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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 يبا مشكالت جدمخاطره انداخته و 
 .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 يو زنگ هامشكل مواجه شده 

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

و  هـا  اخبـار جرايـد و روزنامـه   در ايـن خصـوص ضـمن بررسـي     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

ه و هفتگي چاپ گرديده است را در اختيـار  ها و نشريات به صورت روزان 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 مجموعهف اندك تالش شده است تا وليكن با فرض صحت اطالعات و انحرا

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – رانير اد انهيفروچاله خاورم نيتر عيسو

01/06/1400 

 

استان شكل  نيمتر چگونه در ا 20با عمق  »جيا«است و فروچاله  نيفارس ركورددار فرونشست زم چرا

 گرفت؟

 
 

در  ،يشناس نيبه اعالم سازمان زم انهيفروچاله خاورم نيتر عيو وس نيتر قيفخار : عم محمدديس -يهمشهر

سال از  6كشور است. اما پس از گذشت  ستيز طيهمچنان مورد توجه دلسوزان مح ران،يا »جيا« يروستا

هرستان ش »جيا« يتااز توسعه آن در روس يريجلوگ يبرا يجد ميتصم چيهنوز ه ،يبحران دهيپد نيوقوع ا

 استان نشده است. نيا يها فروچاله رياستهبان در استان فارس و سا

 يها تياز فعال يكه اغلب ناش ييها اند؛ فروچاله فارس شده يها هاست كه مهمان ناخوانده دشت سال ها فروچاله
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ن سازما ياند. آمارها گرفته  نشأت ينيرزميز يها آب هيرو يو برداشت ب يبوده و از كشاورز يانسان

در  رياخ يها . در سالتدركشور اس نياستان فارس ركورددار فرونشست زم دهد؛ ينشان م يشناس نيزم

داراب،  ضا،يمرودشت، ب يها آنها در دشت نيشتريرخ داده كه ب نيزم يختگياستان فارس بارها گس يها دشت

 شده است. جاديا زين نيزم يختگيفرونشست گس دهيدادن پد ها عالوه بر رخ دشت نيفسا و استهبان بوده؛ در ا

 امي: پديگو يم باره نيدر ا ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيرئ ش،يدرو محمد

 نهيدر كاب نكيكه ا يينظرم همه آنها آباد استهبان واضح است. به يدر منطقه مهد جيا يدهنده روستا تكان

استان  يخاور هيال يمنتهبه  ياند، خوب است سر دادهخود را به صحن بهارستان ارائه  يها برنامه زدهميس

 اليدو  نيو احاطه شده در ب بايكه چگونه در آن دشت ز ابنديبزنند و در جيفارس در قلمرو شهرستان ا

 نيتر يو طوالن يجنوب غرب يايآس يها فروچاله نيتر از بزرگ يكي نكيها، ا ها و ارس پرشكوه از ارژن

 .ديرفت و د ديبا د،داده و هنوز ادامه دار رخ نيزم يلومتريك شكاف چندده

  

 يمقامات محل موضع

 سيشهرستان استهبان است. اما رئ آباد يدر آن رخ داده ، در منطقه مهد »جيا«كه فروچاله بزرگ  يمحل

در جمع مسئوالن  جي: موضوع فروچاله اديگو يم باره نيشهرستان استهبان در ا يزداريو آبخ يعيمنابع طب

 است. يعيمنابع طب اراتيبه آن خارج از اخت يدگياستان فارس مطرح و مشخص شد كه رس يعيبمنابع ط

مشورت و  يشناس نيبا كارشناسان زم ديمعضل با نيو رفع ا يبررس يبرا ،يميرضا ابراه گفته به

 و رفع اتخاذ شود. تيريمد نهيدر زم ياساس يراهكارها

سال گذشته است و 4مربوط به حدود  نيفرونشست زم ني: اديگو يم زياستهبان ن يجهادكشاورز ريمد

 وجود آمدن آن شده است. توسط كشاورزان منطقه باعث به رياخ يها سال يآب ط هيرو يبرداشت ب

شده،  در پهنه زاگرس واقع يشناس نيزم يها يبند ميبراساس تقس جي: منطقه اديافزا يم منش انياع يمهد
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فعال و  كيبزرگ است و با توجه به تكتون يسيطاقد يها منطقه شامل ساختمان يساختار كل

گسل در  يبزرگ با مرزها يها خرد شده و بلوك اريبس يسنگ آهك يها هيال ،يمحل يها يشكستگ

بوده و عمق فروچاله  يا هيرسوبات كوهپا يشده است. محل فروچاله در دامنه كوهستان و رو جاديا طقهمن

علت  ،يعلم قاتيطبق تحق ،يگفته و شده است. به جاديا يباغ يمتر در اراض 80به  كيمتر و قطر نزد 20

است  يرسطحيز التيو انحالل تشك ينيرزميز االتيهمچون افت سطح س يعوامل ليدل به شتريحادثه ب نيا

 جاديدر ا توانند يهستند كه م يگريازجمله عوامل د يآل يها خاك يو زهكش نيزم يكاربر رييو تغ

 باشند.مؤثر  جيفروچاله ا دهيپد

  

 شيسال پ 6 »جيا«

خبر دادند. براساس  رانيفروچاله ا نيتر شدن بزرگ انيها از نما بود كه رسانه 1394آبان سال  17

شده  جاديا »جيا«متر در منطقه  80فروچاله به عمق  نيمنتشر شده بود، ا شيسال پ 6كه حدود  ياطالعات

 زشير يالاد آن، نسبت به خطرات احتمابع يضمن بررس يشناس نيكه باعث شد محققان سازمان زم

 هشدار بدهند. زياطراف فروچاله ن

مشخص شد كه محل  راز،يجنوب ش يو اكتشافات معدن يشناس نيكارشناسان مركز زم يها ياز بررس پس

سطح  يطور ناگهان به جيفروچاله در منطقه ا نياست. ا يا هيرسوبات كوهپا يفروچاله در دامنه كوهستان و رو

دشت   كي جيدشت ا ييمتر فروكش كرده  است. از سو 20به  كيمتر و عمق  نزد 80 يبيقطر تقر با نيزم

ها  پرتگاه نياز ا يا نقطه هيشده و محل فروچاله در حاش احاطه يگسل يها افتاده است كه توسط پرتگاه نييپا

 هيدر حاش ليطو ياه يختگيكوچك و گس يها آمده، وجود فروچاله عمل به يدهايشده است. با بازد جاديا

 داده است. سال رخ  8 يبوده كه ط جيدشت ا در قيفرونشست عم يايشده كه گو ها مشاهده  پرتگاه نيا

 24از  شيدشت ب يها قسمت يرادار منطقه نرخ فرونشست در برخ ريتصاو يبا توجه به بررس 94سال  در
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 نيدر ا يدتريشد زيآم مخاطره امدينتظر پم توان ينرخ، م نيا شيدر سال بود كه با توجه به افزا متر يسانت

 يها آن فروچاله يلو متعدد و در بخش شما ليطو يها فروچاله شكاف يشرق يها منطقه بود. در بخش

كوچك  يها ها و فروچاله شكاف نيا شتريشده كه ب جاديا اديبا عمق ز ليطو يها كوچك و شكاف

سمت شمال محدوده فروچاله در  نيوده كه زمب يا گونه به طيشرا يقبل است. حت يها مربوط به سال

 يدرختكار ايو  كشت كوچك قابل يها و وجود فروچاله قيعم يها وجود شكاف ليدل قبل به يها سال

 است. رفته يها فرو م شكاف نيها در ا آب ،يارينبوده و در زمان آب

  

 ها فروچاله ليتشك ييچرا

از مخاطرات مهم و بحران در استان  يكيونشست، فر دهيبه وضوح مشخص شده كه پد رياخ يها سال يط

 يها گذشته در دامنه كوه شكاف يها منطقه در سال نيا يو جنوب يغرب يها فارس بوده است. در بخش

 شده است. جاديا يليو طو ضيعر ،يعمق

 يعوامل ليدل به شتريحادثه ب نيا جاديگفت كه علت ا ديبا زيفروچاله ن ليتشك يچگونگ درخصوص

 يزهكش ن،يزم يكاربر ريياست. تغ يرسطحيز التيو انحالل تشك ينيرزميز االتيافت سطح سهمچون 

 د؛مؤثر باشن جيفروچاله ا دهيپد جاديدر ا توانند يهستند كه م يگريازجمله عوامل د يآل يها خاك

وجود عوارض  ،يها در منطقه بارندگ گسل ييايو پو يساخت نيزم يندهايمانند فرا يطيشرا نيهمچن

نامقاوم در  يها هيو وجود ال يسطح التيانحالل تشك ،يدياس يها رواناب ايو  ها زشينفوذ ر ،يپوگرافتو

 ج،ياست. در ا شدهشكاف و فروچاله  جاديو ا يفرونشست دهيمنجر به توسعه پد ن،يريز يرسوب التيتشك

 يو شبكه گسلآن  يكيدر نزد يميقد يها وجود قنات نيبودن بدنه فروچاله، همچن سيبا توجه به خ

و سطح تراز آن به سمت فروچاله و  ينيرزميز يها آب تيقسمت، هدا نيدر ا يمتراكم و خردشدگ

 به سمت دشت شده فسا است. تاينها
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 رانيفرونشست در ا آمار 

مناطق  يو برخ رانيكه در ا ييها است. فروچاله  مواجه نيفرونشست زم دهياستان كشور با پد 30 اكنون هم

 رانيكه در ا يمياقل راتييوقوع تغ يهستند. درپ ديشد يها محصول فرونشست دهند، يمخشك جهان رخ 

 كه يطور به ابد؛ي يم شياافز يمردم در استفاده از منابع آب ليساله شده، تما30 يهمراه با بحران خشكسال

و  برد يم شيپ يسمت نابود روند كشور را به نيكه ا شود ياستفاده م يدرصد منابع آب 80از  شيب يگاه

 يها كشور محدود است، اما چاه يكه منابع آب ني. با وجود اشود يها م رساندن به آبخوان بيباعث آس

 دياز آنها با فرونشست شد يمين رانيدشت ا 605. از شود يحفر م يرقانونيغ اي يصورت قانون به ياديز

 2,6درجه حرارت كشور  ندهيآ سال 40كرده كه تا  ينيب شيكشور پ يشناس نيرو هستند. سازمان زم روبه

. دهد يم شيرا افزا ديجد يكشور به منابع آب ازيموضوع ن نيكه ا كند يم دايپ شيافزا گراد يدرجه سانت

در مناطق خشك و  ژهيو به ندهيآ يها ها و فروچاله علت فرونشست زين ياز منابع آب هيرو يبرداشت ب

منجر خواهد  ييبحران غذا جاديمرتع، خاك و ا ن،يزم شتريب يكشور خواهد بود كه به نابود خشك مهين

 يزير يپ رو شيپ يها كشور در سال يمنابع آب نيتام يبرا يو كارشناس قيبرنامه دق ديبا بيترت نيشد. بد

 شود.
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جنگ  پوريآب چطور در ش كمبود؛ »خواهند يم دنينوش يبرا يزيچ«مردم فقط  يوقت

 01/06/1400سايتاخبار فراديد مورخ  - دمد؟ يم

 

از ساكنان در  يشتريمختلف هر روز تعداد ب يها آب توسط كشور سابقه يو استخراج ب ها يسدساز

و جنگ بر سر آب را  يريخطر درگ حال نيو درع كند يم يآب يار برا دچ يآب يها انيجر دست نييپا

 واجهآب م ديماه در سال با كمبود شد 1جهان، حداقل  تياز جمع چهارم كي. درحدود دهد يم شيافزا

 .شوند يم گريد يها كشور يتر راه بهتر و امن يزندگ يهستند و درست مانند الصدر برا

 
 

مكالمه را قطع  يا . او لحظهكنم يزوم صحبت م قيمانش در آمستردام از طرالصدر از آپارت يبا عل |ديفراد

به  يزيصحنه چ نيا دنيآب بنوشد. با د يا دستش است، جرعه يكه جلو يزيآب تم وانيتا از ل كند يم

از ترك عراق، هر روز  بلق: «ديگو ي. او مكند يم دنياو را وادار به خند هيو طنز تلخ قض رسد يذهنش م

 .»ميمشكل داشت يدنيكردن آب آشام دايپ يبرا
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كه از مسئوالن  يابانيبصره به اعتراضات خ يها ابانيدر خ شيسال پ 3الصدر  د،يگزارش فراد به

 بود. وستهيكشور را حل كنند، پ نيآب در ا ندهيبحران فزا خواست يم

 كي. بصره از گفتند يشرق م زيها به ما ون بود. آن ييبايقبل از جنگ، بصره شهر ز: «ديگو يساله م 29 يِعل 

از هر جهت وارد  نيريآب ش يها از كانال يا مرز است و شبكه العرب]هم شط يرود [به عرب سمت با اروند

آب لذت  يها كردن در كنار كانال ركارگر بارانداز در اروند رود بود و از كا ي. الصدر، زمانشوند يآن م

 .برد يم

ها و  فاضالب در داخل كانال يها لوله شدم، ياشتم از شهر خارج مكه من د كهياما زمان: «ديگو يم او

بد رودخانه باعث  يبو م،ييبشو يزيدر آن آب چ ميتوانست ينم گري. دشدند يم هيتخل نيريآب ش يها ريمس

 »روز در رختخواب افتادم. 4شدم كه  ضيروز آنقدر مر كي. رميبگ يگرنيم يها سردرد شد يم

 يبرو سيشهر كرد و پل مارستانيب يبصره را راه ياز اهال 120000وده ، آب آل2018تابستان  در

شانس بود كه توانست جانش را بر دارد و  آمده بودند آتش گشود. الصدر خوش ابانيكه به خ يمعترضان

 »اروپا شدم. ينشده چمدانم را بستم و راه ماه كي: «ديگو يفرار كند. او م

 تياز جمع چهارم كياست. درحدود  شياسر جهان در حال افزاداستان الصدر در سر هيشب يها داستان

بهتر و  يزندگ يآب مواجه هستند و درست مانند الصدر برا ديماه در سال با كمبود شد 1جهان، حداقل 

 .شوند يم گريد يها كشور يتر راه امن

 ،يآب ِ استيدر وزارت امور خارجه هلند و كاشناس س يالملل نيب يهمكار سيرئ جدن،يون در ه يتيك

سازمان ملل متحد و  يها ينيب شي. برطبق پكنند يآب نباشد، مردم شروع به مهاجرت م يوقت: «ديگو يم

 2030سال  تا يجهان با كمبود آب مواجه هستند و خشكسال تيدرصد از جمع 40در حدود  ،يبانك جهان

مانند ون در  يافراد.» دده يقرار م يجهان را در معرض خطر آوارگ تياز جمع ونيليم 700در حدود 

 خواهد كرد. جاديدر جهان ا يآب هستند كه كم ينگران بحران جدن،يه
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 نيكنند و ا دايبه آن دست پ كنند يهر طور شده تقال م مداران استياگر آب نباشد، س: «ديگو يم او

 »بر سر آب خواهد بود. ها يريها و درگ سرآغاز جنگ

 يناهماهنگ نياست. ا افتهي شيافزا ت،يابر نرخ رشد جمعدو بر ستميقرن ب يآب در ط يجهان مصرف

 را آب – مايو ل يچِنا تاون، پكي تا رم از –ها در سراسر جهان  از شهر ياريامروز باعث شده كه بس

 كنند. يبند رهجي

كه  يخطر اصل 5از  يكياقتصاد به عنوان  يهر سال بحران آب توسط اجالس جهان باًيتقر 2012سال  از

بعد  يبحران انسان نيبه بدتر 2017در سال  ديشد يِشده است. خشكسال ييشناسا كنند، يم ديتهدجهان را 

كمبود  ليبه دل انهياورمو خ قاينفر در سراسر آفر ونيليم 20آن  جهيدوم منجر شد كه در نت ياز جنگ جهان

 شدند. شانيها از آن مجبور به ترك خانه يناش يها يريغذا و درگ

 يريكمبود آب، درگ نيدر اوكلند، سه دهه است كه درباره ارتباط ب كيفيمؤسسه پاس سيرئ ك،يگل تريپ

 است. شيبر سر آب در حال افزا يريو باور دارد كه درگ كند يم قيو مهاجرت تحق

آب  ليكه به دل ياما تعداد افراد رد،يم ينم ياز تشنگ كس چيه ياستثنائ يليجز موارد خ: «ديگو يم او

 »است. شيبه آب جان خود را از دست خواهند داد، در حال افزا يسر دسترس بر يريآلوده و درگ

 يريجنگ و درگ 925مشتمل از  اههيس كياند:  كرده هيآب را ته يها يريگاهشمار درگ مشيو ت كيگل

 .گردد يدر بابل باز م يحموراب يآن به زمان پادشاه عيوقا نيكوچك و بزرگ بر سر آب كه نخست

 اريع-تمام يها كه به آن اشاره شده است، از جنگ ييها يريو درگ ستيكامل ن وجه چيه ها به آن فهرست

آن  دهد ينشان م ها تيروا ني. اما آنچه اشود يبر سر آب را شامل م ها هيهمسا نيب يها تا بحث و جدل

 .هاست نيتر دهيچياز پ يكيآب و نزاع،  نياست كه رابطه ب

. به عنوان محرك نزاع كه 1: ميكرد يبند ميبه سه گروه تقسما نزاع بر سر آب را : «ديگو يم كيگل

. به عنوان 2به و اعمال كنترل بر آب مرتبط است؛  يكه خشونت با بحث و جدل بر سر دسترس ستيزمان
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و شامل  شود يجنگ استفاده م يآب به عنوان سالح برا ستميكه س ستيسالحِ نزاع و جنگ كه زمان

. 3و  شود؛ يها م رود دست نييساكنان پا يو بستن آب برو نيسرزم كير حبس آب د ياستفاده از سد برا

آب هدف  يها لوله اي ها خانه هيتصف ،يكه منابع آب ستيكه زمان يريبه عنوان اهداف و خسارات درگ

 .»روند يم نيو از ب رنديگ يحمالت قرار م

درصد  70 ياند. كشاورز بودهمرتبط  يها با كشاورز كه اغلب جنگ دهد ياو نشان م ميپژوهش ت جينتا

از  ييها همواره گزارش قا،يساحل در آفر خشك مهيمثال، در منطقه ن ي. براكند يرا مصرف م نيريآب ش

 يگريو د صوالتشمح ياريآب يبرا يكيكه  ،يكشاورزان و دامداران بر سر منابع محدود آب نيب يريدرگ

 .شود يدارد، ثبت م ازيبه آن ن شيها آب دادن به دام يبرا

 ريمد سلند،ي. چارلز اكند يم دايپ شيافزا زين ها يريدرگ شيآب، احتمال افزا يتقاضا برا شيبا افزا اما

 يها كه خشونت دهد ينشان م رياخ قاتيتحق: «ديگو يبخشِ آب، م يبرا يموسسه منابع جهان يجهان

آب را در سراسر جهان  يتقاضا برا ،يو توسعه اقتصاد تياست. رشد جمع شيمرتبط با آب در حال افزا

باعث شده كه بارش در  ايكاهش داده  ايرا  يمنابع آب ييوهوا آب راتييداده است. درضمن، تغ شيافزا

 »شود. لينادر تبد يا دهيمناطق به پد ياريبس

 يِتر از حوضه رود به مراتب گسترده ييوهوا آب راتييو تغ يدوگانه تنش آب رياز جهان تأث ييجا چيدره

. برطبق ستيمشهود ن رد،يگ يرا در برم رانيعراق و غرب ا ه،يسور ه،يترك يها ات، كه كشوردجله و فر

 يها در جهان در حال از دست دادنِ آب يگريد ياز هر جا تر عيسر يليمنطقه خ نيا ،يا ماهواره ريتصاو

 تواند يم شان، يآب ريامن كردنِ ذخا يها برا از كشور يبرخ يِاز سرِ ناچار يها است؛ و تالش ينيزم ريز

 بگذارد. يمنف راتيتأث شان گانيهمسا يزندگ يرو

از  هينمانده بود، ترك شانيبرا يرمق گراد يدرجه سانت 50 يعراق در هرم گرما يها كه شهر 2019ژوئن  در

سد و  22ساخت  هيترك يها پروژه نيتر از بزرگ يكيكرد.  سويليسد ا يِريمبداً رود دجله شروع به آبگ
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 نيآب، ا يالملل نيب يِودجله و فرات است كه برطبق گزارش دفتر فرانس يها رود ريطول مس در روگاهين

 .گذارد يم ياثر منف رانيعراق و ا ه،يسور يآب در كشوهار انيها بر جر پروژه

 روگاهين 60سد و  GAP) ،90آنادولو ( دوغو يگونئ ميپروژه عظ ليگزارش آمده است كه با تكم نيا در

 جله و فرات ساخته خواهد شد.د ريدر طول مس

آب  انيكرد، جر دايپ شيافزا رسد، يم ليما كيكه عرض دهانه آن به  سويليسطح آب پشت سد ا يوقت 

در بصره،  ه،يتر از ترك آنطرف لومترينصف شد. هزاران ك كرد، يرودخانه كه به سمت عراق حركت م

 كرده است. دايتنزل پآب رود  تيفيبه سرعت متوجه شدند كه ك گانشيالصدر و همسا

 يها درد ليها نفر از مردم به دل حقوق بشر، در ماه آگوست همان سال صد بان دهيگزارش د برطبق

 بصره شدند. يها مارستانيب يوبا راه ياستفراغ، اسهال و حت ،يشكم

 هيتخل كه نديبب ديتوان يدر بصره دو بخش دارد. نخست، شما به وضوح م يآب داستان كم: «ديگو يم سلنديا

در  ياز سدساز دي. اما نباشود يباعث آلوده شدنِ آب م يآب محل يها به مجرا نشده هيآب فاضالب تصف

كند و  دايكاهش پ اتدر دجله و فر نيريباعث شده كه سطح آب ش ها يسدساز نيغافل شد. ا هيمرز ترك

زمان باعث  يشور با ط ها نفوذ كند. ورود آب ) به داخل رودخانهفارس جي(از سمت خل يشتريآب شور ب

 .»شود يشدنِ مردم م ماريرفتن محصوالت و ب نياز ب

 ها يريدرگ ينيماش يريادگيرا توسعه داده است كه با استفاده از  يابزار هشدار زودهنگام جهان كي سلنديا

 يانتفاعريسازمان غ 6پروژه را به همراه  نيا نهي. دولت هلند هزكند يم ينيب شياز آنكه رخ دهند، پ شيرا پ

 كرده است. نيتأم يو موسسه منابع جهان كيفيشامل موسسه پاس گريد

 زانيم ت،يتراكم جمع ،يرفتنِ محصوالت كشاورز نيبارش، از ب زانيمربوط به م يها ابزار داده نيا

ها را با هم  منابع داده ريو سا ليس ،يسطح فساد در منطقه، خشكسال ،يمحصوالت كشاورز ديثروت، تول

 و جنگ بتواند نسبت به وقوع آن هشدار دهد. رياز بروز درگ شيتا پ كند يم بيترك
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اند.  كرده افتيدرصد در 86بالقوه را با نرخِ صحت  يِريهشدار درگ 2000ها در حدود  آن حاضر، درحال

آب وجود دارد را  لِيبه دل يريها احتمال درگ را كه در آن يمناطق تواند ي)، مWPSابزار با عنوان ( نيا

در حال وقوع است كه به  يمناطق چه اتفاق نيدر ا ميتا بفهم كند يكمك م نيكند و همچن ييناساش

 .زند يدامن م ها يريدرگ

مدام بر  انييروستا نحاليا مناطق در جهان است. با نيزترياز حاصلخ يكيهند  يشمال يها مثال، دشت يبرا

 هستند. ريسر كمبود آب با هم درگ

در  ينيرزميز يها آب ريباعث كم شدنِ ذخا ياريسطح آب شيو افزا تيه رشد جمعك دهد ينشان م ها داده

نشان  WPSنقشه  شود، يم دهيهمه جا سرسبز و پر از مزارع د نيدر سطح زم نكهيا دسترس شده است. با

 .»ستنده يآب يها به شدت در معرضِ خطرِ تنش«همه مناطق در شمال هند  باًيكه تقر دهد يم

همه از سمت تبت  كنند، يم هيمنطقه را تغذ نيشامل سند، گنگ و سولتج، كه ا يديكلرودخانه  نيچند

 هستند. ياتيآب در هر دو كشورِ هند و پاكستان ح نيتأم ياما برا رند،يگ يدر مرز سرچشمه م

رخ داده كه  يمرز يريدرگ نيچند نيهند و چ نيب راًياخ ميكه بدان شود يم تر دهيچيپ يمشكالت زمان نيا

در ماه مه سال گذشته در دره  يريدرگ كياست. در  يبر مناطق باالدست نيچ تيمالك يش ادعاعلت

 كشته شدند. يسرباز هند 20 كند، يرود سند از آن عبور م يها از شاخه يكيگالوان كه 

مشغولِ ساخت  نيچ نكهيبر ا يارائه شد مبن ييها واقعه نگذشته بود كه گزارش نيماه از ا كي هنوز

آب به سمت هند را  انيجر بيترت نيرودخانه باشند و به ا يرو ييها است كه ممكن است سد »يياه سازه«

 محدود كنند.

 بيعج يها از روند ياز برخ نيبه دست داده است، همچن يكه ابزار هشدار زودهنگام جهان ييها داده

 نيشتريكه ب يمهاجرت مردم به سمت مناطق زانيمثال گزارش شده است كه م يدارد. برا تيحكا

 اريدر عمان بس يمثال، سطح خشكسال يكرده است. برا دايپ شيدر جهان را دارند، افزا يآب يها تنش
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 .رفتيپذ يها هزار مهاجر م كرونا هر سال صد يريگ از همه شيكشور تا پ نياز عراق است، اما ا شتريب

 يقوم يِبند ميتقس ،يآب يها رساختيبا عراق به لحاظ مبارزه با فساد، ز سهيآن است كه عمان در مقا علت

 بهتر دارد. اريبس تيموقع يكيتيدروپليه يها و تنش

 كي يو شكنندگ يريپذ بيآس: «ديگو يدر دانشگاه لوند سوئد، م يعيطب ياياكلوند، محقق جغراف سايل

 »است. ياز خود خشكسال تر تياهم با اريبس يجامعه در مقابل خشك

وجود  يميكمبود آب و جنگ رابطه سرراست و مستق نيگفت كه ب يحتبه را توان ينم گريعبارت د به

عدم  ايدر رخداد  دهيچياز عوامل پ يبيرا دارند، ترك يخشكسال زانيم نيشتريكه ب يدر مناطق يدارد. حت

 است. يعوامل انسجام اجتماع نيتر از مهم يكيرخداد جنگ اثرگذار است. 

بود.  يخشكسال ريسال درگ 5 هيمانند سور زي. كردستان عراق نديريمثال كردستان عراق را در نظر بگ يبرا

مهاجرت  هيدر سور يبه مراكز شهر يكشاورز سور ونيليم ميون كياز  شيكه باعث شد ب يا يخشكسال

 جنگ بر سر آب نداشتند. اي يريدرگ ،يجمع از خروج دسته يكنند. اما جوامع همبسته كرد تجربه مشابه

سازمان  كيكه  ييوهوا آب راتييتغ يالملل نيو هشدار ب يعيمنابع طب تيريمد سيهارتوگ، رئ كايجس

ها به دنبال  سال هياز علل آن است كه دولت سور يكي: «ديگو يمستقر در لندن است، م يرانتفاعيغ

 ينيرزميسوخت، كود و استخراج آب ز يداريخر يغذا بوده و به كشاورزان برا ديدر تول ييخودكفا

 يها را بپردازد، خانواده ها انهيرا نينتوانست ا يخشكسال ليكه دمشق به دل يت. وقتاس داده يم انهيرا

ها با خودش  مهاجرت نيمهاجرت كنند، ا يبه مراكز شهر يا توده يمجبور شدند كه به شكل ييروستا

 »شد. هيشدنِ سور چندتكه ثدامن زد كه باع يداخل ياسد را به همراه آورد و به جنگ مياز رژ يتينارضا

 

 كرد؟ يريشگيپ ندهيها در آ از آن يآب يها احتمال بروز تنش ينيب شيبا پ توان يم ايآ

 ستيها كاف از كشور ياريدر جهان وجود ندارد. در بس يهمه مشكالت آب يحل واحد برا راه كي متأسفانه
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دوسوم از مثال در كشور عراق  ي. براميباش يبزرگ اريبس راتييرفت آب كنترل شود تا شاهد تغ تا هدر

 .رود يم نياز ب دهيد بيآس يها رساختيز ليشده به دل هيتصف يها آب

كه مبارزه با فساد و كاهش استعمال آب  نديگو يم نيزودهنگام همچن يالملل نيابزار هشدار ب سازندگان

 كننده باشد. كمك يديكل يها استياز س تواند يم يمصارف كشاورز يبرا

از  ياريبس رايكند، ز دايپ شيافزا دياز مناطق جهان با ياريآب در بس يبهاكه  دهد يم شنهاديپ يحت سلنديا

 ديكه با دانند يها نم است. آن تينها يارزان و ب يآب منبع كنند ياند كه فكر م بزرگ شده يها طور انسان

 با آب رفتار كرد. نهيگنج كيمانند 

 يها ازيدرصد از ن 50 يستان سعوداست. عرب يآب به كمك تكنولوژ يساز نيريش گريد يها راهكار از

 .آورد يبه دست م نديفرا نيا قيخود را از طر يآب

 هستند، كمك كند. يكه دچار خشكسال يباشد و به جوامع يارزان نيگزيجا تواند يم زيآبِ فاضالب ن يابيباز

دو  نيا تيظرف شيكه افزا كند يم ينيب شيآبِ شور پ يِساز نيريآب فاضالب و ش هياز تصف يابيارز كي

 درصد كاهش دهد. 14درصد به  40هستند را از  ديشد يكه در خشكسال يتعداد مناطق تواند يراهكار م

 تواند ياند، م ها واقع شده كه در باالدست رود ييها گسترده توسط كشور يها ساخت سد ،يالملل نيسطح ب در

 ها وابسته هستند. آب آن رود به شان يبقا يشود كه برا يدست نييو جنگ در مناطق پا يريباعث درگ

 ييها يريدرگ ديگو يو قانون آب در دانشگاه دلفت در هلند، م يپلماسيرشته د اريدانش ر،يسوزان اشما اما

. رديگ يو معموالً شدت نم شود يم ييتر شناسا ساده اريبس دهد، يرخ م يآب يها كه در سر مرز

زود به  يليخ ها يريدرگ نيترل كرد و معموالً او كن ييشناسا توان يتر م را سخت يمحل يها يريدرگ«

 نيآن است كه روابط ب يو محل يفرامرز يها يريدرگ نيب ياساس يها از تفاوت يكي. رسد ياوج م

 .»كند يدر سطح دو كشور را محدود م يآب يها تنش شيها اغلب افزا كشور

. اند دهيهنوز به سطح جنگ نرس دامك چيوجود دارد كه ه ديشد يآب يها از تنش ييها سراسر جهان مثال در
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آرال؛  يايبر سر در زستانيو قرق كستانيقزاقستان، ازبكستان، تركمنستان، تاج نيب يآب يها يريمثال درگ يبرا

 گانشيو همسا نيچ نيب يريو درگ رسفا جيواقع در خل يها كشور نيبر سر رودخانه اردن ب يآب يها يريدرگ

 است. دهيشود، نرس يكه به جنگ منته يه مكونگ هنوز به شدتبر سر رودخان ايآس يدر جنوب غرب

. تنش انجامد يزود به جنگ ب يليخ تواند يبالقوه در جهان وجود دارد كه م يتنش آب كي ديگو يم رياشما اما

وابسته هستند و  ديآ يم لين يكه از سو يآب انيكه هر سه به جر يوپيمصر، سودان و ات يها كشور نيب يآب

 نياند. ا با هم داشته يوپياتبر سر ساخت سد بزرگ رنسانس در  ياديز ياسيس يها كه كشمكشهاست  مدت

 كشور است. نيتانا در ا اچهيبرابر در 3شده است،  نهيدالر هز ارديليم 5ساختش در حدو  يسد كه برا

به دولت و در پاسخ  »لينگهبانان ن«مشترك با عنوان  ينظام نيتمر كيو سودان در ماه مه امسال  مصر

 يباالدست يها هند در استفاده از آب يبه استراژ نياز ا شيپ زين يانجام دادند. مسئوالن پاكستان يوپيات

 كرده بودند. فيتوص» افزار نسل پنجم جنگ«اشاره كرده و آن را 

بر سر آب  يا منطقه يها يريهشدار داده بود كه درگ زين موف،يازبكستان، اسالم كر جمهور سيرئ

به  تواند يها م تنش نياما همه ا آورم، يرا نم يكشور چينام ه«به جنگ ختم شود. او گفته بود:  دتوان يم

 »بزرگ منجر شود. يِريدرگ

است. از بعد  يآب يها يرياز باال گرفتنِ درگ يريشگيپ يبرا جيرا يها از راه يكي يآب يها توافق يامضا

سند كه در سال  يها ضاء شده است. قرارداد آبام يتوافق آب 200از  شيدوم تاكنون ب ياز جنگ جهان

از قرارداد صلح  شيپ زيو اردن ن ليتعهدات است. اسرائ نياز ا يكيهند و پاكستان امضاء شد،  نيب 1960

 امضاء كرده بودند. يداد آبرقرا كي

 يها اچهيها و در درباره رودخانه يآب جهان ونيكنوانس يمعرف يده سال تالش سازمان ملل برا از شيب اما

 باشند. بنديكشور را متقاعد كرد تا نسبت به مفاد آن پا 43فقط  ،يفرامرز

را مد نظر قرار دهند و  يكاهش خشكسال يها است تا پروتكل ازين يبه معاهدات مدرن ديگو يم هارتوگ
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به آب  ها آن يدسترس يدهند كه در مواقع بحران نانيهستند اطم يمنابع آب دست نييكه در پا ييها به كشور

ها بر سر آب  كشور نيب ها يريوفصل درگ حل يبرا ييها سازوكار يحاو ديها با قراداد ني. اشود يقطع نم

 برود، حل شود. شيشكل پ نيتر به زشت زياز آنكه همه چ شيباشند تا پ

كشور مثال  يانجام دهند. برا يآب يداخل يها از تنش يريشگيپ يبرا زين ياقدامات ديها با كشور نيب نيدرا

 يگذار هيسرما قاتياز سود خود را دوباره در بخش تحق يتا بخش كند يآب را ملزم م كنندگان نيپرو تأم

 .رنديكار بگ هآب باران) ب زي(سرر يآب رگبار تيريمد يسبز را برا يها رساختيكنند و ز

 يآب يها رساختيز قيرا در اطراف رودخانه مكونگ ممنوع كرده است و با تلف يصنعت يها تيفعال تناميو

 كند. عيتوز ييو روستا يمناطق شهر نيب يمساو يتا آب را به شكل كند يتالش م ديو جد يسنت

 زنند، يدامن م يجهان كه به مشكالت خشكسال تيو جمع ييوهوا آب راتييتغ ياثرات منف شيافزا با

 .كند يم دايپ تياهم شيپ از شيو مهاجرت، ب يرياز درگ يريشگيپ يبرا ييها حل راه نيچن

 از كمتر –الصدر بصره را ترك كرد  يپس از آنكه عل اندي و سال دو –ماه دسامبر سال گذشته  در

 داشتند. يدسترس زيتم يدنيشهر به آب آشام ناي در ها خانوار از درصد 11

كرده بود، كمك كرد تا  ليآن را تسه سفيونيدالر توسط كشور هلند كه  ونيليم 4,4 قيتزر

برق در تابستان امسال باعث شد كه  يكند. اما قطع دايشهر بهبود پ نيدر ا ياب آبخر يها رساختيز

 تابستان خاموش شوند. يآب شهر در هرم گرما يها از پمپ ياريبس

: ديگو يدر بصره ادامه دارد. او م يابانيخ يها يريبهتر نشود، درگ زيهمه چ كهيتا زمان ديگو يم الصدر

 .»خواستم يم دنينوش يبرا يزي. من فقط چكردم يقبش فكر نمبه عوا كردم يتظاهرات م يوقت«

 ديفراد تي: ساترجمه Sandy Milne: سندهينو  BBC World: منبع
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 د،يآب نبند هياروم اچهي: گفتم به دريكردوان؛ رانيا يرشناسيمصاحبه پدر كو نيآخر

را  رانيا يآب يتا ب ستمين گريسال د 50خوشحالم كه  |اشتباه برداشت كرد  يكالنتر يآقا

 01/06/1400خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  - نميبب

 

آن  دياست و نبا ماريب هياروم اچهيگفته در يگفت كردوان يكالنتر يسيع يگفت: آقا يكردوان پروفسور

 .ميكن يم نهيهز اچهيدر نيا يما برا يكرد ول ايرا اح

 
 يكردوان زيپرو پرفسور

ملقب به پدر علم  يكردوان زيپرو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پروفسور نيآنال يگزارش همشهر به

است و با توجه به  ريفق اريبس يمصاحبه خود گفت: كشور ما از نظر بارندگ نيدر آخر رانيا يرشناسيكو

همه مشكالت را  توان يدرست مصرف كردن است. البته نم ها يخشك نيدر جهان چاره ا مياقل رييتغ

 دارد. شهيگذشته كشور ر مشكالت در نياز ا يانداخت و برخ مياقل رييگردن تغ

 يا . در آنجا به نقطهميو عراق سفر كرد رانيبه مرز ا يكار علم كي يبرا 1349گفت: در سال  يكردوان

درخت  كي هيسا ريكه ز يرمردي. از پختير يبه سمت عراق م رانياز سمت ا ياديكه آب ز ميديرس

كوچك است كه از  اي ريزاب صغ نيگفت ا رمرديصاحب ندارد؟ پ ست؟يآب چ نيا دمينشسته بود پرس

 .زدير يو از آن سمت به سد دوكان م رود يبه سمت عراق م رانيا
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 يها از من خواست طرح يا نامه يط 91در مرداد ماه  هياروم ندهيافزود: نما رانيا يرشناسيعلوم كو پدر

 كي ت،يوضع شتريب يبررس يارائه كنم. برا هياروم اچهيدر ياياح يو بلندمدت برا مدت انيمدت، م كوتاه

و ... شدم. در آنجا  ادشهرشبستر، آز يو قراضه راه يميبار قد وانت كيكاله كهنه بر سرم گذاشتم و با 

 حفر شده است. ياديز يها چاه دميد

چون در  د،يمهندس لطفا آب را نبند يآقا گفتند يم دند،يد يما را م ريكرد: مردم كه در مس حيتصر يو

كه به علت  دميرس جهينت نيمختلف به ا يها ي. پس از بررسبستند يرا م اچهيدر اطراف يها آن زمان چاه

 اچهيبه در يمنته يآب ينيرزميز يها زده شده، سفره اچهيكه به اسم توسعه در اطراف در يفراوان يها چاه

 يايتماس گرفتم و گفتم اح هياروم ندهيكردم. بعد با نما هيها گر خشك شده اند. همانجا نشستم و ساعت

 آب ببندد، خائن است. هياروم اچهيو هر كه به در ستيممكن ن اچهيدر

آن  دياست و نبا ماريب هياروم اچهيگفته در يگفت كردوان يكالنتر يسيع يافزود: آقا ستيز طيكارشناس مح نيا

 اچهيبه در يسانها و آبر شكستن صخره يتومان برا ارديليم 22. ميكن يم نهيهز اچهيدر نيا يما برا يكرد ول ايرا اح

 .شود يكه سطح آب هر روز كمتر م كردند ين توجه نميو به ا دنديد يرا م يسطح يها كردند اما فقط آب نهيهز

 يها آب ،يبارندگ يها دارد.آب يمنبع آب 3 اچهيگفت: در هياروم اچهيدر يفعل طيدر مورد شرا يكردوان

 ستيمند ن بهره ينيزم ريز يها از آب اچهيدر نيكه اكنون ا ،ينيزم ريز يها ها و سفره و سوم آب يسطح

 .شود يخارج م ينيزم ريز يها آب از سفره اچه،يو با انتقال آب به سطح در

. در فصل ستيشكل ن نيمتر مكعب آب داشت، اما اكنون به ا ارديليم 62 اچهيكرد: در گذشته در حيتصر يو

 .رديگ يصورت م يو در فصل گرما باز خشك ديآ يباال م اچهيسطح آب در ياندك ها يزمستان با بارندگ

 كنم يم تيوص

علم خوب است، اما استفاده غلط  شرفتي. پديسيقشنگ بنو كنم يم تيگفت: وص رانيا يرشناسيعلوم كو پدر

 انيما چهارپا هينقل لهيوس رفتم، ياز تهران به سمت زادگاهم گرمسار م يوقت ياز آن به ضرر بشر است. در جوان
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مردم در حال حفر  دميد يم ري. در مسميشبا ريروز در مس شبانه كيبه مقصد  دنيرس يكن بود برابودند. مثال مم

 .مياستفاده كن ديو از پمپ آب با خورد يشده و به درد نم يميكه قنات قد كنند يچاه هستند و زمزمه م

كه  ي. زمانكردم يم يرا چندساعته ط ريو مس رفتم يبه سمت گرمسار م نيافزود: در دفعات بعد با ماش يو

 يديرس يزود نيو به ا يچطور چند ساعت قبل حركت كرد گفتند ياهل خانواده م دميرس يبه مقصد م

 يها گفتند پمپ يكه خشك شده بودند و مردم م دميد يرا هم م ييها به لطف علم بود. اما چاه نيكه ا

 .ميبزن تر قيچاه آب عم ديآمده و با تر يقو  آب

از  ياريجامعه دادم. بس ليكشور تحو يستيز طيرا در راه علوم مح يادي: شاگردان زكرد حيتصر يكردوان

رفع  يكه اكنون برا ييها يكه تكنولوژ دانم يرا م نيكشور قرار دارند. ا يعال يها ها اكنون در مقام آن

 .ندكن يرا سرگرم م دممر يو فقط مدت كند يرا دوا نم يدرد كنند، يكشور به مردم ارائه م يآب كم

آب، سد و... كه با  لنگيبه ما دادند مانند پمپ آب، ش يتكنولوژ يسر كيادامه داد: در گذشته  او

بارور كردن  يعني گريد يتكنولوژ 3. اكنون ميكرد تر عيكشور را سر يها روند خشك استفاده غلط از آن

مطرح كرده اند، اما  ار نيدر دل زم يمتر حفار 2500ژرف با  يها و استخراج آب اهايابرها، انتقال آب در

 .كند يمردم را سرگرم م يندارد و فقط مدت يا دهيفا ها نيكه ا ميگو يباز هم م

اما با  نميب ياز آب م يگفت: من چاره كار را درست مصرف كردن مردم، صنعت و كشاورز انيدر پا يو

 50تا  نيران، كرج و ورامته ي. شهرهارود يآب روز به روز به سمت بحران م نهيكشور در زم ،يروند فعل

 .نميكشور را بب يآن روزها ستميو خوشحالم كه ن شوند يخشك م ندهيسال آ

 

 طيو بهبود شرا قاتيتحق نهيها در زم سال رانيا يرشناسيملقب به پدر علم كو يكردوان زيپرو پروفسور

 درگذشت. يسالگ 90در  1400مرداد  27تالش كرد و در  رانيا يطيمح ستيز
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سايت خبري منيبان مورخ  –ي فاجعه جهان كيشناس از زمان وقوع  مياقل ينيب شيپ

02/06/1400 

 

تنها چند متر  يهانج انوسياظهار داشت: اگر سطح اق نيكره زم يمياقل راتييشناس در رابطه با تغ مياقل

 آب خواهد رفت. ريز نيدرصد از مساحت زم 30حدود  ابد،ي شيافزا

 يفناور يآكادم اريشناس و دانش مياقل ابوفير ريميوالد ك،يبه نقل از اسپوتن بانيگزارش من به

سال  100انجام ندهد، در  نيزم شيكاهش گرما يبرا يتالش جد تيهشدار داد كه اگر بشر ،يكشاورز

 .ابدي شيمتر افزا 5ممكن است  يجهان انوسيطح اقس ندهيآ

 از مردم خواهد شد. يديامر منجر به مهاجرت بزرگ جد نيشناس، ا مياقل نيگفته ا به

درصد از  30حدود  ابد،ي شيتنها چند متر افزا يجهان انوسيداد كه اگر سطح اق حيكارشناس توض نيا

و انتقال  دياز مردم، انتقال تول ياديتعداد ز ييبجابه جا ازيبه ن نيآب خواهد بود. ا ريز نيمساحت زم

 شود. يمسكن منجر م

آب و  راتييدهد و تغ يرخ م 2050ها تا سال  انوسيدر سطح اق يقابل توجه شياساس برآوردها، افزا بر

 دشوار خواهد بود. اريبا آنها بس يشود كه سازگار يم يجهان راتييتنها چند درجه منجر به تغ ييهوا

 نيرا كاهش دهند، چن يگلخانه ا يكارشناس انتشار گازها نيجهان، به گفته ا يكشورها همه اگر

 شوند. ينم ليتبد تيبه واقع يزيآم ديتهد ياندازها چشم

. ندازديب قيسال به تعو 300را  يجهان انوسيسطح اق ديشد شيخاطرنشان كرد: بشر قادر است افزا يو

آماده شدن  يبرا يشتريزمان ب تيت. اما در آن صورت بشراس رممكنيواقعه غ نيالبته، متوقف كردن ا

 رو خواهد داشت. شيپ ديجد طيشرا يبرا

مسكو الكساندر  يدانشگاه دولت ا،يدانشكده جغراف يشناس ميو اقل يگروه هواشناس سيآگوست رئ 19
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 يظاهر شوند كه برا يعيطب يها دهيممكن است پد ن،يگرم شدن كره زم ليگفت كه به دل سلوفيك

 .ستيمعمول ن ييمناطق آب و هوا يبرخ

 ،يحال، به گفته و نيخواهند ماند. با ا يمانند گذشته باق ييكرد كه مناطق آب و هوا حيتصر يو

 شوند. ياز آنها ظاهر م كيخطرناك در هر  يها دهيپد
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خبرگزاري همشهري  – در آتش زاگرس ينيرزميمترمكعب آب ز ونيليم 25 ينابود

 02/06/1400آنالين مورخ 

 

 يها جنگل يسوز آتش ليدل به ينيرزميآب ز يها مترمكعب از حجم سفره ونيليم 250 ريسال اخ10 يط

 كاسته شد. يزاگرس

 
در  ينيرزميمخزن سد كرج و منابع آب ز هشتم كي فخار: هرسال معادل دمحمديس -يهمشهر

است.  سال كيدر  يرانيهزار ا 365 يمعادل آب مصرف نيكه ا رود ياز دست م يزاگرس يها يسوز آتش

كشور دانسته است. اما  نيريدرصد آب ش 40 گاه رهيها، زاگرس را ذخ سازمان جنگل سيمسعودمنصور، رئ

كشور مشخص كرده است كه چگونه  يزاگرس يها در جنگل قيحر تياز وضع يروزنامه همشهر يرسبر

 پردازد يم يگزارش به خسارات نياست. ا افتهيكاهش  ينيرزميآب ز يها كشور و سفره نيريآب ش ريذخا

 كشور وارد كرده است. ينيرزميآب ز يها به سفره يزاگرس يها جنگل قيكه حر

 يها قيدرصد حر 70 ر،يدر دهه اخ دهد يمها نشان  سازمان جنگل ياز سو يبه همشهر دهيرس اطالعات

ساله،  10دوره  يط 1400سال  يتا ابتدا 90زاگرس رخ داده است. از سال  يشيرو هيدر ناح رانيا يجنگل
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 يط يعني ني. اشوند يآتش م ريدرگ رانيها و مراتع ا هزار هكتار از جنگل 18طور متوسط هر سال  به

 آتش شده است. ريدرگ رانيا يعيبهزار هكتار از منابع ط 180، حدود 90دهه

 12,6ساالنه  ها ينيب شيهزار هكتار بود و براساس پ 126 ريدر دهه اخ يجنگل قياز حر يمنطقه زاگرس سهم

 يريسال درگ نيتر نيكه سنگ 99. سال شود يرفته زاگرس افزوده م به وسعت ازدست زين گريهزارهكتار د

ق شدند كه سهم منطقه يحر ريكشور درگ يها تار از جنگلهزار هك 21بود،  رانيها در ا جنگل قيبا حر

هزار هكتار از  8,5 دهد يمرداد نشان م مهيآمار امسال تا ن يبررس نيهزار هكتار بود. همچن 14,7زاگرس 

 بود. يزاگرس يها رقم مختص جنگل نيهزار هكتار از ا6شد كه  قيها و مراتع كشور دچار حر جنگل

هزار مترمكعب  2  يساز رهيساالنه قادر به ذخ ،يا، هر هكتار جنگل زاگرسه آمار سازمان جنگل براساس

 يدرختان زاگرس قيرفته تنها در اثر حر منابع آب ازدست يآب در خاك است. حال اگر به بررس

 ني. ارود يم نيدر زاگرس از ب ينيرزميمترمكعب از منابع آب ز ونيليم 25گفت، ساالنه  ديبا م،يبپرداز

مترمكعب از منابع آب  ونيليم 12 زيمترمكعب بود و امسال ن ونيليم 30به  كيه نزدعدد سال گذشت

كشور تنها  ينيرزميز نيريمترمكعب آب ش ونيليم 252 زين ريسال اخ 10از دست رفته است. در  ينيرزميز

 از دست رفته است. يدر منطقه زاگرس

  

 حفظ آب سميمكان

 زوريكاتال كيهمانند  يمناطق جنگل نيهكتار است. ا ونيليم 6 رانيدر ا يزاگرس يها شگاهيرو وسعت

هر  شگاه،يرو ني. در اكنند يقطرات آب را درون خاك جذب م يكه پس از هر بارندگ كنند يعمل م

ها و قنوات را  وجود داشته باشد، امكان نفوذ آب در سطح خاك، سرچشمه يكجا كه پوشش جنگل

كشور از منابع آب  يدر برخوردار يحت ياريبس تيمزاگرس از اه ليدل ني. به همدهد يم شيافزا

 يو جانور ياهيعنوان بانك خزانه ژن گ به يزاگرس يها جنگل ن،يبرخوردار است. افزون بر ا ينيرزميز
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 دارند. ييباال كيو ارزش اكولوژ شوند يشناخته م رانيا

  

 آتش بر آب و خاك زاگرس يبال

 نيها از ب سطح جنگل ياست. وقت دهيد يجنگل قير حرخسارت را د نيشتريزاگرس ب رياخ يها سال يط

مسئله باعث  نيا پاشند، يها از هم م و خاكدانه افتهي شيباران به خاك افزا يها قطره برود، سرعت برخورد 

آب به  نفوذخاك گرفته شده و امكان  يها چون خلل و فرج گريد ي. از سوشود يخاك م شيفرسا

 ياز مناطق جنگل ياري. بسكنند يم ييمنطقه خودنما نيدر ا زين رانگريو يها ليرفته است س نيخاك از ب

 يبودند. وقت البيس شدن ياز جار يخسارات ناش نيشتريشاهد ب زيگذشته آتش گرفتند ن يها سال يكه ط

پس از چند  يو گاه برخ ننديبب بيآس يدرختان ممكن است در هر بخش دهد، يرخ م يجنگل قيحر كي

 ها ممكن نخواهد شد. آنها تا سال ديجذب آب مف يبرا طياما شرا زنند يم ماه، دوباره جوانه

  

 گاه آب كشور رهيذخ نيتر بزرگ

آب كشور  گاه رهيذخ نيتر منظر، بزرگ نيكشور است و از ا نيريدرصد آب ش 40 گاه رهيذخ زاگرس

 باره نيدر ا روزيكشور، د يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سي. مسعود منصور، رئشود يمحسوب م

. شود يآزاد م جيتدر و به رهيزاگرس ذخ ياهيكشور توسط پوشش گ نيريدرصد از آب ش 40گفت: 

 نيغالب ا اهيدرصد گ 70مختلف است اما  اهانيگ  شگاهيدارد كه رو ييها وارهيزاگرس د يها كوه رشته

آنها  انيدر م يند و حتسال قدمت دار 500تا  400درختان  نياز ا يمنطقه درختان بلوط هستند. برخ

 يو رو ارندكشور د يدر هوا يمهم ريها تأث جنگل ني. اخورد يدرختان چندهزارساله هم به چشم م

و هوا در كشور ما  آورد يم نييرطوبت هوا را پا ها شگاهيرو نيدادن ا . ازدستگذارند ياثر م وسفريب

 . ازكنند يهستند و از آنها حفاظت م ينيرزميز يها سفره كننده نيدرختان تام ني. اشود يتر م خشك
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 .ديايوجود ب به يرانيو و ليها كنترل نشوند و س كه رواناب شود يدرختان باعث م رفتن نيب

  

 زاگرس ليبد يب يها ارزش

درخت بلوط  كي كي. ارزش اكولوژشود ياز همه با درختان بلوط شناخته م شيزاگرس ب شگاهيرو

تومان برآورد شده  ارديليم كيها، حدود  سازمان جنگل يها يابيو ارز ها ياكنون و براساس بررس هم

منبع  كه كند يم رهيذخ يهزار مترمكعب آب را در فصل بارندگ 2است. هر هكتار جنگل بلوط، ساالنه تا 

هكتار وسعت دارد كه  ونيليم 30. منطقه زاگرس شود يكشور محسوب م يآب كم طيدر شرا يتوجه قابل

درختان بلوط هستند. درخت بلوط،  زيغالب جنگل ن پيهكتار جنگل است كه ت ونيليم 6وسعت،  نيدر ا

درصد  7سال دارد. فقط  5500از  شيب يقدمت رانياست كه وجود آن در ا پسند يگونه مقاوم و خشك

 خشك مهيآن خشك و ن يدرصد مابق 93كه  دهند يم ليتشك يجنگل يها مساحت كل كشور را پوشش

دارد. هر  ييبسزا تياهم زيدرخت ن كيوجود  هر  نيكم است؛ بنابرا اريبس زيآن ن ياهيو پوشش گ

قطع  يا حتي يرعمديغ ،يعمد يها يسوز مختلف، اعم از آتش ليكه در منطقه زاگرس، به دال يدرخت

 .شود يسوق داده م شدن يابانيكشور به سمت ب رود، يآنها از دست م

  

  يساز معادل

اگر  شود يم ينيرزميآب ز يها آن در سفره رهيمانع از ذخ يسدرختان زاگر قيكه حر يآب زانيم

سد كرج و سرانه مصرف  اسيمق 2از   يساز معادل ي. براشود يتر م شود، عمق فاجعه مشخص  يساز معادل

ن سرانه يدارد. همچن تيمترمكعب ظرف ونيليم 205كرج  ريركبي. مخزن سد امميكن يروزانه استفاده م

آب  رهيبا درنظرگرفتن منابع ذخ بيترت نيمترمكعب است. بد 690سال در  يرانيمصرف آب هر ا

هشتم حجم مخزن سد كرج  كيحدود   يزاگرس يها يسوز كه در آتش شود يمشخص م شده بيتخر
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 الس 10 يط گريد ياست. از سو يرانيهزار ا 36معادل مصرف ساالنه  نيكه ا رود ياز دست م يمنابع آب

 365 يآب در كشور از دست رفته كه معادل آب مصرف رهيج ، منابع ذخاز حجم مخزن سد كر شيب رياخ

 سال است.  كيدر  يرانيهزار ا
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خبرگزاري ايسنا  – اشتباه گرفته شد يكه با خشكسال ي/ خشكرانيدر بام ا يآب يسراب ب

 02/06/1400مورخ 

 

بلند شده  يدر پ يپ يها يبا كاهش بارش و خشكسال رانيدر بام ا يآب يداد ب ياري/چهارمحال و بختسنايا

 يها قرار دارند، سطح سفره يدر حالت ممنوعه و ممنوعه بحران ياريچهارمحال و بخت يها است، دشت

استان با تنش  نيا ياهااز شهرها و روست ياريو بس ديآ يم تر نييساله پا ها هر دشت نيدر ا ينيرزميآب ز

 مواجه هستند. ديشد يآب

 نياز ا يچنبره زده است، بخش رانيبر كشور ا يگرياز هر زمان د تر شيب يآب بحران كم سنا،يگزارش ا به

غلط در حوزه  يها يگذار استيحاكم بر كشور است، اما س ييآب و هوا طياز شرا يقطعا ناش تيوضع

 است. رگذاريتاث زيمسئله ن نيبر ا زيدر دسترس در كشور ن يبرداشت از منابع آب

 شتيمع نيشدت متاثر و تام به رياخ يها ياست كه از خشكسال ييها از بخش يكي يكشاورز بخش

و  يبآ كم طيدر شرا يشده است، قطعا توسعه كشاورز يدچار مشكالت فراوان زيحوزه ن نيبرداران ا بهره

در مناطق خشك و  ياصرار بر توسعه كشاورز يا اما عده ست،ين يعنوان منطق چيه كمبود بارش به

 در كشور است. ييغذا تيامن نيتنها راه تام يمعتقدند كشاورز رايآب كشور دارند، ز كم

 ،شود يم نيتام ينيرزميآب ز يها سفره قياز طر يمنابع آب در بخش كشاورز زانيم نيتر شيب امروزه

ها روز به روز  نشوند و سطح آن هيتغذ ينيرزميآب ز يها سفره نيباعث شده كه ا يكاهش نزوالت آسمان

 نيدر ا ينيرزميآب ز يها دشوار خواهد بود، اگر برداشت از سفره اريبس زيو قطعا جبران آن ن ديايب تر نييپا

 شد. ميمتوقف نشود با بحران مواجه خواه طيشرا

 

 ستين يمنطق يمنابع آب ديشد تيبا محدود يوردر كش يكشاورز توسعه

 يو خشك يبحث خشكسال نكهيبا اشاره به ا رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ -يفتاح اهللا روح
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 دانند يمترادف م گريكديرا با  يو خشكسال يبحث خشك يكامال متفاوت است، اظهار كرد: متاسفانه برخ

گذشته با  لاز چند سا ياريدر چهارمحال و بخت نيت، همچنعلت اس نيبه هم زين يو مشكالت كنون

 .ميمواجه هست يخشكسال

آب  يژگيو يمنطقه كامال خشك قرار دارد، عنوان كرد: خشك كيدر  رانيكشور ا نكهيبر ا ديبا تاك يو

از  شيب ميمنطقه حاكم بوده است، اگر بخواه نيبر ا يكشور و از هزاران سال قبل خشك نيا ييو هوا

 جاديا يفرصت شغل ايو  يبردار بهره يو از اراض يكشاورز دهد يخشك اجازه م يكه آب و هوا يتيظرف

 نخواهد بود و شكننده است. داريتوسعه پا نيقطعا ا م،يكن

 يبر كشاورز شتياگر اتكا در مع م،يا مواجه شده يمانند امسال كه با خشكسال ييها افزود: در سال يفتاح

 رايآن وجود ندارد، ز يبرا يراهكار اساس چيشد و ه ميمواجه خواه ياريباشد، قطعا با مشكالت بس

 .ميكن ليمنطقه خشك را به منطقه مرطوب تبد كي ميتوان ينم

 تيبا محدود يدر كشور يتوسعه كشاورز نكهيا انيآب دانشگاه شهركرد با ب يگروه مهندس اريدانش

مختلف كشور از جمله چهارمحال و  ياه در استان يگفت: اقدامات ست،ين يمنطق يمنابع آب ديشد

 يورزتوسعه در بخش كشا يخراسان و .... برا ،ياصفهان، مركز ،يو غرب يشرق يها جانيآذربا ،ياريبخت

 انجام شد كه كامال اشتباه بود.

و بر  ميدر مناطق مختلف كشور باش نيسرزم شيآما يدنبال توسعه بر مبنا به نكهيا يادامه داد: به جا يو

 يبنده از مخالفان سرسخت توسعه كشاورز م،يكردن مردم بود يدنبال راض به م،يكن يزير س برنامهاسا نيا

 دارم. يكامال علم ليدال زيموضوع ن نيا يهستم و برا رود ندهيزا هيدر حاش يو باغدار

 هياشدر ح يو باغدار يدر حوزه كشاورز يگذار هيقصد سرما 1370كه در سال  يكرد: اگر به فرد انيب يفتاح

 ديبا ميگفت يم گانيصورت را پمپاژ آب، انتقال آب، برق و ... به الت،يدادن تسه يرا داشت، به جا رود ندهيزا

در  يآب مصرف يبا نرخ روز برا ناسبمت ديبا نيو همچن يخود پرداخت كن بيرا از ج ها نهيهز نيا يتمام
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 ديتول يها نهيهز رايز كرد، ينم يگذار هيسرماحوزه  نيفرد در ا نيقطعا ا ،يپرداخت كن نهيهز زيمزرعه خود ن

 او به صرفه نبود. يبرا يمحصول كشاورز نييپا متيو با ق رفت يشدت باال م او به يمحصول برا

به كشاورزان در  گانيو آب را ارانهيدادن  نكهيبر ا ديبا تاك رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

 يمثال در شرق استان اصفهان برا يعنوان كرد: برا كند، يكالن به كشور خسارت وارد م اسيمق

اما ارزش آب  ،وام كم بهره و ... پرداخت شد ،يكش از جمله كانال يالتيمحصول تسه ديو تول يكشاورز

را ندارد، اما  يتوسعه كشاورز ليخشك پتانس ييآب و هوا طيعلت شرا منطقه به نيدر نظر گرفته نشد، ا

 اند. كرده يزير برنامه يخود را بر اساس كشاورز شتيآب مع نيوعده تام منطقه بر اساس نيمردم ا

نشده است،  يگذار ارزش ازيآب مورد ن يمحصول، برا ديتول نديمتاسفانه در فرآ نكهيبا اشاره به ا يو

 ديبا زيشود و كشاورز ن يگذار ارزش ديبا ينهاده در بخش كشاورز نيتر عنوان مهم كرد: آب به حيتصر

 ياز آب برا مهاباگاه كشاورز بدون  اتفاق رخ دهد، آن نيپرداخت كند، اگر ا نهيهز يمصرف بابت آب

 پرداخت كند. نهيهز ديخود با يآب مصرف يبرا رايز كند، يخود استفاده نم يكشاورز ياراض ياريآب

 ديكرد: با ديتاك م،يبزن عتيو طب ستيز طيمح رييدست به تغ ديزنده ماندن نبا يبرا نكهيا انيبا ب يفتاح

و توسعه در  يمبارزه با خشك يهرگونه تالش برا م،يهماهنگ باش عتيو طب ستيز طيبا مح يزندگ يبرا

 است. داريناپاتوسعه  نيا تيباشد، اما در نها بخش جهيامكان دارد در چند سال نت طيشرا نيا

 رويو وزارت ن يزوزارت جهادكشاور رانيآب دانشگاه شهركرد عنوان كرد: مد يگروه مهندس اريدانش

بروجن، فالرد و  رزا،يازجمله دشت شهركرد، خانم ياريچهارمحال و بخت يها دشت تينسبت به وضع ديبا

 نيدر ا رود، يم نيياستان هر ساله پا نيا يها در دشت ينيرزميز يها ... پاسخگو باشند، سطح آب سفره

 .خورد ير هم متعادل سفره ب رايها متوقف شود، ز برداشت از سفره ديبا طيشرا

ها  از آن ميكه هر اندازه بخواه ستنديآب ن نيتام يانتها يمخازن ب ينيرزميآب ز يها شد: سفره ادآوري يو

 كي النيآن سفره باشد، اگر ب هيبه اندازه تغذ ديبا ينيرزميآب ز يها برداشت از سفره م،يبرداشت كن
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 10شود، متاسفانه در  كنترلداشت آب از آن بر ديدوره پنج ساله صفر باشد با كيدر  ينيرزميسفره آب ز

 بوده است. يمنف ياريدر چهارمحال و بخت ينيرزميآب ز يها سفره النيب ريسال اخ

به  يو جهادكشاورز رويوزارت ن تيمسئول ديداد: با حيتوض رانيا يدرولوژيانجمن ه رهيمد اتيه سيرئ

 يكشور اطالع و دانش كاف ييب و هواآ طيو شرا يمنابع آب يكنون تيواگذار شود كه از وضع يفرد

 شد. ميبا مشكل مواجه خواه نصورتيرايكرده باشد، در غ يداشته و سلسله مراتب را ط

 تيبا عقالن يكار ياسيو س يباندباز ،يگر يبه دور از الب ديبا يكرد: در حوزه آب و كشاورز ديتاك يو

 يبا نصب كنتورها ديبا نيشوند، همچنپلمب  ديدر كشور با رمجازيغ يها چاه يتمام م،يريبگ ميتصم

 زين ياجتماع عاتمختلف درد و تب يها در حوزه يها كنترل شود، قطعا جراح هوشمند برداشت آب از چاه

 .ميجسور هست رانيمد ازمنديمنظور ن نيا يخواهد داشت، برا

 

 ياريدر چهارمحال و بخت يبه بخش كشاورز يخشكسال يارديليم خسارت

بهاره  يبارندگ زانيم نكهيا انيبا ب ياريچهارمحال و بخت يسازمان جهاد كشاورز سيرئ -يميابراه عطاءاهللا

استان  يكشاورز ياز اراض يادياست، اظهار كرد: بخش ز دهيدر استان به حداقل خود رس يجار در سال

 زانيخسارت وارد كرده است و م يمحصوالت كشاورز ديبوده و  كاهش بارش به تول ميتحت كشت د

 سوم كاهش دارد. كيمحصول تا  ديتول

تومان خسارت به بخش  ونيليم 100و  ارديليحدود سه م يافزود: طبق برآوردها، بر اثر خشكسال يو

 است. ييباال اريوارد شد كه رقم بس انيو آبز ياهيگ ،يزراع  ،يباغ داتيتول ،يكشاورز

 ،يا گلخانه داتيتراكم مانند تولم يها شد: تالش شده است تا با رفتن به سمت كشت ادآوري يميابراه

 جبران شود. يتا حدود يكمبود آب در بخش كشاورز

 يا كشت گلخانه ريهكتار سطح ز 30 نكهيا انيبا ب ياريچهارمحال و بخت يسازمان جهاد كشاورز سيرئ
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 يهكتار احداث گلخانه از سو 200 يمقدار، تقاضا نيدر استان وجود دارد، خاطرنشان كرد: عالوه بر ا

 .بزندرقم  يا گلخانه داتيرا در تول يجهش قابل توجه تواند يردم استان ارسال شده كه مم

 

 شود ينم هيتوص يآب كم طيدر شرا يكشاورز توسعه

خسارت  شود يگسترش آفات است، افزود: تالش م ،يخشكسال جياز نتا يكي نكهيا انيدر ادامه با ب يو

در بحث آفات و  يبه حداقل برسد كه تاكنون گزارش يبايو ارز شيپا قيواردشده به كشاورزان، از طر

 نشده است. افتيدر ها، يماريب

آب مواجه هستند،  يبا بحران جد رزايبروجن، شهركرد و خانم يها خاطرنشان كرد: شهرستان يميابراه

موجود  طيحفظ شرا ينبوده و هدف اصل تيمناطق در اولو نيحاضر در ا طيدر شرا يتوسعه كشاورز

 است.

توسعه  يو انتقال آب برا نيطرح تام 28افزود:  ياريچهارمحال و بخت يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

از استان كه با كمبود آب مواجه  ييها ها درنظر گرفته شده است و در دشت شهرستان نيدر ا يكشاورز

 حركت كرد. يا گلخانه يها به سمت كشت ديهستند با



   

 

 

33 
 1400 شهريور  -) 46هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در  اتيرگ ح دنيبه دنبال مك يخشكسال هفت سر ياژدها؛  دهد يگزارش م سنايا

 02/06/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – مازندران!

 

 ديبوم كشورمان را تهد ستيسال ها است كه ز يسالبه نام خشك يو چالش ي/مازندران معضل كم آبسنايا

به  رشيمس رهيوغ ميهامون ، هور العظ ه،ياروم اچهيدر دنيهفت سر پس از مك ياژدها نيكند و حاال ا يم

 مازندران افتاده است.

و  يمازندران عنوان كرد كارگروه بهره بردار يحفاظت منابع آب منطقه ا ريماه امسال بود كه مد ريت

 يمنابع آب به علت شدت گرما و به تبع آن كاهش آب پشت سدها كشت دوم را برا  نهيهمصرف ب

 كشاورزان ممنوع كرد.

 كياست، محصول استراتژ يدرصد آن كشت آب75كشت دارد كه  ريز يهزار هكتار اراض 565 مازندران

 تياگر آب نباشد جمعاست كه  يمعن نيبد نياز آب دارد، ا يا ژهيبه سطح و ازيها برنج بوده كه ن يمازن

آنچه كه در  بهمشا يزيشود، چ يم يميعظ يو اقتصاد يستياستان دچار بحران ز نيا يونيلياز سه م شيب

 جان مردم شد. يخوزستان اتفاق افتاد و بال

با  سهياستان در مقا يها, حجم مخازن سدها مازندران با وجود بارش يآمار شركت آب منطقه ا طبق

گروه  اريدانش يغالم يرابطه محمد عل نيدرصد كاهش داشته است، در هم 28 مدت مشابه سال گذشته

با  ييگفت و گو يط يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلم ئتيآب و عضو ه يمهندس

مصرف آب در حوزه  يتقاضا تيرينسبت به عدم مد يمازندران ضمن هشدار جد سنايا يخبرگزار

 600و  ارديليچهار م1390تا  1350استان مازندران از سال  يودخانه هار يگفت: متوسط آبده يكشاورز

مكعب  متر ارديليبه چهار م ريرقم در دهه اخ نيا يبارندگ زانيكاهش م ليمتر مكعب بود كه به دل ونيليم

به  زيما ن تيادامه داشته باشد وضع نيگرم تر كردن كره زم ياست و اگر رقابت كشورها برا افتهيكاهش 
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 خواهد شد. نيب بدتر از امرات

 

 شود ياستان مهار م يسطح يدرصد آب ها 15 تنها

رودخانه ها در  يمتر مكعب سطح آبده ارديليچهار م زانياستاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد : از م نيا

امر منجر شده است  نيشود كه هم يدرصد در آب بندانها مهار م 8درصد پشت سدها و  7 طيشرا نيبهتر

 .اورنديب يرو يكشاورز ياورزان به استفاده از چاه هاكش

هزار  87هزار حلقه چاه در استان مازندران وجود دارد كه تنها  147 يخاطرنشان كرد: طبق آمار رسم يو

 40 يمصرف آب در حوزه كشاورز نهياست كه راندمان به يدر حال نيبوده ا يمجوز رسم يحلقه دارا

 رود. يآب هدر م يتقاضا تيريعدم مد ليدل به يدرصد مابق 60درصد است و 

عرضه آب به هر  نيدر تام يتقاضا سع تيريمد ي:  اما مسئوالن مربوطه به جاادآورشدياستاد دانشگاه  نيا

بلكه  ستيآب ن رهيو ذخ يمنابع آب تنها سد ساز تيرينكته را فراموش كرد كه مد نيا ديدارند، نبا يمتيق

بخش در استان مازندران مورد  نيتقاضا هم توجه شود اما متاسفانه ا به هدر رفت آب در مرحله ديبا

 غفلت مسئوالن واقع شده است. 

 

 مازندران يهمجوار به منابع آب يطمع استان ها چشم

شود، از قرار  يختم نم يميو اقل ييايجغراف طيدر مازندران تنها به شرا يافزود: اما خطر كم آب يغالم

 مازندران رفع كنند. يآن هستند تا عطش خود را با منابع آب ير مازندران در پاستان همجوا نيمعلوم چند

 يضمن مخالفت با واگذار نهيزم نيدر ا يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلم ئتيه عضو

بارش در مازندران دو برابر  نيانگيگفت: م رويبه وزارت ن ياستان از شركت آب منطقه ا يسدها تيريمد

 نيقزو يالبرز و حت ،همجوار مانند سمنان، تهران، گلستان ياستانها ليدل نياست ، به هم يكشور نينگايم
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 مازندران هستند. يآب ريذخا قياز طر يصنعت و كشاورز يخود در بخش ها يمنابع آب نيبه دنبال تام

و ممكن بوده در  است  يو خشكسال يكم آب رياست كه خود استان مازندران درگ يدر حال نيافزود: ا يو

كه در  ييها يزنيبا را رويبه وزارت ن ياستان از شركت آب منطقه ا يسدها اراتياخت ضيصورت تفو

صورت  نيو بد ردياستانها قرار بگ گريد ارياستان در اخت يآب ريذخا رديگ يسطح كالن صورت م

 شود. يطيمح ستيز ميفاجعه عظ كيمازندران دچار 

 

 ستين هيتوجدر مازندران قابل  يآب كم

، آب و  يكشاورز ونيسياستان مازندران در كم ندهيو تنها نما يفرماندار سابق سار يزارع يمنصورعل

استان پربارش كشور است،  نينكته كه مازندران دوم نيا انيضمن ب سنايدر گفت و گو با ا يعيمنابع طب

قابل  يو خشكسال يمعضل كم آبمتر در سال است  يليم 700تا  600بارش  نيانگيكه م يگفت : در استان

 نيو ا  ميدچار مشكل هست زيآب شرب استان ن نهيدر زم يو باعث تاسف بوده كه حت ستين هيتوج

 است . يمنابع آب بعد از انقالب اسالم تيريمسئوالن در رابطه بامد يموضوع نشان دهنده كم توجه ا

 حيباشد ،تصر ريبرداشت كرد كه ضربه پذ يرا به گونه ا ينيزم ريز يآب ها دينكته كه نبا انيبا ب يو

رقم  نيبوده كه ا يدر حال نيدرصد است ا 50تا  45در كشور  يسطح يآبها يجمع آور نيانگيكرد : م

 30رقم حداقل به  نيتالش كرد تا در برنامه هفتم توسعه ا ديرسد؛ با يدرصد م 10در استان مازندران به 

 كند . دايپ شيدرصد افزا

 

 ممنوع است يحوزه ا نيآب ب انتقال

 نينسبت به انتقال آب ب يبا مخالفت جد ياسالم يدر مجلس شورا اندوروديو م يمردم سار ندهينما

از  يحوزه ا نيبه مازندران گفت: هرگونه انتقال آب ب يورود يو قطع كردن سرشاخه ها يحوزه ا
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 ست.ممنوع ا ياز مصارف خانگ رياستان ها به غ گريد ايمازندران به سمنان 

ادامه داد: در قالب كار  روين يشنهاديپ ريبا وز يشمال ياستان ها ونيبا اشاره به نشست فراكس يزارع

به  يشمال يجهت هرگونه انتقال آب استان ها روين يشنهاديپ ريخود را با وز يمخالفت جد يكارشناس

 هينه توج ميكن يم رمجه ندست و پن يخودمان با مشكل خشكسال يوقت رايز ميگذاشت انياستانها در م گريد

 .مياستانها انتقال ده گرياست كه آب استان را به د زيدارد و نه شرعا جا يمنطق

تصور اشتباه را  نيدر استان مازندران ا ياله يو موهبت ها يمياقل طيشرا داستيپ سنا،آنچهيگزارش ا به

واهد كرد و سال ها غفلت در نخ ديمازندران را تهد يدر مسئوالن به وجود آورده بود كه خطر خشكسال

 يفرهنگ ساز وتقاضا و آموزش  تيريمد ،يسطح يمانند عدم كنترل و مهار روان آب ها نهيزم نيا

دچار مشكل شده است  يرسانده كه نه تنها در بخش كشاورز ياستان را به نقطه ا نيكشاورزان، ا يبرا

 ردم مازندران سخت كرده است.م يبشر است را برا اتيكننده ح نيآب شرب كه تضم نيبلكه تام

 ليدل نيدر ارتباط است به هم شتيمع نيبا تام مياست و به طور مستق يغالب مردم مازندران كشاورز شغل

 شتريآن به مراتب ب زيابعاد فاجعه آم يخوزستان در مازندران رخ دهد گستردگ ياگر تجربه تنش آب

 خواهد بود.

و به تبع  ميدر مازندران قلمداد كن ديدولت جد يابرچالش هااز  يكيرا  ياگر خشكسال ستيراه ن يب پر

و با بهره  يكار كارشناس يرا در راستا يو جهاد كشاورز رويدو وزارتخانه ن يها مجموعه ريآن نهادها و ز

بازهم از  ميهرچند هرچه قدر هم كه بگو م،يكن جيمعضل بس نيدر حل ا ياز نخبگان دانشگاه يمند

 است. ريبانگيگر ياستان پرآب كشور امروز با معضل خشكسال نيند كه دومك يماجرا كم نم يتلخ



   

 

 

37 
 1400 شهريور  -) 46هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

/ اروپا و سابقه يب يها يسوز و آتش يخشكسال ل،يدر محاصره س نيزم گزارش مشرق/

 02/06/1400سايت خبري مشرق نيوز مورخ  – سوزند يم عتيدر آتش خشم طب كايآمر

 

كرده و عدم  ريرا غافلگ افتهي توسعه ياست كه كشورها يبه حد ييوهوا حوادث بحران آب شدت

 ساخته است. انيآنها را نما يآمادگ

حوادث بد  نيدتريچند هفته گذشته گرفتار شد يط اياز نقاط دن يرايبس -جهان مشرق  سيسرو

اند؛ موج  و اروپا شده نيدر مركز چ ميعظ البيموجب راه افتادن س ديشد يها اند. باران شده ييوهوا آب

 يياستوا يماگر د؛ي) غرب كانادا را درنورديگراديدرجه سانت 49( يتيدرجه فارنها 120 سابقه يب يگرما

هوا در آن  يافتاد و دما يبريس يزارها در توندرا را از خود متأثر ساخت؛ آتش به جان بوته رلنديفنالند و ا

 يجنگل يها يسوز آتش زين ليو برز كايحال غرب آمر نيو در ع د،يرس تيدرجه فارنها 100/4منطقه به 

 را تجربه كردند. يخشكسال نيو همچن ميعظ

 

 ايدن يورهاكش نيتر افتهي به توسعه ميعظ يها خسارت

همچنان  2021و مرداد  ريت يها ماه يآن را ط يامدهايو پ ييوهوا بد آب طيشرا اياز مناطق دن ياريبس

به عوامل مشخص همواره سخت و دشوار  ييوهوا بد آب يدادهايرو يبرخ ي. انتساب قطعكنند يتجربه م

القول  باً متفقيشمندان تقرهستند. اما دان ليدخ انيم نيدر ا يفراوان يرهايبوده است، چرا كه متغ

 اند. نسبت داده يمياقل راتييرا به تغ يشمال مكرهيدر سرتاسر ن يتابستان جار يدادهايرو

 يدادهايهستند. بعد اول همانا شدت و حدت رو هيتر از بق دو بعد برجسته ،يبستر نيدر درون چن يحت

 يكشورهاست. عدم آمادگ نيتر افتهي توسعه يوارده به حت ميآنها و بعد دوم خسارت عظ راتيو تأث يمياقل

 شده است. ايدن هيها و مردم آنها و بق دولت يريكشورها موجب غافلگ نيا
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از  شياند كه ب قلمداد كرده يرا عامل يمياقل راتيتأث ربازياز د يشمال يكايدر اروپا و آمر ژهيبه و مردم

بوده كه  نيو تصورشان ا سازد يأثر مكوچك را از خود مت يها رهيتوسعه و جز درحال يهمه كشورها

تابستان سال  يدادهايخاطر، رو نيمجهز هستند. به هم راتيتأث نيجهت مقابله با ا يخودشان به نحو بهتر

 آنها را به شدت شوكه كرده است. يجار

و  آسا ليو گاهاً س ديشد يها شاهد باران ايتاليهلند، و ا ك،يآلمان، بلژ س،يانگل ژهياروپا، به و شمال

امر موجب از دست رفتن جان  نيبوده است. ا يدر مناطق شهر البيو س يگرفتگ متعاقب آن وقوع آب

 يو كشور ،يا منطقه ،يهمه مسئوالن محل يريو منازل، و غافلگ ها رساختياز افراد، خسارت به ز ياريبس

 شده است.

 ريسابق نظ يوگسالويعضو  يرهاكشو ا،ياسپان ،يآلبان ونان،ي ا،يتاليجنوب اروپا و به خصوص ا همزمان،

 يوهوا و آب ديشد يمجاور آن موج گرما اي ترانهيواقع در منطقه مد گريد يو كشورها ،يشمال هيمقدون

 اند. را تجربه كرده يجنگل ميعظ يها يسوز خشك و متعاقباً آتش

در  ژهيدم به واند و مر قرار گرفته سابقه يب يو كانادا در معرض موج گرما كايحال، غرب آمر نيهم در

 يطوالن يها يخشكسال نيمناطق همچن ني. استنديآماده ن چوجهيبه ه يحوادث نيمواجهه با چن يكانادا برا

 اند. را تجربه كرده عيوس يدر نواح يجنگل يها يسوز و آتش

 

 و مركز اروپا شمال

 100از  شيو بشد  يناگهان البيگرفتار س يسال جار رماهيت 25تا  21 يروزها يط سيشرق انگل جنوب

 كيباران معموالً در عرض  زانيم ني. اديدو ساعت در آن منطقه بار اي كيباران فقط در عرض  متريليم

 نيمعروف ا يمترو ستگاهيشد و چند ا ديشد البيكالنشهر لندن گرفتار س ي. حتبارد يماه در آن منطقه م

 شدند. يگرفتگ شهر دچار آب
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 يوارهايرودخانه در احاطه د نيبنا شده و ا مزيرودخانه ت يالبيس يها دشت ياعظم شهر لندن بر رو بخش

 يزهكش ستميندارد كه برود. س ييدر شهر جا يآب مازاد جار جه،يقرار گرفته است. در نت يو سنگ يبتون

و سبك  يمعمول ياه بارش تيريشده كه فقط قادر به مد يطراح يا به گونه سيانگل ييايكتوريعهد و

چند سال گذشته به  يها ط بارش ني. اافتند يكه ظرف چند ساعت اتفاق م ييآسا ليس يها است، نه باران

 سيكه انگل يا دهياست، پد يمياقل راتيياند و علت آن به باور دانشمندان تغ معمول بدل شده هيرو كي

كه در  يتر و بزرگ ديجد ينيرزميز يفاضالب و زهكش ستميس ي. حتستيمواجهه با آن آماده ن يبرا

 .كند ينم تياز نظر مسئوالن كفا زيحاضر در حال احداث است ن حال

خسارت  د،يكه به مدت چند روز قاره اروپا را درنورد يجاها از توفان هياز بق شيو مركز اروپا ب شمال

 يمتريليم 200از  شيجاها ب يو در برخ يمتريليم 150-100 يها باران نيمدت، بارش سنگ نيا ي. طدنديد

هلند، و  ك،يبلژدر آلمان،  ياصل يها رودخانه انيالباً ظرف چند ساعت موجب طغساعت و غ 24 يط

 لوكزامبورگ شد.

 يدما يجهان شيبواسطه افزا» ها ابرطوفان«در قالب  نيسنگ اي ديبارش شد يالگو نيكه ا شود يم ينيب شيپ

آب  يميعظ ريادمق جهيو در نت شود يجذب ابرها م يشتريرطوبت ب قيطر نيچرا كه بد ابد،يهوا شدت 

 .شود يرها م يظرف مدت زمان كوتاه

را به شدت  يمجارستان، و كرواس ا،يتاليشمال ا ش،ياتر س،يبعداً سوئ البيو س ديشد يها باران

در آلمان  رهايوم مرگ نيمورد از ا 184نفر جان خود را از دست دادند. تعداد  224كم  . دستدنديدرنورد

به  البيدر اثر س يميها را متحمل شد. خسارات عظ خسارت نيشتريكه ب ياتفاق افتاد، كشور

اتفاق افتادند و مردم فرصت  يطور ناگهان به ها ليس نيمنازل، مزارع، و شبكه برق وارد شد. ا ها، رساختيز

 وروي ارديليم 5/2از  شيخسارات وارده را ب مهيب يها نداشتند. شركت يكسب آمادگ ايفرار  يبرا يچندان

 اند. وسط لحاظ نشده نيا يا مهيربيند و خسارات غا برآورد كرده
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 ديشد يها البياز س يريآلمان در جلوگ يو ناتوان يآمادگ عدم

بود.  ياقتصاد ميها و وارد آمدن خسارات عظ كه مسئوالن را شوكه كرد، از دست رفتن جان آدم آنچه

. شوند يتوسعه مشاهده م درحال يها در اروپا نشان دادند، معموالً در كشورها كه رسانه يريتصاو

نشدند، چرا  قعوا دهيفا ديچندان مف بالد، يكه به خصوص آلمان به وجودشان م البيهشدار س يها سامانه

بلكه از وقوع بارش  الوقوع بيقر البياز طرف آنها نه از س يارسال يها اميعمل كردند و پ رهنگاميكه د

 فرار نبودند. اي يتعاقباً كسب آمادگو م ها اميپ نيداشتند. مردم قادر به درك ا تيحكا

كشورها نقش داشتند. فقدان  نيمردم و مسئوالن در ا يدر خصوص عدم آمادگ زين گريعامل د چند

 يمياقل راتييكه بواسطه تغ يديشد يها متناسب با باران يشهر يزير و نبود برنامه يكاف يزهكش يها شبكه

طور كامل  به باًيتقر انآلم البي. بعالوه، سامانه هشدار سدنديوسط برجسته گرد نيا زيشده بودند ن ينيب شيپ

مشاهده  زين سيچند سال گذشته در انگل يحال، همانگونه كه ط نيوابسته است. با ا ياصل يها به رودخانه

 يامر گريد يكوچك در آلمان و جاها يها در نهرها و رودخانه يناگهان البيشده است، وقوع س

 است. زيدر هند ن آشنا يالگو كي نيگذاشت. ا يبه جا ينيسنگ بود و تلفات رمنتظرهيغ

دما اكنون  شينادر بود، اما با افزا اريبس يا دهيزا در قاره اروپا پد طوفان يها توقف سامانه ن،ياز ا گذشته

 يها انيجر«موسوم به  يباد يها انيرخ دهد. اگر جر شتريبرابر ب 15امر حدود  نيا شود يم ينيب شيپ گريد

شود.  تر ميوخ ديمزبور شا يالگو فتند،ياز شتاب ب يمياقل راتييبواسطه تغ ها ينيب شيطبق پ »يجت

. هلند هم چرخند يم يشمال مكرهيكه در ارتفاع باال به دور ن شود ياطالق م ييبه بادها يجت يها انيجر

 .كرد يوپنجه نرم م دست البيبود كه با س يياز كشورها گريد يكي

 

 ايتاليو ا ونانيو  هيدر ترك يآخرالزمان يها يسوز اروپا: آتش جنوب

مجاور  يكشورها ژهيو به و اياسپان ريواقع در جنوب اروپا نظ يكامالً متضاد، كشورها داديرو كي در
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 يوهوا اند و آب را تجربه كرده يخطرناك ييگرما يها كشورها موج گريو د وناني ه،يترك ترانه،يمد

 گسترده شده است. ينگلج يها يسوز خشك باعث وقوع آتش

 شيبود و چند روز پ گراديدرجه سانت 45به اواسط مرداد ماه حدود  يمنته يروزها يط ونانيهوا در  يدما

ثبت  1977هوا در اروپا كه در سال  يدما نيدرجه كمتر از ركورد باالتر 1 د،يرس گراديدرجه سانت 47به 

 نياست كه ا ييگرما بموج نيدتريشد يكنون يااند كه موج گرم اعالم كرده ييوهوا شد. مسئوالن آب

 ن،يو هرزگو يدر بوسن نيكشور تاكنون تجربه كرده است. هشدارها در خصوص وقوع موج گرما همچن

 اند. صادر شده يو رومان ا،يتاليبلغارستان، صربستان، جنوب ا

 شيقرار دارد و ب يرامونيدر مناطق پ يجنگل يها يسوز در حال حاضر در احاطه آتش زيشهر آتن ن يحت

چند  هياند. دستور تخل چند روز گذشته در آنجا گزارش شده يها ط در جنگل يسوز مورد آتش 78از 

 نوبج نيگسترده و مرگبار همچن يجنگل يها يسوز منطقه در حومه شهر آتن صادر شده است. آتش

 كنند. هيو تخل ليرا تعط يگراند تا مناطق گردش و مسئوالن را بر آن داشته اند دهيرا درنورد هيشرق ترك

ادامه  زين گريقبرس، و مناطق د ،يآلبان ،يشمال هيمقدون ا،يتاليا ينايسارد رهيدر جز يجنگل يها يسوز آتش

و  ،يمراكش، آلبان ريمجاور نظ ياز كشورها ياريبس ها يسوز آتش نياز ا يناش ديشد يدارند و آلودگ

 قرار داده است. ريلبنان را به شدت تحت تأث

ناخوش از  ايگرمازده  مارانيدارند به سرعت از ب ها مارستانياند و ب از افراد جانشان را از دست داده ياريبس

 ياديخسارات ز زين يمراتع، و محصوالت كشاورز زارها، توني. منازل، زشوند يهوا مملو م يآلودگ

 .اند دهيد

 نيانگياز سه برابر م شيب 2021سال بزرگ در  يها يسوز اند كه آتش گفته يياروپا يها سازمان يبرخ

 اند. نشأت گرفته يمياقل راتيياز تغ اديز اريهستند و به احتمال بس يهزاره جار يط يخيتار
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 و كانادا كايگسترده در آمر يها يو خشكسال يسوز آتش

خشك، و  يوهوا آب ،يخشكسال ،ييگرما ديشد يها تاكنون موج رماهيت ليو كانادا از اوا كايآمر غرب

 يها التيو ا ايفرنياند. موج گرما، شمال كال موارد را تجربه كرده نياز ا يناش يجنگل يها يسوز آتش

قلمرو شمال  توبا،يآلبرتا، من ا،يكلمب شيتيبر يها استان نينوادا، اورگون، و واشنگتن و همچن داهو،يآ

 نيتر داغ يكارشناسان هواشناسمنطقه بنا بر گفته  نياست. كل ا دهيو ساسكاچوان كانادا را درنورد ،يغرب

 خود را تجربه كرد. يها ماه

بود را  گراديدرجه سانت 2/47خود كه  نيشيپ ييركورد دما نينوادا باالتر التيوگاس واقع در ا الس شهر

دره «مدت ركورد زدند.  نيا يط زين گرياز مناطق د ياريتجربه كرد. بس يدر اواسط ماه جوال گريبار د

كه به  2020ماه آگوست  درا ثبت كرد كه با ركور گراديدرجه سانت 4/54 يدما ايفرنيلكا التيدر ا» مرگ

 .كرد يم ياست، برابر نيزم يشده بر رو ثبت يدما نياز دانشمندان باالتر يگفته برخ

 شود، يسخت و دشوار قلمداد م يامر يمياقل راتييمشخص به تغ يدادهايرو ينسبت دادن برخ نكهيا با

موج گرما را  نياند كه ا كانادا، و اروپا گفته كا،يوهوا از آمر از پژوهشگران حوزه آب يا اما مجموعه

احتماالً  نيا رينظ ييدادهاياند كه رو آنها گفته» داد. حيتوض توان ينم يمياقل راتييعمالً بدون رجوع به تغ«

 نيوقوع چن شتريتمال به مراتب باح انگرينما رياخ يها سال ياما روندها ط افتند، ياتفاق م كباريهر هزار بار 

 در مقطع حاضر هستند. ييدادهايرو

 

 در كانادا يعيبر اثر حوادث طب ريوم آمار مرگ شيافزا

 ها يسوز آتش نياند و ا دامن زده يجنگل يها يسوز هوا به آتش يباال يخشك و دما يوهوا آب

به جان  نيهمچن يجنگل يها يسوز آتش .اند دهيرا درنورد ايفرنينوادا، اورگون، و كال راياز س ييها بخش

 گراديدرجه سانت 6/49 يدما تونيال ياند. در آنجا، روستا واقع در غرب كانادا افتاده ايكلمب شيتياستان بر

و چند روز بعد در اثر  شود يكانادا محسوب م خيهوا در تار يدرجه دما نيرا ثبت كرد كه باالتر
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اند و چند روستا  رفته نياز ب يسوز در اثر آتش يشماريب يها خانهكامالً نابود شد.  يجنگل يها يسوز آتش

وارد  يو محصوالت كشاورز يا و جاده يلير يها رساختيبه ز يا اند. خسارات گسترده شده هيو شهر تخل

 ها به راه افتاده است. برف رمعموليدر اثر ذوب شدن غ زين البيشده و س

را در اثر گرما و مشكالت مربوطه روانه  يارينطقه گرفته و بسم نيرا در ا ياريجان بس نيگرما همچن موج

قبل  يها سال ريوم مرگ نيانگيبا م سهيكار در مقا ينجايتا به ا ريوم كرده است. موارد مرگ ها مارستانيب

را  ريوم مورد مرگ 570 ييتنها به ايكلمب شيتياند. استان بر زده شده نيتخم» از حد شيب ريوم مرگ« ليذ

از  ياريدر بس يدر اثر گرمازدگ ريوم ثبت كرد، حال آنكه صدها مورد مرگ هيآخر ماه ژوئ هفته يط

 اند. ثبت شده كايآمر يها التيا

مناطق  نيهوا را متحمل شده است، چرا كه ا ياز گرما يناش ريوم از مرگ يشتريبه نظر موارد ب كانادا

كننده در منازل خود  خنك ليجا فاقد وساعادت دارند و اكثر مردم در آن ييباال يدما نيكمتر به چن

امر در  نيندارند. ا يعو كم شدن آب بدن اطال يالزم جهت مقابله با گرمازدگ ياطياحت ريهستند و از تداب

نفر كه اكثرشان را افراد سالمند و  3000از  شيمشاهده شد. در آن مقطع، ب شيچند سال پ زيفرانسه ن

 گرما جان خود را از دست دادند. در اثر دادند، يم ليتشك ريپذ بيآس

 

 نقاط جهان ريگسترده در سا يها يسوز آتش انيطغ

. در نوردد يرا همچنان درم نياكثر نقاط زم زيگسترده ن يها يسوز و آتش ليو س ييآب و هوا بحران

كشور را  نيا ياز شهرها و سدها ياريعمده، بس ياز جمله در مراكز شهر البيو س ديشد يها باران نيچ

موجب رانش  ها شبار نياست و ا ديشد يها اند. هند همچنان در معرض باران قرار داده ديدر معرض تهد

 چگونهيكه ه يطيآنهم در شرا شوند، يم يمناطق شهر يگرفتگ و آب الب،يس ،يوال رانش گل ن،يزم

 وجود ندارد. دادهايرو نيتكرار ا رغميعل يحفاظت ريتداب اي يآمادگ

 يبريدر س اكوتاي يهكتار از مناطق جنگل ونيليم ميو ن كياز  شيوع موج گرما ببا شر زين هيروس در
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اتفاق افتاده است.  يبريدر منطقه دورافتاده س بيمه يها يسوز آتش نيشد. ا قيدچار حر هيروس

در صد  بيمه يسوز آتش نيشده و در حال سوختن است. ا قيهاست طعمه حر ماه يبريس يها جنگل

 انجام گرفته است. ياق افتاده و مهار آن به دشواراتف يبرينقطه از س

حاال قابل  نيدور بلكه هم ندهياست و اثرات ناگوار آن نه در آ يكامالً واقع يامر ييوهوا آب راتييتغ

 رتيباالتر رفته است. باعث ح گراديدرجه سانت 2/1حدود  ايهوا در سطح دن يمشاهده هستند، چرا كه دما

 گراديدرجه سانت 2تا سطح  ايدما در سطح دن شياز افزا يهولناك ناش راتيكه به تأث ياست وقت

 شده است. ينيب شيطور گسترده پ كه به يامر د،يشياند يم

 

 ستيمتصور ن ييوهوا بحران آب يبرا يانيپا

را به شدت تحت فشار  ترانهيمد يايدر هيحاش يها دولت ريها در چند دهه اخ جنگل يسوز آتش نيبدتر

وپنجه نرم  هم دست ديفاجعه جد نيبا ا ديكرونا حاال با يريگ كشورها در دوران همه نيت. اقرار داده اس

از بحران كرونا  عدب يياروپا يرا كه تازه در كشورها سميبخصوص مسئله تور ها يسوز آتش نيكنند. ا

 نيكنترل ا يمنطقه برا يكشورها يدوباره در معرض خطر قرار داده است. برخ رديرونق بگ رفت يم

 اند. قرار گرفته ياديتحت فشار ز ها يسوز آتش

از نقاط  ياريدر بس ها يسوز آتش يبرا يانياند كه پا است دانشمندان و كارشناسان هشدار داده يگفتن

از  ياريدوچندان خواهد شد. بس ندهيآ يها ها و سال ماه يط ييوهوا و بحران آب ستيجهان متصور ن

غفلت  وابهنوز از خ يمياقل راتييدر خصوص تغ يشمال يكايآمراروپا و  نيجهان و همچن يكشورها

جان خود را  يعيطب يايو بال ها يسوز آتش نياست كه تاكنون صدها نفر در ا يدر حال نياند. ا نشده داريب

هزاران  كايآمر ژهياز كشورها به و ياريو در بس اند دهيمجروح و صدمه د زياند و هزاران نفر ن از دست داده

 اند. خود شده يها مجبور به ترك خانه خانوار
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خبرگزاري  –ي و آبخواندار يزداريدرباره آبخ يمرحوم كردوان يها دگاهيبر د يمرور

 03/06/1400ايسنا مورخ 

 

 ياست و برا البيكنترل س ياز اقدامات موثر برا يزداريمعتقد بود كه آبخ يپرفسور كردوان ممرحو

 كنند. يزداريبود كه در ارتفاعات آبخ يفقط كاف 98سال  ليمقابله با س

و  يزداريدرباره آبخ يقابل توجه يها دگاهينظرات و د يمرحوم پرفسور كردوان سنايگزارش ا به

 :ميپرداز يها م مرور آنداشت كه به  يآبخواندار

 

 است البيكنترل س ياز اقدامات موثر برا يزداريآبخ 

 زيآبخ يها در سطح حوضه ياهيپوشش گ شيو حفظ و افزا يدار و آبخوان يزدارياقدامات آبخ انجام

 ياقدامات برا نياز موثرتر يكي يزداري. آبخكند يكمك م البيباالدست به كنترل و كاهش سرعت س

ل را يس ميبتوان ديبا زين زيآبخ يها دست حوضه نييباالدست است، در پا يها در حوضه البيكنترل س

در  يعنيكنند  يزداريبود تا در ارتفاعات آبخ  يفقط كاف 1398سال  يها ليمقابله با س ي.  براميكنترل كن

در  نكهيا احداث كنند و دوم بيعمود بر ش يها يجو نكهيانجام بدهند؛ اول ا يدو كار اصل دامنه كوه 

 رويو وزارت ن ياقدامات بر عهده وزارت كشاورز نيكه ا ساختند يكوچك م يكوچك، سدها يرودها

 .ميشد يهمه خسارات نم نيشاهد ا گريد شد، يكارها انجام م نياست. اگر ا

 

 گرفته شود يسدها جد يزداريآبخ

 شود يباعث م ليندارد. سوجود  ياهيچون پوشش گ كند يخسارت را وارد م نيشتريدر ارتفاعات ب ليس

پس  كنند يم رهيرا ذخ يآب كمتر جهياند و در نت پر شده يتا عمر سدها كوتاه شود و چون از گل و ال

بحران،  نياز ا يريجلوگ يكرد. برا ييالزم را اجرا يعمر سدها كوتاه نشود، راهكارها نكهيا يبرا ديبا

آب  كيدروليه يوشو شست تيو در نها يسد رسوب جاديدوم ا ،يزداريآبخ سه كار انجام شود؛ اول  ديبا
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متر ارتفاع دارد و اكنون حدود 202كرد. سد دز  يريها جلوگ از بحران توان يموارد م نيبا انجام ا سدها. 

 نگه دارد.  خودآب را در  تواند ينم ليدل نيمتر آن گل است و به هم 90

 نيمهم است چرا كه اگر ا اريبس يزداريچون آبخ ييها درست طرح ياجرا ران،يا يها كوه بيتند بودن ش ليدل به

 .شود يكوتاه م زيعمر سدها ن نكهيا  . ضمنرود يم نيو هم منابع خاك از ب ياجرا نشود، هم منابع آب يطرح به درست

 

 ياز هدر رفت منابع آب يريجلوگ يبرا يراه ؛يزداريآبخ

شود  ياتيعمل يزداريچون آبخ ييها طرح ديبااز هدررفت آن  يريو جلوگ يدر منابع آب ييجو صرفه يبرا

در  توان يامر را م ني. نمونه ارود يهدر م ياديز يها منابع آب طرح نينشدن ا يياجرا لياما متاسفانه به دل

 يو آگاه يزداريآبخ ينشدن طرح ها يياجرا لي) مشاهده كرد. به دل1398(سال رياخ يها يبارندگ

 هدر رفت. ها ياز بارندگ يبه آن آب ناش يناكاف

 

 تداوم داشته باشد ديبا يزداريآبخ يها طرح

را  يزداريآبخ يها كه طرح يتداوم داشته باشد. در واقع مهندسان و كارشناسان ديبا يزداريآبخ يها طرح

 نيحاصل شود اما ا يمطلوب جيقرار دهند تا نتا يآن را ادامه دهند و آن را مورد بررس ديبا كنند ياجرا م

 .شود ينم ييااقدامات اجر

 

 انجام شود ديبا يآبخواندار ،يزداريبر آبخ عالوه

كه تعداد  ييها اجرا شود. در محل ديبا زين يچون آبخواندار ييها در ارتفاعات طرح يزداريبر آبخ عالوه

 يواگذار ليدر كشور به دل يكه آبخواندار ستيدرحال نيكرد ا يآبخواندار دياست با اديز ها يبارندگ

 .شود يانجام نم يدرست مشاور به نيمهندس يها به شركت ها طرح نيا

در  يعلم يرشناسيو پدر علم كو دانيجغراف - يكردوان زيها، پرو سازمان جنگل يمركز اطالع رسان به

 درگذشت. يسالگ 90مرداد) در سن  27شامگاه چهارشنبه ( - رانيا
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 يكشاورز دي/بايدر سال جار يكشاورز يمحصوالت اساس ديشوك تول ليدل يخشكسال

 03/06/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – شود انيدانش بن

 

با  يكشور در حوزه كشاورز كهنيبر ا ديبا تاك رانيا يكشاورز يوتكنولوژيپژوهشگاه ب سيرئ

قرار دارد، گفت:  يو خشكسال يهم مواجه است كه در راس آن خشك يديشد يمياقل يها تيمحدود

بود،  ميو خواه ميمواجه هست يكه امسال در خصوص محصوالت راهبرد يمحصوالت اساس ديشوك تول

راهكار برون رفت از است و تنها  يمياقل يها تيموجود از لحاط محدود تياز وضع نروش يمثال

در  يستيز نينو يها يفناور يو كاربرد يو توسعه عمل يتوسل به علم و فناور يمياقل يها تيمحدود

 خواهد بود. انيدانش بن يقالب توسعه كشاورز

 نيكنگره ب نيو دوازدهم يمل شيهما نيدوازدهم هياختتام نييدر آ يدكتر صابر گلكار سنايگزارش ا به

به عنوان  يكشاورز يوتكنولوژيبرگزار شد، افزود: پژوهشگاه ب نيكه به صورت آنال يوتكنولوژيب يالملل

 يست فناوريدر حوزه ز يشگاهيتوانمند از نظر متخصصان و امكانات آزما يها از مجموعه يكي

 است. ييغذا تيو امن ييدر جهت بهبود سالمت محصوالت غذا يفناور نيا يو كاربردها يكشاورز

و كشت بافت را از  يمولكول يولوژيزيها، ف سامانه يشناس ستيز ه،يثانو يها تيمتابول يوتكنولوژيب يو

ساله خود  20پژوهشگاه در عمر حدود  نيپژوهشگاه دانست و اظهار كرد: ا نيا تيفعال يها حوزه گريد

 ليوو پسماندها تح عاتيو ضا التيش ،ييغذا عيصنا ،يباغ ،يزراع يها نهيرا در زم يمتنوع يدستاوردها

 كشور ارائه كرده است. يدر حوزه كشاورز يبهره وران و فعاالن بخش خصوص

از  يعار يها هسته ديتول وه،يم يها هيپا يها، سالم ساز مركبات، انواع گرس ديارقام جد ديتول يگلكار

 در ديبريحضور ه يبرا ينيوالد يها نيال جاديا ،ينيزم بيانگور و س وه،يدر درختان م يو باكتر روسيو

مختلف از جمله  تدر محصوال يتجار يها در گونه ياديازد زير يبرا يدانش فن ديو تول جاتيسبز
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 يها تيمتابول ديبا تول انيب نيريچون ش ياهانيگ تهيوار ديتول نيخرما، عناب، زغال اخته، سماق و همچن

 پژوهشگاه نام برد. نيا يدستاوردها گريهدف را از د

 گريها را از د جلبك زير قيمواد با ارزش افزوده باال از طر ديتول يشاورزك يوتكنولوژيپژوهشگاه ب سيير

پژوهشگاه موفق به  نيمحققان ا نيشد: همچن ادآوريپژوهشگاه عنوان كرد و  نيا يقاتيتحق يدستاوردها

 ارزش افزوده باال شدند. باانواع محصوالت  ديتول يبرا متيارزان ق يوراكتورهايانواع ب ديو تول يطراح

 نيخاطر نشان كرد: تاكنون در ا ك،يژنت يپژوهشگاه در حوزه مهندس نيا يبا اشاره به دستاوردها يو

 يو گلرنگ با هدف ارتقا ينيزم بيمانند برنج، پنبه، س يمحصوالت يبرا يمتعدد يها پروژه نهيزم

شده است و  ييااجر زيروغن ن يفيو ك يكم ديشده است. تول يياجرا ها، يماريمقاومت در برابر آفات و ب

در  يفراوان ياثربخش م،يكن يساز يمحصوالت را تجار نيبا توجه به مشكالت موجود ا مياگر بتوان

 خواهد داشت. ديتول شيو افزا يطيمح يها يكاهش آلودگ د،يتول يها نهيكاهش هز

ر د يدر حوزه كشاورز يامكانات متنوع ديخاطر نشان كرد: درست است كه كشور از لحاظ تول يگلكار

و  يهم مواجه است كه در راس آن خشك يديشد يمياقل يها تيحال با محدود نيدر ع يدارد، ول ارياخت

 قرار دارد. يخشكسال

بلكه وجود  ست،يموضوع تازه ن نيكرد و گفت: ا فيخشك توص مهيخشك و ن يرا كشور رانيا يو

 يها بهيبود و در كت موضوع آب در كشور مهم ربازياست كه از د نيقنات در كشور گواه ا كيتكن

 عااجتناب از آن د يذكر شده و برا يعيطب ياياز بال يكيبه عنوان  يكه از خشكسال ميشاهد زين يخيتار

 شده است.

 شياز پ شيآثار آن ب م،يداشت رياخ يها كه در دهه يمستمر يها يخشكسال لياضافه كرد: به دل يگلكار

از  متر يليم 100حدود  ريدهه اخ 6تا  5ا كه در مختلف در كشور ملموس شده است؛ چر يها در حوزه

 متر يليم 250به كمتر از  متر يليم 350 يساالنه كشور كاسته شده است و از متوسط باال يمتوسط بارندگ
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 كاهش داشته است. شتريب زين زانيم نياز ا زين يو در سال جار دهيرس

 50تا  40از نقاط كشور  يدر برخ يبارندگ زانيم نكهيا انيبا ب يكشاورز يوتكنولوژيپژوهشگاه ب سيير

دما و  شيمساله در كنار افزا نيشد: ا ادآوريساالنه كاهش داشته است،  يدرصد نسبت به متوسط بارندگ

نه چندان  يها استيچون س يوجود مشكالت نيو همچن ريبر اثر تبخ يبارندگ يدرصد 70از دست دادن 

 ديكه ادامه تول ميباش يطيموجب شده كه اكنون در شرا ،يطيمح ستيحفاظت از منابع ز نهيمناسب در زم

 مواجه است. يبا مشكالت يبه طور عمل داريپا

مواجه  يكه امسال در خصوص محصوالت راهبرد يمحصوالت اساس ديخاطر نشان كرد: شوك تول يو

 است. يمياقل يها تيموجود از لحاظ محدود تيروشن از وضع يبود، مثال ميو خواه ميهست

و  يو توسعه عمل يرا توسل به علم و فناور يمياقل يها تيتنها راهكار برون رفت از محدود يرگلكا

شد:  ادآوريدر كشور دانست و  انيدانش بن يدر قالب توسعه كشاورز يستيز نينو يها يفناور يكاربرد

در  ديتول ارديپا شيافزا ،ييغذا تيامن يما را به ارتقا تواند ياست كه م يكشاورز انيتوسعه دانش بن

 برساند. يفعل طيشرا

 ايدر دن كيژنت يحوزه مهندس يگفت: گردش مال ا،يدر دن يوتكنولوژيب تيو اهم گاهيبا اشاره به جا يو

 ارديليم 100از  شيبه ب 2030در سال  زانيم نيزده شده كه ا نيدالر است و تخم ارديليم 60تا  50 انهيسال

 دالر در سال بالغ خواهد شد.

 ا،يدر دن 19-ديكوو يماريب وعيادامه داد: عالوه بر آن در ش يكشاورز يوتكنولوژيشگاه بپژوه سيير

 يوتكنولوژيب يبدن در برابر كرونا موثرتر هستند كه بر مبنا ييزا يمنيا يبرا ييها كه واكسن ميشاهد بود

را در  ها نيتئپرو ديتولها،  RNAمسنجر  كينتتيس يها اند؛ سلول شده ديها تول RNAمسنجر  كينتتيو س

و مهارت در  يوتكنولوژيورود به علم ب تيامر نشان دهنده اهم نيكه ا كند يم تيكننده هدا افتيدر

 است. يوتكنولوژيب ياستفاده از ابزارها
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 يديجد اريبس يها كياست و تكن شرفتيعلوم در حال پ ريمانند سا يوتكنولوژيب نكهيبر ا ديبا تاك يو

 اهانيگ نهيدر زم يژنوم شيرايبخش هستند، اظهار كرد: موضوع و ديآنها اماز  يابداع شده است كه برخ

Novel genome-editing كشور،  6 ات 5است كه  ها كيتكن ني) از آن جمله ايكيژنت ي(دست ورز

كردند كه روزنه   يرا مستثن ختهيترار اهانيمعمول گ يندهاياند و فرآ شده ديمتد تول نيكه از ا ياهانيگ

از محصوالت  ياستفاده كاربرد يتوسعه عمل يبرا چهيدر نياز ا ميبتوان ميدوارياست و ام يبخشديام اريبس

 .ميدر كشور استفاده كن كيژنت يو مهندس يوتكنولوژيب

 هيدر راس قوه مجر راتييمهم با آغاز تغ داديرو نيا يبرگزار يكرد كه همزمان يدواريابراز ام يگلكار

 انيدر م ژهيدر كشور به و يستيو ز نينو يها يتوسعه و كاربرد فناور نهيزمنگاه دوباره در  يرا برا يفرصت

 كند. فراهم يدر بخش كشاورز يدر جهت حل معضالت كاربرد استمدارانيو س شمندانياند
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 03/06/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – امسال  زييدر پا  بارش تيوضع

 

از  زييبارش در پا تيبا اشاره به وضع يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 فصل خبر داد. نيا  يكشور ط يشهرها و روستاها يدر برخ ياحتمال تداوم تنش آب

 يطور نسب امسال به زييپا يشور طدر ك يبارندگ  نكهيضمن اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

از كشور عبور خواهند كرد و شاهد  ييها سامانه رو شيپ  زييپا كمتر از نرمال خواهد بود، اظهار كرد: در 

 زهييپا  يها مجموع بارش نديبرآ سهيو مقا ينيب شيپ  يها بود اما مدل ميدر سطح كشور خواه ييها يبارندگ

كشور نشان  يتجمع يها با متوسط بارش - شود يگفته م يتجمع يها كه اصطالحا به آن بارش-امسال 

 امسال نسبت به بلند مدت كمتر خواهد بود. زييپا  يط يكه مقدار بارندگ دهد يم

 دايپ كاهش  زيو آب ن يهوا مصرف انرژ يو كاهش دما زييپا همزمان با آغاز فصل  نكهيا انيبا ب يو

فصل كه هوا مطلوب است  نيا ليدر اوا ژهيو به زييپا فصل  در يو مصرف انرژ يآب ازيگفت: ن كند، يم

حال  نيخواهند بود. با ا ندهيآ يبرا يا رهيذخ زهييپا  يها بارش جهيو در نت شود ينسبت به تابستان كمتر م

دوره خشك  كيكه از  ميفراموش كن دياما نبا شود يفشار مصرف كمتر م زييپا فصل  دنيگرچه با فرا رس

ها  شدن آب در رودخانه يتا جار يتنش آب نيا نيبنابرا ميا فصل شده نيوارد ا يوام با تنش آبت يو تابستان

 خواهد ماند. يهمچنان باق ينيرزميز يها سفره يپر شدن نسب و 

شهرها و  يبرخ يبا اشاره به تنش آب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

نخواهد رفت چراكه با  نيمناطق از ب نيدر ا يتنش آب زييپا ورود به فصل  كرد: با حيكشور تصر يروستاها

و  ينيرزميآب ز يها فرهنخواهد بود كه س يا ها به اندازه روزانه،  بارش يآب ازيدما و ن يوجود كاهش نسب

در بخش شرب مواجه  يكه با تنش آب يمناطق نيشوند بنابرا يو جار هيتغذ يها به حد مطلوب رودخانه

با توجه  زييپا شدن به اواخر  كيحال با نزد نيچالش مواجه خواهند بود. با ا نيبا ا زين زييپا تند در ادامه هس
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 وجود دارد. تيوضع نيو روستا از ا شهرها ياحتمال خروج برخ يمقدار بارندگ شيبه افزا

 يبا تنش آب يچقدر در بخش كشاورز نكهيداد: ا حيتوض زين يدر بخش كشاورز يدرباره تنش آب وظبفه

به  يامر بستگ نيكرد و ا يبررس  ندهيبهار آ يعني »اهانيرشد گ يفصل آت«در  ديبود را با ميرو خواه روبه

باشد كه از  يشكل هب زيزمستان ن يدر كشور ط يبارندگ تيدر زمستان دارد. اگر وضع يبارندگ تيوضع

گذشته اضافه  يبه تنش آب يديجد يآب صورت تنش نيمورد انتظار است، در ا زييپا فصل  ياكنون برا هم

 بود. ميبخش خواه نينسبت به سال قبل در ا يتر نامناسب تيو شاهد وضع شود يم

را  ينسبتا خوب يها يبارندگ   ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سييگفته ر به

درصد باالتر از حد  70تا  60 ها يكه مقدار بارندگ -كشور  يشرق مهيدر ن ژهيو به 99-98 يسال آب يط

بزرگ جنوب غرب از  يها خصوص در حوضه رودخانه و در غرب كشور به ميشاهد بود -نرمال بود 

در سال  ها يمقدار بارندگ نيحال ا نيدر حد نرمال بود. با ا بايمقدار نقر نيا زيجمله كرخه، دز و كارون ن

و  افتيشدت كاهش  دز، كرخه و كارون به يها نهرودخا زيآبر يها خصوص در حوضه به  1400-99 يآب

 يرا برا يگذاشت و مشكالت ريتاثها  رودخانه نيآب و آورد ا يمساله بر دب نيحد نرمال بود كه ا ريز

 كرد. جاديمناطق ا نيساكنان ا

 يآب ازياست كه ن يخشك و گرم مهيخشك و ن يمياقل يدارا رانيا نكهيبا اشاره به ا انيپا در  فهيوظ

 نيكم است بنابرا اريبس م،يداشته باش يپر بارش  يامسال سال آب نكهيا دارد،  خاطرنشان كرد: احتمال  ييالبا

در حد نرمال باشد و  ها يبارندگ شوردر مناطق غرب ك ژهيو به رو شيپ  زييپا انتظار داشت كه در  توان ينم

و مسئوالن در حوزه  رانيالت الزم است مداحتما ني. با توجه به اميباش دواريمساله ام نيبه ا يليخ دينبا

از كم  يناش يها منابع و كاهش مشكالت و تنش تيريتالش خود را در جهت مد نيشتريب يآب و انرژ

 انجام دهند. يبارش
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تجربه  ريسال اخ 15 يدوره را ط نياصفهان كم بارش تر وگو با مهر مطرح شد؛ در گفت

 05/06/1400خبرگزاري مهر مورخ  – كرد

 

از  يكياستان امسال  نياستان اصفهان گفت: ا ياداره كل هواشناس ينيب شيمعاون توسعه و پ -اصفهان

ادامه خواهد  1400 زيياول پا مهيتا ن طيشرا نيا تجربه كرد و ار ريسال اخ 15ها در  سال نيتر بارش كم

 داشت.

(مهر  يسال آب ياستان از ابتدا يبارش نيانگيم نكهيا انيوگو با خبرنگار مهر با ب در گفت ييبابا يحاج دينو

شته با سال گذ سهياست، اظهار داشت: استان اصفهان امسال در مقا متريليم 109ماه  وريشهر كمي) تا 1399

از كم  يكي يموجود سال جار مارآ هيدرصد كمبود بارش دارد و برپا 30درصد و نسبت به بلند مدت  35

 .ميكرد يبوده كه سپر ريسال اخ 15اصفهان در  يها سال نيتر بارش

به  شود يمشاهده م شتريرود ب ندهيزا يآب يها و سرچشمه يدر مناطق غرب يادامه داد: شدت كم بارش يو

درصد كمتر از  40رود  ندهيحوضه زا يدر كوهرنگ سرشاخه اصل يبارندگ يجار يل آبكه سا يطور

 نرمال است.

و باال  يكم بارش طياستان اصفهان خاطر نشان كرد: شرا ياداره كل هواشناس ينيب شيتوسعه و پ معاون

ان امسال به طور ، بهار و تابست1399از زمستان  ريماه اخ 10دما نسبت به نرمال كه در مدت  نيانگيبودن م

 يكم آب طيشرا ديو تشد يسطح يها آب ريتبخ شيمداوم ادامه داشته است، سبب كاهش منابع آب، افزا

 شده است.

 

 ديشد اريبس يخشكسال ريو شرق اصفهان درگ يمركز ينواح

 نسبت به گراديدرجه سانت 2تا  كي نيماه گذشته ب 10استان در  يهوا يدما نكهيا انيبا ب ييبابا يحاج
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تا سه  2 نيرود ب ندهيزا يها و سرشاخه يدما در مناطق غرب شياست، اضافه كرد: افزا افتهي شينرمال افزا

كاهش رطوبت  ،يستانامر باعث كاهش پوشش برف در مناطق كوه نيدرجه فراتر از نرمال بوده كه ا

 شده است. 1400 -1399 يدر سال زراع يو تنش آب يخشكسال طيشرا ديخاك شده و تشد

 يعيو مناطق وس افتهي شيكوتاه مدت و بلند مدت در اصفهان افزا يشدت خشكسال نكهيبا اشاره به ا يو

متوسط  يخشكسال ريدرصد از مساحت استان درگ 90از استان را فرا گرفته است، ابراز داشت: هم اكنون 

 .شود يو شرق اصفهان را شامل م يمناطق مركز ديشد اريبس ياست كه خشكسال ديشد اريتا بس

 ،يهواشناس يالگوها نيآخر هياستان اصفهان گفت: بر پا ياداره كل هواشناس ينيب شيتوسعه و پ معاون

خواهد بود و در زمان موعد كه آبان ماه است اتفاق  ريبا تأخ 1400در استان  يزييپا يها وقوع بارش

ادامه  زيياول پا مهيتا ن يكم بارش طيو شرا يدوره خشكسال شود يم ينيب شيرو پ نينخواهد افتاد. از ا

 خواهد داشت.

 

 از مهرماه يجو يها ندهيغلظت آال شيافزا

ادامه داد: در مجموع  م،يها را انتظار دار بهبود بارش زييدوم پا مهيدر ن نكهيا انيبا ب ييبابا يحاج

و  ينش آبت ديامر تشد نيدر استان كمتر از نرمال خواهد بود كه ا زيياول و دوم پا مهين يها يبارندگ

شرب،  يها بخشآب در  نهيو مصرف به تيريرو مد نيرا به دنبال خواهد داشت. از ا يخشكسال

 است. يرو ضرور شيپ يها و صنعت در ماه يكشاورز

 ژهيبه و يبارش يها سامانه نكهيخاطرنشان كرد: با توجه به ا زين زيياصفهان در پا يهوا يفيك تيدرباره وضع يو

مهر و  يها را در ماه يجو يها ندهيغلظت آال شيهوا و افزا يداريپا طيهد بود، شراخوا فياول ضع مهيدر ن

 .ميرا انتظار دار طيبهبود شرا زييپادوم  مهيدر ن يجو يها سامانه تيداشت اما با فعال ميآبان خواه
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 05/06/1400سايت لست سكند مورخ  – ديرا بشناس رانيا ريكو نيبزرگتر

 

افراد  م،يبگذر اش يستيز طيو مح يعيطب يها يژگيكه اگر از و يرا در دلش دارد. نعمت رينعمت كو رانيا 

مطرح هستند و  ايكه در دن يعيوس يها زار خودش كرده. تكه شوره فتهيش ايرا سراسر دن ياريبس

است، اما تا به  فمعرو شيرهايبه كو رانيكه ا ديدان يبه فرد خود را دارند. حتما م منحصر يها يژگيو

 كدام است؟ رانيا ريكو نيبزرگتر ديحال شده از خودتان بپرس

به پاسخ  تر قيكه دق ميبدان رانيا يابانيو ب يريدرباره مناطق كو شتريب يكم ديسوال با نيپاسخ به ا يبرا

 يرهايكو نيتر و بعد با معروف ميرا درك كن ابانيو ب ريكو انيست تفاوت م. اول از همه الزم اميبرس

 ران،يا يها ابانيو ب ريدرباره كو يمتن قرار است بعد از اطالعات اساس نيدر ا ني. بنابراميآشنا شو رانيا

 :ميكن يموضوعات صحبت م ني. در ادامه درباره اميكن يرا معرف رانيا ريكو نيتر عيوس
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 ابانيو ب ريكو تفاوت

هم استفاده شوند و منظور  يبه جا توانند يدو واژه مترادفند كه م ابانيو ب ريكو كنند يها تصور م آدم شتريب

است كه  نيدو ا نيهم ممكن است فكر كنند فرق ا گريد ياست. بعض زرعي از آن هم مناطق خشك و لم

هم  واناتيح يكه پا اند ورافتادهو د زرعي لم ها ابانيزراعت دارند اما ب تيفقط خشك هستند و قابل رهايكو

 و تصورات غلط هستند. فاتيتعر ني! اما همه اشود يبه آنها باز نم

 اهيگ شيرو اياما احتمال باران  رند،يفق ياهيو پوشش گ يهستند كه از نظر بارندگ يمناطق ها ابانيواقع ب در

آن  نيسطح زم كينزد ايكه نمك در سطح  هستند يمناطق رهايكه كو يدر آنها وجود دارد، در صورت

 ي. البته در مناطقديرو ينمدر آن  ياهيگ جهينمك است و در نت ريتحت تأث نشانيزم نيمتمركز شده بنابرا

موجود  چيگفت ه توان يو نم نديرو يو مقاوم م پسند يشور اهانيكمتر است، گ نيكه امالح نمك زم

باشد اما  يابانيب رانياز مناطق ا ياريممكن است بس ف،يتعر نيدر آن وجود ندارد. با توجه به ا يا زنده

دارند، مناطق  ييها  يژگيچه و رهايكو ميدان يم حاال نكهي! با توجه به استندين يريلزوما همه آنها كو

 .ميكن يم يرا بررس رانيا يريكو

 

 رانيا يرهايكو

كه ممكن  ميشو يمواجه م رانيا يرهاياز كو يمختلف يها با نام م،يدار ريكه قصد سفر به كو يماهنگ 

كه  ييرهايكه عمدتا كو ميو متفاوت باشند؛ اما الزم است بدان ديجد مانياز آنها برا يارياست بس

لوت. گفته شده كه  ريو كو ريدشت كو يها اند، به نام قرار گرفته يريكو عيدر دو منطقه وس ميشناس يم

را به خودشان اختصاص  رانيسوم از سطح خاك ا كيود كه دارند، حد يوسعت ليبه دل ريدو كو نيهم

البرز تا بلوچستان را شامل  يها بزرگ كه از كوه يريتمام كمربند كو: «ليبه گفته الفونس گابر دهند، يم

 نيدر ا يكيژئومورفولوژ زيانگ شگفت يها دهيچه پد نكهياز ا ميبگذر» پر از باتالق نمك است! شود، يم
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 وجود دارد. عيپهنه وس

هم در  يگريمهم د يرهايكو م،يپرداز يبه آن م شتريكه در ادامه ب يريكو عيدو منطقه وس نيبه جز ا اما

 وجود دارند: رانيا

 لومتريك 660با وسعت  زديشهرستان طبس در استان  ينمك: در شمال شرق ريكو 

 لومتريك 450: در استان كرمان با مساحت رجانينمك س ريكو 

 لومتريك 1320با وسعت  زديتان ابركوه: در اس ريكو 

 لومتريك 920به مساحت  زديكوير درانجير: در شهرستان اردكان و بافق استان  

 لومتريك 940اصفهان و يزد با مساحت  يها هاي نائين و اردكان در استان كوه: در شهرستان سياه 

 لومتريك 340به مساحت  زدياستان  زيدر مهر يكوير مروس: نمكزار 

كشور هستند (به جز كوير ميغان در كنار شهر اراك كه هنگام  يدر ضلع شرق رانيا يرهايوك معموال

هوا و عوامل  يها كشور، ارتفاعات و توده يدر ضلع غرب راي)، زشود يم ليتبد يا بارندگي به درياچه

ودن ب تيجمع بودن هم باعث كم يريمسئله كو نيممكن نبوده. هم ريكو ليو عمال تشك ميرا دار يگريد

 شده است. يشرق ينوارها

و عكس  ميپرداز يم رانيا ريكو نيدر ادامه به بزرگتر م،يآشنا شد رانيا يرهاياز كو يكه با تعداد حاال

 .ديد ميرا خواه رانيا ريكو نيبزرگتر

 

 رانيا يرهايكو نيبزرگتر

وسعت را از  نيا هستند كه رانيا يريكو يها پهنه نيلوت بزرگتر ريو كو ريدشت كو ميهمانطور كه گفت 

 دو كدام بزرگترند؟ نيا نيب ديكن يمشاهده كرد. اما فكر م توان يم يبه خوب رينقشه ز يرو

دارد. دشت  يلومتريك 97945 يمساحت رانيا يريمنطقه كو نيبه عنوان بزرگتر ريكو نيدشت كوير: ا 
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 نيرار گرفته است. طول اسمنان، اصفهان، يزد و خراسان ق يها ايران و در استان يدر مركز شرق ريكو

ساالنه  يبارندگاست. ميزان  لومتريك 300تا  100و عرضش (از شمال به جنوب)  لومتريك 675 عيوس ريكو

 70شب و روز آن در طول سال بين صفر و  ياست و اختالف دما متر يميل 100حدودا  ريدر دشت كو

 است. ريمتغ گراد يدرجه سانت

 
 فارس جيمطالعات خل مركز

 

مساحت دارد.  لومتريك 95800كوير لوت است كه  يلوت: دومين كوير ايران به لحاظ گستردگ ريكو 

ترين  و گرم نيتر از خشك يخراسان و كرمان و يزد قرار گرفته است و يك يها مهم بين استان ريكو نيا

يلومتر و ك 700حداكثر  يتا جنوب شرق ي. طول كوير لوت از شمال غربشود يجهان محسوب م يها بيابان

 راثيبه عنوان م 2016كه دارد سال  يارزش ليلوت به دل رياست. كو لومتريك 150تا  50آن بين  يپهنا
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 .ديرس ونسكويبه ثبت  رانيا يعيطب

به  ريهستند كه دشت كو رانيا يرهايكو نيعتريوس ر،يدو كو نيكه ارائه شد ا يبا توجه به مطالب نيبنابرا 

 يخشك ليبه دل ري. البته گفته شده دشت كوشود يز نظر مساحت شناخته ما رانيا ريكو نيعنوان بزرگتر

را در  رانيا ريكو نيلوت دارد. در ادامه عكس بزرگتر ريهم نسبت به كو يكمتر يزارها گيكمتر، ر

 .دينيبب ديتوان يمناطق مختلف م

 

 رانيا ريكو نيبزرگتر يها جاذبه

 يحتّ ايبا شهر  شوند يمشاهده م يريقه كومنط كيكه در  يگردشگر يها جاذبه يبه صورت كل 

 ينبكاها و گاه ،يا ماسه يها مثل تپه يعيطب يها دهيخود پد رها،يمتفاوت است. در كو گريد يها عتيطب

 يگاه ،يعيعوارض طب ني. اما در كنار اشوند يشده در آنها، جاذبه محسوب م ليتشك يها اچهيدر

 يها جانوران هم از جاذبه ايمخصوص  اهانيحضور گ نيمچن. هشود يم دهيساخت هم د انسان يها جاذبه

اگر جاذبه  نيكرد، بنابرا دايپ رهاينتوان در همه كو ديموارد را شا نياست. اما همه ا يريمناطق كو گريد

 .ميكن يزير برنامه شيو برا ميكن يآن را بررس ريدارد، الزم است مس تياولو مانيبرا يخاص

كه  ميكن يم يرا بررس ديابيب ديتوان يم ريكه در منطقه دشت كو ييها بهاز جاذ يبخش تعداد نيا در

 ساخت هستند: انسان

 يعباس يقصر بهرام؛ كاروانسرا 

 ديالرش نيع يكاروانسرا 

 ريقلعه د 

 خان نيحس بيقلعه نا 

 لوقهيآب انبار ق 
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 جاده سنگفرش 

 ليچاه م يبرج شنل 

 بابا همت ارتگاهيز 

 مرنجاب ريكو يو كاروانسرا نمك، چاه دستكند اچهيدر 

 مصر يروستا 

 اضهيب يروستا 
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خبرگزاري ايسنا  –ي مقابله با خشكسال يبرا رانيسرخ به ا بيصل يهزار دالر 850كمك 

 06/06/1400مورخ 

 

هزار  850كمك  صياحمر كشورمان از تخص هالل تيبشردوستانه جمع يها و برنامه اتيعمل ركليمد

 خبر داد. يمقابله با خشكسال يدر راستا رانيسرخ به ا بيصل يالملل نيب ونيفدراس يدالر

ابله با مق يهالل احمر در راستا تيجمع يها تيدر خصوص تداوم فعال اريحسن اسفند سنا،يگزارش ا به

و  يدر وهله اول از امكانات داخل يمقابله با خشكسال يدر كشور گفت: هالل احمر در راستا يخشكسال

 نياستفاده خواهد كرد. تمام تالش ما ا يمقابله با خشكسال يدر راستا يالملل نيب يدر ادامه از كمك ها

 .ابديته است، كاهش قرار گرف يخشكسال ريآن ها تحت تاث يكه زندگ ياست تا آالم شهروندان

بود و امروز كه  قيبر حقا يخوب و مبتن يورود به مقوله خشكسال يهالل احمر برا ينيب شيافزود: پ يو

است. هالل احمر  يخشكسال ريمناطق تحت تاث يمردم برخ يهنوز هم زندگ م،يهست ورماهيشهر ليدر اوا

نمونه عمده مناطق  ياكند. بر يامدادرسان مناطق امروز در سه جبهه در حال تالش است تا به مردم نيدر ا

و بلوچستان، كرمان، هرمزگان و خوزستان  ستانيس ،يخراسان جنوب يدر استان ها يبا خشكسال ريدرگ

 هستند.

مناطق  نيمردم را در ا يزندگ زيپنجم كرونا ن كيمتاسفانه پ يخاطرنشان كرد: در كنار خشكسال يو

امر سبب شده  نيشوند و هم يمبتال م يماريب نيان هر روز به ااز هموطن ياديسخت تر كرده و تعداد ز

مساله كند.  نيا فاز توان خود را صر يبه كمك مردم شتافته و قسمت زيعرصه ن نياست تا هالل احمر در ا

پناه آورده و  رانيكشور به ا نيا تياز جمع يميعظ ليجنگ در افغانستان سبب شد تا خ گريد ياز سو

مساله هستند و تالش  نيا ريدرگ يو خراسان رضو يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيس يامروز استان ها

 .رديصورت گ زيپناهندگان ن نيبه ا يشود تا خدمت رسان يم
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واسطه  نيقرار داده و به هم ريسه اتفاق، كشور را به صورت مشخص تحت تاث نيادامه داد: ا ارياسفند

شوند.  تيريمد يعرصه ها به شكل بهتر نيحوزه انجام داده تا اسه  نيهالل احمر تمام تالش خود را در ا

داشت تا بتواند  زين يللالم نيب ياتفاقات هالل احمر درخواست كمك از نهادها نيبه علت گسترده بودن ا

مقابله با  يدر جهت ارائه به صندوق اضطرار يراستا پروپوزال نيارائه دهد. در هم يخدمات بهتر

در  يفن يسرخ در ژنو ارسال شد. بحث ها بيصل يالملل نيب ونيدفتر فدراس يانگارش و بر يخشكسال

 .ديرس بيبه تصو يتخصص تهيكم 11در  يهالل احمر پس از بررس تيخصوص انجام و پروژه جمع نيا

مسائل  نيكرد: هالل احمر فارغ از ا حياحمر تصر هالل تيبشردوستانه جمع يها و برنامه اتيعمل ركليمد

برنامه مقرر  بيآغاز كرد و پس از تصو يخشكسال ريدرگ يرا در استان ها 4ه طرح نذر آب در مردادما

 زيداده شده ن صيتخص غبرنامه كمك داشته باشد و مبل نيبه ا زيسرخ ن بيصل يالملل نيب ونيشد تا فدراس

 هد شد.خوا نهيو بلوچستان و كرمان هز ستانيس ،ياستان هرمزگان، خراسان جنوب 4به صورت مشخص در 

 ييها يماريآب، مقابله با ب هيپروژه تصف ،ييآب شرب سالم، حمل آن به مناطق روستا نيافزود: تام يو

سالمت به مناطق  يشود، اعزام پزشكان و كاروان ها يم عيمناطق شا يكه بواسطه كمبود آب در برخ

كمك به  ور،كش رفتهشيپ يها مارستانيمشكل خاص و ارجاع به ب يدارا مارانيب ييدورافتاده، شناسا

از مردم  يروان تيرفتن منابع آب مشاغل خود را از دست داده اند، حما نيكه بواسطه از ب يمردم شتيمع

به  ينقد يو ارائه كمك ها يخشكسال ريبه مناطق درگ يروانشناس يها مياعزام ت ،يمتاثر از خشكسال

 قرار گرفته است. اميا نيدر ا است كه در دستور كار هالل احمر ياز جمله اقدامات ازمندانين

 تيجمع نيبشردوستانه ا يها و برنامه اتيعمل ركليهالل احمر، مد تيجمع ياساس اعالم روابط عموم بر

شده است، اظهار كرد:  ايبه داخل كشور مه يالملل نيب يكه امروز امكان انتقال كمك ها نيبا اشاره به ا

شده است و تا به  دودمس زين رانيا يبانك ستميشده، سوضع  رانيا هيكه عل يديشد يها ميبواسطه تحر

 ،يزنيبه داخل كشور وجود نداشت و مشخصا پس از انجام را يالملل نيب يامروز امكان انتقال كمك ها
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 كي ينهاد بزود نيرا انجام داد و به كمك ا يداتيسرخ تمه بيصل يالملل نيب ونيفدراس يدفتر منطقه ا

 كرد. افتيرا در يالملل نيب يبتوان كمك ها يا به راحتشود ت يم جاديا يكانال مال

 ونيشود كه فدراس يم نهيهز ييداده شده صرفا در حوزه ها صيكه مبالغ تخص نيبر ا ديبا تاك ارياسفند

صورت گرفت، تا  رياخ يكه در ماه ها ييسرخ موافقت كرده، گفت: پس از تالش ها بيصل يالملل نيب

 زانيو با توجه به م تداده شده اس صيتخص رانيهزار دالر به ا 850مبلغ  يكسالمقابله با خش يبه امروز برا

 ميتقس يو بلوچستان، كرمان و خراسان جنوب ستانياستان هرمزگان، س 4 انياستان ها، م يدگيد بيآس

 شود. يم نهيشده و در موارد و مناطق ذكر شده هز
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 يمرز رانيامسال ا زيضه آبرحو نيتر بارش كموبلوچستان: ستانيس يهواشناس ركليمد

 07/06/1400خبرگزاري مهر مورخ  – است يشرق

 

 نيكم بارش تر» شرق يمرز« زيرو بلوچستان گفت: حوضه آب ستانيس يهواشناس ركليمد - زاهدان

 تاكنون بوده است. يسال زراع ياز ابتدا رانيا ياصل زيحوضه آبر

اظهار  يدريو بلوچستان، محسن ح ستانيس يهواشناس يمهر به نقل از روابط عموم يگزارش خبرگزار به

 يايدر« ،»هياروم اچهيدر«، »عمان يايفارس و در جيخل«شامل  ياصل زيشش حوضه آبر رانيداشت: ا

كنون  تاها  حوضه نيبارش ا نيانگيدارد كه م» شرق يمرز«و » قره قوم« ،»يفالت مركز«، »مازندران

 متر بوده است. يليم 142,8

متر معادل  يليم 37,5تا كنون » شرق يمرز«حوزه  يافتياست كه تمام بارش در يدر حال نيافزود: ا يو

 كل بوده است. نيانگيبرابر كمتر از م 3,8

متر  يليم 112,6 يموقع از سال زراع نيو بلوچستان ادامه داد: سال گذشته تا ا ستانيس يهواشناس ركليمد

 امسال بوده است. يها از بارش شتريدرصد ب 300از  شيكه ب دهيشرق بار يمرز زيبارش در حوضه آبر

ن است كه و بلوچستا ستانيشرق شامل نوار شرق كشور از جمله س يمرز زيكرد: حوضه آبر انيب يدريح

و بلوچستان و خراسان  ستانيدر س »رمنديهامون ه«در خراسان، » نمكزار خواف« يفرع يها از حوضه

 شده است. ليو بلوچستان تشك ستانيدر س »ليهامون ماشك«و  يجنوب

با  »رمنديه«و  »ليماشك« يها هامون بيبه ترت زيكشور ن 2درجه  زيآبر يها كرد: در حوضه حيتصر يو

 يعني يسال زراع يكشور از ابتدا يفرع يها حوضه نيمتر كم بارش تر يليم 31,3و  20,7ش بار نيانگيم

 مهر ماه سال گذشته تا كنون هستند.

 يخشكسال يسنجش از دور مركز مل يها و بلوچستان اضافه كرد: داده ستانيبحران س تيريستاد مد عضو
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 زين رمنديهامون و ه يخارج زيآبر ياه كه پوشش برف حوضه دهد ينشان م زيبحران كشور ن تيريو مد

 است. افتهينسبت به بلند مدت كاهش 

بهار  مهياست كه از ن زيروزه ن 120 يداالن وزش بادها يشرق به نوع يمرز زيگفت: حوضه آبر يدريح

از وزش  يسبب شده تا امسال گردوغبار ناش يكم بارش ني. اشود يدر شرق كشور فعال م زييپا ليتا اوا

 .ابدي شيروزه در شمال استان افزا 120 يبادها

 يسال زراع يانيدر سه هفته پا ستيبارش قرار ن يابي شيپ يها نقشه ياظهار كرد: بر اساس خروج يو

 .شود يامسال جبران نم ياستان رخ دهد و كم بارش يافتيدر يها بارش تيدر وضع يبخصوص رييتغ
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 – رانياز منابع آب ژرف در شرق ا استفاده يبرا رويوزارت ن اقدام؛ خبر داد روين ريزو

 07/06/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

در دستور كار  ديكه با ايآب از در نيأمو عالوه بر ت ميآب را متنوع كن نيمنابع تأم ديگفت: با روين ريوز

 نيزم يدر عمق دو تا سه متر رانيكه در شرق ا مياز منابع آب ژرف استفاده كن ميتوان يقرار داشته باشد، م

 از آن استفاده كرد. توان يم

تاكنون دو چاه ژرف در  نكهيا انيبا ب يونيزيتلو ييوگو در گفت انياكبر محراب يعل سنا،يگزارش ا  به

از آب  توان يساده م هيهزار است كه با تصف 12آب حدود  يس ياست، اظهار كرد: ا دهيشور به آب رسك

 است. تركم اريموارد، بس ياستفاده كرد و نرخ تمام شده آب نسبت به خطوط انتقال در برخ

 يآب جينتا حيدر خصوص مسائل آب استان خوزستان و تشر يجمهور سيبا اشاره به دستورات رئ يو

ها و استقامت مردم استان خوزستان  رشادت ونيمد نكهيا انياستان، با ب نيدولت به ا ئتيروزه ه  كير سف

 استيبه ر زدهميس نهيكاب ياز اعضا يدولت، برخ يروز كار نياظهار كرد: روز جمعه در دوم م،يهست

استان، با توجه به  نيآب در ا ميمنابع و مخازن عظ رغم يبه استان خوزستان سفر كرد. عل يجمهور سيرئ

 نيهمچن ،يآب شرب و كشاورز نيطور كامل كار نشده مردم استان خوزستان از بابت تام به رهيزنج نكهيا

 دارند. ييها هيموضوع فاضالب گال

صورت گرفته است،  يميعظ يگذار هيگذشته در استان خوزستان سرما يها سال يط نكهيا انيبا ب يو

وجود  نياستان باال بوده و امكان جذب فاضالب در زم نيدر ا يالعرضتحت  يها اضافه كرد: ارتفاع آب

 و مهم است. يضرور اريبس يشبكه فاضالب امر جاديا طيشرا نيندارد. در ا

 حياستان، تصر نيفاضالب در ا يآور جمع يها و شبكه خانه هيتصف تيوضع نيبا اشاره به آخر روين ريوز

 يزشياز نقاط آن ر يدارد كه بخش يميقد اريبكه فاضالب بسش كيگذشته  يها كرد: شهر اهواز از سال
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(ص)  اءياالنب مخات يقرارگاه سازندگ ديكه در قرارداد جد ستيشبكه هم كامل ن نيبوده و اتصاالت ا

 كند. ليو تكم يشبكه را نوساز نيماه ا 36متعهد شده ظرف مدت 

دستور داد اوال  يجمهور سيزود: رئبه استان خوزستان اف يجمهور سيسفر رئ جيبا اشاره به نتا يو

 24 يكار زمان نيانجام ا يما برا شنهادي. پابديكاهش  زيشده و زمان اجرا ن قيبه پروژه تزر عاياعتبارات سر

 نيكه در صورت امكان ا رديكارشناسانه صورت گ يها يدستور دادند بررس يجمهور سيماهه بود و رئ

 ينوساز يمال نياز نظر تأم يدادند، مشكل يجمهور سيكه رئ يمقدار شود و با دستور نيزمان كمتر از ا

 .ميشبكه فاضالب اهواز ندار ليو تكم

 زين مانكاريپرداخت شده و پ مانكاريبه پ يپرداخت مناسب شيو پ نيادامه داد: بخش اول منابع تام انيمحراب

 نيهم دو برابر شود كه اها  تعداد كارگاه نيكار خود را در چند كارگاه شروع كرده است. قرار بود ا

در امور  يباشد تا خلل يرو شهردا يشهر تيريمد يبا هماهنگ ديبا زيها ن كارگاه نيتعداد ا اديازد

 .ديايشهروندان به وجود ن

 

 در استان خوزستان رويوزارت ن يطرح آبرسان 7 ياجرا

ها موضوع  طرح نيا ادارد كه ب يدر استان خوزستان هفت طرح آبرسان رويوزارت ن نكهيا انيبا ب يو

شمال شرق، جنوب شرق،  يها گفت: طرح شود، يم لياستان تكم نيا يدر تمام شهرها و روستا يآبرسان

 يرا آبرسان يشهر اصل 26بوده و  يطرح آبرسان نيكه بزرگتر ريو غد مانيمسجدسل مشك،يدزفول، اند

 است. ليدر حال تكم يها طرح نيجزو ا كند، يم

انجام  يشهر خوزستان آبرسان 18شهر به  26از  ريغد يخوشبختانه در طرح آبرسان نكهيا انيبا ب روين ريوز

آب  نيطرح از محل سد كرخه تام نيشده بود كه ا ينيب شيشد: ابتدا در مطالعات پ ادآوريشده است، 

 1389و  1388 يها المجددا در س يسد، مطالعات نيآب ا تيفيگذشته با توجه به ك يها شود كه در سال
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 استفاده از سد كرخه به سد دز منتقل شود. يانجام و باعث شد تا منبع آب بجا

 يجمهور سيكند شده بود كه رئ اريبس رياخ يها در سال ريفاز دوم طرح غد شرفتيادامه داد: پ يو

شده و به  قيتزر ريغد يبه شبكه آبرسان تر عيآب سد دز هرچه سر ،يكارشناس يها دستور دادند با روش

 زستان برسد.مردم خو

 يدسترس يمردم خوزستان برا يميقد يتا آرزو ميداد شنهاديرا به دولت پ يروش نهيزم نيافزود: در ا يو

 كرد. ميخواه يرسان روش در دولت، اطالع نيا بيمحقق شود كه در صورت تصو تيفيبه آب شرب باك

اهواز به  يسطح يها آب يآور جمع يبرا ها ارانهي ياز محل هدفمندساز يادامه داد: اعتبارات انيمحراب

 كالنشهر حل شود. نيپس از بارش در ا يها البيتا موضوع س كند يم دايپ صياهواز تخص يشهردار

 

 كشت يالگو تياستان خوزستان مشروط به رعا يآب كشاورز نيتام

 يرا سپر يخشكسال طيشرا نكهيخوزستان گفت: با توجه به ا يآب كشاورز نيدر خصوص تأم يو

و كنترل شده به شرط  قيدق تيريمد  كيخوزستان كم است، قرار شد با  يو حجم منابع آب ميكن يم

 .ميكن نيخوزستان را به صورت كامل تأم يكشت، آب كشاورز يالگو تيرعا

 ادآوريانقالب،  يبرق كشور از ابتدا تيظرف ديمجموع تول يبرابر 12حدود  شيبا اشاره به افزا روين ريوز

هزار مگاوات  85امروز به رقم  تيظرف نيمگاوات بود و ا 7000برق كشور  تيالب ظرفانق يشد: در ابتدا

 .ميبرق را دار يساز تيدر ظرف ايدن 14است و مقام  دهيرس

. ميندار ياعتقاد يساز روگاهياشتباه رخ داد كه عنوان شد ما به ن كيگذشته  يها سال يادامه داد: ط يو

 مزرعه پربار است. نيا كه يصورت نگرفته درحال يل قبل در آن كشتكه سا ميطرف هست يا امروز با مزرعه

فراهم  ياست كه آب و برق به قدر نيا رويوزارت ن فيوظا نيتر از مهم يكيكرد:  حيتصر انيمحراب

راحت  ،ييربنايخدمات ز هيبتوانند در سا دي. مردم كشور باميو كسب و كار نشو يتا مانع زندگ ميكن
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 خود را رشد دهند. يها كنند و بنگاه يزندگ

افزود: در حال حاضر از  م،يمواجه هست يهزار مگاوات تراز منف 13برق با  ديدر تول نكهيا انيبا ب يو

هم  گريهزار مگاوات د 13. اگر شود يم ديهزار مگاوات برق تول 53هزار مگاوات برق،  85 ديتول تيظرف

 تقاضا وجود دارد. ميكن ديتول

 

 است ييو اجرا ياتيبرنامه عمل كيبرق هزار مگاوات  30 توسعه

 ميا كرده هيمشكل ته نيرفع ا يشده را برا يبند و زمان يياجرا ،ياتيبرنامه عمل كياضافه كرد:  روين ريوز

 هزار مگاوات برق را دربر دارد. 30كه توسعه 

 لكيساده به س كليس يواحدها لياز محل تبد ديجد يمگاوات 7500 تيظرف جادياضافه كرد: ا يو

از  يحرارت روگاهيهزار مگاوات ن 10احداث  ،يحرارت ديجد روگاهيمگاوات ن 2500احداث  ،يبيترك

 الدر چهار س ريدپذيتجد روگاهيهزار مگاوات ن 10كشور و احداث  بر يانرژ عيصنا يگذار هيمحل سرما

در  ييجو ت صرفههزار مگاوا 10چهار سال  يكه ط ميدر برنامه دار نيشده است؛ همچن يزير برنامه ندهيآ

 مصرف محقق شود. تيريبخش مد

مربوط به  يها موضوع نيو منابع آب از مهمتر عيتوز ص،ي؛ تخص"آب"در موضوع  نكهيا انيبا ب انيمحراب

 1400مترمكعب در سال  1597به  1335مترمكعب در سال  6858آن است، افزود: سرانه مصرف آب از 

. در موضوع ميكن يو مقررات گذشته را بازنگر نيآب، قوان زانيم نيبا ا ديبا يفعل طياست. در شرا دهيرس

 .ميقانون و حقوق مناطق محروم هم توجه كن ت،يبه سه اصل عدالت، شفاف ديبا صيتخص

 

 ديدولت جد دگاهيآب با د حهيال يساز آماده

بوده  يدر حال بررس ديدولت جد دگاهيدر دولت مطرح است كه با د يا حهيافزود: در حال حاضر ال يو
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 ارائه خواهد شد. ياسالم يآب به مجلس شورا حهيكه با عنوان ال

و عدالت  تيكه شفاف مياست، اما شاهد هست رويآب با وزارت ن صيتخص اريكرد: اخت حيتصر روين ريوز

 نشده است. فيعدالت درست تعر يها چرا كه شاخص ست؛يدر آن ن

 يعنوان كرد: كسر م،يها باش طرح ياجرا عيتسر به فكر ستيبا يم ع،يدر موضوع توز نكهيا انيبا ب يو

است؛ اگر  ينگينقد تيريو موضوع كشور ما مد ميندار ينگيبودجه وجود دارد اما در كشور كمبود نقد

موجود كشور  ينگينقداز  ميتا بتوان ميكن فيتعر يا ها را به گونه طرح شود يم ميكه تنظ ييها در بودجه

 مشكل رفع خواهد شد. م،ياده كنها استف ها و پروژه طرح نيدر ا

 99از  شيباشد، گفت: ب يراهكار مناسب تواند يآب م نيدر سبد تام دنيتنوع بخش نكهيا انيبا ب انيمحراب

چهارم بارش را به  كيبوده و كمتر از  يبارش يها آب م،يكن يم تيريكه اكنون مد ييها درصد آب

 .مينك يم تيريها مد آن يكه رو ميكن يم ليتبد ييها آب

 

 سال 4 يكشور ط يهزار روستا 8به  يآبرسان

به روستاها و  يما آبرسان يمحور يها برنامه نيتر از مهم يكي نكهيا انيبا ب زدهميدولت س نهيعضو كاب نيا

 يعني م،يدرصد برسان 90به  75را از  ييپوشش آب روستا ميكرد يزير مناطق محروم است، گفت: برنامه

 .ميكن يآبرسان ديهار سال باچ يروستا را ط 8000حدود 
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 ها كن نيريژرف و آب ش يها آبي؛ جمهور سيير يو فناور يمشاور معاون علم

 09/06/1400خبرگزاري  – رانيا يخشكسال يكوتاه مدت برا يراهكارها

 

ژرف و  يمعتقد است استفاده از آب ها يجمهور سيير يو فناور يمشاور معاون علم -رنايا -تهران

 است. يفعل ياز خشكسال رانينجات ا يراهكار كوتاه مدت برا 2 ايكردن آب در نيريش

ژرف را مورد  يها در استفاده از آب ايجربه موفق دنت زاده يمهد زيكامب رنا،يگزارش روز سه شنبه ا به

باشند، اظهار  يآب حل معضل كم يكشور برا ديام توانند يژرف م يها آب كه نيا انياشاره قرار داد و با ب

بكر در كشور شده و با  زهحو نيتوجه به ا قراول شيپ يو فناور ياست كه معاونت علم يكرد: چند سال

 .دهد يود ادامه ماقتدار و باور به كار خ

 يها يها و فناور -يطرح توسعه نوآور ريمد ،يجمهور استير يو فناور ياساس گزارش معاونت علم بر

و  يكيزيو ژئوف يشناس نيحاصل از مطالعات زم جيادامه داد: بر اساس نتا يمعدن عيحوزه معدن و صنا

انتخاب  ستانيب ژرف در دشت سبه آ يحفر چاه دسترس ينقطه برا نيبدست آمده، اول يها داده ريتفس

 درباره آن وجود نداشت. ياديز يشناس نيكه اطالعات زم يشد آن هم در مكان

 87 يو دما اديهزار متر و خروج آب با فشار ز 3 يبا ژرفا كي ستانيس يبا اشاره به حفر چاه اكتشاف يو

 نيدر كشور، توسط ا آب ژرف  نيگام موفق در مطالعات نو نيعنوان كرد: نخست گراد، يدرجه سانت

 معاونت برداشته شد.

حاصل از   جيحفر شد كه  نتا 2 ستانيچاه س 1398گام، در اواخر سال  نيزاده اضافه كرد: در دوم يمهد

 كرد. ميمنطقه ترس يبرا اي-وار كننده ديآن چشم انداز ام

 

 ميدان يآب ژرف چه م از
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ها در قله كوه ها كه عمدتاً  صل از ذوب برفقرار دارند. آب حا قيعم يسنگ يها هيژرف در ال يها آب

به  ها يشكستگ قيو سرعت كم از طر ادياند با حجم ز آبها واقع شده نياز مخازن ا اديز يليدر فواصل خ

 رسند. ينفوذ كرده و به مخازن آب ژرف م نيدرون زم

مناسب آب  تيفيو ك اديز اريبا اشاره به حجم بس يشناس نيزم يها يو نوآور ها يطرح توسعه فناور ريمد

از كشورها  يبرخوردار بوده و در برخ ياديز اريبس تيها از اهم مخزن نيدر مخازن آب ژرف گفت: ا

 اند. قرار گرفته يبردار مورد بهره

وجود دارد كه بخش  ايمنابع آب ژرف در استرال نياز بزرگتر يكيعنوان نمونه  زاده ادامه داد:به يمهد

 .كند يم نيور را تأمكش نيا ازياعظم آب مورد ن

را  ايچهارم مساحت استرال كيمنبع آب ژرف را كه گستره آن حدود  نيا اياسترال شناسان نيافزود: زم يو

در  يدابو در جنوب شرق و كوبرپد ا،ياستال يدر شمال شرق وركي پيك نيماب يا در بر گرفته و در منطقه

 اند. كرده ييقرار دارد، شناسا اياسترال يبخش مركز

منطقه،  ني:در اديگو يم يمعدن عيحوزه معدن و صنا يها يها و فناور يطرح توسعه نوآور ريگفته مد هب

 مربع قرار دارد. لومتريو هفتصد هزار ك ونيليم كيجهان به وسعت  نيحوضه آرتز نيو بزرگتر نيتر قيعم

درجه  100تا  30 نياز آن ب يآب خروج يهزار متر بوده و دما 3حوضه حدود  نيافزود:عمق ا يو

 تريمگا ل ونيليم 900هزار و  64آبخوان را  حدود  نيا رهي. دانشمندان حجم ذخكند يم رييتغ گراديسانت

 ي) منبع اصلGAB: Great Artesian Basinژرف گب ( يها اند است. امروزه آب زده نيتخم

 شود. يمحسوب م ايكننده آب شرب در استرال نيتام

ژرف نام  يها آب يتوسعه دهنده فناور ياز كشورها گريد يا را نمونه يبيزاده در ادامه، كشور ل يمهد

در آن وجود  ييها مكان يمناطق جهان است. حت نيو خشكتر نيتر بارش از كم يكي يبيبرد و گفت: ل

 .اند دهيقطره باران را به خود ند كيرنگ  يمتوال هاي-دارد كه دهه 
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 1984خاطرنشان كرد: در آگوست سال  نيهمچن يجمهور سيير يو فناور يمعاون علم يعال مشاور

 يجهت انتقال آب ژرف كشف شده در بخش مركز ايدن يرسان آب ستميس نيساخت بزرگتر اتيعمل

 آغاز شد. يبيل

را حل كند. اما در  يبيل يشده كه مشكل كم آب نهيپروژه هز نيدالر در ا ارديليم 30از  شيادامه داد: ب يو

دست ساز بشر را بمباران كرد  ميرودخانه عظ نيا يها ناتو شبكه لوله ،يقذافبا سقوط  2011سال  يجوال

بودند، از آن محروم  بستهآب وا نيبه ا يو كشاورز يزندگ يكه برا يتيدرصد جمع 70حمله  نيو با ا

 شدند.

مرتفع هم  يها اوگاالال كه به آبخوان دشت ينيرزميسفره آب ز نكه،يا انيبا ب نيزاده همچن يمهد

 دهد، يم ليرا تشك كايعمق آمر و كم ينيرزميمنابع آب ز نيتر از مهم يكي عنوان به است روفمع-

 التيا 8 زا يعيوس يها بخش ريهكتار بوده و در ز ونيليم 45آبخوان بزرگ بالغ بر  نيافزود:گستره ا

 تا تگزاس) قرار گرفته است. يجنوب ياز داكوتا كايآمر

 

 لوت ريكو ريآب ژرف ز ميمنابع عظ وجود

لوت  ريكو ريآب ژرف در ز ميدر ادامه به وجود منابع عظ يجمهور سيير يو فناور يمعاون علم مشاور

 يگفت: م يو فناور يمعاونت علم يشناس نيزم يها يو نوآور ها يبر اساس مطالعات طرح توسعه فناور

 مند شد. ژرف بهره ميعظ يمنابع آب نينه چندان دور از ا ندهيتوان در آ

نقاط  قابل شرب بوده و منبع  ينقاط شور و در بعض يتوانند در بعض يآبها م نياده ادامه داد: از يمهد

 فراهم كنند. رياز  آب را در دل كو يريناپذ انيپا

 نيكرد: البته ا انيحال ب نيدرع يمعدن عيحوزه معدن و صنا يها يها و فناور يطرح توسعه نوآور ريمد

 .ميع آب را فراموش كنمناب تيريكه مد ستين يمعن نيبد
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ها و  چاه هيرو يحفر ب رياخ يها قرار داد و گفت:در دهه ديرا مورد تاك كردهاياصالح رو تياهم  يو

هستند، بدون انجام مطالعات  ازمندين اديكه به مصرف آب ز يعيذوب آهن و صنا يها احداث كارخانه

 كرده است. جاديكشور ا يرا برا ياديز يمشكالت آب يطيمح ستيو ز يشناس نيزم

 يالگوها ديبلكه با ميكن هيتك يسنت يو همچنان بر كشاورز ميحفر كن ديچاه جد يستيافزود: ما نبا يو

 .ميخود قرار ده يها را در رأس برنامه يديجد

 بانيكه دست به گر ييشوند، نه در استان ها جاديبه آب ا كيدر مناطق نزد يستيبا عيصنا ،يگفته و به

 د.هستن يآب مشكل كم
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 يتوسعه كشاورز يبرا يو نوآور ياز ابزار فناور استفاده

كه با استفاده  نيبر ا ديبا تاك يمعدن عيحوزه معدن و صنا يها -يها و فناور -يطرح توسعه نوآور ريمد 

 رييو تغ يادامه داد: خشكسال د،يرا توسعه بخش يكشاورز ،يآب ضمن حل مشكل كم توان يم ياز فناور

 .ستين مياقل رييلزوماً محصول تغ يعنا نبوده و خشكسالم كيبه  مياقل

است.  يعلم يدهنده عدم توجه به مبان نشان ميفرض كن يكيدو را  نينوع نگاه كه ا نيزاده افزود:ا يمهد

كشاورزان را با  ديبا م،ينكن يكه كشاورز ستين يمعن نيبد نياست. اما ا يخشكسال تيكشور در وضع

 وانمند كرد.ت يو نوآور يابزار فناور

 

 به حوزه آب يساز و فرهنگ جيتوجه به ترو ضرورت

 يمورد توجه جد ديدر حوزه آب با يساز جامعه و توجه به فرهنگ يساز آگاه كه نيا انيبا ب زاده يمهد

در حوزه آب و  يو سرگرم يآموزش يها حذف برنامه ،يساز عدم فرهنگ ادامه داد: رد،يقرار بگ

 مصرف، فراموش شده است. حيصح يلگوا ج،يو عدم ترو ستيز طيمح

كرد،  جاديها ا وزارتخانه انيزبان مشترك م ديبا يها م مسأله حيصح فيضمن تعر كه نيبر ا ديبا تاك يو

 كشور باشد. ديتهد يبرا يابزار و سالح اينه چندان دور  ندهيعنصر مناقشه در آ تواند يم شهيافزود:آب هم

 تواند يم يگفت: خشكسال يمعدن عيحوزه معدن و صنا يها يها و فناور يطرح توسعه نوآور ريمد

عمدتاً  رانيا يها و تاالب ها اچهيدر يآب كند. خشك شدن و كم جاديدر كشور ا يبحران اجتماع

 است. يمحصول اثر انسان
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 09/06/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي از خشكسال رانينجات ا يراه برا 2

 

كه چالش  نيا انيبا ب يمعدن عيمعدن و صنا ،يشناس نيحوزه زم يها يو فناور ها يطرح توسعه نوآور ريمد

 نيريژرف و ش يها است، استفاده از آب يمنابع حل شدن حيصح تيريفناورانه و مد يها با روش يآب كم

 دانست. ياز خشكسال رانينجات ا يراه برا را دو ايكردن آب در

مطلب فوق اظهار كرد: در كوتاه مدت تنها دو راه ممكن است،  انيب زاده يمهد زيكامب سنا،يگزارش ا به

 نيمواجه هستند. دوم يآب است كه با مشكل كم يو انتقال آب به مناطق ايكردن آب در نيريراه ش نينخست

 ژرف است. يها آب تيراهكار استفاده از ظرف

 م،يمنابع آب را فراموش كن تيريكه مد ستين يمعن نيتنها راه، بد شود يگفته م نكهيافزود: علت ا يو

را در رأس  يديجد يالگوها ديبلكه با م،يكن هيتك يسنت يو همچنان بر كشاورز ميحفر كن ديچاه جد

 .ميخود قرار ده يها برنامه

 يعيذوب آهن و صنا يها ها و احداث كارخانه چاه هيرو يحفر ب رياخ يها در دهه كه نيا انيبا ب زاده يمهد

 يمشكالت آب يطيمح ستيو ز يشناس نيهستند، بدون انجام مطالعات زم ازمندين اديكه به مصرف آب ز

 كرده است. جاديكشور ا يرا برا ياديز

 جاديآب ا به كيدر مناطق نزد يستيبا عيصنا ،يجمهور سيير يو فناور يگفته مشاور معاون علم به

 هستند. يآب مشكل كم بانيكه دست به گر هايي -شوند، نه در استان

 يمورد توجه جد ديدر حوزه آب با يساز جامعه و توجه به فرهنگ يساز آگاه كه نيا انيبا ب زاده يمهد

 طيدر حوزه آب و مح يو سرگرم يآموزش يها حذف برنامه ،يساز ادامه داد: عدم فرهنگ رد،يقرار بگ

 مصرف، فراموش شده است. حيصح يالگو ج،يعدم ترو و ستيز

كرد،  جاديها ا وزارتخانه انيزبان مشترك م ديبا يها م مسأله حيصح فيضمن تعر كه نيبر ا ديبا تاك يو
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كشور  ديتهد يبرا يابزار و سالح اينه چندان دور  ندهيعنصر مناقشه در آ تواند يم شهيافزود: آب هم

ها و  اچهيدر يبآ كند. خشك شدن و كم جاديدر كشور ا يران اجتماعبح تواند يم يباشد. خشكسال

 است. يعمدتاً محصول اثر انسان رانيا يتاالب ها

را توسعه  يكشاورز ،يآب ضمن حل مشكل كم توان يم يكه با استفاده از فناور نيبر ا ديبا تاك يو

 ست،ين مياقل رييلزوماً محصول تغ يالمعنا نبوده و خشكس كيبه  مياقل رييو تغ يادامه داد: خشكسال د،يبخش

است. كشور در  يلمع يدهنده عدم توجه به مبان نشان م،يفرض كن يكيدو را  نينوع نگاه كه ا نيا

كشاورزان را توانمند كرد،  ديبا م،ينكن يكه كشاورز ستين يمعن نيبد نياست. اما ا يخشكسال تيوضع

 .يو نوآور يآن هم با ابزار فناور

 

 ژرف يها در آبموفق  تجربه

ژرف كشور  ديام توانند يژرف م يها آب كه نيا انيبا ب يجمهور سيير يو فناور يمعاون علم مشاور

 يجمهور استير يو فناور ياست كه معاونت علم يباشند، اظهار كرد: چند سال يآب حل معضل كم يبرا

 .دهد يار خود ادامه محوزه بكر در كشور شده و با اقتدار و باور به ك نيتوجه به ا قراول شيپ

 يها داده ريو تفس يكيزيو ژئوف يشناس نيحاصل از مطالعات زم جيزاده ادامه داد: بر اساس نتا يمهد

انتخاب شد، آن هم در  ستانيبه آب ژرف در دشت س يحفر چاه دسترس ينقطه برا نيبدست آمده، اول

 درباره آن وجود نداشت. ياديز يشناس نيكه اطالعات زم يمكان

 87 يو دما اديمتر و خروج آب با فشار ز 3000 يبا ژرفا كي ستانيس يبا اشاره به حفر چاه اكتشاف يو

 نيآب ژرف در كشور، توسط ا  نيگام موفق در مطالعات نو نيعنوان كرد: نخست گراد، يدرجه سانت

حاصل از آن  جيحفر شد كه  نتا 2 ستانيچاه س 1398گام، در اواخر سال  نيمعاونت برداشته شد. در دوم

 كرد. ميمنطقه ترس يبرا اي-كننده  دواريچشم انداز ام
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قرار دارند. آب  قيعم يسنگ يها هيژرف در ال يها آب ،يجمهور استير ينقل از معاونت علم به

اند، با  آبها واقع شده نياز مخازن ا اديز يلخي فواصل در عمدتاً كه ها -ها در قله كوه حاصل از ذوب برف

 .رسند- يم ژرفنفوذ كرده و به مخازن آب  نيبه درون زم ها يشكستگ قيرعت كم از طرو س اديحجم ز

مناسب آب  تيفيو ك اديز اريبا اشاره به حجم بس يشناس نيزم يها يو نوآور ها يطرح توسعه فناور ريمد

 از كشورها يبرخوردار بوده و در برخ ياديز اريبس تيها از اهم مخزن نيدر مخازن آب ژرف گفت: ا

وجود دارد  ايدر استرال فمنابع آب ژر نياز بزرگتر يكيعنوان نمونه  اند. به قرار گرفته يبردار مورد بهره

منبع آب ژرف را كه  نيا اياسترال شناسان ني. زمكند يم نيكشور را تأم نيا ازيكه بخش اعظم آب مورد ن

در شمال  وركي پيك نيماب يا هرا در بر گرفته و در منطق ايچهارم مساحت استرال كيگستره آن حدود 

 اند. كرده ييقرار دارد، شناسا اياسترال يمركزدر بخش  يدابو در جنوب شرق و كوبرپد ا،ياستال يشرق

 

 ژرف يها آب يفناور توسعه

و  ونيليم كيجهان به وسعت  نيحوضه آرتز نيو بزرگتر نيتر قيمنطقه، عم نيدر ا زاده، يگفته مهد به

از آن  يآب خروج يمتر بوده و دما 3000حوضه حدود  نيربع قرار دارد. عمق ام لومتريهفتصد هزار ك

 900هزار و  64آبخوان را حدود  نيا رهي. دانشمندان حجم ذخكند يم رييتغ گراديدرجه سانت 100تا  30 نيب

) منبع GAB: Great Artesian Basinژرف گب ( يها اند. امروزه آب زده نيتخم تريمگا ل ونيليم

 شود. -يمحسوب م ايكننده آب شرب در استرال نيامت ياصل

 يتوسعه دهنده فناور ياز كشورها گريد يا را نمونه يبيل يجمهور سيير يو فناور يمعاون علم مشاور

 يمناطق جهان است. حت نيو خشكتر نيتر بارش از كم يكيكشور  نيژرف دانست و گفت: ا يها آب

 .اند دهيقطره باران را به خود ند كيرنگ  يمتوال هاي -در آن وجود دارد كه دهه ييها مكان

 ايدن يرسان آب ستميس نيساخت بزرگتر اتيعمل 1984كرد: در آگوست سال  انيب نيزاده همچن يمهد
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 آغاز شد. يبيل يجهت انتقال آب ژرف كشف شده در بخش مركز

 يبيل يشده كه مشكل كم آب هنيپروژه هز نيدالر در ا ارديليم 30از  شيمطلب ادامه داد: ب نيا انيبا ب يو

 ساز-دست ميرودخانه عظ نيا يها ناتو شبكه لوله ،يبا سقوط قذاف 2011سال  يرا حل كند. اما در جوال

آب وابسته  نيبه ا يورزو كشا يزندگ يكه برا يتيدرصد جمع 70حمله  ناي با و كرد بمباران را بشر

 بودند، از آن محروم شدند.

 است، معروف-مرتفع هم  يها اوگاالال كه به آبخوان دشت ينيرزميه آب ززاده ادامه داد: سفر يمهد

 .دهد يم ليرا تشك كايعمق آمر و كم ينيرزميمنابع آب ز نيتر از مهم يكي

 التيا 8از   يعيوس يها بخش ريهكتار بوده و در ز ونيليم 45آبخوان بزرگ بالغ بر  نيافزود: گستره ا يو

 گزاس قرار گرفته است.تا ت يجنوب ياز داكوتا كايآمر

لوت  ريكو ريآب ژرف در ز ميبا اشاره به وجود منابع عظ يجمهور سيير يو فناور يمعاون علم مشاور

 استير يو فناور يمعاونت علم يشناس نيزم يها يو نوآور ها يبر اساس مطالعات طرح توسعه فناور

 ها-آب نيمند شد. ا ژرف بهره ميعظ يمنابع آب نينه چندان دور از ا ندهيتوان در آ -يگفت: م يجمهور

از  آب را در دل  يريناپذ انينقاط قابل شرب بوده و منبع پا ينقاط شور و در بعض يتوانند در بعض مي

 فراهم كنند. ريكو
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 10/06/1400خبرگزاري تابناك مورح  – كشور يحجم آب سدها يدرصد 30كاهش 

 

كشور در  يحجم آب موجود در مخازن سدها رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيآخر براساس

متر مكعب بوده  ونيليم 3و  ارديليم 30) 1400وريتا آخر شهر 1398مهر يمشابه پارسال(سال آب يبازه زمان

 .دهد يرا نشان م يدرصد 30كه كاهش 

 
 يجار يسال آب يكشور از ابتدا يحجم آب موجود در مخازن سدها رنا،يگزارش تابناك به نقل از ا به

همراه شده  يدرصد 30با كاهش  يدر حال ورماهيروز از شهر ني) تا پنجم1400وريتا آخر شهر 99(مهرماه 

بلند مدت)  نيانگيم( لها كمتر از نرما بارش تيامسال وضع زييپا ،يسازمان هواشناس ينيب شيكه بر اساس پ

 خواهد بود.

تا آخر  1399(مهرماه  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب موجود در مخازن سدها حجم

 .ديمتر مكعب رس ونيليم 92و  ارديليم 20به رقم  يماه سال آب نيروز از آخر ني) تا پنجم1400وريشهر

حجم آب موجود در  رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نياست كه براساس آخر يدرحال نيا
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و  ارديليم 30) 1400وريتا آخر شهر 1398مهر يمشابه پارسال(سال آب يكشور در بازه زمان يمخازن سدها

 .دهد يرا نشان م يدرصد 30متر مكعب بوده كه كاهش  ونيليم 3

 28 ورماهيروز شهر نيتا پنجم يجار يسال آب ياز ابتدا زيكشور ن يبه مخازن سدها يآب ورود كل

و  ارديليم 54پارسال كه  يبا مدت مشابه سال آب سهيمتر مكعب شده است كه در مقا ونيليم 79و  ارديليم

 برخوردار شده است. يدرصد 47اند از كاهش  داشته يمتر مكعب ورود ونيليم 69

و  ارديليم 34 ورماهيتا پنجم شهر يجار يسال آب يكشور هم از ابتدا يآب از مخازن سدها يخروج كل

 ارديليم 52 يپارسال كه حجم خروج يبا مدت مشابه در سال آب سهيمتر مكعب بوده كه در مقا ونيليم 99

 .دهد يرا نشان م يدرصد 34متر مكعب بوده كاهش  ونيليم 88و 

 اند. روبرو شده يدرصد 31با كاهش  انيم نياستان خوزستان در ا يسدها تيوضع

 يسد است كه درصد پرشدگ 10 يتان خوزستان دارااس رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد براساس

 درصد گزارش شده است. 48آنها 

تا آخر  1399(مهرماه  يجار يماه سال آب نيروز از آخر نيكشور تا پنجم يكل سدها يپرشدگ درصد

 متر مكعب است. ارديليم 50,5كل مخازن سدها  تيدرصد و ظرف 41) 1400وريشهر

با كاهش  ورماهيتا پنجم شهر يجار يسال آب ياستان از ابتدا 9كشور  سد در يدارا يها مجموع استان از

 اند. درصد همراه بوده 75تا  35 نيآب ب

 حجم آب موجود در مخازن سد روبرو است و درصد يدرصد 37سد با كاهش  5تهران با مجموع  استان

 .ديآ يآب به شمار م نيتام يبرا يدرصد است كه زنگ خطر 31سدها  نيا يپرشدگ
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 يو بحران انهيخاورم گرفت؟ يجد ديرا با انهيدر خاورم ييآب و هوا راتييتغ ديچرا تهد

  سايت خبري فرارو – تر از جنگ خطرناك

 

قرار گرفته و  "ييآب و هوا راتييتغ"بحران  ريتحت تاث داياست كه شد ياز جمله مناطق انهيخاورم قهمنط«

و  يآمادگ زانيم نياست كه كمتر يمنطقه در زمره مناطق نيحال، ا نياست. با ا دهيد بياز آن آس

 ».بحران دارند نيامكانات را جهت مقابله با ا

آب و  راتييبه مساله حاد بودن اثرات و تبعات بحران تغ ير گزارشد "يسيپال نيفار" يخبر گاهيپا -فرارو

موضوع اشاره كرده كه مواجهه  نيپرداخته و به طور خاص به ا انهيمنطقه خاورم يها بر كشور ييهوا

در امر  تياو عدم كف يغرب يها ميجنگ، تحر رينظ يمنطقه با مشكالت نيا يها ها و ملت دولت

 يها امدي)، ابعاد و پييآب و هوا راتييد شد تا بحران مذكور (بحران تغعمال موجب خواه ،ييحكمروا

 .رديرا به خود بگ يگسترده تر

 يِدنيو د بايز يها از كشور يشمار ،يالديم يتابستان سال جار: «سدينو يرابطه م نيدر ا يسيپال نيفار

 يحرارت هوا به نحو قابل توجهدوره: درجه  نيرو به رو شدند. در ا سابقه يب ييبا گرما انهيمنطقه خاورم

در  يا گسترده يها يشد، آتش سوز ديتشد يخشكسال افت،ي شيافزا يا انهيخاورم يها در كشور

را تجربه كردند. در ماه  يتحمل رقابليغ يگرما يا انهيمختلف خاورم يها ها اتفاق افتاد، و شهر جنگل

 يدر حال نيرا به ثبت رساند. ا گراديدرجه سانت 53,2درجه حرارت  تيكو ،يالديم يژوئن سال جار

درجه  50از  شيب يدرجه حرارت زيو عربستان ن يعمان، امارات متحده عرب رينظ ييها است كه كشور

 شيافزا گراديدرجه سانت 51,5ماه بعد، درجه حرارت هوا در عراق به  كيرا به ثبت رساندند.  گراديسانت

 را به ثبت رساند. دگرايدرجه سانت 51ركورد  زين رانيو ا افتي

دو برابر  انهيروند هستند. منطقه خاورم كيها تازه شروعِ ماجرا و  آمار نياست كه ا نياز همه ا بدتر
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 يها يابيبر خالف ارز ،يالديم 2050سال  انيكه تا پا شود يم ينيب شيو پ شود يتر م گرم يجهان نيانگيم

 ياديكه تا حد ز ينيب شياند (پ دهكر ينيب شينطقه را پم نيا يِدرجه ا 1,5گرم شدنِ  تايدانشمندان كه نها

 تر خواهد شد. گرم وسيسيدرجه سل 4شده است)، تا  يابيارز زين انهيدر خاورم يخط قرمزِ زندگ

خواهد شد  يعاد يبه امر ليتبد انهيدر خاورم ييآب و هوا ديشد راتييتغ"كه  ديگو يم "يبانك جهان"

مكس  ويتيسيان". بر اساس آنچه "سوزان در طول هر سال مواجه خواهد شد منطقه با چهار ماه آفتابِ نيو ا

 ،يالديم يقبل از قرن جار اامكان دارد ت انهيمنطقه خاورم يها از شهر ياريبس"آلمان گفته است:  "پالنك

جنگ و  رينظ يبا مشكالت قايكه عم انهيسكونت شوند و منطقه خاورم رقابليكلمه غ يواقع يبه معنا

 يها جهت مقابله با بحران يآمادگ نيمواجه است، به احتمال فراوان از كمتر يا فرقه يها يريدرگ

 ."برخوردار است كنند، يم ديآن را تهد تيكه كل ينيچن نيا

به احتمال  شود، يم ميدارا و ندار تقس يها به كشور انهيمنطقه خاورم نكهيگزارش فرارو، با توجه به ا به

 تيريو عدم مد يضعف اقتصاد ليمنطقه هستند كه به دل نيا رِيفق يها كشور نيفراوان در وهله نخست، ا

رو به رو  ياجتماع دماتخ گريآب و برق و د نيتام رينظ ييها با چالش ،ييآب و هوا راتييبحران تغ

كه در نوع خود  يا نخواهند بود. مساله ديفراوان و شد يخواهد شد و عمال مردمشان قادر به تحمل گرما

 راتييكند (مخصوصا در امر مقابله با بحران تغ جاديا انهيخاورم تيكل يرا برا يفراوان يها چالش واندت يم

 ).ييآب و هوا

 ديتول زانياست كه ظرف سه دهه گذشته، م نيو آن ا رديمورد توجه قرار گ دينكته با كيراستا،  نيا در

 انيرا در م ينگران نيكه ا يا است. مساله افتهي شياز سه برابر افزا شيبه ب انهيدر منطقه خاورم ها ندهيآال

سو، و عدم ارائه  كيهوا از  درجهقابل توجه  شيكرده كه افزا جايا لگرانياز كارشناسان و تحل ياريبس

را در  انهيمنطقه، عمال خاورم نيا يها كشور يها دولت يمنطقه از سو نيدرا ياجتماع ييخدمات ابتدا

 خواهد كرد. ليمردم تبد يزندگ يده براكنن ديناام يبلندمدت به مكان



   

 

 

84 
 1400 شهريور  -) 46هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

مكس پالنك آلمان  تويسيدر ان ترانهيو مد انهيمنطقه خاورم ييِكارشناس مسائل آب و هوا "لولديجوس ل"

مساله عمال  نيگرفته است. ا يشيپ ندهيآال يها گاز دياروپا در تول هياز اتحاد انهيمنطقه خاورم": ديگو يم

 ."دهد يم شيرا افزا انهيبر منطقه خاورم ييهواآب و  راتييبحران تغ راتيتاث

درجه  50از  شيدرجه حرارت هوا عمال به ب ،يا انهيخاورم يها از شهر يدر شمار": ديافزا يم يو

 يها شهر يامكان دارد برخ رد،يانجام نگ يرابطه اقدامات موثر نياست. اگر در ا افتهي شيافزا گراديسانت

 يكه عمال برا ي. امرندتجربه كن ندهيرا در آ گراديدرجه سانت 60 زانِيبه م يدرجه حرارت يا انهيخاورم

 ."ندارند، كامال خطرناك است يو خنك كننده هوا دسترس هيتهو يها ستميكه به س ييها آن

كه  يبرخ ي(حت يا انهيخاورم يها كشور يو خنك كننده هوا، در برخ هيتهو يها ستميس ،يفعل طيشرا در

 نيشده اند. ا ليلوكس و گران تبد ييها به كاال من،يلبنان و  ه،يعراق، سور ران،يا ريثروتمند هستند) نظ

 يبا مشكالت زين ريمدت اخ ررو به رو بوده اند و د يغرب يها ميجنگ و تحر رينظ ييها ها با چالش كشور

 ير برخد يها حت كشور نيمواجه شده اند. ا يمردم و خشكسال ياجتماع يها ازين يكاف نيعدم تام رينظ

از جمله آثار و تبعات بحران  ياديز يكه تا حد يرو به رو شده اند. امر زين يموارد با اعتراضات مردم

 است. انهيمنطقه خاورم يها بر كشور ييآب و هوا راتييتغ

 يها ابانيكشور را به خ نياز مردم ا ياريقابل توجه درجه هوا در ماه گذشته، بس شيعراق، افزا در

 يها ريو آتش زدن تا ها ابانيها و خ جاده يها اقدام به مسدودساز كشور كشاند. آن نيا مختلف يها شهر

احاطه  شدند، يكنترل م يتيامن يها رويبرق را كه توسط ن يها روگاهياز ن ياريكردند و عمال بس كيالست

 كردند.

برق در  يقطع زانيم نيشترياز نفت و گاز است، با ب يغن يا شهر بصره در عراق كه منطقه نكهيا بيع نكته

اعتراضات مردم عراق در رابطه با تبعات مساله گرم شدنِ  يرو به رو بوده و عمال به مركز اصل ريمدت اخ

مردم شده)  يانرژ يها ازين نيامبرق در ت يها روگاهين يكشور (كه عمال موجب ناتوان نيهوا در ا ندهيفزا
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 نيدر پسِ بحران تام ليدل نيمهمتر ،ياسيس يثبات يه باز كارشناسان معتقدند ك ياريشده است. بس ليتبد

 برق در عراق است. يانرژ

دست و  زين گريكه با هزاران مشكل د ها يلبنان ،ي. در ماه جارميمشابه بوده ا يا شاهد مساله زيلبنان ن در

كشور آن هم  نيا يخود در مواجهه با بحران انرژ ياسيعمال با چالش انفعال نخبگان س كنند، يپنجه نرم م

 رو به رو شده اند. افته،ي شيدر لبنان افزا يا سابقه يهوا به صورت ب يكه گرما يطيدر شرا

 يكشور ناتوان شد و تبعات بحران نيا يبرا يسوخت كاف نيپس از آنكه دولت لبنان از تام ريمدت اخ در

از  يور را دربرگرفت. برخكش نيا زين يا گسترده يها و هرج مرج يمساله خود را نشان داد، ناآرام نيا

 نيحمله كردند، و در ع رقب ديتول يها رويبه ن گريد يرا غارت مردند، برخ يسوخت يها مردم لبنان تانكر

و احتكار در  يقانون يكشور حاضر شدند تا از ب نيا يها نيدر پمپ بنز زيلبنان ن يتيامن يها رويحال، ن

 كنند. يريها جلوگ آن

كامال  ي، امر1990كشور در سال  نيا يجنگ داخل انيق در لبنان پس از پاسه ساعته بر يها يخاموش

 تر يطوالن زيدر لبنان ن ها ي، خاموش2019كشور در سال  نيا يحال از زمان بحران اقتصاد نيبوده با ا يعاد

 12در . برند يبرق بهره م ديلتو يها برق خود از ژنراتور ازين نيتام يلبنان برا يها شده اند و اغلب بخش

كشور  نياختصاص داده شده به سوخت در ا يها ارانهيلبنان  يبانك مركز ،يالديم يآگوست سال جار

رو به  ياساس يبا چالش زيبرق مردم لبنان ن ديتول يخصوص يها را حذف كرد و عمال موجب شد تا ژنراتور

 رو شود.

مردم لبنان عمال مجبور شده اند تا با  از ياريگسترده لبنان را فراگرفتند و بس يها يراستا، خاموش نيا در

رو به رو  يا هوا و خنك كننده هيكشور، بدون استفاده از هرگونه دستگاه تهو نيسابقه در ا يب يگرما

روز به روز بر دامنه مشكالت  در لبنان، عمال يو اقتصاد ياسيثبات قابل توجه س يهمه، ب نيشوند. با ا

 .گذارد يتنهاتر م ،ييآب و هوا راتييا در برابر بحران تغها ر و آن ديافزا يكشور م نيمردم ا



   

 

 

86 
 1400 شهريور  -) 46هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

مناطق  انيم ياجتماع-يعمال شكاف اقتصاد زين هيسور 2011تا  2006 يها سال انِيم يها يخشكسال

به  لگران،ياز ناظران و تحل ياريكرد و در نوع خود و به زعم بس ديكشور را تشد نيا ييو روستا يشهر

كشور با ائتالف  نيا ريجنگ چند سال اخ من،يشد. در  ليتبد هيسور يشروع جنگ داخل يمحرك اصل

 كرده است. ديرا تشد منيعمال بحران آب در  يسعود

از هر زمانِ  شيكشور را ب نيقابل توجه در حال خشك شدن هستند و ا يبا سرعت مني ينيرزميآب ز منابع

 نيمتر مكعب است كه ا 120هر سال تنها  يبه ازا منيسهم سرانه آب در  زاني. مكنند يتر م تشنه يگريد

است. در طول دهه گذشته،  زيناچ قتايمترمكعب است، حق 7500كه  يجهان نيانگيبا م سهيدر مقا زانيم

 قرار داده است. بيخود را هدف آس نيريباال منابع آب ش يبا سرعت مني

آورد، عمال غرق  يعامل و گفتگو روآنكه در مورد استفاده از منابع مشترك، به ت يبه جا انهيخاورم منطقه

در  ها يو ناكارآمد يغرب يها ميجنگ، تحر رينظ يوجود مسائل دياست. بدون ترد يريدر جنگ و درگ

بحران  يها بيبا آس بلهها جهت مقا منطقه و مردم آن يها كشور يرا برا يبد اريتبعات بس ،ييامر حكمروا

 به همراه خواهند داشت. ييآب و هوا

 كند يمردم رو به رو م يها را با مشكل فقر و آوارگ عمال كشور انه،يدر منطقه خاورم يريو درگ جنگ

 ديرا تشد ييآب و هوا راتييها در برابر اثرات و تبعات بحران تغ آن يريپذ بيمساله آس نيكه هم

جهه با جهت موا تامكانا جيها در بس ها و دولت عمال توان و منابع كشور زين ياسيس يثبات ي. بكند يم

 .»دهد يمساله را كاهش م نيجهت مقابله با ا يگذار هيو سرما ييآب و هوا راتييتغ رينظ يبحران
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خبرگزاري تابناك مورخ  – نيگر زم مشاهده يها با ماهواره يخشكسال شيپا

10/06/1400 

 

 رود يامروز به شمار م يايمشكالت دن نيتر از مهم يكي يو كم آب يكه بحران خشكسال ييآنجا از

بحران و كاهش اثرات مخرب  نيا تيريدر مد يراهكار مؤثر تواند يسنجش از دور م ياستفاده از فناور

 آن باشد.

 
 

از جمله چند  يمنحصر به فرد يها يژگيو سنجش از دور با يبه نقل از مهر، فناور» تابناك«گزارش  به

 يمؤثر اريبس يفن يها تيو محدوده تحت پوشش آن، ظرف يربرداريباال در تصو يبودن، تواتر زمان يفيط

 دارد. يانسان يها تيو فعال يعيطب يها طيمح يپارامترها شيدر پا

 يها در مورد لكه توان يم يا ماهواره ريتصاو يها تيسنجش از دور و قابل يفناور يريبا بكارگ امروزه
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 رهيذخ يابيها، ارز فسفر در تاالب زانيم ل،يكلروف زانيها، برآورد شاخص سطح برگ و م سطح آب ينفت

 كرد. مطالعههوا،  يبارش و ابرناك يريو امكان اندازه گ يمدل بارش تجمع نيكربن جنگل، تخم

 ستيمطالعات ز ،يسامانه اطالعات مكان يساز ادهيسنجش از دور در پ يفناور يها ييحال توانا نيهم در

 شيگرد و غبار در اتمسفر و پا زانيم تيوضع ها، يآتش سوز يا ماهواره شيپا ها، ستميو اكوس يطيمح

 گوگرد، اثبات شده است. دياكس يو د تروژنين دياكس يغلظت د نيانگيم

رسوبات و ذرات  زانيم شيپا ن،يسطح زم يدما يريگ درختان جنگل، اندازه يبرآورد حجم سرپا يحت

در  يكاربر راتييتغ شيپا ،ييگرما نيزم ايمنابع ژئوترمال  شيو پا ييشناسا ،يسطح يها معلق در آب

از دور  نجشس يها با استفاده از داده ييزا ابانيب شيو پا يوضع هوا و هواشناس ينيب شيها، پ جنگل

 است. ريپذ امكان

 ارينقش بس تواند يم يهر كشور يو سنجش از دور برا ييفضا يها يرشد و توسعه فناور ليدل نيهم به

 شيپ ،يقابل مطالعه، بررس ،يميو اقل يطيمح يپارامترها يتمام يفناور نيكند و با استفاده از ا فايا يمؤثر

 خواهد بود. يو مدل ساز ينيب

 

 شود يوارد م ياز دور به معضل خشكسال سنجش

و  رود يامروز به شمار م يايمشكالت دن نيتر از مهم يكي يو كم آب يكه بحران خشكسال ييآنجا از

راهكار  تواند يسنجش از دور م يها دارد، استفاده از فناور بوم انسان ستيو ز يبر زندگ ياثرات مخرب

 يمختلف يها لكشورها مد ليدل نيبحران و كاهش اثرات مخرب آن باشد. به هم نيا تيريدر مد يمؤثر

 در دستور كار قرار داده اند. را يفناور نيا يرياز به كارگ

 افتيخواهد  شيدرصد افزا 50از  شيب 2040آب احتماالً تا سال  يجهان ياعالم سازمان ملل، تقاضا طبق

 شيب 2050از منابع آب تا سال  يبهره بردار يكه در صورت تداوم روند فعل دهد ينشان م زيو مطالعات ن
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 قرار خواهند گرفت. ديدش يجهان در معرض تنش آب تيدرصد از جمع 42از 

ها، ثابت بودن منابع  بارش زانيبودن م نييكه با توجه به پا دهد ينشان م زين رانيانجام شده در ا يها يبررس

خشك و  ،ينيرزمياز منابع آب ز يبهره بردار ديآب، تشد يو رشد تقاضا تيجمع شيكشور، افزا يآب

ر، بروز بحران آب و يپذ دياز منابع آب تجد درصد 86از  شيو مصرف ب ينيرزميشور شدن منابع آب ز

 .ستيدور از انتظار ن يو خشكسال يتنش آب

كشور از جمله  يمنابع آب شيپا يراهكارها برا نياز بهتر يكيبتوان گفت كه  ديوجود شا نيا با

 يوانمنداستفاده از ت ،يمنابع آب نهيبه تيريمد زيو ن زيآبر يها حوضه يها و به طور كل ها، تاالب رودخانه

 يها در بازه يمتوال يربرداريتصو ع،يوس يپوشش مكان يبرا يا ماهواره ريسنجش از دور و تصاو يفناور

 است. نييپا اريبس نهيبه اطالعات با هز يكوتاه مدت و سهولت دسترس يزمان

 

 است افتيقابل در يا ماهواره ريكه از تصاو يديمف اطالعات

 ياطالعات يها هيال تواند يم يمرتبط با خشكسال يها دهيپد يو زمان يمكان شيسنجش از دور با پا يفناور

 ،يهواشناس ست،يز طيمح يها مرتبط با حوزه يها سازمان اريمعضل در اخت نيا شيدر حوزه پا يديمف

 قرار دهد. رهيبحران و غ تيريمد

 ،ياهيپوشش گ تيوضعهوا،  يدما نيبارش، تخم زانيبه برآورد م توان يم ياطالعات يها هيال نيجمله ا از

 يو مراتع و مساح يجنگل ياراض راتييتغ يرطوبت خاك، مساح نيتخم ن،يسطح زم يدما نيتخم

 ،ينيرزميو ز يسطح يها آب يفيو ك يكم راتييروند تغ ،يآب يها ها و بدنه تاالب يها پهنه راتييتغ

 يها در حوضه ينسانا يها تيفعال يها و حت آن يو حجم يسطح راتييو روند تغ البينحوه كنترل س

 نامناسب كشت و مصرف آب اشاره كرد. يو الگوها ينامناسب كاربر راتييو تغ زيآبخ

ماهواره سنجش از دور به صورت  18 يها داده رانيا ييسازمان فضا سيرئ يبرار يگفته مرتض طبق
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 يها را به سازمان آنها توان يها م داده نيو با پردازش ا رديگ يها قرار م آپ استارت اريروزانه در اخت

 ارائه داد. يمتقاض

 

 با ماهواره ييزا ابانيو ب يعيمنابع طب بيتخر شيپا

 ييزا ابانيو ب شود يمحسوب م تيبشر يبرا يجد يدياز نقاط جهان، تهد ياريدر بس يعيمنابع طب بيتخر

 يبه نحو است. يآن به سمت خشكسال تيو هدا يعيمنابع طب بيمراحل در تخر نيتر ياز بحران يكي زين

در حال توسعه از جمله كشور ما  ياز كشورها ياريمعضل، بس كيبه عنوان  دهيپد نيكه در حال حاضر ا

 كرده است. ريرا درگ

تا  يشدن اراض يابانيكرده كه ب ينيب شي) پUNCCD( ييزا ابانيمبارزه با ب يسازمان ملل برا ونيكنوانس

نفر از مردم جهان به طور  ونيليم 750و  ميطور مستق نفر به ونيليم 250از  شيب يزندگ ي، رو2050سال 

 .گذارد يم ريتأث ميرمستقيغ

 ابانيآن در معرض ب يها از عرصه ياريواقع شده و بس نيدر كمربند خشك زم زيكه كشور ما ن ييآنجا از

از سنجش  يو فناور يا ماهواره يها داده تيكه با استفاده از ظرف رسد يبه نظر م يهستند، ضرور ييزا

و  يبرون رفت از معضل خشكسال يبرا يا نهيبه تيريو مد ها استيشود و س ييشناسا دهيپد نيدور، ا

 اتخاذ شود. ييزا ابانيو ب يمنابع آب بياز تخر يريجلوگ

از  ييزا ابانيب يندهايفرآ صيدر تشخ ييباال ييتوانا يياياطالعات جغراف ستميسنجش از دور و س يفناور

به  تواند يدارد كه م ياراض يرطوبت خاك و كاربر زانيم ن،يسطح زم يدما ،يهايپوشش گ رييجمله تغ

مراتع و  ها، از جمله ستاد بحران كشور، سازمان جنگل نفعان ياز بهره برداران و ذ يكمك برخ

 .ديايب يو جهاد كشاورز ستيز طيسازمان مح ،يزداريآبخ

 بيآس زانينقشه م هيته ،ييزا ابانيطالعات بدر م يا ماهواره ريتصاو ياز كاربردها يكي گريد يسو از
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 ينيب شيو پ هيشدن، ته يابانيدر مطالعات ب نياست. همچن ييزا ابانيب دهيمناطق مختلف به پد يريپذ

 يزيتواند جهت برنامه ر يها م نقشه نياست كه ا ريبا استفاده از سنجش از دور امكان پذ سكيمناطق پر ر

 حوزه كمك كند. نيا رانيخصصان و مدمناسب به مت يها ميو اتخاذ تصم

 

 كنند يم شيرا پا يخشكسال ن،يمشاهده گر زم يها ماهواره

در گفتگو با خبرنگار  رانيا ييالملل سازمان فضا نيب يها يمعاون مركز روابط و همكار يدونيفر فاطمه

در سطح  رانياكه  يو اقدامات يخشكسال تيريمد يسنجش از دور برا يفناور يها تيقابل حيمهر به تشر

 .پردازد يحوزه انجام داده است م نيدر ا يالملل نيب

ارائه اطالعات  تيدست، قابل نييمختلف از باالدست تا پا يها در حوزه ييفضا يفناور ،يگفته و به

سنجش از دور  يها و ساخت ماهواره يبه طراح يفناور نيرا دارد. حوزه باالدست ا مياقل طيدرباره شرا

 ريتصاو نيكه ا تاس ييها و داده ها يدست مربوط به استفاده از خروج نييپا يها حوزهگردد و  يبازم

 .دهند يما قرار م اريدر اخت يا ماهواره

 ييفضا يدر حوزه باالدست فناور كينزد ندهيكشور ما در تالش است كه در آ نكهيبر ا ديبا تاك يدونيفر

ادامه داد: اما در  م،يابيدست  يساز يبه تجار م،يكه هم اكنون اقتدار خودمان را در آن ثابت كرده ا

به  يا ماهواره رياو. چرا كه هم اكنون تصستين ييبه خودكفا يازين ييفضا يدست فناور نييحوزه پا

 يبرا توان يم تاهايد نيهمه كشورها قابل استفاده است. از ا يوجود دارد و برا ايدر دن تايد گيصورت ب

 هم استفاده كرد. ليو س يمخاطرات خشكسال تيريمد

 يها ماهواره رنديگ يكه در مدار قرار م يسنجش يها ماهواره نكهيا انيبا ب رانيا ييسازمان فضا معاون

 يستگاههايو به ا افتيمشخص در يزمان يها در بازه نيرا از سطح زم يريهستند و تصاو نيمشاهده گر زم

است كه  نيا ها داده نيمنحصر به فرد ا يها يژگياز و يكيخاطرنشان كرد:  كنند، يمخابره م ينيزم
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منطقه داشته باشند. به  يو كشورها رانياز جمله پوشش كامل از كل ا نيپوشش كامل از كره زم توانند يم

 نيتوسط ا يقرار داده است به راحت ريكه منطقه را تحت تأث يخشكسال ايگرد و غبار و  دهيعنوان مثال پد

متحمل  شتريكشور ب يها كدام استان يا ماهواره ريبا تصاو ميبدان ميبخواه هنكيها قابل رصد است. ا ماهواره

 است. ريقرار دارند، امكان پذ يتيدر چه وضع هيهمسا يشده اند و كشورها يخشكسال دهيپد

كه در آن مورد  يرا دارند و بنا به تكنولوژ نيپوشش كامل سطح زم تيها قابل ماهواره نيگفت: ا يدونيفر

 يمثال برا يدارند. برا زيرا ن يربرداريتكرار تصو تيداشته و قابل ينيينسبتاً پا نهيهز رد،يگ ير ماستفاده قرا

مورد نظر را ارسال  ريمنطقه تصو كي درروز  كيكرد كه دو بار در  ميتنظ طور نيا توان يماهواره م كي

 شما قرار دهد. اريتاطالعات را در اخ نيا تواند يدقت و سرعت نم نيبا ا يگريد يفناور چيكند؛ ه

ها توسط  پردازش يسر كيشد  افتيمدنظر در يا ماهواره رياضافه كرد: پس از آنكه تصاو يو

خواهند  ليبا ارزش افزوده تبد ييها خام به داده يها داده نيو ا شود يانجام م ريتصاو نيا يمتخصصان رو

بحران كه با  تيريشناسان سازمان مدمثل كار يمختلف را دارد. برا يها استفاده در حوزه تيشد كه قابل

 استفاده كند. تاهايد نياز ا توانند يمواجه هستند م ليس اي يخشكسال دهيپد

 تيريمد ،يمانند هواشناس ييها سازمان در تعامل با سازمان نيا يديبه نقش كل رانيا ييسازمان فضا معاون

را  ازيمورد ن يا ماهواره يها راساس دادهكشور اشاره كرد كه امكان ارائه خدمات ب يبحران و نقشه بردار

 يها كشور از كانال يرا برا مناسب يا ماهواره يها ها فراهم كرده است و گفت: ما داده سازمان نيا يبرا

 گياستفاده از ب زيو ن ييباالدست فضا يفناور تياست كه با تقو نيمان ا ي. سعميكن يم نيتأم يالملل نيب

 .ميها قرار ده سازمان نيا اريمناسب را در اخت يها داده ،ييفضادست  نييپا يدر فناور تايد

 

 است ريها امكان پذ سازمان يبرا ييفضا يها داده سفارش

ها قابل  مدنظر سازمان يها خيتار يو به روز برا يبه صورت آن يا ماهواره يها داده نكهيا انيبا ب يدونيفر
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دو روز بعد از  خيتار يرا برا يا داده ماهواره افتيدر تواند يم يمثال هر سازمان يارائه است، ادامه داد: برا

 شيمخاطرات را پ يبرخ تواند يم يفناور نيمشخص سفارش دهد. ا يياينقطه با مشخصات جغراف كي

مثل  ها دهياز پد يبرخ ي. اما براستين ريلرزه امكان پذ نيمانند زم يمخاطرات ينيب شيكند؛ البته پ ينيب

 وجود دارد. تيقابل نيو كمبود آب، ا يمنابع آب تيريمد ايو  يخشكسال

محصوالت  يبرا يهشدار كمبود منابع آب ستميكرد: س حيتصر رانيا ييمقام مسئول در سازمان فضا نيا

بر  ياست. كمبود منابع آب يا ماهواره ريتوسط تصاو ينيب شيپ يها تيقابل گرياز د يكشاورز كياستراتژ

 ريش تصاويبا پا توان يوجود م نياست و با ا رگذاريتأث يورزمحصوالت كشا يعملكرد و بازده

 زانيكه م افتيدست  يتيريو مد يمدل عملكرد كيساله، به  10 اي 5 يبازه زمان كيدر  يا ماهواره

حدود،  نيشده، مشخص كند و به كشاورز در مورد كاهش ا فيرا مطابق با حد آستانه تعر اهيگ يسالمت

 اطالع و هشدار دهد.

 

 ييفضا يبا فناور يخشكسال تيريمد يكشورها برا شتال

سازمان  نيا يالملل نيب يها به برنامه رانيا ييالملل سازمان فضا نيب يها يمركز روابط و همكار معاون

 يي: سازمان فضاديگو ياشاره دارد و م يخشكسال تيريدر جهت مد ييفضا ياز فناور يبهره بردار يبرا

مانند سازمان  يالملل نيب يها را با سازمان يسنجش از دور در كشور، تعامالتحوزه  يبه عنوان متول رانيا

و » چارتر«مانند  ييها (اپسكو) دارد و در برنامه هيانوسيو اق ايآس ييفضا يها يملل متحد و سازمان همكار

را  ريها تصاو سازمان نياز كانال ا ميكه بتوان كند يامكان را فراهم م نيتعامل ا نيحضور دارد. ا »درياسپا«

در كشور اتفاق  يا كه مخاطره يزمان يبرا گانيصورت كامالً را بهو  يمكان كيتوان تفك نيبا باالتر

 .ميريبگ اريزمان ممكن در اخت نيتر و در كوتاه ازيدر منطقه مورد ن افتد يم

 تهيركميز از يكي يبرگزار هيدر حاش شيسال پ ميو ن كياز حدود  رانيا ييگفت: سازمان فضا يدونيفر
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 يجو (كوپوس)، درخواست برگزار يماورا ياز فضا زيسازمان ملل متحد در حوزه استفاده صلح آم يها

 قيرا از طر» يمنابع آب تيريسنجش از دور در مد ياز فناور يو بهره بردار يخشكسال تيريكارگاه مد«

بوده كه با  نيئه داد. هدف اجو سازمان ملل ارا يماورا يدفتر امور فضا ركليوقت ارتباطات به دب ريوز

حل بحران داشته باشد. بر  يبرا ييفضا يابعاد فناور نييدر تب ينقش فعال رانيتوجه به دغدغه كشورها، ا

با حضور  نيامسال و به صورت آنال ردادماهدر اواسط م رانيا ييكارگاه توسط سازمان فضا نياساس ا نيا

 د.عضو و متخصصان سازمان ملل برگزار ش يكشورها

در تهران با  يكارگاه آموزش 2016سال  يعني شيسال پ 5در حدود  زين نياز ا شيپ نكهيا انيبا ب يو

كوپوس و با توجه به  يو گرد و غبار با همكار يخشكسال تيريدر مد ييفضا يموضوع استفاده از فناور

بحران  نيكرد: ا انرنشوجود دارد، برگزار شده بود، خاط انهيكه در حال حاضر در منطقه خاورم يآب ازين

 ني. بنابراشود يهم م ايدن يكشورها ريسا زيو ن هيهمسا يتنها مختص كشور ما نبوده و شامل كشورها

در  ييفضا ياستفاده از فناور يمضمون و با عنوان كل نيبا هم يشد تا كارگاه نيبر ا ميمجدداً تصم

 .ميداشته باش رانيدر ا يو منابع آب ليس ،يخشكسال تيريمد

 ل،يحوزه س 3كه در حال حاضر در كشور ما در  يمل يها تيظرف انيبا ب رانيا ييسازمان فضا عاونم

كه در حال حاضر نقش برجسته  يو محققان ديوجود دارد به حضور مجموعه اسات يو منابع آب يخشكسال

 ايدر دن ليس وو گرد و غبار  يدارند و جز عناصر شناخته شده در حوزه خشكسال يالملل نيدر مجامع ب يا

 ياز فناور يو بهره بردار يخشكسال تيريكارگاه مد«كارگاه اشاره كرد و گفت: در  نيهستند در ا

 اتيو انتقال دانش و تجرب ها ليامكان فراهم شد تا از پتانس نيا »يمنابع آب تيريسنجش از دور در مد

كه در  ييمتدها نياز آخر نيچنماستفاده شود و ه يغرب يايو منطقه آس هيهمسا يكشورها يكشور ما برا

 .ميآگاه شو شود يم يبهره بردار يعيمخاطرات طب نيا تيريمد يبرا ييفضا يحال حاضر از فناور

رتبه  نيكشور كه در باالتر 48از  يو خارج يداخل دينفر از اسات 377از  شيبا اشاره به حضور ب يدونيفر
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كارگاه، خاطرنشان كرد: در  نيداشته اند در ا تيفعال يعيمخاطرات طب تيريسازمان ملل در مد يها يبند

 يايآس ،يو جنوب يشمال يكايو آمر ييقايآفر ياروپا، كشورها هياز اتحاد يكارگاه ارائه مقاالت نيا

 مختلف صورت گرفت. يها يدر دسته بند سيكانادا، سوئد و سوئ ن،يچ ،يغرب

 
 

 يعيطب يايبال تيريمد يسازمان ملل برا دريدر برنامه اسپا رانيا حضور

سازمان ملل خبر  دريمشاركت فعال در برنامه اسپا يبرا رانياز اهتمام ا نيهمچن رانيا ييسازمان فضا معاون

 .دهد يم

 يايبال تيريدر مد ييفضا ياست كه به منظور سهولت استفاده از فناور يا برنامه SPIDER برنامه

شده  فيتعر ايپس از وقوع بال عياكنش سرو زيقبل از وقوع حوادث و ن يآگاه شياز جمله پ يعيطب

در  ريدرگ يها در همه كشورها و سازمان نانياطم جاديا SPIDER تيمأمور گرياست. به عبارت د

 يايبال تيريدر تمام مراحل مربوط به مد هيفضاپا يها به خدمات و داده يدر دسترس يعيطب يايحوزه بال
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 است. يسنجش از دور و ناوبر ،يمخابرات يها وارهماه قيو بعد از وقوع) از طر ني(قبل، ح يعيطب

به عنوان  رانيا ،يغرب يايو آس انهيخاورم يبرا يموضوع منابع آب تي: با توجه به اهمديگو يم يدونيفر

به كار گرفته  يا ژهي) اهتمام وUN-SPIDERسازمان ملل (  دريبرنامه اسپا يا منطقه ياز دفاتر حام يكي

قصد  ،ييفضا يفناور وزهكشور در ح يها يبا توجه به توانمند رانيا ييفضارو سازمان  نياست و از ا

 منطقه نقش هماهنگ كننده داشته باشد. يكشورها يمخاطرات برا تيريدارد در قسمت مد

سنجش از  يفناور يريدر بكارگ شرويبه عنوان كشور پ رانيبر قصد ا ديبا تاك رانيا ييسازمان فضا معاون

 رانيا ييكه در منطقه وجود دارد سازمان فضا يآب ازياضافه كرد: با توجه به ن ،يآب منابع تيريدور در مد

 نيب يرا به خوب اتيتجربكرده تا انتقال دانش و  فيمشترك تعر يها پروژه يسر كيدارد كه  ليتما

كشورها  ريسا يكشور برا يها تياست كه حتماً از ظرف ني. برنامه ما اميداشته باش هيهمسا يكشورها

در كشورمان  ها تياز امكانات و ظرف يبهره بردار ياستفاده شود و در كنار آن از تعامالت سازمان ملل برا

 .مياستفاده كن زين

حوزه در  نيدر ا انيو دانش بن يبخش خصوص ياست كه از توانمند نيما ا يها از برنامه يكيگفت:  يو

در  يبر توسعه و تعامل بخش خصوص يمبن رانيا ييسازمان فضا كردي. رومياستفاده كن يالملل نيسطح ب

و باعث  ميكن قيرحوزه را تز نيدر ا ييدر صنعت فضا يبازارساز ميخواه ياست. ما م يالملل نيب اسيمق

 .ميشو يالملل نيب اسيآن در مق ييرشد و شكوفا

ز دور در سنجش ا ياز فناور يو بهره بردار يخشكسال تيريكارگاه مد«در  نكهيبا اشاره به ا يدونيفر

را به عنوان راهكار و  يخود، مقاالت كياستراتژ تيمختلف بنا بر موقع يكشورها »يمنابع آب تيريمد

كارگاه مركز  نيمثال در ا يارائه دادند، گفت: برا يبرون رفت از بحران خشكسال يبرا يبرنامه عمران

نداشت بلكه  يو علم كالينداشت كه تنها جنبه تك يموفق اريارائه بس نيكشور چ يمقابله با خشكسال

با  ميدر كنار هم قرار ده ،ياسالم يجمهور شنهاداتيرا در كنار پ شنهاداتيبود كه اگر آن پ يشنهاداتيپ
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و  يالملل نيكرد و با تعامل ب اجپروژه مشترك از آن استخر كي توان يم ازيمورد ن يها يريگيپ

 كرد. يطراح هيهمسا يكشورها يبرادر كشور و  يحل بحران خشكسال يبرا يراهكار ،يشياند هم

سنجش از دور و تعامالت  يكشور درحوزه فناور ليپتانس ،ييمسئوالن سازمان فضا ياساس برآوردها بر

كشور  ازين يپاسخگو رد،يگ يصورت م يا ماهواره يها به داده يدسترس يبرا رانيا يكه از سو يالملل نيب

مانند  ييها انكه سازم يخواهد بود در صورت يسالبحران خشك تيريو مد يمنابع آب تيوضع شيدر پا

و  ها تيظرف نيو امثال آنها از ا يوزارت جهاد كشاورز ،ينقشه بردار ،يبحران، هواشناس تيريمد

 .رنديموجود بهره الزم را به كار گ يها يتوانمند
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خبرگزاري  – شد ديتشد يجار يدر سال زراع يو تنش آب يخشكسال در استان اصفهان؛

 16/06/1400ا مورخ ايرن

 

،كاهش پوشش  يسطح ريتبخ زانيم شياستان اصفهان گفت: افزا يهواشناس ركليمد -رنايا -اصفهان

 يط يو تنش آب يخشكسال طيشرا ديت خاك سبب تشدبرف نسبت به مقدار بلند مدت و كاهش رطوب

 شده است. يجار يسال زراع

آب و  ينيب شيپ تيوضع نيآخر يبررس"با عنوان  يناريشنبه در وب بعد از ظهر سه ،يديخورش درضايحم

نُرمال در  ريگراد دما نسبت به مقاد يدرجه سانت 3تا  2 نيانگيباال بودن م ،ي، گفت: كم بارش"استان يهوا

 .تاس يجار يدر سال زراع يو تنش آب يستان و بهار گذشته، از عوامل  خشكسالزم

 يها ستگاهيدر كشور و استان حاكم شد و بر اساس آمار ا ديشد يكم بارش ،يجار يسال آب يابتدا از

درصد و نسبت  30متر بود كه نسبت به متوسط بلند مدت  يليم109بارش  يوزن نيانگياستان، م يهواشناس

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 35گذشته  به سال

سالها  نياز كم بارش تر يكيامسال،  يموجود استان ،افزود: سال آب يآمار يبر اساس داده ها يديخورش

استان با كمبود بارش قابل  يشهرستان ها  يكند و در حال حاضر تمام يسال گذشته را تجربه م 15در 

 د.نسبت به مقدار بلند مدت مواجه ان يمالحظه ا

است كه در حوضه  يمربوط به مناطق شتري،بيجار يشده در سال آب افتيدر يكرد: بارش ها جيتصر يو

 كهيرود نداشته اند، بطور ندهيبه سد زا يآب رودخانه ها و ورود يبر دب يجد يريرود نبوده و تاث ندهيزا

اهش بارش نسبت به ك نيكوهرنگ، ا ستگاهيا يرود با توجه به داده ها ندهيزا يآب يدر سرچشمه ها

 است. دهيدرصد رس 40مقدار بلند مدت محسوس تر و به حدود 

مناطق  شتريدما در ب شينشان از افزا 1400 زييپا انيدما تا پا نيانگيم تيوضع يخاطرنشان كرد: بررس يو
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 گراد فراتر از نرمال است. يدرجه سانت 1,5تا  1 نيب يمناطق شمال، غرب و مناطق مركز ژهياستان بو

 انگريدوره ده ساله ب كيدر  SPEIاستان با توجه به شاخص  يخشكسال تيوضع يكرد: بررس ديتاك يو

درصد  80كه  ياست به نحو افتهي شيمناطق اُستان افزا يدر تمام يآن است كه وسعت و شدت خشكسال

 ات ديشد يخشكسال ريبلند مدت بوده و اكثر مناطق استان درگ يخشكسال رياز مساحت استان درگ

 هستند. ديارشديبس

 ندهيآ يزييپا يدهد كه بارش ها ينشان م يفصل ينيب شيپ يمدل ها يخروج نيآور شد: آخر ادي يو

نرمال باشد و  طياز شرا شتريب يكه تداوم دوره خشكسال ميانتظار دار رو نيآغاز خواهد شد. از ا ريبا تاخ

 ت.ادامه خواهد داش زيياول پا مهيحداقل تا ن يكم بارش طيشرا

 سال بعد ادامه دارد. ورياز اول مهرماه آغاز و تا شهر يآب سال

 رود قرار گرفته است. ندهيو در كنار زا رانيمركز ا يابانيب مهين يا در منطقه اصفهان

وجود كوه صفه از  ليگرفته و در جنوب به دل ريتأث يريشهر اصفهان در شمال و شرق از منطقه كو مياقل

 است.مند  بهره يخنك تر يهوا

دارد،  يمعتدل و خشك است و مقدار بارش باران و برف به نسبت كم ياصفهان به طور كل يو هوا آب

داشته ،باعث بروز  ياديقبل كاهش به نسبت ز يبارش ها نسبت به دهه ها زانيكه م رياخ يدر سال ها

 رود شده است. ندهيزا يمقعط انيمختلف استان و جر يدر بخش ها يمشكالت
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خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي خشكسال تيريراهكار مهم در بودجه مد كيبه  يتوجه يب

16/06/1400 

 

 كشور هستند كه همواره يطيمح ستيبزرگ ز يها جزو چالش نيو فرونشست زم ليس ،يخشكسال

 ركليحال مد نيها مطرح بوده است. با ا راهكار مقابله با آن نيتر از مهم يكيعنوان  به يزداريآبخ اتيعمل

اعتبارات  در يزداريگرفتن سهم بخش آبخ دهيها از ناد سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س

 كرد. ديبخش تاك نياعتبارات ا شيانتقاد و بر ضرورت افزا يخشكسال تيريمد ژهيو

 يو آبخواندار يزداريآبخ يها طرح ياجرا تيبر اهم ديبا تاك سنايپور در گفت و گو با ا نيحس ابوالقاسم

 يها تياظهار كرد: فعال نيو فرونشست زم ليس ،ياز جمله خشكسال يعيمخاطرات طب تيريدر جهت مد

و  امدهايپ از  يريشگيپ  هنيدر زم ياتيو ح ييربنايموثر، ز يجزو راهكارها يزداريو آبخ يآبخواندار

پرداخته  و به آن  رديمورد توجه قرار گ شيپ از  شيب دياست كه با يعياز مخاطرات طب يخسارات ناش

 شود.

 

 گذرد يم يو آبخواندار يزداريتوسعه آبخ رياز مس يخشكسال تيريمد

كشور ما از  ميدر اقل يخشكسال تيريدر كشور گفت: مد يخشكسال تيدر ادامه با اشاره به حاكم يو

از  نهيبه يبردار  و بهره ها رساختيز نيو بدون توجه به ا گذرد يم يو آبخواندار يزداريتوسعه آبخ ريمس

كه در  يزداريخآب يها .  طرحمييآ قيفا يبر تبعات خشكسال يبه شكل مطلوب توان ينم ينزوالت جو

 يموثر يها از راه يكي يدارو آبخوان يزداريكه آبخ دهد يشده نشان م ييمناطق مختلف كشور اجرا

 تيكرد و در زمان حاكم رهيمازاد را ذخ يها بارش يبه كمك آن در دوران ترسال توان ياست كه م

 تيرساند. با تقو حداقلرا به  يتبعات خشكسال  از حداقل بارش يور و بهره نهيبه تيبا هدا يخشكسال



   

 

 

101 
 1400 شهريور  -) 46هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يها رساختيبه كمك ز ميا توانسته يكسالخش طيخشك در شرا يها ها در استان قنوات و چاه يمنابع آب

 .ميكن يرا با حداقل خسارات سپر يبحران خشكسال يو آبخواندار يزداريآبخ

را  يمتعدد يها برنامه 1400ها افزود: در سال  سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

ها را از محل  از آن يبخش ييجراا اتيو عمل فيدر سطح كشور تعر يو آبخواندار يزداريدر حوزه آبخ

كشور و  يزهايآبخ عياما با توجه به گستره وس ميا ها آغاز كرده در سطح استان يعموم يمنابع درآمدها

 يزداريآبخ اتيكرده، عمل ريمناطق كشور را درگ يتمام بايكه امسال تقر ياز خشكسال يمشكالت ناش

 يتر شكل موثرتر و گسترده به ميخصوص است تا بتوان نيادر  ژهيمنابع و تيو تقو شترياعتبارات ب ازمندين

 .ميرا ادامه ده تيفعال نيا

 

 در نظر گرفته نشد يخشكسال تيريدر اعتبارات مد يزداريآبخ يبرا يسهم

و رفع مشكالت كشاورزان در  يخشكسال تيريمد يبرا ژهياعتبار و صيپور با اشاره به تخص   نيحس

به  يمقابله با خشكسال يبرا يتومان ارديليم 1500اظهاركرد: اعتبار دولت دوازدهم  يانيپا  يروزها

 يبرا يسهماختصاص داده شد اما متاسفانه  يوزارت جهاد كشاورز رو،ياز جمله وزارت ن ييها دستگاه

 و تا به امروز اختصاص داده نشده است. ينيب شيپ اعتبارات  نياز محل ا يزداريآبخ

كرد: ضرورت دارد كه در دولت  ديها تاك سازمان جنگل يدار خوانو آب البيدفتر كنترل س ركليمد

در نظر گرفته شود، با توجه به  يخشكسال ژهيو يچنانچه اعتبار زانير و برنامه رانيگ ميتصم زدهميس

اعتبارات الزم را به  يخشكسال تيريدر جهت مد يو آبخواندار يزداريآبخ تيو ضرورت فعال تياهم

و كاهش  ليتحقق خواست مردم و تعد يرا برا ياقدامات الزم و موثر ميبتوان كنند تا تيبخش هدا نيا

 .ميدر سطح كشور انجام ده يخشكسال يامدهايپ خسارات و 

ساالنه پنج درصد قنوات كشور را تحت  ميادامه داد: اگر منابع و اعتبارات ما اجازه دهد، قصد دار يو
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متعدد آماده اجرا از جمله طرح  يها طرح نيهمچن ميهقرار د يو آبخواندار يزداريآبخ يها پوشش طرح 

در سال  يكشاورز يها چاه يمنابع آب تيتقو يها در راستا بر عرصه آبخوان البيپخش س و  يآبخواندار

.  ميكن ييسطح كشور را اجرا زيآبخ يها مطالعه شده در حوزه يها و طرح ديتول يبانيپشت و  ديرونق تول

 يكشاورز ديتول يداريپا حاكم بر كشور به كمك  يآب و كم يخشكسال طيشرا در توانند يها م طرح نيا

و  يعيطب يها و به حفظ تعادل و توازن عرصه نديآ يريو مناطق عشا ييروستا يها گاه سكونت يداريو پا

 كمك كنند. ها ستمياكوس

 يگذار هيسرما يبحران و جبران خسارت در كشور به سو تيرياز سمت مد ديپور اضافه كرد: با  نيحس

از اقدامات  يو آبخواندار يزداريآبخ اتي. عملميحركت كن سكير تيريدر جهت كاهش خطر و مد

است. چنانچه منابع  ليو هم در حوزه س يهم در حوزه خشكسال سكير تيريمد يدر راستا ييربنايز

 يها تيلكشور فعا زيآبخ يها هكتار از سطح حوزه ونيلياز دو م شيمحقق شود امسال در ب يالم

 .شود يانجام م يو آبخواندار يزداريآبخ

 

 كشور زيآبخ يها درصد حوزه 20در  يو آبخواندار يزداريآبخ يها طرح يو اجرا مطالعه

سه سال گذشته باعث  يط ياز صندوق توسعه مل يزدارياعتبارات به بخش آبخ قيتزر نكهيا انيبا ب يو

كه از  ييها يماندگ  حال عقب نيشده است، گفت: با ادر كشور  يزداريآبخ يها تيفعال يدر اجرا عيتسر

 يعنيكشور  زيآبخ يها عرصه عيسطح وس طور نيگذشته انباشته شده و هم يها توسعه در دهه يها برنامه

 نيا يباعث كند شدن سرعت اجرا -است  يزداريآبخ اتيعمل ياجرا ازمنديكه ن -هكتار ونيليم 125

 است.در مناطق مختلف كشور شده  اتيعمل

موجود تاكنون  يها، براساس آمار رسم سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليگفته مد به

درصد از  20 يعنيهكتار  ونيليم 30در حدود  يو آبخواندار يزداريآبخ يها طرح يمطالعه و اجرا
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تالش شود تا  ديت. باانجام شده اس يمتفاوت يها مختلف با نسبت يها كشور و در استان زيآبخ يها حوزه

و  يزداريآبخ يها پوشش طرح تحت  مدت انيم يزمان نديفرا كيكشور در  زيآبخ يها درصد حوزه 100

منابع آب در  يداريپا حفظ منابع آب و خاك،  ياقدامات هم در راستا نيتا ا رنديقرار گ يآبخواندار

 ،ياز جمله خشكسال يعيطب راتمخاط از خسارات يريشگيپ  يو هم در راستا ديو حفظ تول يآب كم طيشرا

 مثمر ثمر واقع شود. نيو فرونشست زم ليس

 يو جو يمياقل طيبنا بر شرا يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل نكهيضمن اشاره به ا انيپا پور در   نيحس

 يها تيبا محدود ريباالدست در فصول سرد و برفگ ريدر مناطق مرتفع و سردس ژهيو مناطق مختلف به

و گفت: اگر  ردك ديحوزه تاك نيموقع اعتبارات در ا به نيبر ضرورت تام شوند، يمواجه م ييااجر

سال استفاده كرد و  يروزها ياز تمام توان يم ابديموقع اختصاص  به يزدارياعتبارات در حوزه آبخ

 را در مناطق مختلف كشور انجام داد. ازياقدامات مورد ن
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سايت خبري اقتصاد آنالين مورخ  – مانيسد مسجد سل يجيخطر فرونشست تدر

16/06/1400 

 

 خيب مان،يسد مسجدسل يمتر6شده است؛ فرونشست  يبزرگ خوزستان بحران ياز سدها گريد يكي

 آورده است. انيسدها را دوباره به م نيا تيز وضعا يسد گتوند، نگران يها گوش شورابه

رودخانه  ي(گدار لندر) رو مانيمشكالت سد مسجدسل ،يبه نقل از همشهر نيگزارش اقتصادآنال به

به  يا مختار در نامه ليآبادان افشا شده است. جل ندهيكارون در شمال شرق خوزستان، حاال با نامه نما

سازمان  نيا ييهشدار داده و خواستار پاسخگو مانيد مسجدسلس بيسازمان آب و برق نسبت به تخر

 بخش نبودن و تبعات آن بر آب شور مخزن سد گتوند شد. درباره عالج

 يگنبدها ياشتباه و ساخته شدن رو ييجانما ليدل است كه به مانيسد مسجدسل دست نييگتوند در پا سد

شده بود. مختار در نامه خود گفته است:  نيشن تن نمك در مخزن آن ته ونيليم10از  شيب97تا سال ينمك

 كياستراتژ وسد حساس  نيمغار ا بياز نشست سد و تخر يحاك مانياز سد مسجدسل يافتيدر يخبرها«

 ديشد يو شور تيفيبه هم خوردن ك المال، تياز خسارت هنگفت به ب ياست؛ لذا با توجه به تبعات ناش

در  يبحران مل جاديآن تا اروندكنار خواهد بود و ا ريتأث سد كه نيا بيآب مخزن سد گتوند بر اثر تخر

 »ت موجود ارائه شود.ياز وضع يبخش نبودن آن تاكنون گزارش كامل برق كشور و عالج ديتول

 

 ساله20مشكالت 

 يريكه از زمان آبگ مانيكه فرونشست سد مسجدسل كند يم دييمعاون سازمان آب و برق خوزستان تأ

سد  يياجرا اتي: عملدهد يم حيتوض ياست. مسعود حكم دهيدر بدنه سد رس متر6آغاز شده بود به 

در  البيوقوع س ليدل به81در سال يريآغاز و آبگ رويتوسط شركت آب و ن71در سال مانيمسجدسل
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از مشكالت بدنه ازجمله فرونشست در چند  يانجام شد كه بخش مهم ييخاص و با سرعت باال طياشر

 دنبال داشت. قسمت را به

 يها از ابتدا مشكالت بدنه، برم يسازمان آب و برق شد، ول ليتحو87سد باوجود مشكالت در سال نيا

با انتخاب  ليدل نيبه هم كرد؛ يم ييو ترانسفورماتور به شكل واضح خودنما روگاهيو مغار ن نيجناح

 پونين يپنكه مشاور طراح (شركت ژا ميكرد يرا بررس يجانب ساتيسد و تاس تيوضع صالحيمشاوران ذ

 كرد. دييسد را تأ يداري) پاييكو

جناح راست سد  يها از برم ييها بخش زشير م،يكه با آن مواجه هست ياز مشكالت يكي: ديافزا يم يو

 يها هيو وجود ال ياحداث يها زهكش يگرفتگ زينامناسب اجرا شده در زمان ساخت و ن بيعلت ش به

 ياجرا ليدل به زيژنراتورها) ن يريقرارگ يها تونل( روگاهيسست در محل است. بخش مغار ن يمارن

رو و از  روبه يرس موجود در زمان ساخت با مشكالت هينشدن ال هيتخل زيسقف و ن يمهارها لينادرست م

ها و  تاندون يجذب است، منجر به جداشدگ نيكه خواص رس جذب باال و تورم بر اثر ا ييآنجا

 شد. هروگاياز سقف ن ييها در بخش مهارها ليم

 ليبه دال يو بخش يمياز نشست تحك يو ناش يعياز نشست بدنه سد طب ياديبخش ز نكهيا انيبا ب يحكم

 يها سد، بخش يبخش مطالعات عالج روي: سازمان آب و برق با جلب نظر وزارت ندهد ياست، ادامه م يفن

اصالح مغار  العات،مط نياآغاز كرد. در فاز اول 96جناح راست را از سال يها و برم يروگاهين يساختمان

بودند در دستور  دهيد بيدرصد آس90تا  باينصب شده در بدنه سد كه تقر يابزارها ينيگزيها و جا و برم

مغار  يياجرا اتياند. عمل و نصب شده ليدرصد تكم97سد تا حدود  ياكنون ابزارها كار قرار گرفت. هم

توسط 99دوم سال مهياز ن زيمطالعات بدنه ن وانجام در حال  شرفتيدرصد پ15با  زيجناح راست ن يها و برم

 هيدست آمده تاكنون نظر به جينتا ،يگفته و مشاور سد و تونل پارس آغاز شده است. به يشركت مهندس

؛ ضمن آنكه سد در  كرده است تي) را تقوparticle breakageكار رفته در بدنه( شكست مصالح به
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متر است كه خطر 10حدود  ماني) سد مسجد سلfree boardاد (قرار دارد. ارتفاع آز يداريپا طيشرا

آب در پشت سد  انيجر گر،يد يو از سو كند يم ي) را كامال منتفover topingنشست روگذر سد(

مطالعات گواه عملكرد  ياز هسته ط يبردار نمونه نيبرقرار است. همچن منيا طيكامال كنترل شده و شرا

 مناسب آن است.

: با توجه به لزوم كنترل ديگو يو م كند يم يخوددار يبخش مطالعات و عالج نهيهزاز اعالم  يحكم

داد كه  لينام را تشك متشكل از استادان و متخصصان صاحب يمطالعات، سازمان آب و برق پنل فن

 .كنند يم زيو آنال شيحاصل از مطالعات را پا جيصورت مداوم نتا به

مطالعات  ليپوسته در حال انجام است كه پس از تكم يها بخش ريمطالعات در سا يليمراحل تكم اكنون

 و اجرا خواهد شد. هيبدنه ته يبخش ها طرح عالج نشست ييو مشخص شدن علت نها

: مغار كند يم ديسد تأك دست نييپا يها مغار و احتمال شكست سد و شور شدن آب زشيدرباره ر  يو

رفع خطرات  يو برا يميسد كامال تحك يبخش عالج اتينكرده و عمل زشيعنوان ر چيبه ه روگاهين

 يدرباره شكست سد وجود ندارد. اتفاق خاص يو نگران كند ينم ديرا تهد روگاهين ياست و خطر ياحتمال

در مقابل حجم  مانيبودن حجم سد مسجدسل زيناچ ليدل به طيشرا نيسد رخ نخواهد داد و در بدتر نيدر ا

نخواهد كرد؛ ضمن  جاديبر مخزن سد گتوند ا يآن اثر سوئ هيدرصد) تخل10مخزن سد گتوند (حدود 

 يصورت شد؛ به خواهدو كنترل شده انجام  يجيصورت تدر به زين طيشرا نيسد در ا نيمخزن ا هيآنكه تخل

 نداشته باشد. دست نييپا يبر شور يريمتوجه سد گتوند نشده و تأث يكه خسارت

 

 يجيتدر فرونشست

 يخاك يسدها نياز بلندتر يكيمترمكعب،  ونيليم2,6متر و حجم  177ع با ارتفا مانيمسجدسل يخاك سد

 نيبا هدف تام مانيشهر مسجدسل يلومتريك25قائم است كه در  يبا هسته رس يا زهيكشور از جنس سنگر
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سنجش از راه دور در مركز  يها ستمياستاد س نياز ا شيساخته شده است. پ يبرقاب يمگاوات انرژ 2000

منتشر كرد، خبر از 96كه در سال يا هانوفر آلمان در مقاله زيبني) و دانشگاه الGFZ( نيمعلوم ز قاتيتحق

نشان داد  يا معتق در گزارش خود با كمك اطالعات ماهواره يسد داده بود. مهد نيا ديو تهد يداريناپا

تاج  ير رودر سال د متر يسانت13 يبيتقر زانيبه م يسال از ساخت سد، فرونشست15از  شيكه با گذشت ب

از وزن بدنه سد  يناش يها شكل رييسد بر اثر تغ دست نييپا زيدر سال در خاكر متر يسانت7سد و در حدود 

ترك در بدنه سد  جاديها منجر به ا تنش نيكرد ا ينيب شيمحقق پ نيشده است. ا جاديو فشار آب مخزن ا

 اخت.مواجه خواهد س يبا خطر جد راسد  يداريپا مدت يشود كه در طوالن

سد  ياكنون خطر اهواز اما معتقد است هم دچمرانيدانشكده علوم آب دانشگاه شه يعلم أتيه عضو

 .كند ينم ديرا تهد مانيمسجدسل

: هسته ديگو يو م داند يم» نشست ناهمگون هسته سد«را  مانيسد مسجدسل يمشكل اصل انياحد جواد

از  شيمتر فرونشست داشته كه ب4تا  ميد از نشكل شده و به پوسته فشار آورده است. س رييدچار تغ يرس

 ياست كه برا وتمعموال استاندارد نشست بسته به ارتفاع آنها متفا يخاك يحد استاندارد است. در سدها

 متر محدوده آزاد درنظر گرفته شده است.2,5-3 مانيسد مسجدسل

ندارد،  ينكند، مشكل جاديا يها اختالل بخش ريكه در عملكرد سا يفرونشست به شرط نكهيا انيبا ب يو

در محدوده مجاز باشد تا اساس سازه  دياست، اما با يسازه خاك كي نفكي: نشست، جزءالديافزا يم

 كاهش ياجرا شود. برا يبخش عالج يبرا ييراهكارها ديصورت با نيرايدچار اشكال نشود؛ در غ

اما در ساخت  يريقبل از بارگ تراكم جاديازجمله ا شود؛ ياعمال م ييراهكارها يفرونشست سازه خاك

به  يصورت گرفت و فرصت نشست كاف عيزودتر به افتتاح برسد، تسر خواستند يچون م مانيسد مسجدسل

 خود را نشان داد. يريمسئله بعد از آبگ نيآن داده نشد كه ا

د از هسته س يرو يبخش عالج اتي: عملديگو يو م كند يم ديتأك يبخش مطالعات عالج ليبر تكم انياحد
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و كمبود بودجه در  ميتحر ليدل در كنترل مشكل موفق بودند. البته به بايشروع شد و تقر شيسال پ5حدود 

ادامه فرونشست و  زا يريجلوگ يبرا كه يدرحال د؛يكار مغفول ماند و به اتمام نرس نيسال گذشته ا2

بر سد گتوند  رياز تأث يكنون نگرانا هم نكهيا انيبا ب ي. وابديمطالعات ادامه  ديرس، با يتراكم فعل يبررس

 نيا ديباشد، با يبازساز يبرا مانيسد مسجدسل هيبه تخل ازيكه ن ي: درصورتدهد يوجود ندارد، ادامه م

آن را  ميتوان يآب شور مخزن نم يحجم باال ليدل در سد گتوند به رايز رد؛يصورت آرام انجام گ كار به

صورت دشت خوزستان را با فاجعه  نيا ريدر غ رد؛يصورت گ يمالحظات ديو با ميكن يپر و خال يناگهان

نظارت  يبرا ياست و قانون يمشاوران در كشور كپ ياغلب كارها نكهيا انيبا ب اني. احدكند يمواجه م

است كه  نيا ياشكال جامعه مهندس نيتر بزرگ ميگو يضرس قاطع م ه: بكند يم حيوجود ندارد، تصر

و اختالل در عملكرد سازه ندارد.  يطيمح ستيكار خود ازجمله مشكالت ز تبعات نهيدر زم يمشاور تعهد

 يا حهيال تواند ي. البته دولت مميكه مشاور را مجازات كن ميندار زين يمرجع يخأل قانون ليدل متأسفانه به

 اضافه كند. يا مشاور) بدهد و تبصره دي(خدمات خر56ماده  الحاص يبرا

 

 كارون ياز شور ينگران ادامه

با مخالفت متخصصان و  ،يو اجتماع يستيز طيو بدون توجه به اثرات مح يافراط يساز كه سد هاست سال

ندرت رخ  باورند شكسته شدن سدها اگرچه به نيهمراه است. كارشناسان بر ا ستيز طيدوستداران مح

انسان و  ها ونيليكه ممكن است جان م يخطر ست؛ين يپوش عنوان قابل چشم چياما خطر آن به ه دهد، يم

 كند. ديرا تهد وحش اتيح
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سايت خبري اقتصاد آنالين مورخ  – ايمردم دن يبر زندگ يمياقل راتييتغ هيسا

17/06/1400 

 

در جهان  يطيمح ستيدغدغه ز نيتر از مهم يكياست كه به ها  دهه يجهان شيو گرما يمياقل راتييتغ

را موظف به كاهش  رانيجهان از جمله ا يكشورها يالملل نيب يها اساس توافق نيشده و بر هم ليتبد

كارشناسان معتقدند كه  يكرده است اما برخ يليفس يها و استفاده از سوخت يا گلخانه يانتشار گازها

 است.  بوده يزه ناكافحو نياقدامات كشورمان در ا

ممكن است به  نيدر آب و هوا و گرم شدن زم رييهرچند تغ سنا،يبه نقل از ا نيگزارش اقتصادآنال به

و  نيحركت زم ريانحراف در مس د،ينوسانات شدت نور خورش يو درپ يعيطب يندهاياز فرا يعنوان بخش

به  يليفس يها تمصرف سوخ شيو افزا يعتپس از انقالب صن مياقل  شود اما  جاديا يآتشفشان يها تيفعال

 قرار گرفته است. يانسان يها تيفعال ريتحت تاث يا ندهيطرز فزا

مراكز دفن زباله و ... باعث  ماها،يهمچون خودروها، هواپ يمنتشر شده از منابع يا گلخانه يگازها

 ييآب و هوا يدادهايوقوع رو زيو در كوتاه مدت ن شود يروند بلند مدت م كيدر  نيزم شيگرما

 دارد. يرا در پ ايدر سراسر دن يو خشكسال ليشدت س شيتر مانند افزا و نامعمول دتريشد

سازمان ملل  نامه مانيپ يپ  و در 1371از سال  يجهان شيو گرما يمياقل راتييجهان به تغ يكشورها توجه

از  يريجلوگ يبرا نيجو زمدر  يا گلخانه يمقدار گازها يدارسازيكه هدف آن پا يمياقل راتييدرباره تغ

در  سيقرار گرفت. توافقنامه پار يمورد توجه جد شيپ  از  شيدر جهان است ب ييوهوا آب يمشكالت آت

سازمان ملل  مياقل رييتغ ونيپا و در چارچوب كنوانس  ارو هيكشور جهان و اتحاد 174با شركت  1394سال 

 يگازها ديبا كاهش تول ييآب و هوا راتييل تغكنتر سيمتحد مصوب شد. هدف از انعقاد توافقنامه پار

 يو تالش برا گراديدرجه سانت 2از  شيب نيزمكره  يدما شياز افزا يريتوسط كشورها و جلوگ يا گلخانه
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 يها معاهده نيعضو ا رانياز جمله ا ايكشور دن 197است. اكنون  گراديدرجه سانت 1,5محدود كردن آن تا 

 هستند. يالملل نيب

اقدامات  ريبه تاث - فيشر يدانشگاه صنعت يانرژ يدانشكده مهندس يعلم ئتيعضو ه -پور خواجه نيحس

درصد بر  50عوامل تا  ني: اگوبد يو م كند ياشاره م نيبر گرم شدن زم يا گلخانه يو انتشار گازها يانسان

عامل آن  نيمهمتر يديشخور تياز كنترل انسان خارج و فعال يدرصد باق 50اثرگذارند و  نيگرم شدن زم

 است. 

 شيافزا يشركت كرده بود، با اشاره به دو دسته اقدامات برا ييويراد يگفت و گو كيكه در در  او

 ندهيدر آ يمياقل راتييكاهش تغ يراهكارها برا ي: برخكند ياظهار م يمياقل راتييتوان در مقابل تغ

سازگار كند،  يمياقل راتييا را تغكه ما ب ييكارها نيو در بلندمدت اثرگذار است همچن رديگ يصورت م

 دسته دوم راهكارهاست.

در كشور اشاره و  يمياقل راتيياز تغ يبا تبعات ناش يسازگار نهيدر زم يپور به اقدامات ناكاف خواجه

انجام شده بنا به ضرورت كشور بوده است و نه كاهش  يكه در شبكه انرژ ي: هر اقدامكند يخاطرنشان م

انجام  يا پروازانه لندخود اقدامات ب يدر حوزه مل افتهيتوسعه  يكشورها كه يحالدر  ،يمياقل راتييتغ

 د،يجد يها نيهستند اما براساس تخم يا گلخانه يكشور به دنبال صفر كردن انتشار گازها 36و  دهند يم

 را در جهان دارد. ياز بخش انرژ يا گلخانه يرتبه ششم انتشار گازها رانيا

 يها نهي: هزكند يم حيتصر فيشر يدانشگاه صنعت يانرژ يانشكده مهندسد يعلم ئتيعضو ه نيا

بوده است و  يناكاف نهيزم نيدر نظر گرفت اما تاكنون اقدامات در ا ديبا زيرا ن يمياقل راتييبا تغ يسازگار

 .ميها نرفت به سمت حل آن ميكه احساس خطر نكرد يتا زمان

موجب  راتييتغ نياروپا گفت: ا هيدر اتحاد يا گلخانه يادرصد كاهش انتشار گازه 40ضمن اشاره به  او

از  تواند يجز سوزاندن كرد و كشور م به يگريد يها استفاده توان ياز نفت م ميكه بدان شود يم
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 حوزه استفاده كند. نيا يها فرصت

 

 در كشور صورت نگرفته است يمياقل راتييبا تغ يسازگار

 ،يزمان يريرپذييدر تغ نكهيا انيضمن ب ييويبرنامه راد نيدر ا زين -يكارشناس هواشناس -سركرده  ريام

 زين يمكان يريرپذييو در تغ بارد يدر عرض چند روز م داده يشهر رخ م كي يكه در طول سال برا يبارش

در كشور  يمياقل راتييغبا ت يسازگار يبرا ها رساختياز ز شود، يكمتر از گذشته م انهيسال يها بارش

 يمياقل راتييبا تغ ياذعان دارند اما سازگار مياقل رييهمه به تغ ايدر دن كه ي: درحالديگو يو م كند يانتقاد م

 آن صورت نگرفته است. يبرا يبحران تيريمد نيدر كشور و همچن

بحران اظهار  تيريو مد يمياقل راتييبا تغ يبا ابراز تأسف از نبود سازگار يكارشناس هواشناس نيا

سازمان  كه يدرحال شود يو اتفاقات مختلف م ها ليموجب وقوع س يو مكان يزمان يريرپذيي: تغكند يم

در عمل  يكار چيه فانهاما متأس دهد يها هشدار م و نسبت به آن كند يم  ينيب شيموارد را پ نيا يهواشناس

 .شود يانجام نم

از اطالعات  يخوردار: برديگو يو م داند يم يمياقل راتييبلندمدت را الزمه كنترل تغ يها تيريمد او

ما  يبرا يكه مشكل يجامع كمك كند اما تا زمان يها يزير برنامه يبرا رانيبه مد تواند يم ندهيكامل از آ

 .شود ينم يبه هشدارها توجه د،ياين شيپ

 يزمان يريرپذيي: تغكند يخاطرنشان م يصنعت يها تيفعال شيضمن اشاره به افزا يكارشناس هواشناس نيا

 .شود يبه كشور م دنيرس بيموجب آس مياقل رييتغدر  يو مكان



   

 

 

112 
 1400 شهريور  -) 46هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا  –ي نيفضانوردان چ نياز لنز دورب "هياروم اچهيدر" ييفضا ريتصو

 19/06/1400مورخ 

 

 زين هياروم اچهيدر رياند كه تصو ثبت كرده نيسطح زم يها را از آب يواضح ريتصاو ،ينيچ نفضانوردا

 .كند يم ييآنها خودنما انيدر م

 
) Tiangong space station( "انگونگيت ييفضا ستگاهيا" ان، يت يج يو به نقل از س سنايگزارش ا به

) ثبت Shenzhou-12( "12شنژو " تيوررا منتشر كرده كه كه توسط خدمه مام يواضح ريتصاو ن،يچ

 نيچندبا هدف انجام دادن  2021ژوئن  17است كه در  ييپرواز فضا كي، 12شنژو  تيشده است. مامور

 آغاز شد. يعلم شيآزما

را از  يدنيد يانداز اند، چشم ثبت شده ينيكننده كه توسط سه تن از فضانوردان چ رهيخ ريتصاو نيا

 .خورد يبه چشم م زين هياروم اچهيدر ريآنها تصو انيو در م گذارند يم شيبه نما نيزم ارهيس يها آب
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خبرگزاري ايسنا مورخ  است؟ يعبور از خشكسال يراهكارها نياز مهمتر يزداريچرا آبخ

18/06/1400 

 

و  زيجامع حوضه آبخ تيريبر كشور، كارشناسان بارها مد يخشكسال تيها و حاكم كاهش بارش با

منابع آب و راه حل عبور از  داريپا تيريمد يها روش نيو بهتر نيتر را از مهم يزداريآبخ اتيعمل

 يزداريآبخ اند اما دانسته نيو فرونشست زم لياز جمله س يعيمخاطرات طب تيريمد نيهمچن يخشكسال

 منابع آب كمك كند؟ تيريبه مد تواند يو چگونه م ستيچ

ها  آن توسط آبراهه ياز بارش رو يآب ناش است كه روان يا زعرصهيحوضه آبخ سنا،يگزارش ا به

. به شود يم تيهدا ايو در اچهيرودخانه، آب انباشت، تاالب، در رينظ يخروج كيو به  يآور جمع

در آن منطقه به سمت  يسطح يها كه آب رديگ يرا در بر م يسطح يامتم زيحوضه آبخ گريد يعبارت

 .ابدي يم انيجر يمحل مشخص اي قطهن

 يزير ) علم و هنر برنامهWatershed Management(يزداريها آبخ اساس اطالعات سازمان جنگل بر

و  ياقتصاد ،يرزكشاو ،يعياعم از طب زيآبخ يها منابع حوضه تيريمد يمستمر و انجام اقدامات الزم برا

و  ياحطر يزداريآبخ گريدر منابع آب و خاك است؛ به عبارت د ياثرات منف جاديبدون ا يانسان

به منابع آب و  ژهيبا توجه و يعياز منابع طب داريو پا حيحوضه به منظور حفاظت و استفاده صح تيريمد

 خاك است.

و حد  البيآن س ياست كه حد باال يمياقل يحد يرخدادها رياست كه عموما تحت تاث يكشور رانيا

كشور رخ  يها استان يدر برخ 98كه در سال  ييها ليو س رياخ ياست و خشكسال يآن خشكسال نييپا 

 وموثر  يجزو راهكارها يزداريو آبخ يآبخواندار يها تياست. فعال يحد طيشرا نيا انگريداد، ب

 قياز طر توان ياست چراكه م يعياز مخاطرات طب يو خسارات ناش امدهايپ از  يريشگيپ  نهيدر زم ييربنايز

و  نهيبه تيبا هدا يخشكسال تيكرد و در زمان حاكم رهيمازاد را ذخ يها بارش يآن در دوران ترسال
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 را به حداقل رساند. يتبعات خشكسال  از حداقل بارش يور بهره

 ريكشور را درگ يها دشت از يارياست كه بس ييها و چالش ها دهيپد از  گريد يكي زين نيزم فرونشست

و  ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يكه عمدتا براثر برداشت ب دهيپد  نيمقابله با ا يها از راه يكيكرده و 

و  يزداريآبخ اتيعمل يرااست.  با اج يزداريآبخ اتيعمل ياجرا زين دهد يرخ م يمنابع آب نيكاهش ا

در  يمنابع آب نيكرد تا ا هيرا تغذ ينيرزميآب ز يها رهسف توان يم يپرآب  طيدر شرا البيپخش س  اتيعمل

 آب برخوردار باشند. ياز حد مطلوب زين يخشكسال طيشرا

سوم  كيدر آن كمتر از  يخشك است كه متوسط بارندگ مهيخشك و ن مياقل يدارا رانيا گريد يطرف از

حفظ و  يبرا يوان راهكارعن به يزداريآبخ اتيضرورت دارد به عمل نياست بنابرا يمتوسط بارش جهان

 شود. يشتريمنابع آب و خاك در كشور توجه ب تيريمد

 
 كشور ياصل زيآبخ يها حوضه ماتيتقس
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كشور شامل شش ابرحوضه برابر با  زيآبخ يها مركز مطالعات منابع آب، عرصه حوضه ماتياساس تقس بر

 زيرده ن نيو تا چند كوچك يها ها خود به حوضه حوضه نياز ا كيمساحت كل كشور است كه هر 

 جيخل زيخزر،  حوضه آبخ يايدر زيشش ابر حوضه شامل حوضه آبخ ني. اشوند يم ميتر تقس كوچك

 يمرز زيحوضه آبخ ،يفالت مركز زيحوضه آبخ ه،ياروم اچهيدر زيعمان،  حوضه آبخ يايو در رسفا

 .شوند يقوم م قره زيشرق و حوضه آبخ

 
 كشور يفرع زيآبخ يها حوضه ماتيتقس

 

هكتار از مساحت كشور  ونيليم 125حدود  يزداريآبخ يها عرصه حوضه ،يزداريآبخ ماتياساس تقس بر

 ياست. براساس آمار رسم يزداريآبخ اتيعمل ياجرا ازمنديهكتار ن ونيليم 125 نيكه ا رديگ يرا در بر م
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 20 يعنيهكتار  ونيليم 30در حدود  يو آبخواندار يزداريآبخ يها طرح يموجود تاكنون مطالعه و اجرا

 انجام شده است. يمتفاوت يها مختلف با نسبت يها كشور و در استان زيآبخ يها درصد از حوضه

منابع  تيريمد يها راه نيو موثرتر نيتر از مهم يكيعنوان  همواره به يزداريهرچند آبخ سنا،يگزارش ا به

 شود يمطرح م نيو فرونشست زم ليچون س ياز مخاطرات يريشگيپ و  تيريو مد يآب، عبور از خشكسال

 يكيهمواره  يزداري. آبختپرداخته نشده اس مورد توجه قرار نگرفته و به آن  يكه متاسفانه به اندازه كاف

اعتبارات مواجه است اما الزم است كه دولت و مجلس با  نياست كه با مشكل تام يمهم يها از بخش

كشور  زيآبخ يها در تمام حوضه يزداريآبخ اتيعمل يااجر يرا برا نهيموضوع، زم نيبه ا يشتريتوجه ب

 فراهم كنند.
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برنامه  تيدر اولو يدر كشور/اقدامات كنترل نيفرونشست زم تيهشدار نسبت به وضع

 19/06/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – رديهفتم توسعه قرار گ

 

كشور كه آب  يها تمام دشت بايتقر شود يم ادي زين» زلزله خاموش«عنوان  كه از آن به  نيزم فرونشست

و  البيدفتر كنترل س ركليقرار داده است. مد يدارند را در معرض خطر جد ينيرزميز نيريش

 در نياز فرونشست زم يها ضمن هشدار نسبت به نرخ باال و خطرات ناش سازمان جنگل يدار وانآبخ

كشور در برنامه هفتم توسعه در دستور كار  يمخاطرات جد فيدر رد نيكرد: فرونشست زم ديكشور تاك

 .رديبحران قرار گ تيريسازمان مد

  كرده است و به رياستان كشور را درگ 29است كه  يخطرناك اريبس دهيپد نينشست زم سنا،يگزارش ا به

شامل  دهيپد ني. اشود يشناخته م ييزا ابانيب نديمرحله از فرآ نيتر بازگشت رقابليو غ نيعنوان آخر

و براثر برداشت  يسانان يها تيفعال ريتحت تاث شترياست كه ب نيسطح زم نيينشست رو به پا اي زشيفرور

در حال  نيفرونشست زم ي. درحالدهد يرخ م يمنابع آب نيش او كاه ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يب

ها،  كشور از جنوب تا شمال و از غرب به شرق است كه براساس اعالم سازمان جنگل يها دشت دنيبلع

در سال است. از  متريسانت 30تا  10 نيكشور ب يها عرصه يدر برخ نينرخ نشست زم ،يزداريمراتع و آبخ

 بيبر تخر عالوه از جمله اصفهان به سمت شهرها  ييها استان يها از دشت نيزمنشست  يشرويپ  زين يطرف

 مواجه كرده است. يرا با خطر جد يخيتار يبناها يها و حت سازه ها، رساختيمنابع آب و خاك، ز

در گفت و گو با  -ها  سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد -پور  نيحس ابوالقاسم

 نيو زم يزلزله، خشكسال ل،ياز جمله س يمختلف يعين اشاره به مواجهه كشور با مخاطرات طبضم سنايا

كرد:  اظهار كند، يكشور وارد م يها رساختيرا به ز يا لغزش كه همه ساله خسارات قابل مالحظه

 يآور تاب شيو افزا رانهيشگيو نپرداختن به اقدامات پ يريو كاهش خطرپذ سكير تيريبه مد يتوجه يب

بحران باعث شده است تا منابع  تيريآن تمركز بر مد يجا كشور در مواجهه با مخاطرات مذكور و به
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 خسارات شود. يصرف بازساز يهنگفت يمال

اقدامات  يو اجرا يريشگيمنابع به حوزه پ نياست كه در صورت عدم اختصاص ا يهيادامه داد: بد يو

از  زين يخشكسال طيدر شرا يبود كه حت ميدر كشور خواه ليمانند س يعيشاهد تكرار مكرر وقا رانهيشگيپ

 .ميستيخسارات آن مصون ن

  كه به نيفاجعه خاموش فرونشست زم ان،يم نيدر ا ،يعيمنابع طب يكارشناس ارشد مهندس نيگفته ا به

 دنيخطرناك در حال بلع يصدا و به شكل يصورت آرام و ب ها به آبخوان هيعلت اضافه برداشت و تخل

 يسانت 30 يمورد توجه قرار نگرفته است. نرخ باال يطور جد رغم هشدارها تاكنون به ياست، عل كشور

جبران و  رقابليغ دهيپد نيفوق العاده خطرناك ا تياز وضع يحاك رانيدر ا نيمتر نشست زم

 .شود يم ينيرزميز يها است كه منجر به مرگ آبخوان عتيدر طب ريناپذ برگشت

 كشور يبه صدر مخاطرات جد دنيرسدر آستانه  نيزم نشست

 يرا در صدر مخاطرات جد نينشست زم ت،يوضع نيطور قطع تداوم ا به كرد:  ديدر ادامه تاك پور نيحس

الزم است موضوع فرونشست  طيشرا نيتحت ا نيقرار خواهد داد بنابرا ديكشور در دهه اول قرن جد

 يها ه هفتم توسعه كشور در دستور كار ارگاندر برنام تيو مهار آن با اولو يو اقدامات كنترل نيزم

 .رديقرار گ  ربط يذ

از  يريجلوگ يها درباره اقدامات الزم برا سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

از  يريبه منظور جلوگ ديبحران با تيريداد: سازمان مد حيتوض نيفرونشست زم ريخسارات جبران ناپذ

 يستيو ز ياقتصاد ،ياجتماع اتيكه در ابعاد گسترده ح نيفرونشست زم ريناپذوقوع خسارات جبران 

 شتريب تيبا جد رويبرنامه خود قرار دهد. وزارت ن تيمساله را در اولو نيسازد ا يشدت متاثر م كشور را به

موثر  يها نظارت ديو تشد يآب با كم يو سازگار ينيرزميز يها آبخوان يبخش تعادل يها برنامه يدر اجرا

با  يوزارت جهاد كشاورز نيرا كنترل كند همچن ينيرزميها از منابع آب ز و كارآمد، اضافه برداشت

 بپردازد.   شياز پ شيب يو آبخواندار يزداريآبخ يها آب به طرح يور بهره يكشت و ارتقا ياصالح الگو
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به موضوع  ژهيطور و مجلس و دولت در قانون برنامه هفتم توسعه به نكهيضمن اشاره به ا پور نيحس

مهار فاجعه  يبرا ريفراگ يها برنامه نيو تدو يعزم مل جاديكرد: ا حيبپردازند، تصر نيفرونشست زم

 اريبس نينجات آب كشور و حفظ سرزم يبرنامه هفتم توسعه برا يعنيفرصت  نيخاموش قرن در آخر

خسارت بار  اريكشور بس ياموضوع مهم، بر نيبه ا يتوجه ياست. ب رياجتناب ناپذ يو ضرورت ياتيح

موانع و مالحظات  ليدل خطرناك، به دهيپد نيمهار ا ياقدام برا يو گستردگ يدگيچيخواهد بود. پ

موثر مردم و  مشاركتبرنامه مناسب با انسجام بدنه دولت و  ازمندين يكنون طيدر شرا يو اقتصاد ياجتماع

و وجود  19 ديكوو يپاندم طينده است و در شرابرنامه نما نيا نيتدو يبرا يادياست. زمان ز نفعان يذ

كشور  يجد يها از بحران يكيعنوان  به نياز فرونشست زم ديدر كشور نبا يو اقتصاد يشتيمشكالت مع

 .ميدر پساكرونا غافل باش
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 يبه سدها يآب ورود يمتر مكعب ارديليم 26 كاهش ران؛يدر ا يگام به گام با خشكسال

 20/06/1400ورخ خبرگزاري ايرنا م – كشور

 

 ني) تا نوزدهم99(مهرماه يجار يسال آب يكشور از ابتدا يبه سدها يحجم آب ورود - رنايا - تهران

 26از  شيب ي) كاهش99وريتا آخر شهر 98پارسال( مهرماه  يبه مدت مشابه سال آبنسبت  ور،يروز شهر

 را به ثبت رسانده است. يمتر مكعب ارديليم

ها نسبت به دوره مشابه دو سال  بارش يتداوم روند كاهش رنا،يا يگزارش روز شنبه خبرنگار اقتصاد به

كاهش  نيكه ا يا ن داده است به گونهكشور نشا يآب سدها يموجود يخود را بر رو ياثر منف رياخ

 خارج شوند. ديكشور از مدار تول يبرق آب يها روگاهياز ن يسبب شده تعداد

آب به  ياز آن دارد كه حجم كل ورود تيحكا رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتر تازه

 15و  ارديليم 29م به رق يدرحال ورماهيروز شهر نيتا نوزدهم يجار يسال آب يكشور از ابتدا يسدها

 31و  ارديليم 55) 99وريتا آخر شهر 98پارسال(مهرماه  يدر سال آب زانيم نيكه ا دهيمتر مكعب رس ونيليم

كشور از  ياست.حجم آب موجود در مخازن سدها افتهيدرصد كاهش  47متر مكعب بوده كه  ونيليم

 20است  يسال آب نيماه ا نيآخر كه ورماهيروز شهر ني) تا نوزدهم99(مهرماه يجار يسال آب يابتدا

 متر مكعب شده است. ونيليو دو دهم م ارديليم

) حجم آب موجود در مخازن 99وريتا آخر شهر 98پارسال(مهرماه  ياست كه سال آب يدرحال نيا

 .دهد يرا نشان م يدرصد 30متر مكعب بوده كه كاهش  ونيليم 50و  ارديليم 28كشور  يسدها

 23و  ارديليم 36 وريروز شهر نيتا نوزدهم يجار يسال آب ياز ابتدا زينكشور  يسدها يخروج حجم

متر مكعب  ونيليم 99و  ارديليم 54متر مكعب گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه  ونيليم

 است. افتهيدرصد كاهش  34بوده 

 11- ورماهيز شهررو ني) تا نوزدهم99(مهرماه يجار يسال آب يكشور  از ابتدا يسدها يپرشدگ درصد
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 است. دهيدرصد رس 40به -مانده  يباق يسال آب نيا انيروز تا پا

 يدرصد پرشدگ 28كه با  يا به گونه ستيمطلوب ن زيكننده آب تهران ن نيگانه تام 5 يسدها تيوضع

 است. افتهيدرصد كاهش  38نسبت به پارسال 

كه حجم  يا به گونه ستيچندان خوب ن زين هياروم اچهيگانه حوضه در 13 يسدها تيوضع انيم نيا در

 درصد كاهش دارد. 17سدها نسبت به پارسال  نيكل ا

 رياست كه گزارش اخ بيترت نيبه ا يدرحال يجار يسال آب يروزها نيكشور در آخر يسدها تيوضع

 يعيبارش ها كمتر از حد طب تيامسال وضع زييآن است كه پا انگريب رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق

تواند  يم رام نيشده مخازن سدها با اما و اگر روبرو خواهد بود و ا ليامكان تكم نيبود؛ بنابرا خواهد

 همراه سازد. يآب كشور را با چالش جد نيتام

 گريو بار د دهيرس انيبه پا ريدوسال اخ يآن است كه ترسال انگريامسال ب يبارش تيوضع رنا،يگزارش  ا به

 گذاشته است. يآب باق نيخود را بر تام يمنف ريامر تاث نيشروع شده و هم ها يدوره خشكسال

 ريساله اخ 50ها در  سال نياز خشكسال تر يكي 1400متخصصان صنعت آب و برق معتقدند سال  يبرخ

 دييادعا مهرتا نيبر ا يو هشدارخشكسال شيپا يمركز مل يگزارش منتشر شده از سو نياست و تازه تر

 زده است.
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 يايدر افسانه؛ نيوگو با خبرآنال آلمان در گفت نيزم قاتيوم تحقمحقق مركز عل

خبر آنالين مورخ  – شود ينم دايآب پ گريد نيزم ريز ران؛يژرف در ا يها آب

20/06/1400  

 

و  ديكم كن ييآب از جا يمقدار ديكه شما بتوان ستين ياضيداستان ر كيصرفا  ينيرزميآب ز داستان«

. ديمشكل مثال دشت مشهد و فارس و تهران را پنج ساله حل كن بيترت نيو به ا دياضافه كن گريد يبجا

و  ياجتماع ،يها مسئله اقتصاد خودش ده ينيرزميمتر مكعب آب ز كي يبرا يزير و برنامه ييجو صرفه

 .»شوند ينم دهيها د نوع برنامه نيكه اصال در ا كند يم جاديا يتيامن

 يها استيس يرا به سمت اجرا نيگذشته مسئول يها در سال ران،يدر ا يآب يصدر: عمق فاجعه ب وين

گذشته تا حاال كه  يها ابرها در سال يبه بارورساز ديقال آب و امحركت داده است؛ از انت يبيوغر بيعج

 دارند. ديام نيزم يو قابل استفاده در عمق هزاران متر ييايوجود منابع آب رو يبرخ

 نيعالوه بر تأم "متنوع شوند گفت كه  ديآب با نيكه منابع تام حيتوض نيبا ا روين ديجد ريوز شيپ هفته

كه در  مياستفاده كن» آب ژرف«از منابع  ميتوان يستور كار قرار داشته باشد، مدر د ديكه با ايآب از در

 ".داز آن استفاده كر توان يم نيزم يدر عمق دو تا سه هزار متر رانيشرق ا

 يس ياست، ا دهيتاكنون دو چاه ژرف در كشور به آب رس« رابطه گفته است:  نيدر ا انياكبر محراب يعل

از آب استفاده كرد و نرخ تمام شده آب نسبت به  توان يساده م هيه با تصفهزار بوده ك 12آب حدود 

 »كمتر است. اريموارد، بس يخطوط انتقال در برخ

 يها ارائه دادند كه تفاوت يمختلف يها فيتعر دهيآب ژرف نام يمختف برا يدر كشورها كارشناسان

وجود دارند آب  نيمتر زم 2100تا  1200كه در عمق  ييها ها وجود دارد؛ حدودا به آب آن نيب يجزئ

گذاشته  »فآب فراژر«وجود دارد هم اسم  نياز زم يشتريكه در عمق ب يمنابع آب يو رو نديگو يژرف م

 شده است.
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 از آب ژرف نباشد يخبر ديشا

در  يا وجود منابع آب ژرف گسترده يايرو ديكه شا دهند ياز كارشناسان هشدار م ياريمتاسفانه بس اما

 نداشته باشد. تيحل بحران آب در كشور، واقع ياكشور بر

 ،يبه شكل كل: « ديگو يم ني) به خبرآنالGFZآلمان( نيزم قاتيمعتق، محقق مركز علوم تحق يمهد

 ديها با شك و ترد نوع حرف نياما من به ا شوند، يحساب م ينيرزميز يها آب يبند آب ژرف جزو طبقه

)،  درباره رمت 300صفر تا  نيدر اعماق كم و متوسط (ب ينيزمريز يها با آب سهي. در مقاكنم ينگاه م

مطالعات  ايبلكه در در كل دن رانيوباالتر، نه تنها در ا لومتريك كيژرف در أعماق  ينيرزميز يها آب

 »مسئله وجود ندارد. نياز ا ياديصورت گرفته است و دانش ز يكمتر

دولت در  ئتيكه ه يزمان گردد؛ يبرم 1396ژرف به سال  يها به آب دنيرس يحفر چاه برا يماجرا

 را مصوب كرد. يچاه آب ژرف به صورت مطالعات نيحفر نخست يبرا يتومان ارديليم25مردادماه اعتبار 

قاسم  شيسال پ كينبود و  بخش تيمطالعه چندان رضا نيا جيگذشته نتا رويوزارت ن نينظر مسئول به

 يها داده "وگو با روزنامه خراسان گفت كه  در گفت رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا ،يخامس زاده يتق

 صيتشخ ست،كم ا اريو حجم آن بس تيفيباال و ك اريآب بس يعمق شور نيدر ا دهد ينشان م يافتيدر

 "است. يالملل نيقضاوت ب ازمنديآب ن نيقدمت ا

 يآور ها جمع تگاهچاه تمام شده و دس يخبر داد كه كار حفار وبلوچستان ستانيزمان، استاندار س همان

 آب ژرف همراه شد. ادياز طرفداران وجود منابع ز ياديموضوع با انتقادات ز نيشدند، ا

مدرك  لميف كيچاه و  كيهم جز  رانيمحدود هستند و در ا اريمطالعات انجام شده بس: «ديگو يم معتق

از  عيوس يداتشبكه مشاه كيبه  ازيآب ژرف ن تيمشخص شدن وضع يمنتشر نشده است. برا يمستند

. ميكن ردژرف را برآو يآبها تيفيابتدا وسعت و سپس ك ميكه به كمك آنها بتوان م،يدار قيعم يها چاه

صورت گرفته باشد. به  يمطالعات نيچن دميوجود ندارد و من هم اصال ند رانياصال در ا يشبكه ا نيچن

 »ندارد.  يعلم هيتوج چيمقطع ه نيآب از منبع ژرف در ا نيپروژه تام يهم اجرا ليدل نيهم
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كه در كشورمان هنوز  يمنابع آب يرو ديما نبا: «دهد يم حيآلمان توض نيزم قاتيمركز علوم تحق محقق

كه با  ميباش اليخ نيو به ا ميكن يزير ها انجام نشده  برنامه آن  تيو كم تيفيدرباره ك يجامع قاتيتحق

 .»ميكشور را حل كن يمشكالت آب ميتوان يها م آن

همراه نبوده است.  يخوب يها ژرف با واكنش يها درباره آب ايمطالعات محدود انجام شده در دن نيچنهم

صورت گرفت كه خبر از وجود  ايفرنيتوسط محققان دانشگاه استنفورد در كال يا مطالعه 1395در در سال 

با  ياريهمراه شد و بس ياديز يبا انتقادات قيتحق ني. اداد يم نيزم يهزار متر3تا  300منابع آب در عمق 

 انتقالش از آن انتقاد كردند. اديز نهيها، هز آب  نيا ياشاره به شور

ژرف  يها درباره آب يخوب جيمطالعات محدود هم نتا: «ديگو يآلمان م نيزم قاتيمركز علوم تحق محقق

قابل استفاده  ميكه بصورت مستق ينيرزميكه حجم قابل توجه آب ز اند دهيرس جهينت نينداشتند و به ا

 افتي لومتريكتا سه  كي نيكه در اعماق ب ييها قرار دارد.  آب لومتريك كيعمق صفر تا  نيهست ب

 .»ستنديقابل استفاده ن ميفراوان دارند و لزوما بصورت مستق يها شيو پاال ييبه نمك زدا ازين  شوند يم

 .برد يمان ممنابع آب ژرف مصرف شده صدها تا هزاران سال ز ينيگزيجا يطرف از

 

 رانيدر ا ينيزم يها شدن سفره يخال

با آن روبرو شده است، به  نيزم ريز يدر ابعاد چند صد متر رانيحاال هم ا نياست كه از هم يبحران نيا

 .رسند يبه آب نم گريهم د يها با  اعماق صدها متر چاه يبرخ گريد يشكل

 مهين يها به آب بايها تقر از دشت يليه االن در خك ميرا در نظر داشته باش نيا ديما با: «ديگو يم معتق

 يمتر 50مناطق دشت رفسنجان كه در گذشته مردم در عمق  يو مثال در برخ ميا دهيرس قيو عم  قيعم

  ايانجام شده در دن تبرمتر آب برداشته شود. مطالعات مع 400تا  300از عمق  دياالن با دنديكش يآب م

جهت  نيحفر شده لزوما در مناطق پر آب قرار ندارند و به هم تر قيو عم ديجد يها كه چاه دهند ينشان م

را در استان  دهيپد ني. شما ارنديگ يدر معرض خشك شدن قرار م يبزود اياند و  آنها  خشك شده
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كشورها مطمئن  گريو د رانيا اتيبه تجرب ه. با توجديكن يمالحظه م يفارس،كرمان، مشهد و .. به راحت

 .»رسند ينم ييها به جا نوع برنامه نيكه ا ديباش

حجم  داد، يمنتشر شد كه نشان م چريدر مجله ن يرانيا نياز سه نفر از محقق يا امسال، مقاله لياوا

 يشده است؛ حجم هيتخل  يالديم 2015تا  2002كشور از سال  ينيرزميز يها از آب يا يباورنكردن

 .هياروم اچهيبرابر در 1,6اندازه 

فاجعه  نيا ليدال نيتر ياز اصل يكيها به عنوان  سال نيكشور در ا يها تعداد چاه شيافزا مقاله نيا در

 شده بود: يمعرف

 
 

 راهكار موجود است كيامروز اسفناك است و تنها  طيشرا

اند،  گذشته هشدار داده يها ها و سال در ماه يمنابع آب نيطور كه بارها و بارها كارشناسان و متخصص آن
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 يآب يحل بحران ب يبرا يژرف، راهكار مناسب يها به آب يمثل دسترس يا سازه يها نوع پروژه نيا ياجرا

 .ستنديكشور ن

منتشر  يا كتابچه كي رويقبال وزارت ن: «ديگو ينوع راهكارها م نيشدن ا ييدرباره اجرا GFZمركز  محقق

پنج سال  نكاردريبودند با ا واردياعالم شده بود، ام ينيرزميآب ز يكرده بود كه در آن نحوه تعادل بخش

 يها مسائل درباره آب نيتر يهيكتابچه بد نيها حل شود. اما متاسفانه  در ا دشت يليخ ينيرزميمشكل آب ز

 ديكه شما بتوان ستين ياضيداستان ر كيصرفا  ينيرزمي. داستان آب زشود ينم دهيآنها د تيريو مد ينيرزميز

مشكل مثال دشت مشهد و فارس و  بيترت نيو به ا دياضافه كن گريد يو بجا ديكم كن ييآب از جا يمقدار

ها مسئله  خودش ده ينيرزميمتر مكعب آب ز كي يبرا يزيو برنامه ر ييجو . صرفهديتهران را پنج ساله حل كن

 .»شوند ينم دهيها د نوع برنامه نيكه اصال در ا كند يم جاديا يتيو امن ياجتماع ،ياقتصاد

 
 استخراج آب. يدر استان فارس به علت خشك شدن چاه ها يكشاورز نيزم كيرفتن  نيشدن و از ب رها

هستند./  ينيرزميز يبخاطر استخراج آب ها نياز فرونشست زم يمشاهده شده در شكل ناش يها شكاف

 معتق يمنبع عكس: مهد
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مصرف آن  زانيم كمبود منابع آب به شتريمشكل بحران آب كشور ب دهند يكه آمار و ارقام نشان م آنطور

درصد منابع آب 110 رانيدر ا ستيز طياعالم شده توسط سازمان مح يدارد؛ براساس آمارها يبستگ

به  ديعدد با نياعالم شده توسط سازمان ملل ا يارهايكه با مع يدر حال شوند يمصرف م ريدپذيتجد

 درصد برسد.40

  رحمانهيبع آب است . ما با نگاه بنامناسب منا تيريمد يكنون تيعلت وضع:  «دهد يم حيتوض معتق

اسفناك  طيآن شرا جهيكه نت ميا ، منابع  آب كشورمان را دچار تنش وحشتناك كرده يا و سازه يمصرف

منابع آب  تيضعشكل باشد، و نيما به ا يتيريو مد يكه نگاه مصرف يتا زمان دانم يم ديامروز است. بع

 »شوند. هتري
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – شد ريل اخسا 50در   سال نيتر خشك 1400

21/06/1400 

 

 نيتر است و تازه ريسال اخ 50ها در  سال نياز خشك تر يكي 1400انجام شده سال  يها يبررس طبق

 زده است. دييادعا مهر تا نيبر ا يو هشدار خشكسال شيپا يمركز مل يسوگزارش منتشر شده از 

 
آن است كه  انگريامسال ب يبارش تيبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وضع نيآنال يگزارش همشهر به

خود  يمنف ريامر تاث نيشروع شده و هم ها يدوره خشكسال گريو بار د دهيرس انيبه پا ريدو سال اخ يترسال

 گذاشته است. يآب باق نيبر تام را

سال  50ها در  سال نيتر از خشكسال يكي 1400متخصصان صنعت آب و برق معتقد هستند كه سال  يبرخ

ادعا مهر  نيبر ا يو هشدار خشكسال شيپا يمركز مل يگزارش منتشر شده از سو نيتر است و تازه رياخ

 زده است. دييتا

آب  يموجود يخود را بر رو ياثر منف ريوره مشابه دو سال اخها نسبت به د بارش يروند كاهش تداوم

 يبرق آب يها روگاهياز ن يكاهش سبب شده تعداد نيكه ا يا كشور نشان داده است به گونه يسدها

 خارج شوند. ديكشور از مدار تول
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 يالدر ح ورماهيروز شهر نيامسال تا نوزدهم يسال آب يكشور از ابتدا يآب به سدها يحجم كل ورود 

تا آخر  98پارسال (مهرماه  يدر سال آب زانيم نيكه ا دهيمتر مكعب رس ونيليم 15و  ارديليم 29به رقم 

است. حجم آب موجود  افتهيدرصد كاهش  47متر مكعب بوده كه  ونيليم 31و  ارديليم 55) 99وريشهر

 نيماه ا نيماه كه آخر رويروز شهر ني) تا نوزدهم99(مهرماه  يسال آب يكشور از ابتدا يدر مخازن سدها

 متر مكعب شده است. ونيليو دو دهم م ارديليم 20است  يسال آب

 
) حجم آب موجود در مخازن 99وريتا آخر شهر 98پارسال (مهرماه  ياست كه در سال آب يدر حال نيا

 .دهد يرا نشان م يدرصد 30متر مكعب بوده كه كاهش  ونيليم 50و  ارديليم 28كشور  يسدها

 ونيليم 23و  ارديليم 36 وريروز شهر نيتا نوزدهم يسال آب ياز ابتدا زيكشور ن يسدها يوجخر حجم
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 34متر مكعب بوده،   ونيليم 99و  ارديليم 54متر مكعب گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه 

 است. افتهيدرصد كاهش 

روز تا  11( ورماهيروز شهر نيهم) تا نوزد99(مهرماه  يسال آب يكشور از ابتدا يسدها يپرشدگ درصد

 است. دهيدرصد رس 40مانده) به  يباق يسال آب نيا انيپا

 
 يدرصد پرشدگ 28كه با  يا به گونه ستيمطلوب ن زيكننده آب تهران ن نيگانه تام 5 يسدها تيوضع

 است. افتهيدرصد كاهش  38نسبت به پارسال 

كه حجم  يا به گونه ست،يچندان خوب ن زين هيومار اچهيگانه حوضه در 13 يسدها تيوضع انيم نيا در

 درصد كاهش داشته است. 17سدها نسبت به پارسال  نيكل ا

 رياست كه گزارش اخ بيترت نيبه ا يدر حال يجار يسال آب يروزها نيكشور در آخر يسدها تيوضع

 يعيز حد طبها كمتر ا بارش تيامسال وضع زييآن است كه پا انگريب رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق

 تواند ين امر ميرو خواهد بود و ا شدن مخازن سدها با، اما و اگر روبه ليامكان تكم نيخواهد بود؛ بنابرا

 همراه سازد. يآب كشور را با چالش جد نيتام
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/ قنات يجنوب-تشنه خراسان  يدشت ها يناج يزداريآبخ مهاجرت معكوس به روستاها؛

 21/06/1400ر مورخ خبرگزاري مه – ها جان تازه گرفتند

 

گرد و  ،يچون كم آب يا دهيموجب بروز مشكالت عد يخشك خراسان جنوب يمياقل طيشرا -رجنديب

 يراهكارها برا نيتر از سازنده يزداريآبخ يها طرح يشده كه حفاظت خاك و اجرا غبار و مهاجرت

 نجات استان است.

حفاظت آب و خاك، مهار و پخش  نينو يها وهياز ش يكي يزداريها: آبخ مهر؛ گروه استان يخبرگزار

 .شود يم ينيرزميآب ز يها مخرب و نفوذ آب به داخل سفره يها البياست كه باعث كنترل س ها البيس

 م،ياقل رييتغ ،يخشكسال ل،ياز جمله س يعيمنابع طب بيدر كاهش عوامل تخر يدار و آبخوان يزداريآبخ

 است. رگذاريتأث ييزا ابانيمقابله با كمبود و بحران آب و ب

ها،  قنات شود يو موجب م كند يآب كمك م يها سفره هيو رواناب به تغذ البيكنترل س ياساس راهبرد

 ديكشت ببرند و در تول ريرا به ز يشتريب يكشاورز يها نيبتوانند زم شتريآب ب ديها با تول اهها و چ چشمه

 كنند. فايرا ا ينقش مهم شتر،يب ييمحصوالت غذا

دهه گذشته  7منابع آب و خاك است، كه از  حيصح تيريمد يها برا روش نياز مهمتر يكي يزداريآبخ

به  يزداريآبخ يها طرح ياجرا عتيدر حوزه طب داريه پاتوسع يدر كشور آغاز شده است و اكنون برا

كه  ريكو يخشك و حواش مهيدر مناطق خشك، ن ژهيبه و وهيش نيشده است. ا ليضرورت تبد كي

مؤثر و  اريباال مواجه هستند، بس يا لحظه يمخرب با دب يها البيشدن س يبا جار يهر از گاه عموالًم

 گشا است. راه

 

 يكشاورز تيوضع بهبود

كه در  يزداريآبخ يها طرح نهيدر زم يدرخت توت بخش درح خراسان جنوب ياز روستا يحانير يمهد
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ها باعث مهاجرت معكوس مردم  طرح نيروستا اجرا شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ا نيا

 اند. خانوار بازگشته 10درخت توت  يمنطقه شده است و فقط در روستا

 يكشاورز تيروستا را تحت پوشش قرار داده كه باعث بهبود وضع 4 يزداريبخآ يها كرد: سازه انيب يو

 شده است. يو دامدار

به  ياند و در سال جار كشاورزان گندم و جو كاشته ،يبارندگ شيافزا ليدر سال گذشته به دل يگفته و به

 يها طرح ليكشت شده است، كه به دل جات يفيمانند ص نيگزيمحصوالت جا يكاهش بارندگ ليدل

 مانده است. رهيها ذخ هنوز آب در پشت سازه يزداريآبخ

تحت  يشتريب يكند تا قنوات و روستاها دايپ شيافزا يزداريآبخ يها درخواست كرد: تعداد سازه يحانير

 مردم منطقه دارد. يبرا يفراوان يايچرا كه مزا رنديپوشش قرار گ

فتگو با مهر عنوان كرد: سال گذشته در گ زيآرك شهرستان خوسف ن ياز روستا يجعفر محمدرضا

و آرزو  دنديآن را د ديفوا ميشد كه مردم به صورت مستق ييمنطقه اجرا نيدر ا يزداريآبخ يها طرح

 .شد يم ييسال قبل اجرا 30 اي 20ها در  سازه نيكه ا كردند يم

 

 / قنات ها جان تازه گرفتنديتشنه خراسان جنوب يدشت ها يناج يزداريآبخ

با وجود  يكه در سال جار ميبود نيشاهد ا يونيبندسار و گاب يها سازه يكرد: با اجرا حيتصر يو

وجود  يآب چيها وجود نداشتند ه سازه نيشد كه اگر ا يساز رهيها ذخ اندك بازهم رواناب يبارندگ

 .شد ينداشت و كامالً خشك م

منطقه اجرا شده است،  نير ابزرگ د اريبس يبند خاك كيو  يزداريسازه آبخ 17 نكهيا انيبا ب يجعفر

اند  بهره مند شده ميرمستقيروستا به صورت غ 4و  ميروستا به صورت مستق 7ها حدود  پروژه نيگفت: از ا

 شده است. اياح زيرشته قنات ن 7و 
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 يزداريآبخ يها معكوس با طرح مهاجرت

 ياستاندار يو فرهنگ يدفتر اجتماع ركليآباد شهرستان خوسف كه مد نيب ياز روستا يبهار يعباسعل

آباد احداث شده كه  نيدر منطقه ب يدر گفتگو با مهر گفت: سد خاك نهيزم نياست، در ا يخراسان جنوب

 به همراه داشته است. يخوب اريمواهب بس

 ليبه دل يول كردند يمنطقه وجود دارد كه مردم از آن استفاده م نيدر ا يكرد: رود فصل حيتصر يو

 مهاجرت كردند. يخشك ليآب شده بود و مردم به دل يكامالً ب ها يخشكسال

مهاجرت معكوس  زيو مردم ن ايرودخانه اح نيدوباره ا يزداريسازه آبخ نيا ياكنون با اجرا يگفته و به

 انجام شده است. يياند و ساخت و سازها داشته

 رهيست تا آب ذخسد ساخته شود بهتر ا ريدر طول مس يشتريب يها ونيداد: اگر از گاب شنهاديپ يبهار

ها تشكر كرد چرا كه  طرح نيا ياجرا ياز مسئوالن در راستا ديدر كل با يتمام شود ول رتريشده د يساز

 اند. شده يشماريمناطق ب ايباعث اح

 

 يخراسان جنوب يزدارياعتبارات آبخ يبرابر 8 رشد

در گفتگو با  يزداريآبخ يها طرح نهيدر زم زين يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

از قانون  يا ژهيباعث شد اعتبارات و يزداريآبخ يها طرح يخبرنگار مهر گفت: عملكرد مطلوب در اجرا

 .ابديامر اختصاص  ني) به اييزدا تيمحروم يكشور (اقدام مل 1400بودجه 

قنوات  يايدر اح يزداريآبخ يها سازه يكه از عملكرد مطلوب اجرا يافزود: گزارشات ينصرآباد رضايعل

توجه به مقوله  يبرا يكشور ماتيدر تصم ينقطه عطف ميداشت يدر نقاط مرز يو مهاجرت معكوس حت

 بود. يزداريآبخ

 نيكل كشور ا ياضافه كرد: ابتدا برا يزداريدر بخش آبخ ييزدا تيبا اشاره به اعتبارات محروم يو

 ديكه از استان انجام شد، و بازد ييها يريگيتومان در نظر گرفته شده بود كه با پ ارديلياعتبار هزار م
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 يزداريآبخ بخش ييزدا تياعتبارات محروم شيافزا ديكل ينوار مرز يها از سازه يمسئوالن كشور

 .ديكشور دوباره چرخ

 ارديليبه دو هزار م ياعتبارات كشور نياعالم كرد: ا يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

استان  يزداريكرد و اعتبارات آبخ دايپ يريچشمگ شيسهم هر استان به نسبت افزاو  افتي شيتومان افزا

 است. دهيتومان رس ارديليم 99سرفصل هم اكنون به  نياز ا

امسال و قول سه برابر شدن اعتبارات استان  يكشور در ابتدا يزداريبا اشاره به سفر معاون آبخ ينصرآباد

 ارديليم 123به  يدر سال جار يخراسان جنوب يزداريرات آبخحوزه عنوان كرد: سر جمع اعتبا نيدر ا

 داشته است. يبرابر 8كه نسبت به سال گذشته رشد  دهيتومان رس

 
 

 رشته قنات 291 ياياح

مردم در  اديز يها اظهار كرد: با توجه به درخواست يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

تنها راه نجات استان از  يزداريبه طور حتم آبخ ،يزداريآبخ يها زهسا ياجرا يمختلف برا يها شهرستان
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 است. يميو اقل يعيطب يها دهيبا پد يو سازگار يبحران خشكسال

ها  سازه نيا شتريب يطالب اجرا شانيها قنات ياياح دنيگذشته مردم با د يها سال يادامه داد: ط ينصرآباد

 در استان هستند.

ساخته شده است، گفت: اعتبار  99تا  84 يها از سال يزداريسازه آبخ 153و  دو هزار نكهيا انيبا ب يو

متر مكعب  ونيليم 81بود كه حدود  الير ونيليم 600و  ارديليم 172ها  سازه نيا ياجرا يمصوب برا

 دارند. يساز رهيذخ تيظرف

از سال  يزداريآبخ يها پروژه ياجرا نكهيا انيبا ب يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

هزار و  27 تيبا جمع يروستا و آباد 204مدت سه ساله  نيداشت: در ا انيجهش داشته است، ب 1397

 اند. منتفع شده يزداريآبخ يخانوار از پروژه ها 982

 شده است. ايرشته قنات در استان اح 291 ريدر سه سال اخ يزداريآبخ يها پروژه يكرد: با اجرا انيب ينصرآباد

است كه به عنوان  يزداريآب، پرداختن به آبخ يكاهش و مهار بحران كمبودها يها از راه يكي اًقطع

 يها حفظ منابع آب و خاك در حوزه ،ياجتماع ،يضمن توجه به مسائل اقتصاد ،يعلم تيريمد

به  د،بدون آنكه نقش مردم از نظر دور بمان كند، يم يريگ مختلف بهره اتياز علوم و تجرب ،يزداريآبخ

مسئوالنه بر  تيريو با اعمال مد داريهم سو با توسعه پا يزداريحفاظت خاك و آبخ يها كه برنامه يطور

 توجه دارد. زين ندهيامروز به منافع آ يازهايمنابع، عالوه بر ن

از نزوالت كه به صورت روان  يناش يها است كه آب نيسو ا كياز  يزداريآبخ تيگفت اهم توان يم

مورد استفاده  يخواهند شد و در موارد بعد رهيذخ نيرزميدر ز شوند، يترس خارج ماز دس ليآب و س

است  مو الز شود يم رياز تبخ يريحاصل شده، سبب جلوگ نديفرآ نيا گريو از طرف د رنديگ يقرار م

 رشتيهر چه ب كند يدست و پنجه نرم م يكه با كم آب يمانند خراسان جنوب ييها در استان ژهيمسئوالن به و

 بخش توجه كنند. نيبه ا
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 ديشد يدرصد مساحت استان گلستان دچار خشكسال 91 گلستان: يكل هواشناس ريمد

 21/06/1400خبرگزاري مهر مورخ  – است

 

درصد كاهش  34گلستان گفت: استان گلستان نسبت به سال گذشته  يهواشناس ركليمد -گرگان

 دهد. ياستان م مياقل ريياز تغ تيموجود حكا طيداشته و شرا يبارندگ

 انيتا تاپا 99از اول مهرماه  يجار يدر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: سال آب يداداش نوربخش

كه نسبت به  ميبارش داشت متريليدهم م 9و  277 زانيشود و تا امروز به م يمدرنظر گرفته  1400 وريشهر

 .ميدار يدرصد كاهش بارندگ 34درصد و نسبت به سال گذشته  38زمان بلند مدت 

ماه جبران  وريشهر انيتا پا ماندهيمطلب كه بارش ها در چند روز باق نيا انيگلستان با ب يهواشناس ركليمد

 است. ديشد يخشكسال يدرصد مساحت استان گلستان دارا 91 يسال جار شود، افزود: در ينم

 اريمهر و آبان بس يخصوصاً در ماهها ز،ييدارد كه امسال پا نياز ا تيحكا يفصل ينيب شيافزود: پ يو

 خشك و كم باران است.

همراه  دما شيما كه از اول مهر ماه است، با كمبود بارش و افزا ياضافه كرد: شروع فصل آب يداداش

 كشاورزان سخت خواهد كرد. يموضوع، كار را برا نيخواهد بود و ا

شود،  يآبان ماه آغاز م باًيو تقر رتريدست ما امسال د كينرمال و  يمطلب كه بارش ها نيا انيبا ب يو

 داشت. ميدما خواه شيخصوصاً آذر ماه افزا زيياست كه در پا نيگفت: مساله مهم ا

 

 شود يم دهيدر گلستان د مياقل رييتغ يها نشانه

 ميمختلف تقس يو به ماه ها ستياستان افزود: پراكنش بارش ها در استان خوب ن يكل هواشناس ريمد

 مياقل ريياز تغ تيمطلب حكا نيو زودگذر شده است و ا يبارشها به صورت رگبار ينشده است، از طرف
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 مناطق خشك است. مياستان ما به اقل

 نيو هم ابديشده است كه موجب شده رطوبت خاك كاهش  اديو آفتاب ز ريادامه داد: ساعت تپخ يو

و  يعيبه منابع طب يجد بيكه آس ميگرد و غبار در استان را داشته باش زشيمساله باعث شد تا امسال خ

 روند ادامه دارد. نيكند و متاسفانه ا يوارد م يكشاورز

اتفاق  رتريكند امسال د جاديكشت، ا يبرادست كه رطوبت الزم را  كي يگفت: بارش ها انيدر پا يو

خود  زييكشت پا يهواشناس يخشك و هشدارها ميكنم با توجه به اقل يم هيافتد و به كشاورزان توص يم

 كنند. ميرا تنظ
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – است ديشد يخشكسال ريدرصد وسعت استان سمنان درگ 80

24/06/1400 

 

 يهكتار ونيليم 9,7درصد از وسعت  80سمنان گفت:  يبحران استاندار تيريمد ركليمد -رنايا -سمنان

 قرار دارد. ديشد يخشكسال رياستان امسال تحت تاث

 اتيعمل يو فرمانده يهماهنگ ،يريشگياد پخداداد روز چهارشنبه در نشست ست يعل رنا،يگزارش ا به

درصد از مساحت استان تحت  80افزود:  يامام(ره) استاندار ادگاريپاسخ به بحران استان سمنان در سالن 

شد و در حال انجام  يزير الزم برنامه رانهيشگياقدامات پ يجار ياعالم شد و در سال آب ديشد يخشكسال

 است.

 ،ياعتبارات خشكسال الير ارديليم 430هشت هزار و  زانيبه م 1400 -1399 يشد: سال زراع ادآوري يو

 650و  كهزاري زين 1400ماهه سال  6مرحله و در  2در  ياعتبارات سرمازدگ الير ارديليم 400چهار هزار و 

 است. افتهيطوفان و تگرگ به استان اختصاص  ل،ياعتبارات س الير ارديليم

در استان  يجار يسال زراع يبارندگ زانيشد: م ادآورير استان سمنان د يبا اشاره به آمار بارندگ يو

 درصد كاهش داشت. 51بالغ بر  يبود كه نسبت به سال گذشته زراع متريليم 76,9

در استان سمنان ثبت  خبندانيروز  65تعداد  1399-1400 يدر سال زراعت گر،يد يادامه داد: از سو يو

 شد.

 يعيدر برابر حوادث طب رانهيشگياقدامات پ گريسمنان با اشاره به د يربحران استاندا تيريمد ركليمد

 قياستان سمنان و گلستان در بحث اطفاء حر نيمشترك ب ييها ديماه گذشته، بازد 6 يكرد: ط ديتاك

نخست سال  مهين يط نييو رامه باال و پا شهريپشتكوه مهد ر،يسركو زده لياز مناطق س ديجنگل و بازد

 د.انجام ش 1400

مكاتبات مستمر اشاره و اضافه كرد:  يط يو سرمازدگ يخشكسال نهياعتبارات در زم يريگيبه پ يو
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 در دستور كار قرار دارد. زيسالك ن يمنابع اعتبار عيو توز يريگيپ

مورد زلزله،  6 ،يو آبگرفتگ ليمورد س 12حادثه از جمله  22تاكنون  1400سال  يگفت: از ابتدا خداداد

 مورد تگرگ رخ داد. كيو  خبندانيمورد  كيجنگل و مراتع،  يوزمورد آتش س 2

است كه  ياز مجموعه اقدامات يمنابع اعتبارات مل يريگيها و پ مهيب ر،يدام مازاد عشا ديگفت كه خر يو

 انجام شد. زيبحران ن تيريدر حوزه مسائل مرتبط با مد

مركز  15مركز اورژانس،  29چندمنظوره،  گاهيپا 14كرد:  انيسمنان ب يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 در استان وجود دارد. يمركز اسكان اضطرار 61راهدارخانه و  20هالل احمر،  يامداد و نجات جاده ا
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است / احتمال بروز  يخال انيدرصد مخزن سد لت 60 |ميخبرنگار تسن يدانيگزارش م

 26/06/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –آب تهران  نيدر تأم يمشكالت اساس

 

ر د ياست / احتمال بروز مشكالت اساس يخال انيدرصد مخزن سد لت 60 |ميخبرنگار تسن يدانيم گزارش

 لميآب تهران + ف نيتأم

آب شرب  نيمهم تأم ياز سدها يكيكه  انيدرصد مخزن سد لت 40كه  ميرو يم زييبه استقبال پا يحال در

 است. يدرصد آن خال 60تهران است، پر بوده و 

 يزيرودخانه جاجرود با سطح حوزه آبر يبر رو انيسد لت م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

مترمكعب در استان  ونيليم 350 زانيم آب ساالنه به انيو با متوسط جر لومترمربعيك 69800ت مساح به

 يبردار به بهره 1346سد كه در سال  نيتهران قرار دارد. ا يشمال شرق يلومتريك35تهران و در فاصله 

 آب شرب استان تهران است. نيو مهم تأم يسد اصل 5از  يكي ده؛يرس

منظور استفاده  كه به ييها برداشت نيسد و همچن نيدر باالدست ا ينرمال سال جار ريز يها وجود بارش با

در  ان،يمخزن سد لت يمترمكعب ونيليم 95سد شده است، از مجموع حجم  نياز مخزن ا يشرب و كشاورز

 مترمكعب آن، پر از آب است. ونيليم 38حال حاضر حدود 

و  ميشده داشت رهيمترمكعب آب ذخ ونيليم 68 انيد لتاست كه روز مشابه سال گذشته در س يدرحال نيا

سد  نيا ريذخا يمترمكعب ونيليم 30از كاهش  تيحكا ان،يسد لت يفعل ريذخا زانيرقم با م نيا سهيمقا

 نسبت به سال گذشته دارد.

 نيمهم تأم ياز سدها يكيكه  انيدرصد مخزن سد لت 40كه  ميرو يم زييبه استقبال پا يدر حال يعبارت به

 است. يدرصد آن خال 60آب شرب تهران است، پر بوده و 
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 آب تهران نيدر خصوص تأم ي* احتمال بروز مشكالت اساس

وگو با خبرنگار  تهران در گفت يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس ريمد ،ياريشهر محمد

آب شرب شهر  نيتأمسامانه شرق  ياز سدها يكي انياظهار داشت: سد لت ميتسن يخبرگزار ياقتصاد

 تهران است.

سه  نيو سد ماملو است كه ا انيشامل سد الر، سد لت م،يكه در سامانه شرق تهران دار يا رهيافزود: زنج يو

 رهيذخ انياز آن پشت سد لت يبخش ديآ يكه از سد الر م يآب شرب تهران را دارند؛ آب نيتأم فهيسد وظ

آب  شود؛ يمنتقل م ست،تهران كه در منطقه سوهانك ه 5شماره  خانه هيبه تصف يگريو بخش د شود يم

كه پشت  يو آب شود يمنتقل م يلومتريك 9,5تونل  كي قياز طر  4و  3شماره  خانه هيبه تصف انياز سد لت

 .شود يتهران در جنوب شرق تهران ارسال م 7شماره  خانه هيبه تصف شود يسد ماملو جمع م

 ي، گفت: درحال حاضر كه انتها"ميمواجه شد سابقه يب يخشكسال كيامسال با " نكهيا انيبا ب ياريشهر

كه سال گذشته در  يو در حال ميمخزن آب دار تيدرصد ظرف 50كمتر از  انيدر سد لت م،يهست يسال آب

مترمكعب است  ونيليم 38رقم  نيمترمكعب بود، امسال ا ونيليم 68 انيسد لت يآب ريذخا زانيروز مشابه، م

 .ميا مواجه رهيمترمكعب كاهش ذخ ونيليم 30و با 

مترمكعب آب  ونيليم 532آب تهران در مجموع  نيسد تأم 5 يادامه داد: در حال حاضر در تمام يو

تهران در روز مشابه سال گذشته، متأسفانه با  يسدها ريمترمكعب ذخا ونيليم 865با  سهيكه در مقا ميدار

مخزن سد  ابربه اندازه دو بر يعني م؛يا ه شدهآب تهران مواج ريذخا يمترمكعب ونيليم 332كاهش 

 .ميدار يسال آب يدر انتها يكاهش منابع آب ر،يركبيام

كه  ينيب شيكرد: متأسفانه بر اساس پ حيتهران تصر يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس ريمد

 ديجد يشروع سال آب هياول يها ها در ماه بارش زانيرا از نظر م يخوب طياعالم كرده، شرا يسازمان هواشناس

 داشت. ميآب خواه نيتأمدر خصوص  يروند، مشكالت اساس نيو مطمئنا با ا مياست، ندار زييكه فصل پا
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خبرگزاري مهر مورخ  – گرگان خشك شد جيدرصد خل 30 استاندار گلستان:

26/06/1400 

 

درصد  30 باًيكه تقر لومتريك 400گرگان به وسعت  جيخل ياستاندار گلستان گفت: عالج بخش -گرگان

 است. يگرد و غبار در گلستان الزام يآن خشك شده، به عنوان كانون اصل

 يد: عالج بخشاستان اظهاركر يزيبرنامه ر يحق شناس در جلسه شورا يمهر هاد يگزارش خبرگزار به

گرد و  يدرصد آن خشك شده، به عنوان كانون اصل 30 باًيكه تقر لومتريك 400گرگان به وسعت  جيخل

 است. يغبار در گلستان الزام

 
ها در كشور  زگردير دهيپد تيريمد يبه عنوان متول ستيز طيگلستان اضافه كرد: سازمان مح استاندار

 يروبيگرگان و ال جيانتقال آب به خل يسازمان و منابع استان يمل با استفاده از منابع مياست و تالش دار

 .ميده كاهشرا  زگردهاياستان توسط ر يشهرها ديزمان ممكن امكان تهد نيآن در كوتاه تر

 ديداشته اند اما بانك ها با ديرونق تول التيدر پرداخت تسه يمناسب ياستان همراه يافزود: بانك ها يو
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 ند.داشته باش يواحد هيرو

و كارخانه  يسندگير يكارخانه ها ياستان, راه انداز يكشاورز يها تيشناس گفت: با توجه به ظرف حق

و  دياشتغال، رونق تول نهيآنان زم التيو رفع مشكالت برق و گاز و استفاده از تسه يليتبد عيصنا يها

 آورد. يگذاران در استان را فراهم م هيحضور سرما شيافزا

اطالعات  يشدن سند برنامه هفتم توسعه بانك ها ظرف چند روز آت ييتوجه به نها شد: با ادآوري يو

 ازيجداول مورد ن هيجهت ارا يياجرا يدستگاه ها نيكنند و همچن هيارا ييرا به اداره كل دارا ازيمورد ن

 الزم را داشته باشند. يهمكار 1401در خصوص بودجه سال 

 25هنرمند كه  48عكس)  100( يمجموعه عكس ها« يهربانم ليس«جلسه از كتاب  نياست در ا يگفتن

و  ستانيو س الميدر پنج استان گلستان، لرستان، فارس، ا ليس يهستند و عكس ها يهنرمند آن گلستان

 شد. ييبلوچستان را پوشش داده اند رو نما
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 ياقتصاد گلستان خشك شد/ نابود قلب؛ نگران هستند زهييكشت پا يكشاورزان برا

 27/06/1400خبرگزاري مهر مورخ  – سابقه يب يدر خشكسال يرزكشاو

 

به كشاورزان در فصل بهار،  نيرت سنگعالوه بر خسا يدر سال جار يو كاهش نزوالت جو يخشكسال

 قرار داده است. ريكرده و اقتصاد گلستان را تحت تاث جاديهم چالش ا زهييكشت پا يبرا

 
كشور  يمهم كشاورز يها از قطب يكي: استان گلستان يفيشر ميمر -ها مهر، گروه استان يخبرگزار

 گريد يه خود اختصاص داده است. از سوكشور را ب ازيمورد ن ييمواد غذا ديدر تول ياست و سهم بزرگ

داشته باشند  يرزمرتبط با كشاو ياز ساكنان آن شغل يمين باًيآن باعث شده تقر يبر كشاورز ياقتصاد مبتن

 محور باشد. ياز درآمد استان هم كشاورز يمينسبت ن نيو به هم

به كشاورزان و از  ديباعث خسارت شد ،ينيرزميز يها آب هيرو يو برداشت ب يكاهش نزوالت جو اما

 از محصوالت آنها در فصل بهار شده است. يرفتن بخش قابل توجه نيب

و قهر آسمان ادامه دارد  يهمچنان خشكسال كسورياز  كهيدر حال شود يم كينرد زهييفصل كشت پا آغاز

 استان صفر است. يبخش عمده منابع آب گريد يو از سو
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كه بر دوش  ياريبس نهيرغم هز يو عل دنديد ياريارت بسدر تابستان خس يمثل گندم و شال يمحصوالت

از  يمين رسد يهم ادامه دارد و به نظر م زييروند در پا نيكسب كنند. ادامه ا يكشاورزان گذاشته نتوانستند درآمد

 را تجربه كنند. يبد ياقتصاد طيشرا ديخوب نباشند با يماه دوم سال اگر شاهد بارندگ 6گلستان در  تيجمع

و  شوند يكشت م زييدر فصل پا يروغن يها و دانه ينخودفرنگ ،ينيزم بيگندم، جو، س رينظ يتمحصوال

 محصوالت جز و چند استان برتر كشور است. نياز ا ياريبس دياستان گلستان در تول

كه  يكشاورز نيهكتار زم 102از  99به خبرنگار مهر گفت: در مهرماه سال  شانياز كشاورزان گم يكي

كشت كلزا بردم كه  ريهكتار گندم و دو هكتار آن را ز 15هكتار آن را به كشت جو،  85دارم  اريدر اخت

 وجب رشد نكرد و خشك شد. كياز  شيهمه محصوالت من ب يخشكسال ليبه دل

بعد از چند  ينام كردم، ول ثبت يبذر جو در جهاد كشاورز افتيدر يبرا رماهيچركز پور افزود: در ت زيپرو

 ميكن هيهشت هزار تومان ته لويهر ك متياز بازار آزاد و با ق ديندارند و با تيفيتند كه بذر باكماه به ما گف

 از ما كشاورزان نكردند. يتيحما چيبذر گندم هم ه يو برا

تومان خسارت به او وارد كرده است، گفت: با  ونيليم 150از  شيب يكاهش نزوالت جو نكهيا انيبا ب يو

 ام. نكرده افتيدر يخسارت چيام اما تا امروز ه كرده مهيمرغوب خود را ب يها نيز زمهكتار ا 25 نكهيوجود ا
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سال گذشته دست كشاورزان  نيخسارات سنگ ليبه دل يول شود يآغاز م يزود به زهييافزود: كشت پا يو

 كاشت محصول ندارند. يبرا يو توان مال يخال

رنگار مهر گفت: سال گذشته، گندم، كلزا و باقال نوده ملك گرگان هم به خب ياز كشاورزان روستا يكي

 50از  شيب يمحصول برداشت زانيكاهش رطوبت خاك و كمبود بارش باران، م ليبه دل يكاشتم ول

 درصد كاهش داشته است.

خسارت كمر  ها يخشكسال نيو ا كارند يمحصول م يا اجاره يها نيكشاورزان در زم يافزود: برخ يو

 ده است.به آنها وارد كر يشكن

 

 استان گلستان را كاهش داد زهييهزار تن محصوالت پا 630 يخشكسال

 يجار يبه خبرنگار مهر گفت: در سال زارع زيگلستان ن يجهاد كشاورز ياهيگ داتيبهبود تول معاون

هكتار بود كه از  264هزار و  537استان گلستان در مجموع  زهييكشت پا ي) سطح ابالغ99و زمستان  زيي(پا

و به سبب كاهش  دكلزا و چغندرقند كشت ش يهكتار گندم، جو، دانه روغن 461هزار و  526 زانيم نيا

 هكتار سبز شد. 871هزار و  478ها در زمان كاشت محصول و بعد از آن، فقط  بارش

 يو سرمازدگ ينزوالت جو يدرصد 40و كاهش  يخشكسال ليافزود: به دل يعباس محمدرضا

هكتار از مزارع جو، گندم، كلزا و چغندرقند استان  168هزار و  126ذشته، محصوالت در زمستان سال گ

 .افتيهزار تن كاهش  630 زانيدچار خسارت شد و محصول به م

 

 درصد مساحت استان گلستان 91در  ديشد يخشكسال

 99از اول مهر  يجار يسال آب نكهيا حيگلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر با توض يهواشناس ركليمد

كه نسبت به زمان  ميبارش داشت متريليم 277 زانياست، اظهار كرد: تا امروز به م 1400 وريشهر انيتا پا

 .ميدار يدرصد كاهش بارندگ 34درصد و نسبت به سال گذشته  38بلندمدت 
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 شود يجبران نم ورماهيشهر انيتا پا ماندهيها در چند روز باق مطلب كه بارش نيا انيبا ب يداداش نوربخش

 است. ديشد يخشكسال يدرصد مساحت استان گلستان دارا 91 يافزود: در سال جار

 اريمهر و آبان بس يها خصوصاً در ماه ز،ييدارد كه امسال پا نياز ا تيحكا يفصل ينيب شيافزود: پ يو

 باران است. خشك و كم

دما همراه خواهد  شياكه از اول مهرماه است، با كمبود بارش و افز ياضافه كرد: شروع فصل آب يداداش

 كشاورزان سخت خواهد كرد. يكار را برا نيبود و ا

گفت:  شود، يماه آغاز م آبان باًيو تقر رتريما امسال د كدستينرمال و  يها مطلب كه بارش نيا انيبا ب يو

 داشت. ميدما خواه شيخصوصاً آذرماه افزا زيياست كه در پا نيمسئله مهم ا

 

 شود يم دهير گلستان دد مياقل رييتغ يها نشانه

مختلف  يها و به ماه ستيها در استان خوب ن استان گلستان افزود: پراكنش بارش يهواشناس ركليمد

از  تيمطلب حكا نيو زودگذر شده است و ا يصورت رگبار ها به بارش ينشده است و از طرف ميتقس

 مناطق خشك است. مياستان به اقل مياقل رييتغ

 زشيشده است كه موجب كاهش رطوبت خاك شده و ما خ اديو آفتاب ز ريبخادامه داد: ساعت ت يو

 روند ادامه دارد. نيو ا كند يوارد م يو كشاورز يعيبه منابع طب يجد بيكه آس ميگردوغبار در استان را داشت

اتفاق  رتريكند امسال د جاديكشت، ا يكه رطوبت الزم را برا دست كي يها گفت: بارش انيدر پا يو

خود  زهييكشت پا يهواشناس يخشك و هشدارها ميبا توجه به اقل كنم يم هيو به كشاورزان توص تداف يم

 كنند. ميرا تنظ

 

 است يگلستان خال يسدها تيدرصد ظرف 84

كاهش  ،يخشكسال ليگلستان به خبرنگار مهر، گفت: به دل يا آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون
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 است. يگلستان خال يسدها تيد از ظرفدرص 84ها  و روان آب ينزوالت جو

و فاقد آب است، افزود: در  يدرصد خال 100استان  يسدها يمطلب كه برخ نيا انيبا ب يموريت جواد

 نيكه ا ميدرصد كاهش روان آب دار 82 ياصل يها درصد و در رودخانه 58ها  قسمت سرشاخه رودخانه

 مسئله باعث كاهش حجم سدها شده است.

 
كرد: در حال حاضر كه  انيگلستان ب يگانه بزرگ مخزن 14 يآمار آب موجود در سدهادر خصوص  يو

مترمكعب  ونيليم 38گلستان  يحجم آب موجود در كل سدها م،يزمان دار يسال آب انيروز تا پا 10تنها 

 استان است. يدرصد حجم سدها 16معادل  زانيم نياست كه ا

است كه در سال گذشته در  يدر حال نيكرد: ا حيلستان تصرگ يا آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 استان پر آب بود. يدرصد حجم سدها 38مترمكعب، معادل  ونيليم 73 خيتار نيهم

 

 كند تياز كشاورزان حما دولت

 ريامسال تحت تأث يكشاورز گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: كشاورزان گلستان رخانهيدب
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 تيو الزم است دولت كشاورزان را تحت حما دنديد نيخسارت سنگ يشكسالدرجه و خ 50 يگرما

 خود درآورد.

 يبرا يخوب يها طرح يبحران در وزارت كشور و وزارت كشاورز تيريافزود: مد يمانيا يقل يعل

 .ميآنها هست ياجرا يبرا يريگيدولت از كشاورزان داشته است كه ما در حال پ تيحما

 يكشاورزان يها و امهال وام شدگان مهيدر پرداخت خسارت ب عيزان، تسركمك بالعوض به كشاور يو

موارد در  نيطرح برشمرد و ادامه داد: ا نياست را از مصوبات ا 1400قسط آنها در سال  ديكه سررس

 .شود يم ييباشند كه حتماً اجرا دواريدولت مصوب شده است و كشاورزان ام

خشك و  زيياز آن است كه پا يحاك يهواشناس يها ينيب شيكرد: پ حيكشاورز گلستان تصر رخانهيدب

خود  يها نيكه آب مطمئن دارند در موقع مناسب زم يكشاورزان نيدر انتظار گلستان است، بنابرا يآب كم

 .ندازنديكرده و كشت را عقب ن ياريرا آب

كه كشاورزان در بهار  ودر يم زييبه استقبال پا ياست و در حال ياز اقتصاد گلستان وابسته به كشاورز يمين

با تداوم  رسد يهستند. به نظر م زهييدر كشت پا يو چشم انتظار جبران مشكالت اقتصاد دنديخسارت د

 يبرا دياز اكنون با تو دول نديبب ياديگلستان صدمات ز يقلب اقتصاد زييدر پا يآب يو ب يخشكسال

 جبران آن برنامه داشته باشد.
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خبرگزاري خبر  – سدها كم شد آب ب استان تهران:شركت آب و فاضال رعامليدم

 27/06/1400فوري مورخ 

 

ب كننده آ نيتام يسدها ريشركت آب و فاضالب استان تهران گفت: در حال حاضر ذخا رعامليمد

 است. دهيمتر مكعب رس ونيليم 350شرب تهران به 

 طيشرا نيامسال بدتر ياستان تهران گفت: سال آب يسدها يآب ريذخا زانيبا اشاره به م ياريبخت محمدرضا

 در كشور بود. ريسال اخ 50در 

 ها، يگبارند يدرصد 35كاهش  رغم يبود و عل ياستان تهران بحران يمنابع آب طيادامه داد: امسال شرا او

بدون قطع آب و  ميهوا، توانست يدما يا درجه 3مخازن سدها و رشد حدود  يمترمكعب ونيليم 380 يكسر

 .ميعبور كن يبحران طيشرا نيكاهش فشار آب از ا يوهايسنار يبدون اجرا يحت

 شيافزا تيرشد جمع ليمصرف آب در شهر تهران به دل زانيدرصد م 2,5افزود: ساالنه حدود  ياريبخت

 ياست، اما امسال با وجود رشد تعداد مشتركان، مصرف آب در سال آب يعيرشد مصرف طب نيو ا ابدي يم

 يالبا يدهنده مشاركت و همكار كاهش مصرف نشان نيشده و ا شتريدرصد ب كيتنها  1399-1400

 گذر از بحران آب بوده است. يمردم برا

است؛ به  يچنان بحران استان هم يآب ريذخا تيعامل شركت آب و فاضالب استان تهران گفت: وضع ريمد

 .ميسد ماملو نسبت به سال گذشته هست رهيذخ يمترمكعب ونيليم 110كه شاهد كاهش  يا گونه

 شتريمترمكعب ب ونيليم 150تهران افزود: ما هر سال  يمترمكعب ونيليم 150 يمنف النيبا اشاره به ب ياريبخت

 يدو برابر حد مجاز از منابع آب يعنيدرصد  85و حدود  ميكن يآب برداشت م ،ينيرزميز ريذخا ياز ورود

 .ميكن ياستفاده م ريدپذيتجد

سال  يسازمان هواشناس يها ينيب شيشركت آب و فاضالب استان تهران ادامه داد: بر اساس پ رعامليمد
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رفتن ما با در نظر گ ست؛ين ياز ترسال يخواهد بود و خبر يحالت سال نرمال نيدر بهتر ندهيآ يآب

زمستان  و زييدر پا يريگ ممكن از غافل يوهايسنار نيبدتر نيو تدو ياحتمال طيشرا نيتر يبحران

 كرد. ميو زمستان حفظ خواه زييپا يمنابع آب را برا كياستراتژ ريو ذخا ميكن يم يريجلوگ

در مصارف  ييجو صرفه يمشتركان به معنا يآب از سو ييجو صرفه يافزود: درخواست ما برا او

بر بدنه شركت آب و فاضالب استان تهران  اديز اريفشار بس رغم يچراكه عل ستين يو سالمت يبهداشت

 يرضروريدر مصارف غ ميكه از شهروندان تقاضا دار ميقطع آب نداشت زيساعت ن كي يتاكنون حت

 داشته باشند. ييجو فهصر

آب نداشته  يساعت قطع كيه موقع ما باال و ب تيريكرد: خوشبختانه امسال در تهران با مد انيب ياريبخت

 نبود برق بوده است. ليآب به دل ياز نقاط استان تهران قطع يو در برخ ميا

رو آماده  شيپ طيهمه شرا يكرد: در واقع ما برا حيشركت آب و فاضالب استان تهران تصر رعامليمد

بحران عبور  طيدر شرا مينتا بتوا ميآماده كرده ا يتنش آب يمختلف هم برا يوهايسنار يو حت ميهست

 .ميكن

 دهيمتر مكعب رس ونيليم 350كننده آب شرب تهران به  نيتام يسدها ريگفت: در حال حاضر ذخا او

 است.

 : باشگاه خبرنگاران جوانمنبع
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آب  يزييآب سد الر / شرق تهران وارد تنش پا ريذخا ديافت شد |ميتسن يدانيگزارش م

 27/06/1400خ خبرگزاري تسنيم مور -  شود؟ يم

 

 لمي+ ف شود؟ يآب م يزييآب سد الر / شرق تهران وارد تنش پا ريذخا ديافت شد |ميتسن يدانيم گزارش

سازمان  يها ينيب شيبا توجه به پ طيشرا نيمخزن، آب دارد و ا تيدرصد ظرف 7ز الر كمتر ا سد

كه هم  زند يآب شرق تهران رقم م نيتأم يرا برا يخاص طيشرا ز،ييپا يبارش بر كم يمبن يهواشناس

 .ميمسئوالن دار يبه اتخاذ راهكار از سو ازيو هم ن طلبد يمردم را م ييجو صرفه

 75در استان مازندران و در فاصله  1361سد الر در سال  م،يتسن يخبرگزار يدگزارش خبرنگار اقتصا به

سد  5از  يكيسد كه  نيا يآب ريشهر آمل احداث شده است. ذخا يلومتريك 100از تهران و  يلومتريك

كفاف پر  نهساال يبارشها يدارد. از طرف ينامطلوب تيآب شرب استان تهران است، ومضع نيتأم ياصل

مخزن  وارهيفرار آب از كف و د گريد يو از سو دهد يسد را نم نيا يمترمكعب ونيليم 960شدن مخزن 

 سددر طول سال ادامه دارد. نيا

شده است؛  رهيسد الر ذخ يمترمكعب ونيليم 960مترمكعب آب در مخزن  ونيليم 67حال حاضر فقط  در

 شده است. هريسد، آب پشت آن ذخ نيمخزن ا تيدرصد از ظرف 7كمتر از  يبه عبارت

 

 سد الر نصف زمان مشابه سال قبل است ري* ذخا

وگو با خبرنگار  تهران در گفت يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس ريمد ،ياريشهر محمد

 يكه سد الر در باالدست سدها مياظهار داشت: در سامانه شرق تهران سه سد دار ميتسن يخبرگزار ياقتصاد

 .كنند يم نيآب شرب تهران را تأم ازيدرصد ن 60تا  55از  شيسه سد، ب نيا رهيد و زنجقرار دار انيماملو و لت

 ميسد بود نيآب به ا يباال يشاهد ورود شهيدماوند است، هم يسد الر كه پا تيافزود: با توجه به موقع يو
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 ست؛ين يخوب طيآب در سد الر اصال شرا رهيذخ طيرخ داده، شرا يكه متأسفانه امسال با توجه به خشكسال

 ونيليم 135 ريبا ذخا سهيحجم در مقا نيمخزن سد الر است، ا يمترمكعب موجود ونيليم 67درحال حاضر 

 است. دهيمترمكعب كاهش داشته و به نصف رس ونيليم 68سد الر در زمان مشابه سال گذشته،  يمترمكعب

 

 ميا دهيپمپاژ آب رس طي/ به شرا ميذوب شدن ندار يبرا ي* برف

آب به سد الر معموال  يكرد: ورود حيتهران تصر يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس ريمد

 يتا ذوب برف ميندار يپوشش برف چيحاصل ذوب برف ارتفاعات است، متأسفانه امسال در سطح دماوند ه

 به سد الر اضافه شود. يرخ دهد و ورود

ب به سد الر نسبت به زمان مشابه سال گذشته آ يورود يدرصد 30شاهد كاهش " نكهيا انيبا ب ياريشهر

 نيا يآب ليتا از حداكثر پتانس ميكرد هيكه تعب يساتي، گفت: در سد الر معموال به واسطه تراز مخزن و تأس"ميهست

 قيو آب را از طر ميديرس يپمپاژ آب م آستانهدوم مهرماه و اواخر ماه مهر به  مهيمعموال در ن م،يسد استفاده كن

 وريدوم شهر مهياتفاق امسال در ن نيمتأسفانه ا م؛يكرد يارسال م 5شماره  خانه هيو تصف انيه تهران و سد لتپمپاژ ب

 .ستين سريآب به سمت تهران م يو امكان انتقال ثقل ميماه اتفاق افتاده و االن در آستانه شروع پمپاژ هست

 

 ندارد زييدر فصل پا را يخوب طيشرا ديكم بارش، نو زييپا ينيب شيو پ يفعل تي* وضع

 يبارش بر كم يمبن يسازمان هواشناس ينيب شيتهران، با توجه به پ يها سد يآب ريذخا طيافزود: شرا يو

است كه  نيا ميكه از شهروندان دار يندارد و خواهش زييرا در فصل پا يخوب طيشرا ديمتأسفانه نو ز،ييپا

 م،يكه دار يمنابع آب تيدو محدو يآب ا وجود كمدر مصرف آب را مورد توجه قرار دهند تا ب ييجو صرفه

 .ميتهران داشته باش يبرا داريآب پا نيتأم كي ميبتوان
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 28/06/1400خبرگزاري ايسنا مورخ – ستيكشور خوب ن يحال سدها

 

سدها در حال  يمترمعكب و درصد پرشدگ ارديليم 50,5مخازن سدها  كل تيآمار، ظرف نيآخر براساس

 كشور است. يسدها و منابع آب ميآمارنشان دهنده حال وخ نيدرصد بوده و ا 39حاضر تنها 

است كه  يدر حال نيمترمعكب بوده و ا ارديليم 0,20 يسدها در هفته جار يكل ورود سنا،يگزارش ا به

 يدر هفته جار زيسدها ن يمترمعكب بوده، خروج ارديليم 0,30گذشته  يعدد در مدت مشابه سال آب نيا

ثبت شده  عكبمترم ارديليم 1,03عدد در مدت مشابه سال گذشته  نيمترمعكب بوده و ا ارديليم 0,59

 است.

عدد در  نيآب داشتند كه ا يمترمعكب ورود ارديليم 29,35 وريشهر 26 انيمخازن كشور تا پا يسدها

كشور  يمخازن سدها يكل ورود يدرصد 47كاهش  انگريمترمعكب بوده و ب ارديليم 55.61سال گذشته 

 است.

عدد  نيمترمعكب ثبت شده و ا ارديليم 36,83ماه  وريشهر 26 انيمخازن سدها تا پا يخروج زانيم نيهمچن

سدها است. در خصوص حجم  يخروج يدرصد 34از كاهش  يدرصد بوده و حاك 56,1در سال گذشته 

مترمعكب در مخازن كل كشور آب  ارديليم 19,63 يگفت كه در سال جار ديوجود در مخازن باآب م

 درصد كاهش داشته است. 29مترمعكب بوده و در مجموع  27,75عدد در سال گذشته  نيوحود دارد و ا

 ياست كه در سدها نيا انگريماه ب وريشهر 26 انيتا پا زين يمهم شرب و كشاورز يسدها تيوضع

و  ستانيخوزستان، هرمزگان، تهران، س يسدها گان،يگلپا يسد كوچر يو شمال ين رضوخراسا

 يسعليمخازن سدها نامناسب است و در تنها در استان بوشهر سد رئ تيوضع يو مركز النيبلوچستان، گ

 .ميمخازن سدها هست شيشاهد افزا لياردب يامچيرود در اصفهان و سد  ندهيو سد زا يردلوا
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 29/06/1400مورخ روزنامه آرمان  - رسال...از ه تر خشك

 

آب شرب در شهرها و  نيكشور را فرا گرفته و تام ديشد يخشكسال  :ينيچگــ رهيمن -يمل آرمان

شهر كشور با  300الم مسئوالن شده است. طبق اع ليتبد يچالش جد كيبه  رانيا يمركــز يها استان

 57و  ستارو 306اند  مسئوالن آب و فاضالب اصفهان اعالم كرده يرو هستند. اما به تازگ روبه يتنش آب

شهر فارس  33روستا و  825دارد و  يمشابه طيشرا زيقرار دارند. استان فارس ن يشهر اصفهان در تنش آب

درصد است و  6مهر؛ كمتر از  انيخوزستان در پا يسدها ديبرآورد حجم مف نيدارند. همچن يتنش آب

كه  يشود. چالش رو هروب ياستان پهناور با چالش جد نيآب شرب ا نيموضوع سبب شده كه تام نيهم

 ،يو هدر رفت منابع آب يمياقل راتييبرطرف شود و تغ يبا نزوالت آسمان دينبا نده،يحداقل تا سه ماه آ

گرم سال،  يروزها يدو برابر شيو افزا يمياقل راتييه است. تغكشور رقم زد يرا برا يسخت يروزها

چنان آسمان بر زمين شد بخيل/ كه لب «  كند: دايمصداق پ گريصدها سال بعد بارد يسبب شده شعر سعد

-1399 ياست به آمار سال آب يكاف يبار كاهش بارندگ ابعاد فاجعه يبررس يبرا». تر نكردند زرع و نخيل

سال  نيا يسازمان هواشناس يها . بنا به گزارشميندازيب ينگاه رسد، يم انيبه پا گريز دكه تا دو رو 1400

در كشور  يبارندگ متريليم 113گزارش  حدود  نيران بوده است. طبق ايها در ا سال نياز بدتر يكي ،يآب

فصل  يدااز ابت گريد ييبلند مدت كشور است. از سو نيانگيدرصد كمتر از م 43 زانيم نيرخ داده و ا

 نيانگينسبت به م زيمقدار ن نيبارش در كشور رخ داده كه متاسفانه ا متريليم 4,8بهار تاكنون در كشور 

مردم و مسئوالن كشور كه با  يبرا يموضوع زمان نياست. ا افتهيدرصد كاهش  85,5 شوربلندمدت ك

ه تا باران ببارد، نگران كننده همواره دست به آسمان بلند كرد ،يدر سدساز يارديليچند هزار م يها پروژه

امسال به  زيي، اما پا و پربارش 1400 زييخوش به پا اعالم كرده كه دل يخواهد بود كه سازمان هواشناس

 خواهد بود.  ريقرن اخ مين يزهاييپا نيتر از خشك يكياحتمال فراوان 
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  رانياستان ا نيتر در پرآب يخشكسال 

: ديگو يم »يآرمان مل«به  رانيدر ا يمياقل راتييـوم، درباره تغفرهنگستان عل يشناس نيشاخه زم سيرئ

شدن است. در سال  ليبحران در حال تبد كيدر كشور، از چالش گذشته و به  يمتاسفانه كاهش منابع آب

استان  نيدرصد ا 60 ،ياستان كشور (مازندران) طبق گزارش سازمان هواشناس نيتر و در پرآب رياخ يآب

در آن رخ داده است.  »ديشد يخشكسال« زانيم نيدرصد از ا 30ده كه حدود بو يدچار خشكسال

 گانهيب ينام كم آب به يفراوان، با مشكل يها يبارندگ لينقاط آن به دل شترياستان مازندران كه ب كه يزمان

 د؟يارد يچه انتظار زديخوزستان و  چستان،و بلو ستانيمانند س ييها بوده، از استان يبودند، دچار خشكسال

شرق است كه تا  زيحوزه آبر ران،يگانه ا شش زيآبر يها از حوزه يكي:  ديافزا يزارع در ادامه م يمهد

ارائه شده  ياز آمارها شيهم در آن رخ نداده است. قطعا عمق فاجعه ب يقطره بارندگ كي رماه،يدوم ت

خواهد شد. زارع به كاهش  به بحران ليتبد يدرصورت سهل انگار يمياقل راتييروند تغ يزود است و به

 ييها : در جنوب رشته كوه البرز و استانكند ياشاره دارد و اظهار م زين يمركز يها در استان يمنابع آب

 نيدرصد آب دارند. هم 40است، مخازن سدها حداكثر  اديتهران و كرج كه مصرف آب در آنها ز رينظ

آب،  يدرصد ورود 70وارد  و  ينيرزميبع آب زبه منا يسبب شده كه فشار حداكثر انامر در استان تهر

 نياست كه ا نگونهيو ا شود يها با آب سدها و آب سازه مخلوط م شود و آب چاه  نيتام قيعم يها از چاه

و  نيزم ريز يها منابع آب يرو نشده، اما ثمره آن نابود آب روبه يبا قطع تيجمع ونيليم 13استان با 

 است.  رينظ يب اياستان بوده كه در دن نيا يها در دشت نيگسترش فرونشست زم

 مينباش كاريكه ب ميساز يسد م 
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ي آب در بخش كشاورز تيري/ضرورت مديغرب جانيبارشها در آذربا يدرصد25كاهش 

 30/06/1400مورخ  رانيآب ا يشبكه خبر -

 

 يدرصد 25با اشاره به كاهش  يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

قبل به صورت  ياز سالها شتريب ديبا يآب در بخش كشاورز تيريگفت: مد يجار يبارشها در سال آب

 و هدفمند باشد. نهيبه

در  ديو جهش تول زهييكشت محصوالت پا شيدر هما يجواد محمد ران،يآب ا يرگزارش شبكه خب به

بارشها در خصوص روان  يدرصد25كاهش  ليامسال به دل نكهيا انيبا ب يغرب جانيدر آذربا مزارهايد

 72 زيدرصد و در حوزه ارس ن 50 هياروم اچهيدر زيافزود: در حوزه آبر م،يبا چالش مواجه شد زيآبها ن

 .ميبرف را امسال تجربه كرد ريش ذخادرصد كاه

درصد و در حوزه ارس  12 هياروم اچهيدر زيآب سدها در حوزه آبر يدر خصوص ورود نكهيا انيبا ب يو

در  يشاهد تنش آب نهيبه يزيو برنامه ر تيريبا مد ميافزود: امسال تالش كرد م،يدرصد كاهش داشت 9 زين

 انجام شد. نهيزم نيدر ا يبخو تيريو مد مينباش يبخش آب شرب و كشاورز

و  يكشاورز يازهاياز ن يو نحوه بارشها امسال موجب شد قسمت مياقل رييتغ نكهيبر ا ديبا تاك يمحمد

شد كه  يم هياروم اچهيوارد در تريل ونيليم 620 ديگفت: امسال با م،ياستان را كاهش ده يطيمح ستيز

 .ميكرد رهيذخ ياورزبخش كش يآب را برا يو مابق ميكن تيهدا اچهيرا به در ونيليم 250 ميتنها توانست

 زهييآب كشت پا نيدر خصوص تام يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

امسال در سه سد شامل سد  ميآب در استان دار نيتام يكه برا يسد مخزن 14افزود: از  زيدر استان ن

 ازيمورد ن بسدها آ ياما در مابق ميكن قيتزر يبه بخش كشاورز يآب ميتوان يزوال و باروق نم ،يكاظم

 شده است. يزيبرنامه ر يبخش كشاورز
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امسال  يسال آب يهواشناس ينيب شيگفت: بر اساس پ م،يباش زهييپا يمنتظر بارشها ديبا نكهيا انيبا ب يو

ختلف به خصوص م يآب در بخش ها نهيبه تيريامر ضرورت مد نينرمال و كمتر از نرمال است كه ا

 كند.  يم يرا ضرور يكشاورز

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

159 
 1400 شهريور  -) 46هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5پالك  -ر خيابان رودس -انتهاي خيابان شهيدعضدي(آبان) جنوبي -زند بلوار كريمخان -تهران 
 15986-37313كدپستي: 15815-1515 صندوق پستي:88896660نمابر: 42916000تلفن: 

http://www.agri-peri.ac.ir  
E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir 

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


