست يقانون و صراحت اسناد يمكرر مقام معظم رهبر يها هيتوص

روش ها و  انواعبوده است كه  يدر حال يتوجه يب نيدر كشور بوده است. ا زيجامع حوزه آبخ تيريمد

استاد  يصادق درضايباره دكتر حم نيمنابع آب مورد توجه قرار گرفته است؛ در ا تيريمد يراه حل ها برا

از  هايي حل راه و ها در حال حاضر روش: «ديگو يمدرس م تيترب دانشگاه يعلم ئتيدانشگاه و عضو ه

احداث  ،يمصارف صنعت و كشاورز يشور برا هاي آب يساز نيريش ،اي حوزه نيانتقال آب ب ليقب

و  عيتوسعه صنا يابرها و حت يبارور رمتعارف،يژرف و غ هاي از آب برداري بزرگ متعدد، بهره يسدها

 تيو رعا اي بدون توجه به اثرات درون و برون منطقه نيسرزم شيآما نينامتناسب با مواز هاي طرح

و اجرا  شنهاديمنابع آب و خاك كشور پ تيريدمناسب كاربست آنها با هدف م يياجرا هاي اسيمق

حفظ  دار،يپا ةاز توسع ييحال آن كه ردپا دهند، -يو بعضاً اعتبار هنگفت را به خود اختصاص م شود -يم
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 يو حت وري بهره شيافزا ،يستيرزيو غ يستيجامع منابع ز تيريمد ،يسازگار ست،يز طيدرازمدت مح

معضالت مرتبط با منابع آب و  يحل دائم تاًيمرتبط و نها يصصتخ هاي -رشته آموختگان اشتغال دانش

 .»شود ينم دهيخاك در آنها د

بودن  داريو پا نهيكم هز زيو ن يزداريبودن آبخ داريبر پا ديبا تاك يزداريآبخ يسابق انجمن علم سيرئ

سازگار،  دار،يپا نه،هزي كم اريبس يكردهاروي و ها -روش ها، روش نيدر مقابل ا«معتقد است:  يزداريآبخ

و  يبا توقعات اجتماع تناسبتوسعه، م امديسطح اثر و پ نيو با كمتر ستيز طيدار مح قابل اجرا، دوست

سازگار،  يزداريباران و رواناب، آبخ ريسطوح آبگ هاي -سامانه ليو با سابقه مناسب از قب يفرهنگ

 يتيريمد هاي سازگار، سامانه يحفاظت خاك و آب، كشاورز يو بوم يسنت تيريمد ،يدار آبخوان

 هاي لياستفاده از پتانس يو حت يتيرياقدامات مد نيسازگار، بهتر يتعادل دام و مرتع، جنگلدار

 ايسپرده شده و  يفراموش ةبه بوت اير مورد توجه قرار گرفته و وجود دارند كه كمت يابانيب يها  سازگان بوم

 .»كنند -يم يمنابع تلق ةشرفتيرپيغ تيريو نشان از مد ياستفاده از آنها را بدون بازده

 

 شود نيتدو يو خشكسال ليس تيري** نقشه راه مد

مقابله  يراهكارها انيب در »يانجمن مقابله با خشكسال سياستاد دانشگاه و رئ« يفيدكتر فرود شر نيهمچن

 تيبا توجه به واقع: «ديگو يمختلف كشور بخصوص استان خوزستان م ياستان ها يآب يبا تنش ها

از  نهيبه فادهدرباره است ايدن شرفتهيپ يموفق كشورها اتيموجود در كشور و تجرب يو كم آب يخشكسال

ر رفت آب و استفاده از باران با و هد ريتر از گذشته كاهش تبخ -يبصورت جد ديآب باران، دولت با

 رمتمركزيمتمركز و غ ريتوسعه سطوح آبگ الب،يپخش س ،يآبخواندار ،يزداريآبخ هاي استفاده از روش

در  ديدر سطح گسترده را در دستوركار قرار دهد. با ينيرزميز هاي سفره و ها قنوات، چشمه هيباران، تغذ

مشكالت  يشناس بيبا آس ديبا نيراه وارد عمل شد. همچننقشه  كيتمام و بر اساس  تيبا جد نهيزم نيا
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با حضور و مشاركت  يترسال اميو در ا ح،يصح يتيريچرخه مد كي يموجود بمنظور برقرار

 »پرداخته شود. يو خشكسال يبر علم و دانش روز به مقابله با خشك هيو با تك دكنندگانيتول

 

 ر مجلسد زيجامع حوزه آبخ تيريقانون مد بي** ضرورت تصو

 ،يو س يكم آب تيريآن مد ينيو نقش آفر زيجامع حوزه آبخ تيريمد يتوجه به اثرات و دستاوردها با

سالجقه  يباره عل نيواقع شود؛ در ا ياسالم يقانون مدنظر دولت و مجلس شورا نيا بيالزم است تصو

اگر : «ديوگ يان مدانشگاه تهر يعلم ئتيو عضو ه يزدارياسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ سيرئ

جهت حفظ  يهمه اركان عمران يبرا ياساس رساختيز كيعنوان  به زيجامع حوضه آبخ تيريمد

مكلف شوند در قالب  يياجرا يها برسد و دستگاه بيعنوان قانون به تصو در مجلس به عتيطب يداريپا

به نحو  ههم توسعاحترام بگذارند،  عتيكنند و به طب اينقش خود را اح زيجامع حوضه آبخ تيريمد

 تيريمد يزداريكه نقش آبخ - البيو س يمانند خشكسال يحد طيو هم در شرا شود يمطلوب انجام م

 .»ننديباشد و مردم صدمه نب داريپا  تواند يكشور م -است  يحد طيشرا

و  يعيكارشناسان و دلسوزان منابع طب د،ياسات يها هيو توص داتيتاك رغميگفت عل ديبا متاسفانه

 يچندان تيمساله مهم اهم نيبه ا ز،يجامع حوزه آبخ تيريقانون مد بيبر ضرورت تصو يمبن يزداريآبخ

 تيريحل مد راه«: ديگو يم يزدارياسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ سيباره رئ نيشود؛ در ا يداده نم

وجود  ييشنوا دادهشدهاما گوش شنهاديپ است بارها  عتيآب در كشور كه كامال منطبق بر طب رهيو ذخ

كند، تمام  بيبار تصو كيعنوان قانون  به را»زيجامع حوضه آبخ تيريمد« حهيندارد. اگر مجلس ال

 ييو اجرا يعلم يها قالبروش در توانند ياحترام بگذارند و م عتيبه طب شوند يكشور مكلف م يها دستگاه

 »كنند. يبردار هاز آن بهر يبه نحو مطلوب رهويآب را ذخ يو ترسال يخشكسال طيدر شرا

 " بيو تصو نيو تدو هيته ،يزداريو آبخ يعياز صاحبنظران منابع طب ياريآنكه به اذعان بس يانيپا نكته
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 داريپا يدر جهت بهره بردار ياسالم يتوسط مجلس شورا "كشور زيآبخ يجامع حوزه ها تيريقانون مد

 يمؤثر تمام كتو مشار يبخش نيب يهماهنگ يبوم سازگان محور و ارتقا كرديبا رو نياز منابع سرزم

بدان  شياز پ شيب ديكشور است كه با يعيبر منابع طب حيصح يحكمران اتيگروداران در كشور از ضرور

 توجه شود و در دستور كار مجلس واقع شود.
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 02/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – تا زمستان ياحتمال تداوم خشكسال

 

 1كشور امسال  يدما نكهيبا اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

خواهد كرد و  دايپ تابستان امسال تداوم  يط ياز حد نرمال است، گفت: خشكسال شيب گراديدرجه سانت

 ادامه داشته باشد. زين ين سال جاركه تا زمستا رود ياحتمال م

كشور در دو  يها معموال در فصل تابستان عمده بارش نكهيا انيضمن ب سنا،يدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

 اريبس اي رديگ يبارش صورت نم اينقاط  ريو در سا افتد ياتفاق م شترينقطه شمال و جنوب تا جنوب شرق ب

در جنوب و جنوب شرق در  يعنيماه امسال در دو نقطه كشور  ريپراكنده است، اظهار كرد: ت و  زيناچ

كشور بارش  يو بلوچستان، جنوب كرمان و هرمزگان و در نوار شمال ستانيفارس، جنوب س يها استان

 .ميداشت

كه  ييها خواهد بود، گفت: بارش بيترت نيها به هم بارش زيدر مرداد ماه ن نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

ها در شمال و شمال غرب كمتر  فراتر از حد نرمال بود اما بارش ميخصوص در جنوب شرق داشت هامسال ب

درصد بارش ساالنه  10ز و كمتر از يناچ اريبس رانيدر ا يتابستان يحال مقدار بارندگ نياز نرمال بود. با ا

ببرد.  نيمناطق از ب يرخرا در ب يخشكسال تواند يم يتابستان يها تصور كرد كه بارش دينبا نياست بنابرا

عمدتا در مناطق  دهد يكشور رخ م يجنوب يها كه در تابستان در بخش ييها يبارندگ نكهيضمن ا

و از دسترس  يآب جار صورت روان ها به ن بارشيو عمده ا رديگ يصورت م ايو مجاور در يكوهستان

 .شود يخارج م

 

 استاز حد نرمال  شيب گراديدرجه سانت 1كشور امسال  يدما

كشور امسال  يدما يطور كل به ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سييگفته ر به
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از  شيدرجه ب 2تا  1 يو شمال غرب يمناطق غرب ياز نرمال است. تابستان امسال دما شيدرجه ب 1حدود 

از  شيدرجه ب 1ود كشور حد يدما يطور كل مناطق جنوب شرق تا شرق در حد نرمال و به ينرمال و دما

 حد نرمال است.

چند مبحث وجود دارد.  يخشكسال فيداد و گفت: در تعر حيحاكم بر كشور توض يدرباره خشكسال يو

و  ياسيس ،يو اثرات اقتصاد يكيدرولوژيه ي،خشكساليكشاورز يخشكسال ،يهواشناس يخشكسال

سر  به يكيدرولوژيو ه ياورزكش ،يهواشناس يآن، كه ما در كشور اكنون در دوران خشكسال ياجتماع

 شيپ ها  در كشور كمتر از نرمال بوده از مدت ها يبارندگ يبه لحاظ هواشناس نكهي. با توجه به اميبر يم

. در فصل بهار با عدم بارش و تداوم ميا شده يهواشناس ياز زمستان سال گذشته وارد دوره خشكسال يعني

در  يبرف ريپس از آن با ذوب شدن اندك ذخا و رخ داد  يكشاورز يخشكسال ،يهواشناس يخشكسال

 آغاز شد. زين يكيدرولوژيه يارتفاعات، دوره خشكسال

و  يدب  ،يجو يها زشيكاهش ر يپ كه در  دهد يرخ م يزمان يكيدرولوژيه يخشكسال فه،يگفنه وظ به

 يو اثرات ناش دشو يپشت سدها از حد نرمال كمتر م و مخازن  ينيرزميز يها ها، منابع آب آورد رودخانه

  شود، يو صنعت مشخص م يمناسب آب شرب، كشاورز نيدر عدم تام جيتدر ها به از كم بارش

 .ميهمانگونه كه امروزه در كشور شاهد آن هست

ها در كشور ادامه دارد، خاطرنشان كرد:  تا وقوع مجدد بارش يخشكسال نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

 رتريامسال د زييپا  يها يكه بارندگ رسد ينظر م اما به شود يآغاز م زييپا فصل معموال در  رانيها در ا بارش

 يط ها يكه بارندگ دهد ينشان م يفصل يها ينيب شيپ و  يشناس مياقل ،يهواشناس يها شروع شود. تمام مدل

 .ميدار ور شيپ در كشور  يكم بارش زييپا از حد نرمال خواهد بود و  تر فيضع يآبان و آذر ماه سال جار

 تابستان امسال يط يخشكسال تداوم

باال  ليدل در فصل تابستان به نكهيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير
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هوا و به تبع آن  يدما زييپا است اما با آغاز فصل  اديز يآب ازين يبودن دما و برداشت محصوالت كشاورز

 يط يكه خشكسال رسد يم نظر به يلحاظ هواشناس حال به نياظهار كرد: با ا شود، يكمتر م زين يآب ازين

ادامه داشته باشد، گرچه  زيزمستان ن يتا ابتدا رسد ينظر م به يكند و حت دايپ تابستان امسال در كشور تداوم 

 كرد.   ينيب شيپ تا زمستان را  يتداوم خشكسال يصورت قطع به توان يتنها احتماالت است و نم ها نيا

امسال كمتر از حد نرمال باشد، باال است و حدود  يها يبارندگ نكهيكرد: احتمال ا حيتصر انيپا در  فهيوظ

حدود  ميده ياحتمال م نيكمتر از نرمال باشد. همچن زييپا  يها كه بارش ميده يدرصد احتمال م 70تا  60

و موثر خواهد بود چراكه  مهم اريبس احتماالت قطعا نيها در حد نرمال باشد. ا درصد بارش 40تا  30

و  يزير برنامه رو شيپ  يها اقدامات مختلف در ماه يآمار و احتماالت برا نيبراساس هم توان يم

 كرد. يريگ ميتصم



   

 

 

12 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  -موسسه آب دانشگاه تهران در خصوص سد گتوند سيمهم رئ يشفاف ساز

 02/05/1400تسنيم مورخ 

 

سد گتوند در  يمطالعات عالج بخش يوقت موسسه آب دانشگاه تهران و متول سيو رئ يعلم ئتيه عضو

 حاتيكه در خصوص آن مطرح شده، توض ينادرست عاتيسد و شا نيدر خصوص سرگذشت ا يادداشتي

 ارائه كرد. يمهم

 يآب يو ب يكه مشكالت كم آب رياخ يدر روزها م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

سابقه در  يب يسو و كم بارش كيها از  تيرياز سو مد يناش رياستان زرخ نيخوزستان در نقاط مختلف ا

 ديجد يموج جاديان، با اناآگاه يفرصت طلبان و برخ يكرده، برخ داينمود پ گر،يد ياز سو ريقرن اخ مين

عامل  ،يرسانه ا يو جوساز فيضع يرا با منطق رانيا يافتخار مهندس نيسد گتوند، تالش كردند ا هيعل

 نيآب ا نيتأم ياز منابع اصل يكي م،يسد عظ نيكه وجود ا يمشكالت امروز خوزستان بنامند؛ در حال

 خوزستان است. يروزها

مطالعات  يوقت موسسه آب دانشگاه تهران و متول سيو رئ يعلم ئتيعضو ه ،يهاشم يبن يمحمدعل

شرح  نيبد ادداشتي نيسد پرداخته است. متن ا نيبه سرگذشت ا يادداشتيسد گتوند در  يعالج بخش

 است:

سد  نيو درجات مختلف ا ليبه دال خيتار نيافتتاح شد. قبل و بعد ا 1390گتوند در ششم مرداد ماه  سد

 يروحان يكه آقا 1392كشور بوده است. تا قبل از زمستان  يرسانه ا يفضا و مناقشه در يموضوع بررس

به  يدگيرس ماموررا  يكارشناس ميت كيخود وعده داد كه  يدر سفر استان ديجمهور جد سيبه عنوان رئ

 يتلق يتيمسئله امن كي يسد، حداقل در استان خوزستان، تا حدود نيموضوع كند، طرح مشكالت ا

 .شد يم
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اوج  يبرا نهيشد، زم فيمخزن سد گتوند تعر يرفع شور يراهكارها يكه پروژه بررس 1393ن زمستا از

آب خوزستان در  يبحران ديجد طياز قبل فراهم شد. شرا شتريسد ب نيمباحث مرتبط با ا يگرفتن علن

 .شود مطرح يشده است كه موضوع سد گتوند مجددا در رسانه ها و افكار عموم يبهانه ا 1400تابستان 

انجام پروژه مذكور در موسسه آب دانشگاه تهران شاهد آن  ندياز آن چه در فرآ يمرور خالصه ا ديشا

 واقع شود. ديمف يروشن شدن افكار عموم يبرا م،يبود

 

 محور سد: نييتع

 كرزيا يي) و كانادا1975موننكو ( ي)، فرانسو1967هارزا ( ييكايآمر نيكار مطالعات مشاور دستور

رودخانه كارون بوده  يمختلف بر رو ياحداث سدها قياز طر يبرقاب يانرژ ديتول يسنج ) امكان1982(

 ينبوده است كه بخواهند محور شانياست. لذا موضوع ساخت سد گتوند به طور خاص در دستور كار ا

 كنند. نييسد تع نيساخت ا يبرا

نشده است، از  ييه اجراك گري) و چند محور دمانيگتوند و گدارلندر (مسجد سل يسدها يفعل محور

ها قبال  ييكايگزاره كه آمر نيبوده است. لذا ا شتريمطالعه ب يمشاوران برا نيا يشنهاديپ يها نهيجمله گز

است. اصوال سطح  درستكرده بودند، نا نييتع يباالتر از محل فعل لومتريك 20 اي 14محل سد گتوند را 

 ديتول ليرا به عنوان پتاس يينبوده و صرفا محورهامحور سد  نييدر حد تع شگفتهيمطالعات مشاوران پ

 كرده بودند. شنهاديپ شتر،يب يبررس يبرا ،يبرقاب يانرژ

شده است. در آن زمان  نييتع ريالما -ريتوسط مشاركت مشان 1368سد گتوند در سال  يفعل محور

در  فيبه عنوان تخفپروژه سازمان آب و برق خوزستان بوده است و از مشاور خواسته بود كه  يكارفرما

 گانيرا اسد گتوند ر هيسد گدارلندر، كه مشاور برنده آن شده بود، مطالعات اول يپروژه طراح متيق

 انجام دهد.
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 سازند گچساران: يآب سد گتوند متاثر از انحالل نمك ها تيفيمربوط به ك مطالعات

نشده است. صرفا  يل نمك توجهبه بحث انحال 1368در سال  ريالما-ريمطالعات مهندسان مشاور مشان در

پاراگراف آمده است كه با توجه به وجود دو معدن نمك كه پس از  كيها و در حد  از گزارش يكيدر 

از  بايتقر تهنك نيشود! ا يآن بررس ياحتمال ياثرات منف ديبا رند،يگ ياحداث سد داخل مخزن قرار م

 يطيمح ستيو ز ياز فعاالن دانشگاه ياد بخشطرح موضوع سد گتوند، مورد اعتراض و انتق يهمان ابتدا

 . رديگ يقرار م

شود كه  يم نياستاد ارجمند منجر به ا يچمران اهواز و جناب عبدالله ديهمكاران دانشگاه شه ها يريگيپ

 روين ريبه وز ينامه ا يط 1383در سال  ييوقت سازمان آب و برق خوزستان، جناب شمسا رعامليمد

 1384 سالدر  يوقت تايشود. نها يدگيضوع (شور شدن مخزن سد گتوند) رسمو نيدرخواست كند به ا

مخزن  يشود، دستور انجام مطالعات شور يطرح گتوند م يعامل سازمان آب و برق خوزستان مجر ريمد

 درصد بوده است. 40سد گتوند  يكيزيف شرفتيزمان پ ني. در اكنديرا صادر م

 يمخزن و راهكارها يال پس از آن مطالعات مربوط به شورتا زمان افتتاح سد و چند س 1384سال  از

شود. شركت توسعه منابع آب و  يمقابله با آن به اشكال مختلف در داخل و خارج از كشور انجام م

 1382 سالكه از  هيبل نهيكو -طرح بوده و مشاركت مهاب قدس يكارفرما 1375كه از سال  رانيا يروين

در  يمفصل يگرفته بودند گزارش ها ليتحو تكيكا-ريشاركت مشانمطالعات مرحله دوم سد را از م

 نوشته خارج است.  نيمنتشر كرده اند كه ذكر آن از حوصله ا يمطالعات فوق تخصص نيخصوص ا

 

 سد: يريآبگ

كشور  يو نامه سازمان بازرس ستيز طيسازمان حفاظت مح يرغم مخالفت رسم يعل 1390مردادماه  در

 شود. يسد گتوند افتتاح م شتر،يسد تا زمان انجام مطالعات ب يريبگاز آ يبر خوددار يمبن
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 : روگاهياز ن يخروج آب

و  تيفيسد گتوند به ك يآب روگاهين ساتيشده به رودخانه كارون، تاس هيآب تخل تيفيك تيبر اهم عالوه

آب  تيفيمخزن سد گتوند ك تيريمد ياز خط قرمزها يكيآب حساس هستند. لذا از همان ابتدا  يشور

ادعا كه  نينبوده است. ا شترياز حد مجاز ب يزمان چيآب در ه نيا يبوده است. شور روگاهياز ن يخروج

 شد صحت ندارد. يآب روگاهين ساتيشور شد كه باعث لطمه به تاس يآب مخزن در حد

 

 آب كارون:  تيفيسد گتوند بر ك ريتاث

 تيفيبر ك يمنف ريود آن به مخزن سد گتوند تاثنمك از سازند گچساران و ور يقابل توجه ريمقاد انحالل

 سد به رودخانه كارون داشته است. نيشده از ا هيآب تخل جهيمخزن و در نت نيآب ا

 دهيبه صفر رس بايتقر 1395پس از  يو در سالها افتهيكاهش  جيبوده، به تدر شترياول ب يدر سالها ريتاث نيا

 است كه هنوز وجود دارد. يگريدغدغه دانباشت نمك در مخزن سد،  زانياست، البته م

داخل  ينمك ها جهيموسسه آب دانشگاه تهران نشان داد كه اگر سد گتوند ساخته نشده و در نت مطالعات

درصد بهبود  25آب رودخانه كارون در محور سد گتوند  تيفيسازند گچساران حل نشده بود، ك

. بعد از سد ستيكل رودخانه كارون ن يرسد گتوند در شو يدرصد 25نقش  يبه معنا ني. اافتي يم

 شوند. يم يشور شيآب كارون و افزا تيفيموجب تنزل ك ياديگتوند عوامل متعدد ز

سد  يدرصد 25 ريدانشگاه تهران در خصوص تاث يجمع بند نيهنوز ا رويهمكاران وزارت ن يبرخ 

آب رودخانه  تيفيبود كبه يآب رها شده از محور سد را قبول ندارند و بلكه مدع يگتوند در شور

 كارون پس از احداث سد گتوند هستند. 

آب  تيفيعوامل بر ك ريسا رياز تاث يقابل قبول يو  گزارش ها هايرياندازه گ رويهر صورت وزارت ن در

 توانند به آنها مراجعه كنند. يكرده اند كه عالقه مندان م هيرودخانه كارون ته
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 :يرس يپتو

ورود نمك به   ظاهرا به منظور كاهش نرخ انحالل و يريبود كه قبل از آبگ يراه كار يرس يپتو جاديا

پتو در دستور كار مطالعات دانشگاه نبود. البته مشخص بود  نيا يو اجرا شده بود. بررس يمخزن سد طراح

 نددانست يطراحان م  شده باشد و يبا دوام طراح يبه عنوان سازه ا توانستهياز اول هم نم يرس يپتو نيكه ا

 .شوديم بيكه تخر

 

 مطالعات موسسه آب دانشگاه تهران: جهينت

 يها تيمخزن سد گتوند بود. چند راهكار با اولو يرفع شور يراهكارها يمطالعات دانشگاه بررس موضوع

 به آنها نشد. يآب، در عمل توجه يعال يبند شورا ميمصوبه ن  رغم يشد، كه عل شنهاديمختلف پ

در گزارش اشاره شده است:  ياشتباه مل  مطالعات، به دو يو نه هدف اصل يبجن يريگ جهيعنوان نت به

سازمان  يمخالفت رسم  رغم يسد عل يريآبگ«و » آب تيفيمحور سد بدون انجام مطالعات ك نييتع«

 ».كشور ينامه سازمان بازرس  و ستيز طيمح

كردند. در  رييمشاور طرح تغ  ا وكارفرم 1390تا  68پروژه از سال   است توجه شود در طول انجام ستهيشا

 يبرا يريو ابتكار قابل تقد يسع ديكه مشكالت پروژه به آنها به ارث رس يمهندسان  و رانيمجموع مد

در  يگريپروژه د چيدر ه يمشكل  نيچن ريدانشگاه نشان داد كه نظ يها ياند. بررس ارائه راهكار انجام داده

تراز، كامال  5مختلف در  يها يخروج هيسد در خصوص تعب  اححل مهندسان طر وجود نداشته و راه ايدن

 بوده است.  نو  و يابتكار
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در كشور / در  يبارندگ يدرصد 54 كاهش؛ بحران خبر داد تيريسازمان مد سيرئ

 02/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – وجود ندارد يمناطق پربرف هم برف

 

در سطح  يگفت: بارندگ يخشكسال طيبحران با اشاره به شرا تيريسازمان مد سي/خوزستان رئسنايا

 يدرصد 90از  شيبا كاهش ب ها از استان يبرخ يكرده است و حت دايدرصد كاهش پ 54كشور امسال 

 بارش مواجه بودند.

مردادماه)  2استان خوزستان كه امروز ( يكشاورز يبحران و شورا تيرينجار در جلسه ستاد مد لياسماع

. ميريبپذ دينوع بارش و زمان آن را با رييتغ ن،يزم يا از دو درجه شيبرگزار شد، اظهار كرد: گرم شدن ب

 يا چندان دور، هر دره نهكه در گذشته  يوجود ندارد در حال يكشور، برف پربرف ارياكنون در مناطق بس

و بر اساس آن كار  ميريآن را بپذ دياست كه با يتيواقع كي ني. اداد يمترمكعب آب م ونيليم 500تا  50

 .ميخود را دنبال كن

 يست و حتكرده ا دايدرصد كاهش پ 54در سطح كشور امسال  يافزود: بارندگ يو سنا،يگزارش ا به

 37,5به  كينزد زيبارش مواجه بودند. استان خوزستان ن يدرصد 90از  شيها با كاهش ب از استان يبرخ

 مواجه است. يدرصد نسبت به گذشته با كاهش بارندگ

كرد:  انيكشور، ب يتنش آب يبرا روياعتبار به وزارت ن صيبحران با اشاره به تخص تيريسازمان مد سيرئ

در خصوص دو سه بخش آب شرب برگزار  يكه اتفاق افتاد، جلسات يراتييا توجه به تغسال و ب ياز ابتدا

قرار گرفت  روين زارتو اريدر اخت يكاهش تنش آب يتومان برا ارديليم 320سه هزار و  تيشد كه در نها

 بند خ ياجرا يبرا زيتومان ن ارديليم 200كه برگزار شد  يو دولت آن را مصوب كرد. با جلسات متعدد

 در نظر گرفته شد. 33ماده 

 ارديليهزار م كيو  رويوزارت ن اريتومان در اخت ارديليم 500امسال  يگفت: با توجه به خشكسال نجار
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و  يبخش كشاورز يبرا التيتومان تسه ارديليهزار م 3قرار گرفته و  يوزارت كشاورز اريتومان در اخت

 تيدر نها رانيمدخوزستان برگزار شد و نظرات در استان  يا شده است. جلسه دهيامسال د يها خسارت

 يخوب اريبس التياستان خوزستان شد كه تسه يبرا يتومان ارديليم 150هزار و  كياعتبار  بيمنجر به تصو

 است.

كرده  يكمك مال يكشاورز مهيبه صندوق ب زيتومان ن ارديليم 500افزود: امسال دولت سه هزار و  يو

 است.
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مهم رهبر معظم انقالب نسبت به آب خوزستان/  يها هيصتو|»يزداريمعجزه آبخ«

 02/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – و قوت دنبال شود تيبا جد ديبا يزداريآبخ

 

با  ديبا يزداريمهم رهبر معظم انقالب نسبت به آب خوزستان/ آبخ يها هيتوص|»يزداريآبخ معجزه«

 و قوت دنبال شود تيجد

 نيشد، حاال ا ينسبت به آب خوزستان توجه م ها هيفرمودند اگر به توص روزيد يمعظم رهبر مقام

 .ميپرداز يها م هيتوص نيا نييبه تبگزارش  ني. در امياشكاالت را نداشت

اهللا  تيحضرت آ يرهبر معظم انقالب اسالم ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

الزم جهت رفع مشكالت آب مردم استان  يها يريگيروز گذشته با انتقاد از عدم پ ،يامام خامنه ا يالعظم

كه در  -مواجهند يها با مشكل كم آب يو در خشكسال ليس ها با مشكل يخوزستان كه متأسفانه در ترسال

 فرمودند:  -منابع آب در كشور است تيريسكه سوء مد يدو رو يو خشكسال ليواقع س

آب مردم و مشكالت  ي خوزستان و مسئله ي ما مسئله يها ياز نگران يكي ريهفت هشت روز اخ نيا در

 يمردم وفادار نيسان مشاهده بكند در استان خوزستان با اانسان كه ان يمردم بود. واقعاً دردآور است برا

 نياستان وجود دارد، با ا نيكه در ا يا يعيطب يهمه امكانات و استعدادها نياستان هستند، با ا نيكه در ا

كند و  يبرسد كه آنها را ناراض يياستان وجود دارد، وضع مردم به جا نيكه در ا يجات همه كارخانه

كه نسبت به آب  ييها هيفاضالبشان آنها را ناراحت كند. اگر چنانچه توص ي مسئلهآبشان،  ي مسئله

مورد  -فاضالب اهواز و مسائل آب يشد برا ديهمه تأك نيكه ا-خوزستان و فاضالب اهواز [شده بود] 

دادند و را بروز  شان ي. خب حاال كه مردم ناراحتمياشكاالت را نداشت نيحاال مسلّماً ا گرفت،يتوجه قرار م

 از مردم داشت؛ خب ناراحتند. شودينم يا گله چياظهار كردند، ه

كه نسبت به آب  ييها هيچنانچه به توص نكهيبه ا حيبا اشاره صر اناتيب نيمعظم انقالب در ا رهبر
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بر لزوم رفع مشكالت آب  ميمشكالت را نداشت نيشد، ا يخوزستان و فاضالب اهواز شده بود عمل م

 انقالبرهبر معظم  يها هيبر توص ياجمال يگزارش به مرور نيفرمودند. در ا ديتاكاستان خوزستان 

 :ميپرداز يدرباره رفع مشكالت آب خوزستان م

كشور و از  ياستان ها رياستان و سا نياز ا ياديز ياستان خوزستان كه بخش ها 1398سال  لياز س بعد

 يبررس ژهيدر جلسه و ياناتيدر ب يعظم رهبرشد، مقام م يشهر يو آبگرفتگ ليجمله شهر اهواز دچار س

درباره ضرورت  يمهم يها هيماه توص نيفرورد 13زده در  ليس ياستان ها يها ياقدامات و امدادرسان

 جلسه فرمودند: نياستان خوزستان فرمودند. رهبر معظم انقالب در ا يآب و رودخانه ها حيصح تيريمد

مهم  نيا د؛ينياست. بب يريقابل جلوگ »يرانيو«وجود دارد؛ اما  ليبشود، قهراً دنبالش س يكه بارندگ يوقت«

: ديفرماي. خداوند متعال مرديتلفات هم انجام نگ رد،يهم انجام نگ يرانياما و ديايب لياست. ممكن است س

ن سم كما اَصاب نَ اهللاِ ونَةٍ فَمسن حم كما اَصابك؛ حسنه از طرف خدا ين نَفسنياست، [مثل همئَةٍ فَم [

باران. اهممطرح است؛  گرانياز د شتريطبعاً ب رويرنيوز يو آقا يكشاورز ريوز يآقا يباران برا تي

 يباران آمده كه پانزده سال، شانزده سال خشكسال ييجاها كي] يعني[ ؛يخشكسال نيبخصوص بعد از ا

را چه  يرانيا خدا فرستاده اما ومال خدا است؛ باران ر نيخب ا -خراسان بجنو ي [مثل] منطقه-بوده 

 ينيب شيقبالً پ شود،يم يرانيرا كه مانع از و ييكه كارها كنميرا عرض م نيدرست كرده؟ من ا يكس

 ،يزداريآبخ ي مسئله   ،يروبيال ي [مثل] مسئله د،يكرد انيب انيكه آقا يمطالب ني. اميو انجام نداد مينكرد

انجام  دياست كه در طول زمان با ييكارها د،يكه شما گفت ييزهايچ نيسد و ا ريز يها رودخانه ي مسئله

 »[اما] انجام نگرفته. گرفته، يم

مسائل آب خوزستان و مخاطرات كرخه و كارون و  يريگيبر پ ديبا تاك يهمان جلسه مقام معظم رهبر در

 اهواز و سوسنگرد فرمودند:

و  مينيآمده بنش ليور نباشد كه ما حاال كه سج ني. اديبكن يريگياست؛ پ يريگيپ ي نكته هم مسئله كي«



   

 

 

21 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 المي] خطر كرخه و خطر كارون و خطر اهواز و خطر سوسنگرد و خطر لرستان و اي درباره مي[صحبت كن

نه،  د؛يرا فراموش كن زيهمه چ يبعد بكلّ -شاءاللّه ان شوديخطرات تمام م نيا گريحاال چند روز د- نهايو ا

 »بشود. يريگيواقعاً پ ديبا يعني د،يبكن ديبا يريگ دنبال

 

 فاضالب استان خوزستان يدالر برا ونيليم 50 صي** تخص

نسبت به مشكالت آب خوزستان، حل مشكالت  1398در سال  يمقام معظم رهبر گريمهم د هيتوص

دالر  ونيليم 50 صيباره رهبر معظم انقالب با تخص نيفاضالب استان خوزستان و شهر اهواز بود كه در ا

 تهطرح به گف نيكردند. در حال حاضر ا ديبر لزوم حل مشكالت فاضالب تاك يارز رهيندوق ذخاز ص

 تأمل است) يدو ساله جا ريتاخ نيقرار دارد. (كه البته هم مانكاريدر مرحله انتخاب پ روين ريمعاون وز

 

 يآب يتنش ها تيريمد يبرا يو آبخواندار يزداريبر آبخ يمقام معظم رهبر دي** تأك

كه  يو خشكسال ليمخاطرات س تيريبه منظور مد نيبه مسئول يمقام معظم رهبر هيگفت توص ديبا تهالب

 20 شيها به ب هيتوص نيا شهينبوده و ر رياخ يمنابع آب است، منحصر به سال ها تيرياز سوء مد يناش

نگل ها و ج قاتياز موسسه تحق ديپس از بازد 1377گردد. رهبر معظم انقالب در سال  يبرم شيسال پ

و  يبمنظور مقابله با خطرات خشكسال يو آبخواندار يزداريآبخ اتيمراتع كشور با اشاره به انجام عمل

 فرمودند: ييابانزايب

. رديقرار گ يباشد و در برنامه جد ياساس يجزو كارها دي) باي(خشكسال ييزدا ابانيو ب ييرزدايكو ةمسئل«

 يخوب است. نام خوب - يگفتند انجام گرفته؛ آبخوانداركه  يكار -كه اآلن اشاره شد  يمورد نيهم

 نيا دي. باحيصح يها و درست، با شكل حيبه نحو صح ها البيهم هست؛ استفاده از س ياست، كار خوب

كرد كه به  ينيب شيپ شود يرا م ليقب نياز ا يمتعدد يها ها انجام شود. طرح طرح نيها و امثال ا طرح
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 يها بخش يو هماهنگ يدلسوز ،يريگ ندارد و فقط با ابتكار، دنبال يازين كالن هم يها يگذار هيسرما

 .»كند يم دايتحقّق پ گر،يكديمختلف با 

و  عىيمنابع طب ست،يز طيبا مسئوالن و فعاالن مح داريدر د زيرهبر معظم انقالب چند سال  قبل ن نيهمچن

و  تياز عدم جد يو آبخواندار يزداريموضوع آبخ يريگيبر پ دي) با تأك93اسفند  17فضاى سبز( مورخه 

 كردند: هياهتمام مسئوالن گال

هم انجام  ييمطرح شد، كارها نهايو مانند ا يو آبخواندار يزداريآبخ يها بحث نيسال قبل از ا چند«

ما در  ي از مشكالت عمده يكيكارها متوقّف نماند. نيو قوت دنبال بشود؛ ا تيبا جد ها نيا ديگرفت؛ با

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

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

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

مختلف،  يها از شماها در بخش ركداماست. ه ياز مشكالت اساس يكي نيا شود؛ -ينم يريگيپ شود، -يم

 »مهم است. اريبس يريگيمسئله توجه كنند كه پ نيبه ا ديكشور با رانيمد د؛يدار يتيريمد

و  ستانيان سكشور مثل است ياستان ها رياستان خوزستان و سا نكهيگفت با توجه به ا ديبا انيپا در

 هيمواجهند و با توجه به توص  يو خشكسال ليو ... همواره با خطر س يبلوچستان، لرستان، خراسان جنوب

و  يمسئوالن دولت تالزم اس ،يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل يبر اجرا يمبن يمكرر مقام معظم رهبر

 تيموضوع مهم كه مرتبط با امن نياز گذشته به ا شيب ياسالم يمردم در مجلس شورا ندگانينما زين

و قوت مطالبات بحق مردم در رفع مشكالت آب را  تيو با جد دهيشود اهتمام ورز يكشور م ياتيح

 .ندينما يريگيپ
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – خبندانيو  ليس ،يبا سه گانه خشكسال ييغذا ديتول ينابود

03/05/1400 

 

كه  يطيدر سراسر جهان شده و در شرا ييرفتن محصوالت غذا نيآب و هوا باعث از ب يناگهان راتييتغ

 ديرو به رشد بوده، تهد يقرار گرفته و گرسنگ ريدهه اخ كيركورد  نيدر باالتر نياز ا شيها پ نهيهز

 را به همراه آورده است. ييتورم غذا

به درختان قهوه جوان در  يمرگبار بيآس ريدر دو دهه اخ ليبرز خبنداني نيبدتر سنا،يگزارش ا به

آب  ريمزارع را ز ن،يدر منطقه بزرگ پرورش خوك چ ليجهان داشته است. س دكنندهيتول نيبزرگتر

محصوالت را در هر دو  يه و خشكسالكشند يداده است. موج گرما شيدام را افزا يماريب ديبرده و تهد

غالت  يآفت فونگال برا سكيآسا ر ليس يبرده است و در اروپا بارانها نيو كانادا از ب كايمرز آمر يسو

 مغروق از آب متوقف كرده است. ينهايداده و تراكتورها را در زم شيرا افزا

به دو دالر در هر پوند  2014سال  بار از نينخست يداشت و برا متيق شيدرصد افزا 17هفته گذشته  قهوه

است كه كشاورزان امسال با آنها دست و  ينمونه از مشكالت نيدتريتنها جد ليبرز رياخ خبنداني. اما ديرس

رفتن منابع  نيكه باعث از ب ندك يدست و پنجه نرم م يفلج كننده ا يبا خشكسال ليكنند. برز يپنجه نرم م

را به همراه داشته  ياسيو س ياجتماع يتياز موارد نارضا يت و در بعضشده اس ياريآب يبرا ازيمورد ن يآب

 است.
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 و خشم يگرسنگ

 ريو وز 2021سال  ييغذا يستمهاينشست س يسازمان ملل متحد برا ژهيفرستاده و باتا،يكال اگنس

 ير مدهد، همه ما را متاث يم يقسمت از جهان رو كيكه در  ي: اتفاقاتديگو يسابق رواندا م يكشاورز

از جوامع اكنون در حال  ي. بعضميرا دست كم گرفته ا ييآب و هوا يجد راتييكند. ما همه آغاز تغ

 هستند. يمياقل راتييتجربه كابوس تغ

 شيتا مه افزا يدوازده ماه متوال يملل متحد (فائو) برا يسازمان خواربار و كشاورز يغذا متيق شاخص

با مدت  سهيدرصد در مقا 34اما همچنان  ديواحد رس 124,6 و به افتيداشت و باالخره در ژوئن كاهش 
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را دنبال  ييغذا يالهااز كا يسبد يالملل نيب يمتهايشاخص ق نياست. ا ستادهيمشابه سال گذشته باالتر ا

 كند. يم

 راتييآفتاب، باران و گرما قرار ندارد. تغ ريحد تحت تاث نيتا ا يبه اندازه كشاورز يگريصنعت د چيه

 تينها يب يصنعت كشاورز نيو رو كند. همچن ريشبه ز كيكشاورز را  كيتواند اقبال  يم يياآب و هو

 ييهوا وآب  راتييكرده كه تحت آن، وقوع تغ جاديرا ا يريخط تيو متمركز شده و وضع يجهان

صادركننده  نيبزرگتر ليكند. به عنوان مثال برز يم داينقطه، در همه نقاط انعكاس پ كيدر  يناگهان

درصد از برداشت  40كشور در حدود  نياست. ا ايمهم ذرت و سو دكنندهيكر،  آب پرتقال و تولش

 در جهان سهم دارد. كايمحصول قهوه عرب

 چي، ه"يكاف ايجنسينتليا" ييكايو ارزش مشترك در شركت آمر نيتام ريمد دان،يشر كليگفته ما به

 ليدر برز يداشته باشد. هر اتفاق يبازار جهان طينوع نفوذ را در شرا نيكه ا ستين ايدر دن يگريكشور د

 گذارد. يم ريهمه تاث يدهد رو يم يرو

همه مناطق جهان را  بايتقر ديشد يمياقل راتيياست كه تغ نيكه در حال حاضر منحصر است، ا آنچه

 كرده است. ريدرگ
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 سوزان يشمال يكايآمر

 اتيح يقه همراه شده و صدها آتش سوزكم ساب ديشد يآب و هوا در كانادا با گرما يخشك طيشرا

تا شمال به  بايكشور و تقر نيا التيدر شرق در سراسر پنج ا هايوحش را به دنبال داشته است. آتش سوز

ها در يگسترده شده است. آتش سوز يشمال غرب ينهايو سرزم وكونيدر  يمنجمد شمال انوسيسمت اق

صادرات، هفته  يكه هزاران واگن حامل غله برااست  ديشد يبه حد ايكلمب شيتيبخش بر نيتر يغرب

 مانده اند. رفعاليهاست غ

 -رود  يكه سبد نان كانادا به شمار م - يپرر يبردن محصول در نواح نيدر حال از ب نيهمچن يخشكسال

اقدام كم سابقه، محصول گندم  كيمتحده است و كشاورزان را وادار كرده است در  االتيو در شمال ا

منطقه  نيبهاره ا مگند يبرا متهايازده خود را جمع كرده و به عنوان خوراك دام بفروشند. قكم ب يو جو

از هشت سال گذشته  شيحد در ب نيبه باالتر رايشود، اخ ياستفاده م تزايو نان پ كيآرد ك ديتول يكه برا
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 ريده و تاثكشن يموج گرما يقربان كيفيپس يتازه در منطقه شمال غرب يصدفها يصعود كرده است. حت

 شده اند. ييايدر يآن بر زندگ

 

 منجمد ليبرز

درختان جوان مرگبار بود و  يرا فرا گرفت، برا ليدر برز كايقهوه عرب ديكه منطقه تول يديشد خبنداني

 بزند. بيآس ديكشاورزان به دنبال داشته باشد و سالها به تول يبرا يبزرگتر انيتواند ز يم

مرگ درختان جوان احتمال  ديگو ياز سه دهه گذشته، م شياال در بك يگانس، مشاور بازارها يجود

 يجلو ديدهد. كشاورزان با يم شيرا افزا نديصدمه بب ندهيكه محصول از هم اكنون تا دو سال آ نيا

 .رندكاشت مجدد در مزارع به عمل آو ايبرده  نيمحصول مانده را از ب رند،يرا بگ شتريصدمات ب

 

 گرفته البيس نيچ

رسد فعال مهار شده  ياست، به نظر م ييو غذا يكشاورز ديكه قطب تول نيهنان چ ير استان مركزد ليس

از مزارع پرورش  يشود. اگرچه بعض يبه دقت نظاره م شتريهر گونه نشانه از اختالالت ب ياست اما برا

كه  يطقمنا زا ديشده اند اما عمده تول يدچار آب گرفتگ رياخ نيسنگ يهايخوك و ذرت از بارندگ

 اند، فاصله دارد. دهيد رياخ ليرا از س بيآس نيدتريشد

 وعيپس از ش نياست كه چ ييقايآفر ياز جمله تب خوك يدام يهايماريب وعيبزرگتر، احتمال ش ينگران

كشور، مهارش كرده بود. وزارت  نياز دام خوك در ا يمين ينابود بايو تقر 2018گسترده آن در سال 

داد  دارپس از فاجعه هنان هش يدام يدميرو به رشد اپ يسكهايدر خصوص ر روز جمعه نيچ يكشاورز

 وعيخاك و آب آلوده ش نيتلف شده و همچن واناتيممكن است به سرعت از ح هايماريو اعالم كرد ب

ها و رودخانه ها جمع كرده و  اچهيرا از در واناتيخواسته شده است الشه ح يكنند. از مقامات محل دايپ
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تلف  واناتيگوشت ح يكنند و فروش و فرآور يضد عفون يشتريرا به دفعات ب واناتيح يمحل نگهدار

 ممنوع شده است. دايشده اك

 

 مرطوب ياروپا

به تابستان مرطوبتر از حد  يدر ماه جار كيگرفته در آلمان و بلژ ليس ياز شهرها يكيدرامات ريتصاو

 ريزده و برداشت محصول را به تاخ بيغالت آس به يمعمول در اكثر نقاط اروپا اضافه شده است. بارندگ

شكر گرفته تا درختان يدهد كه به محصوالت از ن يم يرو يبهار خبندانياتفاق پس از  نيانداخته است. ا

 برد. نيرا از ب گريانگور در فرانسه و نقاط د يها يزد و باغها بيآس وهيم

كند،  دايپ شيامسال افزا ييگندم اروپا ديرود تول يكه انتظار م ياساس گزارش بلومبرگ، در حال بر

مزارع  يدامها يبه غذا يآرد خوراك ديتول يابهايآس ياز محصول برداشت شده به جا يممكن است بخش

 ديرا تهد تاس يمتك تيفيكه به واردات گندم باك قايامر فروش به شمال آفر نيكند. ا داياختصاص پ

 كند. يم
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خبرگزاري ايسنا  – الب البرز در مرز خشك شدن! تنها تانيزم رانيا يزنگ خطر برا

 03/05/1400مورخ 

 

حدوده و م رسد يهزار هكتار م 31نظرآباد، تنها تاالب استان البرز است كه وسعت آن به  هيصالح تاالب

 نيالبرز و قزو يها استان يسطح يها آب قيتاالب از طر نيا يريهكتار است. آبگ 200آن  يريآبگ

 نيشود و در ا ي) انجام منيو خررود قزو ارانيز يكردان و خرم آباد البرز و رودخانه ها ي(رودخانه ها

مناسب و  يها بارش ليبه دل رياخ يها تاالب در سال ني. ارود يم يگرم تابستان رو به خشك يروزها

كه  يشده بود به طور ليتبد يتاالب دائم كيبه  باياز آب رودخانه كردان تقر يبخش تيهدا نيهمچن

و... بود اما با كمبود بارش  اجرمه ،يخشك ز ،يكنارآبز ،يگونه پرنده آبز 120از  شيب يبرا يستگاهيز

است.  دهين به مرز خشك شدن كامل رستاالب اكنو نيآبه مناسب، ا حق افتنيو اختصاص ن يدر سال جار

تر از همه كنترل انتشار گرد و  و مهم يفصل يها البيشكل گرفته در اطراف تاالب، كنترل س يستيتنوع ز

 را دو چندان كرده است.  هيا و حفظ تاالب صالحياطراف، لزوم اح يغبار و نمك به مزارع كشاورز
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حل بحران آب  راه؛ بدهد ارانهيكند و به كشاورزان  ليرا تعط يكشاورز يستيدولت با

 03/05/1400خبرگزاري فرارو مورخ  - ست؟يچ رانيدر ا

 

تمام فالت  گرياست كه تا چند سال د يا ندهياستان، آ نيدر ا رياخ يها آب در خوزستان و رخداد بحران

است  يدر حال ني. ارديگ يرا در بر مكرمان و...)  زد،ياصفهان، فارس،  رينظ ييها (در استان رانيا يمركز

 يدر بخش كشاورز رانيا دردرصد از منابعِ آب قابل استحصال  90از  شيب دهند يها نشان م كه آمار

 ييها در بخش يكشاورز يليتعط ريروشن است و از مس يراه حل تا حد ب،يترت ني. به اشود يمصرف م

و كسب سود از آن محل، بابت  »ينيفراسرزم يكشاورز«با  تواند ي. در مقابل، دولت مگذرد يم رانياز ا

 بدهد. ارانهي يرانيبه كشاورزان ا يكشاورز يليتعط

 
بوده و هست  رياخ يها در روز رانيبحران آب در خوزستان، مساله نخست ا ؛يحاتم يمحمد مهد-فرارو

و امروز شروع  روزيران دبح نيهمه، ا نيها خوزستان همچنان در صدر اخبار باشد. با ا و احتماالً تا مدت

 .گردد يبر م شيها پ به دهه شيها شهينشده و ر
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 چگونه خشك شد؟ رانيا

(كارون) هم  رانيا يرانياست و تنها رودخانه قابل كشت رانياستان ا نيتر گزارش فرارو؛ خوزستان پرآب به

در  يجار يها ودخانهر ريها سد كوچك و بزرگ بر سر مس همه، اكنون ده ني. با اگذرد ياستان م نياز هم

 .شود يپمپاژ م فهاناستان اص رينظ گر،يد يها ها به استان آن ريخوزستان بسته شده اند و ذخا

اصفهان هم  رينظ يبه استان يطرح ها، نه فقط خوزستان را خشك كرده اند، كه كمك نيآنكه ا طرفه

ها نشان  آنكه آمار تر بيد. عجاز خوزستان دار تر ميبه مراتب وخ يتينكرده اند و اصفهان، امروز وضع

درصد هم ذكر شده اند) از مصرف  4در حد  يدرصد (ارقام 8حداكثر  ،يمصرف آب خانگ دهند يم

 يزيدرصد و صنعت هم چ 90حدود  ياست كه كشاورز يدر حال ني. اشوند يآب در كشور را شامل م

 .دهد يرا به خود اختصاص م رانيمختلف) از مصرف آب در ا يها درصد (بسته به برآورد 4تا  2 نيب

زود،  اي رياست و د رانيبروز بحران آب در ا لِيدل نيتر ياصل ،يموضوع روشن است: كشاورز ن،يبنابرا

 يليدشوار است: تعط اريبس اريبس اريهمه، راه حل بس نيكرد. با ا رانيدر ا يبه حال كشاورز يفكر ديبا

 .نيگزيجا يها راه يو جست و جو رانيدر ا يكشاورز

 

 هر نفر چقدر آب دارد؟ يبه ازا رانيا

 يدر ابتدا برخ ديارتباط دارد، با يواقعاً به بخش كشاورز رانيبحران آب در ا ميآنكه نشان بده يبرا اما

 نيدر كشور است. ا »ريدپذيسرانه آب تجد« يكار، بررس نيتر يي. ابتداميرا مرور كن يجهان يها آمار

 يجار يها (عمدتاً آب ريدپذيآبِ تجد زانيهر نفر چه م ي، به ازاكه در هر كشور دهد يشاخص نشان م

 ) وجود دارد.ينيرزميز يها و نه آب

 نياست كه در ا ييها از شاخص يكي) The Falkenmark indicator» (فالكن مارك شاخص«

 شود، يد مكشور وار كيدر  يكه بر منابع آب يتنش زانيم دهد يو نشان م رديگ يمورد استفاده قرار م نهيزم
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مترمكعب  1700ها كمتر از  آن رِيدپذيكه سرانه آبِ تجد ييها اساس، كشور نيتا چه اندازه باال است. بر ا

 .شوند يم يبند ) طبقهWater stress( »يتنشِ آب« طيدر سال باشد، در شرا

نبوده  گونه نيا ن،ياز ا شياست كه اوضاع، پ يدر حال نيقرار دارد و ا يتنش آب طياكنون در شرا رانيا

 1989كه در سال  دهد ينشان م كايدر آمر» استنفورد«در دانشگاه » 2040 رانيپروژه ا« يها است. داده

هزار و  2حدود  ران،يدر ا ريدپذيبا عراق)، سرانه آب تجد رانيجنگ ا انيمطابق با زمانِ پا باي(تقر يالديم

 مترمكعب بوده است. 370

سازمان «كامال مشهود است. گزارش  ران،يآبِ در دسترس در ا زانيهمه، كاهشِ سال به سالِ م نيا با

در  ريدپذيكه سرانه آب تجد دهد ينشان م يالديم 2005(فائو) در سال » ملل متحد يخواربار و كشاورز

 هزار مترمكعب در سال بوده است. 2تا آن سال هم حدود  رانيا

(بر اساس  رانيو ا دهيكعب در سال رسمترم 1640به حدود  يالديم 2014شاخص، اما در سال  نيا

 يعني( شيسال پ 15 نيكه تا هم رسد يبه نظر م ب،يترت نيشده است. به ا »يتنش آب« طيتعارف) وارد شرا

 بوده است. يكامالً عاد رانيآب در ا تي) وضعيديخورش 1385حدود سال 
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كوچك و  اريبس يكشور ،»سلنديا«در  ميبدان ستيبد ن م،ياز وخاومت اوضاع داشته باش ياسيآنكه مق يبرا

 نيدر ا يعني نيهزار مترمكعب است. ا 520حدود  ريدپذيدر اروپا، سرانه آب تجد تيكم جمع اريبس

هزار مترمكعب  520هر نفر شهروند، حدود  يجهان، به ازا يها كشور نيتر از پرآب يكيكشور، به عنوان 

 .رانياز ا شتريبرابر ب 325در حدود  يزيچ يعنيوجود دارد،  ريپذ ديآبِ قابل استحصال و تجد

  

 رنگ يب يِدر برابر مصرف طال »چيه« ديتول

خود را  ريدپذيدرصد از منابع آب تجد 40از  شياز ب ياست كه اگر كشور نيا يسو، عرف جهان آن از

رصد د 100حدود  رانياكنون در ا زان،يم نيقرار دارد. ا يتنش آب تياستفاده كند، خود به خود در وضع

. در واقع، ما هندوانه كند ي) هم استفاده مينيرزميمنابع ز ي(برخ ريدپذيرتجدياز منابع غ يحت رانياست و ا

 خودمان. شهيبه ر زدن شهيت متياما به ق م،يخور يو م ميكار يو زردآلو م

 ياقتصاد يها ريمصرف آب و متغ نياست كه ب ييها از شاخص گريد يكيآب هم  »يور بهره شاخص«

) در مقابل كاي(بر حسب دالر آمر يناخالص داخل ديتول زانياساس، هر چه م ني. بر اكند يت برقرار منسب

 استفاده از آب هم باالتر است. يِور بهره يعنيمترمكعب آب باالتر باشد،  كيمصرف هر 

شاخص در سال  نيكه ا دهد ينشان م ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش يها از گزارش يكي

به  يناخالصِ داخل ديدالر تول 77,9به طور متوسط معادل  افته،ي توسعه يها كشور انيدر م يالديم 2015

 يبه ازا يخلناخالص دا ديدالر تول 5,5تنها  ران،يكه در ا يمصرف هر مترمكعب آب بوده، در حال يازا

 مصرف هر مترمكعب آب رخ داده است.

 

 از اندازه ارزان است شيب رانيآب در ا متيق

را  ميكن يو روانه فاضالب م ميكن يمصرف م رانيكه هر روز در ا يآب يِواقع متياگر بنا باشد ق اما
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 يدشوار است و به عوامل مختلف اريآب بس يِواقع متيمحاسبه ق م؟يرس يم يبه چه عدد م،يمحاسبه كن

 شود، يم رفهزار مترمكعب آب مص 15گوشت گاو، حدود  لوگرميهر ك ديتول يدارد. مثال، برا يبستگ

 باور كردنش هم سخت است. يكه آن قدر بزرگ است كه حت يعدد

 يمحصوالت دكنندگانيتول نيتر از بزرگ يكي ،يمنابعِ آب تيكه با وجود محدود رانيدر ا ب،يترت نيا به

كه ظاهرا آبِ مورد  شود يآب مصرف م يزرشك، پسته و هندوانه در جهان است، به قدر ب،يمانند س

 بوده است. يآنها) مجان يينها متيمحصوالت (با توجه به ق نيا ديلتو يبرا ازين

كه توسط دولت در  يهر مترمكعب آب متيگزارش)، ق نيا مي(تا لحظه تنظ يرسم يها اساس آمار بر

تومان است. با  460)، شود يم يآبِ منازل ما جار رِيكه از ش ي(در واقع همان آب رسد يبه فروش م رانيا

صدم دالرِ  كي لسنت (معاد 2حدود  رانيهر مترمكعب آب در ا يعني نيا ،يهزار تومان 25احتساب دالر 

 .شود يم يگذار متي) قكايآمر

هم مرتكب آن  ايدن يها كشور نيتر و ولخرج نيثروتمندتر ياست كه حت يگذار متيفاجعه ق كي نيا اما

ده و كامال هم به روز منتشر ش www.statista.com تيگزارش كه در سا كي يها . دادهشوند ينم

 2 يعنيسنت ( 4هر مترمكعب  متيبا ق يسعود كه عربستان دهد ي) است، نشان م2021(مربوط به سال 

است كه  يدر حال نيآب در جهان را دارد. ا يِها يگذار متيق نيتر از ارزان يكي) رانيتر از ا برابر گران

 دارد. كن نيريمجتمع آب ش 27كم  دست يسعود عربستان

 42 يعنيسنت ( 85جهان هم حدود  يها كشور نيتر از ثروتمند يكي ت،يهر مترمكعب آب در كو تميق

 اريدر اخت ياديز اريبس يكه منابعِ آب يهمچون اندونز ييها همه، كشور ني) است. با ارانيتر از ا برابر گران

خود را ارزان  يِنابع آبز ميهم هستند ن رتريفق ها يرانياز ا يها به طور كل دارند و از قضا مردم آن

 سنت است. 83معادل  ،يهر مترمكعب آب در اندونز متي. قفروشند ينم

 ديآ يم انيبه م يياروپا يها كشور يپا يآب در جهان است و وقت يِتعرفه ها نيتر تازه فهرست ارزان ن،يا
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. به روند يباالتر م اريبس ها متي)، قرنديگ يسرانه آب قرار م نيبا باالتر ييها كشور اني(كه عموماٌ در م

 .رسد يدالر م 4به حدود  ايتانيبر دردالر و  3به حدود  ايهر مترمكعب آب در اسپان متيعنوان نمونه، ق

 

 قاي: از ارمنستان تا آفر»ينيفراسرزم يكشاورز«

 تيريمد ييها با توجه به توانا آن يهم وجود دارند، هر چند كه اجرا ييها خوشبختانه راه حل اما

كند و  ليرا تعط يكشاورز ديبا رانياست كه ا نيا تي. واقعرسد يدشوار به نظر م اريبس ،يرانيا يها لتدو

 كند. نيگزيجا ياورزشاغل در بخش كش يها خانوار يبرا ييدرآمدزا يها وهيش گريبه سرعت آن را با د

 ي) تمامِ فالت مركزهنديسال آ 5در كمتر از  ديزود (شا اي ريكار توسط دولت انجام نشود، د نيا اگر

 رِينظ ي)، صحنه اعتراضات اجتماعيكرمان، سمنان و مركز زد،يهمچون اصفهان،  ييها (شامل استان رانيا

 ياست كه آب تينفر جمع ها ونيليبار، صحبت از م نيدر خوزستان خواهند بود. ا رياخ يها اعتراضات روز

 نخواهند داشت. يكشاورز ايخوردن  يبرا

 ييها در كشور رانيو در دسترس است. به صورت ساده، دولت ا يراه حلِ اصل ،»ينيزمفراسر يكشاورز«

 يكشاورز يبرا يكاف هيدارند، اما سرما اريدر اخت يكشاورز يبرا يو آب كاف زيكه خاك حاصلخ

 .دهد يانتقال م رانيشده را به ا ديتول يِو محصولِ كشاورز كند ياجاره م نيندارند، زم

كرده اند و  ياعالم آمادگ يشكل از كشاورز نيا يبرا ا،يو آس قايدر آفر ياريبس يها حاال، كشور نيهم

ها كرده اند.  كشور نيروانه ا »ينيفراسرزم يكشاورز« يخود را برا يها هيثروتمند هم سرما يها كشور

ه بود: مورد نوشت نيا راقتصاد، د يايدر روزنامه دن يبه تازگ ،يمتخصص توسعه كشاورز ،»رزاديش نيحس«

در  يعرب متحده مصر و امارات ن؛يو اوكرا لنديدر قزاقستان، تا يسعود عربستان يها حضور شركت«

 قايدر قزاقستان و آفر نيقطر و چ نيدر ماداگاسكار و همچن يجنوب كره قا،يسودان؛ عمان در شاخ آفر

پالم  ب و روغنزراعت چو ائوچو،ك ،يستيز غالت، سوخت ديتول يرا برا ياجاره اراض يرقابت برا
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 »داده است. شيشدت افزا به

مقصد  يها كشور يو رومان زستانيقرق ه،يروس ن،يارمنستان، ازبكستان، اوكرا راًياخ«ادامه داده بود:  او

كشت  يگذار هيسرما يو هلند برا ايتاليها از جمله، آلمان، امارات، اردن، قطر، عربستان، ا از كشور يبرخ

دهه  كي يغالت ط يجهان متيق شيافزا يها روند شدن يبا قطع 2017سالاند. از  بوده ينيفراسرزم

 انيجر رسد يبوده است. به نظر م شيرو به افزا ايدر حوزه اوراس ياجاره اراض يتقاضا برا رو، شيپ

 ن،يآرژانت ل،يبرز ا،يبرياوگاندا، ل ا،يكن رينظ ينيكشت فراسرزم ياز مقاصد سنت ها يگذار هيسرما

افغانستان،  ،يمركز يايدر آس دتريجد يها زهبه سمت حو كيغنا و موزامب رالئون،يدان، سماداگاسكار، سو

 »داده است. جهت رييتغ يكامبوج و اندونز

كه آب و  ييها در كشور يگذار هيوارد عمل شود، با سرما دياست كه دولت با ييجا نجايواقع، ا در

سال به عنوان  10به  كيمثالً نزد يمدت يبراكند و درآمد حاصل از آن را  يخاك مناسب دارند كشاورز

 بدهند. رييها شغل شان را تغ مدت، آن نيا يبدهد، تا ط يرانيبه كشاورزانِ ا ارانهي

 

 ...مينكن ليرا تعط يكشاورز اگر

 يممكن است برا يادامه داشته باشد، چه اتفاق يدر مصرف آب در بخش كشاورز يكنون هياگر رو اما

است كه اگر  يامر ،يبحران طيرفتار شهروندان در شرا ياست كه بررس نيا تيواقع فتد؟يب رانيا

 دشوار است. تينها ينباشد، ب رممكنيغ

زد.  نيرا تخم رانيمصرف آب در ا يِكنون تياز تداوم وضع يناش يخسارات اقتصاد توان يهمه، م نيا با

بر  يالديم 2020آن به سال  يها منتشر شده و داده يكه توسط بانك جهان ياساس، در گزارش نيبر ا

تا سال  هان،مختلف در ج يها ) كشورGDP( يناخالص داخل دياثر كمبود منابع آب بر تول گردد، يم

 قرار گرفته است. يمورد بررس يالديم 2050
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كه وضع موجود در استفاده از منابعِ  ياند، نخست حالت قرار گرفته يها در دو حالت مورد بررس داده نيا

ها  در دستور كار كشور يكارآمد در استفاده از منابع آب يِها استيكه س يكند و دوم، حالت دايپ ادامه يآب

 .رديقرار بگ

از كاهشِ  2050تا سال  قا،يو شمال آفر انهيمنطقه خاورم يها گزارش، اقتصاد همه كشور نياساسِ ا بر

 تيريمد نهيدر زم يدرست يها استيكه س ياما در صورت شود، يو كوچك م نديب يم بيآس يمنابع آب

 كمتر خواهد بود. بيآس نيا رد،يمنابع آب در دستور كار قرار بگ

 يبيل ه،يمصر، سور من،يعراق، عمان،  ،يعربستان سعود ه،يترك ران،يهمچون ا ييها اساس، كشور نيا بر

 ديز تولدرصد ا 10معادل  نده،يدهه آ 3آب مصرف كنند، در  يكنون وهيكه به ش يدر صورت ر،يو الجزا

 45رقم معادل  نيا ران،يا ي. برادهند يبحران آب از دست م لي) خود را به دلGDP( يناخالص داخل

تومان خواهد  ارديليم ونيليم كياز  شيب ،يهزار تومان 25كه با احتساب دالر  شود يدالر برآورد م ارديليم

 بود.

ها  كشور نيآب در ا نهيكارآمد در زم يها استيگزارش، اگر س نياست كه بر اساس هم ياما در حال ن،يا

مورد اشاره در باال  يها در كشور ،يالديم 2050تا سال  يناخالص داخل ديشود، سطح كاهش تول جاديا

 يحتم ي. به عبارت ساده، سقوط و افت اقتصادرسد يها م آن يِكنون يناخالص داخل ديدرصد از تول 6به 

 آن است. زانياست و بحث تنها بر سر م
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خبرگزاري مهر  – در كشور مصرف شده است ريپذ ديتجد يدرصد آبها 100 :ينتركال

 04/05/1400مورخ 

 

 يو به جا ميهست يو توان منابع آباز حد  شيگفت: امروزه شاهد استفاده ب ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 درصد آن استحصال و استفاده شده است. 100حدود  ريپذ ديتجد يها  درصد استفاده از آب 40حداكثر 

مناطق  يها سازمان يمل يها از طرح يدر مراسم بهره بردار يكالنتر يسيمهر، ع يگزارش خبرگزار به

را در حوزه  ينيسنگ يها يگذار هيشته سرماافزود: در هشت سال گذ ستيز طيآزاد و حفاظت از مح

 ابانيب زيهزار هكتار ن 350و  ونيليم كيو  يهزار هكتار جنگل كار 347و  ميانجام داد ستيز طيمح

 ستيز طيچهار گانه تحت پوشش سازمان مح يهكتار به اراض ونيليم 2,1دولت  نيشده است. در ا ييزدا

 است. دهيرس تيگونه تحت حما 21و گونه به از د ديدر معرض تهد يها اضافه شده و گونه

 رويوزارت ن يسال گذشته با همكار 4تاالب بزرگ كشور در طول  35 يها حقابه نييافزود: تع يكالنتر

كامل مناطق  ييو شناسا نييخواهد شد. تع فيتكل نييتع يبه زود زين گريتاالب د 37انجام شده است و 

به  تيپرجمع يرهاشه هيها در حاش از آن يهكتار و مهار بخش ونيليم 33كشور به وسعت  زيگرد و غبارخ

انجام شده و در استان  يدالر از منابع صندوق توسعه مل ونيليم 350 نهيدر استان خوزستان با هز ژهيو

 درون استان مهار شده است. زيهمه مناطق غبارخ باًيخوزستان تقر

به  ليو گازوئ نياعم از بنز يليسوخت فس تريل ونيليم 140از  شيروزانه ب دياظهار كرد: تول يكالنتر

 ياستاندارد موتورها يارتقا نيدولت اتفاق افتاده است. همچن نيدر ا 5 ورويو  4 ورويصورت استاندارد 

انجام شده است.  6 ورويبه  1401سال  يآن از ابتدا يو ارتقا 99از اول سال  5 ورويسوخت داخل به 

در  لومتريدهم گرم در هر ك كيو  كياز  يداخل يخودروها يزهااز اگزو يديكاهش ذرات معلق تول

 است. دهيرس 99گرم در سال  ميبه ن 92سال 
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بوده  زيمناطق نفت خ ياصل يندگياز عوامل آال يكيكه  ينفت يلرهاياز ف يا گفت: مهار بخش عمده يو

شامل هوا،  يانسان يها تياكثر فعال يبرا يندگيآال ياستانداردها دييو تأ يبه روز رسان نياست و همچن

 ماست. ياز عملكردها زيها ن آن شيآب، خاك و سواحل و پا

است، گفت:  يكشور ضرور ريپذ ديحفظ منابع تجد نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 يها يساز مياز تصم يكشور ناش يكيو تنوع ژنت ياهيمنابع آب و خاك و پوشش گ بيتخر ليعمده دل

هوا،  شامل يانسان يها تيفعال تياكثر يبرا يندگيآال ياستاندارها نييو تع يت. به روز رساناس داريناپا

 ستيز طيشناخت مح ياجبار يدو واحد درس سيشدن تدر ييآن، اجرا شيآب، خاك، سواحل و پا

و  قاتيوزارت علوم، تحق يكشور با همكار يها و مراكز آموزش عال در دانشگاه انيدانشجو يتمام يبرا

سال  انيتشكل تا پا 12به هزار و  1392تشكل در سال  423از  يستيز طيمح يها سمن شيو افزا يناورف

 است. ستيز طياقدامات سازمان حفاظت مح گرياز د 1399

 نيسرزم نيتمدن ا ابد،يشده ادامه  يمسائل كم توجه نيقرن گذشته كه به ا ميگفت: اگر مانند ن يو

مند نخواهند  از آن بهره يبعد يها قرار خواهد گرفت و نسل يجد ديهزار ساله در معرض تهد نيچند

 يمل پروژه چيه گريد 1397كشور از اول سال  يزيو برنامه ر تيريسازمان مد يجد يها تيشد. با حما

آب بر مانند  عيتوسعه صنا يبرا يمجوز چيه نيدر كشور آغاز نشده، همچن يطيمح ستيز يابيبدون ارز

 يآب بر به سواحل جنوب عيصادر نشده و تمام صنا نيدر درون سرزم 1398اول سال  از يميفوالد و پتروش

 استفاده كنند. ايشده است تا از آب در تيهدا يو شمال

 يآت يها جوانان امروز و نسل يكشور برا ريپذ ديمساله حفظ منابع تجد نيتر يكرد: اصل انيب يكالنتر

از حد و توان  شيبه تعامل شود. شاهد استفاده ب ليبدمتضاد امروز توسعه ت يها استيس دياست كه با

و برخالف  يستيز طيمح يها كه با حذف حقابه ميهست يكشور از منابع آب داريو پا كياكولوژ

 يها درصد استفاده از آب 40حداكثر  يدر حال حاضر به جا ،يالملل نيشده ب نييتع ياستانداردها

 ميرا خشكاند يتاالب يستفاده شده است. با ساخت هر سددرصد آن استحصال و ا 100حدود  ريدپذيتجد
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مترمكعب به  ارديليم 132سال گذشته از  40در  زين ريپذ ديتجد يها . آبميبرد نيرا از ب يا و رودخانه

 است. دهيمتر مكعب در سال رس ارديليم 100كمتر از 

و حفاظت از  ينيپروتئ داتيولت يبرا ياهيپوشش گ كياز توان اكولوژ شيادامه داد: استفاده ب يكالنتر

 شيب انهياز چالش هاست؛ متأسفانه سال يكي زيدر كشور، ن يكيزنده و مواد ژنت يها و خاك ياهيپوشش گ

گرم  35تنها حدود  انهيكه سال يدر حال ميده يرا از دست م زيدر مترمربع خاك حاصلخ لوگرميك 2,1از 

 .ديآ يوجود م به رانيا عتيخاك در مترمربع به طور متوسط در طب

باره  نيدر كشور كه درخواست چند يبه كاهش شدت انرژ يتوجه يبا اشاره به ب يجمهور سيرئ معاون

در كشور و اصراف در مصرف  يكيتكنولوژ ياست، به عقب ماندگ يجمهور سيو رئ يمقام معظم رهبر

 ديخورش انندم ريدپذيتجد ياه يدر استفاده از منابع انرژ يخيتار ياشاره كرد و افزود: عقب افتادگ يانرژ

بزرگ است،  يها از چالش گريد يكيدارد،  يروز آفتاب 300از  شيب انهيكه متوسط سال يو باد در كشور

 بوده است. كايظالمانه آمر يها ميتحر يعقب ماندگ نيا ليالبته عمده دل

كشور  يكيو تنوع ژنت ياهيمنابع آب و خاك و پوشش گ داريبر لزوم حفظ پا ديدر ادامه با تاك يكالنتر

منابع آب و خاك و پوشش  بيتخر ليو نوجوانان امروز است، گفت: عمده دل يآت يها كه حقوق نسل

و غلط در كشور بوده  داريناپا يها يساز ميو تصم ها ياز قانون گذار يكشور ناش يكيو تنوع ژنت ياهيگ

 داده شود. انيپا داريناپا يگذار استيس نگونهيبه ا يمقام معظم رهبر ريبا دستورات اخ ميدوارياست، ام

 يكشور در راستا يستيز طياز سامانه جامع اطالعات مح ييبا اشاره به رونما نيهمچن يجمهور سيرئ معاون

 137 نيبزرگ كشور و همچن عيصنا يتمام شيسامانه شامل اطالعات پا نيگفت: ا كيتحقق دولت الكترون

كشور در سال و  درتن پسماند  ونيليم 30از  شيب ييابه جاو اطالعات ج يو خدمات يديهزار واحد تول

 يطيمح ستيز يمجوزها ياطالعات تمام نيكشور و همچن ياهايها و در ها و تاالب رودخانه يتمام شيپا

 شده است. نيو تدو هيته يها و بخش خصوص دانشگاه يدو سال گذشته با همكار ياست و ط
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 يزداريبا آبخ كايآمر يايفرنيدر كال يخشكسال گذر از بحران آب و|»يزداريمعجزه آبخ«

 04/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – البيو كنترل س

 

 البيو كنترل س يزداريبا آبخ كايآمر يايفرنيدر كال يگذر از بحران آب و خشكسال|»يزداريآبخ معجزه«

توانسته است از  البياز س نهيو استفاده به يزدارياست كه با آبخ ياالتياز جمله ا كايآمر يايفرنيكال التيا

 و بحران آب گذر كند. يخشكسال

است كه در  كايآمر يها التياز ا يكي ايفرنيكال ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

دوره  يها يبا خشكسال التيا نيبوده و ا ريمتغ اريبس ايفرنيكال يآرام قرار دارد.آ ب و هوا انوسيكرانه اق

 نيتر تينفر پرجمع ونيليم 40 ددر حدو يتيبا داشتن جمع االتيا نيها همراه است. ا البيو وقوع س يا

 وهيم ياز باغ ها يمياز ن شيمربع است و ب لومتريك 423970برابر  ايفرنيالاست. مساحت ك كايآمر التيا

 االتياز نظر فروش محصوالت رتبه اول را در ا ايفرنيكال يقرار دارد. كشاورز ايفرنيكال التيدر ا كايآمر

كه به  امكان داده التيا نيبه ا يا ترانهيمد يو آب و هوا ايفرنيمنحصربفرد كال يايمتحده داراست. جغراف

محصول  250از  شيكه ب يشود. به طور ليتبد يكنندگان محصوالت كشاروز ديتول نياز بزرگتر يكي

 شود. يكشت م ايفرنيدر كال

 تيجمع شتريدهد، اما ب يرخ م ايفرنيشمال كال يكوه ها يغرب يبارش ها در دامنه ها شتريب الت،يا نيدر ا 

به طور  ايفرنيبارش در كال زانياست قرار دارد. م كه خشك تر يجنوب مهيدر ن يكشاورز يها نيو زم

 ريو خشك تبخ گرمآب به خصوص در مناطق  نيا شتريمتر مكعب است. ب ارديليم 247 انهيمتوسط سال

 يجار ينيرزميو ز يآب سطح يمانده و در حوزه ها يمتر مكعب آن باق ارديليم 92شود. حدود  يم

 شود. يم
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 ايفرني**بحران آب در كال

خشك آن منطقه است. به  مهين يآب و هوا يها يژگياز و ايفرنيدر كال يدوره ا يها يخشكسال وقوع

آب  ياز مخازن، حوزه ها حيصح يو مصرف مناسب آب، بهره بردار عيتوز يبرا ينيقوان ليدل نيهم

وضع  يخشكسال يكمبود آب در دورره ها تيريبه منظور مد يقنات ها و آب رودخانه ها ،ينيرزميز

از سال  ديكوتاه مدت و شد يدوره خشكسال كيتوان به  يم رياخ يها يخشكسال نياست. از مهمترشده 

در  يخشكسال نياشاره كرد. آخر 1992تا سال  1987بلندمدت از سال  يو خشكسال 1977تا سال  1976

 وجودبوده است. با  ريسال اخ 120 يسال ها نيآغاز شد كه شامل چهار سال از خشك تر 2012سال 

نرفته  نياز ب التيا نيا يهنوز خشكسال ا،يفرنيدر شمال كال 2016سال  ليقابل توجه در اوا يبارش ها

 است. رياخ يسال ها نيو كم بارش تر نيجزء گرم تر 2016تا  2012است. چهار سال 

 

 منابع آب حيصح تيري** گذر از بحران آب با مد

اقتصاد و  ياساس هيآن، پا تيريو مد يزيت و برنامه راس ايفرنيكال التيا زياز منابع چالش برانگ يكي آب

آب را در  تيفيبه منابع با ك يدسترس ،يدر پ يپ يها ياست. وقوع خشكسال التيا نيا ستيز طيمح

 يها رساختيشود و ز ياز حد برداشت م شيب ايفرنيكال ياز آبخوان ها نيكند. همچن يم ديتهد ندهيآ

مصارف  نيتأم يرا برا ايفرنيدولت كال ت،يو رشد جمع مياقل راتيريآب به همراه تغ ستميس يميقد

 يدوره ها تيريمد يبرا ايفرنيتحت فشار قرار داده است. دولت كال ستيز طيو مح يكشاورز ،يشهر

بروز  ديجد طيبا شرا بقآب، هرساله برنامه جامع خود را مطا داريتوسعه پا يو حركت به سو يخشكسال

 كند: يامع سه هدف را دنبال مبرنامه ج نيكند ا يم يرسان

 منابع آب قابل اعتمادتر داشتن -1

 ها ستگاهيمهم و ز يو محافظت از گونه ها يبازساز -2
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 افتهيمنابع آب توسعه  تيريمد ستميس -3

 يروش ها يريبا بكار گ رياخ يدر سال ها ،يدر پ يپ يها يبا وجود مواجه بودن با خشكسال ايفرنيكال

 ينه تنها توانسته سرانه مصرف آب خود را كاهش دهد، بلكه رشد اقتصاد ها، يمدرن و استفاده از نوآور

كه شاخص  يطوردهد؛ به  شيآب را به شدت افزا يشاخص بهره ور جهيحفظ كند و در نت زيخود را ن

 قرن چهار برابر شده است. ميكمتر از ن يآب ط يبهره ور

 

  يلخشكسا تيريمد يبرا ايفرنيكال التيراهكار ا ؛يزداري**آبخ 

منابع آب  تيريمد يبرا ايفرنيبوده است كه توسط كال ييها و راهكارها ياز جمله نوآور يزداريآبخ

و  زيعملكرد حوزه آبخ يساز نهيبه ياست كه برا يمجموعه اقدامات يزداريآبخ تيريانجام داده است. مد

 ستيز طيمح زظت اشود. طبق گفته آژانس حفا يدر نظر گرفته م يو انسان يطيمح ستيز يازهايرفع ن

و عملكرد  تيحل چالش منابع آب است. وضع يروش ها نياز موثرتر يزداريآبخ كا،يمتحده آمر التيا

است.  يوانيو ح ياهيگ ستيز طيخاك و مح يها يژگيو ،يو انتقال انرژ انياز جر يتابع زيحوزه آبخ

 شيب يو ساز جاده و چرا ختد سامانن يانسان يها تيفعال ريتحت تأث زيآبخ ياكثر حوزه ها ايفرنيدر كال

هستند. با  ديحوزه ها در معرض تهد م،ياقل راتييتغ ليبه دل نياست. همچن دهيد بياز حد دام، آس

كرد.  نيالزم تأم تيفيرا با ك ييو روستا يشهر يدنيتوان آب آشام يم زيحوزه آبخ حيصح تيريمد

 است از: عبارت اينفريكال يو شهر ييحل آب روستا يبرا يزداريآبخ يشنهادهايپ

و كامل تر  دهيچيپ يو استفاده از مدل ها زيآبخ تيمدل كردن وضع ياطالعات برا يآور جمع •

 زيآبخ تيريتر مد قيدق يزيبرنامه ر يبرا

 داريپا تيريو مد ستميمحافظت از اكوس يبرا نيبه كشاورزان و مالكان زم يمال يمشوق ها دادن •

 و نظارت منظم مربوبط به خود به همراه كنترل زيآبخ
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 آبخوان ها يريو آبگ يساز رهيذخ يها برا البيو س يجار يآب ها تيريمد •

 آبخوان ها تيو گزارش وضع شيپا •

ها،  يشهر و خشكسال تيجمع يونيليم كي شيها، با وجود افزا ينوآور نيآنكه با استفاده از ا يانيپا نكته

حل چالش آب  يبرا 2009در سال  نيهمچن ثبات مانده است. بايتقر ايفرنيشده در كال نيحجم آب تأم

تا سال  ديكرد كه به موجب آن با بيرا تصو يقانون ايفرنيكال يدولت محل »نيسان جوك يدلتا«مربوط به 

كم مصرف  ليمثل استفاده از وسا ييو راه حل ها ابديدرصد كاهش  20 يسرانه مصرف آب شهر 2020

و  يمصارف خانگ يبرخ يآن برا يابيآب و باز يورجمع آ ستميمانند سردوش م مصرف، استفاده از س

 قانون وضع نمود. نيدر ا اسبز هر خانه ر يفضا نهيبه ياريآب يهوشمند برا يها ستمياستفاده از س
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 هيو ترك رانيا ،يعراق: مقصر كم آب يعراق/ ادعا» العطش« يو آوا رانيا دهيلب خشك

 05/05/1400ي مورخ خبرگزاري خبر فور – كشور 2 يهستند!/ نقشه خشكسال

 

به عنوان  رياخ يدر هفته ها هيو ترك رانيدر دو كشور ا يمنتشر شده از سطح خشكسال يها نقشه

 ريدو كشور به شدت درگ نيدهند كه ا يبه عراق نشان م زيسرر يباالدست رودخانه ها يكشورها

 شده اند. يخشكسال

 يدر اقدام رانيو ا هيدر دو كشور ترك يگذشته با وجود اطالع از بحران خشكسال يدر طول سال ها عراق

است عامل  دهيمشكالت است، كوش ين فكنو برو ياسيس يها زهيانگ يدارا شتريكه به اعتقاد ناظران ب

 )، منتسب كند.رانيو ا هيباالدست (ترك هيخود را به دو كشور همسا يبحران كم آب

در دو كشور  ينگران كننده خشكسال تيدرباره واقع نكهيبدون ا ياسيو س يرسم ثيعراق از ح مقامات

دو كشور را به عمد عامل  نيا كيتراژد يبه گونه ا ند،يهموطنان خود سخن بگو يبرا رانيو ا هيترك

 كرده اند. يمردم عراق معرف يتشنگ

 ييباال گرفته تا جا يا ندهيعراق به نحو فزا» العطش! العطش!«بانگ بلند  گريفصل گرما بار د دنيفرا رس با

 ياسيدو كشور شعار س نيا هيعل يابانيخ يآوردن به اردوكش يبا رو يداخل ياسيس يها انيجر يكه برخ

 .دادند

 1400مهرماه  18عراق در  يانتخابات زودهنگام پارلمان ليبه دل يعراق ياسيس يها انيجر نياز ا يبخش

كشور، محك  نيخود را در جامعه ا ياسيوزن س ه،يو ترك رانيرا بهانه قرار داده تا با نام ا يكم آب ،يآت

 بزنند!

دو  قيعراق از طر يمنابع آب درصد از 50كننده  نيتام هيعراق، ترك يرسم ياعالم گزارش ها طبق

چند  قيرا از طر گريدرصد د 30به  كينزد زين رانيا ياسالم يرودخانه بزرگ دجله و فرات و جمهور
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 كند. يم نيتام يرود مرز

درصد سهم آب عراق را  50 زانيبه م هيشده است كه ترك يمدع رايراستا اخ نيعراق در ا يمنابع آب ريوز

 آب را به صفر رسانده است. يورود ،يمرز يرودها يدر برخ رانيكاهش داده و ا

به  ابديدر داخل عراق شكل گرفته كه اگر عراق به حق آبه خود دست ن يگسترده ا غاتيرو، تبل نيا از

 خواهد كرد. تيشكا يالملل نيب ينهادها

ده و ش هيو ترك رانيا ياسالم ياز عراق عازم جمهور يرسم يها اتيادعا شده كه قرار است ه همزمان

 كنند. يزنيدو كشور را نيبا ا يآب يها هيسهم رامونيپ

 نيا تياست كه وضع يحاك يرسم يگزارش ها يدر عراق، تمام يمشكل خشكسال ييوجود بزرگنما با

 بهتر است. هيو ترك رانيكشور نسبت به دو كشور ا

گرما در  ثيكشور از ح نيا يمياقل تيوضع ليدر عراق به دل يزودهنگام محصول كشاورز برداشت

 يداخل ياز مصرف آب رودخانه ها ياديباعث شده كه عمال بخش ز هيو ترك رانيبا دو كشور ا سهيمقا

 با شروع فصل گرما، محفوظ بماند.

 ريدو شاهرود دجله و فرات كه ز ژهيبه و ينفر) و منابع فراوان آب ونيليم 40كشور (حدود  نيا عتيجم

 رانيبا دو كشور ا سهيعراق پراكنده شده، در مقا ييايام پهنه جغرافدر تم رگياز آنها مانند مو ييشاخه ها

 هيعراق، بهتر از دو همسا يآب هيرمانفر) باعث شده تا س ونيليم 80از  شي(ب هينفر) و ترك ونيليم 80از شي(ب

 باشد. گريد

 يهورمعضل آب در عراق، نه جم يصاحب نظران اتفاق نظر دارند كه مشكل اساس نها،يوجود همه ا با

 يساخت ها ريز نهيمختلف نتوانسته در زم ليبلكه خود عراق است كه به دال ه،يو نه ترك رانيا ياسالم

 كند. يآب اقدام جد تيريحفظ و مد

 يها اچهيمرتبط با آب عراق از جمله سدها و در يطرح ها يساخت تمام خيتار ،يرسم يگزارش ها طبق
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تا به امروز  خيگردد و از آن تار يته و قبل از آن باز مقرن گذش 60دهه  يعنيسال قبل  60به  يمصنوع

 است. امدهيكشور به اجرا در ن نيدر ا يقابل ذكر يطرح آب

بعث  كتاتوريد ميجنوب عراق است كه رژ يدر تاالب ها يطرح مهم اجرا شده مربوط به كانال كش تنها

صدام،  ميكه بعد از سقوط رژ خشكاندن آنها به اجرا گذاشت يو برا ياسيبا هدف س 90صدام در دهه 

 جنوب عراق باز گشت. يبه تاالب ها يتا حدود يعيطب يطرح، متوقف و دوباره زندگ نيا

 يو گسترش شهرك ها يمصرف آب از شهروندان عراق يها نهيدر اخذ هز يضعف دولت نها،يبر ا عالوه

آب،  هيرو يمتر سرقت بدر اطراف شهرها كه عموما فاقد كنتور آب هستند و از همه مه يقانون ريغ

 كشور مضاعف كرده است. نيآب را در ا تيريمشكالت مد

چهار برابر،  يعنينفر  ونيليم 40به  ونيليم 10در عراق از  ريسال اخ 50در طول  تيجمع هيرو يب شيافزا

تا راس نيكشور در ا نيدولت ا نكهيداده بدون ا شيچهار برابر افزا زانيم نيبه هم زيعمال مصرف آب را ن

 اجرا كند. تيجمع نيآب ا نيتام يبرا يطرح قابل ذكر

توسعه  يبرا »دارينفت پا«) طرح بزرگ خود را با عنوان 1970سال قبل ( 50عراق،  نكهيتوجه ا جالب

عراق  يكشت فعل ريچهار برابر اعالم كرد، اما عمال سطح ز زانيكشور به م نيدر ا يكشاورز يها نيزم

پرمصرف  زا يكيكه  يكشاورز يمعنا كه مصرف آب برا نيشده است؛ بدسال گذشته  50كمتر از  يحت

 است. افتهيكشور كاهش  نياست به شدت در ا يآب يحوزه ها نيتر

هكتار،  ونيليم 6از  1970در عراق در  يكشت محصوالت كشاورز ريطرح قرار بود كه سطح ز نيا طبق

عراق در مارس گذشته كل  يرت كشاورزهكتار برسد، اما گزارش وزا ونيليم 24دهه به  كيبعد از 

 هكتار اعالم كرده است. 750و  ونيليم 3كشور را  نيكشت ا ريسطح ز

 دو كشور ي!+نقشه خشكسالهيو ترك رانينه ا ديعراق/مقصر شما هست» العطش« يو آوا رانيا دهيخشك لب
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 ست؟يآمارها چ نيا يمعنا

 
 يادينكرده، بلكه بخش ز يكار يسامانه آب نهيزم در تيجمع يچهار برابر شي: عراق با وجود افزانخست

 است. يسرقت آب و نبود كنتور در منازل شهروندان عراق جهيدر نت ياز هدررفت آب

 70عمال پسرفت حدود  ،يبخش كشاورز يعنيمهم مصرف آب عراق  ياز حوزه ها يكي نكهي: ادوم

 شود. رهيكشور ذخ نيا يرودخانه ها برا يشود كه آب ها يباعث م نيداشته و ا يدرصد

 

 در بحران آب عراق كايآمر نقش

كشور را  نيسال است ا 18انتقاد كنند كه  كايآمر يعنيمشكالت كشورشان  ياز عامل اصل ديها با يعراق

جهان و دارا بودن  يابرقدرت يكه ادعا يانداخته و نگاه داشته است در حال يو عقب افتادگ تيدر محروم

 نكرده است. ركشو نيا يبرا يرساختياقدام ز چيدارد، اما ه يصنعت و يو قدرت اقتصاد يفناور

و » دوكان« يدرصد سدها 75قرن گذشته، حدود  91در سال  كايآمر ييهوا يبمباران ها انيجر در
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موصل  ي(مركز استان االنبار) و سدها يالرماد يآب يدر شمال و غرب عراق نابود شدند و بندها »ثهيحد«

درصد  50 زانيبه م هيمانيواقع در جنوب سل »خانيدربند«از كار افتادند و به سد  يو سامراء به طور كل

 خسارت وارد شد.

زده و عامل همه  مهيكشور خ نيكه بر همه مقدرات ا كايانتقاد از آمر يها به جا يواقع، عراق در

 91در سال فارس  جيجنگ اول خل انيسدها در جر بياز عوامل تخر يكيها و مشكالت آنها و  يبدبخت

 اند. كرده هيعراق تخل يخيتار يها هيبه عنوان همسا هيو ترك رانيقرن گذشته است، خشم خود را بر ا

سال است عراق را به اشكال مختلف اشغال كرده و طبق منشور سازمان ملل  18كه  كايمانند آمر يابرقدرت

 يبرا ياقدام مثبت چياست، عمال هكرده، مسوول  جاديا 2003كشور در  نيكه در ا ياسيس رييدر برابر تغ

)، 2008تا  2006( يداخل گ)، جن2011تا  2003( يها، اشغالگر يعراق يعراق نكرده و تنها ارمغان او برا

رابطه عراق با  بي) و تخر2017تا  2014داعش ( جادي)، ا2009تا  2004القاعده ( يستيگروه ترور

 .بوده است يو باالخره هرج و مرج داخل  گانشيهمسا

را  كايها هرگز نتوانسته اند، آمر ياست كه تاكنون عراق نيوجود دارد ا انيم نيكه در ا يگريمهم د نكته

آن  نيگزيرا جا يو توسعه ا يو رابطه اقتصاد يبا عراق چشم پوش يمتقاعد كنند كه از رابطه صرفا نظام

 ،يدر حل مشكالت داخل يناتوان ياز واشنگتن و از طرف يدر انتقاد رسم يناتوان ليبه دل نيهم يكند، برا

 آورده اند. يرو يرونيب يبه باور ناظران، به فرافكن

 

 سابقه است يب ريسال اخ 40در  رانيا يخشكسال

در  يعلت بوده كه براساس آمار رسم ديمز زيمدت ن نيدر منطقه در هم يفصل يها يبارندگ كاهش

 درصد 52.6 قبل سال به نسبت) 1400 – 1399( يجار يدر كشور در سال زراع يبارندگ زانيم ران،يا

 شده است. فيسابقه توص يب ريسال اخ 40در  يتيوضع نچني و داشته كاهش
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 نيها مواجه بوده است و در ع يمدت با كاهش بارندگ نيگرم و خشك آن، در هم مياقل ليبه دل زين عراق

كشور مضاعف  نيرا در ا مشكالت عتايآب، طب تيريحفظ و مد يمناسب برا يها رساختيحال، نبود ز

 خواهد كرد.

دهد، اما با عبور از  يسر م يدهند كه عراق سال هاست كه در تابستان بانگ تشنگ يها نشان م تيواقع

و  ندهيتا سال آ زيها ن يالعطش عراق اديفر ،يداخل يبحران ها گريفروكش كردن د ليفصل گرما به دل

 خوابد. يتابستان بعد، فرو م

كند كه به اعتقاد ناظران،  يرا آشكار م يروند تكرار نيبه وضوح ا ريند سال اخچ يگزارش ها رصد

دور كردن اذهان مردم عراق از  يبرا شتريو ب يداخل يها زهيانگ يدارا ادها،يداد و فر نياز ا يبخش

 مشكالت به خارج عراق است. يو فرافكن يدرون يها بحران

سال ها بتواند قدرت  نياجازه نداده تا عراق در طول اكه  كايمشكالت متعدد از جمله وجود آمر ديشا

 نيكشور به ا نيا ،يرسم ثيشده تا از ح يرا بسازد، بهانه ا يتوسعه ا يها رساختيو ز يو اقتصاد يدفاع

 آورد. يرو يفرافكن

رو، همزمان با  نيكند؛ از هم يبروز م گرياز فصول د شيمعضالت در فصل تابستان هرسال ب نيا

 يتكرار م ويسنار نيتعفن، ا يآب شرب سالم و انباشت زباله در شهرها و بو نيتام ،يبرق يب يها بحران

 را فراموش كنند. يداخل يها را متوجه خارج و دردها يشود تا اذهان عراق

مشكالت  نيكه عراق را در حل ا يجهان ياست؛ ابرقدرت كايمشكالت آمر نيهمه ا يمقصر اصل عتا،يطب

 يها استيكه از س ييانتقادها زيو ن رانيكه واشنگتن، نسبت به ا يجه به موضع خصمانه انداده و با تو ياري

 بهره برده است. هيو ترك رانيانتقادات به سمت ا كانينشانه رفتن پ يفرصت برا نيدارد، از ا هيترك يمنطقه ا

 رناي: امنبع
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خبرگزاري خبر فوري مورخ  – فاجعه آب در خوزستان تازه شروع شده است

05/05/1400 

 

 رانيعامل اسبق شركت منابع آب ا ري/ مديالماسوند رضايعل

به طور  نكهيآسوده از ا يكم ديخوزستان بودند و شا تيوضع ريگيروزها پ نيتمام مردم كشور ا بايتقر

 نياست چرا چن نياما پرسش مهم ا د،يشده بود مرتفع گرد ليكه بر مردم تحم يآب يمعضل ب نيموقت ا

 خواهد داشت؟ اناست نيا يبرا يچه تبعات يموقت نيتسك نيرخ داد و مهم تر از آن، ا يناگوار داديرو

توسط . مميكن يرا بررس رياخ يدو سال آب يبارش ها طيشرا ديروشن تر گردد با تيوضع نكهيا يبرا

است و  يخوب اريمتر بوده كه رقم بس يليم320تا  310حدود  98-99و  97-98 يآب يدر سال ها يبارندگ

قبل،  يدوسال آب ما. ميكن سهيبوده مقا متريليم247كه تنها  ريچندسال اخ يآن را با متوسط بارندگ ستيكاف

 يدوره ها ،يترسال نينچنيل ابوده است و هر دوسه سا يتَرسال يو به نوع ميداشت يياستثنا يبارش ها

 يورود 97-98 ي. به عنوان مثال در فصل آبدينما يم نيرا تام يدهد و منابع آب يرا پوشش م يخشكسال

 19ها تنها  يورود نيسال قبلش ا كه يمترمكعب بوده است درحال ارديليم 71از  شيكشور ب يبه سدها

به  ياستان خوزستان ورود نيرقم زده است. در هم را يمناسب اريبس طيشرا نيمتر مكعب بوده و ا ارديليم

قبلش بوده است. در  ياز دوره ها شتريب اريكه بس ديمترمكعب رس ارديليم26كارون به  يمجموعه سدها

 نيشد كه ا يم ينيب شيباالتر از متوسط بوده و پ ارير بسياخ يخوزستان در دوسال آب يسدها يكل ورود

 زيمردم عز ريبانگيگر يكند. اما چه شد كه بحران كم آب يط يمشكل آب چيه يرا ب ندهيسال آ 5و4استان 

 خوزستان شد؟

مخزن و  طيكنند و از نظر شرا يم يريكشور را در بهار آبگ يبرق آب ياست كه سدها نيبر ا رسم

. كنند يبرق م ديشودند و تول يها وارد مدار م روگاهين نيا رد،يبرق صورت بگ دياست تول ازيكه ن يارتفاع
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 يها يبا خروج ونكار نيتام رهيمختلف زنج يقاعده مشخص، سدها نيبار و با شكستن ا نياول ياما برا

از مجموعه  1400 بهشتيو ارد 99فصل خودش روبرو شد و متاسفانه در بهمن و اسفند ريدر غ ينيسنگ

 يابه سال هامش يبرابر ماه ها 3) تا ي(مارون/كوثر/جراح يكارون، دز، رودبار و حوزه جراح يسدها

 دينبود. با ياجياحت چيآب ه نيو به ا ميكه در فصل تر بوده ا يطيقبلش، آب خارج كردند آن هم در شرا

حجم آب نه  نيكه به ا يكند و در حال يم يريتدب يب نيچن نيا يغرض يو ب ميچه عقل سل ديپرس

اعالم كرده  رويوزارت ن ؟رنديگ ياز سدها م يهمه خروج نيداشتند و نه شبكه شُرب، ا ازيكشاورزان ن

با  ايگرفته شده است. آ يبرق آب يها روگاهين يآب برا نيها ادامه دارد و ا يترسال ميكرد يتصور م

اصال  د؟يمردم تبعات آفر يبرا نينچنيكرد و ا تيريشود بحث مهم آب و برق را مد يتصورات شما م

كه كامل مشخص شد  بهشتيا در اردادامه دارد، چر يكه ترسال ديتصور كرد ش،يشما در زمستان پ

برابر متوسط  3آن هم تا  ديرا باز كرد دهاس نيآب ا يها يباز هم خروج ميدار يامسال، خشكسال

 ن؟يشيپ

 نياز ا ييرها يتعمد، برا مييمحض، اگر نگو يريتدب يب كياست. در  زتريهم غم انگ نيداستان از ا اما

 2را به خوزستان زد. حجم آب سد كرخه حدود  يخالص ريت رويدر كوتاه مدت، وزارت ن تيوضع

هزار 190از  شيب ياز آن آب مرده است. االن دارند روز يهزار مترمكعب است كه بخش100و  ارديليم

از  ريطول مس يها و دام ها نيهور و زم طيبرسد و شرا ابيكنند تا آب به پا يم هيمترمكعب آب تخل

برق  ديتول ياز نظر رقوم يبرق آب روگاهين گريروز د 16و  15 ه،يتخل زانيم نيبحران خارج شود. اما با ا

 نيشود و بزرگتر يآب خارج م نيسد كرخه از مدار تام ور،يشهر يروند تا انتها نينخواهد داشت و با هم

آب شرب سه شهر بزرگ اهواز و خرمشهر  ازين ه،يسرعت تخل نيبا ا ديپرس ديمنبع آب خوزستان نابود. نبا

 تيحجم جمع نيتوان ا يشود؟ م يم نيتام يمترمكعب) از چه مكان ونيليم500كرخه (حدود  و آبادان به

 رويكه وزارت ن نيا ايبه بار خواهد نشست؟ آ ياجتماعو بحران  يكرد؟ چه تنش آب يرا با تانكر آبرسان
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ه دولت كند تا تنش ها و بحران ها ب يخواباندن سروصداها، سدها را خال يآخرش، صرفا برا يدر روزها

 ست؟يمغرضانه و خائنانه ن فتد،يبعد ب

برنامه  ديتاك رغميعل ست،ين روگاهيساخت ن استشيدر س نكهيبر ا هيدولت دوازدهم با تك يروين ريوز

كه  يمتعدد يها يخاموش نيرود. خسارت ا يكرد كه دودش به چشم مردم رفت و م جاديا يششم، آتش

 شيافزا ور،يتلفات دام و ط ع،يصنا بيفشار به مردم، آس ،يعموم يتيبه كشور متحمل شد و باعث نارضا

هزار 20 نيا نيكه به واسطه تام ييها بيبود؟ آس روگاهيو... چند برابر ساخت ن مانيفوالد و س متيق

قابل جبران است؟ چه  يزيخوزستان، خورد با چه چ ژهيكشور، به و يمگاوات كمبود برق به منابع آب

 ترك فعل باشند؟ نيا يخگوپاس ديبا شانيجز خود ا يكس

 يحت ستنديكه خانواده اش، حاضر ن يمسئول يو به جا ميدلسوز داشت ريوز ،يورادات ريوز يبه جا كاش

 خدمت كند. اريد نيبود كه متعهدانه به مردم ا يكس ند،يايب رانيكوتاه به ا ياقامت يبرا

 ي: خبرفورمنبع
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 يا ال تعرض به كارون/ وزارتخانهس 68؛ كرد ديتاك داريپا پژوهشگر آب و توسعه  كي

 05/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – شود ليمنابع آب تشك تيريمد يمستقل برا

 

نسبت  يتهاجم يروند تعرض و مهندس 1332از سال  نكهيا انيضمن ب داريپا پژوهشگر آب و توسعه  كي

 ليمنابع آب تشك تيريمد يبرا يداد: وزارتخانه مستقل شنهاديكارون آغاز شده است، پ زيبه حوضه آبر

 يها و حوضه نابعالن درباره مك يها يريگ ميرا برعهده داشته باشد و تصم يشيپا  تيريشود كه تنها مد

 نهاد انجام دهد. مردم يها را با مشاركت مردم، كشاورزان و تشكل يآب

به وجود آمده در خوزستان اظهاركرد:  يبا اشاره به تنش آب سنا،يظفرنژاد در گفت و گو با ا فاطمه

ه وجود آمده در ب يآب تنش ياصل لياز دال يكيكارون  يها و انتقال آب از سرشاخه يسدساز يها طرح

ها را  زخم نيا نكهيا يجا پر زخم تركش و خمپاره است اما به استان خوزستان است. تمام تن خوزستان 

جلگه كشور به  نيتر كرده است كه استان خوزستان و پرآب يكار» آب يايماف« ي. به گفته وميده اميالت

 شود. ليمنطقه كشور تبد نيتر استان و تشنه نيتر مهاجرفرست

 نياست و در ا ازين يعزم مل كيرودخانه ها و حل معضل اب در كشور به  ياياح يادامه داد كه برا يو

انجام شود تا هم دستگاه دولت كوچكتر شود و هم آنچه از  يجراح كي هيراستا الزم است در قوه مجر

 يآب را برا يا سازه تيريشود. اگر مد دهيبرچ رويخواند در وزارت ن» آب يايالنه ماف«آن به عنوان 

 نخواهند بود. ايو اح ريپذ شده كشور قابل برگشت بيتخر زيآبر يها حوضه گريد مينبر نياز ب شهيهم

 

 رانيبر در مركز ا آب عيصنا يآب از كارون برا انتقال

ها و  متر مكعب آب از سرشاخه ارديليم كياز  شيساالنه ب دار،يپا پژوهشگر آب و توسعه  نيگفته ا به

منتقل  -اند  نشده ييجانما يدرست كه از ابتدا به -فلز و فوالد  عيصنا يبرا يريرون به مناطق كوباالدست كا
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مانند  ييها در استان ديبه آب دارند و با ازيها ن خنك كردن دستگاه يكه برا يبر آب عيصنا شود؛ يم

اصفهان، كرمان و  زد،يمانند  يخشك يها اما در استان شدند ياحداث م ايدر يكيهرمزگان و بوشهر در نزد

 يموجودات را از مرگ نجات دهد و  برا ريانسان و سا تواند يكه م ياند و آب شرب ساخته شده رجانيس

 .شود يمنتقل م يو فلز يفوالد عيخنك كردن صنا يبرا اه استان نيرا به ا رديمورد استفاده گ يكشاورز

و تنها  لومتريك 890 يكشور به بلندا  رودخانه نيتر پرآب و  نيتر كارون بزرگ نكهيبا اشاره به ا ظفرنژاد

 يروند تعرض و مهندس 1332بوده است، اظهار كرد: متاسفانه از سال  رانيا يرانيرودخانه قابل كشت

 120 شيك با گنجايكارون با احداث سد و تونل انتقال آب كوهرنگ  زينسبت به حوضه آبر يتهاجم

اكنون سد  يعني افتي شيمتر مكعب افزا ونيليم 300به  شيگنجا نيمتر مكعب آغاز شد و بعدها ا ونيليم

 .دارد يمتر مكعب آب از باالدست رودخانه كارون برم ونيليم 300  »كيكوهرنگ «و تونل انتقال آب 

 1364در سال  زين» كوهرنگ دو«اضافه كرد: سد و تونل انتقال آب  داريپا پژوهشگر آب و توسعه  نيا

 1366متر مكعب آب را از باالدست حوضه كارون بردارد اما در سال  ونيليم 135 احداث شد و بنا بود كه

 181 زيو انتقال آب از دز به قمرود ن يمتر مكعب رساندند.  طرح سد كوچر ونيليم 250را به  زانيم نيا

 .كند يو به قم منتقل م دارد يمتر مكعب آب از باالدست رود دز برم ونيليم

كارون و دز كه در دست ساخت  زيو انتقال آب از حوضه آبر يسدساز يها پروژه  گريدرباره د يو

متر مكعب در دست ساخت  ونيليم 365 شيهستند، گفت: سد و تونل انتقال آب كوهرنگ سه با گنجا

و  ارديليم 1 شيبا گنجا زين ياريسد بهشت آباد در شهرستان اردل استان چهارمحال و بخت نياست همچن

و  يفلز عيو كرمان آب را به صنا زديعب قرار است با سه خط انتقال به اصفهان،  متر مك ونيليم 600

 يبردار شوند و به بهره ليتكم همراه دارند كه اگر   را به ياديز يها دو طرح چالش نيبرساند.  ا يفوالد

 نخواهند گذاشت. يدر كارون باق يآب گريبرسند د
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 ستر كارونمتر مكعب بر ب ارديليم 18 شيسد با گنجا 29

متر مكعب آب از  ارديليم كياز  شيساالنه ب نكهيبر ا ، عالوه داريپا پژوهشگر آب و توسعه  نيگفته ا به

متر مكعب بر  ارديليم 18از  شيب شيسد با گنجا 29 شود، يها منتقل م استان ريكارون به سا يها سرشاخه

دست  نييپا م را در يب هورالعظبستر كارون كه شاهرگ خوزستان است ساخته شده و كارون و تاال

آب در  ريباعث تبخ كنند، يم يريآب كارون جلوگ انياز جر نكهيبر ا سدها عالوه نيخشكانده است. ا

آب  نيآب در آن باال است بنابرا ريگرم است كه درصد تبخ ينيسرزم رانيچراكه ا شوند يپشت سدها م 

شود  ريكند تا كمتر تبخ يط تر عيرا سر ريها مس رودخانهها و در  در آبخوان ايباشد  دهيپوش  نيزم ريز ديبا

در  شوند يم ريتبخ يپهن و با سرعت باالتر  اچهيصورت در پشت سدها به  يمنابع آب نياما با ساخت سد ا

اما وزارت  رسد يمتر م 5تا  4از  شيفصول به ب يآب در استان خوزستان در برخ ريارتفاع تبخ كه يحال

 يپا آمده را به  شيپ  يآب يها سد، تنش يبر ساخت افراط است و عالوه توجه يساله بم نينسبت به ا روين

 .گذارد يمولد و آب و هوا م يكشاورزان، مردم،  جوامع بوم

 

 امدنديبرن» آب يايماف«دو دهه گذشته از پس  يط كارشناسان

كشور  يها استان ير برخد يكاهش تنش آب يبرا يراه حل ايكه آ سنايپرسش ا  نيپاسخ به ا در  ظفرنژاد

كارشناسان حوزه آب تالش كردند تا در ساختار  80دهه  ليخوزستان وجود دارد؟ گفت: از اوا ژهيو به

ها و  نامه بخش قيساخت سد را از طر يبودجه برا صيروند تخص ريكنند و  مس جاديا يراتييتغ رويوزارت ن

 80دوم دهه  مهي.  در نامدنديبر ن» آب يايماف«پس  كنند اما از  تيهدا يمند ها به سمت ضابطه دستورالعمل

در مصرف  ييجو تا با صرفه رديعرضه آب را بگ تيريمد يآب جا يتقاضا تيريتالش شد تا مد زين

 دايپ هدررفت آب كاهش  زانيآب م يرخانو بازچ داريپا توسعه  يارهايبراساس مع يآب،  ساختمان ساز

 ،يساز ساختمان ،يدر سدساز ير خود ادامه داد چراكه سود كالنبه كا» آب يايماف«كند اما متاسفانه 
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 و ... وجود دارد. يراهساز

 

 هيدر قوه مجر يجراح يبرا يعزم مل كيبه  ازين

دهه  كي يگسترده در كشور ط يروند سدساز نكهيا انيدر ادامه با ب داريپا پژوهشگر آب و توسعه  نيا

 دنيها و برچ رودخانه يايموجود، اح طيكرد: اصالح شرا كرده است، عنوان دايپ  يشتريگذشته شتاب ب

الزم است در  ستدارد. در مرحله نخ يعزم مل كيبه  ازيبر است كه ن دشوار و زمان اريبس يسدها كار

و وزارت جهاد  روياز جمله وزارت ن ييها تا وزارتخانه رديصورت گ يجراح كي هيسامانه قوه مجر

 ياصالح شوند و وزارتخانه مستقل ايحذف  كنند ياحداث م يبزرگ و كوچك يكه سدها يكشاورز

 يها يريگ ميتصم ورا برعهده داشته باشد  يشيپا  تيريشود كه تنها مد ليمنابع آب تشك تيريمد يبرا

 مردم نهاد انجام دهد. يها را با مشاركت مردم، كشاورزان و تشكل يآب يها كالن درباره منابع و حوضه

قوا  يبه روسا يتوسط مقام معظم رهبر 93كه سال  »ستيز طيمح« يكل يها ستايخاطرنشان كرد: س يو

و  ستيز طيبزرگ مح ديمصلحت نظام است و كارشناسان و اسات صيمجمع تشخ دييابالغ شد، مورد تا

جامع،  تيريمد«آمده كه  هيابالغ نيا 1نقش داشتند. در بند  هيابالغ نيا نيدر تدو زين يعيمنابع طب

 يداريبر توان و پا ي) مبتنيستيهوا، آب، خاك و تنوع ز لي(از قب ياتيمند منابع ح مهماهنگ و نظا

 كرديمناسب همراه با رو يو ساختار يحقوق يها يو توانمند ها تيظرف شيبا افزا ژهيو به بوم ستيز

 نيا اكنون شاهد م،يبود دهكر  عمل هيابالغ نيا 1هفت سال گذشته تنها به بند  ياگر ط.» يمشاركت مردم

و بلوچستان و ...  ستانيس ،ياريمانند خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بخت ييها در استان يحجم تنش آب

 .مينبود

 يتوجه يب ع،يصنا ياصول ييبه جانما يتوجه يسد، ب هيرو يآب، ساخت ب يتقاضا تيريبه مد يتوجه يب

از  داريو ناپا يراصوليساز غمنطقه و ساخت و  يمياقل طيمتناسب با شرا يبه كشت محصوالت كشاورز
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 يبوم وامعج يبرا يجد يبحران  جاديكارشناس و پژوهشگر آب سبب ا نيهستند كه به اعتقاد ا يموارد

با اصالح  ميبتوان دوارمي: امديافزا يها شده است و م دست رودخانه نييپا ها در  مولد اطراف حوضه تاالب

و  مينيكم كم سدها را برچ يبا مردم محل يمشاركت يزير با برنامه يعيآب و خاك و منابع طب تيريمد

 .ميكن ايرا دوباره اح زيعز نيسرزم نياگوناگون  يآب يها حوضه يها ها و آبخوان رودها و تاالب ميبتوان

شده به   نوشته -يسيير ميابراه -جمهور منتخب  سييكه به ر يا در نامه سرگشاده نكهيا انيضمن ب ظفرنژاد

 بيتخر رويوزارت ن  يتگاه دولت اشاره شده است، گفت كه به اعتقاد ودر دس يضرورت جراح

 نيدر هم نكه محل النه آ» آب يايماف«كرده و الزم است  جاديا يعيو منابع طب ستيز طيدر مح يديشد

 نيحذف شود،  همچن يغده سرطان كيو مقننه مانند  هييقضا يمردم و قوا يوزارتخانه است با همكار

در دست  يسدها اي ديساخت سد جد يبودجه برا صيآب حذف و از تخص يا سازه تيريالزم است مد

تا  شود تيريمد زيآب در هر حوضه با مشاركت مردم همان حوضه آبر نيشود همچن يريساخت جلوگ

 . ابديشدن سدها بودجه اختصاص  دهيبرچ يدولت برا يو مطالعات كارشناس ها يپس از بررس  تيدر نها
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و  نيگرم تر امسال؛؛ آب و فاضالب كشور عنوان كرد يهندسشركت م رعامليمد

 05/05/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ  – سال گذشته 52سال در  نيتر خشك

 

در كشور،  ها يبارندگ ديآب و فاضالب كشور گفت: با توجه به كاهش شد يشركت مهندس رعامليمد

 سال است. نيو گرمتر نيتر ساله گذشته خشك 52امسال نسبت به متوسط 

 يآب تهران در جمع خبرنگاران افزود: در روزها  خانه هيو تصف ساتياز تاس ديجانباز در بازد درضايحم

 شتريانجام شد تا در ب ييها يزير رو برنامه نياز ا م،يهوا در كشور مواجه بود يدما شيته با افزاگذش

 .مينداشته باش يآب مشكل نيكشور به لحاظ تام يشهرها

 يمشكل جد يعني نيو مصرف آب با هم برابر است كه ا ديشهر كشور تول 300گفت: هم اكنون در  يو

 .شود يمواجه م تيشهرها با محدود نيا افتديف اتفاق بمصر شياگر افزا يوجود ندارد، ول

گذشته  يافزود: در روزها شود يم يهم اكنون هشت هزار روستا با تانكر آبرسان نكهيبا اشاره به ا جانباز

موضوع  نيمجموعه آب و فاضالب پرداخت شد كه ا ريز يها از خزانه دولت به شركت ياعتبارات مناسب

 خواهد داد. شيور را افزادر كش يسرعت خدمات رسان

مخازن  تيريكه در اثر مد ياستان خوزستان هم گفت: پس از كم آب تيوضع نيدرخصوص آخر يو

 نيها با كاهش حجم آب مواجه شدند كه ا دست رودخانه نييآب سدها در خوزستان اتفاق افتاد پا

 كرد. جاديآب شرب احشام مشكل ا  نيو تام يموضوع در بخش كشاورز

رودخانه كرخه  ياز روستا كه در انتها يآب و فاضالب كشور ادامه داد: البته برخ يشركت مهندس رعامليمد

روستاها را مختل كرد، پس از  نيآب ا نيتام زيموضوع ن نيمواجه شدند كه ا رهاياختالل در آبگ جاديبودند با ا

 آب انجام شد. نيتام سدهاآب  يحجم خروج شيانجام شده با افزا يها يزير و برنامه ها يبررس

روستا  702به  يداشتند آبرسان يرسان كه امكان خدمات ييها ها و ارگان گفت: با كمك همه سازمان يو



   

 

 

61 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

سال  انيتا پا داريآب شرب پا نيتام يزير آب هستند شروع شده است و طبق برنامه نيكه دچار مشكل تام

 .شود يروستا انجام م 500 يبه طور كامل برا

 نيروند با مصوبه دولت و تام نيروستا در دستور كار است كه البته ا 702آب شرب همه  نيافزود: تام يو

 خواهد گرفت. يشتريشده سرعت ب زياز آن وار يكه بخش ياعتبار

درصد تعداد  ميدر سال گذشته دو و ن نكهيدر خصوص مصرف آب شرب در تهران گفت: با وجود ا يو

رقم نسبت به  نيدرصد رشد داشت كه ا كيآب در تهران است، اما مصرف  افتهي شيآب افزا نيمشترك

 درصد كمتر است. ميو ن كيسال گذشته 

گرم و كم  زيياگر پا يخواهد بود كه حت يآب به صورت نيانجام شده تام يزير ادامه داد: طبق برنامه جانباز

 كرد. ميمخازن از آن عبور خواه تيريبا مد ميداشته باش يبارش

گفت: ما در  كنند يم تيمصرف را رعا يالگو يتهران نيدرصد از مشترك 70اكنون  هم نكهيا انيبا ب يو

مخصوص، آب  ياتخاذ شده در شوراها ماتيو تصم ميداشت اريكه در اخت ييسنوات گذشته با ابزارها

و امكان  استاز انشعابات مشترك  يبرخ نكهيا لياما بدل م،يكرد يپرمصرف را قطع م نياز مشترك يبرخ

 كار تكرار نشد. نيواحد پرمصرف وجود ندارد ا قيقد صيتشخ

مبحث  يانجام شده و با توجه به اجرا يخوب يآب شرب كارها يساز نهيافزود: البته هم اكنون در به يو

 سال گذشته انشعابات آب جداگانه نصب شود. 15تا  10تالش شده است تا از  يدر ساختمان ساز 19

حساس  يدرهايف ستيل ريشركت توان يبرق گفت: با هماهنگ قطع شدن ليآب بدل يدر خصوص قطع يو

 .ميكن يژنراتور هم استفاده م زليمراكز قطع نشود البته ما از د نيشركت ارائه شده كه برق ا نيبه ا

 يطرح ما آبرسان نيگفت: بزرگتر يآبرسان يچهار طرح بزرگ در خوزستان برا يبا اشاره به اجرا يو

طرح تا كنون با توجه به اعتبار اختصاص  نيانتقال آب دارد ا تيظرف هيدر ثانمتر مكعب  25است كه  ريقد

 شده است. يياجرا افتهي
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با  90رودخانه كرخه به آبادان و خرمشهر منتقل شد كه در سال  نييگفت: در گام اول آب از پا يو

كرد و هم  دايكرخه آب به اهواز انتقال پ يآب مواجه بودند در گام بعد از قسمت باال يمشكل جد

و  زادگانبه سوسنگرد، دشت آ يآبرسان يدر فاز بعد كند يم نيشهر تام نيدرصد آب را در ا 70اكنون 

خط  نيبا اتصال ا زيشدند و در فاز چهار ن يآبرسان ريدر مس يها يشوش منتقل شد سپس شادگان و روستا

با توجه به  گريها و سه طرح د طرح نيهمه ا ليتكم شود يم يآبرسان زين گريشهر د 25به رودخانه دز 

 خواهد شد. ياتياعتبار عمل نيتام

 : بازارمنبع



   

 

 

63 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا مورخ  – ني! بحران فرونشست در دشت قزونيزم رانيا يزنگ خطر برا

06/05/1400 

 

 هيمنابع تخل نيوارد شده و ا ينيرزميبه منابع آب ز ياديز اريدر كشور فشار بس ريچهار دهه اخ يط

در  نيشده كه فرونشست زم يمصنوع ينوع خشكسال كي جاديباعث ا ينيرزميمنابع آب ز هياند. تخل شده

 ينينگخسارات سكه باعث وارد آمدن  ييها از مناطق كشور را موجب شده است؛ فرونشست ياريبس

در كشور كه از آن به  نياست. تبعات فرونشست زم ينادرست منابع آب تيرياز مد يخواهد شد و تنها ناش

 زيرا ن يشهر يها ساخت ريبلكه ز گذارد ينم ريها تاث تنها بر آبخوان شود يعنوان فاجعه قرن نام برده م

 هيرو يبرداشت ب ليامروزه به دل ن،يقزو يربحران استاندا تيريمد ركلي. به گفته مدگذارد ينم بينص يب

در   متريسانت 18حداقل  نيانگيم زانيبه م نيدرصد از دشت قزو 45شاهد فرونشست  ينيرزميز يها آب

و توسعه منابع آب شركت آب  يبردار  معاون بهره ي به گفته ني. همچنميهست تيشدن وضع يسال و بحران

آب شده و  يب نيقزو يدشت آبرفت ندهيسال آ 10 يرف آب، طمص يبا روند فعل نيو فاضالب استان قزو

 خواهد شد.  ليتبد ريبه طور كامل به كو
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هفت سال / تبعات  يكاله دره به فاصله زمان يزهرا، روستا نييدر منطقه بو نيدشت قزو تيتفاوت وضع

 گذارد ينم ريها تاث تنها بر آبخوان شود يام برده مدر كشور كه از آن به عنوان فاجعه قرن ن نيفرونشست زم

 گوگل يا اهوارهم يها . / منبع : عكسگذارد ينم بينص يب زيرا ن يشهر يها ساخت ريبلكه ز
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 – است» آب« رانيآب ندارد اما محور توسعه ا نيسرزم نيا متخصص حوزه آب: كي

 06/05/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ 

 

بحران از دست  طيآب ندارد و اكنون در شرا رانيا نيگفت: سرزم مياقل رييمتخصص حوزه آب و تغ كي

و شالوده سند توسعه  يزير برنامه ،يياجرا ستميرو الزم است س ني. از اميدادن منابع آب كشور قرار دار

 شود. يسيكشور بازنو

 انيضمن ب »رانيدر ا يبحران آب و خشكسال«با عنوان  ينستاگراميبرنامه زنده ا كيدر  يتراب سياو ديس

گفت:  م،يكن ادي» بحران از دست دادن منابع آب«به اسم   ديبا رانياز بحران آب ا تر قيدق يانيبه ب نكهيا

 يسطح يها آب ييها مياقل نيآب در چن ياست. منبع اصل خشك مهيخشك و ن يمياقل يكشور ما دارا

درصد آن  20و كمتر از  ينيرزميز رانيدرصد منابع آب ا 80است.  ينيرزميبلكه منابع آب ز ستين

 ها است. و رودخانه يسطح يها آب

 كياستات رهيحجم ذخدرصد  20سال گذشته  70 يادامه داد: ما ط يشهر ريپذ ستيز شكدهياند سيير

 كينزد يو سطح ينيرزميبا احتساب كل منابع آب ز  يعني ميا خود را از دست داده ينيرزميمنابع آب ز

از  ينيرزميزمنابع آب  كيحجم استات يدرصد از كل منابع آب كشور از دست رفته است. وقت 16تا  15به 

در صورت كنترل  يكه حت افتد يتفاق ما نيعلت بسته شدن خلل و فرج آن، فرونشست زم به رود يدست م

و  رود يم نيآن بخش از آبخوان از ب ليو تشك هيامكان تغذ گريمناسب د يها يها و وقوع بارندگ برداشت

گرفته تا سمنان، كرمان،  راناز ته رانيا يفالت مركز يها .  فرونشست در تمام دشتشود ينم ديتجد

 ريبحران غ كيفرونشست  دهيپد  كه يرو به رشد است در حال يا ندهيخراسان، فارس و اصفهان با نرخ فزا

 كرد. ميآن را ترم توان يكه نم كند يوارد م ستيز طيبه مح يبيقابل بازگشت است و آس
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 است» آب« رانيآب ندارد اما محور توسعه ا نيسرزم نيا

 جاديو عوامل متعدد انكته مهم در فهرست كردن علل  نكهيا انيبا ب  مياقل رييمتخصص حوزه آب و تغ نيا

و عوامل را در  يموضوع را بررس كيستماتيس مياست كه بتوان نيازدست دادن منابع آب ا دهيچيپ بحران 

 نيكه اول 1327سال  ازاظهار كرد:  م،يكن يبند ها دسته از آن يناش يو فشارها يدو گروه عوامل اصل

سند توسعه در كشور ابالغ شده است و  ايسعه برنامه تو 11ساله كشور نوشته شد تاكنون  7برنامه توسعه 

سال است كه  70 يعنياند  آب محور بوده شوند، يپنج ساله توسعه عنوان م  يها نام برنامه  ها كه به همه آن

 نيسرزم نيا كيو توان اكولوژ ها تيگذاشته شده كه متناسب با ظرف يپارامتر بر  يمبتن رانيمحور توسعه ا

توسعه  توان ينم نيآب كم داشته است بنابرا شهيهم خيآب ندارد و در طول تار نيسرزم نيچراكه ا ستين

 آب قرار داد. يكشور بر مبنا نيرا در ا

آن  يكه بر مبنا يدستور نيآب گذاشته شود مهمتر يبرنامه توسعه كشور بر مبنا كه يزمان ،يگفته تراب به

 يمنظور توسعه اراض رو به نياز ا است. يكشاورز ياراض يتوسعه بدون چون و چرا شود يصادر م

منابع آب  حجمدرصد  20كه كمتر از  يسطح يها توسعه، مهار آب يها به افق برنامه دنيو رس يكشاورز

 رانيا ميدر اقل يسطح يها آب انيچراكه زمان جر رديگ يدر دستور كار قرار م دهد، يم ليرا تشك رانيا

 نيشوند و به هم  رهيجهت الزم است ذخ نيهم . بهستين يهمزمان با فصل متناسب كشت و كار و كشاورز

 يزير آن برنامه يفصل كشت و كار برا رد ميتا بتوان ينام سدساز به يو ابزار يسراغ فناور ميرو يخاطر م

 .ميكن

 

 هزار حلقه چاه در كشور 760 وجود

سال گذشته  70 يط نيبنابرا ميبه آب دار ازين يكشاورز يتوسعه اراض يكرد: برا حيدر ادامه تصر يو

برداشت  زين ينيرزميدرصد منابع آب ز 80 يروش از مابق نيبا هم ،يسطح يها بر منابع آب  عالوه
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هزار  760به  ناكنو 50هزار حلقه چاه در سال  50آب در كشور از  يها رو تعداد چاه ني. از اميا كرده

 دهيپد ها باعث وقوع  آبخوان نيا كياستات رهيبه حجم ذخ يانداز و دست افتهي شيحلقه چاه افزا

 شده است. نيفرونشست زم

 

 دارند ازين يبه منابع آب زين رانيخشك ا ميموجود در اقل يها ستمياكوس

كه حجم  رانيخشك ا مياست كه در اقل نيمتذكر شد: نكته قابل توجه ا نيهمچن ستيدرولوژيه نيا

ها،  ها، تاالب از جمله رودخانه موجود يها ستميدرصد است، اكوس 20آن كمتر از  يسطح يها آب

منابع آب هستند و به زحمت  نيا ازمندين زين ينيداخل سرزم   يپراكنده جنگل يها ستميو اكوس ها اچهيدر

كه آب ندارد و  يموارد در مناطق نيمحدود سرپا بمانند.  در كنار ا يحجم آب سطح نيبا ا توانند يم

نامتناسب با  تيجمع شيبر و افزا پرآب  عيست با احداث صنادر سال ا متر يليم 100 ريدر آن ز يبارندگ

 شيمناطق را افزا نيدر ا يبتنش آ جهينامتجانس كرده و در نت يها يمنطقه بارگذار كيتوان اكولوژ

 .  ميا داده

 

 كرده است جاديدرصد اشتغال ا 30تنها  يدرصد از آب مصرف 90با مصرف  يكشاورز بخش

است،  كيستماتيس راداتيا يسال گذشته دارا 70 يپنج ساله كشور ط توسعه  يسندها نكهيا انيبا ب يتراب

گزاره  نيبه ا توان يعنوان مثال م اند كه به شده زيگزاره غلط ن نيچند ديباعث تول ها صهينق نياظهار كرد: ا

 كه يگزاره غلط است چون در حال كي نيا»  است. يدر كشور، كشاورز ياشتغال اصل«اشاره كرد كه 

در كشور ما  ياما اشتغال كشاورز شود يمصرف م يكشور در بخش كشاورز يدرصد آب مصرف 90

 10كمتر از  زين ياز كشاورز يناش ينفت ريغ يناخالص داخل ديدرصد و تول 30طور متوسط كمتر از  به

 درصد است.
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چراكه  ستيدر آن ن يحرف چيه يو جا ميا قرار داده يكشاورز رانيتوسعه را در ا ياضافه كرد: محور اصل يو

 يدر كشور و هم استعدادها ينييپا هم اشتغال  قتيهمراه دارد اما در حق و اشتغال به ييغذا تيامن شود يگفته م

شود چون  نيغالت تام يعنيقوت غالب  قيطر زا تواند يم ييغذا تيحال امن نيدارد. با ا يدر كشاورز ينييپا 

صورت  درصد آن به 40و كمتر از  ميصورت د زراعت غالت به درصد 60غالت را دارد.  ديتوان تول رانيا

 است. جات يفيو ص زيو جال يمحصوالت باغ دياست و آنچه كه استعدادش را ندارد، تول يآب

درصد اشتغال دارند و  5كمتر از  زيبزرگ كشور ن عيافزود: صنا مياقل رييمتخصص حوزه آب و تغ نيا

درصد  25كوچك و متوسط با سهم  عيدرصد و صنا 40با سهم  مربوط به بخش خدمات ياصل يها اشتغال

 است.

نهفته  گانه ازدهياشتباه توسعه  يها در برنامه رانيبحران آب در ا يمحرك اصل يرويكرد: ن ديتاك يتراب

 جهينت ميشده متمركز شو يكه از آن ناش ييحل شود و اگر بر فشارها ديبا يمحرك اصل يروين نياست. ا

 نيمتاثر از هم وكه همه معلول  يسطح يها آب ختهيمهارنشده و مهار لجام گس يازسدس شود يآن م

 ساله كشور هستند. 5توسعه  يها برنامه

كرد: ما  حيتصر كنند، يم هيكه اسناد توسعه را ته ستنديتنها حكمرانان ن نكهيدر ادامه ضمن اشاره به ا يو

از  يمختلف يتخصص يها كارشناسان از حوزه  .مياسناد توسعه هست نيا هيته ياصل يمتخصصان از اعضا

و دو مرتبه  نديآ يهم م گردو ...  يهواشناس  ،يپزشك   ،ياقتصاد، عمران، روانشناس ،يشناس جمله جامعه

اتهام را به سمت  كانيپ كه همه  ستين نگونهيخاطر ا ني. به همكنند يم نيتوسعه را تدو يها برنامه

 .ميا حكمرانان ما متخصصان كشور بوده يها ميتصم زسا نهيچراكه زم ميريحكمرانان بگ

 

 بحران از دست دادن منابع آب كشور االن است ندهيآ

بحران از دست دادن منابع آب االن است،  ندهيآ نكهيبا اشاره به ا مياقل رييمتخصص حوزه آب و تغ نيا
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ر حوزه آب نسبت به آن متخصصان و دلسوزان د يبرخ 80كه در اواخر دهه  يبحران  ندهياظهار كرد: آ

آغاز  رانيآب ا ابعهشدار داده بودند، اكنون است. آنان هشدار دادند كه بحران آب و از دست دادن من

داد. اكنون  ميمنابع آب را از دست خواه ندهيسال آ 15تا  10 يط رديصورت نگ يشده است و اگر اقدام

 است. آن فعال شده يامدهايو عالئم و پ ميدر آن نقطه قرار دار

در برداشت آب  ميطور مستق كه به ميدر ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر ما چهار وزارتخانه دار يو

و وزارت  يوزارت راه و شهرساز ،يها از جمله وزارت جهاد كشاورز هستند كه سه تا از آن رگذاريتاث

ها  از آن يكيو  كنند يمو دستور آن را صادر  نييرا تع يآب ازين زانيصنعت، معدن و تجارت محل و م

 نيرا تام يآب ازين زانيم نيشده ا ميها تقس وزارتخانه نيب 50خود كه از دهه  فيطبق وظا رويوزارت ن يعني

او نوشته  يسازمان يندهايو فرا فيكه در سرلوحه شرح وظا كند يرا م يكار روين ريوز نيبنابرا كند يم

 .كنند يم نييآن را تع گريسه وزارتخانه د بلكه كند ينم نييرا تع يآب ازين زانيشده است و محل و م

بحران از دست  يمحرك اصل يروياست كه دو ن نيرو راهكار مشخص ا نيگفت: از ا انيدر پا يتراب

 ريجزا ستميس نيها از ا است كه وزارتخانه نيها ا از آن يكيكه  ميدادن منابع آب در كشور را متوقف كن

نكه شالوده سند توسعه يشود و دوم ا يسيكشور دو مرتبه بازنو يزير و برنامه يياجرا ستميو س نديمجزا درآ

عامل آن  نيكه آب مهمتر - نيسرزم نيا كيشود و با توجه به توان اكولوژ يسياز نو بازنو ديكشور با

به متخصصان  ازين يچند تخصص دهيچيپ مساله  نيو حل ا ستين يا اقدام ساده نينوشته شود اما ا -است 

 دارد. يان چند تخصصجو

 سناي: امنبع
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 07/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – آن يامدهايو پ ينكته درباره انواع خشكسال 5

 

ه در سطح جهان شكل گرفته است و طور خزند است كه به يمخاطرات جو نياز مهمتر يكي يخشكسال

 هيبا ناح هيوقوع و اثرات آن در هر ناح يآن نامعلوم وچگونگ انيو پا كند يعمل م يا به صورت منطقه

 متفاوت است. گريد

بر  يو احتمال تداوم به پنج نكته درباره خشكسال رانيدر ا يخشكسال ديبا توجه به تشد سنايگزارش ا به

 :شود يبحران اشاره م تيريو مد يشكسالخ ياساس اطالعات مركز مل

 زيحوضه آبر ايمنطقه  كي. در ابتدا با كاهش بارش در شود يم كيبه سه مرحله مختلف تفك يرخداد خشكسال •

 آن است. يامدهايپ نيآب به پشت سدها از اول يدهد كه كم شدن ورود يرخ م »يهواشناس يخشكسال«

به آب  اهيگ ازيو ن شود يم اديو تعرق ز ريتبخ ابد،يو تداوم  دما همراه شود شيچنانچه كاهش بارش با افزا •

مقطع  ني. در اشود يحادث م ميدر بخش د ژهيو به »يكشاورز يخشكسال« جهيو در نت ابدي يم شيافزا

 خود ادامه دهد. اتيح به تواند يهمچنان م ينيرزميز يها از آب يريگ با توجه به بهره يبخش كشت آب

 شيافزا ريآب به صورت تبخ يآب به پشت سد، خروج يكاهش ورود ديدر حوزه آب، ضمن تشد •

 يآبشناس يخشكسال ابد،يادامه  يمدت طوالن يبرا ينيرزمي. چنانچه برداشت آب از منابع زابدي يم

 است. يقبل ياز دو خشكسال تر قيعم اريآن بس يكه اثرات منف وستي) به وقوع خواهد پكيدرولوژي(ه

آثار  يهنگام خشكسال ني. در اشوند يمطلع م ياست كه عموم مردم از وقوع خشكسالمرحله  نيمتاسفانه در ا •

 است.  نهيمشكل و پرهز ارياز آن بس يو كاهش خسارات ناش گذارد يخود را در منطقه به جا م يبيتخر

مهاجرت  ،ياقتصاد يها تيفعال يليتعط ،يرفتن كشاورز نياز ب ينوع خشكسال نيا امديپ •

صورت  به يطيمح ستيز داتيو تهد يمعضالت اجتماع يريگ و شكل يالخشكس دگانيد بيآس

 منابع آلوده كننده است. 
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 – كنند يتر م مي/ دولت ها اوضاع را وخستيآب ن گريد انهيدر خاورم نجاي: استياكونوم

 08/05/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ 

 

آغاز شده است. كمبود  منيعراق، سودان و  ران،يچند ماه گذشته اعتراضات در مورد كمبود آب در ا در

 نقش دارد. قايو شمال آفر انهيدر خاورم گريد يها يآب در ناآرام

 
در آن مستقر  يخارج يو سفارتخانه ها يجمهور استيكه كاخ ر رهينوشت: در محله الجز ستياكونوم

 تختيكه در حومه پا يرا به كسان ني. اما اابدي يم شيافزا ريكنند فشار آب د يفكر م يهستند، برخ

 دما شيچند روز است خشك شده اند و شاهد افزا يبرا رهايكه ش ييكنند، جا يم يزندگ ريالجزا

با انتقال  يروزنامه نگار محل كيو راه آهن را مسدود كرده اند.  ياصل ياههار ني. معترضديينگو م،يهست

 با مشكل مواجه خواهد شد. زيآب متوقف شود، همه چ اني: اگر جرديگو يم نيطرز فكر معترض

روبرو است. در چند ماه  طيشرا نيكه با ا ستين يتنها كشور ريمطلب آمده است: الجزا نيدر ادامه ا 

آغاز شده است. كمبود آب در  منيعراق ، سودان و  ران،يت در مورد كمبود آب در اگذشته اعتراضا
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 نقش دارد. قايو شمال آفر انهيدر خاورم گريد يها يناآرام

بوده است. اما  قايو شمال آفر انهيمنطقه خاورم يها يژگيدور تا كنون از و ياز گذشته ها يخشكسال

گرما و دما  شيافزا نيتر شده و همچن يخشك طوالن يل هافص جاديباعث ا ييآب و هوا راتيياكنون تغ

و  ابديكاهش  يناز نقاط به طور ناگها يدر بعض يشود كه بارندگ يم ينيب شيمشكل ساز شده است. پ زين

كرده و به طور بالقوه  هيرا تخل ينيرزميز يشوند، سفره ها شتريب يكشاورزان مجبور به حفر چاه ها

خشك تر،  يا ندهيمناطق روند به سمت آ شتريكنند. در ب جاديا يابل جبرانق ريغ يطيمح ستيخسارات ز

 تر است. نيآفر يگرمتر و بدبخت

 يها روگاهيفارس به ن جيحوزه خل يو كشورها ليمشكل سر و كار دارند. اسرائ نياز دولت ها با ا يبرخ

 نيريتر مكعب آب شم كيكار كنند و  يديخورش يتوانند با انرژ يهستند كه م يكن متك نيريآب ش

بدتر است.  ناز دولت ها اوضاع شا ياريكنند. اما بس ديسنت تول 50آب كوچك را با  يبطر 3000معادل 

اسبق منابع  ريوز ،يدانند. حسن الجناب يها م ياز بدبخت ياريو فساد را عامل بس تيريمعترضان، سوء مد

 انفجار رخ خواهد داد. كياست و  دني: بخش آب در حال از هم پاشديگو يآب در عراق م

در جهان  يسطح اي ينيرزميگرفته شده از منابع آب ز نيرياز آب ش يمي: بخش عظديگو يم يجهان بانك

 قايو شمال آفر انهينسبت در خاورم نيدرصد است. ا 70شود كه حدود  ياستفاده م يدر بخش كشاورز

 ياريمناطق خشك كامالً به آب نيامحصوالت در  ديرسد. تول يدرصد م 80است و به حدود  شتريب يحت

شود و  يم ييموجب كاهش مهاجرت روستا ياز كشاورز تيكه حما نديگو يهستند و مقامات م يمتك

به عنوان مثال، مصر به  ن،يدهد. بنابرا يرا كاهش م ييواردات مواد غذا يبه استفاده از ارز برا ازين

كه فقط  يحال رد رند،يبگ يمصارف كشاورز يبرا ليدهد آب را از رود ن يكشاورزان خود اجازه م

 شود. يم افتيپمپاژ از آنها در نهيهز

كند.  يم بيگسترده ترغ اسيها مدت هاست كه كشاورزان منطقه را به هدر دادن آب در مق ارانهي نيا
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 به منافع يابيدست ايمردم  يبانيكسب پشت يبرا يدارند از آب ارزان به عنوان راه ليهنوز هم رهبران تما

 ليقبا شاورزانجهان، از ك يكشورها نياز خشك تر يكيدر اردن،  ميخود استفاده كنند. رژ يشخص

كارخانه  يخنك ساز يبرا ران،يكند. در ا يمنبع درآمد استفاده م كيقدرتمند در دره اردن به عنوان 

 ييها يند كه كشتآور يم اديها به  يميداده شد. قد ريمس رييتغ يفوالد در اصفهان رودخانه ا ديتول يها

بخش  نيريآب ش يكننده  نياستان تأم نيكردند و ا يرفتند از رودخانه كارون عبور م يم كايكه به آمر

خوزستان را خشك كرده  يبود. اما ساخت ده ها سد، رودخانه ها و باتالق ها رانيا ياز شهرها ياديز

 است.

 ياست، دولت ط يدانند. گفتن يخود م هستند اغلب فساد را عامل مشكالت آب ريكه در الجزا يكسان

شده  ريآن تبخ شتريكرده است، اما ب نهيآب هز يپروژه ها يدالر برا ارديليم 50از  شيدو دهه گذشته ب

دو نفر  رياخ يسرقت پول به زندان محكوم شده و در هفته ها ليمنابع آب به دل نيشيپ ريوز كياست. 

شركت  كيكن ساخته شده توسط  نيريكارخانه آب ش 11 ده واحد از ن،يشده اند. همچن ريدستگ گريد

 كيكه احداث  ييمنوال است، جا نيبه هم باًيتقر زيماجرا در عراق ن نيتابعه در حال خراب شدن است. ا

كشور در مورد  نيحاكم بر ا يگروه ها رايافتاده است، ز ريكن بزرگ سالها به تأخ نيريدستگاه آب ش

 اختالف دارند. گريكدياحب كند با قرارداد را تص يچه كس نكهيا

آب را سخت كرده است و از آب بعنوان سالح  يها رساختياز كشورها، حفظ ز يدر برخ جنگ

كردند سد فرات را هدف قرار دهند تا مخالفان خود را در عراق  يها سع يشود. مثالً، داعش ياستفاده م

را كه آب  يعملكرد دستگاه آب ه،يردر شمال سو هيترك تيمورد حما انيتحت فشار بگذارند. شورش

 70زده است كه  نياز دانشگاه صنعا تخم يكرد، متوقف كرده اند. گزارش يم نيكردها را تأم ازين مورد

 با اختالفات بر سر آب آغاز شده است. ،يقبل از جنگ داخل من،يدر  ييروستا يها يريدرصد از درگ

 يدر مورد پر كردن سد يوپياشد. مصر و سودان با اتب ندهيآ يها يريدرگ يتواند عامل اصل يم يحت آب
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 يم يزيدآميجمهور مصر به طرز تهد سيرئ ،يسيهستند. عبدالفتاح الس ريدرگ ليدر رود ن كريغول پ

هستند كه آب  ييدر حال ساخت سدها نيهمچن رانيو ا هيها در دسترس است. ترك نهي: همه گزديگو

 نيدهد كه ا ينشان م ليند. محاصره غزه توسط اسرائكن يرا جمع م يعرب يشده به كشورها يجار

 ندارد. اريرا در اخت يكاف يدنيآب آشام ديتول يامكانات الزم برا نيسرزم

 ياز دانشگاه عبر تلسونيتر به موضوع آب نگاه كرده اند. به طور مثال، ارآن ف قياز ناظران عم يبرخ

 يها ير از جنگ بر سر آن است. هنوز هم ناآرامآب ارزان ت يي: نمك زداديگو يم ليدر اسرائ مياورشل

 يحاضر روستاها الها در ح يمنيداشته باشد. به عنوان مثال،  يتواند عواقب جهان يمربوط به آب م

خطر وجود دارد كه  نيبهتر، ا يگذار هيو سرما تيريكنند. بدون مشاركت، مد يخشك شده را رها م

 شوند. ليتبد ييدگان آب و هواها نفر از ساكنان منطقه به پناهن ونيليم

 : انتخابمنبع
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خوزستان را از بحران خارج  يامسال سدها يها بارش خوزستان: يهواشناس ركليمد

خبرگزاري خبر فوري  – ميهست ديهمه ما ناام يهواشناس يها ينيب شيكند/ با پ ينم

 08/05/1400مورخ 

 

 يو احتماال بارش ها ميهست ديهمه ما ناام يهواشناس يها ينيب شيخوزستان گفت: با پ يهواشناس ركليمد

 برساند كه از حالت بحران خارج شوند. يحدخوزستان را به  يامسال نتواند سدها

گذشته،  يآن با سال ها سهيو مقا ياستان در سال جار نيا يبا اشاره به آمار بارندگ يسبزه وار محمد

 ديهمه ما ناام يهواشناس يها ينيب شيبه مردم كند چون با پ يكه كمك ميبه خدا توكل كن ديگفت: با

حالت بحران خارج  زبرساند كه ا يخوزستان را به حد يند سدهاامسال نتوا يو احتماال بارش ها ميهست

 شوند.

 ياستان خوزستان در سال جار يها يبارندگ زانيدر خصوص م ييدر گفت و گو يسبزه زار محمد

 زانياست كه م يدر حال نيو ا ميمتر بارش داشته ا يليم 219,7اظهار داشت: امسال در پهنه خوزستان 

 يگدرصد كاهش بارند 34,5نسبت به بلند مدت  يعنيمتر است.  يليم 335ان است نيبارش بلند مدت ا

 .ميداشته ا يدرصد كاهش بارندگ 35,1 زي. نسبت به سال گذشته نميداشته ا

شده  نيتأم يسال آب يدرصد از بارش ها 65,3 ياستان خوزستان افزود: به طور كل يهواشناس ركليمد

شاهد  يدر سطح استان خوزستان كاهش بارندگ ،يل بارندگدرصد نسبت به حد نرما 34,7 يعنياست؛ 

 .ميبوده ا

 يجار يشهر استان خوزستان در سال آب نيو پربارش تر نيدر خصوص خشك تر يدر پاسخ به سؤال يو

متر  يليم 91با  يداشته و شهرستان باو يمتر بارندگ يليم 439با  ذهيبارش را ا نيگفت: امسال باالتر زين

 شهر استان خوزستان بوده است. نيش تركم بار يبارندگ
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 ستيدر استان خوزستان ن يدر خصوص بارندگ يخبر خوش فعال

 حيتصر ست،يدر استان خوزستان ن يدر خصوص بارندگ يفعال خبر خوش نكهيبر ا ديبا تأك يزار سبزه

كمتر از حد آنها  زانيشود و م يشروع م رترياست كه بارش ها د نيا زييفصل پا يما برا ينيب شيكرد: پ

 نيبلندمدت است و احتماال ا نيانگيبلكه كمتر از م ست،يبارش ن نكهينه ا يعنينرمال بلندمدت است. 

كه  طيشرا نيبرساند كه از حالت بحران خارج شوند. با ا يخوزستان را به حد يبارش نتواند سدها

 كنند. جاديما ا يسدها يبرا يرمالن طيتوانند شرا يبارش ها نم نيسدها را باز كرده اند، قاعدتا ا يخروج

 مهيخشك و ن ميدر اقل رانيخوزستان در آذر ماه است، افزود: ا زييمؤثر پا يبارش ها نكهيا انيبا ب يو

سال پر آب است و  كي دينيب يم ديسال گذشته توجه كن 50بارش ها در  عيخشك قرار دارد و اگر به توز

است كه  نياخشك  مهيخشك و ن مياقل اتيجزو خصوص يعنيسه تا چهار سال بارش ها كم هستند. 

دهد و  يمنظم خوب جواب م يدر روندها يجو يها ينيب شيبارش نامنظم و نامتقارن است. اما پ عيتوز

 شود. يآن باالتر م يخطا زانيسخت تر و م اريبس ينيب شيدارد پ ينامنظم يكه بارش ها يدر مناطق

 : جمارانمنبع
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 09/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – خروج از بحران آب ينجها يراهكارها نيبرتر

 

 يآب را كه توسط نظرسنج يبحران جهان نهيبرتر در زم يها حل محققان راه ي/خراسان رضوسنايا

GlobeScan و يدر مورد افكار عموم يقاتي(مشاور تحق (SustainAbility  اتاق فكر و مشاوره)

 .دكردن يكشور انجام شد را معرف 80و در  يالملل نيمتخصص برجسته ب 1200از  شيتجارت) با ب يراهبرد

 ريياز ارزش آب را تغ ينشان داد كه كمبود آب درك عموم ينظرسنج نيا جينتا بلو، اف ركلينقل از س به

 ،يبردار بهره يبرا ييعنوان كاال كه آب پاك را نه به كند يها را وادار م ها و سازمان ولتخواهد داد و د

 .ننديبها بب گران يبلكه به عنوان كاال

 اي ندهيسال آ 10رفع كمبود آب در  يرفتار برا رييتغ اي ينشان داد كه نقش فناور نيهمچن ينظرسنج نيا

 رانيكه مد ييها ميگفت: تصم SustainAbilityشد معاون ار كسون،يچه خواهد بود. جف ار شتريب

رخنه خواهد  انآن يتجار تيفعال يها در همه جنبه بايتقر رنديگ ينسبت به كمبود آب م ييپاسخگو يبرا

 ،يتوسعه شهر ت،ي. رشد جمعدهد يمقابله با كمبود آب را نشان م يدگيچيمختلف پ يها حل كرد و راه

 شيرا افزا ديو كمبود تول نيريآب ش يرقابت برا ييوهوا بآ راتييو تغ يمحصوالت زراع ديتول

 .دهند يم

 

 برتر مقابله با بحران آب شامل: ياز راهكارها يبرخ

 يسبك زندگ رييمصرف و تغ يبرا آموزش

 زهيبحران شامل آموزش انگ نيچهره ا رييتا تغ ديده رييرا با آموزش تغ يآب و سبك زندگ مصرف

در تمام اشكال مصرف، از استفاده  ياساس يبا دوره كمبود آب به بازنگر باشد. مقابله ديجد يرفتارها

 يغرب و جنوب اياز مناطق در هند، استرال يدارد. برخ ازيبزرگ  ن يها شركت نيتام رهيتا زنج يفرد
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از درك بهتر مسئله در  نانيكار اطم نيمواجه بودند و مهمتر نيرياز قبل با بحران آب ش متحده االتيا

 ن است.سطح جها

 
 

 آب ييجو صرفه ديجد يها يفناور ابداع

در حال  ينيرزميز يها كه سفره ي. در مناطقديدر مصرف آب را ابداع كن ييصرفه جو ديجد يها يفناور

الزم است اما  ينوآور ست،ين ينيب شيقابل پ يا ندهيطور فزا آب باران به يآور شدن هستند و جمع خشك

 م،يتوسعه ده احفاظت ر يها يو فناور مييايكنار ب نيريبود آب شبا كم ميكن يكه تالش م يدر حال

 .ميمورد توجه قرار ده ديبا زيرا ن يمصرف انرژ

 

 فاضالب هيتصف

 يديجد يها وهيفاضالب ش هيتصف يآب، برا يروز جهان زباناني. در ماه مارس، مديكن هيرا تصف فاضالب
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كاهش واردات آب و  يتالش هستند تا برا از كشورها مانند سنگاپور در يرا خواستار شدند. برخ

 يها يدر توسعه فناور شرويپ يشرق يايثروتمند آس يكنند. البته كشورها هيخودكفا شدن فاضالب را تصف

 .كند يم هيفاضالب را تصف گريمصارف د يبرا شرفته،يپ

 

 يو كشاورز ياريآب يها وهيدر ش بهبود

استفاده  يكشاورز يجهان برا نيريش درصد آب 70دود . حديرا بهبود ده يو كشاورز ياريآب يها وهيش

در  ياريآب هيرو يب يها وهيعرضه و تقاضا را كاهش دهد. ش يها شكاف تواند يم ياري. بهبود آبشود يم

در حال رشد  يايدن بهرا  ييموادغذا نيكشاورزان در تام يياست، توانا موارد خاص كه قبال به وجود آمده

 كرده است. فيتضع

 

 مناسب آب متيق

باالتر سوال  يها متيق تيكنندگان از مز اند و مصرف و حقوق آب دست به دست هم داده يگذار متيق

 يمجمع اقتصاد جي) اظهار كردند: نتاOECD( يو توسعه اقتصاد ي. كارشناسان سازمان همكاركنند يم

كمك  يف و آلودگبه كاهش اتال متيق شيكشور ثروتمند جهان نشان داد كه افزا 31از  يالملل نيب

 خواهد كرد.

 

 يبا مصرف انرژ كن نيريآب ش يها روگاهين ديتول

از  انهيطور معمول خاورم كمبود آب بوده است. به يمصرف برا حل كم راه كي ييزدا به امروز نمك تا

با  يسعود و عربستان كند ياستفاده م كن نيريآب ش يها روگاهيساخت ن يخود برا يمنابع بزرگ انرژ

را توسعه  كن نيرياز آب ش يدينوع جد ،يديخورش يها روگاهيبر استفاده از ن يخود مبن رياخ هياعالم
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گرفته  شيرا در پ يگريروش د ،يكشاورز يكوچك برا اسيدر مق التيبا تسه سيانگل ايداده است 

 يبرا هيو آن سرما  رسانند يرا به منصه ظهور م يگريد ازيمنبع مورد ن ها ينوآور نياست اما ا

 است. يفناور يها شيآزما

 

 و برداشت محصول زيحوضه آبر بهبود

كه با  ياست. دو كشور يندارند ضرور يگريد نانيكه منبع آب قابل اطم يمناطق يبرا ريآبگ يها ستميس

 يها ستميدر س ياساس راتيروبرو هستند (پاكستان و هند) در حال تعم مياقل رييتغ راتيتاث نياز بدتر يبرخ

 بر منابع آب را فراهم خواهد كرد. يها كنترل مستقل تالش نيران هستند. ابرداشت آب با

 

 و مقررات بهتر ها استيو وضع س نيتدو

نقش خود را دوباره  ديها با دولت كند، يم دهيچيرا پ يو آلودگ ييغذا تيآنجا كه كمبود آب امن از

جوامع به آب  ياز دسترس نانيكه اطمافراد معتقدند  شترينشان داد كه ب ينظرسنج نيا جيكنند. نتا فيتعر

 هاست. به عهده دولت زيتم

 

 ها ستمياكوس تيريمد

كه  شود ياعمال م يعينظارت بر منابع طب يبرا يو عقل يعمل كرديرو كيجامع به  تيريساده، مد انيب به

 يامعجامع، جو تيرياز مد يخوب يها . نمونهرديگ يرا در نظر م يكيو اكولوژ يفرهنگ ،ياهداف اقتصاد

باروركردن  يبرا ضالبپاك و استفاده از فا يانرژ دكنندگانيفاضالب با تول يها خانه هيهستند كه تصف

 ي. محصوالت به نوبه خود باعث جذب مواد مغذكنند يكار م سوخت ستيمحصوالت ز ريها و سا جلبك

 .دهند يم كاهش يتوجه طور قابل را به هيپمپاژ و تصف يها نهيو هز شوند يفاضالب م هيو تصف
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 عيتوز يها رساختيز بهبود

سالمت و اقتصاد مخرب هستند، منابع را  يبرا فيضع يها رساختي. زديرا بهبود ده عيتوز يها رساختيز

 يها يماريب دهد يو اجازه م دهد يرا كاهش م يزندگ تيفيك كند، يرا اضافه م ييها نهيهز دهد، يهدر م

مشكل  نيو ا اشدنب يريشگيكودكان، قابل پ ژهيبه و ريپذ بيآس تيجمع نيآب در ب قيمنتقله از طر

 .ستيدر حال توسعه ن يمحدود به كشورها

 

 يمصارف آب صنعت كاهش

است كه هنگام  يو  شامل آب دهد يم ليرا تشك يدرصد از مصرف جهان 22 بايتقر يآب صنعت مصرف

 .شود يمصرف م ميرمستقيو غ ميطور مستق كاال به ديتول

 

 يبه آلودگ يدگيرس

مهم  يستيسالمت انسان و تنوع ز يآب برا تيفيو نظارت بر ك يريگ . اندازهديكن يدگيرس يآلودگ به

 است.

 

 عادالنه يو دسترس يمشترك عموم منابع

است. در  يدنيبه آب آشام يدسترس ني) تضمMDGملل ( اهداف توسعه هزاره سازمان نياز مهمتر يكي

در  متحده االتيا استمدارانيس كنند، يحقوق آب تالش م اصالح يبرا يليمانند ش ييكه كشورها يحال

آب  ريخاذ نياز بزرگتر يكي گان،يشيم اچهيبه حفاظت فدرال در يحقوق دسترس ريينحوه تغ يحال بررس

 در جهان هستند. نيريش
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 ينوآور ايو توسعه  قيتحق

خواهد شد. جوامع  ليدتب يتجار ماتيدر تصم يشتريب اريبس تيآب به اولو كم يايبه آب در دن يدسترس

ها استفاده  نوآورانه شركت يها تيكه از ظرف كنند يرا دنبال م يو خصوص ياحتماال مشاركت عموم

 كنند.

 

 يدر حال توسعه  و انتقال فناور يآب در كشورها يها طرح

 هند يغرب عواقب را در مناطق در حال توسعه مانند شمال نيرتريو كمبود آب چشمگ ييوهوا آب راتييتغ

حفاظت از آب به  يها يانتقال فناور شنهاديراه حل، پ كيخواهد كرد.  جاديا قايآفر يو جنوب صحرا

 ييها ها شكاف است و در مهارت فياقتصاد ضع رايكار مشكل است ز نيمناطق خشك است. انجام ا نيا

 يهروندان محلرا به ش راتييتغ نيكه ا كند يرا مجبور م يو تجار يوجود دارد كه معموال مقامات دولت

 كنند. ليتحم

 

 ييوهوا آب راتييتغ كاهش

بشر  يمعاصر را برا يها چالش نيتا بزرگتر دهند يوهوا و كمبود آب دست به دست هم م آب راتييتغ

) IPCC( مياقل رييتغ يدولت نيب ئتيرابطه متقابل هستند كه توسط ه كيموضوعات  نيكنند. ا جاديا

 يا لخانهگ يبر انتشار گازها توانند يآب م تيريو اقدامات مد ها استيمشخص شده است كه در آن، س

)GHGنيمصرف آب ا شود، يدنبال م ريدپذيتجد يانرژ يها نهيطور كه گز بگذارند. همان ري) تاث 

گرفته تا  يستيز يمختلف از محصوالت انرژ يها نهيگز ديدر تول ديدهنده با كاهش يها روش

 گرفته شود. در نظر يديو خورش يآب يها روگاهين
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 تيرشد جمع كنترل

 65با شكاف عرضه و تقاضا تا  2030تا سال  ،يجهان تيسرعت  رشد جمع لياز جهان به دل ييها بخش

 درصد از منابع آب مواجه خواهند شد.

 نيريدرصد آب ش 70ندارند و با استفاده از  ينفر به آب پاك دسترس ارديليم كياز  شيحال حاضر، ب در

وهوا و منابع در نظر  آب طيشرا رييبا تغ ديبا ييموادغذا ديآب در تول ينقش اساس ،يرزكشاو يجهان برا

 گرفته شود. 
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – تاالب كم آب ؛»يانزل! «نيزم رانيا يزنگ خطر برا

09/05/1400 

 

هم به عنوان  رباز،يتاالب از د نيا تياست. اهم النياستان گ يها هيها و سرما از ثروت يكي يانزل تاالب

و  يمل راثيم كيو هم به عنوان  يجاذبه گردشگر كيتاالب و هم به عنوان  هيحاش يمنبع درآمد اهال

با در نظر  كند يم ديرا تهد يب انزلتاال يآب . حدود دو دهه است كه خطر كمستين دهيپوش يخيتار

اتفاق افتاده و اكنون  ريقرن اخ ميدر ن كيوديخزر كه به طور پر ياياز جمله در اهايآب در يگرفتن پسرو

در حال رخ دادن  ايآب در يپسرو ريتحت تاث زيكاهش عمق تاالب ن دهيقرار دارد، پد يدر اوج پسرو

 هيدر حاش ياز هر زمان شتريب ريسال اخ دبه تاالب در چن يودرسوبات ور شيافزا ن،ياست اما افزون بر ا

متر  12تا  10حدود  يعمق شيسال پ 10در  يتاالب انزل يپهنه آب ادان،يتاالب مشهود است. به گفته ص

بود. اما امروز  رياز تاالب در تمام وسعت آن امكان پذ ييا از هر نقطه قيكه تردد با قا يداشت به طور

كم است كه عمال  ياز مناطق، عمق آب به قدر ياريو در بس دهيمتر رس 3ه كمتر از عمق آب تاالب ب

در تاالب و برخورد  يرقانونيغ ياست كه رصد شكارها يخود معضل نيوجود ندارد. ا قيامكان عبور قا

است به  تيحائز اهم زيدر تاالب ن يبوم ستيز راتييتغ ني. عالوه بر اكند يتر م را سخت نيبا متخلف

بوم  ستيز ديشود و تهد يآب م ژنيكه منجر به كاهش اكس يمهاجم سنبل آب اهيوان مثال ظهور گعن

رودخانه  11از  يتاالب انزل يو به دنبال آن كاهش مهاجرت پرندگان را به همراه دارد. آب ورود انيآبز

از  ياصول ريغ يها برداشت لي. متاسفانه به دلشود يم نيتام رنديگ يكه از مناطق مرتفع تر سرچشمه م

شدن  ريها، سراز از بستر رودخانه يروبيال يها و قطع درختان و عدم اجرا رودخانه هيحاش درخاك 

رسوبات به تاالب باعث  نيكه ورود ا دهد ياز گذشته رخ م شيدر فصل بارش ب يالبيس يها انيجر

 . شود يم تاالب وارد مبو ستيبه ز يريجبران ناپذ يها بيو به دنبال آن آس شود يكاهش عمق تاالب م
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مهاجم به  اهانيپسماندها و رشد گ ،يسموم كشاورز ،يو خانگ يصنعت يها ها از ورود فاضالب سال

تصرف و  يبرا زارهايتاالب و آتش زدن ن ميوساز در حر و ساخت ي. تصرف اراضگذرد يم يتاالب انزل

انداخته  طرپرندگان را به خ بوم ستيتاالب و ز اتيآب موجود، ح زانيو كاهش م اياز در يانتقال آلودگ

 يتيريندارد تا معضالت را با مد ينيمشخص و مع يتاالب متول نيمشكالت، هنوز ا نياست. با وجود همه ا

گذشته به  يها تاالب را در سال يارديليم 14ها بودجه  دستگاه يواحد برطرف كند و بدتر از آن، برخ

 اند.  خزانه برگشت داده

 .دهد يم شيرا نما 1400تاالب در سال  تيگزارش وضع ناي

  سنايروح اهللا خان زاده / ا - يآذر ني: مععكس
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 ميسد/ هورالعظ10در استانِ  يتنش آب  ييعلت چرا 10 |بحران خوزستان يواكاو

خبرگزاري تسنيم مورخ  – 98غلط استاندار وقت در سال  مي/ تصمستين رآبيس

09/05/1400 

 

از علل  يكي حيصح تيريچمران اهواز گفت: نبود مد ديدانشگاه شه يها ـ استاد اكولوژ استان گروه

آب است  عيعرضه و توز تيريمد شتريت حوزه آب خوزستان است. در خوزستان مشكل بمشكال ياصل

 تفاوت دارد. يمنابع آب تيريكه با مد

 يعيطب خيدر تار يو خشكسال ليدر اهواز، اظهار داشت: س ميوگو با خبرنگار تسن در گفت بند نهيآ ريام

 ني. در اكند يم دييادعا را تأ نيشته ادهه گذ 5 يمياقل ياست و بررس يعيطب يها دهيخوزستان جزو پد

دارد.  قيدق يو بررس تيريبه مد ازيآنچه مهم است شدت وقوع است كه ن ها؛ دهيپد نيوقوع ا يسالها

 شروع شده است. 86در خوزستان از سال  رياخ يخشكسال

 86در كشور ها  بارش زانيم 80 ةده يچمران اهواز گفت:  بر اساس آمار ابتدا دياستاد دانشگاه شه نيا

بارش  نيانگيم يعنياست؛  دهيمترمكعب رس ارديليم 45سال گذشته به   زانيم نيمترمكعب بود كه ا ارديليم

 .ستين ياست كه آمار خوب دهيرس متر يليم 205به  متر يليم 250از 

 ليدارد؛ دل ياصل ليمسئله دو دل نيا ياكولوژ ديخوزستان اظهار داشت: از د يبرجسته اكولوژ استاد

 يانسان يها تيدوم در ارتباط با فعال لياست و دل يجهان يموضوع شترياست كه ب مياقل رييتغ ةدينخست پد

در  يمنابع آب حيصح تيريبا عدم مد گريد ريتعب با عوامل داخل كشور مرتبط است و به شترياست كه ب

 .وندش يمحسوب م يصنعت كشاورز ةدر حوز ياز اركان اساس زيارتباط است كه هر دو ن

 ياز علل اصل يكي حيصح تيريچمران اهواز ابراز كرد: نبود مد ديدانشگاه شه يعلم ئتيه عضو

آب است كه با  عيعرضه و توز تيريمد شتريمشكالت حوزه آب خوزستان است. در خوزستان مشكل ب
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 دواستنو هرجا هم نخ دهند يرا انجام م يرسان هرجا خواستند آب يعنيتفاوت دارد؛  يمنابع آب تيريمد

 .رديگ يكار صورت نم نيا

و  تيو پراكنش جمع شيافزا ،يرعلميو غ يراصوليغ يكشاورز ،يباالدست يادامه داد: ساخت سدها يو

ها،  استان ريها به سا انتقال آب از سرچشمه ،يدر بخش كشاورز ييخودكفا يها استيس ،يآب يازهاين

در  آمده شيمشكل پ ديهستند كه در تشد يمسائل يدر مناطق خشك همگ ژهيو بر به آب عيساخت صنا

 بوده است. رگذاريخوزستان تأث

نام  به يا است؛ در كشور ما مجموعه يآب يها تنش ياصل ليدل حيصح يزير داشت: عدم برنامه انيب بند نهيآ

 ديبا يعنيشود؛  لياز بحران تبد يريشگيپ تيريبه مد ديبا تيريمد نيكه ا يدر حال ميبحران دار تيريمد

 .ميكار داشته باش ها راه آن ياز بروز مشكالت برا شيپ

 يها در سال يسال خشك ايها  بارش زانيوهوا و م آب تيوضع يهواشناس يها ادامه داد: امروزه مدل يو

 يزير برنامه ندهيآ يها سال يكرد كه برا تيريمد يا گونه به توان يم نيبنابرا دهد، يرا نشان م ندهيآ

 داشت.

آب در  ميگفت: سدها در خصوص تنظ يتنش آب جاديدر ا يآب ياه درباره نقش سازهااستاد دانشگ نيا

و  يانرژ ديتول ،يپرورش ماه ،ينيرزميز يها آب   هيتغذ الب،يكنترل س ،يسال خشك اي ليزمان وقوع س

 هستند. ديمف يرونق گردشگر

 

 ميندار يآب در كشاورز حيصح تيريمد

و  يكشاورز رانيدرصد است؛ اما مد 90 يبخش كشاورزگفت: در كشور ما سهم مصرف آب در  يو

اتخاذ  رويدر وزارت ن ماتيتصم ياند و تمام آب نبوده ياصل رندگانيگ ميجزو تصم گاه چيحوزه ه نيا

 حوزه ندارند. نيدر ا يريتأث زيارشد ن رانيو مد يمسئوالن استان يحت شود؛ يم
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به استان و پر شدن حجم سدها،  اديز  علت ورود آب به 1398سال  ليشد: در س ادآورياستاد دانشگاه  نيا

كشت شلتوك استفاده شود كه باعث  يآب برا نيگرفتند كه از ا مياستان تصم تيرياستاندار وقت و مد

 .ابدي شيهزار هكتار افزا 200كشت شلتوك تا  ريشد سطح ز

كشاورزان  نياست، بنابرااز كشت گندم  شيكه درآمد كشت برنج ب ميدان يم گريد يادامه داد: از سو يو

 نيآفر شده در آن دوره، امروز مشكل گرفته ميتصم نيدرآمد را از دست بدهند، بنابرا نيا خواهند ينم

هكتار آن در  زاره 100وجود دارد كه  ميكرخه هورالعظ ةحوز دست نييدر پا گريد يشده است؛ از سو

مترمكعب آب وارد هور شود و اكنون  ارديليم كي ديشدن كردن آن با رابيس ياست كه برا رانيكشور ا

 شده است. نيتاالب تأم يواقع ازين چهارم كي يعنيمترمكعب آن  ونيليم 300تا  250

مردم، مشكالت  يكاريبر مشكالت افزود و ب زياستخراج نفت ن يگفت: خشك شدن هور برا بند نهيآ

كه  اند دهيرس جهينت نيمسئوالن به ا دنبال داشته است؛ پس در زمان حاضر را به زگردهايو ر يطيمح ستيز

 را متوقف كنند! يكار شلتوك

 

 ميكشت برو يسمت اصالح الگو خوزستان به يدر كشاورز ديبا

 ديبا عنوان حذف كشت وجود ندارد، بلكه با يموضوع داريپا يو كشاورز ياضافه كرد: در اكولوژ يو

نوع  كي توان ينم ليدل نيرائه شود، به اكشت ا ينيگزيجا ايكشت و  ريمانند كاهش سطح ز ييراهكارها

كه چرا در  ديآ يم شيسؤال پ نيو ا شود يمردم م يتيممنوع كرد كه موجب نارضا يا كشت را در منطقه

 يول ابدي يم شيكشت شلتوك افزا ري(مانند اصفهان) سطح ز برند يمجاور كه از سرچشمه آب م ياستانها

 رد چون آب كم است.شلتوك نكا مييدر خوزستان به كشاورز بگو

 يعنوان الگو به يزيدر كشورمان چ قتيگفت: در حق ينادرست كشاورز تيرياستاد با انتقاد از مد نيا

كشت ارائه  يعنوان الگو مدون به يا هم تاكنون برنامه يوزارت جهاد كشاورز يكشت وجود ندارد؛ حت
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 اينامتوازن  ةتوسع زيآن ن ةجياست كه نت ديتول يبرا ياصول يزير مسئله نداشتن برنامه نيا لينداده است، دل

 است. داريناپا ةتوسع

شود،  وارد  ستيز طيبه مح يريناپذ محصول خسارات جبران كي ديممكن است با تول يعنيافزود:  يو

منطبق با دانش  يمحصوالت زراع ديتول يبرا يو علم حيصح يزير برنامه يمعنا كشت به يالگو ن،يبنابرا

 است. دهيد بيشدت آس ما به يكشاورز مياصول را ندار نيست و چون اا داريپا يكشاورز

) و محور ي(كشاورز شدند ينهاده م انيبن يها بر اساس كشاورز داشت: در گذشته تمدن انيب بند نهيآ

 يخوب به ياز كشاورز توانست يكه م يكشت بوده است. هر تمدن يالگو يها بر مبنا آن ينابود ايو  اتيح

 نيتمدن از ب آنصورت  نيا ريو در غ شد يوخاك خود را حفظ كند آن تمدن حفظ م و آباستفاده كند 

و  نيسرزم شيكشت، آما يمناسب الگو يسه عامل طراح ديكشت با يداشتن الگو يرفته است؛ برا

 .ميرا داشته باش ليو تحل هيتجز يبرا قيدق يها آمار

 

 ميكشت مناسب خوزستان دار يبه الگو ازين

مناطق كشور  ريدر استان خوزستان با سا يدارد؛ كشاورز ازيكشت ن يالگو كيبه  يا هر منطقهافزود:  يو

و دانشگاه  ياستاندار ،يكشاورز ةمتشكل از حوز يكارگروه ليالزم است با تشك نيمتفاوت است؛ بنابرا

 كرد. يزير صنعت مهم برنامه نيا يبرا

لحاظ  آن است تا به يجيكشت انجام تدر يالگو رييدر تغ گريگفت: مسئله د يعلم ئتيعضو ه نيا

آن از  رييكشت و تغ يهم در الگو يجانب عيصنا نيبه كشاورزان وارد نشود، همچن يخسارت ياقتصاد

 توانهمراه باشد تا ب زيمصرف ن يالگو رييبا تغ ديكشت با يالگو رييبرخوردارند. تغ ياريبس تياهم

 را كاهش داد. يكشاورز عاتيضا

 زين انيبن دانش يكشاورز دگاهيد دياست كه با نيكشت ا يالگو ريياما نكته مهم در بحث تغادامه داد:  يو
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و دانشگاه فاصله وجود داشته باشد و  ياستاندار ،يوزارت جهاد كشاورز انيكه م ي. تا زمانميداشته باش

 حل شود. حوزه نيتوقع داشت مشكالت ا توان يدر مركز انجام شود نم زين ها يريگ ميتصم

 

 در خوزستان يكشاورز شيبه آما توجه

 يو توانمند ها تيظرف ييو شناسا نيسرزم شيآما انيم نياشاره كرد و گفت: در ا شيبه مسئله آما بند نهيآ

نامرغوب، متوسط و  يها نيدارد؛ در زمان حاضر كشت در زم ياريبس تياهم يكشاورز نيو زم طيمح

 .ستاستان خوزستان ا يكشاورز ةحوز يها جزو ضعف نيو ا شود يشكل انجام م كيمرغوب به 

نرمال  يها در سال دهد يكاهش مصرف آب گفت: آمارها نشان م يبرا يكشاورز يها درباره طرح يو

مترمكعب آن پشت  ارديليم 21مترمكعب بوده است كه حداقل  ارديليم 31تا  30 نيآب استان ب يورود

از  ؛است دهيمترمكعب رس ارديليم 25آب به  يدورو زانياما در دو سال گذشته م شد يم رهيسدها ذخ

آب  زانيم نياست كه ا يكشاورز نيهزار هكتار زم 400و  ونيليم كي يخوزستان دارا گريد يسو

 .ستين يكاف يمصارف كشاورز يبه استان خوزستان برا يورود

مكعب آب متر 800هر هكتار كشت برنج به هفت هزار و  يبرا ياضافه كرد: بر اساس متوسط كشور يو

 500هزار و  در كشت گندم حدود چهار هزار مترمكعب در كشت ذرت شش زانيم نياست، ا ازين

 يور نام بهره به يشاخص يمترمكعب در هر هكتار است. در كشاورز 16600حدود  شكريمترمكعب و ن

در كشت  كند؛ يم يرا بررس يبه كل آب مصرف يآب داتيآب وجود دارد كه درصد كل تول يكيزيف

 صدم است.90صدم و در خوزستان 75آب در كشور   يكيزيف يور ندم متوسط بهرهگ

صدم و در كشت ذرت 13صدم و در استان 24 ياستاد دانشگاه گفت: در كشت برنج متوسط كشور نيا

 نيانگيبا م يا در كشت گندم و جو فاصله نيصدم است، بنابرا61صدم و در استان 60 يشاخص كشور زين

 ارقامخالف شمال كشور كه از  (به ياستفاده از ارقام محل ليدل در كشت برنج به اما ميندار يكشور



   

 

 

93 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يور هوا، شاهد كاهش بهره يآب بر اثر گرما اديز ري) و تبخشود يشده و پرمحصول استفاده م اصالح

 .ميفاصله دار يكشور نيانگيبا م نيبنابرا م،يآب هست يكيزيف

 

 اندر خوزست يمقابله با تنش آب يراهكارها

 يها مانند استفاده از روش يمدت و بلندمدت كوتاه يمشكالت راهكارها نيحل ا يگفت: برا بند نهيآ

محدود  ،يخشك  و ارقام مناسب با تنش اهانيآب، استفاده از گ يور بهره يمناسب و تكنولوژ يزراع

 ستفادهن ابه كشاورزا اهيگ كيكشت  ريكاهش سطح ز ايكردن كشت در تابستان، پرداخت پول نكاشت 

 كرد.

شور و  لب يها از آب يريگ مناسب و بهره ياريآب يها اظهار داشت: استفاده از روش انيدر پا يو

راندمان انتقال آب از سد تا مزرعه، كشت محصوالت  شياز تلفات آب و افزا يريگ شيها، پ كش زه

محصوالت  اتعيكاهش مصرف آب، كاهش ضا يبهار) برا لي(اوا ديجد يها خيتابستانه در تار

و  يطيمح يها تنش ةدربار يو اصول يعلم قاتيانجام تحق ،يا گلخانه يها توجه به كشت ،يرزكشاو

 در حل مشكل  كمبود آب مؤثر باشد. تواند يوجود دارد كه م داريپا يتوجه به اصول كشاورز
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متعدد  ي/ درخواست هاييمحور توسعه روستا يزداريآبخ|»يزداريمعجزه آبخ«

 09/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي و آبخواندار يزداريآبخ يبراكشاورزان 

 

 ياز سو يمتعدد ين جنگل ها گفت: درخواست هاسازما يو آبخوندار البيكنترل س ركليمد

 وصول شده است. يو آبخواندار يزداريآبخ ياجرا يبرا ييكشاورزان و جوامع روستا

گرم و خشك قرار  نيدر سرزم رانيكشور ا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

مواجه است. به  رهيفرونشست و غ ل،يس ،يمثل خشكسال يعيدارد و ساالنه با چالش ها و مخاطرات طب

است  خاطراتم نيا تيريمد يموثر برا ياز راه ها يو آبخواندار يزدارياز كارشناسان آبخ يارياذعان بس

قانون برنامه هفتم  نيشود. با توجه به  تدو تيمساله عنا نيبه ا يبخوب نيكه الزم است در برنامه ها و قوان

 ييقانون، گفتگو نيدر ا يو آبخواندار يزداريبه آبخ شتريبو ضرورت توجه  يتوسعه در سال جار

سازمان جنگل ها، مراتع و  يواندارو آبخ البيكل دفتر كنترل س ريمد«پور  نيبا ابوالقاسم حس يليتفص

 مصاحبه بدان اشاره كردند عبارت است از: نيدر ا شانيكه ا ي. اهم مطالبميانجام داد »يزداريآبخ

 

 در كشور باشد. ييمحور توسعه روستا ديبا يرو آبخواندا يزداريآبخ •

و  يزداريافتد، آبخ يكه گاها به صورت همزمان اتفاق م ليو س يغلبه بر خشكسال راهكار •

 است. يآبخواندار

 .ياستان ماتيباشد و نه تقس زيحوزه آبخ ديبا يعيآب و منابع طب تيريدر مد يزيبرنامه ر ظرف •

 در كشور است. ييغذا تيو امن يعه كشاورزتوس بانيپشت ،يو آبخواندار يزداريآبخ •

 يزداريآبخ اتيعمل ياجرا يبرا يياز طرف كشاورزان و جوامع روستا يمتعدد يها درخواست •

 وصول شده است. يو آبخواندار
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و  يزداريآبخ اتيعمل يتحت پوشش اجرا ديهزار قنات در كشور وجود دارد كه با 40از  شيب •

 .رنديقرار بگ يآبخواندار

 يآب ده زانيكه م يموثر بوده به طور ياريقنوات بس ياياح يبرا يزداريآبخ اتيلعم ياجرا •

 داشته است. شيسه برابر افزا يو آبخوندار يزداريآبخ اتيعمل يقنوات با اجرا

است كه  ياساس ياز چالش ها يو آبخواندار يزداريآبخ ياعتبارات مناسب برا صيتخص عدم •

 فتم مدنظر واقع شود.قانون برنامه توسعه ه نيدر تدو ديبا

 :ميينما يپور جلب م نيبا ابوالقاسم حس يليتفص ينظر مخاطبان را به گفتگو نجايا در

 نيقرار است قانون برنامه هفتم توسعه تدو يدر سال جار نكهيپور، با توجه به ا نيمهندس حس ي: آقاميتسن

قانون مدنظر واقع  نيدر ا ديكه با يو آبخواندار يزدارياهم موارد مربوط به آبخ يشود، به نظر جنابعال

 ست؟يشود، چ

 گاهيقانون برنامه هفتم توسعه بدان اشاره شود جا نيدر تدو ديكه با ياز مسائل يكيپور:  نيحس

شاهد  رياخ ياست كه در سال ها تيموضوع از آنجا حائز اهم نياست. ا البيو پخش س يآبخواندار

بوده  ينيرزميآب ز يآبخوان ها و سفره ها هيتخل ل،يس ،نيمتعدد از جمله فرونشست زم يعيمخاطرات طب

 يبرا يكشاورز يو حفظ اراض نيسرزم يداريموضوع پا ت،يجمع شيبا توجه افزا گريد يو از سو ميا

به موضوع  ديچالش ها با نيمقابله با ا يرو برا نيبرخوردار است. از ا يفراوان تيمحصول از اهم ديتول

 .رديپذصورت  يا ژهيو تيقانون برنامه هفتم توسعه عنا در البيو پخش س يآبخواندار

و حفظ منابع  زيآبخ يحوزه ها تيريدارد و آن مد يرسالت اصل كي يو آبخواندار يزداريواقع آبخ در

 يانجام شود و به سمت جامع نگر يبه درست تيريمد نياست كه اگر ا ياهيآب و خاك و پوشش گ

 منابعاز  داريو منسجم و پا كپارچهيبه صورت  ميتوان يم ميكنصرفنظر  يبخش تيريو از مد ميحركت كن

 زانيدر قانون برنامه توسعه هفتم مدنظر برنامه ر يجامع نگر نيا ديكه با مياستفاده كن يخداداد يعيطب
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 زيحوزه آبخ ديبا يزياست آن است كه ظرف برنامه ر تيحائز اهم نجايكه در ا يگريواقع شود. نكته د

آب به خصوص برنامه هفتم توسعه  هها مربوط ب يزيدر برنامه ر ديمهم با نيو ا ياستان ماتيباشد و نه تقس

در مناطق مختلف كشور  نديفرا نيا يو بدان عمل شود. در واقع ارتباط و هماهنگ رديقرار گ ديمورد تاك

 .فتدياتفاق ب زيبه نام حوزه آبخ نيدر واحد برنامه سرزم ديبا

 

و  ياز خشكسال يكه در حال حاضر كشور با آن مواجه است، مشكالت ناش يماز مسائل مه يكي: ميتسن

 يچگونه م يبه نظر جنابعال ميمخرب هم هست يها ليشاهد س زين طيشرا نيكمبود آب است؛ البته در هم

 به صورت همزمان مقابله كرد؟ ليو س يتوان با مشكل خشكسال

شاهد  رانيو از جمله در ا ايدر كل دن يمياقل راتييكه به خاطر تغ ميهست يطيپور: امروزه در شرا نيحس

 يخشكسال طيدر شرا ي. حتميبر يبسر م يخشكسال طيدر شرا زيو هم اكنون ن ميهست البيمانند س يمسائل

 يو نوع بهره بردار يدوره خشكسال يدر ط يآب يها تيمحتمل است و تنگناها و محدود البيبروز س زين

گذشته  يدر سال ها ياپيپ يها يمواجه شود. خشكسال ديب با تهدآ يدارياز آب باعث شده است پا

مساله باعث  نيو ا ستندين يمناسب طيمواجه شوند و در شرا يمنف النيما با ب يباعث شده است آبخوان ها

 دهياز مناطق كشور شاهد پد يشده است كه برخ زيمثل فرونشست در كشور ن يگريبروز مخاطرات د

 .ميفرونشست بوده ا

 رياخ يتوجه كرد و خوشبختانه در سال ها يو آبخواندار يزداريبه آبخ ديمخاطرات با نيگذر از ا يبرا

قرار گرفته است و  يخوب يليو كشاورزان مورد استقبال خ ييموضوع توسط جوامع روستا نيا

از مناطق مختلف  يو آبخواندار يزداريآبخ ياجرا يكشاورزان برا ياز سو يمتعدد يها درخواست

 نيا ياسالم يمردم در مجلس شورا ندگانيدر جلسات مختلف، نما يشده است و حت افتيدر ركشو

 ،يو آبخواندار يزداريآبخ ديكرده اند كه با ديداشته و تاك يمطالبه را از دولت و وزارت جهاد كشاورز
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 يكالت ناشتوجه شود نه تنها مش يو آبخواندار يزداريمحور توسعه روستاها باشد. مسلما چنانچه به آبخ

 يبرا يكرد و در مواقع خشكسال يو جمع آور رهيتوان رواناب ها را ذخ يداشت بلكه م مينخواه لياز س

 بانيپشت ،يو آبخواندار يزداريمورد استفاده قرار داد. در واقع آبخ يمصارف مختلف شرب و كشاورز

شود هم موجب  وجهاصل مهم ت نيكه به ا ياست؛ و در صورت ييغذا تيو امن يتوسعه كشاورز

خواهد شد و هم منابع آب و خاك  يمحصوالت كشاورز داتيتول شيخاك، و افزا يزيحاصلخ

 منابع آب خواهد شد. يداريحفاظت شده و موجب پا

 

كنندگان  نيمدنظر تدو ديبا ييدر توسعه روستا يزداريآبخ تيكه محور مييبگو ميتوان ي: پس مميتسن

 ؟قانون برنامه توسعه هفتم واقع شود 

مساله  نيا ،يو آبخواندار يزداريمتعدد آبخ يپور: بله درست است؛ با توجه به آثار و دستاوردها نيحس

 ديبا ييباشد و توسعه روستا ييبه عنوان محور توسعه روستا يو آبخواندار يزداريضرورت دارد كه آبخ

خاص بدان پرداخته  تورموضوع در قانون برنامه هفتم توسعه به ص نيباشد و ا يزداريبا تمركز بر آبخ

 شود.

 

درباره  يجنابعال يابيشده است، ارز نيكشور تدو يتاكنون شش برنامه توسعه برا نكهي: با توجه به اميتسن

 برنامه ها محقق شده است؟ نياهداف ا ايتوسعه چگونه است و آ يدر برنامه ها يعيمنابع طب تيوضع

 ديكه مهم است آن است كه با ياز موارد يكيقانون برنامه توسعه هفتم  نيپور: در تدو نيحس

ها، برنامه  بيچالش ها و آس ييتا با شناسا رديصورت پذ قيبه صورت دق ياز شش برنامه قبل يشناس بيآس

درصد  24  نهات يگفت بر اساس آمار رسم ديبا يزداريبتوان انجام داد. درباره آبخ يو درست حيصح يزير

بخاطر  يكند نيقرار گرفته اند و ا يو آبخواندار يزداريآبخ يتحت پوشش طرح ها ز،يآبخ يها حوزه
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 يبوده است كه نتوانسته است پاسخگو يو آبخواندار يزداريبه آبخ يعدم اختصاص بودجه كاف

 يخيتار يندگباره عقب ما نيباشد و در ا يو خشكسال ليس يبه خصوص مخاطرات ناش يعيمخاطرات طب

 دارد. ازهايبا مطالبات و ن ياديده شده، فاصله زدا صياتفاق اتفاده است و منابع تخص

انجام شود  يو آبخواندار يزداريآبخ اتيهكتار، عمل ونيليم 125در  ديدهد با يباره آمارها نشان م نيا در

اختصاص بودجه هم به صورت قطره  زانيم نياست. البته هم افتهيهكتار تاكنون تحقق  ونيليم 30كه تنها 

 ازيمورد ن يكشد كه كل عرصه ها يطول م ياديز اريزمان بس ه،يرو نيادامه ابوده است و با  يچكان

مساله مدنظر واقع شود  نيا ديواقع شود. در برنامه توسعه هفتم با يو آبخواندار يزداريآبخ اتيتحت عمل

 نهيزم نيها در ا يداشته باشد و عقب ماندگ يتوسعه و جهش مناسب يو آبخواندار يزداريآبخ اتيكه عمل

كمبود منابع  ليانجام شود كه به دل يزداريآبخ اتيعمل ارهكت ونيليم 2ساالنه  ديجبران شود. طبق برنامه با

كشور را  يهكتار از اراض ونيليم 4تا  3ساالنه  دياست. ما با افتهيهكتار تحقق  ونيليم كي يمال

ك كشور حفظ بشود و شود و هم آب و خا داريدر كشور پا ديتول يتا هم كانون ها ميكن يزداريآبخ

 به حداقل برسد. يعيمخاطرات طب

 

 يشما برا هياست، توص يها و اماكن شهر رساختيخسارات به ز راديا لياز مشكالت س يكي: ميتسن

رواناب ها ناظر به قانون برنامه توسعه هفتم  نهيبه تيريآب شرب با مد نيو تأم ليكاهش خسارات س

 ست؟يچ

است  نيها اعتقاد ا رساختيو ز ساتيسكونت گاه ها، تأس دنيند بيو آس ليمقابله با س يپور: برا نيحس

توان از  ياثبات شده است كه م يو اقتصاد يمساله بصورت علم نيكرد و ا تيرياز سرمنشأ مد ديكه با

مقابله نمود و  زين آناز  يناش داتياستفاده نمود و با تهد يو كم آب يرفع خشكسال يها برا البيفرصت س

و  يزداريآبخ«با عنوان  يبرنامه ا ل،يكرد. درباره كاهش خسارات س ليرا به فرصت تبد داتيتهد نيا
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سازمان جنگل ها، مراتع  يزداريتوسط معاونت آبخ »ييو روستا يشهر تيدر جمع ليكاهش مخاطرات س

در مناطق  ليراستا قرار است مناطق در معرض خطر س نيشده است و در ا هيكشور ته يزداريو آبخ

موضوع  نيواقع شود و الزم است ا يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل ياجرا تيتلف كشور در اولومخ

 برجسته شود. زيدر قانون برنامه هفتم توسعه ن

 يداريكشور و ضرورت پا يدشت ها يمنف النيكشور و ب يخاص آبخوان ها طيبا توجه به شرا نيهمچن

 يگريطرح د البيو كنترل س يدر بخش كشاورز ديتول يداريو پا ييمناطق روستا يآب شرب برا نيتأم

 نياشده است كه در  هيته »البيكنترل س يآبرفت ها برا يرو البيو پخش س يآبخواندار«با عنوان 

شده است. لذا موضوع  يهدفگذار يديتول يدشت ها تيمستعد با اولو يهكتار اراض ونيليم 11طرح 

 ياز موضوعات زيشرب ن يو حت يكشاورز يبرا دارياآب پ نيبا هدف تأم البيو پخش س يآبخوندار

 .رديدر قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گ دياست كه با

 

قنوات با  يايمورد توجه واقع شده است، اح يباالدست نيكه اسناد و قوان ياز موضوعات يكي: ميتسن

وضوع در قانون برنامه توسعه هفتم م نيدرباره توجه به ا ياست. نظر جنابعال يو آبخواندار يزداريآبخ

 ست؟يچ

به شهرها  انييو رونق روستاها و كاهش مهاجرت روستا يآبادان يو مرمت قنوات برا ايپور: اح نيحس

و  اياح يكشور برا يزداريدر سازمان جنگل ها و مراتع و آبخ يراستا طرح نيمهم است و اتفاقا در ا اريبس

 40از  شيب حاضراعتبارات مناسب است. در حال  صيبه تخص زايشده است كه ن نيمرمت روستاها تدو

حفظ  نيزم رانيارزشمند ا راثيم نيا ديهزار قنات به طور پراكنده در مناطق باالدست وجود دارد و با

قنوات  نيصورت است كه ا نيواقع شود. در ا يو آبخواندار يزداريآبخ يشود و تحت پوشش طرح ها

قنوات  نكهيو با توجه به ا رديبگ قرارروستاها  يو آبادان ديتواند در خدمت تول يشود و م يم اءيو اح هيتغذ
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قانون برنامه  تيدر اولو ديقرار دارند با بيو تخر يدر معرض خطر نابود يو ترسال يخشكسال طيدر شرا

 اتي. نكته قابل توجه آنكه خوشبختانه عملرديآب قرار گ تيريو مد يعيتوسعه هفتم در بخش منابع طب

قنوات تا  يآب ده شيموثر بوده و شاهد افزا اريچاه ها بس وقنات  يدر آب ده يو آبخواندار يزداريآبخ

هزار قنات در سرتاسر  9از  شيو تاكنون ب ميبوده ا يو آبخواندار يزداريآبخ اتيبا عمل يسه برابر آبده

تحت  ديبا زين گريانده دم يشده و قنوات باق اءياح يو آبخواندار يزداريآبخ اتيكشور با انجام عمل

 .رنديقرار بگ يو آبخواندار يزداريات آبخيعمل يپوشش اجرا

 انيعرفان ياز: مهد مصاحبه
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 نيگزيجا "تيريمد"منابع آب، تيريمد در؛ مطرح شد سنايوگو با ا در گفت

خبرگزاري  – ندهيدر دولت آ يستيز طيشود/استفاده از افراد كارآمد مح"استير"

 10/05/1400ايسنا مورخ 

 

منابع  تيريمد"و  "يزمصرف آب در حوزه كشاور زانيم"، "تينامناسب جمع عيتوز"اعتقاد محققان  به

 رانيمد رانياست كه در ا يدر حال نيو ا روند يبحران آب در كشورها به شمار م يسه عامل اساس "يآب

 .كنند يم استير ت،يريمد يحوزه به جا نيدر ا

واحد  ،يدانشگاه آزاد اسالم يعلم أتيو عضو ه ستيز طيمحقق مح ،ياردجان يرفعت شهمار دكتر

نامناسب  عيتوز"را شامل سه عامل  ايشده در دن جاديا يها يخشكسال ليدل سنا،يا وگو با آستارا در گفت

 ابتدادانست و افزود: در  "يمنابع آب تيريمد"و  "يمصرف آب در حوزه كشاورز زانيم"، "تيجمع

است و  دهينفر رس ونيليم 80كشور به  تيجمع رايمتناسب بود و اخ تيجمع عيتوز زانيآب با م زانيم

 يالزم برا يها ساخت ريز ازمنديامر ن نياست و ا ييمصرف مواد غذا شيموجب افزا تيمعج شيافزا

 است. يتوسعه كشاورز

 رانيا گريد يمصرف آب دانست و اظهار كرد: از سو شيرا موجب افزا يكشاورز تيفعال شيافزا يو

متر مربع و در  هزار 7تا  6حدود  اياست كه سرانه آب در دن يدر حال نيخشك است و ا يجزو كشورها

 .رسد يمتر مربع م 200به حدود هزار و  زانيم نيا رانيا

 6شد:  ادآوريعنوان كرد و  يمصرف آب در كشور را مربوط به حوزه كشاورز زانيم نيشتريب ،يشهمار

كشور صرف مصارف  يدرصد از منابع آب 90و  رسد يم يدرصد از منابع آب كشور به مصرف خانگ 7تا 

 .شود يم يكشاورز

در كشور  يدر كشور، ادامه داد: كشاورز يكشاورز يها تيبا اشاره به فعال ستيز طيمحقق حوزه مح نيا
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و كشاورزان به سمت كشت  ستين كپارچهيكشور  يكشاورز ياست، ضمن آنكه اراض يسنت وهيبه ش

ا كه در ر يزاتياز لوازم و تجه ياريبس شود ياست كه مشاهده م يدر حال نيبر رفتند و ا محصوالت آب

بر مانند هندوانه در  آب ياز محصوالت كشاورز يبرخ يول شوند، يوارد م م،يدار ديكشور امكان تول

 .رسد يم ديداخل به تول

 نيدارد و با صادرات ا ازيآب ن تريهزار ل 4تا  3به  كيهندوانه نزد لوگرميك كيمحقق،  نيگفته ا به

 محصول در واقع كشور در حال صادرات آب است.

 يدانست كه به مصرف ب ييها چالش گريبارش را از د يو مكان يزمان عيدر توز يعدم هارمون ،يرشهما

 م،يندار يبارندگ م،يبه بارش دار ازيكه ن يداد: زمان حيباره توض نيو در ا زند يآب در كشور دامن م هيرو

و  زييدر فصول پا اه يگكه اوج بارند يا به گونه ست،يمتناسب ن زيها ن بارش يمكان عيضمن آنكه توز

 است. يكشاورز يتهاياست كه فصول بهار و تابستان اوج فعال يدر حال نيزمستان است، ا

 م،يمواجه هست تيريبا سوء مد نهيزم نيدر ا نكهيبر ا ديبا تاك يمنابع آب تيريمد تيبا اشاره به وضع يو

 يدرست، منابع آب تيريبا مد ميكمبود آب، بتوان طياست كه در شرا نيمنابع آب در ا تيريگفت: هنر مد

آنكه  يران ما به جاياست كه مد نيا نهيزم نياز مشكالت ما در ا يكي يول م،يكن ريرا دسترس پذ

 وجود دارد. ييها تفاوت استيو ر تيريمد اني. مكنند يم "استير"كنند،  تيريمد

از  يكيشد:  ادآوري شود، يكارها توسط افراد خردمند و متخصص انجام م تيريمد نكهيا انيبا ب يشهمار

 نيو چن كنند يم استير ران،يپرورش داده نشده است و مد رياست كه مد نيمشكالت كشور ا

 سكيحساس و با ر يها كه در پست رود يانتظار م ندهينخواهد داشت و از دولت آ ياثرات ،يكرديرو

 باال، از افراد متخصص استفاده شود.

از افراد متخصص  ديمنابع آب با تيريمد نهيدر زم نكهيا انيب دانشگاه آزاد با يعلم اتيعضو ه نيا

 نهيزم نيآب دارد و الزم است در ا نيحرف اول را در تام يمنابع آب تيريكرد: مد حياستفاده شود، تصر
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 .ميرا داشته باش يبهره بردار تينها م،يدار اريكه در اخت ياز منابع آب

 ييها با احداث چاه يشد: در روزگار ادآورياشاره كرد و  ينيزم ريز يها از آب هيرو يبه برداشت ب يو

ها آب برداشت شده است كه  از آبخوان يا تاكنون به اندازه يول م،يداشت يدسترس ينيزم ريز يها به آب

 كنند. يخوددار قيعم يها مجوز احداث چاه ياز اعطا رانيمد دياست و با قيعم يها به حفر چاه ازين

اجازه دهند  ،يسدساز ياست كه به جا نيمنابع آب ا تيريمد يها از روش يكيكرد:  ديتاك يشهمار

بهتر بود كه از  يسدساز يموارد سد رود شفا رود است كه به جا نينفوذ كند. نمونه ا نيآب به زم

سدها  نيآن است كه هم آب در پشت ا ييسدها نيچن تياستفاده شود. مز نيو سنگ چ يخاك يسدها

به  گريد يها آب در بخش ،يروش نيوجود دارد. در چن نيكان نفوذ آب در زمو هم ام شود يجمع م

 .شود يصورت چشمه خارج م

از كشورها  يگفت: برخ نه،يزم نيدر ا شرفتهيپ يها يبر ضرورت استفاده از فناور ديمحقق با تاك نيا

 ديآب شرب تول ايكن، از آب در نيريآب ش يها ستمياز س يريرا داشتند و با بهره گ رانيا يآب طيشرا

 شده است.  نيريبه آب ش ليروش آن است كه آب شور تبد نيا تيكردند. مز
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متر  ونيليم 800و  ارديليم كي انهيسال خروج استان اصفهان: ندگانيمجمع نما سيرئ

 10/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  -مكعب آب از استان اصفهان

 

متر  ونيليم 800و  ارديليم كي انهياستان اصفهان از خروج سال ندگانيمجمع نما سي/اصفهان رئسنايا

 ونيليم 600و  رميتر مكعب آب از سمم ونيليم 200و  ارديليم كيمكعب آب از استان خبر داد و گفت: 

 شود. يخارج م دونشهريو فر دنيمتر مكعب آب از فر

استان اصفهان كه امروز  ندگانيجلسه مجمع نما نيهفدهم هيدر حاش يالرگان يناصر موسو دياالسالم س حجت

در  ديآب شد و كمبود يبحران تيمردادماه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: باتوجه به وضع 10(

 برود. گريد يوجود داشت به استان ها يزيسد احداث كنند و اگر سرر دياستان اصفهان، مسئوالن مربوطه با

كه آب از استان خارج شود، گفت:  ستيروا ن ميخودمان محتاج آب هست يوقت نكهيبا اشاره به ا يو

 ت،يريذشته بر اثر سوء مدگ يسال ها يبحران آب در صدر مسائل استان قرار دارد كه متأسفانه ط

 .ميشده ا يدچار مشكالت جد هيرو ياساس و ب يب يو مجوزها رمجازيغ يبرداشت ها

 يداريحقابه كشاورزان استان اصفهان كه قبل از انقالب خر نكهيا انيفالورجان در مجلس با ب ندهينما

 زين يرقانونيغ يوزهامج يكسريواگذار شده، افزود:  گريد يكرده بودند به صنعت و شرب و قسمت ها

آب  نيتأم شدهموضوع باعث  نيحقابه باالدست هم نشده است. ا تيدر باالدست داده شده كه بعضا رعا

 ينيب شيپ تيهزار نفر جمع 500 يبرا يدنيآب آشام يو شرب استان دچار چالش شود. زمان يكشاورز

 يهزار نفر در استان زندگ 200و  ونيليم 5از  شيب يسرشمار نيكه براساس آخر يشده بود، درحال

كه انگ  ياستان رباعث شده د طيشرا نيسخت است. ا اريعده بس نيا يآب شرب برا نيكنند و تام يم

 شود. يبه آن خورده با تانكر به منازل مردم آبرسان يبرخوردار

 حيمتر مكعب آب از استان اصفهان اشاره و تصر ونيليم 800و  ارديليم كيبه خروج  يالرگان يموسو
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متر مكعب  ونيليم 600شود و  يخارج م رمياز سم انهيمتر مكعب آب سال ونيليم 200و  ارديليم كيكرد: 

 ديمربوطه با النشود كه در درجه اول حق مسلم مردم استان است. مسئو يخارج م دونشهريو فر دنياز فر

 ميخودمان محتاج هست يبرود، اما وقت گريد يوجود داشت به استان ها يزيسد احداث كنند و اگر سرر

 آب از استان خارج شود. نيكه ا ستيروا ن

احداث سد  يكرده اند برا يو مردم استان اعالم آمادگ ميبرگزار كرده ا يخاطرنشان كرد: جلسات متعدد يو

. طبق گفته ميخواه ينم يپول چيشود كه مردم و كشاورزان سهامدار آن باشند و از دولت ه سيتاس يشركت

 .مينگرفته ا ليتحو يآب چياما هنوز ه ميمتر مكعب آب طلب دار ارديليم 7 رو،يان وزارت نكارشناس يبرخ

 زديو نه صنعت به  دنيآشام يشد آب برا ليتونل سوم تكم يشد: قرار بود وقت ادآوريمجلس  ندهينما نيا

 يت و طرف زديزده شده آب به  نيكلنگ تونل سوم كوهرنگ به زم نكهيكه همزمان با ا يبرود، درحال

 سهم اصفهان كم شد. رياخ يسال ها

تمام شده آب را به  متيدر استان، گفت: قرار بود صنعت ق يبا كم آب يدر مورد صندوق سازگار نيهمچن يو

پرداخت شود كه حقابه آنها را دولت بدون اجازه واگذار كرده  يصندوق پرداخت كند تا به كشاورزان نيدولت و ا

 به كشاورزان پول داده شد. ريبار در طول چند سال گذشته آن هم با تأخ كينشد و فقط  ييبود، اما متاسفانه اجرا

در استان باز است، اما  يبا كم آب يو تفحص از صندوق سازگار قيافزود: پرونده تحق يالرگان يموسو 

 عمل كنند. شانيبه قول ها ميداده اند كه منتظر ييقول ها

العموم ورود  يبه عنوان مدع ميانتظار دار ياز دستگاه قضائ نكهيا انياستان با ب ندگانيمجمع نما سيرئ

كه خسارت و  مياوريو به اصفهان ب ميكن نيريش ايآب را از در لومتريهزار ك رياز مس ديكنند، گفت: چرا با

ببرند و ما  گريد يبه جا اكه در استان وجود دارد ر يهم داشته باشد، اما آب يطيمح ستيمشكالت ز

 .ميدر استان خودمان استفاده كن مينتوان
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سكه  كي يدو رو يو خشكسال البيس ران؛يمنابع آب ا تيريبر اساس اعالم شركت مد

 رهي/ حجم ذخميمرطوب، پرآب نگه دار يسالها يسدها را در انتها ميتوان يهستند/ نم

خبرگزاري خبر فوري  – است يحداكثر تا سه سال آب انيجر ميسد كرخه قادر به تنظ

 11/05/1400 مورخ

 

از متوسط آورد  شتريب اريبس 99و  98 يدست سد كرخه در سالها نييمصارف پرآب طلب در پا يبارگذار

 يموجود مخزن برا رياز ذخا يهر سال مقدار ان،يجر يدو سال عالوه بر ورود نيرودخانه بوده است. درا

 شده است. يمصارف استفاده م نيتام

به قلم  "فاجعه آب درخوزستان تازه شروع شده است" تريبا ت يبر فوردر خ يادداشتيدنبال انتشار  به

 تيريشركت مد يو روابط عموم يامور اجتماع ران،يمنابع آب ا تيريعامل اسبق مد ريمد يالماسوند

 است: ريما ارسال كرد كه به شرح ز يرا برا يحاتيتوض رانيمنابع آب ا

 ي، استان خوزستان م99و  98 يسالها يآب يانهايو جر يبارش طيمتن اشاره شده است كه با شرا در

 يكه برا يدر صورت دينما نيدست را تام نييمصارف پا يتمام يمشكل چيسال بدون ه 5-4توانست تا 

ن يلزوما چن يمنابع آب واضح و مبرهن است كه به لحاظ فن يزيكارشناسان و متخصصان برنامه ر

 گردد. ينمودن افكار عمومتواند باعث گمراه  يو م ستين حيصح ياستدالل

در دسته  يكارون و سد مارون از نظر تخصص يا رهيزنج ياستان خوزستان شامل سد دز، سدها يسدها

مصارف و  نيسدها جهت تام نيا رهيكه حجم ذخ يمعن نيبه ا رند،يگ يقرار م يدرون سال يسدها

و  نياز ا شيمنابع آب ب رهيو ذخ باشد يدو سال م اي كي يبرا انيجر ميدست قادر به تنظ نييپا يازهاين

 يسدها برا نيمنابع آب در ا رهيتفكر كه امكان ذخ نيباشد. لذا ا ينم ريتر امكان پذ يمدت طوالن يبرا

 و غلط است. يرفنيغ دگاهيد كيوجود دارد، اصوال  ندهيسال آ 5 اي 4مصارف 
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است كه  نيسال، ا 5 اي 4 يرااستان خوزستان ب يمنابع آب در سدها رهيعدم امكان ذخ يدوم برا ليدل

به  يهر سال آب يمنابع آب در انتها يزيسكه هستند. معموال برنامه ر كي يدو رو يو خشكسال البيس

و  ليس نتواما سكيكه حجم و تراز مخازن سدها با در نظر گرفتن كاهش ر رديگ يصورت م يگونه ا

وقوع  سكيدر نظر گرفته شود. ر اديزكه احجام  يدر صورت ،يدر نظر گرفته شود. به عبارت يخشكسال

مرطوب كامال پرآب نگه  يسالها يموضوع كه سدها در انتها نيو بالعكس. لذا ا ابدي يم شيافزا البيس

سدها در شروع آن  ريحجم ذخا نكهيبا وجود ا 98سال  البيكامال غلط است چه بسا در س زيداشته شوند ن

نكردن  هيمتخصص در خصوص تخل ريتهام توسط افراد غا نيحد ممكن بود، ا نيتر نييدر پا يسال آب

 .ديگرد يزودهنگام مخازن مطرح م

حداكثر  انيجر ميسد قادر به تنظ نيا رهيمتفاوت است و حجم ذخ يخصوص سد كرخه موضوع كم در

به صورت توامان  زيمنابع و مصارف حوضه آبر ديموضوع با نيدرك ا يباشد. برا يم يتا سه سال آب

 دهيدست سد كرخه به ثبت رس نييركورد كشت شلتوك در پا نيشتريب 99و  98در سال  شود. يبررس

 ياطالع بوده است. بارگذار يموضوع ب نياز ا ادداشت،يمحترم  سندهيرسد نو يكه به نظر م تاس

از متوسط آورد رودخانه  شتريب اريبس 99و  98 يدست سد كرخه در سالها نييمصارف پرآب طلب در پا

 جودمو رياز ذخا يهر سال مقدار ان،يجر يدو سال عالوه بر ورود نيكه درا يمعن نيبه ا بوده است.

 شده است. يمصارف استفاده م نيتام يمخزن برا

در استان خوزستان و كشت  99و  98 يكشت به صورت گسترده در سالها يالگو رييتغ يبه طور كل 

تعادل منابع و مصارف بوده است. به عنوان  بر هم خوردن ياز عوامل اصل يكيشلتوك در استان،  عيوس

 ظرهزار هكتار شلتوك در استان خوزستان كشت شد كه به ن 200از  شيب 98-99 ينمونه در سال آب

 محترم مغفول مانده است. سندهينو ديموضوع از د نيرسد كال ا يم
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ه با مقابل يموثر برا يراهكار ز؛يجامع حوزه آبخ تيريقانون مد|»يزداريمعجزه آبخ«

 11/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –يي ابانزايب

 

دارد كه  رانيدر ا ييابانزايبدر مقابله با  يموثر ارينقش بس زيجامع حوزه آبخ تيريو مد يزداريآبخ

 شود. ينم يمساله مهم توجه چندان نيمتاسفانه به ا

 يا افتهيزوال  ستميدر اصطالح به اكوس ابانيب ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 در حال از دست دادن است.  اياز دست داده  ايخود را  كيولوژيب ديتول ليشود كه پتانس ياطالق م

 ياراض يستيز ديبا كاهش توان تول يعيطب يها ستيزوال ز ن،يسرزم بيتخر نديبه فرا ييابانزايب نيهمچن

شود.  ياطالق م يطيو مح ياز عوامل انسان يمرطوب ناش مهيخشك و خشك ن مهيدر مناطق خشك، ن

لب به انواع غا يهوا يو الگو ييايجغراف تيموقع لهيها را به وس ابانيب كايآمر يشناس نيسازمان زم

كرده  ميتقس انهيعرض م يها ابانيو ب يتجارت يبادها ،يقطب ،يمونسون ،يساحل ،يباران پناه يها ابانيب

 است.

 

 ييابانزايب يها و شاخص ها يژگي** و

 عبارت است از: ابانيب يها يژگيو

دو برابر بارش از  شيب بيقر ري. تبخاديز ريباال و تبخ يدما د،يشد ي) بارش كم، دامنه نوسان دماالف

 يشود. البته در مورد محدوده بارش نظرات مختلف يمحسوب م شيو فرسا بيتخر ياست و باد عامل اصل

 وجود دارد:

 متريليم 250با بارش كمتر از  مناطق 

 متريليم 200با بارش كمتر از  مناطق 
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 متريليم 100تا  50با بارش  مناطق 

 متريليم 50با بارش كمتر از  مناطق 

اند  قرار گرفته يو جنوب يدرجه شمال 30تا  15 نيها اغلب ب ابانيو پراكنده. ب ريفق اريبس ياهي) پوشش گب

مناطق كم شده و هوا  نيبخار آب در ا ن،ييتروسفر به پا يخشك از باال يهوا يها انينزول جر ليو به دل

 گردد. ياز حد خشك م شيب

 هستند. افتهيكم تحول كم و اغلب جوان  يمواد آل يمناطق دارا نيا ي) خاك هاج

 

 است يابانيب رانيدرصد مساحت ا 55از  شي** ب

شناخته شده است كه  رانيا ييابانزدايتوسط دفتر ب يابانياستان كشور به عنوان مناطق ب 17حال حاضر  در

طبق مطالعات انجام شده با   نيكنند. همچن يم يزندگ ينواح نيدر ا رانيا تيدرصد جمع 70حدود 

 ونيليم 93تا  86حدود  ،يشناس نيخاك و زم ،يژئومورفولوژ ،ياهيپوشش گ م،يل اقلعام 5 بيترك

 است. يابانيب مهيو ن يابانيدرصد مساحت كشور ب 50از  شيدهد كه ب يم ليتشك يابانيمناطق ب رانيهكتار ا

 

 ييابانزايعامل ب نيمنابع آب؛ مهمتر تيري**سوء مد

نقش  يعيدرصد عوامل طب 20و  يعنصر انسان ييابانزايمل بدرصد عوا 80به  بيگفته دانشمندان قر طبق

در كشور به گفته  يو خشكسال ييابانزايبخصوص ب يعيو مخاطرات طب ايعامل بال نيدارند. مهمتر

به  توان يم ييابانزايب گريمنابع آب است. از جمله عوامل د تيريكارشناسان و صاحبنظران، سوء مد

 قياز طر ينيرزميز يآب ها يآلودگ ،ينيرزميآب ز يز سفره هاا هيرو يبرداشت ب ت،يجمع شيافزا

برداشت ناموزون از معادن،  ،ياراض يكاربر عيو سر ديشد رييتغ ،يو كشاورز يشهر ،يصنعت يپساب ها

 اشاره كرد. يكشاورز ينادرست اراض تيرينامناسب مراتع و مد تيريمد
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 يتيهزار خانوار بهره بردار با جمع 920بق آمار مفرط است. ط يچرا ييابانزايعوامل موثر در ب گريد يكي

مشخص كند كه مرتع  ديبا شيرو پا نياز مراتع هستند. از ا ينفر دستندركار بهره بردار ونيليم 5حدود 

از معضالت مراتع  يا عمدهبخش  ستنديكه مرتع دار ن ي. طبعا با ابطال پروانده افرادستيك يدار واقع

 شود. يبرطرف م

 

 ييابانزايمقابله با ب يبرا زيجامع حوزه آبخ تيريمال مد** ضرورت اع

موثر  ياز راه ها يكي م،يمواجه هست ايو دن رانيدر ا ييابانزايب دهيپد ندهيامروزه با رشد فرا نكهيتوجه به ا با

قانون در مجلس  نيا بياست  تصو زيجامع حوزه آبخ تيريو مد يزداريآبخ ،ييابانزايمقابله با ب يبرا

از  ياري. به اذعان بسرديگ ينم رتمساله مهم صو نيبه ا ياست كه متاسفانه توجه چندان يسالما يشورا

از منابع آب و خاك كشور به  يبهره بردار ران،يا يعيشكننده طب طيكارشناسان ضرورت دارد كه در مح

ائل آب به مس ينگر يو از بخش رديصورت پذ زيآبخ يحوزه ها كپارچهي تيريو در قالب مد يطور اصول

خارج شده و مسائل حوزه ها به صورت  ها،استان  ياسيصرفا در محدوده س يريگ ميو خاك و تصم

 دست با هم در نظر گرفته شود. نييدست و پا انياز باالدست، م كپارچهي

 

 رانيدر ا ييابانزدايمقابله با ب يبرا ينشهاداتي** پ

ارائه  ابانيمرتبط با ب يها تيفعال تيو بهبود وضع ييابانزايب دهيمقابله با پد يبرا يشنهاداتيپ انيپا در

 عبارت است از: شنهاداتيپ نيشود ا يم

 و اختصاص بودجه و اعتبارات  ييابانزدايب يدر طرح ها يو آبخواندار يزداريبه آبخ توجه

 مناسب به آن

 انابيمناطق در معرض ب يبرا يمراقبت يو توسعه اطالعات و نظام ها يآگاه يها نهيزم تيتقو 
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 ها ستمياكوس نيا يو اجتماع ياز جمله ابعاد اقتصاد يو خشكسال ييزا

 يتوسعه مل يو لحاظ كردن آنها در طرح ها و برنامه ها ييزدا ابانيهمه جانبه ب يبرنامه ها توسعه 

 يطيمح ستيز يمل يو طرح ها

 جنگل ها و مراتع يايو اح يحفاظت خاك، جنگل كار قياز طر نيزم بيبا تخر مبارزه 

 ياريخود بياز جمله ترت يمقابله با خشكسال يبرا يجيو بس يهمه جانبه جبران يبرنامه ها وسعهت 

 يطيمح ستيمربوط به آوارگان ز يبرنامه ها يو طراح يمناطق در معرض خشكسال يبرا

 با تمركز بر كنترل  يطيمح ستيو آموزش ز يعموم ياريو هم يو ارتقا سطح همكار قيتشو

 يآثار خشكسال تيريو مد ييابانزايب
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 12/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – در البرز ينيرزميز يها سطح آب يمتر 21افت 

 

از افراد  ياريارزان بس يژالبرز گفت: با وجود انر يا آب شركت آب منطقه هيمطالعات پا ري/البرز مدسنايا

كه  كارند يم يو با آن محصوالت كشند يم رونيب يمتر 200آب را از عمق  ق،يعم يها با حفر چاه

 ندارد. يضرورت

در استان البرز، گفت: در سال  رمجازيچاه غ 9000با اشاره به وجود  سنا،يدر گفت و گو با ا ينقد ديسع

 ان پلمب شده است.در است رمجازيچاه غ 500به  كيگذشته نزد

از رفتارها در قبال آب از  يارياست بس ازيتخلف و جرم تفاوت وجود دارد و ن نيب نكهيا انيبا ب ينقد

جرم نباشد و فقط تخلف  رمجازيكه حفر چاه غ يكند، افزود: متأسفانه تا زمان رييتخلف به جرم تغ

از افراد  ياريبس زانار يبا وجود انرژ طيشرا ني. در اميها هست چاه نيمحسوب شود ما شاهد تكرار حفر ا

كه  كارند يم يو با آن محصوالت كشند يم رونيب يمتر 200آب را از عمق  ق،يعم يها با حفر چاه

 ندارد. يضرورت

متر  21در البرز حدود  ينيرزميز يها سطح آب ر،يسال اخ 30 يباعث شده ط يرفتارها نيادامه داد: ا يو

و آب  شود يكه برداشت از آن صورت گرفته فشرده م يآب سطح نيتن ارف نييكند. با پا دايكاهش پ

 .خورد يدر آن را نخواهد داشت و مرگ آبخوان رقم م رهينفوذ و ذخ تيقابل گريد
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سايت خبري تابناك مورخ  – كه در راه است يزلزله خاموش ن؛يفرونشست زم

13/05/1400 

 

 رييمانند تغ يشود، البته موارد تيريمنابع موجود اعم از منابع آب و خاك مد يخشكسال طيدر شرا ديبا

 موثر است. يخشك جاديبر ا زين نيو گرم شدن كره زم مياقل

 
 

 ينيرزميز يها از آب هيرو ياستفاده ب ،نامند يرا زلزله خاموش م نيگزارش تابناك، معضل فرونشت زم به

چهارمحال و  يها دشت يدر حال حاضر تمام شود، يمحسوب م ندهيحال و آ يبزرگ برا اريبس يمعضل

 كرده است. ديدموضوع را تش نيا زين رياخ يها يهستند و خشكسال نيفرونشت زم دهيگرفتار پد ياريبخت

شده  ليتبد ياريچهارمحال و بخت يبرا يعيمخاطرات طب از يكيبه  رياخ يها در سال نيفرونشت زم دهيپد

شده است، اگر  دهيپد نيا ديسبب تشد هيرو يب يها و برداشت ينزوالت جو رياست، كاهش چشمگ



   

 

 

114 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 هو ممنوع يبحران يها در دشت نياز فرونشست زم يريجلوگ يبرا يا مسئوالن در حال حاضر چاره

 خواهد كرد. دايپ ينياز گذشته نمود ع تر شيب ديتهد نيقطعا ا شند،ياندياستان ن يبحران

اظهار كرد: امروزه كشور  ن،يدر خصوص عوامل موثر در فرونشت زم سنايوگو با ا در گفت يفتاح اهللا روح

حاكم خواهد  رانيدر ا زين يمدت طوالن يموضوع برا نيمواجه شده است كه ا يخشكسال دهيبا پد رانيا

در آن منطقه  يسالخشك يمتماد انيكه سال شود يفرما م طقه حكممن كيدر  يزمان يماند، در واقع خشك

 رخ دهد.

منابع موجود اعم از منابع آب و  يخشكسال طيدر شرا ديافزود: با رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

 موثر است. يخشك جاديبر ا زين نيو گرم شدن كره زم مياقل رييمانند تغ يشود، البته موارد تيريخاك مد

 رانيدر نقاط مختلف ا يبارندگ زانيانجام شده بر آمار موجود از م يها يادامه داد: بر اساس بررس يو

 اديز رانيدر ا يبارندگ زانيم ارينشده و در واقع انحراف از مع جاديها ا بارش زانيدر م يمعنادار رييتغ

كاهش  نيزان كم بوده و بنابرايم نيا گريد يها سال يو در برخ اديز يبارندگ زانيم يدر سال يعنياست، 

 وجود ندارد. يبارندگ زانيدر م يريگ چشم

 يكيخاك كه  تيبا محور ينيسرزم شيبراساس آما رانيموجود در ا يها يزير عنوان كرد: برنامه يفتاح

 ياساس يازهاياز ن يكيتوسعه در كشور  نيهمچن رد،يگ يموجود است، صورت نم يها نهاده نياز مهم تر

به منابع آب  يكمتر يتگكه وابس رديدر دستور كار قرار بگ يا بوده كه توسعه نياقدام ا نيهتراست، اما ب

 .شود يانجام م هيرو يبرداشت ب ينيرزميز يها داشته باشد، متاسفانه امروزه از آب

ها مانند اصفهان،  استان يمنابع آب دانشگاه شهركرد خاطرنشان كرد: در برخ قاتيمركز تحق سيير

كارشناسان كه در  يشده است و متاسفانه برخ ليتبد يبحران اجتماع كيو ... كمبود آب به  خوزستان

كه  كنند يموضوع توجه نم نيو به ا ستنديبرخوردار ن ياز دانش كاف كنند يخصوص اظهارنظر م نيا

 است. وستهيپ گريكديبه  ينيرزميو ز يمنابع آب سطح ستميس
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و رودخانه كارون در  ميبه تاالب چادگان، هورالعظ يمنته يها رودخانه ياضافه كرد: كاهش دب يو

است  نيعمده ا لياز دال يكيبلكه  ست،يها در سال گذشته ن بارش زانيكاهش م ليتنها به دل يجار سال

 قيعم يها چاه فرو ح دهد يم ليباال دست تشك ينيرزمياز منابع آب ز يها را زهكش رودخانه هيپا يكه دب

 .شود يها م رودخانه هيپا يدر دب رييه تغمنجر ب يرقانونيو غ

 قياز طر قتيها درحق رودخانه هيپا يكرد: دب حيمنابع آب دانشگاه شهركرد تصر قاتيمركز تحق سيير

 ،ينيرزميرفتن سطح آب ز نييكه با پا يزمان شود، يم نيها تام و چشمه ينيرزميمنابع آب ز يزهكش

 .كند يم دايپ يريكاهش چشمگ زيمانند كارون ن ييها رودخانه هيپا يها خشك شوند، قطعا دب چشمه

 ياست، افراد ينيرزميز يها كاهش آب لياز دال گريد يكي زين يا حوضه نيكرد: انتقال آب ب انيب يو

 كهياند، درحال رودخانه را سرلوحه كار خود قرار داده يها البيس كنند، يم هيآباد را توج كه طرح بهشت

از  يبخش نيبوده، بنابرا ليخامر د نيرودخانه در ا هيپا يدست ندارند و دب نيياپ هيدر تغذ ينقش ها البيس

 لياست، اما بخش عمده آن به دل يا حوضه نيحوزه متاثر از انتقال آب ب نيبروز مشكالت در ا ليدال

 .دهد يمنابع آب رخ م يداريناپا

سفره آب  كياگر از  خشك مهيخشك و ن نيسرزم كيدر  يعنيمنابع آب  يدارياظهار كرد: ناپا يفتاح

صفر نشد  ينيرزميسفره آب ز نيا زانيساله آب برداشت شود و اگر م 10 ايدوره پنج  كيدر  ينيرزميز

 كي نيا نصورتياسفره دچار افت شد، در  نيبا هم برابر نشد و ا هيتغذ زانيبرداشت آب با م زانيم يعني

 .ستين يزير انجام برنامه يبرا يداريمنبع آب پا نيا دهد يشاخص است كه نشان م

 رزا،يدشت فالرد، خانم زين ياريافزود: در چهارمحال و بخت رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

 25تا  20حدود  ينيرزميز يها سه تا چهار دهه گذشته سطح آب يط يفرادنبه و بلداج ددشت،يسف ار،يك

 كند يبا مشكل مواجه م ها برنامه يبرداران را در اجرا بهره كه نياتفاق عالوه بر ا نياند، ا كرده دايمتر افت پ

 .ديدست هم بحران به وجود آ نييكند و در پا دايها كاهش پ رودخانه هيپا يدب شود يباعث م
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موضوع  نيقرار نگرفته ا رانيدر ا زانير كه مورد توجه مسئوالن و برنامه ياز موارد يكيكرد:  حيتصر يو

انجام  ديتول نديمصرف شده در فرآ يها نهاده يتمام متيمحصول، محاسبه ق كي دياست كه زمان تول

 .شود يشده، محاسبه نم صرفمحصول م ديتول يكه برا يآب زانيو م نهيهز نديفرآ نياما متاسفانه در ا شود، يم

ن فرآورده در نيتر آب به عنوان مهم يبرا يارزش چيه يديتول يندهايدر فرآ قتيكرد: در حق انيب يفتاح

محصوالت خود دقت  ديموضوع باعث شده كه كشاورزان و صنعتگران در تول نيو ا شود يظر گرفته نم

 مصرف آب نداشته باشند. ييالزم را در باال بردن راندمان و كارا

 ليبه دل رانيا يمنابع آب دانشگاه شهركرد افزود: متاسفانه در بخش كشاورز قاتيمركز تحق سيير

 يمحصول از تمام لوگرميك كي ديتول يمقدار متوسط آب مصرف شده برا ،ييخاص آب و هوا طيشرا

 0/9تا  0/6 بايگندم تقر لوگرميك كي ديتول يبرا يآب مصرف ياست، متوسط جهان شتريب اينقاط دن

گندم  لوگرميك كيتا  شود يمترمكعب آب مصرف م 1/6حدود  رانيدر ا كهيمترمكعب است در حال

 شود. ديتول

آب،  ونيسيكم سيدر سمت مشاور رئ ياسالم يمجلس شورا يبنده در دوره قبلادامه داد:  يو

از متخصصان  ونيسيكم نيا ينفر اعضا 12انتظار وجود داشت كه  نيبودم و ا يعيمنابع طب ،يكشاورز

 ونيسيكم نيكدام از افراد حاضر در ا چيباشند، اما متاسفانه ه يعيمنابع طب ايو  يحوزه آب، كشاورز

 ليتشك ونيسيكم ديكشور با كيدرخصوص منابع آب  يريگ ميتصم يه را نداشتند، براتخصص مربوط

 باشد. يمرتبط كامال تخصص ونيسيكم كيشده 

و فرونشست  البيمانند س ياز مشكالت يريجلوگ يبرا شود يگذشته گفته م يها عنوان كرد: از سال يفتاح

 ياهيپوشش گ اياح ،يدار مرتع ،يزداريآبخ اتيلعم قياز طر زيآبخ يها حوضه يكيدرولوژيتوان ه ديبا نيزم

امروزه در كرمان، زاهدان  جهيدر نت و شود يهشدارها نم گونه نيبه ا يشود، اما متاسفانه توجه ايو ... حفظ و اح

 .ديآ يم ديپد ينيرزميفرونشست آب ز ياريدر چهارمحال و بخت ايو  دهد يرخ م البيو ... س
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و  ستانيمانند كرمان و س ييها شد: در استان ادآوريدانشگاه شهركرد منابع آب  قاتيمركز تحق سيير

 اتيعمل يبا اجرا كهيرخ داد در حال البيمدت گذشته س يهستند، ط ديشد يآب بلوچستان كه دچار كم

 كرد. ليرا به فرصت تبد البيس توان يم يبه راحت يزداريآبخ

تصادف و  راياست، ز يسوز آتش ايو  نيماش مهيمانند ب يردارياقدامات آبخ قتيگفت: در حق يو

در  كهيزمان زين يزداريرخ دهد، در آبخ يهر شخص يبوده كه امكان دارد برا يازجمله اتفاقات يسوز آتش

ظاهر  راقدامات د نيسال ا نيچند يممكن است ط شود، يو ... ساخته م يا رهيذخ يباالدست بندها

 يها به سمت سفره البيس تيعمل و امكان هدا مهيب ينوعمانند  البيناكارآمد باشند، اما هنگام وقوع س

 .شود يم ليفرصت تبد كيبه  البيس ديو در واقع تهد كنند يرا فراهم م ينيرزميآب ز

وجود دارد و  يفيضع يها آبخوان ياريمرتفع مانند چهارمحال و بخت يها اظهار داشت: در استان يفتاح

درصد  80چهار دهه گذشته حدود  يند، اما متاسفانه طبرخوردار هست يها از ضخامت كم آبخوان نيا

 جهينت رو د شود يم نيمحدود بوده تام اريكه بس ينيرزميز يها آب قيمصارف آب در استان از طر

 شده است. ياز آب خال ينيرزميز يها سفره

 ليدلمصرف شود به  ينيكه آب سفره زم ياضافه كرد: زمان رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

اما معضل  كند، ينشست م نيزم جهيدر نت شود، يسفره منافذ مسدود م ييبار خاك موجود در سطح باال

به سمت  بآ تيو هدا يدر صورت وقوع بارندگ يها حت مسدود شدن حفره لياست كه به دل نيتر ا مهم

 وجود ندارد. ينيرزميسفره آب ز يايامكان اح يزداريآبخ اتيعمل قيسفره از طر نيا

قبل از  ينيرزميز يها آب سفره هيرو ياز برداشت ب يريضمن جلوگ ديبا نيكرد: بنابرا انيب انيدر پا يو

 .ميها اقدام كن آن يايها، نسبت به اح مسدود شدن حفره ليبه دل ينيرزميز يها مرگ كامل سفره
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 14/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  - انتقال آب كارون كدامند؟ يها سدها و تونل

 

 يرانيو تنها رودخانه قابل كشت لومتريك 890 يكشور به بلندا  رودخانه نيتر پرآب و  نيتر بزرگ كارون

 است. آن اجرا شده يرو يو انتقال آب متعدد يسدساز يها بوده كه تاكنون طرح رانيا

متر مكعب بر بستر كارون ساخته شده و  ارديليم 18از  شيب شيسد با گنجا 29تاكنون  سنا،يبه گزارش ا

 است: ريها به شرح ز طرح نيا نيتر از مهم يچند طرح سد و انتقال آب از كارون اجرا شده كه برخ

اخته شد و متر مكعب س ونيليم 120 شيبا گنجا كيسد و تونل انتقال آب كوهرنگ  1332سال  •

اكنون سد و تونل انتقال آب  يعني افتي شيمتر مكعب افزا ونيليم 300به  شيگنجا نيبعدها ا

 .دارد يمتر مكعب آب از باالدست رودخانه كارون برم ونيليم 300  »كيكوهرنگ «

متر مكعب  ونيليم 135احداث شد و بنا بود كه  1364در سال  زين» كوهرنگ دو«سد و تونل انتقال آب  •

 .ديمتر مكعب رس ونيليم 250به  زانيم نيا 1366ب را از باالدست حوضه كارون بردارد اما در سال آ

متر مكعب آب از باالدست رود  ونيليم 181 زيو انتقال آب از دز به قمرود ن يطرح سد كوچر •

 .كند يو به قم منتقل م دارد يدز برم

 ياجرا اتيرودخانه كارون است. عمل يرو رانيا يسدها نيتر از بزرگ يكيكه  ايسد گُتوند عل •

در سال  گريشد و بار د يريافتتاح و آبگ 1390در سال  كباريآغاز شد و  1376طرح در سال  نيا

 متر مكعب است. ونيليم 82و  ارديليم 5سد   نيافتتاح شد.  حجم كل مخزن ا 1392

 ر دست ساخت است.متر مكعب د ونيليم 365 شيبا گنجا»  كوهرنگ سه«سد و تونل انتقال آب  •

 600و  ارديليم 1 شيبا گنجا زين ياريسد بهشت آباد در شهرستان اردل استان چهارمحال و بخت •

و كرمان آب را  زديمتر مكعب در دست ساخت و قرار است با سه خط انتقال به اصفهان،   ونيليم

 برساند.  يو فوالد يفلز عيبه صنا
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 – جمهور سيرئ يبه دست آقا برسد ؛رانيحل بحران آب در ا يبرا ييها راهكار

 14/05/1400خبرگزاري فرارو مورخ 

 

كه امروز با  يمهم است. معضالت يليمسائل خ يريگ شكل يخيدرك مسائل آب توجه به بستر تار در

شكل  خيدر طول تار يكيو تكنولوژ ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيبستر س كيدر  ميهست ريها درگ آن

 .دياز مسائل رس يدرست فيسابقه به تعر نيبدون توجه به ا توان ياند. نم گرفته

در روزنامه شرق  يادداشتيدر  مدرس تيآب دانشگاه ترب تيريو مد يگروه مهندس اريدانش يباقر يعل

 حال نيع و در نيتر از مهم يكيمواجه است.  ياديز يها در آغاز كار خود با چالش زدهمينوشت: دولت س

 ،ياقتصاد ،ياسيس هابعاد گسترد ،يها، معضالت مربوط به آب است كه عالوه بر بعد فن چالش نيتر دهيچيپ

 كرده است. دايپ يتيامن يو حت ياجتماع

معضالت هرچه زودتر  نياست كه ا نياند، هم انتظار جامعه ا گرفتهكه تا به امروز شكل  يعيروند وقا با

انتظار را در مردم باال برده  نيخود ا يانتخابات يها محترم جمهور در برنامه سيوفصل شوند و هم رئ حل

ها را كه معموال  با آن متناظر ياجرائ يها ها و راهكار كشور و راهبرد ياز معضالت آب ياست. اگر فهرست

 يا كه نكات تازه ميشو يمتوجه م م،يمورد توجه قرار ده شوند، يم شنهاديمختلف پ يافل تخصصدر مح

 كشف شده باشند. يتازگ كه به ستندين

 يها دستگاه ريو سا رويها و اقدامات وزارت ن و برنامه شدند يمطرح م نيعناو نيادوار گذشته هم هم در

روند مسائل  نجاياست كه چرا تا به ا نيبرسند. سؤال اامور  نيجهت بوده است كه به ا نيمرتبط هم در ا

در  يمواجهه با معضالت آب يكه برا يهم شده است؟ در اسناد تر دهيچينكرده است و اوضاع پ دايبهبود پ

 جيشده است كه نتا يط يابيو راهكار يشناس انگارانه مسئله ساده ريمس كياند،  شده هيادوار مختلف ته يط

 اند. نداشتهدر بر  يقبول قابل
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درباره  يكه باور قبل ميريبپذ ديداد. با يراتييدر نظام باور و معرفت تغ ديبا يعمل جهينت كيحصول به  يبرا

 يو مدل ذهن يو با همان نظام فكر يو سطح قبل هيكه هنوز از همان زاو يمسائل اشكال داشته است. مادام

داشت. به قول  رييتوان انتظار تغ ينم عتايطب حاصل نخواهد شد و يديجد صيشود، تشخ ستهيبه مسائل نگر

 .»ديد ديبا گريشست، جور د ديها را با چشم: «يسهراب سپهر

از جنس باور  ميو مفاه يمبان يسر كيحل، الزم است بر سر  راه زيمسائل و تجو صياز ورود به تشخ قبل

كه در قبال  ستيآن ن يمعنبه  وجه چيه موضوع به نيكه ا شود يو معرفت تفاهم حاصل شود. خاطرنشان م

در نوع نگاه به مسئله و  تبلكه تفاو م؛يچرخ را از اول اختراع كن ميبرو نكهيا ايانجام نشود  يمسائل كار

 است. صيتشخ

پرداخت  يبه جا رياخ يها . در دههميا ها را از دست داده از فرصت يليبه امروز به بهانه بحران آب خ تا

ها روند مشكالت را بهبود  تن اند كه نه بوده تيدر اولو ين موقتمسك يها به مسائل، كار ياصول

 اند. اوضاع هم منجر شده شدن تر دهيچيبلكه به پ اند؛ دهينبخش

كه  ميآن قدر وقت ندار«زودهنگام واقعا  جهينت كيبه بهانه بحران و ضرورت حصول به  گريد امروز

بر  ديحل مسائل با يو اقدام برا يشناس به مسئله هستند كه قبل از ورود يميمفاه ر،ي. نكات ز»ميعجله كن

مورد اتفاق نظر قرار  ائلدر برخورد با مس يمعرفت يربنايعنوان اصول و ز ها تأمل كرد و به آن يسر معان

 :رنديگ

 تياز ظرف شتريكالن اضافه مصرف (ب اسيدر مق رانيمسئله آب در ا ،يكل يليخ يبند ميتقس كيدر  -1

 شتريبر منابع آب است. در مورد اول ب ها ينامتوازن بارگذار عيتوز يمحل اسير مق) و ددشوندهيآب تجد

 يشهر وبخش شرب، صنعت  شتريو مخاطب مورد دوم ب رديگ يمخاطب مسئله قرار م يبخش كشاورز

 است.

كه از شبكه  رديگ يمسائل قرار م از خرده يا از مسائل كالن باال در بطن شبكه گسترده هركدام



   

 

 

121 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ها به  اصالح نگرش تيمسئله اهم نياند. ا شده ليتشك دهيچيمتنوع و پ يها از علل و معلول يا هديتن درهم

را  يو بارگذار يتيجمع يها استقرار كانون ييو اصالح جانما يمصرف يها رفتار رييمنابع آب، تغ

 .كند يروشن م شيپ از شيب

 كي. هرشوند يم ليبه مسئله تبد گريمشكل است كه در تعامل با همد نياز چند يبيمسئله خودش ترك -2

و تورم  يكاهش ارزش پول مل ليمشكالت ممكن است لزوما در خود بخش آب نباشد. مثال به دل نياز ا

 شكل گرفته است. يا هيسرما يپول نقد به كاال ليمردم به تبد ليتما ديشد

ملك  متيق شيافزا ليه دل. بدانند يرا ملك و ساختمان م يا هيسرما يكاال نيمردم بهتر يصورت سنت به

 رييبزرگ و تغ يها اطراف شهر يها در روستا نيزم ديبه سمت خر شيبزرگ گرا يها و ساختمان در شهر

 رونق گرفته است. اليبه و يها از كشاورز آن يكاربر

 رايدارد؛ ز تيمطلوب زيعنوان سمت عرضه ن و كشاورزان به انييروستا ياز سمت تقاضا، برا شيگرا نيا

عنوان معلول مشاهده  كه به يا جهياست. نت يها كار كشاورز برابر سال نيكار چند نياصل از اسود ح

آوردن  رو ،يورزاز رونق افتادن كشا ال،يبه ساختمان و و يكشاورز يها نيزم ليتبد دهيپد م،يكن يم

 مصرف آب است. يالگو رييها و تغ مهاجرت به شهر انايو اح يكشاورزان به مشاغل خدمات

 تيموضوع امن ني. اشود يم ليغذا باشد، به واردكننده غذا تبد ديكانون تول ديروستا كه با نكهيا صهخال

 شتيو مع تيبا مشكالت هو انييروستا يبعد يها عالوه نسل . بهدهد يقرار م ريشدت تحت تأث را به ييغذا

طور كه  داشت. همان ندواهخ بودن بيزادگاه خود احساس غر يو در واقع در روستا شوند يو... مواجه م

را با هم در بر  يو اجتماع يو اقتصاد يمسئله است كه ابعاد آب و خاك كشاورز كي نيا شود، يم دهيد

 .رديگ يم

گو  جواب گريامور د تيريمد يبرا يدولت يسنت يها كردياست كه رو دهيرس يمسائل به حد يدگيچيپ

ها آن را به مرحله اجرا درآورد،  د و در همه استاندستورالعمل واحد صادر كر كي شد ي. اگر قبال مستندين
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 .استجنس  نياز هم زيحوضه آبر اسيدر مق تيري. اصرار بر مدستين طور نيا گريامروز د

حوضه  شود يم اياند. مثال آ شده ختهيها با هم درآم و... مسائل حوضه يا حوضه نيب يها با انتقال امروزه

و اصفهان و  ياريبخت و چهارمحال يها مستقل از مسائل استان زيو ن را مستقل از حوضه كارون رود ندهيزا

به آب  زديدر مقابل، صنعت  ست؛وابسته ا زديقرار داد؟ صنعت فوالد اصفهان به معادن  يمورد بررس زدي

قرار ندارند.  رود ندهيزا زيلزوما در حوضه آبر عيمعادن و صنا نيهمه ا كه يوابسته است، درحال رود ندهيزا

 مسائل باشد. يبر مبنا يتيريمد يمرزبند ديبا ليدل نيهم به

 بيترت نيهم متنوع باشد. به يليخ تواند يمرز م نيا ر،يدرگ مدخالن يو ذ نفعان يمسائل و ذ تيبه ماه بسته

 اريكار بس نيها مواجه شود و ا تنوع نيداشته باشد كه بتواند با ا يآمادگ ديخود با نيدولت در شكل نو

 د،يجد كرديدر رو نيبنابرا خواند؛ يو دستورالعمل واحد نم ياستانداردساز كرديكه با رو است يدشوار

و انعطاف را داشته باشد كه به تناسب هر مسئله سازمان مربوط به آن را بتواند  يآمادگ نيا ديدولت با

 و منعطف و درخور واكنش نشان دهد. نديبچ

كه امروز با  يمهم است. معضالت يليمسائل خ يريگ شكل يخيدر درك مسائل آب توجه به بستر تار -4

شكل  خيدر طول تار يكيو تكنولوژ ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيبستر س كيدر  ميهست ريها درگ آن

ف مسئله در ينوع تعر ني. ادياز مسائل رس يدرست فيسابقه به تعر نيبدون توجه به ا توان ياند. نم گرفته

 خواهد بود. اررگذيراهكار تأث يها نهيانتخاب گز

حل  راه ميمسائل بدخ يبرا ژهيو هستند. به ميو بعضا بدخ دهيچيمسائل حوزه آب از جنس مسائل پ -5

است و  ييگر قابل شناسا واحد درست و غلط وجود ندارد. بلكه مسئله بسته به سطح ورود و درك مداخله

 .شود يدرك اتخاذ م نيمتناسب با ا زيراهكار ن

 يتكامل نديفرا كيلزوما آن را حل كرد بلكه در  توان يو نم دهد يم تيماه رييغدر طول زمان ت مسئله

و  دهيچيبا مسائل پ ميريمهم است كه بپذ يليخ نيحد قابل قبول رساند؛ بنابرا كيمسئله را به  توان يم
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 .مينداشته باش يرياكس يها حل و انتظار راه ميمواجه ميبدخ

 يها در بستر رييطول زمان و متناسب با كنش كنشگران و تغدر  دهيچيراستا، مسائل پ نيدر هم -6

فرد است كه  به مسئله منحصر كيواقع  در يهر مسئله آب رو نيا . ازدهند يم تيماه رييتغ ياسيس-ياجتماع

مسائل  نيمهم است كه در برخورد با ا يليخ نيبنابرا ست؛يموجود ن يها هم تجربه قبل اغلب آن يبعضا برا

 .ميجلو برو ياجتماع يريگادي كرديبا رو

هم انباشته  يو دانش افراد رو اتيكه تجرب ميرا فراهم كن يو فرصت نهيزم نكهيا يعني ياجتماع يريادگي

بماند بلكه در صورت لزوم  يباق كيفقط در حد تكن دينبا ييافزا هم نيكنند. ا جاديا ييافزا شوند و هم

 برود. شيمنابع آب هم پ تيريمدتوسعه و ارتباط آن با  ينو معرفت و مبا ينيب در جهان رييدر سطح تغ ديبا

 دياست كه با يو تكامل يجيتدر نديفرا كي نيبلكه ا دهد يرخ نم دفعه كي يرييتغ نياست كه چن يعيطب

 .فتدياتفاق ب ،يردولتيو غ يدر مسئله آب، اعم از دولت ريدرگ يها در همه طرف

 يو اجتماع يسازمان يساز تيالزم است فرصت ظرف يماعاجت يريادگيدر بستر  راتييتغ يدر راستا -7

 رييكه درمورد تغ يديقابل اجرا نخواهند بود. طرح جد يساز تيها بدون ظرف طرح نيهم فراهم شود. بهتر

آن  ياجرا يبرا يول د،يايبه نظر ب يكاغذ طرح خوب ياتفاق افتاده ممكن است رو رويساختار در وزارت ن

 يساز تيبدون ظرف يتحوالت نيدر كشور وجود ندارد. ورود به چن يو اجتماع يسازمان يها تيهنوز ظرف

 معكوس به بار آورد. جينتا تواند يم

قدرت و  مينكته توجه داشت كه شاكله مشاركت تقس نيبه ا ديبا شود يصحبت از مشاركت م يوقت -8

مردم انتظار مشاركت داشت  از شود ياز دولت شروع شود. نم ديقدرت و منافع با ميتقس نيمنافع است و ا

ن كار، يكند. البته ا جاديا يرييدولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خودش تغ نكهيبدون ا

 يها برود، الزم است كار از نمونه شيپ يريادگي يبر مبنا ريمس نكهيا يو برا خواهد يهم م يساز تيظرف

 .ابديشروع شود و بعد به تناسب گسترش  لوتيپا
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 يدرست دارند و اگر به شيبار فرصت آزما كيها فقط  حوزه نياقدامات در ا يكرد بعضتوجه  ديبا

و  ياجتماع هيبلكه سرما رسد ينم تيبه موفق استيكه آن س ستين نينشوند، خسارت فقط ا يساز ادهيپ

 .كند يم تر نهيرهزدشوارتر و پ ندهيدر آ يگريانجام هر كار د يرا برا ريكه مس رود يم نياعتماد مردم از ب

است.  ريناپذ امر اجتناب نياست. ا ختهيشدت درآم آب به ياسيمنافع و اقتصاد س انيمسئله آب با جر -9

 يها نديالزم برخوردار باشند و فرا تياز شفاف ديو اجرا با يريگ ميتصم يها هياست كه رو نيمهم ا

 بروند. نياز ب هوءاستفادبروز فساد و س يها نهيممكن شوند تا زم يآسان به ديبا يمدن يها نظارت

. در ستنديآب جدا ن نفعان يذ شتيمشكالت آب از مع يها حل توجه داشت كه راه ديراستا با نيهم در

 نيبنابرا دهد؛ يم شيكمتر افزا نهيرا با هز ها استيس تيدو مؤلفه شانس موفق نيا دنيكنار هم د

 الحظاتو م يعلم يبراساس مبان يتايعمل يگذار استيبا س ديبا يدر سطوح تكنوكراس يگذار استيس

 شود. نيگزيهمه كنشگران جا يدانيم

است.  خيدر طول تار مدخل يو ذ نفع يتعامل مخرب انواع كنشگران ذ كيمسائل امروز حاصل  -10

و  ميامروز به دنبال مقصر بگرد نكهياند. ا مشكالت امروز را رقم زده يخيتار يها رفتار نيغلط، ا ايدرست 

 .كند يرا دوا نم يدرد ميندازيرا بر گردن او ب اه ريهمه تقص

مسئله قبول  يريگ از كنشگران (اعم از مردم و دولت) سهم خودشان را در شكل كياست كه هر نيا مهم

 ندهياشتباهات را در آ نيتكرار ا يجلو ت،ياز اشتباهات گذشته و قبول مسئول يريادگيداشته باشند و با 

شده  گرفته شيدر پ يها هيمهم است كه در رو يليبرنامه هفتم توسعه، خ نيتدودر آستانه  ژهيو . بهرنديبگ

 ياشتباه قبل يها و تأمل شود و نگرش يها با بخش آب بازنگر و تأثرات آن ريو تأث يدر شش برنامه قبل

 دوباره در برنامه هفتم تكرار نشوند.

 ،يفرهنگ يها تفاوت ليمشابه به دل ميدر دو منطقه با اقل يدارند. حت يا منطقه تيمسائل آب ماه -11

 ديخود با ديدولت در شكل جد نيمسائل متفاوت خواهند بود؛ بنابرا تيو... ماه يكيتكنولوژ ،ياقتصاد
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كند و به دنبال  رستمواجهه د يمكان يها يرا داشته باشد كه بتواند با ناهمگن يانعطاف و آمادگ نيا

 واحد نباشد. يها دستورالعمل

ها اتفاق نظر دارند، در  اند و همه بر سر آن مسائل آب مشخص رسد يظاهر به نظر م به نكهيابا وجود  -12

حوزه آب است؛  يها از چالش يكيعدم درك مشترك از مسائل،  ني. خود همستين طور نيا تيواقع

ئل با مسا حيمواجهه صح يبرا هياول ازين شيبه درك مشترك از مسائل، پ دنيو رس يساز اجماع نيبنابرا

و  نفع يمختلف ذ يها طرف نيقائل شد و فرصت گفتگو ب گاهيشأن و جا ديموضوع با نيا ياست. برا

 در مسئله آب فراهم شود. ريدرگ

ها بر  آن يرگذارينظر خبرگان بسنده كرد، بلكه الزم است تأث فقط به اظهار ديها نبا راهكار زيدر تجو -13

لزوما به  ياريتحت فشار آب يها ستميپساب و س يخانبازچر لياز قب يشود. موارد يسنج مسئله صحت

 قياز طر زيآبر ضهحو النيب اسيدر مق ديبا ها نهيگز نيا راتي. تأثشوند يكاهش مصرف آب منجر نم

 رفتهيپذ يبه صورت شهود نكهينه ا رند،يو آزمون قرار گ يمورد بررس يمحاسبات يها و مدل يساز هيشب

 شوند.

شناخته  »يعوارض جانب«كه تحت عنوان  يانسان يها در واكنش به مداخله عتيطب يخط يها كنار رفتار در

 ريرفتار كنشگران تحت تأث ريياز تغ يكه ناش دهد يرخ م زين يرخطيغ يها واكنش يسر كي شوند، يم

ممكن است  موارد يكه بالقوه در بعض نديگو يم »ياثرات برگشت«ها  واكنش نيمداخله است. به ا استيس

 آن را كاهش دهند. يحداقل اثربخش ايرا به شكست بكشانند  استيكل س

 ميپارادا نيعرضه بوده است. ا تيظرف شيافزا يبرا يبر فناور هيغالب در حل مسائل آب، تك هيرو -14

 يها برد منابع آب و انطباق رفتار تيخصوص تجاوزنكردن از ظرف به عت،ياصول طب تيبه سمت رعا ديبا

فقط شعار آن داده  نكهيا هشود، ن ليباور تبد كيبه  ديموضوع با ني. اابدي رييول تغاص نيبرداران با ا بهره

 شود.
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 يها ازين يبرا يآب كاف نيچهار مؤلفه دارد: تأم يآب تياست. امن يآب تيدر گرو امن ييغذا تيامن -15

و  يعيطب يها مستياكوس يآب برا نيغذا، تأم ديو تول ياقتصاد يها تيفعال يآب برا نيانسان، تأم ياتيح

داده  تيو جمع ييغذا تيامن يكه برا يبا منشأ آب. در هر طرح يايدر برابر بال يريپذ بيكاهش آس

 است. يچهار مؤلفه ضرور نيتوجه به ا شود، يم

و موانع،  ها يينارسا صيها و تشخ دستور كار نيياستمرار در تع تيمقام عمل، با توجه به اهم در

كار را بر آن اساس گذاشت و نسبت به اصالحات  يبنا شود يور نمانند و اگر ماز نظر د يقبل يها كرديرو

 يبرا يآب كم با يسازگار يها تحت عنوان طرح يفكر شود. مثال در دولت قبل اسناد راتييالزم و تغ

خود بستر  يبه اصالحات دارند، ول ازياسناد از جهات مختلف قابل نقد هستند و ن نيشدند؛ ا هيها ته استان

 مسائل است. گونه نيورود به ا يبرا يبستر مناسب يآب با كم يسازگار

 نيشتريحسن است نه نقطه ضعف. ب كيآنها،  يها آموخته و توجه به درس ياز تجارب قبل بردن بهره

سازمان و  دنيچ يبرا يدر نظر گرفت، آمادگ ديدولت جد يعنوان نوآور به توان يكه م يتحول

. تاس يمختلف مكان يها مختلف در مواجهه با مسائل در مرز يها اسيدر مق ريپذ انعطاف يها سازوكار

 ورود به آن را ندارد. يخود اصال آمادگ يدر شكل سنت ياست كه نظام دولت يدشوار اريكار بس نيا

 ديتحول در دولت جد نيتر بزرگ تواند يمواجهه با آنها، م يبرا يو كسب آمادگ ها يناهمگن رشيپذ

منطقه مشخص شوند؛ مثال مسئله  كياز مسائل به تفك يتعداد شود يم شنهاديمنظور پ نيا قلمداد شود. به

شدن  مسئله خشك ،رفسنجان ينيرزميمسئله آب ز رمند،يمسئله ه ه،ياروم اچهيمسئله در رود، ندهيآب زا

ر آن مختلف د يها مؤلفه بيدشت مشهد و.... منظور از مسئله، ترك ينيرزميتاالب بختگان، مسئله آب ز

 است.

و  تيهر مسئله متناسب با ماه يشود و برا ديمسائل، سازمان مواجهه با آن تمه نيهركدام از ا يبرا

 ييها مسائل مؤلفه نيشود. از فصل مشترك ا يساز ادهيو پ ياقتضائات آن، سازوكار و سازمان الزم طراح
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 رونيرا ب ياديز يها وردمحور از دل خودش دستا مسئله كرديرو ني. اديآ يبه دست م يدر سطح مل

 يها حوزه ريو سا كند ينم يخصوص آنكه آب را فقط محدود در بخش آب بررس خواهد داد، به

 .كند يلحاظ م زيرا ن ريرپذيو تأث رگذاريتأث

نكته هم  نيبه ا يدولت هم به آن عادت ندارد، ول كيتا به حال مرسوم نبوده و نظام بوروكرات هيرو نيا

 مانده يفقط فرصت كم باق د،ينخواهد رس يانگارانه متداول به سرانجام ساده كرديكه رو ميتوجه داشته باش

مواجهه با مسائل  يرا برا شكرده و خود يانداز بتواند پوست زدهميرا از دست خواهد داد. اگر دولت س

 رقم خواهد زد. نهيزم نيرا در ا يتحول جد كيكند،  جيبه صورت منعطف و متناسب بس
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فارس  جيخل زي/ حوزه آبخزيآبخ يدر حوزه ها البيس عيآمار توز|»يزداريخمعجزه آب«

 15/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – عمان رتبه نخست را دارد يايو در

 

را در  البيس عيتوز نيشتريعمان، ب يايفارس و در جيخل زيانجام شده حوزه آبخ يها يبررس طبق

 كشور دارا است. زيكالن آبخ يها حوزه

در عمل هم  يعيطب يبال كيبه عنوان  البيس ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

شود. مطابق  يدر جهان محسوب م يعيطب يبال نيتر بيمه يو هم از نظر خسارات مال يت جاناز نظر تلفا

و خسارات را به  تتلفا نيشتريو طوفان ب ليس ،يعيطب يايبال انيآمار شده توسط سازمان ملل متحد در م

 يايدر اثر بال هزار نفر 390حدود  1997تا  1988كه تنها از سال  يوارد آورده اند، به گونه ا يجوامع بشر

درصد در اثر  16درصد در اثر زلزله و  26 الب،يدرصد مربوط به س 58در جهان كشته شدند كه  يعيطب

دالر بوده است كه به  ارديليم 700حدود  لسا 10 نيبوده است. خسارات كل در ا گريد يايطوفان و بال

رابطه نكته نگران كننده،  ني. در اطوفان و زلزله بوده است الب،يدرصد مربوط به س 28و  29، 33 بيترت

قاعده  نيا زين رانيبوده است. كشور ا رياخ يدر جهان در دهه ها البيتلفات و خسارات س يشيروند افزا

 طيباشد، به علت شرا يسوم متوسط بارش جهان م كيآن  يبارش ها محج نكهيا رغمينبوده و عل يمستثن

در  لياز س يفراوان يو جان يد و همه ساله تلفات مالشو يمحسوب م زيخ ليس ياز كشورها يميخاص اقل

 است. شيرو به افزا ريتلفات و خسارات در دهه اخ نيشود و متاسفانه ا يم يناش رانيمناطق مختلف ا

 

 كشور زيكالن آبخ يدر حوزه ها البيس عي** توز

 شيعالوه بر افزادهد كه  ينشان م رانيدر ا ريسال اخ 50 ليس ميآمار خسارات محسوس و مستق يبررس

دهه قابل توجه  نيخسارات دهه آخر نسبت به اول يدرصد 250 بايدر كشور، رشد تقر ليتعداد وقوع س
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مخرب  تها و اثرا ستميدروسيه راتييدشت ها، تغ البيها در س ييو دارا تيجمع شيباشد. افزا يم

 نيكشور بوده است. در طول ا زيآبخ يدر حوزه ها شيروند افزا نيعمده ا لياز دال يانسان يها تيفعال

 بوده است: ريز بيو كالن كشور به ترت ياصل يدر حوزه ها البيس عيسال ها به طور متوسط توز

 متر مكعب) ارديليم 50عمان ( يايفارس و در جي: حوزه خلاول •

 متر مكعب) ارديليم 20 كيخزر (نزد ياي: حوزه دردوم •

 )متر مكعب ارديليم 10از  شي(ب ي: حوزه مركزسوم •

 متر مكعب) ارديليم 5(حدود  هياروم اچهي: حوزه درچهارم •

 متر مكعب) ارديليم 5: حوزه هامون و سرخس (حدود پنجم •

 

 شود يم ريدرصد از آب باران تبخ 70** 

متر مكعب،  ارديليم 415 رانيا زيآبخ يدر كل حوزه ها يكل بارندگ زانيانجام شده، م يها يبررس طبق

از منابع آب  ريتبخ زانيمتر مكعب و م ارديليم 289 يا و مناطق كوهستاناز سطح دشت ه ريتبخ زانيم

برابر حدود  ريتبخ كل زانيم نيباشد، بنابرا يمتر مكعب م ارديليم 13ها برابر  اچهيو سطح در ينيرزميز

شود و از  يم ريدرصد آب باران ساالنه تبخ 70حدود  يباشد كه به طور كل يمتر مكعب م ارديليم 302

 زانيم نيمتر مكعب، همچن ارديليم 100حدود  يسطح يها انيشود، مجموع كل جر يخارج م دسترس

استحصال  البيكل س زانيباشد. البته م يمتر مكعب م ارديليم 60از مرزها برابر با حدود  يكل آب خروج

 .ستيمشخص ن قيشده به طور دق

 

 يزداريآبخ ينخست طرح ها تيفارس؛ اولو جيعمان و خل يايدر زي** حوزه آبخ

فارس  جيعمان و خل يايدر زيدر حوزه كالن آبخ البيس عيحجم وس زانيبا توجه به م نكهيا يانيپا نكته
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در  زيحوزه آبخ نيو بلوچستان، خوزستان، فارس، كرمان)، ا ستاني: هرمزگان، بوشهر، سي(استان ها

 يبا اجرا البيس نياز ادر كشور قرار دارد و چنانچه  يو آبخواندار يزداريآبخ يطرح ها تياولو

و  يجمع آور نيآب ها در دل زم نياستفاده شود و ا يبه نحو درست يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل

 يكشاورز داتيتول شيافزا ل،يكاهش خسارات س ،يدر رفع خشكسال يتواند نقش موثر يشود، م رهيذخ

 داشته باشد. زيحوزه آبخ نيو اقتصاد مردم ا شتيو بهبود مع
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 16/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  - »حق بر آب در اسناد سازمان ملل متحد«شار انت

 

 منتشر شد. يدناصريس يمحمدمهد فيتال» حق بر آب در اسناد سازمان ملل متحد«كتاب 

 يها هزار تومان در كتاب 35 متينسخه و ق 1000صفحه با شمارگان  126كتاب در  نيا  سنا،ياگزارش  به

 ذكر منتشر شده است. قاتيموسسه نشر و تحق الملل نيمتمم واحد حقوق و روابط ب

 
و  ياست. توسعه اجتماع يزندگ يبرا يضرور يكتاب آمده است: آب عنصر نيناشر از ا يمعرف در

موضوعات مورد  نيتر ه آب گره خورده است. منابع آب در سراسر جهان از جمله مهمب سره كي ياقتصاد
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ها  ها و مجامع برگزار شده و قطعنامه از كنفرانس ياريبوده است. بس رياخ يها در سال يتوجه جامعه جهان

جهان به در  يالملل نيسازمان ب نيتر و بزرگ نيتر توسط سازمان ملل متحد به عنوان مهم ييها هيو اعالم

 است.  دهيرس بيتصو

بوده  ي) در دستور كار جامعه جهانيشمس يهجر 1350( ياليم 1970بشر به آب از دهه  يدسترس حق

تحت  يوجود داشته است. امروزه حق ديبشر ترد ياساس ازياعالم آب به عنوان ن نياست. اما همواره ب

در اسناد  قح نيو ا پردازد يبدان م مللال نياست كه حقوق ب يبشر به آب جزء موارد يعنوان حق دسترس

 مورد اشاره قرار گرفته است.  يو ضمن حيبه طور صر يالملل نيب

در تداوم  ،يبهداشت ساتيسالم و تأس يدنياست و آب آشام اتيح هيگفت، آب ما توان يطور قطع م به

 نيم است. با امه اريو بس يحفظ كرامت همگان اساس يبوده و برا يها ضرور و سالمت انسان يزندگ

 ارديليم 2/5كه  هگون ندارند، همان يسالم دسترس يدنيانسان به منابع آب آشام ونيليم 884حال، تا به حال 

 يتيارقام روشنگر موقع نيندارند. اگرچه ا يسالم دسترس يو امكانات بهداشت ساتيانسان به تأس

بحران  شهيدر سرار جهان است. ر ميوخ اريبس يتيدهنده وضع نشان قتيحق نيكننده هستند اما ا نگران

وجو كرد، كه  نابرابر قدرت جست تو مناسبا يدر فقر، نابرابر توان يرا م يبهداشت ساتيآب و تأس يكنون

همانند سرعت  ييها به چالش توان يكه م شوند، يم ديتشد يطيمح ستيو ز ياجتماع يها به واسطه چالش

 و كاهش منابع آب اشاره كرد.  ها يآلودگ شيافزا ،يمياقل راتييتغ ،يدر شهرساز ندهيفزا

 يدنيبه آب آشام يتوجه به دسترس ريچشمگ يا به گونه يموضوع، جامعه جهان نيبه ا يدگيمنظور رس به

به آب  يدسترس نيشناخت. همچن تيبه رسم يحقوق بشر يرا در چهارچوب يبهداشت ساتيسالم و تاس

 ضيمنع هرگونه تبع ونيكنوانس«، »حقوق كودك ونيوانسكن«مانند  ييها ونيدر كنوانس يسالم به روشن

 مورد اشاره قرار گرفته است.  »تيمعلول يحقوق افراد دارا ونيكنوانس«و » زنان هيعل

 15شماره  يريسازمان ملل متحد نظر تفس يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد تهيكم ،يالديم 2002سال  در
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 ،يداشتن آب كاف يبرا يهمگان يرا به عنوان حق حق نيكرد و ا بيخود را در مورد حق بر آب تصو

 كرده است.  فيتعر يو خانگ يمصارف شخص يسالم و قابل دسترس و مقرون به صرفه برا

 يبرا ييها از حقوق بشر سازمان ملل متحده دستورالعمل تيو حما جيترو يفرع ونيسيسال بعد، كم چهار

 ني) ارائه كرد. همچنيبهداشت سي(مانند سرو ياشتبهد ساتيبه تأس يو دسترس يدنيتحقق حق بر آب آشام

در بحث آب و  يمعاقدام ج يكرده كه نقطه شروع و اصل متحدكننده برا ديبرنامه توسعه ملل متحد تأك

 يحقوق بشر برا يشورا يالديم 2008است. در سال  يبشر هيآب به عنوان حق اول ييفاضالب، شناسا

 يكارشناس مستقل درباره الزامات حقوق بشر«را با عنوان  يتيالزامات، مأمور نيا يشفاف كردن محتوا

 .  دكر سيتأس »يبهداشت ساتيسالم و تأس يدنيبه آب آشام يمربوط به دسترس

كرده و  تياز حق بر آب حما رانيا ياسالم ياز جمله دولت جمهور يمتعدد يها دولت ياساس قانون

 نييرا تع يبهداشت ساتيسالم و تأس يدنيآشام همگان به آب يدسترس نيتضم يدولت برا يعموم فيوظا

 ياز سو يغبخش منابع آب، ابال ران،يا ياسالم ينظام جمهور يكل يها استيدر س ن،ي. افزون بر اكند يم

آب  تيفيمنابع آب، حفظ ك تيرينظام جامع مد جاديبرنامه توسعه بر ا نيدر قوان زيرهبر معظم انقالب و ن

مختلف، به  يحقوق يها ستميدر س ييمراجع قضا نيشده است. همچن ديتأك يو مقابله با خشكسال

همانند  يشامل موضوعات كهاند  كرده يدگياز حق بر آب رس يبرخوردار نهيدر زم يگوناگون يها پرونده

 .  شود يم يبهداشت ساتيبه تأس يعدم دسترس ايمنابع آب  يآلودگ
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اري مهر مورخ خبرگز – تختيپنجگانه پا يسدها يورود يدرصد 40كاهش 

16/05/1400 

 

 يسدها يورود يدرصد 40از كاهش  ،يو برقاب يآب ساتياز تاس يو نگه دار يدفتر بهره بردار ركليمد

 خبر داد. يسال جار مرداد 15تا  99مهرماه سال  يپنج گانه تهران از ابتدا

 
 يها با وجود بارش نكهيبا اشاره به ا ياريمحمد شهر ما،يمهر به نقل از صدا و س يگزارش خبرگزار به

 ياست، اظهار داشت: ورود يتهران همچنان كاهش يها يرخ داده در هفته گذشته، اما ورد يرگبار

 ونيليم 265 اردويليم كي يل جارمرداد سا 16تا  99مهرماه سال  يپنجگانه تهران از ابتدا يسدها

 مترمكعب بوده است. ونيليم 109و  ارديليم 2رقم در مدت مشابه سال گذشته،  نيمترمكعب بوده كه ا

رقم در مدت  نيمترمكعب است، گفت: ا ونيليم 655تهران هم اكنون  يسدها رهيذخ نكهيا انيبا ب يو
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با  ها يكاهش بارندگ ليه است كه امسال به دلمترمكعب بود ونيليم 34 اردويليم كيمشابه سال گذشته 

 .ميمواجه هست يمترمكعب ونيليم 380 يكسر

تهران ادامه داد:  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگه دار يدفتر بهره بردار ركليمد

 نيأمت يدرصد از منابع آب سطح 70و  ينيرزميدرصد از منابع آب ز 30آب شرب تهران به طور معمول 

درصد منابع  60 و ينيرزميدرصد از منابع آب ز 40به  يسطح يها كاهش آب ليرقم به دل نيكه ا شود يم

 است. افتهي رييتغ يآب سطح

 نيمتر بارش در استان تهران ثبت شده كه ا يليم 303تا امروز،  99مهرماه سال  يافزود: از ابتدا ياريشهر

 35تفاوت عددها، نشان دهنده كاهش  نير بوده، كه امت يليم 465رقم در مدت مشابه سال گذشته 

 استان است. نيبارش در ا يدرصد

آب شرب است، گفت: در حال حاضر فقط آب شرب از  نيتأم رويوزارت ن تياولو نكهيبا اشاره به ا يو

اعمال شده  يانقباض استيمصرف آب، س شيافزا ليبه دل زيبخش ن نيو البته در ا شود يم نيسدها تأم

 .است

 نيگذر از ا يگفت: صنعت آب برا يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگه دار يدفتر بهره بردار ركليمد

در مصرف  ييمردم و صرفه جو يو همكار يهمراه ازمنديدر شبكه آب شرب ن يداريو حفظ پا طيشرا

 آب است.
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 يلكشور خا يپا ريز ؛ينيرزميز يها با برداشت از سفره نيبحران فرونشست زم ديتشد

 17/05/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – شود يم

 

 دهيپد ،ينيزمريز يها از حد آب از سفره شيو با برداشت ب يخشكسال طيامروز در شرا -رنايا -تهران

رو  كشور با بحران روبه يها كم دشت ها، كم گرفته است و با مرگ آبخوان يشتريشدت ب نيفرونشست زم

 .شود يم يخال صدا يكشور ب يپا ريآرام ز شده و آرام

 افتنيبلكه امسال با شدت  ستين يديفرونشست موضوع جد دهيپد رنا،يا يگزارش گروه اقتصاد به

 نيبا ا ينيرزميز يها آب حد يو برداشت ب ريسال اخ 50ها نسبت به  بارشكاهش  ،يخشكسال طيشرا

 .ميمواجه هست يتر يبه صورت جد دهيپد

اطلس  نهيزم نيبار به آن موضوع اشاره كرد و در ا نينخست يبرا 80دهه  يبردار كه سازمان نقشه يا دهيپد

شست كشور را منتشر كرد. اكنون فرون ياطلس سراسر نيدوم 1395فرونشست منتشر و پس از آن در سال 

كشور با  يها دشت نشست،مخاطره فرو يبند بر پهنه ديبا تاك يبند پهنه يها نقشه هيبار، ته نيسوم يبرا

امر قرار گرفته است تا با به صدا در  انيدر دستور كار متول دهيپد نيمرتبط با ا يبحران يها دشت تياولو

 برسند. ينيرزميز يها آمدن زنگ خطر، به داد سفره

كشور با  150آمارها  نيبلكه بر اساس آخر كند يفرونشست دست و پنجه نرم م دهيتنها كشورمان با پد نه

بحران محسوب  ديفرونشست با متر يليچهار م ،يالملل نيرو هستند. بر اساس اعالم مجامع ب بحران روبه نيا

 بوده است. متر يسانت 32ثر رقم فرونشست تاكنون حداك يجهان اسياست كه مق يدرحال نيشود ا

 تياز ظرف شتريمتر مكعب آب، ب ونيليم 14,5كشور و برداشت  يسدها رهيو ذخ يورود كاهش

آورده است.  ديپد رانيا يها درصد دشت 95را در  نيفرونشست زم ن،يزم يمتر 200ها از عمق  آبخوان

 .اشدبه دنبال داشته ب يفراوان يها فاجعه تواند يم يو كشاورز يصنعت ،يكه در مناطق مسكون يا دهيپد
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دشت موجود در  606صنعت، معدن و تجارت، اكنون از  ريمعاون وز »يديشه رضايعل«اساس اعالم  بر

از  ييها مساله سبب شده تا بخش نياند و هم مواجه يقرمز و بحران تيدشت با وضع 300از  شيكشور، ب

 .ميشاهد باش از سكنه شده و مهاجرت از جنوب به شمال را يكشور خال

 نياند و هم مواجه يقرمز و بحران تيدشت با وضع 300از  شيدشت موجود در كشور، ب 606از  اكنون

 .مياز سكنه شده و مهاجرت از جنوب به شمال را شاهد باش ياز كشور خال ييها مساله سبب شده تا بخش

و بودجه سازمان  يفناور ،يزير دفتر برنامه ركليمد »يرضا شهباز«هشدارها،  نيبر اساس آخر نيهمچن

 نياستان كشور در معرض مخاطره فرونشست زم 30كشور اعالم كرد:  يو اكتشافات معدن يشناس نيزم

 قرار دارد.

 ،يشرق جانيهمدان، فارس، آذربا ،ياصفهان، خراسان رضو زد،ياستان كشور از جمله تهران، كرمان،  14

 ريغ  طيها  در شرا استان ريو گلستان نسبت به سا لياردب ،يمركز ن،يسمنان، البرز، قزو ،يغرب جانيآذربا

 همراه داشته باشد. هب يريناپذ عوارض جبران تواند يقرار دارند كه م نيقابل جبران فرونشست زم
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ها و مرگ آبخوان فرونشست؛ شود يم يكشور خال يپا ريز

17/05/1400 

 

 يطيشرا ديباشد با شتريدر سال ب متريلياز چهار م نيفرونشست زم زانياگر م ياساس استاندارد جهان بر

خراسان  ر،تيسانتم 54فارس  متر،يسانت 36استان تهران  يها در دشت انهيكه سال ياعالم كنند در حال يبحران

 . ميدار نيفرونشست زم متريسانت 23و اصفهان  25

 
 نياز ب ،يخاك، خسارت به بخش كشاورز يزيها، كاهش حاصلخ كه باعث مرگ آبخوان يفرونشست

 ريراستا تصاو ني. در همشود يم  آنها در برابر زلزله يريپذ بيآس جهيها و در نت رفتن استحكام ساختمان

كرده و آن را  ادي صدا يب يبا عنوان بمب ساعت دهيپد نياز ا زين »لب نتليا« يتقايموسسه تحق يا ماهواره

 مناطق دانسته است. نيساكن در ا تينفر جمع ونيليم 13 يبرا يديتهد

ضبط  ريتصاو سهيو مقا يا ماهواره يها با استناد به اطالعات و داده يتازگ به لب نتليا يقاتيتحق موسسه
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حد  نيشتريكه ب دهيرس جهينت نيبه موضوع فرونشست پرداخته است و به ا 2021 يتا م 2020 هيشده از ژانو

 راتييتغ نينقاط ا يدر برخ يدر سال بوده و حت متر يطور متوسط چهار سانت در تهران به نيفرونشست زم

 است. دهيرس متر يسانت 25به 

وب غرب دشت تهران و مربع در جن لومتريك 416حدود  يبا مساحت عيوس يا در پهنه نيزم فرونشست

شكل است.  Vآن  يمتر در سال و الگو يسانت 16فرونشست حدود  نينرخ ا نهيشياست و ب يقطع اريشهر

 رنايا نگارباره به خبر نيتهران در ا يا از منابع آب شركت آب منطقه يبردار دفتر حفاظت و بهره ريمد

به طور  انهيمشاهده شد و اكنون سال نيامآثار فرونشست در دشت ور نيبه بعد نخست 84: از سال ديگو يم

 .شود ياستان برآورد م نيجنوب ا يفرونشست در نواح متر يسانت 25تا  20 نيب نيانگيم

:  توجه به واقع شدن كشورمان در كمربند خشك جهان و دهد يباره ادامه م نيدر ا» دهقان يمصطف«

 شيبر افزا يعيبه صورت طب ها يشكسالخشك استان تهران، ادامه روند خ مهيخشك و ن مياقل نيهمچن

 خواهد داشت. ميمستق رينرخ فرونشست تاث

سطح  انهيدر منطقه هومند آبسرد در شرق استان تهران با وجود افت سال نيمقام مسوول، همچن نيگفته ا به

 اما افت سطح آب شود ينم دهيد نيمتر، فرونشست در سطح زم يسانت 30متر و  2افزون بر  ينيرزميآب ز

 .كند يفرونشست بارز در منطقه م جاديدر جنوب تهران ا يمتر ميحدود ن ينيرزميز

فرونشست هشدار داده و به خبرنگار  تيدر باره وضع يدروژئولوژيمتخصص ه كي »امنشيآر محمد«

 يسازمان ها و موسسات پژوهش يانجام شده از سو يها يگفته است كه بر اساس پژوهش ها و بررس رنايا

كه   داده يرو 19و   18، 12نشست در تهران در محدوده مناطق  نيزم نيشتريرسد كه ب ينظر مبه  ربطيذ

 هم عمق آشكار است. متر يسانت 30تا  يگاه

راه آهن قابل  ريدر مس زيدر جنوب تهران ن ينواح يبرخ يها نشست نيكارشناس، زم نياساس اعالم ا بر

گسترش  رياخ يها در سال ژهيو مخرب به داديرو نيشهر هم ا و اسالم نياست. در دشت ورام يريگيپ
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تهران  شهرنشست در دشت تهران با شهر تهران كامال متفاوت است.  نينرخ زم نكهياست ضمن ا افتهي

 ينسبت به دشت تهران دارد. در حال يكمتر اريفرونشست بس تيگونه بنا شده و ظرف  درشت يبستر يرو

دشت تهران قرار  يهستند كه رو ييدر منطقه جنوب شهرها اريشهرو  ميكر كه اسالمشهر، دودانگه، رباط 

 اند.  گرفته

فرونشست كه  رندهيمحدوده در برگ يشناس نياستاد دانشگاه گفته است كه بر اساس مطالعات سازمان زم نيا

اسالم شهر) را  ري(نظ ياطراف آن در جنوب و جنوب غرب يتياز مراكز جمع يتهران و برخ يشهر تيموقع

شورآباد، سلطان آباد و  زك،يكهر رينظ يتيو نشان داده شده است. مراكز جمع كيقرار داده تفك ديد تهدمور

 فرونشست جنوب و جنوب غرب تهران هستند. يعمده در پهنه ها يتياسالم شهر از مراكز جمع

 
 نيزم كارشناس نسبت به زلزله خاموش فرونشست هشدار داده و اعالم كرده است كه همانطور كه نيا

 يها رساختيو ز ساتياز تاس ياريشوند و بس يرفتن هزاران انسان م نيباعث از ب يلرزه ها به طور ناگهان
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 يبزرگ يها هيسرما دنيتوانند در طول زمان باعث بلع ينشست ها هم م نيكنند، زم يرا نابود م ياقتصاد

مقابله با هركدام  يد كند. راه هاوار بيآس زانيم نينتواند به ا يلرزه ا نيزم چيشوند كه ممكن است ه

 بوده اند. نيمتفاوت است و متاسفانه هر دو در كشور ما بحران آفر

روش  نيو همچن يريو ابعاد و اندازه و محدوده درگ ها يخراب ل،يو تحل ييروش شناسا جاد،يا ليدل منشا،

 عيدشت وس كي كه فرونشست در يكشور متفاوت است زمان يو كنترل فرونشست در دشت ها يبهساز

به  يخراب هخاموش ك يزلزله ا كياست و مانند  نيآن در عمق زم شهير دهد، يو در ابعاد گسترده رخ م

 آورد. يبار م

شامل  يانسان يها تيتوان به فعال يدارد كه م ريفرونشست تاث افتنيدر خصوص شدت  يمختلف مسائل

 بيانحالل و تخر ،يرسطحيگاز از منابع زنفت و  ،ينيزم ريآب ز ياز اندازه آب سفره ها شيپمپاژ ب

 يازس و مرطوب يآل يها خاك يزهكش ،ينيرزميمعادن ز يو فروپاش هيتخل ،يسنگ آهك يها آبخوان

جاده ها،  بيفرونشست روز به روز باعث تخر نياشاره كرد كه ا يابانيخشك در مناطق ب يها خاك

 شود. يتلخ م داديآهن و دهها رو ياه لير ييجابجا ،يمسكون يتونل ها، نشست بناها زشيفرور

شامل  يانسان يها تيتوان به فعال يدارد كه م ريفرونشست تاث افتنيدر خصوص شدت  يمختلف مسائل

 بيانحالل و تخر ،يرسطحينفت و گاز از منابع ز ،ينيزم ريآب ز ياز اندازه آب سفره ها شيپمپاژ ب

 يازس و مرطوب يآل يها خاك يزهكش ،ينيمرزيمعادن ز يو فروپاش هيتخل ،يسنگ آهك يها آبخوان

جاده ها،  بيفرونشست روز به روز باعث تخر نياشاره كرد كه ا يابانيخشك در مناطق ب يها خاك

 شود. يتلخ م داديآهن و دهها رو يها لير ييجابجا ،يمسكون يتونل ها، نشست بناها زشيفرور

الزم  يدر خصوص راهكارها رنايبه خبرنگار ا زين ينيزم يكل اداره نقشه بردار ري، مد»عبدالرضا سعادت ديس«

 تيريمساله مد نيا ديها گفته است كه بحث فرونشست بحث برداشت آب است. با  كاهش فرونشست يبرا

 مصرف آب است. رلو كنت تيريراه مد نيبهتر نيبنابرا ستين ريامكانپذ يراحت نيشود. برگشت به ا
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آگاه شوند  ديموثر باشد. مردم با اريبس تواند يم يفرهنگ ساز نهيزم نيمقام مسئول، در ا نياساس نظر ا بر

 ييهشدارها يشود. هرچند سازمان نقشه بردار جاديا يمشكالت ينسل آت يممكن است برا ندهيكه در آ

 تيريدر بحث مد دحل نشده است. هرچن يمشكل به طور اصول نيكه ا مينيب ياما همچنان م دهد، يم

كار شود. اصالح  شتريباره ب نيدر ا ديكه با رسد ياما باز به نظر م دهند، يانجام م يماتاقدا نيبحران، مسوول

تا  نيفرونشست زم يعنيروند  نيتواند كمك كند كه ا يدست م نياز ا يموارد ريكاشت و سا يالگو

 كند. دايكاهش پ يحدود

روند كاهش  يبه راهكارها زيتهران ن ياز منابع آب شركت آب منطقه ا يدفتر حفاظت و بهره بردار ريمد

 ايو  ينيرزميز هاي-كاهش برداشت از منابع آب يعيفرونشست اشاره كرد و معتقد است به صورت طب

در حال  ينيرزميز هاي- و حجم منابع آب تيظرف شيافزا يبرا يراهكار اساس 2 يمصنوع هيانجام تغذ

 فرونشست است.

با كم  يسازگار ديمصرف، با هاي -ر همه بخشكاهش مصرف الزم د يكرده است كه برا ديتاك ،يو

 ميحركت كن ييها وهيبه سمت ش ديدر واقع با توجه به حجم كم منابع آب در دسترس با افتدياتفاق ب يآب

 .ميمصرف آب را به دنبال داشته باش زانيم نيكه كمتر

در بخش پرداخته و معتقد است كه  نيدر روند كند شدن فرونشست زم يبه نقش بخش كشاورز يو

و كاشت  جاتيجات و سبز يفيآب طلب مانند ص اهانيكشت و نكاشتن گ ياصالح الگو يكشاورز

 نينو يها يها و حركت به سمت فناور يفناور رييكم مصرف، و در بخش صنعت تغ يو گونه ها اهانيگ

 و يفناور رييبا تغ يصنعت ياز كشورها ياريكاهش مصرف آب است چراكه در بس راهكار نيدتريمف

در مصرف آب  يقابل مالحظه ا يي) صرفه جويهمچون كاغذ و نساج عي(صنا ياستفاده از آب بازچرخان

 اتفاق افتاده است. يصنعت

كه اتالف آب و  يو احداث ساختمان ها به نحو يمربوط به شهرساز نيتوجه به مقررات و قوان دهقان،
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راه  نيرا مهمتر نيطح شهرها به درون زمآب بارش در س ميمستق قيدر آنها به حداقل برسد و تزر يانرژ

عنوان  هب يشده شهر هيتصف يها حل كاهش مصرف در بخش آب شرب عنوان و بر استفاده از پساب 

 ديتاك يكشاورز يها  از چاه يبردار مجاز و محدود كردن بهره يكشاورز يها چاه يمطمئن برا نيگزيجا

 كرده است.

فرونشست پرداخته اند تا با  ديدر تشد ييدغدغه مندانه به راهكارهاكارشناسان و محققان  رنا،يگزارش ا به

مصرف آب در صنعت،  يالگو رييتغ ،ياريآب نينو يها كشت، استفاده از روش يالگو رييتوجه به تغ

مردم  يو آگاه ساز ينيرزمياز منابع آب ز يكاهش بهره بردار يبسته آب در راستا يها استفاده از چرخه

 ها ارائه كرده اند. از راه حل يكيناسب مصرف را به عنوان م ينسبت به الگو

بر اساس گفته  رديقرار گ يمورد توجه مسووالن متول يبه صورت جد ديبه موضوع فرونشست با اهتمام

كه دچار  ياگر نقطه ا ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز  طيمح تهيكم سيير شيمحمد درو

 يكشد اما م يهزار سال طول م 50ر هم بخواهند برگردد دستكم گردد اگ يبر نم گريفرونشست شود د

 يفرصت وجود دارد كه بخش ها نيهنوز ا م؛يكشور شو گريد يمانع رخ دادن آن در دشت ها ميتوان

 . مياز كشور را نجات ده يقابل توجه

زار سال ه 50گردد اگر هم بخواهند برگردد دستكم  يبر نم گريكه دچار فرونشست شود د ينقطه ا اگر

 كشد يطول م

توان  نكهيضمن ا ميفرونشست هست دهيارائه شده در پد يبه راهكارها يتوجه جد ازمندين ريمس نيا در

كشورمان  يمنابع آب يطيمح ستيز يتواند راه نجات از مشكالت و چالش ها يم زين عتيطب يميخود ترم

 است.
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تابناك مورخ خبرگزاري  – تختيپنجگانه پا يسدها يورود يدرصد 40كاهش 

17/05/1400 

 

 يسدها يورود يدرصد 40از كاهش  ،يو برقاب يآب ساتياز تاس يو نگه دار يدفتر بهره بردار ركليمد

 خبر داد. ياد سال جارمرد 15تا  99مهرماه سال  يپنج گانه تهران از ابتدا

 
با وجود  نكهيبا اشاره به ا ياريمحمد شهر ما،يصدا و س يبه نقل لز خبرگزار» تابناك«گزارش  به

است، اظهار داشت:  يتهران همچنان كاهش يها يرخ داده در هفته گذشته، اما ورد يرگبار يها بارش

 ونيليم 265 اردويليم كي يرداد سال جارم 16تا  99مهرماه سال  يپنجگانه تهران از ابتدا يسدها يورود

 مترمكعب بوده است. ونيليم 109و  ارديليم 2رقم در مدت مشابه سال گذشته،  نيمترمكعب بوده كه ا

رقم در مدت  نيمترمكعب است، گفت: ا ونيليم 655تهران هم اكنون  يسدها رهيذخ نكهيا انيبا ب يو

با  ها يكاهش بارندگ ليكعب بوده است كه امسال به دلمترم ونيليم 34 اردويليم كيمشابه سال گذشته 

 .ميمواجه هست يمترمكعب ونيليم 380 يكسر
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تهران ادامه داد:  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگه دار يدفتر بهره بردار ركليمد

 نيتأم يسطح درصد از منابع آب 70و  ينيرزميدرصد از منابع آب ز 30آب شرب تهران به طور معمول 

درصد منابع  60 و ينيرزميدرصد از منابع آب ز 40به  يسطح يها كاهش آب ليرقم به دل نيكه ا شود يم

 است. افتهي رييتغ يآب سطح

 نيمتر بارش در استان تهران ثبت شده كه ا يليم 303تا امروز،  99مهرماه سال  يافزود: از ابتدا ياريشهر

 35تفاوت عددها، نشان دهنده كاهش  نيمتر بوده، كه ا يليم 465رقم در مدت مشابه سال گذشته 

 استان است. نيبارش در ا يدرصد

آب شرب است، گفت: در حال حاضر فقط آب شرب از  نيتأم رويوزارت ن تياولو نكهيبا اشاره به ا يو

شده اعمال  يانقباض استيمصرف آب، س شيافزا ليبه دل زيبخش ن نيو البته در ا شود يم نيسدها تأم

 است.

 نيگذر از ا يگفت: صنعت آب برا يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگه دار يدفتر بهره بردار ركليمد

در مصرف  ييمردم و صرفه جو يو همكار يهمراه ازمنديدر شبكه آب شرب ن يداريو حفظ پا طيشرا

 آب است.
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مورخ  خبرگزاري ايسنا – سازمان ملل يميدر گزارش اقل »تيبشر يقرمز برا ريآژ«

18/05/1400 

 

كه امروز (دوشنبه) منتشر كرده به  يا سازمان ملل در گزارش تازه ييآب و هوا راتييتغ يدولت نيب ئتيه

كه در  گراد يدرجه سانت 1,5جهان به  يدما شيافزا نينگاياست كه خط قرمز مهار م دهيرس جهينت نيا

 نقض خواهد شد. يالديم 2030آمده، احتماال در حدود سال  سيتوافقنامه پار

 
رابطه هشدار داد كه استفاده از  نيسازمان ملل متحد در ا ركليگوترش، دب ويآنتون سنا،يگزارش ا به

 ديسازمان ملل با ديت و گفت كه گزارش جداس نيدر حال نابود كردن كره زم يليفس يها سوخت

 سنگ و نفت و گاز را به صدا درآورد. استفاده از زغال "ناقوس مرگ"

 كيشده با انجام  هيگزارش كه در سازمان ملل متحد ته نيدر ا يطيمح ستيو كارشناسان ز محققان

 يهشدار داده و بحران يميقلا راتييمخرب عملكرد بشر بر تغ ريدرباره تاث ،ييمطالعه قابل توجه آب و هوا

 اند. ساكنان آن خوانده يبرا "نيكره زم تيتلخ وضع تيواقع انيب"را  تيبودن وضع

و  ديگو يم نيكره زم يدما شيبر افزا يگلخانه ا يگزارش از اثر مخرب انتشار مداوم گازها نيا
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ذوب  لين حاضر به دلقر انيتا پا اهايسطح آب در يدو متر شيكه افزا دهند يآن هشدار م سندگانينو

 .ستيهم قابل كتمان ن يقطب يها خيشدن 

كاهش انتشار  يبه دولت ها برا "ميباش عظ داريب "گزارش  نيگفته اند كه ا ستيز طيمح كارشناسان

 است. يگلخانه ا يگازها

 تيبشر يقرمز برا تياعالم وضع"آن  يگزارش گفته است كه محتو نيدرباره ا نيگوترش همچن ويآنتون

 .است

از فاجعه آب و  ميتوان يم م،يهم بگذار يمان را رو يفعل يروهايسازمان ملل گفته است: اگر ما ن ركليدب

و  ريتأخ يبرا يزمان چي. اما همانطور كه در گزارش امروز مشخص شده است هميكن يريجلوگ ييهوا

 وجود ندارد. يريبهانه گ يبرا ييجا چيه

 

 ان مللسازم يميدر گزارش اقل يدينكته كل چند

 نيدما ب شيبرابر با افزا ريسال اخ 9در  نيكره زم يدما گراديدرجه سانت كياز  شيب شيافزا •

 است. يالديم 1900تا  1850 يها سال

 است. 1950از سال  نيثبت شده كره زم يسال ها نيگرمتر ريپنج سال اخ •

 ست.سه برابر شده ا 1907تا  1901 يبا سال ها سهيدر مقا اهايسطح آب در شيافزا •

عملكرد  جهيدرصد نت 90به احتمال  يعيطب يها خچاليو عقب رفتن  يقطب يها خيذوب شدن  •

 است. يانسان

كه  يشده در حال دتريكوتاه تر و شد يدر فواصل يالديم 1950از دهه  نيموج گرما در كره زم •

 موج سرما كمتر بوده است.

متشكل از  ياتيجهان توسط ه ييهوا آب و تيتازه وضع يابيارز ،يس يب يب يگزارش شبكه خبر بنابر
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را مورد  يهزار مقاله علم 14از  شيب ييآب و هوا راتييتغ نهيعضو سازمان ملل كه در زم يدولت ها

 قرار داده، انجام شده است. يبررس

 ياست كه ط يستيز طيمح ياز گزارش ها يمنتشر شده شامل مجموعه ا يصفحه ا 42گزارش  نيا

نشست مهم  كيگزارش كمتر از سه ماه قبل از  نيشود. انتشار ا يمل منتشر مبه طور كا ندهيآ يها ماه

 در گالسكو صورت گرفته است. ييآب و هوا راتييتغ يبررس

در  نيزم شيگرما رييتغ يدر مورد چگونگ يابيارز نيبه روزتر ييآب و هوا راتييدرباره تغ گزارش

انجام شد بود مربوط به هشت سال  نياز ا شيكه پ يمشابه قيتحق نياست. آخر ندهيآ يجهان در دهه ها

 است. شيپ

است  تيبشر يبرا "ياز ام ييبد اما همراه با كورسوها يخبرها يگزارش حاو نيا نديگو يم دانشمندان

كره  يدما شيتواند افزا يم يگلخانه ا يانتشار گازها ديوجود دارد كه كاهش شد ديام نيبه طور مثال ا

 كند. تيبتث يفعل تيرا در وضع نيزم
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خبرگزاري تابناك مورخ  –ي مياقل راتييهشدار تكان دهنده سازمان ملل درمورد تغ

18/05/1400 

 

هشدار دادند كه  يطاب به جامعه جهانروز دوشنبه خ يمياقل راتييتغ نهيسازمان ملل در زم ندگانينما

مساله مقصر و  نيبابت ا ديشك بشر را با يشود و ب ياز كنترل خارج م يبه طرز خطرناك نيزم شيگرما

 مسئول دانست.

 |افغانستان فيدر مزار شر  يريدرگ ديتشد |يمياقل راتييتكان دهنده سازمان ملل درمورد تغ هشدار

حضور  يبرا يدعوت عراق از شاه سعود |مورد مناقشه با ژاپن ريزادر ج هيروس ينظام ساتيگسترش تاس

 منطقه يدر نشست سران كشورها

 نيب اتيه«سازمان ملل تحت عنوان  يدولت نياز كارشناسان ب يگروه ترز،يرو يگزارش خبرگزار به

 يحد در حال حاضر به يگلخانه ا يهشدار داد كه سطح انتشار گازها »يمياقل راتييدرمورد تغ يدولت

 كند. يم نيچند قرن تضم مييچند دهه، اگر نگو يرا برا ييباالست كه اختالالت آب و هوا

كه در حال حاضر اتفاق  يجو طيشرا گريو د ديشد يمرگبار، طوفان ها يامواج گرما گر،يعبارت د به

 خواهد شد. دتريافتد، شد يم

دانست و گفت:  تيبشر يدهنده براهشدار يگزارش را عالمت نيسازمان ملل ا ركليگوترش دب ويآنتون

 هشدار، گوشخراش است. يزنگ ها

و زغال سنگ باشد، قبل از  يليفس يانتشار سوخت ها يبرا يزنگ خطر ديگزارش با نيافزود: ا يو

 ما را نابود كنند. ارهيآنكه س

 ريست، تصوا يهزار مطالعات علم 14از  شيبر ب يكه مبتن يمياقل راتييدرمورد تغ يدولت نيب اتيه گزارش

 دهد. يباشد، ارائه م شيتواند در پ يو آنچه م يعيبه جهان طب يمياقل راتيياز نحوه اخطار تغ يجامع و مبسوط
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در  يگلخانه ا يكاهش انتشار گازها يبرا عيوس ياسيو در مق يفور يگزارش، چنانچه اقدام نيا طبق

از  ايرسد  يم گراديدرجه سانت 1,5ه سال احتماال ب 20 يهوا در جهان ط يگرفته نشود، متوسط دما شيپ

 كند. يآن عبور م

 نيشروع كاهش سطح انتشار ا يبرا يگلخانه ا يداده شده در مورد كاهش انتشار گازها يها وعده

 .ستين يگازها به اندازه كاف

 ريجانسون نخست وز سيواكنش نشان داده اند. بور زيهشدارآم يديها با د افتهي نيها و كنشگران به ا دولت

 را به صدا درآورد. يجهان جهت اقدام فور يبرا يداريگزارش زنگ ب نيكرد كه ا يدواريابراز ام سيانگل

را  يجهان يبشر، متوسط دما يها تياز فعال يناش يگلخانه ا يكه انتشار گازها ديگو يگزارش م نيا

 گراديدرجه سانت 0,5را  نزايم نيداده و ا شيشدن افزا ينسبت به متوسط قبل از صنعت گراديدرجه سانت 1,1

 شود. ليدر جو تعد يدهد بدون آنكه اثر آلودگ يم شيافزا گريد

هوا به واسطه ذرات  يدما رند،يفاصله بگ يليفس ياگر جوامع از سوخت ها يبدان معناست كه حت نيا

 .ابدي يم شيباز هم افزا د،يخورش ياز گرما يمعلق موجود در هوا و انعكاس بخش

تواند بدون تحمل مشكالت  يم تياست كه بشر يزيچ يشتريب گراديدرجه سانت 1,5 شياافز ،يطور كل به

 .ديبا آن كنار آ يو اجتماع ياقتصاد

هوا صدها نفر را در  ياست. امسال گرما يبه بار آوردن فاجعه كاف يبرا گراديدرجه سانت 1,1 يگرما

 آرام به كام مرگ كشاند. انوسياق يشمال غرب

 ياديز ريرا فرا گرفت، مقاد كاياز غرب آمر يعيمناطق وس ياز گرما و خشكسال يناش يها يسوز آتش

 يها يآتش سوز ميمجبور شدند از ب زيها ن يونانيمنتشر شد و  يبريس يكربن در جنگل ها دياكس يد

 كنند. هيمنازل خود را تخل يجنگل

رفتن  رونيمكن است به واسطه بمناطق، مردم م يباشد كه در برخ نيتواند به مثابه ا يم شتريب يهشدارها
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 از خانه جان خود را از دست دهند.

 شيو افزا لنديگر يها خياشاره شده كه از جمله آن ذوب شدن  يمياقل راتييتغ يگزارش به برخ نيا در

 .اهاستيسطح آب در

به  ديقكالج لندن گفت: ما اكنون م نگزيك ييگزارش و دانشمند آب و هوا نياز مولفان ا» ادواردز نيتمس«

 است. ريرناپذييصدها هزار سال تغ ياز آنها برا يكه برخ ميهست يمياقل راتييتغ يجنبه ها يبرخ

 آورد. يجبران كم م يجهان زمان برا ،يمياقل راتييبا وجود كند شدن تغ يگزارش عنوان شده كه حت نيا در

درجه  1,5تا  2040سال متوسط تا  يدما ابد،يكاهش  ندهيدر دهه آ يگلخانه ها يانتشار گازها اگر

 .ابدي يم شيافزا تيقبل از تثب 2060تا سال  گراديدرجه سانت 1,6و احتماال  گراديسانت

درجه  2,7و  2060تا سال  گراديدرجه سانت 2تواند  يم شيافزا نيادامه دهد، ا يفعل ريجهان به مس اگر

 قرن باشد. انيتا پا گراديسانت

دانسته و انسان ها را  يگلخانه ا يرا توقف انتشار گازها نيشدن زم از گرم يريگزارش تنها راه جلوگ نيا

 عنوان كرده است. نيعامل گرم شدن كره زم

 يحاصل دست بشر را عامل اصل يگلخانه ا يانتشار گازها ،يمياقل يقبل ياز گزارش ها شيگزارش ب نيا

 داند. يم نيزم شيگرما

مساله كه كره  نياست بر ا يليدل ،يليفس يهاجوامع به سوخت  ياست كه وابستگ يگزارش حاك نيا

 گرم شده است. گراديدرجه سانت 1,2قبال  نيزم

در هر  اهايسطح آب در شيطوفان و افزا ل،يس ،يهمچون امواج گرما، خشكسال ييآب و هوا راتيتاث

 . ابدي ياست و با هر درجه از گرم شدن شدت م ديشد نيمنطقه از كره زم
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خبرگزاري ميزان  - د؟يگو يچه م ييآب و هوا راتييره تغگزارش سازمان ملل دربا

 18/05/1400مورخ 

 

 روبرو شده است. شيبا افزا نيكره زم يكه دما دهد يگزارش سازمان ملل نشان م كي

 50هوا كه قبال تنها هر  يگرما ديموج شد« ديگو يگزارش سازمان ملل، م نيتازه تر - زانيم يرخبرگزا

در  نيا افتد؛ ياتفاق م كباريسال  10در هر  نيگرم شدن كره زم لياكنون به دل افتاد، يبار اتفاق م كيسال 

 »مكرر شده است. زين ياست كه بارش باران و خشكسال يحال

 
روبرو  ييآب و هوا راتييتغ راتيما در حال حاضر با تاث« ديگو يگزارش م نيا ،»ترزيرو«گزارش  به

 »تر شده است. گرم وسيدرجه سلس كيبا گذشته  سهيدر مقا نيكره زم يچرا كه دما م،يهست

 .شوند يم دتريمكرر و شد ن،يزم شتريآسا تنها با گرم شدن ب ليس يها و باران ها يگرما، خشكسال امواج

برابر و رطوبت  1,3در حال حاضر  كباريسال  10كه بارش باران در هر  دهد ينشان م نيمچنگزارش ه نيا

انسان آغاز شد،  يها تياز فعال يناش شيكه گرما 1900به  يسال منته 50با  سهيدرصد، در مقا 6,7هوا 
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 شده است. شتريب

د دارد؛ به عنوان مثال مانند در حال حاضر وجو ييآب و هوا راتييتغ راتيتاث نيكه ا نديگو يم دانشمندان

ها نفر  در ماه ژوئن كه باعث مرگ صد كايآرام و آمر انوسياق ياز جمله موج گرما در شمال غرب يعيوقا

 شد.

 .كند يسال گذشته تجربه م 91خود را در  يخشكسال نيدر حال حاضر بدتر ليبرز نيهمچن

موج گرما در كانادا، « ديگو ياه سائوپائولو، مگزارش و استاد دانشگ نيا ياصل سندهي، نو»آرتاكسو پائولو«

به وضوح نشان  ليدر مركز برز يخشكسال ن،يدر چ ليدر آلمان، س ليس ا،يفرنيدر كال يآتش سوز

 »دارد. ينيسنگ اريخسارات بس ييآب و هوا ديشد راتييكه تغ دهد يم

موج  نيتر شود ا گرم گراديتدرجه سان 4جهان  ياگر دما كنند، يعنوان م ها ينيب شيپ يكه برخ همانطور

 .افتد يسال اتفاق م 2تا  كيگرما هر 

 شيپ يجنوب يقايمانند آفر يو در مناطق ستنديخاص ن يفقط در مناطق ديو باران شد يخشكسال شيافزا

 شده است. ينيب
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كند،  رابيرا س رانيا يشهرها توانست يكه م يآب منابع؛ مطرح شد سنايوگو با ا در گفت

 18/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – !رود يمجوار مه يبه كشورها

 

كشور دستخوش فرونشست  يها از دشت ياريبس ينيزم ريز يها آب هيرو يكه بر اثر برداشت ب يحال در

 يها اعتقاد دارد كه بر خالف آب ،يشناس نيسازمان زم سيياست، اما ر دهيشدند و دامنه آن به شهرها رس

قادر است  شورالزم ك يها يريگيكشور است كه در صورت پ اريدر اخت يمنابع آب كارست ،ينيزم ريز

در حال  يمرز يمنابع از شهرها نيدر حال حاضر ا يكند، ول نيممنابع تا نيمانند مشهد را از ا يآب شهر

 همجوار هستند. يمهاجرت به كشورها

 لياست كه آثار آن به صورت اشكال مختلف از قب نيدر پوسته زم يا دهيپد "كارست" سنا،يگزارش ا به

 تيو قابل ها يتگآن به وجود شكس جاديوجود دارد. علت ا نيسطح زم ريها و غارها، در سطح و در ز حفره

 .رديشكل بگ تواند يم ينيرزميآب ز ستميس كيآن  جهيكه در نت شود يسنگ مربوط م انحالل توده

ها در اثر درز و  سنگ نيكربناته است كه ا يسنگ يدرصد از سطح كل كشور متشكل از واحدها 11از  شيب

 دهيپد نيكه به ا شوند يم ييها و حفره يخال يفضاها يدارا يشناس نيشكاف و انحالل در طول زمان زم

 .نديگو يمژرف  يها آب اي "يآب كارست" شود، يها جمع م سنگ نيكه درون ا يو به آب "كارست"

خود را از  ازيآب شرب مورد ن ايو  يزندگ يمناطق كارست يبر رو ماًيمستق ايجهان  تيدرصد جمع 25از  شيب

 ن،يمانند چ گريد يو كشورها رانيا ،يسطح يها آب ييدارا زانيكه برخالف م كنند يم نيتأم يمنابع كارست

 هستند. يكارست يها بآ ليمستعد از لحاظ پتانس اريبس يو صربستان جزو كشورها شياتر كا،يامر

 يها درصد از مصارف آب شرب خود را از آب 40تا  30آب كارست،  يدارا ياز كشورها ياريبس

به كاهش  توان يبه عنوان آب شرب م يكارست يها آب استفاده از يايكه از مزا كنند يم نيتأم يكارست

 كرد. اشاره ييايميمناسب از نظر ش تيفيباك ريدپذيتجد يها به آب يابيها و دست افت تراز آب در آبخوان
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را با  يكشور مطالعات كارست يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم يمنابع آب نيا تيتوجه به اهم با

كم  ليسازمان به دل نيا سييبه گفته ر يدر دستور كار قرار داد، ول يكيزيژئوف نينو يها استفاده از روش

شد، كشور قادر بود آب  يم ييطرح اجرا نيكه ا يو در صورت دينرس يجيمطالعات به نتا نيا ها، يكار

 كند. نيتام يكارست يها آب قيكالنشهر مشهد را از طر

 .دهد يهمجوار خبر م يكشورها ريكشور مستقر هستند، به سا يكه عمدتاً در مرزها  آب نياز مهاجرت ا يحت يو

 

 كنند يكه از كشور مهاجرت م يبخش اتيح منابع

در كشور، اظهار كرد: بر  يكارست يها با اشاره به منابع آب سنا،يوگو با ا در گفت يديشه رضايعل دكتر

است و  يشناس نيزمان زمبر عهده سا يكارست يها آب ييشناسا فهيآب، وظ يعال ياساس مصوبه شورا

 .ميكرد يمناطق مستعد آب كارست يسازمان اقدام به انتشار اطلس مل نياساس ما در ا نيبر ا

در حال رخ دادن است، آب  ريكه در چند سال اخ يو خشكسال مياقل ريياضافه كرد: با توجه به تغ يو

 شود. نيگزيجا تواند يماست،  ييباال اريبس تيفيك يمتعارف كه دارا ريكارست به عنوان آب غ

 نيشد: اگر ا ادآوري، "كپه داغ"منطقه  يآب كارست نهيبا اشاره به مطالعات انجام شده در زم يديشه

 ليمتاسفانه به دل يول م،يكن نيتام ميتوانست ياز آب مشهد را م يبخش اعظم د،يرس يم جهيمطالعات به نت

 يها باشد، آب يسشنا نياز طرف سازمان زم دياز آنها شا يكيو  شود يكه انجام م ييها يكم كار

 .روند يهمجوار م يهستند، متاسفانه به كشورها يدر مناطق مرز ژهيكه به و يكارست

 نياز ا رانيموجود در ا يمنطقه كپه داغ، كشور تركمنستان قرار دارد و آب كارست يدر باال يگفته و به

 .شود يمنطقه خارج و وارد تركمستان م

و بلوچستان دانست  ستانياستان س "سراوان"روند را در منطقه  نيا گرينمونه د يشناس نيسازمان زم سيير

آب  م،يها دار آب نيمبرم به ا ازيرغم آنكه ما ن يمنطقه پر آب است و عل كيمنطقه  نيو اظهار كرد: ا
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 .كند يمنطقه به سمت پاكستان مهاجرت م نيا يكارست

 چيبه ه ديهستند، نبا ييباال تيفيك يدارا يكارست يها آب هنكيخاطر نشان كرد: با توجه به ا يديشه

 كرد. ياز آنها بهره بردار ديآب شرب با يمصرف شوند و تنها برا يامور كشاورز يعنوان برا

 يگفت: منابع آب كارست شود، يمنابع استفاده م نيكشور از ا ياز شهرها ياريدر بس نكهيبر ا ديبا تاك يو

 نيا يآبده زانياست. م نيبه صورت چشمه در حال خارج شدن در سطح زم كشور ياز شهرها يدر برخ

 دارد. يبارندگ زانيبه م يها بستگ چشمه

 ياست كه اگر پر باران نيها ا آب نيا تيمز نكهيا انيبا ب يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيير

ادامه داد: منابع  شوند، يكم آب مها  چشمه نياست و اگر نزوالت كم شود ا اديچشمه ها ز نيباشد، آب ا

 م،يكن يخارج م برفتكه ما از آ يآب ياست، ول ايقابل اح ينيزم ريز يها بر خالف آب يآب كارست

 شتريب يندارد و خروج ينسبت مناسب نيآب به داخل زم يو خروج يورود زانيم نكهيمتاسفانه با توجه به ا

رو  نياز ا ابد؛يروز به روز كاهش  ينيزم ريز يها كه سطح آب شود يآب است، موجب م ياز ورود

 يغالب دهيآن است، پد جهيفرونشست كه نت دهيرفتن قرار دارند و پد نيها در معرض از ب از آبخوان ياريبس

 .ميكشور با آن مواجه هست يها است كه در اكثر دشت

آب از  هيرو يداشت بهمانند بر يكارست يها آب هيرو يبرداشت ب ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا يديشه

 نيداد: با توجه به ا حينه، توض ايخواهد كرد  جاديرا ا يفرونشست مضاعف دهيپد ،ينيزم ريز يها آبخوان

آب صورت  هيرو يو كوه وجود دارند، اگر برداشت ب يآهك يها در سنگ شتريب يكارست يها كه آب

ها وارد  به حفرات موجود در كوهمنافذ  قيآب از طر يبا بارندگ يول شود، يخشك م تيدر نها رديگ

 خواهند شد. اياح يمنابع آب نيو مجددا ا شود يم

در واقع آب از  نيزم ريچرا كه با خارج كردن آب از ز ست؛يگونه ن نيها ا در آبرفت يادامه داد: ول يو

و در  درنيگ يخاك قرار م نيريز يها هيبر ال ييباال يها هيال جهيو در نت شود يذرات خاك خارج م انيم

 . ستندين ايو قابل اح روند يم نيصورت آبخوان از ب نيا
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/ رانيباران در جنوب ا ريارزشمند آبگ يهوتك ها؛ سامانه ها|»يزداريمعجزه آبخ«

 19/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  – هوتك 2000 يضرورت سازمانده

 

و  ليمواجهه با مهار س يها از راه يكيآب دارند و از آن به عنوان  يدر جمع آور يها نقش مهم هوتك

 .شود يم ادي ييتوسعه روستا جهيمنابع آب و در نت تيمحدود

مهار، كنترل و  يبرا يسنت يهوتك سامانه ا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

به خصوص در استان  رانيآب در جنوب ا نيمتداول تام يها از راه يكيو به عنوان  البياز س يبهره بردار

عنوان كرد كه  يزداريآبخ ياز طرحها يتوان طرح يو بلوچستان است. در واقع هر هوتك را م ستانيس

مواجهه با كمبود و  يها از راه يكيآب دارند و از آن به عنوان  يدر جمع آور يو نقش مهم تيقابل

منطقه قدمت هوتك را به  نيا اني. بومشود يم اديمنطقه  ييتوسعه روستا جهيمنابع آب و در نت تيمحدود

مردم  ياورزو كش يدنيآب آشام مروزكه همچنان تا به ا دانند ياز چند هزار سال قبل از اسالم م شيب

 كند. يم نيمنطقه را تام

كه از  يدرخت محل نيگودال است، ا نيچش در اطراف ا رينظ يدرختان شيهوتگ ها رو دياز فوا يكي

مردم  ييتواند باعث اشتغالزا يوچابهار است م ياريدر منطقه خشك دشت يمهم و اقتصاد اريبس يگونه ها

هوتك ها  نيزغال شود. عالوه برا ديخوراك دام و تول علوفه، نيتام ،يتوسعه و رونق لنج ساز ،ييروستا

 يسبز، باال بردن سرانه فضا يو فضا يتوسعه جنگل كار ن،يريآب ش انيماه ديتول يبرا يتوان منبع يرا م

 عنوان كرد. ريچش، كنار و كه يها منحصر به فرد از گونه يسبز و استقرار جنگل ها

 

 شود؟ يو چرا ساخته م ستي** هوتك چ

نسبتاً  يعيطب ايو  يهوتَك نام گودال مصنوع ايشود هوتگ  يو چرا ساخته م ستيهوتك چ اي هوتگ
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شده و در طول سال به مصارف  يو جمع آور تيدر آن هدا ها ياست كه آب حاصل از بارندگ يبزرگ

 گهوتبه  يگودال كه در زبان بلوچ ني. ارسد يم يو وحش ياهل واناتيانسان و ح يدنيو آشام يكشاورز

 يكياست و به عنوان  البياز س يمهار، كنترل و بهره بردار يبرا يسنت يهوتك مشهور است سامانه ا اي

و چابهار با توجه به  ياري. ساخت هوتگ در منطقه دشتشود يآب محسوب م نيمتداول تام يها از راه

 يده با اشكال هندسش فرح يها دور مرسوم بوده و گودال اريبس يها منطقه از زمان ييآب و هوا تيوضع

 ي(رس زدانهيبا بافت ر ينياست كه در زم شتريب يو حت 20، 10از پنج،  شيمربع و به عمق ب ل،يمستط ره،يدا

 جاديمتر ا 2تا  كيبا ارتفاع حدود  يخاك وارهيمنطقه ساخته شده و اطراف آن د اني) توسط بوميلتيو س

 .شود يم

و چابهار  ياريدشت يها شهرستان يگذشته در روستاها يموجود و ساخته شده در طول سالها يها هوتگ

اعتبار الزم هستند تا بتوان  صيو مرمت با تخص يبهساز ،يحصاركش ،يرسوب بردار ،يروبيال ازمندين

. هوتگ ها ردو مصارف شستشو از آنها استفاده ك يكشاورز يبرا كساليتا  يماه حت 6از  يريپس از آبگ

 هيبه لحاظ ته يياجرا يها دستگاه تيو حما شوند يساخته م نييپا نهيو با هزدارند  ييباال اريبس ديعمر مف

و  اءيبر حفظ، اح يا ارزنده ريتاث ازياعتبار مورد ن صيتخص ،يو مطالعه، مكان سنج يآالت، طراح نيماش

 خواهد داشت. البياز س يو بهره بردار يروش سنت نيا جيترو

 

 هوتك يطيمح ستي** اثر ز

روان و  يشن ها تيخاك و تثب شياز فرسا يريو جلوگ يطيمح ستيستفاده زا يهوتك برا آب

خاطر  نيشود. بد يم اهانيانواع گ شيو رو شيگردوخاك موثر است و موجب افزا شياز افزا يريجلوگ

از  يدر بخش ياستفاده از هوتك ها به عنوان منبع آب جامعه محل ينظام عرف تيو تقو يپروژه سامانده

 و بلوچستان آغاز شده است. ستانيور به خصوص در استان سكش يجنوب مناطق
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 رانيجنوب ا يهوتك ها ي** ضرورت سامانده

 يو احشام در شهرها انييروستا يو مصرف يدنيآب آشام نيهزار هوتك به منظور تام 2از  شيب يسامانده

سبك و  يها دام شياو افز شتريآب ب يسبب نگهدار ياريو بلوچستان از جمله چابهار و دشت ستانياستان س

در  يو گام شود يم انييروستا يكشت گلخانه و ماندگار ،يتوسعه كشاورز اهان،يانواع گ شيرو ن،يسنگ

 ،يبهساز ،يروبيال ،يرسوب بردار ازمنديهزار هوتگ ن 2خواهد بود. در حال حاضر حدود  ديجهش تول

و  يبهساز ،يحصاركش ،يبرداررسوب  ،يروبيال يهستند. طبق برآوردها برا ياصول يمرمت و نگهدار

 يشود كه م نهيهز ديآن) با جمبه ح يتومان (بستگ ونيليم 500تا  50ساخت هر هوتگ معموال  ايمرمت و 

 كرد. يتوان سالها از آن بهره بردار
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 19/05/1400سايت اخبار فراديد مورخ  رود؟ يكجا م رانيا يمنابع آب

 

 يها درصد از مصارف آب شرب خود را از آب 40تا  30آب كارست،  يدارا يها از كشور ياريبس

به كاهش  توان يبه عنوان آب شرب م يكارست يها استفاده از آب يايكه از مزا كنند يم نيتأم يكارست

 اشاره كرد. ييايميمناسب از نظر ش تيفيباك ريدپذيتجد يها به آب يابيها و دست افت تراز آب در آبخوان

كشور دستخوش فرونشست  يها از دشت ياريبس ينيزم ريز يها آب هيرو يكه بر اثر برداشت ب يحال در

 يها اعتقاد دارد كه بر خالف آب ،يشناس نيسازمان زم سيياست، اما ر دهيها رس شدند و دامنه آن به شهر

قادر است  كشورالزم  يها يريگيكشور است كه در صورت پ اريدر اخت يكارست منابع آب ،ينيزم ريز

در حال  يمرز يها منابع از شهر نيدر حال حاضر ا يكند، ول نيمنابع تام نيمانند مشهد را از ا يآب شهر

 همجوار هستند. يها مهاجرت به كشور

ها و غارها،  حفره ليمختلف از قباست كه آثار آن به صورت اشكال  نيدر پوسته زم يا دهيپد "كارست"

انحالل  تيو قابل ها يآن به وجود شكستگ جاديوجود دارد. علت ا نيسطح زم ريدر سطح و در ز

 .رديشكل بگ تواند يم ينيرزميآب ز ستميس كيآن  جهيكه در نت شود يسنگ مربوط م توده

ها در اثر درز  سنگ نيكه ا كربناته است يسنگ يها درصد از سطح كل كشور متشكل از واحد 11از  شيب

 دهيپد نيكه به ا شوند يم ييها و حفره يخال يها فضا يدارا يشناس نيو شكاف و انحالل در طول زمان زم

 .نديگو يم فژر يها آب اي "يآب كارست" شود، يها جمع م سنگ نيكه درون ا يو به آب "كارست"

خود را  ازيآب شرب مورد ن ايو  يزندگ يارستمناطق ك يبر رو ماًيمستق ايجهان  تيدرصد جمع 25از  شيب

مانند  گريد يها و كشور رانيا ،يسطح يها آب ييدارا زانيكه برخالف م كنند يم نيتأم ياز منابع كارست

 هستند. يكارست يها آب ليمستعد از لحاظ پتانس اريبس يها و صربستان جزو كشور شياتر كا،يامر ن،يچ

 يها درصد از مصارف آب شرب خود را از آب 40تا  30رست، آب كا يدارا يها از كشور ياريبس

به كاهش  توان يبه عنوان آب شرب م يكارست يها استفاده از آب يايكه از مزا كنند يم نيتأم يكارست
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 اشاره كرد. ييايميمناسب از نظر ش تيفيباك ريدپذيتجد يها به آب يابيها و دست افت تراز آب در آبخوان

را با  يكشور مطالعات كارست يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم يمنابع آب نيا تيتوجه به اهم با

كم  ليسازمان به دل نيا سييبه گفته ر يدر دستور كار قرار داد، ول يكيزيژئوف نينو يها استفاده از روش

آب  شد، كشور قادر بود يم ييطرح اجرا نيكه ا يو در صورت دينرس يجيمطالعات به نتا نيا ها، يكار

 كند. نيتام يكارست يها آب قيكالنشهر مشهد را از طر

 .دهد يهمجوار خبر م يها كشور ريكشور مستقر هستند، به سا يها آب كه عمدتاً در مرز نياز مهاجرت ا يحت يو

 يدر كشور، اظهار كرد: بر اساس مصوبه شورا يكارست يها با اشاره به منابع آب يديشه رضايعل دكتر

 نياساس ما در ا نياست و بر ا يشناس نيبر عهده سازمان زم يكارست يها آب ييشناسا فهيآب، وظ يعال

 .ميكرد يمناطق مستعد آب كارست يسازمان اقدام به انتشار اطلس مل

در حال رخ دادن است، آب  ريكه در چند سال اخ يو خشكسال مياقل ريياضافه كرد: با توجه به تغ يو

 شود. نيگزيجا تواند ياست، م ييباال اريبس تيفيك يكه دارامتعارف  ريكارست به عنوان آب غ

 نيشد: اگر ا ادآوري، "كپه داغ"منطقه  يآب كارست نهيبا اشاره به مطالعات انجام شده در زم يديشه

 ليمتاسفانه به دل يول م،يكن نيتام ميتوانست ياز آب مشهد را م يبخش اعظم د،يرس يم جهيمطالعات به نت

 يها باشد، آب ياسشن نياز طرف سازمان زم ديها شا از آن يكيو  شود يانجام م كه ييها يكم كار

 .روند يهمجوار م يها هستند، متاسفانه به كشور يدر مناطق مرز ژهيكه به و يكارست

 نياز ا رانيموجود در ا يمنطقه كپه داغ، كشور تركمنستان قرار دارد و آب كارست يدر باال يگفته و به

 .شود يارد تركمستان ممنطقه خارج و و

و بلوچستان دانست  ستانياستان س "سراوان"روند را در منطقه  نيا گرينمونه د يشناس نيسازمان زم سيير

آب  م،يها دار آب نيمبرم به ا ازيرغم آنكه ما ن يمنطقه پر آب است و عل كيمنطقه  نيو اظهار كرد: ا

 .كند يمنطقه به سمت پاكستان مهاجرت م نيا يكارست

 چيبه ه ديهستند، نبا ييباال تيفيك يدارا يكارست يها آب نكهيخاطر نشان كرد: با توجه به ا يديهش
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 كرد. يها بهره بردار از آن ديآب شرب با يمصرف شوند و تنها برا يامور كشاورز يعنوان برا

 ينابع آب كارستگفت: م شود، يمنابع استفاده م نيكشور از ا يها از شهر ياريدر بس نكهيبر ا ديبا تاك يو

 نيا يآبده زانياست. م نيكشور به صورت چشمه در حال خارج شدن در سطح زم يها از شهر يدر برخ

 دارد. يبارندگ زانيبه م يها بستگ چشمه

 ياست كه اگر پر باران نيها ا آب نيا تيمز نكهيا انيبا ب يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيير

ادامه داد: منابع  شوند، يها كم آب م چشمه نياست و اگر نزوالت كم شود ا دايها ز چشمه نيباشد، آب ا

 م،يكن يخارج م برفتكه ما از آ يآب ياست، ول ايقابل اح ينيزم ريز يها بر خالف آب يآب كارست

 شتريب يندارد و خروج ينسبت مناسب نيآب به داخل زم يو خروج يورود زانيم نكهيمتاسفانه با توجه به ا

رو  نياز ا ابد؛يروز به روز كاهش  ينيزم ريز يها كه سطح آب شود يآب است، موجب م يوداز ور

 يغالب دهيآن است، پد جهيفرونشست كه نت دهيرفتن قرار دارند و پد نيها در معرض از ب از آبخوان ياريبس

 .ميكشور با آن مواجه هست يها است كه در اكثر دشت

آب از  هيرو يهمانند برداشت ب يكارست يها آب هيرو يبرداشت ب ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا يديشه

 نيداد: با توجه به ا حينه، توض ايخواهد كرد  جاديرا ا يفرونشست مضاعف دهيپد ،ينيزم ريز يها آبخوان

آب صورت  هيرو يو كوه وجود دارند، اگر برداشت ب يآهك يها در سنگ شتريب يكارست يها كه آب

ها وارد  منافذ به حفرات موجود در كوه قيآب از طر يبا بارندگ يول شود، يخشك م تيدر نها رديگ

 خواهند شد. اياح يمنابع آب نيو مجددا ا شود يم

در واقع آب از  نيزم ريچرا كه با خارج كردن آب از ز ست؛يگونه ن نيها ا در آبرفت يادامه داد:، ول يو

و در  رنديگ يخاك قرار م نيريز يها هيبر ال ييالبا يها هيال جهيو در نت شود يذرات خاك خارج م انيم

 .ستندين ايو قابل اح روند يم نيصورت آبخوان از ب نيا

 سنايا ي: خبرگزارمنبع
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روزنامه اطالعات مورخ  – است نيعامل فرونشست زم رمجازيحلقه چاه آب غ ونيليم كي

20/05/1400 

 

گفت: در  نيفرونشست زم نهيبر وضع نامساعد كشور در زم ديكشور با تاك يسازمان نقشه بردار سيرئ

كمك  دهيپد نياز وقوع ا يريشگيتواند به پ يبرداشت آب م يحال حاضر فقط كنترل و پلمپ چاه ها

 كند.

گفت: فرونشست و  نيفرونشست زم دهيدر گفتگو با مهر در مورد پد يآباد نميجعفر زاده ا يغالمعل

مترقبه قابل جبران هستند  ريحوادث غ ريو سا ليهستند. زلزله، س گريكديزلزله دو مقوله متفاوت نسبت به 

افزود:  يو ديآ يجبران به حساب م رقابليغ باًياما فرونشست جزء آن دسته از مخاطرات است كه تقر

 ايو كانال  كند ينشست م يدر وسعت بزرگ نيزم افتد، يفرونشست اتفاق م يا كه در منطقه يزمان

 هيهزار سال طول بكشد تا آن ناح ديو بعضاً با شود يم يخال نيزم تر نييپا يها هيآب در ال يها سفره

آن  اعتبارها پس از رخداد صيو تخص ستيفرونشست قابل جبران ن دهيپد نيدوباره پر شود؛ بنابرا

 .ستيفرونشست اصالً و ابداً مساعد ن نهيكه وضع ما در زم ميبگو ديمؤثر واقع شود و متأسفانه با تواند ينم

 يكرد: به طور كل انيو قم ب اريپرخطر مانند شهر يكشور در باره وضع شهرها يسازمان نقشه بردار سيرئ

از  يمختلف از جمله كشاورز يها هيجبوده و به اشتباه با تو يريكشور كه عمدتاً مناطق كو يفالت مركز

 ان شده است.ينما يشتريآن آب استخراج كرده اند، فرونشست با شدت ب يباال اريبس يها عمق

و  يغرب جانيگلستان، آذربا يها حالت فرونشست كشور را در استان نيشتريادامه داد: در حال حاضر ب يو

 اند. شده ياريبس يها بيفرونشست، دچار آس ليدل به مناطق نيو متأسفانه ا ميكن يمشاهده م يجنوب خراسان

صورت نبود كه آب  نيكه پارسال در استان گلستان اتفاق افتاد، به ا يلينمونه س يادامه داد: برا جعفرزاده

گلستان و گرگان و  يها مهم است كه در استان ارينكته بس نيرفته بود، ا نييپا نيباال آمده باشد، بلكه زم
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به سمت فرونشست  يهم به طور كل يكاسته شده بود، در استان خراسان جنوب نيزده، زم ليمناطق س يباق

 .ريخ اي شود يجبران م گريتا هزار سال د ها بيآس نيگفت ا توان يكه نم ميرو يخاك م شيو فرسا

 يها آب از سفره هيرو يعلت آن برداشت ب نيتر دارد اما عمده يمختلف ليافزود: فرونشست دال يو

 نهيزم تواند يمجاز هم م يمجاز و حت ريغ يها . چاهشود يشمرده م ريانكار ناپذ ياست كه امر ينيزمريز

 نيموجب بروز ا توانند يم رمجازيغ يها فقط چاه شود يم انيكه ب ديباش دهيشن ديامر باشند. شا نيساز ا

 يكارشناس ريه و با نگاه غمجوز اشتباه بود نياوقات چاه مجوز دارد اما ا يمشكالت شوند، اما گاه ليقب

فوراً آن چاه هم  ديبا كند، يم جاديبرداشت از چاه خسارت ا شود يصادر شده است و االن كه مشاهده م

 كيكه  شود يم ينيب شيحلقه پ ونيليم كيمجاز حدود  ريغ يها پلمپ شود. در حال حاضر تعداد چاه

 .نديآ يعامل بزرگ و مهم به حساب م

و  دهيد بيكه به شدت آس ميدار ياريبس يها ها و اتوبان فرودگاه ،يليور خطوط رادامه داد: در كش يو

 در معرض خطر هستند.

 يا اعمال و پس از آن برنامه يبازدارنده و قهر يها است كه اهرم نيما ا يگفت: تقاضا انيدر پا جعفرزاده

 يكه اكنون اصالً وضع مناسب ميعبارت را به كار ببر نيا ميشود. متأسفانه ناچار هست نيمدت تدو يطوالن

گفته  يبزرگ است، حرف گزاف ياشدن به كاسه  ليدر حال تبد رانيا مييو اگر بگو ميندار نهيزم نيدر ا

 نشده است. 
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 – تمدن طبرستان ديتهد يبه معنا يانتقال آب سد الر، طرح تونلمهمان/ ادداشتي

 20/05/1400خبرگزاري مهر مورخ 

 

 يخزر از مصائب يايساخت تونل انتقال آب سد الر را همچون انتقال آب در ستيز طيفعال مح كي

 يبر نابود يديهدافتد و ت ياتفاق م رانيبر منبع آب ا يدولت يشركت ها يدانست كه در اثر حكمران

 است. زيحوزه آبر

 داريو توسعه پا نيسرزم يداريپا لگريتحل ست؛يز طيفعال مح ،يمهر، پدرام آستان يجامعه خبرگزار گروه

 يا نامه مهر قرار داده است از ساخت تونل انتقال آب سد الر را غم يخبرگزار اريكه در اخت يادداشتيدر 

سد گلورد و سد  ود،ر سد زارم نسك،يسد ف ان،ي، سد كسلمازندران يايهمچون انتقال آب در گريد

برشمرد و گفت: اما كمتر از آن  هيگلوگاه و سد هراز و سد لفور و سد چاشم و سد چرگت و چشمه روز

 يانيپا شود، يحادث م رانيبر منابع آب ا يدولت يها شركت يكه از قبل حكمران يمصائب اي. گوميخبر يب

 است. همصائب هست كه مغفول ماند دست نيزاا گريد يكيندارد. سد الر 

 

 آمده است: ادداشتي نيا در

رود، سد گلورد و  سد زارم نسك،يسد ف ان،يمازندران، سد كسل يايهمچون انتقال آب در گريد يا نامه غم«

وجود دارد و كمتر از آن  هيسد گلوگاه و سد هراز و سد لفور و سد چاشم و سد چرگت و چشمه روز

 يانيپا شود، يم ثحاد رانيبر منابع آب ا يدولت يها شركت يكه از قبل حكمران يمصائب ايو. گميخبر يب

 مصائب هست كه مغفول مانده است. دست نيازا گريد يكيندارد. سد الر و تونل در حال آغاز ساخت آن 

غالب  شيگواز استان مازندران بوده و هنوز هم  يجزئ راناتيمنطقه الر تا لواسانات و شم يخيتار ازنظر

 از تهران شدند. يمناطق از مازندران جدا شده و جزئ نيا 1326هست. از سال  يمناطق، مازندران نيا يروستاها
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سر منشأ رودخانه هراز است. از دهه پنجاه  نيتر يهراز است. رود الر اصل زياز حوضه آبخ يالر جزئ رود

شت بزرگ هراز بوده كه شامل آب د نيسد تأم نيكه مطالعات سد الر آغاز شد، هدف ساخت ا

 .استآب شرب و صنعت تهران  نيو محمودآباد و تأم كنار دونيآمل، بابل، بابلسر، فر يها شهرستان

شد،  داريتاكنون، مشكل نشت آب از اطراف مخزن سد پد 60سد الر از سال  يريبدو آغاز كار آبگ از

سد  دست نييپا يلومتريگرفته در ده ك شكل يها مترمكعب آب، از چشمه ونيليم 220حدود  كه ينحو به

سمت  هدر مخزن، ب شده رهيذخ ماندهيمترمكعب آب باق ونيليم 170طور متوسط  و به شود يخارج م

جهان  يسدها انيآب در م ي. سد الر ازنظر حجم نشتشود يتهران ارسال م انيكالن و سد لت روگاهين

 ركورددار هست.

دشت هراز از  يها حقابه جيتدر اطراف آن، به ياقمار يها هركتهران و ساخت ش تيرشد جمع شيافزا با

 ميتصم رويحذف شد و باهدف جبران كمبود آب دشت هراز، وزارت ن رويسد الر توسط وزارت ن

 89كه از سال  باشد؛ يرود هراز م يو آن احداث سد هراز (منگل) بر رو رديگ يم يگرينادرست د

 آن آغازشده است. اختس

 يمطالعات، اجرا نيا جهيآغاز شد و نت 93سد الر از سال  يبه نام مطالعات عالج بخش يگريمطالعات د اما

سد كه آب از آن نشت  دست نييپا يها در محل چشمه ريساخت سازه آبگ كند؛ يم هيرا توج يطرح نيچن

و مترمكعب آب  ونيليم 160 يآور جمع يرا برا لومتريك وهشت ستيبه مسافت ب يو احداث تونل كند يم

 انتقال آن به سمت تهران.

متر مكعب از كل  ونيليم 330تونل،  نيا يبردار از سد الر تا آغاز بهره يبردار از آغاز بهره قتيحق در

رودخانه به تهران منتقل خواهد شد.  نيدرصد آب ا 68 يبه عبارت ايمترمكعب رود الر  ونيليم 481 يآبده

متر  ونيليم 330رقم  ماندنه هراز. البته باوجود ثابت رودخان يفعل يدرصد آبده در حدود پنجاه يزيچ

تهران  يشدن بحث آب شرب، درصد برداشت آب برا كياستراتژ ليبه تهران به دل يمكعب آب ارسال
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دشت هراز  يها سر منشأ رود هراز و حقابه نيتر مهم كينزد ندهيدر آ بيترت نيا خواهد شد. به ها نياز ا شتريب

هست كه نه كشاورزان مازندران از  سروصدا يب يبتهاجم آ كي نيو ا شود يلب ماز مردم و كشاورزان س

 ونيليم 7,5با حدود  نسكيآن خبردارند و نه مردم مازندران و در مقابل طرح انتقال آب از محل سد ف

 دارند. ياديز يطيمح ستيز يامدهايها پ طرح ني! البته هر دو اميعظ اريهست بس يمترمكعب، حجم

وجود نخواهد  گريآن د يبخش اعظم آب ورود رايز شود يم يمعن يب زيبنام سد هراز ن يوجود سد نيبنابرا

سد هراز باعث رونق  كند يكرد ادعا م ادهيكه در خوزستان پ ييها مانند طرح رويوزارت ن يداشت. ول

درون  گرفتن رارق يو جبران كمبود آب است و همچنان به ساخت سد هراز باوجود اعالم رسم يكشاورز

 ياتفاق ريدر مخزن سد، نظ ييسد، بروز زلزله القا يريو پس از آبگ دهد يادامه م يالبرز شمال زيخ گسل زلزله

شهر آمل در كنار  ميعظ يها زباله يوجود محل دپو نيو رودبار افتاد، محتمل است. همچن ليمنج يكه برا

 ي. ادعاشود يسالمت مردم م ديهدآب و ت ديشد يهست كه منجر به آلودگ يگريمخزن سد، معضل مهم د

 يمشابه همان ادعا يرس يپتو لهيوس ها به زباله ياز رسوب مواد سم يريسد هراز در مورد جلوگ مانكاريپ

داد و چه بر سر  شيآب رودخانه كارون را افزا يچگونه شور ميديهست كه د يرس يكنترل كوه نمك با پتو

 سابقه يهست كه كاهش ب يدر حال نيخوزستان آورد. ا نانينشو شهر انييو كشاورزان و روستا يمردم بوم

را به كشاورزان  ي العاده خسارات فوق ،يبرابر) در سال جار ميمازندران (كاهش حدود ن يها رودخانه يآبده

 نارس و پوك را درو كنند. يها مجبورند برنج كه ينحو وارد كرده است به

 كرهيآور بر پ مرگ يكار يها تكرار شده و ضربه ياليسرصورت  منابع آب به يا سازه تيريمد اشتباه

گرفته است وارد  ساله شكل ونيليم نيچند يشناس نيزم راتييكشور ما كه در اثر تغ بوم ستيتمدن ما و ز

 ست؟ياما چاره چ كند، يم

 ليبه دال شود، يو گلستان ساخته م النيمازندران و گ زيآبخ يها كه در حوضه ييگفت سدها توان يم

در  ينقش يكه مردم بوم ييها ساخته بشر خواهند بود. طرح يها پروژه نيتر تعدد و قاطع، نابخردانهم



   

 

 

168 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

توسعه بدون در  هدر آن نقش دارند كه قائل ب يتكنوكرات و كارشناسان رانيساخت آن نداشته و تنها مد

مطالعات  نيتر ييهستند و از ابتدا يو حقوق يو اقتصاد يستيز طيو مح ينظر گرفتن مطالعات اجتماع

 يزير طرح ينيسرزم شيدستور و نقشه و محاسبات آما چيهستند و بر اساس ه يته يابي نهيو گز يازسنجين

 يحضور جوامع بوم ي. نه جاشود يم ئهارا مانكاريصرفاً توسط خود پ زيطرح ن هاتياند و تمام توج نشده

 حضور شوراها. يدر آن هست و نه جا

 داريپا گاه رهيذخ نيپر از جنگل انبوه هست و خود بهتر ايكه  شوند ياحداث م يمناطق انيسدها در م نيا

آب  رهيو دائم ذخ داريپا يكه خود مخروط شوند يساخته م ييها كوه انيدر م ايو سالم آب هستند و 

 يستيز طيو مح ياقتصاد هيسدها عدم توج نيا اديز ريو تبخ يا گلخانه يگازها ديهستند. ركود آب و تول

سدها ثابت كردند كه  نيآب در تابستان، ا رهيبه ذخ نانيو اطم ليمهار س ◌ٴ نهي. در زمدهد يها را نشان م آن

 ليها را از س دشت رايدارند ز ينقش اساس ينيرزميز يها و در كاهش سطح آب سفره ستندياعتماد ن قابل

 .رنديگ يرا م ها بخوانآب آ النيورود مستمر و حفظ ب يمحروم كرده و جلو

مازندران  يايها به در كه از رودخانه يآب ميخوان يها م طرح نيدر مطالعات و نظرات كارشناسان ا تبمر

كه به  يآب گفت يها م ها بود به آن آن انيدر م يپژوهشگر اكولوژ كياگر  ي! ولرود يبه هدر م زدير يم

و  يساحل ستمياكوس يلندگبارشد و  ،يمناطق شمال ستمياكوس يداريباعث موازنه و پا زدير يم ايساحل در

ساحل و  كينزد يآب شور به روستاها يشروياز پ يريو جلوگ ها توپالنگتونيف شيو افزا انيآبز شيافزا

 .گردد مي …و يابر و بارندگ ليتشك

 يبه شهر ياز شهر زيحوضه آبخ نيپروژه انتقال آب ب كي شود يكه در مازندران ساخته م يسد هر

خواهد شد و  فيتعر رويآن توسط وزارت ن يجوار برا استان به استان هم نيز اا ز،يحوضه آبر نيب اي گريد

و  يو كشاورز وحش اتيها و ح جنگل ينابود متيخواهد داد به ق رييها را تغ رودخانه ميتوازن و رژ

بزرگ  يشهرها شتريو متورم شدن ب داريتوسعه ناپا يريگ و شكل ييغذا تيامن ديمولد و تهد يجوامع بوم
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و هم حوضه  باشد يحوضه مبدأ م يهم برا يعدالت يب يعني نيها و هوا؛ و ا آب يكننده و آلودگ مصرف

 كيشرب تهران در مناطق  بدرصد از آ 47مقصد. بر اساس آمار شركت آب و فاضالب استان تهران، 

پس  د،آورن يبه شمال هجوم م التيكه تعط يتهران داران هيهمان سرما يعني شود؛ يتا سه تهران مصرف م

چند هزارساله  يها مازندران و حقابه يها از بازگشت به منزل خود در تهران از همان آب حوضه

از  زياطراف تهران ن ديجد يها شهرك زين ندهيمند هستند و در آ بهره زيخود ن يكشاورزان، در استخرها

بومهن،  س،يپرد ديجد يآب شهرها نيتونل تأم نيها برخوردار خواهند شد چون از اهداف ا آب نيا

 .باشد يمسكن مهر م ندهيآ يها رودهن و طرح

 يدولت روحان ئتيمترمكعب آب را با مصوبه ه ونيليم 40قرار هست رود تالر را خشك كند و  انيكسل سد

متر مكعب را  ونيليم 30اكنون نكارود را خشك كرده است و قرار هست  به سمنان منتقل كند. سد گلورد هم

آب به سمنان و  انتقالكل نكارود و  يگرگان منتقل كند و سد گلوگاه باهدف نابود تا يشرق يبه شهرها

 ونيليم 12 ركوهيخط هيگرگان در باالدست سد گلورد در حال مطالعه هست و خط انتقال آب چشمه روز

 مترمكعب از تالر را خواهد گرفت، پس ونيليمم 6حدود  زيمترمكعب را از سرشاخه تالر گرفت و سد چاشم ن

مسئوالن  ديانتقال آب وجود داشته باشد و با يها سدها و طرح نياز ا كدام چيه نيب دينبا يفرق چيما ه يبرا

ها را  طرح نيو مخالفت خود با ا ميها باخبر كن طرح نيرا از خطرات و عواقب ا تفاوت يو نه ب ريپذ تيمسئول

از همه  يريشگيها و پ روند ساخت آن از احداث همه سدها و توقف يريشگي. پميريو موضع بگ ميكن انيب

دفاع از حقوق عامه و  ياز تعهد خود برا يجزئ ديرا با يبه هر مقصد ييانتقال آب از هر مبدأ يها طرح

منابع آب را پس از  يحكمران نكهيجز ا به شود ينم سريم نيو ا ميطبرستان بدان ساز خيحفاظت از تمدن تار

 يو ذ يلو به صاحبان اص ميريدوباره از دولت باز پس بگ يمردم بوم يو نقض حقوق شرع يعدالت يها ب سال

 .»ميبازگردان يكشاورزان و مردم بوم يعنيآن  ينفعان واقع
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خبرگزاري ايسنا  – خزر نسبت به سال گذشته يايتراز آب در يمتر يسانت 10تا  5كاهش 

 22/05/1400مورخ 

 

كشور ضمن اشاره به روند كاهش تراز آب  يسازمان هواشناس يانوسيو اق يكل مركز علوم جو ريمد

 يتراز ثبت شده ط نيمتر با كمتر كيخزر تنها  يايسال گذشته، گفت: اكنون تراز در 26 يخزر ط يايدر

تراز  يمتر 6تا  4كاهش  مياقل رييتغ يوهايبلند مدت بر اساس سنار ينيب شيفاصله دارد و پ سال گذشته 50

 .دهند ينشان م ندهيسال آ 50تا  30 يرا ط اچهيدر نيآب ا

در حوضه  ياز كاهش بارندگ يانجام شده حاك يها ينيب شيپ اظهار كرد:  سنا،يوگو با ا در گفت يقيال بهزاد

 ها ينيب شيپ آمار و  نيبه ا يصورت قطع به توان ياست كه گرچه نم ندهيآ يها سال يخزر ط يايدر زيآبر

سال  50تا  30 يخزر ط يايدر بتراز آ يمتر 6تا  4كاهش  ،ينيب شيپ  يها كرد اما براساس مدل نانياطم

ما كشور  هياز مناطق حاش ياديكاهش تراز آب مساحت ز زانيم نيا حال نينشان داده شده است. با ا ندهيآ

 يشمال يها است؛ اما بخش شتريآن ب يخزر در بخش جنوب يايساحل در بيچراكه ش رديگ يرا در بر نم

مناطق و  نيا ستيز طيبر مح يمنف اريبس رياثمواجه خواهند شد كه ت يشدگ خزر با خطر خشك يايدر

 خزر خواهد داشت. يايدر هيحاش يبنادر كشورها نيب يرانيخطوط كشت نيهمچن

 

 خزر نسبت به سال گذشته يايتراز آب در نيانگيم يمتر يسانت 10تا  5 كاهش

خزر،  يايدر هيحاش يكشورها  يها ستگاهيو ا رويوزارت ن شيپا ضمن اشاره به اطالعات شبكه  يقيال

نسبت به سال  متر يسانت 10تا  5خزر حدود  يايساالنه تراز آب در نيانگياطالعات م نيگفت: براساس ا

 كرده است. دايپ گذشته كاهش 

بسته  يطيمح يخزر دارا يايدر نكهيبا اشاره به ا يسازمان هواشناس يانوسيو اق يكل مركز علوم جو ريمد
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 يها از رودخانه ياز جمله حجم آب ورود يآزاد راه ندارد، اظهار كرد: عوامل مختلف ياياست كه به در

خزر دارند و  يايدر تراز آب در يا كننده نيينقش تع ايدر نيبارش بر سطح ا زانيو م زيحوضه آبر نيا

 .ديآ يتراز به حساب م نياز عوامل كاهنده ا يكي زين ريتبخ زانيم

 

 سال گذشته 26 يخزر ط يايكاهش تراز آب در روند

 راتييدرباره روند تغ  داشته،  يسال گذشته روند كاهش 30حدود  يخزر ط يايتراز آب در نكهيا انيبا ب يو

مواجه  يديخزر با افت شد يايتراز آب در 1356داد: تا سال  حيگذشته تاكنون، توضاز  اچهيدر نيتراز آب ا

سال  26 يط يعنيتاكنون  74را تجربه كرد؛ اما از سال  يشيروند افزا كي 1374شد و از آن زمان تا سال 

 يها در سال يروند كاهش ني. هرچند اميا خزر بوده يايدر تراز آب در يگذشته مجدد شاهد روند كاهش

 ندياما برا ميا بوده اچهيدر نيتراز آب ا شيها شاهد افزا سال يدر برخ يمختلف شدت و ضعف داشته و حت

 .دهد يرا نشان م يروند كاهش كيتاكنون  1374از سال  اچهيدر نيتراز آب ا راتييتغ يكل

 
 خزر يايتراز آب در نيانگيم راتييتغ نمودار
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خزر  يايدر تيوضع نيكشور درباره آخر يان هواشناسسازم يانوسيو اق يكل مركز علوم جو ريمد

تراز  نيكمتر ريپنج دهه اخ  يكه ط - 56در سال  اچهيدر نيبه تراز ا دنيمتر تا رس كيگفت: اكنون تنها 

روند ادامه داشته  نيبا هم اچهيدر نيكاهش تراز آب ا طيو اگر شرا ميفاصله دار -خزر بود يايآب در

 .ديتراز خواهد رس نيمجدد به ا ندهيآسال  10باشد، تا كمتر از 

 يرانيبنادر و كشت يكه برا يبر مشكالت خزر عالوه يايدر ادامه خاطرنشان كرد: كاهش تراز آب در يو

از جمله  يطيمح ستيرا بر مناطق حفاظت شده ز يمنف راتيتاث كند، يم جاديا زيحوضه آبر نيدر ا

 نيآب ا زچراكه كاهش ترا گذارد يم يبرجا كنند، يم يكه در آن زندگ يانيآبز نيها و همچن تاالب

 .شود يآب م يو دما يشور شيباعث افزا اچهيدر

 نيموثرتر يا بارش درون حوضه نكهيا انيبا ب يسازمان هواشناس يانوسيو اق يكل مركز علوم جو ريمد

داخل  اچهيدر نيخزر بزرگتر ياياست، اظهار كرد: در يا داخل قاره يها اچهيعامل در نوسان تراز آب در

 دايپ كاهش  زيحوضه آبر نيها در ا بارش رياخ يها سال يانجام شده ط يها ياست و طبق بررس يا قاره

 كرده است.

مهم  يها خزر را احداث سد بر رودخانه ياياز عوامل موثر در كاهش تراز آب در گريد يكي يقيال

 نيعنوان كرد و گفت: بزرگتر يرزو كشاو يصنعت يها و مصارف آن در بخش اچهيدر نيا زيحوضه آبر

خزر را  يايدرصد آب در 85رودخانه ولگا است كه حدود  شود يخزر م يايكه وارد در يا رودخانه

از آب  ياديرودخانه احداث و مصارف ز نيبر بستر ا يمتعدد يسدها رياخ يها سال ياما ط كند يم نيتام

 نيخزر شده است. همچن يايبه در يمختلف شده كه باعث كاهش حجم آب ورود يها آن در بخش

 .  اند ردهك دايپ  يتيوضع نيچن زين رانيا يها از رودخانه يو برخ جانيآذربا يرودخانه كورا در جمهور

خزر است،  باعث  ياياز در يتاالب داخل كيكه  زيبغاز  ن قره جيدر خل ريتبخ يادامه داد: شدت باال يو

 ييها احداث شده بود تا در زمان جيخل نيبر ا يگذشته سد رو در ني. از اشود يكاهش تراز آب خزر م
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 .شودكنترل  جيخل نيبه ا يمقدار آب ورود كرد يم دايپ خزر كاهش  يايكه تراز آب در

 

 خزر يايآبه در و پرداخت حق نييتع ضرورت

 ييكارهاراه  كرد: حيخزر، تصر يايمقابله با كاهش تراز آب در يها حل با اشاره به راه انيدر پا يقيال

 نييكند. تع يريخزر جلوگ يايكاهش تراز آب در ياز اثرات منف ياديتا حد ز تواند يوجود دارد كه م

منظور   توانند به يخزر م هيحاش ياست كه تمام كشورها ياقدامات نيتر از مهم يكيخزر  يايآبه در حق

 اچهيدر نيكه به ا ييها انهاز رودخ كيهر  يانجام دهند و برا اچهيدر نياز كاهش تراز آب ا يريجلوگ

 بماند. يباق يدر سطح مناسب شهيخزر هم يايكنند تا تراز آب در نييتع يا آبه حق زندير يم
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خبرگزاري تسنيم  - شد؟ نيتأم يزداريآب شرب كدام شهر با آبخ|»يزداريمعجزه آبخ«

 22/05/1400مورخ 

 

 تيظرف ني) االبي(پخش س يو آبخواندار يزداريكانون جهادگران گفت: آبخ يزداريكارگروه آبخ ريدب

 .ديمبدل نما يرا به قطب كشاورز رانيا يمركز ريرا دارد كه مناطق كو

در كشور،  يزداريموفق آبخ ياز نمونه ها يكي ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يطرح با همكار نياست. ا رانيا ياستان اصفهان واقع در فالت مركز ابانكيمناطق خور و ب يزداريآبخ

برجسته  يژگيانجام شده است. و ياستان خوزستان و كانون جهادگران جهاد سازندگ يعياداره كل منابع طب

 7000 تيجمع يها، برا البيآب شرب با مهار س نيمنطقه، تأم نيدر ا يرو آبخواندا يزداريآبخ يطرح ها

 يليتفص يباره گفتگو نيتوسعه دارد. در ا تيهزار نفر هم قابل 70است كه تا  ريشهر خور در دل كو ينفر

انجام  »يكانون جهادگران جهاد سازندگ يدارو آبخوان يزداريكارگروه آبخ ريدب«با مهندس محمد آزاد 

 است: ريگفتگو بدان اشاره داشتند به شرح ز نيكه مهندس آزاد در ا يمسائل نيمهمتر. ميداد

 شروع شد. يبه طور جد 1370از سال  يبا شروع وزارت جهاد سازندگ يزداريآبخ يها طرح •

 ديمتر مكعب آب جد ارديليم 80توان  يكاسته شود، م ريدرصد از حجم تبخ 20 چنانچه •

 استحصال نمود.

متر مكعب به سرانه مصرف آب اضافه نمود و سهم سرانه  1000توان  يم يزداريآبخ يطرح ها با •

 متر مكعب رساند. 2200مصرف آب را به 

 70شود و تا  يم نيتأم يزداريآبخ يتوسط طرح ها ابانكيخور و ب ينفر از اهال 7000شرب  آب •

 هزار نفر قابل توسعه است.

 اريبس تيفيمتصل است و مردم آب با ك يبه شبكه شهر ابانكيحال حاضر آب شرب خور و ب در •

 كنند. يمنازل شان استفاده م يخوب از لوله ها
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 يرا به قطب كشاورز رانيا يمركز ريتوان مناطق كو يم يو آبخواندار يزداريآبخ يطرح ها با •

 كرد. ليتبد

 ونتيمثل نخل، پسته، ز يدرختان مختلف ابانك،يدر مناطق خور و ب يزداريآبخ يانجام طرح ها با •

 كاشته شده است. رهيو غ

 .ميينما يبا مهندس آزاد جلب م يليتفص ينظر مخاطبان را به گفتگو نجايا در

استان اصفهان و منطقه خور و  يابانيو ب يريدر مناطق كو ،يزداريموفق آبخ ياز طرح ها يكي: ميتسن

و  تيآغاز شد و چه اهم يطرح از چه زمان نيا دييسوال بفرما نياجرا شده است؛ به عنوان اول ابانكيب

 داشت؟ يضرورت

شروع شد.  70در دهه  يتوسط وزارت جهاد سازندگ يو آبخواندار يزداريآبخ ي: طرح هاآزاد

در  يرسوبات و گل و ال نكهيا يقبل از انقالب و بعد از انقالب در باالدست سدها بود؛ برا يزداريآبخ

 تهيآب شد و كم يمتول يكه جهاد سازندگ يمانبعد از انقالب از ز يدرون مخازن سدها وارد نشود. ول

طرح  نياز ا يكيآغاز شد كه  زيسدها ن ريدر مناطق غ يزداريشكل گرفت، آبخ يآب در جهاد سازندگ

 يطرح ها ياستان اصفهان بود. به طور كل ابانكيو مناطق خور و ب رانيا يفالت مركز يزداريها آبخ

 است. دهانجام ش ينيرزميز يسفره ها هيو تغذ البيدر كشور با دو هدف كنترل س يزداريآبخ

متر  ارديليم 400حدود  يدر كشور از آنجاست كه ما به طور كل يزداريآبخ يانجام طرح ها تياهم

شود. در  يشود و از دسترس خارج م يم ريدرصد آن تبخ 70كه حدود  ميدار يمكعب نزوالت آسمان

عب است و طبق اعالم بخش آب سازمان ملل متر مك 1300-1200حال حاضر سرانه مصرف آب حدود 

 مياست. حال اگر بتوان يمتر مكعب داشته باشد، دچار تنش كم آب 1700سرانه آب كمتر از  يشوراگر ك

متر  ارديليم 80 ميتوان يم ميدرصد برسان 50را به  ريتبخ زانيو م ميكن تيريرا مد ريتبخ زانيدرصد م 20

 .ديسمتر مكعب خواهد ر 2200صورت سهم سرانه به  نيكه در ا ميآب داشته باش شتريمكعب ب
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نسبت به سال  اچهيتراز سطح آب در يمتر مي/ كاهش نهياروم اچهيدر تيوضع نيآخر

 23/05/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – گذشته

 

صدم متر  56نسبت به مدت مشابه سال قبل با  1400مرداد  16 خيدر تار هياروم اچهيسطح آب در تراز

 است دهيمتر رس يسانت 89و  270هزار و  كيكاهش به 

 
 1400مرداد  16از آن است كه در  يحاك هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر بررسي – زانيم يخبرگزار

 16با  سهيرقم در مقا نيكه ا دهيمتر مكعب رس 50و  ارديليبه سه م هياروم اچهيحجم آب موجود در در

مكعب كاهش  متر ارديليم 13,91بلندمدت  نيانگيمتر مكعب و نسبت به م ارديليم 1,86بالغ بر  1399مرداد 

 داشته است.

نسبت به مدت  يمورد بررس خيتاردر  هياروم اچهيتراز سطح آب در دهد ينشان م ها يبررس نيهمچن 

تراز در دراز مدت  نيو ا دهيمتر رس يسانت 89و  270هزار و  كيصدم متر كاهش به  56مشابه سال قبل با 

 متر بوده است. يسانت 53و  274هزار و 



   

 

 

177 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 نيانگينسبت به م 1400مرداد  16در  هياروم اچهيتراز سطح آب در راتييآمار تغ نيآخر براساس

 داشته است. يمتر يسانت 64سه متر و  بلندمدت كاهش

متر مربع بوده است كه نسبت به  لومتريك 558رقم دو هزار و  هياروم اچهيوسعت در يمدت مورد بررس در 

 147هزار و  2دراز مدت  نيانگيمربع كاهش داشته و نسبت به م لومتريك 956مدت مشابه سال گذشته 

 مربع كم شده است. لومتريك

نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش  1400مرداد  17در  هياروم اچهيدر زير حوضه آبرها د بارش زانيم

حوضه به ثبت  نيبارش در ا متريليم 372كه سال گذشته  ياست در حال دهيرس متريليم 290به  يدرصد 22

 است. دهيرس
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 ديكشور در معرض تهد نيريآب ش يها دشت همه ؛يشناس نيهشدار سازمان زم

 24/05/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – ست قرار دارندفرونش

 

 نيه تبعات فرونشست زمكشور نسبت ب يمعدن  و اكتشافات يشناس نيكارشناسان سازمان زم -رنايا -تهران

آب  يها است كه در همه دشت يا دهيپد نياند. به گفته آنان فرونشست زم بارها هشدار داده ران،يدر ا

 كشور وجود دارد. نيريش

خبر  رانياز ا يا هر روز از گوشه ،يو اكتشافات معدن يشناس نياز سازمان زم رنايا كشنبهيگزارش روز  به

كه كشاورزان مانند هر روز مشغول  ياز كشور دهان باز كرده است. در حال يا در گوشه نيكه زم رسد يم

. شود ينابود م شهيهم يبراشان  و مزارع زدير يفرو م نيزم باره كيشان هستند، به  برداشت آب از چاه

. ستندين منياستفاده ا يبرا گريترك خورده و د يگريپس از د يكيها  و راه يخيتار هيها، ابن ساختمان

كه اگرچه وقوع آن را حس  يا دهياست؛ پد نياز فرونشست زم ياز تبعات ناش يفقط بخش ها نيا

 ياما روشن كردن هر پمپ آب برا دهد، يرخ م نيزم زشير يعني ييحد نها باره كيو به  ميكن ينم

 كينزد ست،يكه وقوع آن چندان دور ن يا فاجعه يقدم به سو كيما را  ،ينيرزميبرداشت از منابع آب ز

 .كند يم

هم  كايآمر يها التيا يو برخ كيمكز تختياست. در پا دهيپد نيا ريكه درگ ستين يتنها كشور رانيا

 فرونشست وجود دارد. دهيپد

ما است،  يمانده از نسل گذشته برا ادگاريبه  راثيكه م ينيرزميآب ز ريبرداشت ذخا ليبه دل دهيپد نيا

منابع و  نيتعادل ب جاديمنابع و ا نيز آن، كنترل برداشت از اا يريدر حال رخ دادن است و تنها راه جلوگ

 به ما كمك كند. يتا حدود تواند يهم م يدار آبخوان يها مصارف است. توسعه پروژه

 ريآن به دفعات انسان را غافلگ جهياما نت دهد، ياست كه آرام و آهسته رخ م يا دهيپد نيزم فرونشست
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 .شود يم يمنطقه منته كيدر  اتيرفتن ح نيها و از ب انكه به مرگ آبخو يا دهيپد كند؛ يم

 ديابتدا با دهد، يقرار م ريانسان را تحت تأث يو چگونه زندگ ستيچ نيفرونشست زم ميبدان نكهيا يبرا

 شود؟ يم ينيب شيوقوع آن پ ايو آ دهد يچگونه رخ م دهيپد نيكه ا ميبدان

: ديگو يكشور درباره فرونشست م يمعدن كتشافاتو ا يشناس نيسازمان زم يشناس نيگروه آب زم سيير

 يارائه شده برا يها داده كنند ياست كه افراد فكر م نيكه درباره فرونشست وجود دارد، ا ياشتباه كي«

 »و درازمدت است. يداده كل كيفرونشست 

 نيبه ا يريگ دازه. نحوه انرنديگ ياندازه م يبازه زمان كيرا در  نيداد: فرونشست زم ادامه» انتظام مانيا«

اندازه  دهد، يماهواره را نشان م نيرا از ا نيشكل است كه دو عكس ماهواره رادار را كه فاصله زم

 .رنديگ يم

 م،يكن يكه امسال م يريگ سال باشد. اندازه كي اي 6ماه  6ها ممكن است مربوط به  عكس نيگفت: ا يو

 متفاوت باشند. ارياد بسسال بعد ندارد و ممكن است اعد يريگ به اندازه يربط

مربوط  يكه نرخ عددها مينكته شو نيمتوجه ا دينخست با نيكرد: در رابطه با فرونشست زم ديتاك انتظام

 .مينيآن بب يبه فرونشست را با توجه به بازه زمان

 كنند، يدر سال را اعالم م متر يسانت 36هاست درباره تهران و جنوب آن نرخ نشست  شد: مدت ادآوري يو

 چيانجام شد و بعد از آن ه يمحقق دانشگاه كي لهيبه وس 80در سال  يبازه زمان كيرقم فقط در  نيا

 رقم را نشان نداده است. نيا ،يريگ داده اندازه

 نيكشور اظهار داشت: آخر يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يشناس نيگروه آب زم سيير

 36اما عدد  دهد، يرا نشان م متر يسانت 17 اي 18ونشست حدود فر زانيجنوب تهران م يبرا ها يريگ اندازه

است و  يبازه زمان كيكه نرخ فرونشست مربوط به  شود يتوجه نم يعني شود؛ يمدام تكرار م متر يسانت

 كند يم رييدر منطقه وجود دارد، تغ يبرود و چه نوع خاك نييآب چقدر پا نكهيبر اساس ا انهيرقم سال نيا
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 ثابت گرفت. دينبا عدد را نيو ا

 تر نييداشته باشد و سال بعد فرونشست آن پا يدشت ممكن است امسال فرونشست باالتر كيگفت:  يو

 15تا  10 يدار است و با نرخ باال از كشور فرونشست ادامه ييدر جا يدشت كيدر  مينيب يم يباشد، وقت

 كننده باشد. نگران تواند يم دهد، يخود را نشان م متر يسانت

 ست،يجدا ن اينقاط دن گرياز د رانيداشت: ا نقاط جهان عنوان گريفرونشست در د تيدرباره وضع نتظام،ا

طور مثال در حومه  برداشت كردند فرونشست رخ داده است، به هيرو يرا ب ينيرزميهر جا آب ز ايدر دن

 مشاهده شده است. ييباال اريبس يها ) فرونشستكيمكز تختي(پا يتيكوسيمكز

ها  فرونشست 80و  70تا دهه  كايدر آمر كه نيا انيبا ب يشناس نيسازمان زم يشناس نيروه آب زمگ سيير

 يبستگ ريمتغ 2به  نيكرد: فرونشست زم آن را كنترل كردند، خاطرنشان يوحشتناك بود و بعد تا حدود

 م؟ياز خاك در منطقه داشته باش يبرود و چه نوع نييآب چقدر پا زانيم نكهيدارد، ا

 يرفتن سطح آب در خاك درشت دانه باشد، با وجود مشكل آب، فرونشست نييداد: اگر پا ادامه يو

 ندارند. يريپذ رسوبات دانه درشت قدرت تراكم رايز م؛يندار

جا  نيما هم از هم يها و مشكل آبخوان شوند يمتراكم م زيدانه ر يها خاك كه نيمسوول با اشاره به ا نيا

 يآسان نياجازه عبور آب را به ا گريمتراكم شود، د زير خاك دانه يوقتافزود:  د،يآ يبه وجود م

 بيترت ني. به اميده ياز حجم مخزن خود را از دست م ياديمقدار ز كي ،يپس از مدت يعني دهند، ينم

 يدر درازمدت برا تواند يموضوع م ني. اشود يم رهيمخزن ذخ ييباال يها آب فقط در قسمت

 باشد. كشور فاجعه يها آبخوان

 

 باال نهيهز ازمنديبا فرونشست، ن مقابله

 نيوجود دارد، اما ا قيتزر يبرا يمصنوع يها مقابله با فرونشست گفت: روش يدرباره راهكارها انتظام
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را به حالت قبل  تيوضع ميتوان يمواقع نم ياريگران بوده و اثر آن محدود است. ما در بس اريها بس روش

 .ميبرگردان

سطح آب  يعنياست،  يممنوعه بحران ايو ممنوعه  يدشت بحران نديگو يم يوقت رانيدر ا :داشت انيب يو

سطح آب  م،يده يبرداشت را ادامه م يها وقت از دشت ياري. در بسرود يم نييدشت پا نيطور دائم در ا به

را  تيكه وضعبل ميده ينم مدر جهت جبران فرونشست انجا يتنها كار نه ران،ي. در اديآ يم نييپا ينيرزميز

 .ميكن يبدتر م

 يبخش و تعادل ايمانند طرح اح ييها برنامه ،يشناس نيسازمان زم يشناس نيگروه آب زم سييگفته ر به

 قيطرح تزر نيچقدر بودجه به ا نكهياست، اما ا يكشور وجود دارد كه طرح واقعاً خوب ينيرزميز يها آب

 كنند مهم است. يها را عمل كنند و برنامه

برداشت وجود ندارد و  زانيم يريگ اندازه يبرا يكنتور چيمجاز، ه يها از چاه ياري: در بسورشدادآي يو

در  د،يكن يكه چقدر آب برداشت م ديدان ينم ي. وقتكند يآب برداشت م خواهد يكشاورز هرچقدر م

 .ديرا انجام ده يبخش و تعادل اياح يها برداشت را كنترل كرده و برنامه ديتوان يواقع نم

واقع شده كه  يا در منطقه رانيگفت: ا ينيرزميمنابع آب ز هيتغذ يبرا ازيدرباره مدت زمان مورد ن انتظام

 ديشد ياگر بارندگ يو حت شود يم ريآب به سرعت تبخ يطيشرا نيدرجه حرارت آن باالست، در چن

 .شود يم رياز آب تبخ ياديحجم ز د،يداشته باش

از  ياديكه مقدار ز ميستين يياروپا يما مانند كشورها افتد، ياتفاق م نيدر سدها هم ا يكرد: حت اضافه يو

و ممكن  شود يم ريما همان لحظه تبخ ياز بارندگ ياديشود. بخش ز نيوارد زم يآب حاصل از بارندگ

 برود. نييپا كند، يم دايپ انيجر نيزم يكه رو يدرصد آب 40به  كياست نزد

رفتن آب را هم  نييكشور، سرعت پا يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يشناس نيگروه آب زم سيير

 .كند ينفوذ م رتريباشد، آب د رتريو معتقد است هرچه خاك نفوذناپذ داند يبسته به نوع خاك متفاوت م
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كه آب  شوند يموجب م ها زدانهير نيا دهد، يدر فرونشست رخ م يريپذ تراكم يكرد: وقت اضافه يو

) شاهد باال آمدن يمتر 40عمق ( كم يا مشاهده يها در چاه يموارد نيود و در چنبر نييپا ادينتواند ز

 .ميسطح آب هست

دارد و  يآب بهتر تيفيكه ك يقيعم يمنطقه چاه كشاورز نياست كه در هم يدر حال نيگفت: ا انتظام

 .رود يم  نييآن مدام پا دارد، سطح آب  يكمتر يآلودگ

و  رديگ يرا آب م ييآبخوان باال شود، يم هيآبخوان چندال گريو مسائل د فرونشست تيافزود: به خاطر وضع يو

 نفوذ كند. قيبه آبخوان عم تواند ينم ينداشته باشد، اما آب به آن آسان يخوب تيفيآب ك نيممكن است ا يحت

 .ددان يبا جنس خاك م مينفوذ آب به داخل آبخوان را در ارتباط مستق يبرا ازيمسوول، زمان مورد ن نيا

زمان  توان يداشت: نم عنوان يشناس نيسازمان زم يو اكتشافات معدن يشناس نيگروه آب زم سيير

است، عمق  يكوه انيكه دشت م ييآن به آبخوان مطرح كرد. جا دنينفوذ آب و رس يبرا يمشخص

 .»رسد يآب زودتر به آبخوان م يا منطقه نيمتر است ودر چن 100تا  70خاك كم و حدود 

 يعني گردد، يهزار سال قبل برم 100به  قيعم يها داد: بر اساس مطالعات انجام شده، عمر آبخوان ادامه يو

است كه  يدر حال نيشده است، ا رهيقبل از نسل ما در آنجا ذخ يشناس نيها در زمان زم آب نيا

 اند. نشده هيچند ساله تغذ يبا بارندگ قيعم يها آبخوان

به آبخوان از منابع  انهيسال ياز آب ورود شياست كه ب نيكل ما امش نيتر اظهار داشت: مهم  انتظام

اجازه  دياند با ما گذاشته يآب را برا يقبل يها طور كه نسل كه همان يدر حال م،يكن يبرداشت م ينيرزميز

 .ميبگذار ندگانيآ يآب را برا نيا ديبماند و ما هم با رهيذخ قيعم يها آب آبخوان ميده

 

 ديشور رسبه شمال ك فرونشست

 زيكشور ن يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يشناخت نيدفتر مخاطرات زم ركليمد
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 ينيرزميز نيريكشور كه آب ش يها همه دشت باًي: تقرداشت انيب رانيفرونشست در ا تيدرباره وضع

 دارند، بدون شك در معرض فرونشست قرار دارند.

كم  اي مينيب يو مازندران فرونشست را نم النيمانند گ ييها در استانكرد: اگر  ديتاك »يشهباز رضا«

نقاط  نيفرونشست در ا يبرا ها نهيها فرونشست ندارند، بلكه زم استان نيكه ا ستيمفهوم ن نيبه ا مينيب يم

 است. ايهم مه

 ينيرزميز و برداشت آب از منابع ياز خشكسال يمعلول بوده و ناش كيفرونشست  نكهيبا اشاره به ا يو

از حد از منابع  شيب يبردار در فرونشست دارد، اما بهره يكم اريسهم بس يشد: خشكسال ادآورياست، 

 فرونشست است. ليدل نيمهمتر ينيرزميآب ز

 يرفته است و هر زمان نيوجود داشت از ب هيو تخل هيتغذ نيكه ب ياكنون تعادل و توازن ،يگفته شهباز به

 .ميشو يها با فرونشست مواجه م شود، در دشت شتريب هياز تغذ هيكه تخل

كند،  جاديا ديجد يبا سدها و بندها ديكه منابع آب جد ستين نيا يزداري: هدف آبخكرد حيتصر يو

داشته  زيخاك ن شياز فرسا يريكند و جلوگ يريجلوگ البياست كه بتواند از س نيآن ا  بلكه هدف

 باشد.
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – هان را خشكاندپاك ج يمنبع انرژ نيبزرگتر يخشكسال

24/05/1400 

 

كشور جهان را خشك  نيدر چند يبرق آب ديتول يبرا يرودخانه ها و منابع مهم آب ديشد يها يخشكسال

 مصرف كنند. يشتريب يليفس يد دولتها را واداشته اند سوختهاموار يكرده و در بعض

 ليو برز نيچ كا،يمانند آمر ييدر كشورها يبرق آب ديشده در خصوص تول داريمشكالت پد سنا،يگزارش ا به

 يمياقل راتييتغ رايصنعت است ز نيا يمسئله بلندمدت برا كيو دانشمندان،  يطبق گفته كارشناسان انرژ

 به آب را كمتر از گذشته قابل اتكا كرده اند. يشده و دسترس ينيب شيپ رقابليغ يجو يگوهاال جاديباعث ا

 يبرا يديپاك، تهد ياز اشكال انرژ يكيبه عنوان  يبا ممانعت از استفاده از برق آب يمياقل راتييتغ

پاك جهان  يمنبع  انرژ نيبزرگتر ياست. برق آب يجهان شيمبارزه با گرما يبرا يجهان يهايبلندپرواز

 .داردبرق جهان سهم  ديدرصد از تول 16در  ،يانرژ يالملل نياست و طبق اعالم آژانس ب

 نيباعث بزرگتر ل،يو برز كايمانند غرب آمر يدر نقاط يمياقل راتيياز تغ يناش يها يخشكسال امسال

 يسال گذشته رو ديشد يهنوز از اثرات خشكسال نيشده اند. چ يبرق آب ديدر تول رياختالل چند دهه اخ

 نكرده است. دايپكشور به طور كامل بهبود  نيا يدر بخش جنوب غرب نان ونيدر استان  يبرق آب ديتول

 ليس يكرده است. به عنوان مثال سال گذشته در ماالو جادياز حد آب مشكل ا شيوجود ب گرينقاط د در

 يالملل نيشد و طبق آمار آژانس ب هروگايدو ن يليمانده از ابرطوفانها، باعث تعط يبر جا يها يو خراب

 مگاوات كاهش داد. 50مگاوات به  320را از  يبرق آب تيظرف ،يانرژ

كنند كه  دايپ يحرارت يروگاههايبه ن يشتريب يوابستگ رويشبكه ن ياثرات باعث شده است اپراتورها نيا

از  يريجلوگ ياز برق را برا كنند و از شركتها بخواهند استفاده يزغال سنگ كار م اي يعياغلب با گاز طب

 ها محدود كنند. يقطع
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 يمياقل يموضوع تاب آور يالس وگاس رو ياستاد محقق كه در دانشگاه نوادا ت،ياور نيستيكر

 يصحبت م نيدرباره ا م،يكن يصحبت م يكه درباره برق آب يباره گفت: هنگام نيمتمركز شده، در ا

 داشت. ميق خواهبر ديتول يبرا يآب كاف ميكه مطمئن شو ميكن

 

 ايفرنيدر كال يميقد روگاهين يليتعط

اورو  كيل"در  يمگاوات 750 كيدروالكتريه روگاهين كيمجبور شد  يپروژه آب دولت ايفرنيكال در

كند.  ليآب تعط نييسطح پا ليبه دل 1967بار از زمان ساخت آن در سال  نينخست يبرا يرا ماه جار "ليو

 كرد. يم نيخانه را تام ونيليم ميبرق ن روگاهين نيخوب، ا يدر سالها

 استيفرنيدولت فدرال در كال "يسنترال ول"در پروژه  ريذخا نيشاستا كه بزرگتر كيبرق در ل ساتيتاس

معموال در  اچهيدر نيكرده است. ا ديدرصد برق كمتر از حد معمول تول 30هم تابستان امسال حدود 

. در سد داشت ديمگاوات تول 500اما ماه گذشته تنها  كرد يم ديمگاوات برق تول 710تابستان حدود 

 25ماه گذشته حدود  ديهم تول زونايمگاوات در رودخانه كلرادو در مرز نوادا و آر 2000 تيهوور به ظرف

 كرد. دايدرصد كاهش پ

 

 كند. نيرا تام ييكايتواند برق هزار خانه آمر يمگاوات برق م كي

 نيفرماندار ا وسام،ين نيبوده است، گو ياندك برق آب ديتول ليبه دلكه  ايفرنيمحدود برق در كال نيتام

اجازه دهد از  يبه مصرف كنندگان برق صنعت يبا صدور فرمان هييژو 30را بر آن داشت تا در  التيا

 كنند. يمنتشر م يشتريب يگلخانه ا ياستفاده كنند كه گازها يزليد يژنراتورها و موتورها

 متريرا وخ ايفرنيهوا در كال تيفياقدام ك نياقدام انتقاد و اعالم كرده اند ا نياز ا ستيز طيمح فعاالن

 كند. يم فيرا تضع يمياقل راتييمبارزه با تغ يدولت برا يخواهد كرد و تالشها
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درباره  قيوزارتخانه در حال تحق نيا ديگو يم كايآمر يدر وزارت انرژ يبرق آب قاتيتحق ريولچ، مد ميت

 يخشكسال ياستفاده در دوره ها ياست تا بتواند برا يباران يموثرتر آب در دوره ها رهيذخ يبرا ييراهها

كنند كه معادل  ديتول يرژان گاواتيگ 80قادرند حدود  كايدر آمر يبرق آب يروگاههايشود. ن ينگهدار

 است. يانرژ ديحدود هفت درصد از كل تول

 

 ليدر برز يخشكسال

برق بوده است اما وزارت معادن و  ديمنبع تول نيدرصد، بزرگتر 61با سهم  يبرق آب يروين ليبرز در

 ريسال اخ 91حد  نينترييكشور را به پا نيا يآب در سدها انيجر يكشور اعالم كرد خشكسال نيا يانرژ

 رسانده است.

است كه عمدتا با  يحرارت يروگاههايبه دنبال فعال كردن ن ليبزر ،يبرق آب تيجبران كاهش ظرف يبرا

رگوالتور  هييرود. در ژو يباال م يگلخانه ا يخطر انتشار گازها جهيكنند و در نت يكار م يعيطب گاز

 داد. شيافزا يبحران خشكسال ليدرصد به دل 52 زانينرخ برق را به م نيگرانتر ليبرز يرويبخش ن

 رمنتظرهيغ يجو يدادهايرو ديگو يم ليدولت برز يعيطب يايشناس در مركز رصد بال لميمارنگو، اق خوزه

رفتار خود را  ديها با يليخواهند كرد و برز دايپ يشتريتداول ب يمياقل راتييتغ ليبه دل رياخ يمانند خشكسال

 .ستيطور ن نياما واقعا ا استكنند كه آب نامحدود  يدهند. افراد همواره تصور م رييدر قبال آب تغ

با خبرنگاران گفت: رونق ساخت خطوط برق  ينيدر جلسه آنال ليبرز يمعادن و انرژ ريوز ،يآلبوكرك بنتو

كمك  يو باد يديخورش يرويبه ن ياز برق آب ياست و متنوع ساز ازيكه ن يبرق به منطقه ا ريمس رييتغ يبرا

 آب اجتناب كند. يبند رهيج زو ا اورديتاب ب ندهيدر آ ييدادهايرو نيكشور در برابر چن نيخواهد كرد ا

 ينيب شيكشور پ نيا يوابسته خواهد ماند. وزارت انرژ يا همچنان به برق آبساله ليحال برز نيبا ا يحت

 يبرا ييبرنامه ها نيكشور همچن نيشود. ا يم دياز آب تول 2030تا سال  ليدرصد از برق برز 49كرده 
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و  نيو آرژانت انيگو ،يويبا بول يسد فرامرز يو ساخت پروژه ها شتريب يبرق آب يروگاههايساخت ن

 دارد. گاواتيكوچك به ارزش دو گ ياساخت سده

 

 رسان؟ بيآس اي ني: نجات بخش زمسدها

را در پنج ماه نخست سال  يبرق آب ديتول ن،يچ نان ونيسال گذشته در استان  يخشكسال ،يآمار رسم طبق

 درصد محدود شده است. 10امسال حدود  ديدرصد كاهش داد. تول 30 زانيبه م 2020

 ومينيذوب آلوم يكارخانه ها زبانيسهم دارد و م نيچ يبرق آب ديرم از تولچها كيمعموال در  نان وني

فلزات را  دكنندگانياستان استفاده از برق تول نيدارند. ا ازين تيفعال يبرا يادياست كه به برق ز يمتعدد

 موقتا ومينيآلوم يها خانهكار ديتول تياز ظرف يبخش جهيمحدود كرد و در نت يجار يالديسال م لياوا

 شود. يم ينيب شيپ يشتريشد. اختالالت ب ليتعط

در  يبرق آب ديتول يدما رو شيو افزا يمياقل راتييتغ ياحتمال ريدرباره تاث راياخ نگيدر نانج محققان

فصل  ليو بارش برق در فاصله اكتبر تا آور يآنها كاهش بارندگ يكرده اند. مدلها قيتحق نان وني

 را نشان داد. يابستانت يفصل بارندگ شيو افزا يخشكسال

 شتريب يساز رهيذخ تيظرف ت،يوضع نيا يبرا يشيمحققان در چاره اند نيا ترز،ياساس گزارش رو بر

اقدامات ممكن است  نيا نديگو يكردند. اما كارشناسان م شنهاديرا پ شتريب يآب ريو ذخا يسدها يعني

در  نگخش باالست رودخانه مكودر ب نيچ ميعظ يآب ريبدتر كند. ذخا گريرا در نقاط د يخشكسال

كامبوج و  لند،يبه آب در تا يدسترس يشناخته شده كه رو يدست نييپا انيعامل كاهش جر نان، وني

 گذاشته است. ريتاث انماريم
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در طول تمدن ها / علت  يابانيب مهيدر مناطق ن يرونق كشاورز|»يزداريمعجزه آبخ«

 24/05/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  - ست؟يچ

 

 اريرونق بس يابانيب مهيدر مناطق ن يمختلف، كشاورز يدهد در تمدن ها ينشان م يعلم يها يبررس

 .ميپرداز يمسأله م نيا نييگزارش به تب نيداشته است. در ا يخوب

 خيانجام شده درباره تار يپژوهش ها ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يابانيب مهيدر مناطق ن يكشاورز ه،ياول يتمدن ها نياست كه در ب تيواقع نيدر جهان نشانگر ا يكشاورز

نسبت به  يرمناسب ت ييآب و هوا طيشرا نكهيبا وجود ا كيو مكز قايشمال آفر نا،يس يعربستان، صحرا

 بوده است. يشتريرونق ب يزمان حاضر نداشته اند، دارا

در طول تمدن در مناطق  يرونق كشاورز يدهد عامل اصل يها نشان م يبررس ست؟يمسأله چ نيعلت ا اما

انش حفظ و فن و د يو استحصال نزوالت جو يجمع آور ياستفاده از روش ها ،يابانيب مهيو ن يابانيب

استفاده از  ونپيخاك بدون استفاده از آب رودخانه ها بوده است. بر اساس گزارش  ليرطوبت در پروف

 يآب برا نيآب باران با هدف تأم ژهيبه و ينزوالت جو مياستحصال مستق يمختلف برا يسنت يروش ها

پشت بام خانه ها،  آب باران از يبوده است. جمع آور جياز ملل جهان را ياريمصارف متفاوت در بس

جمع  يآب ها تياو هد يمناطق كوهستان يدار و صخره ها بيش يها، سطح دامنه ها اتيسنگفرش ح

بوده اند كه  يميقد اريبس ياز جمله روش ها از،يدر مواقع مورد ن يبهره بردار يشده به مخازن برا يآور

 شود. ياز نقاط جهان از آنها استفاده م يدر برخ زيهنوز ن

 ياشاره نمود. به طور يالبيتوان به زراعت س يم يكشاورز يآب برا نيتأم يروش ها نياول ترمتد از

 مهين مياقل يشده است كه به طور عمده دارا ياستفاده م يروش در مناطق نيكه در دوران گذشته از ا

ها  ييپاارو نتاز آن است كه قبل از سكو يحاك يشمال يكايانجام شده در آمر قاتيخشك بوده اند. تحق
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خشك،  مهين يمياقل طيمنطقه در شرا انيبوم كا،يمتحده آمر االتيا يو جنوب غرب كيمكز نيدر سرزم

 داشته اند. يكشاورز يبه اراض يسطح يرواناب ها تيهدا قيرا از طر يپررونق يكشاورز

ا در مناطق از آنه يو بهره بردار ريسطوح آبگ ياز سامانه ها ،يخيتار يصرفنظر از جنبه ها زين امروزه

از  يبهره بردار يساز نهيبه منظور به يمياقل طيسازگار با شرا يها وهيخشك و استفاده از ش مهيخشك و ن

برخاسته از  ياز نزوالت جو يبهره بردار يساز نهيشود. تفكر حاكم بر لزوم به ياستفاده م ينزوالت جو

از  يو بهره بردار تيريمد ييجراا ياز راهكارها يكي يجو يها زشياست كه استحصال ر شهياند نيا

كه  يبه هنگام راياست؛ ز يعيو منابع طب يو توسعه كشاورز اءياح يبرا ژهيآب قابل دسترس به و

خاك  يسطح يها هيدر ال ژهيو هخاك ب ليآب موجود در پروف زانيم يساز رهيذخ ياستحصال آب برا

در محل نزول، عامل  يجو يها شزياست و استحصال ر نيريز ياز رطوبت موجود در عمق ها يتابع

و  يجو يها زشياستحصال ر گريشود. به عبارت د يم يتلق اهانيگ ازيرطوبت مورد ن شيدر افزا ياساس

شود. به  يخاك را موجب م ليرطوبت در پروف رهيذخ ليمراحل تشك نيدر اول يسطح يرواناب ها

 دهد. يم ليرا تشك يزدر كشاور ريسطوح آبگ يسامانه ها ينكته محور اصل نيكه ا ينحو

 رهيتواند محدود به ذخ يتنها نم ريسطوح آبگ يتوجه داشت استحصال آب به كاربست سامانه ها ديبا

آب  يمحل جمع آور ايخاك و در محل نزول بارش ها و  لياستحصال شده در پروف يآب ها يساز

انتقال آب  يها وهيه از شموارد الزاما استفاد يشود، بلكه در برخ ليمراحل تشك نيدر اول يسطح يها

 يكاف يجو يها زشير يكه حت يسخن، در موارد گريشود. به د يم ريشده اجتناب ناپذ رهيذخ يها

 عيسر ليتبد ايعدم نفوذ آب در توده خاك و  رينظ يليبه دال اهانيگ ينبوده اما آب قابل دسترس برا

 صورت نياندك باشد، در ا ياراض بيبودن ش اديدر اثر ز يسطح يبه رواناب ها يجو يها زشير

 ايخاك عامل و  يرينفوذپذ شيآب در توده خاك، افزودن بر افزا رهيذخ شيضرورت دارد به منظور افزا

 را كاهش داد. يسطح يبه رواناب ها يجو يها زشير ليتبد قيعوامل موثر در هدر رفت آب از طر



   

 

 

191 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا  – وپاساكنان ار يو خطرات موج گرما برا ييآب و هوا يالگوها رييتغ

 26/05/1400مورخ 

 

 يكشور در تالش برا نيگذشته با موج گرما مواجه بوده و مقامات ا يدر روزها ايتاليا تختيرم، پا شهر

 است. دهياز اروپا را درنورد ياز موج گرما هستند كه بخش يناش يبهداشت خطرات تيريمد

 ي: حتديگو يم ويالز يا منطقه يمركز خدمات بهداشت ستيدمولوژيفرانچسكا دنوناتو، اپ  سنا،يگزارش ا به

 كيمزمن، اغلب آن را  يها يماريدر معرض خطر هستند مانند سالمندان و افراد مبتال به ب شتريكه ب يكسان

 دانند. ينم يمشكل جد

 1,4 يو اروپا با دما ميثبت شده هست هيماه ژوئ نيبار است كه شاهد گرمتر نيسوم نيا ،يسطح جهان ر

 نيبار است كه شاهد گرمتر نيدوم ،يالديم 2020تا  1991 نيب يباالتر از متوسط سالها گراديدرجه سانت

 تان امسال بوده است.گرمتر از تابس 2010 هيخود است و تنها ژوئ هيماه ژوئ

از سراسر اروپا  يبيترك ريتصو كيشاهد  م،يدما نگاه كن يها ي: اگر به نقشه ناهنجارنديگو يم كارشناسان

درجه وجود داشته است.  42تا  يبا درجه حرارت ترانهيتا شرق مد كياز بالت ديشد ي. مثال موج گرماميهست

بار شكست  نيخود را چند ركورد يشمال رلنديبود و ا خود را شاهد يموج گرما نيتر يطوالن زين يتوانيل

 .ديدرجه رس 31 يو دما به باال

در  يرانگريو يها ليمثال س ينقاط اروپا مرطوب تر از حد متوسط بود. برا شتريب هيماه ژوئ گريد يسو از

اوت متف ريتصو كيحال شاهد  نيآلمان، هلند و لوكزامبورگ رخ داده اما در ع ك،ياز بلژ ييبخش ها

تر از حد معمول  شكبه طور متوسط خ ينواح يكه برخ يبه گونه ا ميو پرتغال بوده ا ايدر اسپان گريد

 بوده است.

 يشهرها يگرياز هر زمان د شتريباال و خطرناك اكنون ب يمعناست كه دما نيبه ا ييآب و هوا راتييتغ
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 توان كرد؟ يافراد چه م نيرتريپذ بيمحافظت از آس يبرا نيدهد. بنابرا يقرار م ريرا تحت تاث يياروپا

 ستميس كي ر،يپذ بيمحافظت از افراد آس يدر رم برا يمقامات بهداشت محل وز،يورونيگزارش  بنابر

از  يريجلوگ يكرده اند و اكنون از آن برا جاديا ديمبتال به كوو مارانيب ياز راه دور را برا يپزشك

 كنند. ياز گرما استفاده م يناش يها يماريب

ساده به  هيتوص اي شانيدادن داروها قيتطب يكنند برا يم يكه تنها زندگ ي: با سالمندانديگو يم آنها

 .ميا آب، به طور منظم تماس برقرار كرده دنينوش

در مورد سالمندان است. در سراسر اروپا،  ژهياز دست رفتن آب بدن به و يگفته آنها، خطر اصل به

هشدار را بر  يها ستميو س رنديگ يم تر يمرتبط با گرما را جد يتها در حال حاضر خطرات سالم دولت

 كنند. يم ميتنظ ييآب و هوا يها اساس داده
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 26/05/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – آب سدها رهيذخ يدرصد 29كاهش 

 

نسبت به  يدرصد 29 يمردادماه با كسر 22كشور تا روز  يحجم آب موجود در سدها - ارنيا - تهران

 مدت مشابه سال گذشته قرار دارد.

 يآب شرب و كشاورز نيمنابع تام نياز مهمتر يكيكشورمان  يسدها رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ازيآب مورد ن نيباشد، امكان تام ترشيسدها ب نيا اچهيآب موجود در در زانيو هرچه م روند يبه شمار م

 مختلف راحت تر خواهد بود. يبخش ها

دهد كه از  ينشان م رانيمنابع آب ا تيريكشور براساس گزارش شركت مد يسدها تيوضع نيآخر

 22كشور يمردادماه حجم آب موجود در مخازن سدها 22) تا روز 99(مهرماه  يجار يسال آب يابتدا

) با  99 وريتا آخر شهر 1398پارسال(مهرماه  يبا سال آب سهير مكعب بوده كه در مقامت ونيليم 35و  ارديليم

 .دهد يرا نشان م يدرصد 29متر مكعب، كاهش  ونيليم 55و  ارديليم 31

مردادماه  22تا  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب به مخازن سدها ياست كه كل ورود يدرحال نيا

 .ديمتر مكعب رس نويليم 42و  ارديليم 28به رقم 

برخوردار  يدرصد 47متر مكعب بود كه از كاهش  ونيليم 2و  ارديليم 54پارسال يدر سال آب زانيم نيا

 شده است.

 19و  ارديليم 33مردادماه  22تا  يجار يسال آب ياز ابتدا زيكشور ن ياز مخازن سدها يآب خروج كل

 ارديليم 50) كه 99 وريتا آخر شهر 98سال (مهرماه با مدت مشابه پار سهيمتر مكعب است كه در مقا ونيليم

 دهد. يرا نشان م يدرصد 35متر مكعب بوده كاهش  ونيليم77و 

متر مكعب است كه درصد  ونيليم 5و  ارديليم 50بزرگ و مهم كشور همچنان  يكل سدها حجم

 درصد است. 44آنها  يپرشدگ

 است. ريساله اخ 50 يسال ها نيراز خشكسال ت يكي يجار يدهد سال آب ينشان م تيوضع نيا
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از منابع آب  برداشت مشهد: يدانشگاه فردوس ستيز طيپژوهشكده آب و مح سيرئ

خبرگزاري ايسنا مورخ  – درصد است 130حدود  يدر خراسان رضو ريدپذيتجد

26/05/1400 

 

مشهد با اشاره به  يدانشگاه فردوس ستيز طيپژوهشكده آب و مح سيرئ ي/خراسان رضوسنايا

 م،يداشته باش يدرست يزندگ ميموجود در حوزه آب و راهكار حل آن گفت: اگر بخواه يها چالش

 يگذر كند. در حال حاضر در خراسان رضو ريدپذيدرصد منابع آب تجد 40 يال 30از  ديا نبابرداشت م

 درصد است. 130 يال 120حدودا  ريدپذياز منابع آب تجد  برداشت هانداز

حل آن  يموجود در حوزه آب و راهكارها يها در خصوص چالش سنايوگو با ا در گفت يداور كامران

كه در  ييها و چالش يا شهير  يها نوع چالش از جمله چالش 2حوزه آب با  اظهار كرد: در حال حاضر در

 واقعدر  يا شهير يها . چالشميرو هست روبه د،يآ يبه وجود م يا شهير يها چالش نيا  جهينت

 .ميا كه در حال حاضر با آن مواجه شده شود يم يآن اتفاقات  جهيغلط هستند كه نت يها يگذار استيس

 جهينت م،يكن يكه در مورد خوزستان امروز مشاهده م ييها مثال به نظر بنده چالش يافزود: برا يو

و  نيسرزم شيو مساله آما يعيطب يها تياندازه توسعه و تناسب با ظرف يكيمورد است.  2به  يتوجه يب

زلزله ممكن است رخ  دهيكه مانند پد يمانند خشكسال يا دهيوقوع پد يبرا يموضوع عدم آمادگ نيدوم

 گرياثرات آن بر توسعه و د ميتا بتوان ميداشته باش يو آمادگ يزير آن برنامه ياز قبل برا ديهد. ما باد

 .ميجوانب را كاهش ده

كرد: اساس ماجرا موضوع  انيمشهد ب يآب دانشگاه فردوس يگروه علوم و مهندس يعلم اتيه عضو

 ياتفاقات مادام نيصورت با ا نيا ريود؛در غش تيريمد ديبا  و به اندازه نبودن توسعه است. توسعه يا شهير

 .ميشو كلدچار مش يخشكسال ايكوچك  ليس كي،ممكن است با  ميخارج هست يعيطب تيكه ما از ظرف
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 ينيرزميز يها كه آب يبه خصوص در مناطق ،يعينوع رفتار با منابع طب نيخاطرنشان كرد: ادامه ا يداور

 خواهد شد. ينيرزميبع زرفتن منا نيوجود دارد، باعث كاهش و از ب

 نيكرد: در ا حيحوزه تصر نيرفع مشكالت ا يدر حوزه آب برا نيبر ورود متخصص ديضمن تاك يو

آب و فاضالب، شركت آب  يها در شركت نياز جمله متخصص ن،يو هم متخصص تيهم حاكم نهيزم

 نيا ريورود كنند؛ در غ ديكه در توسعه نقش دارند، با يو همه كسان رانيمنابع آب ا تيريو مد يا منطقه

 حل نخواهد شد. رويخاص و فقط به دست وزارت ن يا صورت مشكالت در حوزه آب به دست عده

از  هيرو يمشهد در رابطه با اثرات برداشت ب يدانشگاه فردوس ستيز طيپژوهشكده آب و مح سيرئ

به صورت  ينيرزميز يها موجب افت سفره هيرو يب يها كرد: در مشهد برداشت انيب ينيرزميز يها آب

افت كمتر  نيا م،يرا داشته باش يسال پرآب يهاست و وقت افت متناسب با بارش ني. البته اشود يساالنه م

 .شود يم

حل شود، افزود: در  با كاهش برداشت ديدر مرحله اول با ينيرزميز يها آب  مشكل نكهيا انيبا ب يداور

درصد منابع آب  40 يال 30از حدود  ديبرداشت ما نبا م،يداشته باش يدرست يزندگ ميواقع اگر بخواه

 گذر كند. ريدپذيتجد
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 26/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – رانيا يسدها تيوضع ني/ آخر كينفوگرافيا

 

كل مخازن سدها  تيظرف نكهيبا وجود ا دهد ينشان م رانيا يآب سدها زانيها درباره م گزارش نيآخر

 يسدها يورود زانيپر شده است. م تيظرف نيدرصد ا 44مترمكعب است، در حال حاضر  ارديليم 50,5

 بردرصد كاهش داشته و عالوه  35 زين يخروج زانيدرصد كاهش و م 47كشور نسبت به سال گذشته 

 درصد كمتر شده است. 29نسبت به سال گذشته  زينحجم آب كل مخازن  ن،يا

 برازنده ي: مهدكيگراف
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 28/05/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  - ست؟يچ يتنش آب يبرا انيمحراب يها برنامه

 

و  »يتاب آور شيافزا« كردياتخاذ رو يتنش آب تيريمد يبرا روين يشنهاديپ ريوز - رنايا - تهران

 را در دستور كار خود قرار داده است.» آب شرب كپارچهيخدمات  يداريپا«

 كيمصرف آب در  زانيشود كه م ياطالق م يتيبه وضع يتنش آب رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 مردم دارد. يو همراه شتريبه تالش ب ازيآب ن نيتام اساس نيگرفته و برا يشيآن پ ديشهر از تول

 تيريدر برنامه خود عنوان كرده است كه مد يدرباره تنش آب روين يشنهاديپ ريوز »انياكبر محراب يعل«

آب  كپارچهيخدمات  يداريپا«و  »يتاب آور شيافزا« كرديكشور با رو يدر شهرها و روستاها يتنش آب

 انجام خواهد شد.» شرب

(در حال يجار يمشابه سال آب طيرفع كامل تنش آب شرب در شرا يبرنامه اعالم كرده: برا نير اد يو

خدمات ارائه  اريس يهزار روستا به صورت آبرسان 8قرار دارند و به  يشهر در معرض تنش آب 300حاضر 

و  ليبا تكم مترمكعب در سال ونيليم 700 زانيآب به م ديو تول نيتام تيظرف شيافزا قي) از طرشود يم

اقدام  ربطيذ يها ها و سامانه چاه زيآب و حفر و تجه يها خانه هيو تصف يطرح آبرسان 29از  يبهره بردار

 خواهد شد.

 تيآن به ظرف شيمترمكعب در سال و افزا ونيليم  200 زانيبه م ييمصرف به منظور صرفه جو تيريمد

گسترده، اعمال تعرفه  يو آموزش يفرهنگ يها تيكاهنده مصرف، انجام فعال زاتيبا نصب تجه يمنابع آب

هزار  100زان ساالنه يبه م رمجازيغ يها و رفع انشعاب ييمشتركان خارج از الگو و شناسا يبرا يپلكان يها

 است. روين يشنهاديپ ريوز ياعالم يبرنامه ها گريفقره از د

 ييكاهش هدر رفت و صرفه جوبه منظور  ساتيو ارتقا تاس يخاطرنشان كرده است كه بازساز انيمحراب

آب، ارتقا  عيشبكه توز لومتريهزار ك 14 ياصالح و بازساز قياز طر يمنابع آب يمتر مكعب ونيليم 200
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منابع  زودنآب شرب و اف تيفيبهبود ك ن،يمنابع تام تيفيك تيريو مد شيپا قيآب شرب از طر يفيك

 916شهر و  155پروژه در  200هزار و  كي يآب موجود با اجرا نيتام تيآب كنار گذاشته به ظرف نيتام

خانه آب از  هيارتقا تصف قيمتر مكعب در سال و از طر ونيليم 300 تياستان كشور به ظرف 31روستا در 

 نيتام يبرا يخانه انتخاب هيتصف يسامانه ها يريمورد نظر، به كارگ يها ندهيحذف آال ينوع متعارف برا

توسعه و  د،يآب جد نيمنابع تام ينيگزيجا د،يوجود با منابع آب جداختالط منابع آب م از،يآب مورد ن

 خواهد بود. يمقابله با تنش آب يبرا شيها اقدام گريآب از د تيفيسنجش ك يشگاهيآزما زاتيبهبود تجه

هزار متر  500و  ونيليم كياز  ياحداث و بهره بردار قيآب از طر يساز رهيتوان ذخ شيافزا نيهمچن

برق  نيتام يساز داريسراسر كشور، پا يآب شرب در شهرها و روستاها رهيذخ ديمكعب مخازن جد

 تگاههزار دس ديبا خر اريس يتوان آبرسان شيافزا زيمگاوات و ن 600و نصب  ديخر قياز طر ساتيتاس

 تيريمد يآنها مساله تنش آب يرود با اجرا ياست كه انتظار م ييها از جمله برنامه اريس يتانكر آبرسان

 .شود
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خبرگزاري ايسنا  – شود يتر م خشك 2050تا سال  مازندران استاد دانشگاه: كي يادعا

 30/05/1400مورخ 

 

به  2050مازندران تا سال  رسد يبه نظر م ها، ينيب شياستاد دانشگاه گفت: بر اساس پ كي/مازندران سنايا

ها كمتر  بارش نيانگيبه طور م دياست كه شا نجايجالب ا رود، يم شيتر شدن پ سمت گرمتر و خشك

 محسوس خواهد بود. ينشود، اما خشكسال

 
خود كه  ريدر گزارش اخ يهواشناس يالملل نيسازمان ب نكهيا انيبا ب سنايوگو با ا در گفت يعابس زيعز

 يحداكثر يمياقل يها ينظم يها است، اظهار كرد: امسال مجددا ب ينيب شيكننده همه پ نييآن تع اتيكل

بوده  يديشد يها البيو س بيو غر بيعج يگرما ،ياتفاقات، خشكسال نيا جهيدر حال وقوع است و نت

 كرد. ريرا غافلگ ايمانند آلمان به عنوان قطب صنعت دن يكه كشور

 كنند، ياعالم خطر م ها ينظم يو ب راتييتغ نيا يبر رو ايها است دانشمندان دن سال نكهيبر ا ديبا تاك يو

 ييدما شود يباعث م نيكربن در اتمسفر زم دياكس يد يگازها شتريغلظت ب ايكرد: حبس شدن  حيتصر
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 .ردرا به دنبال دا نيزم شيامر گرما نيخارج نشود و ا كند يكه در اتمسفر ورود م

در  يبروز اختالالت ن،يگرم شدن زم نيا جهينت نكهيبابل با اشاره به ا يروانيدانشگاه نوش يعلم ئتيه عضو

خواهد شد و  شتريباران با شدت ب يها بارش جاديا ساز نهيامر زم نيكرد: ا حياست،تصر يمياقل يها گناليس

 خواهد داشت. يعواقب متفاوت ا،ياز دن يا ها در هر نقطه بارش نيا

به سمت گرمتر و  2050مازندران تا سال  رسد يبه نظر م ها، ينيب شيبر اساس پ نكهيا انيا بب يعابس

ها كمتر نشود، اما  بارش نيانگيبه طور م دياست كه شا نجايگفت: جالب ا رود، يم شيتر شدن پ خشك

 محسوس خواهد بود. يخشكسال

دو سال شاهد  ياما مجددا ط شود يم ليبارش باران موجب وقوع س ،يدر ترسال نكهيبا اشاره به ا يو

 زين يكشاورز يبرا يخواهد بود كه حت يا به گونه يخشكسال نيبود، اظهار كرد: ا ميخواه يخشكسال

ها  تر شدن آب پشت سدها، كاهش آب رودخانه مانند خشك يعواقب نيبنابرا م،يندار اريدر اخت يآب كاف

 ماهه در عرض چند روز در انتظار مازندران است.سه  يها با بارش يناگهان البيآن و وقوع س يو خشك

ها  و دستورالعمل نيقوان شرفتهيپ يدر كشورها نكهيبابل با اشاره به ا يروانيدانشگاه نوش يعلم ئتيه عضو

از  ييراياست كه آماده پذ يا گونه آزاد به يها رودخانه ميدر ارتباط با بحث امالك و ثبت حر

بوده است و  سابقه يكشورها، ب نيبزرگ در ا رياخ يها البيكرد: س حيبزرگ هستند، تصر يها البيس

 به همراه داشت. يخسارت فراوان

شده است،  ها ميموجب تجاوز به حر يراصوليغ يمهندس ران،يهمچون ا ييدر كشورها نكهيا انيبا ب يو

حال حاضر فقط  ما قرار دارد و در يرو شيدر پ يچه سرنوشت ميدان ينم قايدق قتيخاطرنشان كرد: در حق

 .رديگ يصورت م يساز هيو شب ينيب شيپ

شود آب  يمشاهده م ريچندسال اخ نيدر ا نكهيبابل با اشاره به ا يروانيدانشگاه نوش يعلم ئتيه عضو

و  شتريب يوزش بادها، دما يالگو رسد يرفتن است، گفت: به نظر م نييخزر به شدت در حال پا يايدر
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 يهمچون پل و سدها ايآب به در يخزر شده و ورود يايبت از دررطو رياز سطح موجب تبخ ريتبخ

 .ستيهمانند قبل ن زين دروديمختلف همانند تجن، بابلرود و سف

طبقه  10رامسر، در قله كوه، ساختمان  ايكرد: در چالوس  حياز سخنان خود، تصر يگريدر بخش د يو

دره، رودخانه ها و  يدر روبه رو يستيرتو يسوادكوه، شهرك ها يها بيو ش يمل يدر اراض اي دينيب يم

 ياراض زبكر در حال ساخت است و در عمل هزاران هكتار ا يها و دشت يعال اريدر چشم انداز بس

 .شود يم ليتبد يالكچر يالهاياستان به و نيا يكشاورز

تن در و ب كييموزا ريمازندران، ز زيبابل ادامه داد: خاك حاصلخ يروانيدانشگاه نوش يعلم ئتيه عضو

و چشم اندازها در كنار ساحل مشغول  ميتوجه به حر يدر سواحل ب نيحال دفن شدن است و همچن

 هستند. يالسازيو

بزرگ در  يمازندران، آن را تخلف يها با اشاره به موضوع تجاوز به كوه، دشت، مراتع و جنگل يعابس

مازندران  هيشب يحت ستيسال گذشته ن 50 هيكرد: مازندران امروز، نه تنها شب حيمازندران برشمرد و تصر

 به حال آن كرد. يفكر ديو با ستيهم ن شيسال پ 20

 عرب شيايوگو از: ن گفت
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 -طالبان و سدكمال خان   يهامون نهفته درپشت وعده ها يالملل نيب تاالب اءياح

 30/05/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

 لهيو افغانستان بوس رانيرودخانه مشترك ا يحدود پنج ماه از افتتاح سد كمال خان بر رو -رنايا -زاهدان

 رانيقطره از حق آبه ا كيكشور، هنوز  نيا يجمهور فرار سيياما برخالف وعده ر گذرد يم ياشرف غن

 نشده است. يرودخانه رهاساز نياز ا

 
 رمنديآب رودخانه ه ميمعاهده تقس ،يالديم 2001در سال  كايافغانستان پس از حمله آمر رنا،يگزارش ا به

را  يرودخانه مشترك مرز نيحق آبه ا يقانون ريغ يطرفه كنار گذاشت و در اقدام كيرا به صورت 

 نكرد. يرهاساز

رودخانه در هر  نياز آب ا ديافغانستان با رمند،يآب رودخانه ه ميتقس يشمس 1351اساس معاهده سال  بر

معاهده سرباز  نيا يدهه گذشته از اجرا 2كشور در  نيبدهد اما ا رانيمتر مكعب آب به ا 24معادل  هيثان

 خود درآورده است. رلرودخانه، تمام آب آن را به كنت نيا يفراوان بر رو يسدها جاديزده و با ا
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 نيا يبر رو يسد ساز استيبسته، اما س رانيا يرا به رو رمنديآب ه ريكشور در دو دهه اخ نيچه ا راگ

مرز  يكيامسال سد كمال خان در نزد نيفرورد نيكه هم ييرودخانه را همچنان ادامه داده است تا جا

 مهار كند. زين را رمنديقابل كنترل ه ريغ يها البياندك س يرساند تا جلو يرا به بهره بردار رانيا

 بنديپا رمنديآب ه ميكامل معاهده تقس يبارها ادعا كرده اند بر اجرا ريدهه اخ 2كشور در  نيا مقامات

 نياست و افغانستان در ا يگريد زيچ تيدر شرق كشور، واقع رانيا نيهستند، اما به گفته مردم مرزنش

 را اجرا نكرده است. رمنديه ميمدت هرگز معاهده تقس

از سد كمال  يجمهور سابق افغانستان در مراسم بهره بردار سيرئ ياحمدز يماه قبل اشرف غن چند نيهم

آب را تكرار كرد و گفت:  آنچه  ميبه معاهده تقس يبنديپا يافغانستان باز هم ادعا مروزين تيخان در وال

 مذاكره است. زمنداين عهد،از ت ادتريشود اما ز يم يآمده عمل و افغانستان  رانيا انيدر معاهده آب م

 

 بسته است رمنديه يدو دهه آب را به رو افغانستان

آن   نيهم بوده است، كه مهمتر ييتناقض ها ياشرف غن يادعا، بارها در اظهار نظرها نيخالف ا بر

افغانستان را  يجمهور فرار سييدولت ر استيس يبود كه به روشن» آب مفت در برابر نفت مفت«مبادله  

 دهد. ينشان م رمنديآب ه ميبه معاهده تقس يبنديادر قبال عدم پ

 يمقطع يها البيافغانستان، س مروزين تيسد كمال خان در وال يرياز آبگ شيتا پ نديگو يم يمحل مردم

قطره آب هم از  كي يسال است كه حت كياز  شيشد اما اكنون ب يو سپس تاالب هامون م رانيوارد ا

 ست.نشده ا رانيوارد ا رمنديرودخانه ه

 رانيمترمكعب حق آبه به ا ونيليم 820از  شيب ديبا ريسال اخ كيدر  رمند،يآب ه مياساس معاهده تقس بر

 نشده است. يآب هرگز رها ساز نيشد اما ا يپرداخت م

 نيكه ب ياست تاالب رمنديحق آبه ه يشاهد عدم رهاساز نيهامون نخست يالملل نيشدن تاالب ب خشك
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مرز از آن امرار  يسو 2شود و مردم  يمحسوب م يالملل نيمهم ب يو از تاالبها و افغانستان مشترك رانيا

-ياقتصاد ياچالش ه جاديخشك شده و عالوه بر ا نكيشد ا ياز آن بهره مند م زين عتيمعاش و طب

 شده است. زين يفراوان يطيمح ستيسبب بروز مشكالت ز ،ياجتماع

و غرب  رانيگردوغبار در شرق ا ديچشمه تول نيتر تاالب به بزرگ نيشدن ا ليشدن هامون، تبد خشك

و افغانستان تنها  رانيصدها شهر و روستا در ا يهوا تيفيك ديافغانستان، آلوده شدن و كاهش شد

 است. رمنديافغانستان به بستن آب ه يتوجه يب يطيمح ستيز يامدهاياز پ ييها بخش

 

 هامون را گرفت يايسد كمال خان فرصت اح يريآبگ

سد كمال خان و توقف ورود  يرياز آبگ يو بلوچستان با ابراز نگران ستانيس يآب منطقه ا نمسووال

داشت و تمام هم و غم ما  مينخواه يالبيس گريسد د نيگفته اند كه با توجه به احداث ا رانيبه ا البيس

 .ميكن رهيو ذخ نيمردم را تام يدنيشده است كه چگونه آب آشام نيا

از دست رفته است و  يتاالب هامون به كل ياياح يداخل ين تصور كرد كه فرصت هاتوا يوجود م نيا با

از خود نشان دهد. اما  يتاالب مشاركت جد نيا ياياح يبرا زيافغانستان ن ديسد با نيحاال با وجود ا

 كرده است. شتريرا ب رمنديحق آبه ه يهامون و رهاساز يايابهامات اح هيكشور سا نيا ريتحوالت اخ

 

 دو كشور است يهامون برا يالملل نيتاالب ب يستيز طيو مح ياقتصاد افعمن

كند منافع مشترك دو  يرا پرنگ تر م رمنديافغانستان درباره حق آبه ه يبدعهد انيآنچه احتمال پا اما

در  يالملل نيتاالب ب نيسوم ا كيهامون است، چراكه  ياز خشك يناش يطيمح ستيكشور در مسائل ز

 .رود يم شياز آن تا مركز افغانستان پ يار دارد و گردوغبار ناشافغانستان قر

 ،يطيمح ستيمنافع ز زيبرد، افغانستان ن يتاالب هامون نفع م ياياز اح رانيكه ا يهمانقدر نيبنابرا
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 است. نيدو طرفه قابل تأم يعزم جد كيدارد كه با  يستيو تور ياجتماع ،ياقتصاد

هامون  اچهيرابطه به رسانه ها گفته است: در نيمجلس در هم نانينشمرز ونيفراكس سيير يمالك نيفداحس

تواند صنعت  يم يالملل نيب رگذاريو تاث باياز هفت تاالب ز يكيدو كشور مشترك است به عنوان  نيكه ب

 اچهيبه در ژهينگاه و يستيكند و دولت افغانستان با جاديهر دو كشور ا يرا برا داريو اشتغال پا سميتور

 داشته باشد.هامون 

 رمنديجداگانه نسبت به ه فيتعر يالملل نيب نيقوان تيدوستانه و با رعا يدر فضا ديافزود: دو كشور با يو

در  ،يبراساس معاهدات حقوق ديكشور است كه با 2موضوع دو جانبه  رمنديو هامون داشته باشند، ه

است  يالملل نيبموضوع  كي زيهامون ن اچهيباشد و در يجار ستانيفصول سال آب در منطقه س يتمام

 كشور باشد. نيمورد توجه ا ديكه با

 ديگروه ام نيسران ا يمعتقدند: با استقرار جنبش طالبان در افغانستان و وعده ها ستانيشهروندان س يبرخ

را رها  رمندياز رودخانه ه رانيخود عمل كرده و حق آبه ا يالملل نيرود كشور افغانستان به تعهدات ب يم

تاالب بهره  نيا اءياح ياياز مزا شوردو ك نانيهامون و مرزنش يالملل نيتاالب ب نانينش هيكند تا حاش يساز

 خارج شود. يفعل تياز وضع زين ستيز طيمند و مح

نشان از عمل  رانيبه سمت ا رمنديآب رودخانه ه يباورند كه رهاساز نيدو كشور بر ا نيمرزنش مردم

 نانهيخوش ب يوعده ها رينشود سا يوعده عمل نيخود دارد و چنانچه ا يكردن جنبش طالبان به وعده ها

 .   افتيتحقق نخواهد  زيگروه طالبان ن
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 31/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ميدار رو شيپ  يگرم و كم بارش زييپا 

 

در كشور  زيناچ يها ضمن اشاره به بارش يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 خبر داد. يبارش نسبتا گرم و كم زييدو ماه نخست تابستان، از پا يط

كشور معموال مقدار  يميبارش اقل يبراساس الگو نكهيضمن اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

 شود، ياز بارش كشور را شامل نم يا است و درصد قابل مالحظه زيناچ اريفصل تابستان بس يط يبارندگ

فصل  نيدر ا كشور  يدرصد بارندگ 10معموال گرم و خشك است و كمتر از  رانياظهاركرد: تابستان ا

 ريكشور تحت تاث يو جنوب شرق يدر فصل تابستان محدود به نوار شمال ها ي.غالب بارندگدهد يرخ م

در  ها يبارندگ جيتدر ماه به وريدر اواخر شهر ز،ييپا شدن به فصل  كيسامانه مونسون هند است كه با نزد

 .شود يم فيتضع يو در بخش جنوب شرق تيكشور تقو يبخش شمال

 يمرداد ماه سال جار يط نكهيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

تابستان امسال تاكنون متوسط  يدر كشور رخ داد، گفت: از ابتدا يبارندگ متريليم 4.4طور متوسط  به

 متريليم 20كشور به  يها يبارندگ نيانگيتابستان مقدار م انيپا بود كه تا  متريليم 12,7در كشور  يبارندگ

 مهيتا ن زييپا م دو مهيخصوص از ن كشور در شش ماه نسبتا سرد سال به يها رو عمده بارش ني. از ارسد ينم

 .افتد ياول بهار اتفاق م

از حد  شيدرجه ب 1,1كشور حدود  يتاكنون دما يسال جار يدر ادامه خاطرنشان كرد: از ابتدا يو

لقب  زين نيزم يماه جوال نيكه گرمتر -مرداد)  -ريامسال (ت يكه در ماه جوال ستيدرحال نينرمال بوده ا

متاثر  زيكشور ن يش دمايافزا نيباالتر بود بنابرا ريقرن اخ نيانگيدرجه از م 0,9 نيكره زم يدما -گرفت 

 بوده است.   نيمتوسط زم يدما شياز افزا

با  يكشور كوهستان كي رانيا ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سييگفته ر به
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. در ستيگرمتر از نرمال ندر همه نقاط كشور  كنواختيصورت  دما به نياست بنابرا دهيچيپ يتوپوگراف

 يآنومال يعني ميداشت يشتريب يي) دمايهنجار ي(ب يكشور آنومال يغرب مهيخصوص ن فصول گذشته به

باالتر  يشرق مهيواقع در زاگرس از شمال غرب تا جنوب غرب كشور به نسبت ن يها استان  مثبت ييدما

 بوده است.  

 دهد ينشان م ينيب شيپ  يها مدل يكل ندياظهاركرد: برآ هنديآ يها ماه يط يبارندگ ينيب شيپ درباره  يو

 ديبا  انهيو خاورم رانيكمتر از نرمال خواهد بود و ا يطور نسب امسال به زهييپا  يها كه با احتمال باال، بارش

در  زين زييپا بودن دما در  نيانگيباالتر از م اي ييدما يآنومال نيرا انتظار داشته باشند همچن يكم بارش زييپا

 شده است. ينيب شيپ گراديسانت درجه  كيمحدوده 

درجه باالتر از حد  كيحدود  زييپا كشور در فصل  ييدما نيانگيم يطور كل گفت: به انيپا در  فهيوظ

 كياز  شتريب گرينقاط د يدرجه و در برخ كينقاط كمتر از  يكه در برخ يطور نرمال خواهد بود به

 ،يغرب ياه خصوص در بخش به ييدما يآنومال نيحال ا نيبود. با ادرجه باالتر از نرمال خواهد 

 .شود يم ينيب شيپ نقاط  رياز سا شتريو جنوب كشور ب يغرب جنوب
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 31/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – شود يم رهيدرصد آب كشور در زاگرس ذخ 40

 

 ياهيدرصد از آب كشور توسط پوشش گ 40كشور گفت:  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 شود. يآزاد م جيتدر و به رهيزاگرس ذخ

 انيكازرون و كوه چنار از توابع استان فارس با ب يمسعود منصور در سفر به شهرستان ها سنايگزارش ا به

حق بشردر جامعه است،  نيتر مهم ييغذا تيمتعاقب امن ياتيح تيو امن ستنيحق ز ات،يحق ح نكهيا

 يعياست و ما در منابع طب ندهيامروز و نسل آ روز،يو متعلق به مردم د يها ثروت عموم اظهاركرد: جنگل

 .ميمردم باش يحافظان ثروت عموم ميبتوان ديبا

 رهيزاگرس ذخ ياهيكشور توسط پوشش گ درصد از آب 40كرد:  حيتصر يجهاد كشاورز ريوز معاون

ها در جذب گرد و غبار  موجود در كشور و نقش جنگل يزگردهاي. با توجه به رشود يآزاد م جيتدر و به

 مشهود است. هيمنابع پا نيا تياهم

 كيبه عنوان  ديبا ياهيآب، خاك و پوشش گ هيحفظ منابع پا ييغذا تيامن نيافزود: در تام يو

 نرود. نياز ب ندهيآ يها در سال ييغذا تيتا امن رديقرار گ ضرورت مورد توجه

 يدر حوزه اراض يكشور در ادامه اظهاركرد: توسعه سطح يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 نينو يها ستميو س ونيزاسيها، مكان مثل گلخانه ييها با روش ديو با ستين يوزارت جهاد كشاورز استيس

 داد. شيد سطح را افزادر واح ديتول ياريآب

 اتيقرار دارد كه با عمل يآب شيتن خاك در هكتار تحت فرسا 16,4ساالنه  نكهيبر ا ديبا تاك يو

نجات كشور در حفظ  ياصل يها از راه يكيگفت:  كند، يم دايمتر مكعب كاهش پ 9حداقل  يزداريآبخ

 است. يزداريتوجه به مسائل آبخ هيمنابع پا
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 شورقنات در ك 3500 ياياح

شد  ايقنات اح 3500 يدار و آبخوان يزداريآبخ يها تيبا انجام فعال رياخ يها ادامه داد: در سال منصور

به  گريها مهاجرت كرده بودند، بار د اثر خشك شدن قنات كه بر  يافراد يكه كه باعث شده است برخ

  .نديايزادگاه خود ب

 در سطح شهرستان كمك كنند. يزداريخش آبخمنطقه خواست تا به اعتبارات ب ياسياز مسئوالن س يو

و  ليوسا زياظهاركرد: به منظور تجه انيها، منصور در پا سازمان جنگل يرسان گزارش مركز اطالع به

كوه چنار و  يها به شهرستان نياز ا شيكه پ يبه اعتبارات الير ارديليم 70،يزداريآبخ اتيامكانات عمل

 .شود ياضافه م افت،ي صيكازرون تخص



   

 

 

210 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي بوم ستيز كرديبا استفاده از رو رانيا يها حفاظت از تاالب

31/05/1400 

 

 تيريدر حفاظت و مد يبوم ستيز ردكياز استقرار رو رانيا يها كننده طرح حفاظت از تاالب هماهنگ

 كشورخبرداد. يها تاالب

 80دهه  ليكشورگفت : در اوا يتاالب ها تيبا اشاره به وضع يممقان ياحمد يوسفعلي سنايگزارش ا به

جهت  يها شد و به دنبال راهكار نامساعد تاالب طيمتوجه شرا ستيز طيسازمان حفاظت مح يشمس

 تيو مشورت با متخصصان در نها ي. پس از بررسگشت يها م بتاال نهيبه تيريو مد ايحفاظت، اح

ها در  حفاظت از تاالب يبرا يديجد كرديشد كه با كمك برنامه توسعه سازمان ملل رو نيبر ا ميتصم

 شود. ييكشور اجرا

معروف است،  Ecosystem Approachهمان  اي يبوم ستيز كرديكه به رو كرديرو نيافزود: ا يو 

روند اقدامات  ني. در اكند يم يبه باال را ط نيياز پا ينديمتمركز است كه فرا ريو غ يمشورت يكريرو

 يرآو جمع يو استان ياندركاران در سطح محل ها توسط دست تاالب تيريحفاظت و مد يالزم برا

 نيمامور استقرار ا رانيا يها . طرح حفاظت از تاالبرسند يبه مرحله اجرا م دييو پس از تا شوند يم

 نياستقرار ا يشد كه در مرحله اول خروج شانيشادگان و پر ه،ياروم  لوتيپا يها در تاالب كرديور

 .ديمسه تاالب انجا نيا يبرا يبوم ستيجامع ز تيريمد يها برنامه ديبه تول كرد،يرو

حفاظت و  ياقدامات الزم برا يجامع محور تمام تيريمد يها برنامه نكهيبر ا ديبا تاك يممقان ياحمد

و  شود يم هيته زياندركاران در سطح حوضه آبر ها توسط دست برنامه نيتاالب هستند، گفت: ا تيريمد

 سطح شهرستان است.  رآن برعهده استاندار در سطح استان و فرماندار د يبخش نيب اي يياجرا تهيكم استير
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 يو اجرا يزير برنامه در ادامه خاطرنشان كرد: پس از رانيا يطرح حفاظت از تاالب ها كننده هماهنگ

 ستيز  طيكه حاصل شد، سازمان حفاظت مح يخوب جيفوق و با توجه به نتا لوتيدر سه پا ها تيفعال

 كند.  ادهيدر كشور پ يشتريب يها تاالب يرا برا كرديرو نيگرفت كه ا ميتصم

 35اضر تاالب كشور گفت: در حال ح 35 يكل تيها و وضع جامع تاالب تيريدر خصوص برنامه مد يو

است.  نيها در دست تدو ها آن برنامه نيا ايهستند  زيجامع حوضه آبر تيريتاالب كشور صاحب برنامه مد

و توسعه  يزير هبرنام يو مصوب هستند كه در شورا يينها تيريبرنامه مد يتاالب دارا 21تعداد  نياز ا

است  نيدر حال تدو گريتاالب د 14است. برنامه   آن ابالغ شده يو اجرا بيها تصو ها و شهرستان استان

 يها در سلسله نشست يو مشورت ياندركاران و كسب نظرات فن دست هيروند با حضور كل نيكه ا

 . رديگ يانجام م يكارشناس

اندركاران شامل  دست يموضوعات مربوط به تاالب برا نديفرآ نياضافه كرد: در ا يممقان ياحمد

 يها و كاركردها از ارزش نفعانيو ذ يساز حساس ،يو جوامع محل ها سمن ،يدولت يها دستگاه ندگانينما

 آن هستند.  ازخرمندانه  يبردار بهره ياز تاالب برا يو به دنبال حفاظت مشاركت شوند يتاالب آگاه م

 رانيا يها به اقدامات طرح حفاظت از تاالب نيهمچن رانيا يها كننده طرح حفاظت از تاالب هماهنگ

نقش  رانيا يها جامع اشاره كرد و گفت: طرح حفاظت از تاالب تيريمد ياه در خصوص برنامه

 ياجرا و نيتدو ريها را در مس ها را بر عهده دارد و دفتر حفاظت از تاالب برنامه نيدر تدو يلگريتسه

م به اقدا زين يالملل نياز منابع ب رانيا يها . طرح حفاظت از تاالبكند يم يبانيجامع پشت تيريمد يها برنامه

ها در  شدن برنامه يياجرا يالزم برا يساز تيظرف نيهمچن كند يها م برنامه دار تياولو يها تيفعال ياجرا

 يها رخانهيدب يبرا يساز تياست. در واقع ظرف دهكر ييو اجرا يزير را برنامه يو محل ياستان ،يسطح مل

اران از جمله اقدامات قابل توجه اندرك دست ريو سا يجوامع محل ،يها تاالب سمن ،يبوم ستيز تيريمد

 . رود يها به شمار م كردن برنامه يياجرا يطرح برا
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 يياز محورها يدر ادامه به بخش يكشور و ستيز طيسازمان حفاظت مح ياطالع رسان گاهيگزارش پا به

به  ها دارد، اشاره و اظهاركرد: كمك آن يادامه اجرا يبرا يزير ها فعال است و برنامه كه طرح در آن

و دو برنامه  نينالآ شيپا ستگاهيسه ا يانداز و راه تيريمد يها برنامه شيپا يها شدن پروتكل يياجرا

مرتبط و  يها اندركاران مرتبط با برنامه دست يگستر تيظرف ،يبا كمك جوامع محل يمشاركت شيپا

 محورهاست. نيها از ا در تاالب يكردن اقدامات گردشگر ييتجرا

 يستيز  اقدامات حفاظت از تنوع يتاالب، اجرا بانيپشت يها شتيمع يانداز به راه كمك يممقان ياحمد

 داتيها، كاركردها و تهد در خصوص ارزش يرسان و اطالع يساز ياقدامات آگاه يها و اجرا تاالب

 محورها برشمرد. گريها را از د تاالب
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 31/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – است شتريب نيعطش زم نجايا

 

 يريدر مناطق كو طيشرا نياما ا داستيكشورمان پ يدر همه جا يبحران خشكسال ي/سمنان رد پاسنايا

 ها منجر نقاط و استان ياست كه در برخ يبحران به قدر نيكه شدت ا ياست به طور تر يكشورمان بحران

 ها است. استان نياز جمله ا زيشده و استان سمنان ن يآب يها به بروز تنش

 74را  ريدوره اخ يط رانيرفته در ا ازدست ينيرزميز يها آب ؛يدر گزارش نياز ا شيپ چريمعتبر ن هينشر

 يطيدر كشورمان است؛ آن هم در شرا يآب يمشكالت جد يايگو نيمكعب اعالم كرده كه ا لومتريك

و خصوصا استان  رانياز مناطق ا ياريدر بس يآب شرب و كشاورز يمنبع اصل ينيرزميز يها كه آب

 سمنان است.

آب و استفاده درازمدت از منابع  يباال ريدر استان در كنار تبخ ها يهر حال، كاهش قابل توجه بارندگ به

 نيدر ا نيزمو عطش  يسبب شده كه داغ خشكسال يرياستان كو نيدر ا ينيرزميز يو ذخائر آب يآب

 باشد. شتريمنطقه از كشورمان ب

در استان سمنان و شهرستان دامغان بر لزوم كشت  يبا اشاره به كمبود منابع آب يكشاورز دامغان كي

 كرد. دياستان تاك نيكم در ا يآب ازيمحصوالت با ن

 يبرا ديرد: بااظهار ك سنايوگو با ا آباد در گفت حسن يساله فعال در روستا يكشاورز س ،يمراد نيحس

 شود. يزير برنامه يموجود در بخش كشاورز ياز منابع آب يحداكثر يور بهره

 ياز مشكالت اساس يكيكرد:  حيو تصر ديبخش تاك نيدر ا يو آموزش يجيترو يها تيبر لزوم فعال يو

 آن است. ادياز آب و هدر رفت ز حيدر كشور و استان ما عدم استفاده صح انييو بزرگ روستا

در جهت  يمناسب ريتدب يو كشور ياستان نيمسئول كه يعنوان كرد: در صورت يآباد روستازاده حسن نيا

 ياريآب نينو يها ستميس گريو د يو باران يا به صورت قطره ها نيزم ياريو آب شندياندياصالح ساختارها ب
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 موجود كرد. ياز آب ها يبهتر يبردار بهره توان يباشد، م

خواند و ادامه داد: اگر از منابع  يبه آب فراوان دارند را ضرور ازيكه ن يتاز كشت محصوال زيپره يو

 زين ستيز  طيكه ممكن است به مح يمخرب يها به طرح يچندان ازين ديموجود استفاده درست شود شا

 وارد كند؛ نباشد. بيآس

بخش شد و گفت:  نيبرداران ا كشاورزان و بهره يبرا يآموزش يها تيفعال شيكشاورز خواستار افزا نيا

 تيرياختصاص دارد، آموزش مد يدر كشور ما به بخش كشاورز يآب مصرف نيشتريب نكهيبا توجه به ا

 يالگو حالزم و اصال يها رساختيز جاديبا ا نكهياست ضمن ا يضرور يبه كشاورزان امر يمنابع آب

 كرد. يريجلوگ بخش نياز هدررفت آب در ا ياديتا حد ز توان يدست م نياز ا يكشت و موارد

استان نه تنها  نيكه مردمان ا يتياست، واقع تيواقع كيو از جمله استان سمنان  رانيدر ا يمنابع آب كمبود

 دو دهه كه در طول اعصار مختلف با آن دست و پنجه نرم كردند. يكي نيدر ا

ود آب در اختصاص دارد، كمب يدر كشورمان به بخش كشاورز يآب مصرف نيشتريب نكهيتوجه به ا با

 نيا يبرا يبه بروز مشكالت مضاعف نيقرار داده و هم ريتحت تاث زيكشاورزان را ن شتيمناطق مع يبرخ

 قشر زحمتكش منجر شده است.

 سنايوگو با ا كاران استان سمنان در گفت گندم يمل اديبن ريو دب يخانه كشاورز سيخنكال رئ نيحس محمد

سوم  كيها تا  چاه يدب ياستان گفت: وقت نيدر ا يكشاورز يها چاه يبا اشاره به كاهش قابل توجه آبده

 .بگذرد زيخود ن  يكشاورز نيزم سوم كياز  ديبا ريكشاورزان به ناگز ابدي يكاهش م

مشكالت  جاديسبب ا تريل 16,5به  تريل 30از  يكشاورز يها چاه يآبده زانياظهار كرد: كاهش م يو

 در استان شده است. يبرداران حوزه كشاورز بهره يبرا يمتعدد

كرد و افزود:  ريو اقتصاد كشاورزان تعب يكشاورز يبه عنوان نابود يكاهش قابل توجه منابع آب نياز ا يو

 گريدماوند و د يها بارش در سرشاخه زانيم  ياست. وقت يگذشته سال كم آب يها امسال به نسبت سال
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 خواهد داشت. يتربارش كم زينقاط كشور ن هيكم شود، به تبع بق يمنابع آب

مشكالت كشاورزان نام برد و  يبه عنوان رأس تمام »يآب كم«استان سمنان، از  يخانه كشاورز سيرئ

استان  يجا در همه يدر استان، محصوالت باغ سابقه يب يخاطرنشان كرد: با توجه به بارش كم و خشكسال

 است. گذشته برخوردار يها نسبت به سال يكمتر تيفياز ك تيبر كم عالوه 

در  ،يخبر داد و گفت: به سبب بحران خشكسال دهيبرداران با مشكالت عد بهره يياروياز رو خنكال

 .ميروبرو هست يبا بحران جد يو زنبوردار يدامدار ،يكشاورز ليمختلف از قب يها بخش

ر كشور، به بخش آب د يبه عنوان متول رويوزارت ن نكهيا انيكاران استان سمنان با ب گندم يمل اديبن ريدب

كرد: جدا از اقتصاد كشاورزان و باغداران،  حياست تصر خود موفق نبوده  ياصل ي فهيوجه در وظ چيه

نتوانند به اشتغال  ختلفم يها از كارگرها در بخش يشده كه بخش بزرگ نيعوامل منجر به ا نيمجموعه ا

 بپردازند.

بر  يدولت مبن ئتيگفت: مصوبه ه انييروستادولت از كشاورزان و  يالتيتسه يها تيبا اشاره به حما يو

 است. متوقف شده يادار يها و خم داالن چياختصاص وام به كشاورزها در پ

دولت در خصوص اختصاص وام به   ئتيه ي كرد: مصوبه حياستان سمنان تصر يخانه كشاورز سيير

 ليو به دل شود يمن يياجرا يبه درست اند، دهيد بيو كرونا آس يآب كم طيكه در شرا يكشاورزان

 لها چند ماه طو شدن طرح  يتا عمل يادار يها و خم داالن چيو افتادن در پ چيدر پ چيپ يبوروكراس

 .ديآ يداده و به كار كشاورز نم  اثر خود را از دست گريكه عمالً آن وام د يتا حد كشد يم

مصوبه  تر عيهر چه سر يااستان سمنان در خصوص اجر يخانه كشاورز يها يريگيبا اشاره به پ خنكال

و  اند دهيد  بيآس زين يبلكه از منظر روح ينه تنها از جهت ماد دهيد بيشد: كشاورزان آس يدولت مدع

 .شود يمهم توجه م نيكمتر به ا يطيشرا نيمتاسفانه در چن

در كشور اظهار كرد: حفر  رمجازيغ يها چاه شياستان سمنان با اشاره به افزا يخانه كشاورز سيرئ
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كند واضح  رابيخود را س نيشخص نتواند زم ي. وقتشود يم دهيد ها نياز زم ياريدر بس رمجازيغ يها چاه

 .آورد يم رمجازياست كه رو به حفر چاه غ

به وفور در  رمجازيغ يها در مناطق مختلف گفت: چاه رمجازيغ يها چاه يبا اشاره به وجود برخ يو

خود  نيباغدار و كشاورز نتواند زم كه يامالً روشن است. وقت. علتش هم كشود يم دهيمختلف د يها نيزم

 .آورد يم يرو رمجازيغ يها به حفر چاه نشيمحصوالت و زم ياز نابود يريجلوگ يكند طبعاً برا رابيس

 يها ندهيشده با حضور نما يحفاظت آب استان و كشور به صورت كارشناس يشورا نكهيا انيبا ب يو

است كه قانون  نيما ا هيكنند اضافه كرد: توص تيريمد ين و استان را به نحوآب شهرستا ديكشاورزان با

 اصالح شود. تر عيهر چه سر هيپمپاژ ثانو نهيعدم پرداخت هز"ناصواب 

و  هيدر آن دپو شود را پمپاژ اول ديكه آب با يمحل ايآب به استخر  هيبرق پمپاژ اول نهيهز نكهيا انيبا ب يو

شود  يگفته م هيشود پمپاژ ثانو ختهيها ر درخت يپا ديبا يآور آن محل جمع انتقال دوم كه از نهيهز

 شد. يخشكسال طياز كشاورزان در شرا شتريب تيخواستار حما

آب  هيرا متناسب با سهم يكشاورز يكشاورزان معموال اراض نكهيا انيبا ب يكارشناس حوزه كشاورز نيا

درصد كاهش  33چاه را در شاهرود تا  يبه طور مثال دب يوقتادامه داد:  كنند ياجاره م ايو  يداريآنها خر

 .رديبگ دهيرا ناد ردهاجاره ك ايو  يداريكه خر ينيدرصد از زم 33 ديدر واقع كشاورز با دهند يم

از قشر زحمتكش كشاورز از استاندار و  يجد تياز عدم حما هيخانه كشاورز استان سمنان با گال سيرئ

 نياز ا دهيد بيو كرونا به كشاورزان آس يخشكسال التيتسه ياعطا ريگيت پمسووالن استان خواس گريد

 باشند. دهيدو پد

دغدغه  ا،يها و...كه در كتاب جغراف ها و تاالب اچهياز رودها، در ياريامروزه از بس ،يهر رو به

 ييها رودها و تاالب يجيشدن تدر خاطره مانده است. خشك كيبود ، تنها  شيآموزان چند دهه پ دانش

 يخطر جد وعمق فاجعه  يايچند دهه، بارها خبرساز شده؛ خود گو نيا يها كه اخبار آنها در رسانه
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 ياريدر بس نيچنان بر عمق آن افزوده كه زم ،يدر پ يپ يها يكه خشكسال ياست. بحران يآب بحران كم

خطر كم  شياز پ شيهمچون جنوب استان سمنان، دهان گشوده تا ب ريكو هيخشك و حاش مهياز مناطق ن

 يدر مناطق جنوب جملهها و از  از استان ياريها كه در بس فرونشست دهي. وقوع پدميرا درك كن يآب

بخش از مرز  نيبر عطش ا يگريد لياست، دل تيو...قابل رو ياميسمنان، سرخه، دامغان، م يها شهرستان

 است. رانيپرگهر ا

رو مردم استان سمنان سال ها است  نياست و از هم شتريب نيو عطش زم يزخم خشكسال نجايا يهر رو به

 ،يآب يپروژه ها ليتكم قياستان از طر نيدر ا يكه چشم براه و دلخوش به وعده رفع مشكل كم آب

 رياخ انيسالكه اگرچه در  يا و...هستند، وعده يو انتقال آب از منابع برون استان ديجد يساخت سدها

 دارد. اريبرداشته شده اما همچنان تا تحقق كامل آن فاصله بساز آن  ييرفع بخش ها يبرا ييگام ها
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 31/05/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – استان تهران »يابرچالش آب«سه 

 

استان  يتان تهران ضمن اشاره به سه ابر چالش آباس يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

 ها را كاهش داد. چالش نياثرات مخرب ا توان يم يتا حدود يزداريتهران گفت: با انجام اقدامات آبخ

هزار هكتار مساحت  400و  ونيليم كي بايافزود: تقر سنايزاده در گفت و گو با ا يزك درضايحم

 زيآبخ يها حوضه رد،يمورد توجه قرار بگ ديكه با يبخش نيمتراستان تهران است و مه زيآبخ يها حوضه

و  يرشهر س،يپرد روزكوه،يدماوند، ف رانات،يتهران،شم يهفت شهرستان استان تهران شامل شهرها

 تواند ياز آن م يآب ناش هستند كه روان يها در معرض خطر بارش رگبار شهرستان نيپاكدشت است. ا

 شود. ليتبد البيس  به

 

  البيابرچالش؛ س نياول

 تواند يآب م از روان يبا تمركز بر كنترل بخش يزداريكرد: آبخ ديتاك يزداريآبخ يمهندس يدكترا نيا

باعث وارد شدن  تواند يرا كه م البيس يحداكثر يبكاهند و هم دب البيس يبيهم از قدرت تخر

 ها كاهش دهد. شهرستان نيشود را در ا يخسارات هنگفت

در  يكه بارش برف ميا شش دهه گذشته كامال متوجه شده يرخ داده ط يمياقل راتييا تغاضافه كرد: ب يو

برف  شهيتهران هم يها است. قبال از آذر ماه تا اسفند ماه در شهرستان يبهار يها به بارش ليحال تبد

برف در از بارش  رياخ يها در سال يول ميدر بهار داشت يمتعادل يو بارندگ ديبار يها م در كوه ياديز

شدن  رابيكه بارش برف موجب س ستيدرحال نيشده است ا ليبه آرزو تبد بايكاسته و تقر اريها بس كوه

صورت رگبار است  به كبارهيها  . در حال حاضر بارششد يها م ها و چشمه ها، قنات چاه ،ينيرميمنابع آب ز

 .داردرا به دنبال  يو خسارات شود يم يجار ليصورت س و به
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استان تهران در  ليپتانس نكهيا انياستان تهران با ب يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

در  يتومان بر اثر بارندگ ارديليهزار م 550از  شيكرد: ب حيباالست، تصر اريبس يرگبار يها بارش نهيزم

در  ييها بارش نيوع چنشد. وق ردگلستان، لرستان خسارت وا الم،يا خوزستان، يها به استان 98 نيفرورد

چون تمركز  شود يم ياريبس يو مال يطور قطع باعث خسارت جان به ندهيدهه آ كياستان تهران در طول 

 تيريبحران و چالش در مد نيمهمتر نيبنابرا ميدار يشهر زيآبخ يها حوضه دست نييدر پا يتيجمع

از  شبي –داد  تيجمع ونيليم 13از  شيكه ب -استان تهران   تيپرجمع يشهرها ندهيدهه آ كيبحران در 

 تيريو مد كرديرو نيبه دنبال خواهد داشت بنابرا ياديز يخواهد بود چراكه خسارت جان ليزلزله، س

 دارد. ياديز تياهم طيشرا نيدر ا البيس

شود، گفت: در باالدست و در  يتوجه علم البيس تيريالزم است به به مد نكهيبر ا ديبا تاك زاده يزك

و قدرت  البياز حجم س ياز بخش ميتوان يم يزدارياقدامات آبخ اتيبا عمل يكوهستان يها حوضه

ر يچراكه مس رنديبر عهده بگ ها يرا شهردار البيو مامن س ليمس تي. مسوولميآن بكاه بيتخر

در طول شش  سيپاكدشت و پرد  ،يشهر ر رانات،يدماوند، شم روزكوه،يتهران، ف يشهرها يها رودخانه

 البيعبور س يبرا منيالزم است محل ا نيپر و كور شده است بنابرا يه با ساخت و ساز شهردهه گذشت

 تيپرجمع يتصور بر شهرها رقابليغ يو مال ياز خسارت جان ليشود تا در صورت وقوع س ييبازگشا

 استان تهران كاسته شود.

كه اگر  كند ياتفاق گوشزد م نيگفت: ا رازيدر دروازه ش 98 نيدر فرورد ليشدن س يبا اشاره به جار يو

در در  ستيدر حال نيداشته باشد ا تواند يم ييامدهايدر شهر تهران رخ دهد چه پ يبارش ناگهان كي

 شيتهران ب رشه يرخ داد، در صورت يهكتار 5000در حوضه كوچك  يمتريليم 20 يبارش رگبار رازيش

اطراف تهران  يها در كوه متريليم 50د دارد. اگر بارش حدو يكوهستان زيهزار هكتار حوضه آبخ 50از 

 يو مال يجان يها و خسارت كند يوارد شهر تهران م البيمتر مكعب س ونيليم 250از  شيرخ دهد، ب
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 .شود يرا موجب م يتصور رقابليغ

 

 نيابرچالش؛ فرونشست زم نيدوم

ابر چالش  نيرا دوم نياستان تهران فرونشست زم يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

استان تهران در طول  ينيزم رياز منابع آب ز هيرو يطور قطع برداشت ب استان تهران ذكر و اظهاركرد: به

كه به  شدهرا موجب  يآب ستيو كاهش سطح ا ينيزم ريپنج دهه گذشته خشك شدن منابع آب ز

سه دشت مرتبط با  نيست. اا دهيآبسرد دماوند انجام ار،يشهر ن،يدر دشت ورام ياديز يها فرونشست

 توان يو تهران هستند. م يو دماوند، جنوب شهر ر اريو شهر نيپاكدشت، ورام شوا،يپ تيپرجمع يشهرها

كرد و موجب  تيريرا مد البيها ، س دشت نيبا پخش آن در ا البيو س يدر زمان وقوع بارش رگبار

 شود. ينيرزمينفوذ آن در منابع آب ز

 تيريبتوانند منابع و مصارف را مد ديبا رويپوشش وزارت ن ريمسئول ز يها ازمانكرد: س ديتاك زاده يزك

 رمجازيغ يها توسط چاه هيرو يمتر مكعب ساالنه برداشت ب ونيليم 100از  شيكه ب ستيدر حال نيكنند ا

شكل فرونشست مناطق  به ندهيسال آ 10آن را در  امديكه پ شود يسه دشت م نيا ينيرزمياز منابع آب ز

در  نيمنازل به علت فرونشست زم بيبعد از تخر يمهاجرت شهر شيافزا نيشتريو ب ديد ميخواه يمسكون

 .دهد ياستان تهران رخ م يشهرها نيدر ا ندهيدهه آ

 

 استان تهران از رسوبات يابرچالش؛ پرشدن سدها نيسوم

استان  يپرشدن سدها« نكهيا انياستان تهران با ب يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

 يو ساخت و سازها  ياراض يكاربر راتييابر چالش است، گفت: با تغ نيسوم» تهران از رسوبات

 ماملو، يآب شرب استان تهران شامل سدها يباالدست سدها زيآبخ يها در حوضه اليمثل و رمجازيغ
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در  اديز يها يالسازيدهه گذشته و. به عنوان نمونه در طول سه ميالر، كرج و طالقان مواجه هست ان،يلت

 هكتار هزار 70 كه – انيكوچك داخل  سد لت يها از حوضه يليو خ گونياوشان، فشم، لشگرك، م

سد را  ديمف مرشده و ع انيبه سد لت يتراض يكاربر بياز تخر ناشي رسوبات شدن وارد موجب -است

تهران امكان  يلومتريك 200از   شيب كه  تا شعاع ستيدر حال نيتحت الشعاع قرار داده است ا اريبس

آن وجود  ياقمار يو شهرها تختيپا ينفر ونيليم 12 تيآب شرب جمع  نيساخت سد به منظور تام

 ندارد.

رسوبات پر شود،  شيكننده آب شرب تهران با افزا نيتام يهشدار داد: اگر سدها انيدر پا زاده يزك

 ميكن نيتام نهيپرهز اريعمان با انتقال آب بس يايدر ايخزر  يايآب استان تهران را از در ميمجبور هست

 ميسدها را كاهش ده نيا زياز رسوبات حوضه آبخ يبخش يزداريالزم است با انجام اقدامات آبخ نيبنابرا

 اريبس ها بيبا تخر سهياقدامات در مقا نيا ياثربخش زانيم ،يزداريآبخ يچكان البته با توجه به بودجه قطره

 است. زيناچ

 



   

 

 

222 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 

 

 
 

 

 



   

 

 

223 
 1400 مرداد  -) 45هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5پالك  -ر خيابان رودس -انتهاي خيابان شهيدعضدي(آبان) جنوبي -زند بلوار كريمخان -تهران 
 15986-37313كدپستي: 15815-1515صندوق پستي: 88896660نمابر: 42916000تلفن: 

http://www.agri-peri.ac.ir  
E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir 

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


