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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 يجد مخاطره انداخته و با مشكالت
 .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 يمشكل مواجه شده و زنگ ها

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

و  هـا  ايـد و روزنامـه  در ايـن خصـوص ضـمن بررسـي اخبـار جر     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

ي چاپ گرديده است را در اختيـار  ها و نشريات به صورت روزانه و هفتگ 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 مجموعهالش شده است تا وليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك ت

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 انيبه پا ها يدرصد كاهش بارندگ 37با  يآب سال رو؛ين ريوز يمعاون امور آب و آبفا

 02/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – ديرس

 

مهرماه  ينوشت: سال آب يخود در شبكه اجتماع  در صفحه رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا -رنايا -تهران

اله با س 52ها نسبت به متوسط دوره بلندمدت  كه بارش ديرس انيبه پا يدرحال 1400وريتا آخر شهر 1399

 همراه بود. يدرصد 37كاهش 

 يخود نوشت: سال آب نستاگراميدر صفحه ا »يزاده خامس يقاسم تق« رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ينامگذار ريقرن اخ مين يها سال نيتر از خشكسال يكي توان يرا م 1400وريتا آخر شهر 1399اول مهر 

 كرد.

 يكه اول سال آب يو چه ترسال يچه در خشكسال رانيه آب در اعرص رانيمد يادامه داد: اول مهر برا يو

اكنون كه كشورمان با  ينگران نيبه لطف پروردگار همراه است و ا دياست؛ با دلهره همراه با ام ديجد

 يها را با سال نيسرزم احبنظرانبنا به گفته ص مياقل رييتغ رايدارد. ز يشتريب شيروبرو شده افزا مياقل رييتغ

 مخرب روبرو خواهد كرد. يها ليهمراه با س يها يو ترسال ينخشك طوال

 199آب در مخازن  نيها همچن بارش يدرصد 37افزود: با وجود كاهش  رويرنيوز يآب و آبفا معاون

است كه اگر نبود  افتهيدرصد كاهش  30و نسبت به سال گذشته حدود  دهيكشور به حداقل رس يسد مل

 .بود يم نيكمتر از ا اريمخازن سدها بس يموجود 1399و  1398 يها سال يو بارندگ ليس

 يعيرطبيو ز يعيخشك و زمستان را طب زيامسال را ن زييپا ينوشت: سازمان هواشناس يزاده خامس يتق

كه  ياست؛ اما سال نانيدرصد قابل اطم 50ماه حدود  كياز  شيب ينيب شيكرده است، هرچند پ ينيب شيپ

 .است داينكو است از بهارش پ

مناطق مثل  يوجود دارد، در برخ يكمتر ينگران يآب در سال جار نيتام يبرا نكهيادامه داد: با ا يو
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چون كلزا، چغندر و محصوالت پر آب بر گرفته نشود  يكشت محصوالت يكه جلو  يخوزستان در صورت

 .فتايخواهد  يجد شيافزا يدنيآب آشام يدست كارون بزرگ و كرخه شور نييبه طور قطع در پا

نوع  نياستاندار ا استياستان به ر يبا كم آب يافزود: كارگروه سازگار روين ريوز يآب و آبفا معاون

 در سطح استان است. يهمت عموم كياز آن مستلزم  يريجلوگ يها را ممنوع اعالم كرده، ول كشت

طول  در يصنعت يها برنج و پسآب شكر،ين يها ورود زه آب ينوشت: علت شور يزاده خامس يتق

 دنيروباز و علت نرس يها رودخانه و كانال رياز سدها در مس يآب خروج لومتريك 350از   شيب مودنيپ

 است. ريمس نيآب در ا يرقانونيغ يدست برداشت ها نييآب به پا

و  يو سپس به همراه دوارمياست؛ اول به لطف پروردگار ام شيدر پ يادامه داد: سال سخت يو

 زيآبر يها برنامه منابع و مصارف در حوزه قيدق يجهت اجرا نفعانيهمه ذ يرنگ يبدون بخش يكپارچگي

 دارم. ديام رانيا

كشور از  يبه سدها ياعالم كرد:حجم آب ورود رانيمنابع آب ا تيريشركت مد شتريپ رنا،يگزارش ا به

رقم  نيكه ا ديمتر مكعب رس ونيليم 35و  ارديليم 29به  يدر حال وريشهر 26تا  يجار يسال آب يابتدا

 متر مكعب بود. ونيليم 61و  ارديليم 55سال گذشته 
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 ايجنوب را خشك كرد/ آ يها نخلستان هيترك يسدساز مجلس: يانرژ ونيسيعضو كم

 – است دهيد بيآس هياز ترك رانياز ا شي/ عراق بخورد؟ يحقِ آبِ عراق را م رانيا

 02/07/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ 

 

در  ياقدامات انرياگر ا ده،يد بيآس هياز ترك رانياز ا شيمجلس گفت: عراق ب يانرژ ونيسيكم عضو

 ياساس ما تخلف نيبوده و بر ا يالملل نيكنترل آب انجام داده مطابق معاهدات ب اياحداث سد و  نهيزم

 .ميا نداشته

 

 
 

كشور از  نيبر عدم در نظر گرفتن حقابه ا يمبن يمقامات عراق ياز سو يدرباره اخبار يعباس دونيفر

 يالملل نيبه مراجع ب هيحقابه كشور همسا تيبت عدم رعااظهار داشت: اگر قرار است عراق با رانيا يسو
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اقدام  هيهمسا يشورهابا ك يبدون هماهنگ هيترك رايكند. ز تيشكا هيمراجعه كند بهتر است از كشور ترك

 شود.  يآب در دجله و فرات جار دهد يدر كشور خود كرده و اجازه نم ياديز يبه احداث سدها

اروند و كارون اثر گذاشته و هم باعث شده زمان مد آب  يهم رو هيترك يافزود: اقدامات سدساز يو

آبادان،  يها و اروند شود و نخلستان ريرود بهمنش يها كرده و آب شور وارد كانال يشرويپ فارس جيخل

 و خرمشهر خشك شوند.  نويم رهيجز

 دينبا نيبنابرا دهيد بيآس هياز ترك رانياز ا شيكرد: عراق ب ديمجلس تاك يانرژ ونيسيعضو كم نيا

كه اقدام به  يوجود دارد هر كشور يمرز يها آب نهيكه در زم يا كند، در هر حال طبق معاهده يفرافكن

ضمن  رد،يبگ ظركشور مقصد آب رود در ن يرا هم برا يا حقابه ديبا كند يم يرود مرز يساخت سد رو

 هيهمسا يداث سد با كشورهااح ينداشت كه برا يلزوم 2020معاهده تا سال  نيبر اساس هم نكهيا

 . رديصورت بگ يهماهنگ

خود اقدام كنند، اكنون  ازيمورد ن يآب شرب و كشاورز نينسبت به تام ديگفت: كشورها با يو

خشك  رانيو هامون سمت ا رمنديبا احداث دو سد باعث شده ه رانيبا ا يافغانستان هم بدون هماهنگ

 اند. شود و ما را با مشكل مواجه كرده

كنترل آب انجام داده مطابق معاهدات  اياحداث سد و  نهيدر زم ياقدامات رانيشد: اگر ا ادآوري يسعبا

در خاك خود  يكه اقدامات ميزمان الزم را داشت رايز م،يا نداشته ياساس ما تخلف نيبوده و بر ا يالملل نيب

 نيو تركمنستان هم هم انستانافغ نكهيكما ا م،ينداشته باش يهم هماهنگ گريد يو با كشورها ميانجام ده

 اند. كار را كرده

 ياگر ما اقدام نكهيكند بخصوص ا نيخود را تام ازيكرده آب مورد ن يخاطرنشان كرد: هر كشور سع يو

 وارد كند. بيهم آس هيهمسا يبوده كه ممكن بود به كشورها البيمهار س شتريب ميا در كنترل آب داشته

سپتامبر اعالم كرد كه درباره  22/  وريشهر 31عراق چهارشنبه  يع آبمناب ريوز ،يالحمدان ديرش يمهد 
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و وزارت خارجه عراق قصد دارد به  امدهيبه دست ن يتوافق رانيمشترك با ا يها آبه عراق از آب حق

 ببرد. تيشكا يالملل نيمحافل ب

. وزارت امور ميكن استفاده ميتوان يحقوق آب خود، م نيتأم يكه برا ميدار يمهم يگفت: ما ابزارها يو

 كند. يالملل نيب رانيمسئله آب را با ا ديخارجه با

 واقع در دو استان يها ها از كوه رودخانه نيدارد و اكثر ا انيرودخانه جر 36و عراق  رانيا يمرزها در

 .شوند يكشور م نيسرچشمه گرفته و وارد ا الميكرمانشاه و ا يعنيهمجوار با عراق  يرانيا

 لناي: امنبع
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درست مساله  يابيري/مسميريبگ شيرا در پ يمنابع آب تيريدم كرديانتقال آب رو يبه جا

 03/07/1400مورخ  –سايت خبر مهم  – طرح ياصل

 

آب انتقال  نيتام يبرا ايدر دن نكهيا انيبا ب رانيا يو اكتشافات معدن يشناس نيزمان زمسا سيي: رخبرمهم

طرح  نيكه ا يطيمح ستيگفت: با توجه به اثرات ز ست،يدر دستور كار ن گريبه حوزه د يا آب از حوزه

 .ميرا در دستور كار قرار ده يمنابع آب تيريانتقال آب، مد يبه جا شود يم هيدارد، توص

 يبرا يشناس نياز سازمان زم نكهيا انيبا ب يديشه رضايخبرمهم، دكتر عل تيسا يگزارش بخش اجتماع به

 ييدعوت به عمل آورده شده است، افزود: از آنجا يخزر به فالت مركز يايطرح انتقال آب در ياجرا

رو  نيطقه است، از امن نياز ا يشناس نيزم يها نقشه نيو همچن هيو اطالعات پا  داده يسازمان دارا نيكه ا

 دعوت شده است. يشناس نيخزر از سازمان زم يايانتقال آب در نهيدر زم

شده است،  ليخزر تشك يايانتقال آب در يكه برا يا تهيشركت در كم يسازمان برا نيا نكهيا انيبا ب يو

منظور ارائه  به تهيكم نيشركت در ا يشد:  حضور ما برا ادآورياز اعضا دعوت شده است،  يكيبه عنوان 

 نظرات است.

خاطر نشان  ،يخزر به فالت مركز يايانتقال آب در يبرا يشناس نيسازمان زم كرديبا اشاره به رو يديشه

انتخاب نشود، ممكن  يمناسب ريمهم است؛ چرا كه اگر مس اريخزر بس يايانتقال آب در يابيريكرد: مس

 به كشور وارد شود. يقابل جبران رياست خسارت غ

 تا شمال سمنان دانست. نيكاسپ يايرا از در ريمس نيطول ا ،يشناس نيسازمان زم سيير

 ايخزر، اظهار كرد: در مجموع در دن يايطرح انتقال آب در ياجرا يطيمح ستيبا اشاره به اثرات ز يو

 با توجه به يول رد،يگ يمرتبط قرار نم يها در دستور كار سازمان گريبه حوزه د يا انتقال آب از حوزه

 تواند يروش م نيكه ا رسد يبه نظر م م،يكشور با كمبود آب مواجه هست يمركز يها در دشت نكهيا
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 مناطق باشد. نيدر ا ازيآب مورد ن نيتام يبرا يكمك

انتقال آب با  نيا رد،يصورت گ ياست كه اگر قرار است انتقال آب نيما ا هيتوص ياضافه كرد: ول يديشه

 .رديصورت نگ يكشاورز ازيآب مورد ن هيته يطرح برا نيهدف انتقال آب شرب باشد و ا

مصرف آب است،  تيريمد نهيزم نيدر ا ايدن كرديرو نكهيبر ا ديبا تاك يشناس نيمحقق حوزه زم نيا

درصد در  6 ،يدر حوزه كشاورز شود يكه در كشور مصرف م يدرصد از آب 90گفت: بر اساس آمارها 

 رفمص يدر الگو يمناسب راتييتغ ميرو اگر بتوان نياز ا درصد در بخش شرب است؛ 14بخش صنعت و 

 يساز رهيرا ذخ شود يكه مصرف م ياز آب ياديمقدار ز ميتوان يم م،ياعمال كن يكشاورز يالگو رييو تغ

 .ميكن

مصرف  يمصرف منابع آب است و ارائه الگو تيريآب مد نيتام ياقدام برا نيكرد: بهتر ديتاك يديشه

 باشد. رگذارتريتاث تواند يم نهيبه

بار  نياول فارس جياتصال آن به خل يو حت يمركز ريمازندران به كو يايانتقال آب در سنا،يگزارش ا به

در دولت دهم  يسپرده شد، ول يا دو دهه يبه فراموش يمطرح شد و بعد از مدت شيسال پ 20حدود 

منطقه سواحل  لدر ساح 1391سال آن از  يياجرا اتيو عمل افتيظهور  يشتريبا قدرت ب دهيا نيدوباره ا

خزر به سمنان  يايانتقال آب در يكه اعالم شد فاز اول مطالعه برا يا استان مازندران آغاز شد، به گونه

 انجام شده است.

 يركانيه يها در خصوص جنگل ياديز يها يطرح شد، نگران نيا يكه به اجرا يكنار همه انتقادات در

جنگل عبور  نيدرختان ا انيانتقال آب از م يها قرار است لوله ها يزير نامهوجود دارد؛ چرا كه بر اساس بر

 دارد. يرا در پ يتراش امر جنگل نيكند كه ا
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 05/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – يسدساز يريبا از سرگ هياروم اچهيبر جان در شهيت

 

 يبرا ييها ها و تالش است كه زمزمه ديدر انتظار سكاندار جد يدر حال ستيز طيحفاظت مح سازمان

 مطرح شده است. هياروم اچهيساخت حوضه در مهين يسدها يها پروژه لياجرا و تكم

 -كشور  يداخل اچهيدر نيبزرگتر - هياروم اچهيروند خشك شدن در 80از اواسط دهه   سنا،يگزارش ا به

شده است؛  ليمنطقه تبد يكشور و حت يطيمح ستيز يها دغدغه نياز بزرگتر يكيو  يبه محل نگران

كه بر  يببر آثار مخر كه خشك شدن آن عالوه يشرق جانيو آذربا يغرب جانيدر مرز آذربا يا اچهيدر

از  يكيرا به  اچهيدر نيا تواند يم رد،گذا يم يمنطقه برجا يجوامع بوم ياجتماع اتيو ح ستمياكوس

 كند. ليمنطقه تبد يمنابع گردوغبار نمك نيبزرگتر

اكنون  هياروم اچهيدر تيو هشدار كارشناسان نسبت به وضع يرسان اطالع يسال گذشته در پ 15حدود  از

 زين دهمازيدر دولت  هياروم اچهيدر ياينباشد. ستاد اح اچهيدر نيا اتيكه نگران ح ستين يكس گريد

 نهيكه در زم يماتاقدا نيكار كرد و از  نخست آغاز به 92در سال  اچهيدر نيا تيبه وضع يدگيرس يبرا

 اچهيدر زيمطالعه در حوضه آبر ايدست اجرا و  سد در  33انجام شد، متوقف كردن  اچهيدر نيا ياياح

 الن،يل نه،يميس يبزرگ ملبه توقف احداث چهار سد  توان يها م آن نيبود كه از جمله مهمتر هياروم

 حوضه اشاره كرد. نيا يسدها ريباراندوز و نازلو در كنار سا 

احداث  اچه،يدر ياحداث بزرگراه رو ،ياز جمله خشكسال يمتعدد ليكارشناسان دال  كه يحال در

 اچهيعنوان علل خشك شدن در را به اچهيدر زياز منابع آب حوضه آبر هيرو يسد و استفاده ب هيرو يب

 ريتاث يب اچهيرا در خشك شدن در ياز كارشناسان سد ساز گريد يعنوان كردند كه برخ هيروما

به  ميمانده بود، تصم يباق هياروم اچهياز در يزيناچ يمساحت آب نكهيحال با توجه به ا ني. با ادانستند يم

احداث دو سد  اتيعمل رويگرفته و طبق اعالم وزارت ن هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يتوقف سدساز
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 متوقف شد. هياروم اچهيدر ياياح يدر راستا 93نازلو و باراندوز در سال 

از جمله  هياروم اچهيدر زيساخت در حوضه آبر مهين يسدها ليتكم يها حال سال گذشته زمزمه نيا با

 نيو سرنوشت ا تيرا درباره وضع ها ياز نگران يموج گريبار د»  باراندوز«و  »يچا النيل«، »نازلو«ها سد  آن

 - هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد - يشيبه همراه داشت اما مسعود تجر اچهيدر

 اچهيكه در گريتا هفت سال د اچهيدر نيا زيدر حوضه آبر ديجد يعمال هرگونه بارگذار" نكهيبا اعالم ا

اظهار كرده بود كه  نيستاد همچن نيكاست. ا ها ينگران نياز شدت ا "شود ممنوع است ايكامل اح هياروم

 هياروم اچهيرا به سمت در يشتريآب ب ديبا رويوزارت ن ندشو ليساخته تكم مهين ياگر قرار باشد سدها"

  "خواهد شد.  دهيچيپ اريبس رويوزارت ن يكار برا ليدل نيرها كند و به هم

از جمله سد نازلو مطرح شده  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يسدها يساخت برخ ليتكم گريحاال بار د اما

مردم  ندهيبا نما داريدر د - يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا رعامليمد -نيرهبرد اسرياست.  

گرفتن  ارقر تيساخت سد نازلو و ضرورت و فور يريدرباره از سرگ ياسالم يدر مجلس شورا هياروم

كرده و معتقد است كه سدها موجب  ياظهارات يو استان ياقدام در دستور كار مسئوالن كشور نيا

 رييها شده، تغ ها كه باعث كاهش مدت و زمان بارش بارش ميرژ ريياند و تغ نبوده هياروم اچهيدر بيتخر

 انگذريآب بر و پل م ركشت از محصوالت كم آب بر به پ يالگو رييتغ ،يبه آب ميد يها نيزم يكاربر

 ياصل ليشده است از دال هياروم اچهيو گردش آب در ستمياكوسكه باعث برهم خوردن  هياروم اچهيدر

 هستند. هياروم اچهيدر يخشك

آب شرب  نيو  تام البيكنترل س ،يمياقل راتييمقابله با تغ يالزم برا يسد نازلو را از راهكارها ليتكم او

 نيود كه مشكل تامب  يمدع شيپ كمتر از دو هفته  كه يمنطقه برشمرده، در حال يو روستاها هيمردم اروم

 وجود ندارد. يغرب جانيآب شرب در استان آذربا
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 هياروم اچهيدر يايستاد اح بتيدر غ يسدساز يها طرح يريسرگ از

هرگونه  يضمن انتقاد از اجرا سنا،يدر گفت و گو با ا -كارشناس آب - يخوانسار يموسو محسن

اجرا و  يمسئوالن برا يتالش برخ معتقد است كه هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يسدساز اتيعمل

 يايكه ستاد اح ستيدرحال هياروم اچهيدر زيساخت در حوضه آبر مهين يسدها ريسد نازلو و سا ليتكم

 ندارد. يتياست كه عمال فعال يمدت هياروم اچهيدر

 سد 33  ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح ليو در بدو تشك 92در سال  نكهيكارشناس آب با اشاره به ا نيا

دولت متوقف  اتيمتر مكعب با دستور ه ونيليم 300 ارديليم كي تيبا ظرف ييو هفت سد اجرا يمطالعات

 هياروم اچهيدر زيردر حوضه آب يسدساز يها طرح يتاكنون مطالعه و اجرا 92: از سال كند يشد، اظهار م

كردن  يياجرا يتالش برا مسئوالن در يبرخ ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح بتيممنوع بود اما متاسفانه در غ

 تياست كه فعال يضرور يطيشرا نيهستند. در چن اچهيدر نيا زيساخت در حوضه آبر مهين ياحداث سدها

 شود. يريگيپ دولت  اتيه دستورو با  ستيز طيسازمان حفاظت مح سييستاد مجدد از طرف ر نيا

متر مكعب آب  ارديليهفت م متر مكعب از 500و  ارديليم 2قرار بود حدود  نكهيا انيبا ب يموسو

 يسدها ليتكم يامدهايپ درباره  ابد،ياختصاص  اچهيدر نيا يايبه اح هياروم اچهيحوضه در ريدپذيتجد

 نيحجم ا نكهيا به: با توجه كند يم حيتصر» نازلو«از جمله سد  هياروم اچهيدر زيساخت در حوضه آبر مهين

سطح  شيها باعث افزا آن ليرو تكم نيود، از اخواهد ب يمصرف ريدپذياز مقدار آب تجد شيسدها ب

متر مكعب در سال خواهد  ونيليم 100از  شيب زانيبه م هياروم اچهيبه در يآب اناتيو قطع جر ركشتيز

 دارد. يرا درپ هياروم اچهيامر خشك شدن در نيشد و ا

 نيسال و به عناو كياز  شيب يمسئوالن استان يمجلس و برخ ندگانينما يبعض يدرحال سنا،يگزارش ا به

هستند كه نه تنها  هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يسد ساز يها پروژه  ليدنبال اجرا و تكم مختلف به

 ترازيغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليپرداخت نشده بلكه به گفته مد كامل  اچهيدر نيآبه ا حق
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است.  افتهيدت مشابه سال گذشته كاهش مربع نسبت به م لومتريك 1546و وسعت آن  متر يسانت 62آن 

 رغم يعل اچهيدر نيا يايدر اح تيبر عدم موفق يمبن هياروم اچهيدر يايبه ستاد اح ياديهرچند انتقادات ز

طرح انتقال آب از  ياجرا نيگذشته همچن لهفت سا يستاد ط نيا يتومان ارديليهزار م 15 كرد نهيهز

كه  رسد ينظر م از كارشناسان وارد است اما به ياريمخالفت بس رغم يعل هياروم اچهيرودخانه زاب به در

 .گذارد ينم يباق انهيشور خاورم اچهيدر نيبزرگتر يبرا يها رمق و جان طرح يريازسرگ

مربع در  لومتريك 6000حدود  يبا مساحت 1377كه در سال  هياروم اچهيبه ذكر است كه وسعت در الزم

مربع  لومتريك 1992از نظر مساحت قرار داشت، اكنون به  ايدنبزرگ  اچهيدر نيو پنجم ستيب فيرد

 است. دهيرس
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 06/07/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – درصد آب دارند 13خوزستان  يسدها

 

 خوزستان رو به اتمام است. يآب سدها هريدارد كه ذخ تيحكا نيها از ا گزارش

در  يمنابع آب نييكشور با اشاره به حجم پا يآب و آبفا يزير گزارش تابناك، معاون سابق دفتر برنامه به

در  ياز تنش مجدد آب يريجلوگ يبرا يچند ماه اقدام اساس نيمتأسفانه در ا"خوزستان، گفت:  يسدها

 "استان انجام نشده است.

خوزستان عنوان كرد:  يآب تينبودن وضع بخش تير گفتگو با مهر ضمن اشاره به رضاد يفهم تيهدا

استان خوزستان منابع آب دارند و در  يدرصد سدها 13كه بنده داشتم، حدود  يآمار نيطبق آخر«

روبرو خواهد  يخوزستان با مشكل جد رد،يصورت نگ يبارش قابل توجه ها ينيب شيكه طبق پ يصورت

 .»دش

است  يتيو واقع ستين يينما اهيس يبه معنا نيا"كشور ادامه داد: يآب و آبفا يزير بق دفتر برنامهسا معاون

 "خورد. ميخواه يبه مشكل جد رد،يصورت نگ يبدانند و اگر آمادگ ديكه مسئوالن و مردم با

رت كه معموالً در كشور وجود دارد به صو يا وهيش رد؛يگ يبه دو صورت انجام م يآمادگ: «اوافزود

و در بخش  كنند يم يآب شرب با تانكر آبرسان نيو موقت است. مثالً در بحث تأم يبحران تيريمد

شرب و  بو انتقال آ عيشبكه توز يبرا ديكه با يدر صورت كنند يكشاورزان را جبران م انيز يكشاورز

حران را كنترل آنها بتوان ب يو نوساز ها رساختيز جاديشود تا با ا يجد يآب و فاضالب خوزستان فكر

 .»ميداشته باش يو خشكسال ليبرنامه جامع س كي ديحل درازمدت است و با كرد. درواقع راه

 فهيآنكه در برنامه چهارم توسعه هم وظ رغم يعل"كشور گفت:  يآب و آبفا يزير سابق دفتر برنامه معاون

كه  كند يهم مطالبه نم يو كسانجام نشد  يدولت چياز جانب ه وقت چيه يبرنامه آمده بود، ول نيا نيتدو

 "نشده است؟ نيبرنامه تدو نيچرا ا
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طبق قانون  ديدان يهمانطور كه م"كشت استان افزود:  يبر اصالح الگو يمبن يدر پاسخ به سوال يفهم

 ياز دو استان كشور ممنوع شده است ول ريدولت، كشت برنج در غ أتيمصوبه ه ،يبا كم آب يسازگار

 خوزستاناصفهان و  يها به طور گسترده كشت برنج در استان يآب مشكالت كم رغم يدر حال حاضر عل

 بياز عجا نيكه ا كند يكشاورزان را پرداخت م انيدولت هم ضرر و ز يو حت شود يانجام م

 "در كشور است! يگذار قانون

اصالح آن كشت و  يالگو رييتغ نيبنابرا«كرد:  ديكشور تأك يآب و آبفا يزير سابق دفتر برنامه معاون

انجام  يو دستور كار خاص غيتوسط دولت دنبال نشود، با تبل ياقدام نيكه چن ياست و تا زمان يضرور

 .»شود ينم

انجام نشده و با توجه به  يكار خاص چيبا تانكر ه ياز آبرسان ريچند ماه به غ نيمالً در ا"كرد:  حيتصر او

به طور شفاف كارنامه  ديبا ربطيذ نيمسئول نيبخش اختصاص داده شده، بنابرا نيكه به ا يبودجه خوب

 "آب خوزستان ارائه دهند. تيريو مد ياثربخش يخودشان را برا

سابقه آب روبه رو  ياستان خوزستان با بحران ب يهوا و خشكسال يدما ديشد شيبا افزا يسالجار تابستان

شد تا به صورت  يدها رهاسازدولت آب س ميبا تصم تايرا به دنبال داشت. نها يعيوس يشد و اعتراض ها

 .استمطرح  يآب يب يها دوباره زمزمه زييپا ليبحران كنترل شود اما حاال اوا يمقطع
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 06/07/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – تهران يها فرونشست دشت

 

هزار حلقه چاه حفر شده در استان تهران  42هزار حلقه از حدود  28از  شيباست كه  يحاك آمارها

خاك  تيفيآب، كاهش روز به روز ك ينيرزميز يها از سفره هيرو يبرداشت ب يعني نياست؛ ا رمجازيغ

 در جنوب تهران كه زنگ خطر را به صدا درآورده است. ژهيبه و نيفرونشست زم تيو در نها

 يواژه ها ديكل يو خشكسال يمنابع آب ديفرونشست، فروچاله، تهد رنا،ينقل از ا به» تابناك«گزارش  به

رخ  يوقت ن،يزم يجيمرگ تدر ايفرونشست  شود؛ يم دهيها و محافل شن از رسانه يارياست كه در بس

مقاومت  رفتنو با از دست  كنند يبه شدت افت م ينيرزميآب ز يها سفره ايها  خوان كه آب دهد يم

 يمتر و قطر60از  شيبا عمق ب ييها چاله دتر،يدر موارد شد ايو  قيعم يها شكاف ن،يزم ييباال يها هيال

 .كنند يم جاديا نيرا در زم زانيم نياز هم شيب

 رسد، يم متريسانت25از  شيساالنه به ب قات،يتحق يبراساس برخ رانيدر ا نيفرونشست زم زانيم نيانگيم

 است. رانيا يفالت مركز اتيح يبرا يخطر ريكه در واقع آژ يآمار

 500و حدود  رمجازيهزار چاه غ 300اعالم كرده اند، حدود  شتريپ رويآنچه مسئوالن وزارت ن براساس

 يها كه كارشناسان آن را رد كرده اند و معتقدند تعداد چاه يهزار چاه مجاز در كشور وجود دارد، آمار

 اعالم شده است. يرسم ياز آمارها شتريكشور ب

 ميتقس كيچاه در كشور حفر شده است كه با  كيمربع  لومتريك 2باورند كه در هر  نيبر ا شناسانكار

 .ميرس يحلقه چاه در سراسر كشور م ونيليم كيبا مساحت كشور به عدد  يبند

كه حدود  شود يم برداشت  ينيزم ريز يها مترمكعب از چاه ارديليساالنه حدود چهارم زياستان تهران ن در

مترمكعب آب از  ونيليم 400حدود  يزيچ گريمجاز است. به عبارت د ريغ يها د توسط چاهدرص 10

 .ستيآن ن يرو ينظارت چيكه ه شود يم برداشت  ييها چاه
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از  يريكاهش و جلوگ يبرا يساده ا يآمار معتقدند كه راهكارها نيوجود، با ارائه ا نيبا ا كارشناسان

كمك كنند تا  توانند يساده م يراهكارها ني. اميها غافل هست وجود دارد كه ما از آن نيفرونشست زم

 .ميكن تيريآن را مد ميو بتوان ميتر نرو شيپ يبحران طيشرا نيحداقل از ا

 

 مترمكعب آب درتهران ها ونيليم ييجو مجاز و صرفه ريغ يها چاه انسداد

حلقه  900هزار و  28 ييبه شناسااستان تهران، با اشاره  يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

ذكر كرد و  يمجاز را در حوزه كشاورز ريغ يگفت: عمده چاه ها رنايدر سطح استان به ا رمجازيچاه غ

 .رديگ يقرار م يچاه ها مورد استفاده بخش كشاورز نيمتر مكعب از ا ونيليم 173بالغ بر 

ها  را مربوط به حوزه آب شرب، باغچه زرمجايغ يبرداشت آب از چاه ها گريبخش د ان،يقربان يعل احمد

 شود. يهزار حلقه چاه را شامل م 14حدود  ياستان تهران دانست كه رقم يالهايو و

سبز مورد  يفضا يمجاز هم برا ريغ يمتر مكعب آب از چاه ها ونيليم 55راستا  نيعنوان كرد: در ا او

 .رديگ ياستفاده قرار م

حلقه  490هزار و  13داشت: تعداد  انيمجاز در سطح استان اشاره كرد و ب يبه تعداد چاه ها نيهمچن انيقربان

 شود. يچاه ها آب برداشت م نيمتر مكعب در سال از ا 870و  ارديليم كيچاه مجاز در استان وجود دارد كه 

كرد: در  ديتاك نيمطلب همچن نيا انياستان تهران با ب يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

و  يبخش خصوص پياك 45متشكل از  يبازرس پياك 60مجاز  ريغ ياز حفر چاه ها يريجلوگ ياستار

 ليتعط ريغ و ليتعط اميدارند و به صورت شبانه روز و در ا تيدر سطح استان فعال يبخش دولت پياك 15

 دارند. تيفعال رمجازيغ ياز حفر چاه ها يريجلوگ نيو همچن ييدر امر شناسا

 يو انسداد چاه ها ييشناسا يبرا رويوزارت ن يعملكرد مجموعه شركت آب منطقه ا حيشردر ت انيقربان

 نيبالغ بر هشت هزار چاه پر و مسدود شده است كه از ا 99سال  انيتا پا 94هم گفت: از سال  رمجازيغ
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 شود. يم ييمتر مكعب در سال، آب صرفه جو ونيليم 275تعداد 

 

 متر در سال يسانت 36در تهران  نيزم فرونشست

 يها در سال اعالم شده است اشاره كرد و گفت : سال تريسانتم 36به نرخ فرونشست در تهران كه  انيقربان

مجاز در استان صورت گرفته اما  ريغ يچاهها تياز حفر و فعال يريجلوگ نهيدر زم ياقدامات خوب رياخ

 يها از ابزارها و روش هو استفاد شتريتوجه ب ازمندين ينيرزميز يها سفره ژهيبو يحفاظت از منابع آب

 است. يتيريمد ،يمختلف حفاظت

آب از  هيرو يمحصول برداشت و استخراج ب يفرونشست با منشأ انسان لياز دال يكي نكهيا انيبا ب يو

 يبرخ يو نبود منابع آب كاف يها، تداوم خشكسال است، ادامه داد: كاهش بارش ينيرزميز يها سفره

 .كند يم بيترغ رمجازيغ يها ا به حفر و استفاده از چاهكشاورزان استان ر

مجاز  ريغ يچاه ها تياز فعال يريجلوگ نهيدر زم يمعضل اقدامات مهم نيمقابله با ا يبرا نكهيا انيبا ب يو

چاه، مجهز به كنتور هوشمند شده است و تا  280امسال تاكنون  يصورت گرفته است، افزود: از ابتدا

 .افتيخواهد  شيدستگاه افزا 800اد به تعد نيسال ا انيپا

 تاكنون حدود سه هزار حلقه چاه مجهز به دستگاه كنترل هوشمند شده است. ان،يگفته قربان به

 يمل تهيكم بيدر مجموع استان ها به تصو يبا كم آب يكه در خصوص سازگار ييبه برنامه ها يو

مترمكعب  ونيليم 420الب برنامه ششم توسعه است، اشاره كرد و افزود: در ق دهيرس يبا كم آب يسازگار

مترمكعب  ونيليم 75 يسال جار يشود كه برا ياتيعمل ديدر استان تهران با ييو صرفه جو يتعادل بخش

و  يدر حوزه كشاورز ينيزم ريز يدر دستور كار قرار گرفته است كه شامل كاهش برداشت منابع آب ها

 كشت دشت ها است. يالگو رييتغ ايتحت فشار  ياريسبز بخصوص طرح آب يفضا

 ،يشهروندان، هدر رفت آب در بخش كشاورز يآب از سو هيرو يخاطرنشان كرد: مصرف ب يقربان
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نشدن  يكشاورزان، سامانده هيرو ياز كمبود بارش و استفاده ب يناش ينيرزميز يها كمبود منابع آب

هستند كه موجب بروز و  يمله عواملكشت از ج يالگو رييبرنامه تغ افتنيو تحقق ن رمجازيغ يها چاه

و  يزيبرنامه ر نهيزم نيدر ا ستيبا يكه م شود يدر استان تهران م يو خشكسال يآب يها تنش ديتشد

 .رديصورت گ ياقدامات اساس

 

 است ياستان تهران همچنان بحران يآب ريذخا تيوضع

كننده آب  نيتام يسدها ريگفت: ذخا نهيزم نيدر ا زيشركت آب و فاضالب استان تهران ن رعامليمد

است؛ به  يچنان بحران استان هم يآب ريذخا تيو وضع دهيمتر مكعب رس ونيليم 350شرب تهران به 

 .ميسد ماملو نسبت به سال گذشته هست رهيذخ يمترمكعب ونيليم 110كه شاهد كاهش  يا گونه

 طيشرا نيامسال بدتر ي: سال آباستان تهران گفت يسدها يآب ريذخا زانيبا اشاره به م ياريبخت محمدرضا

 در كشور است. ريسال اخ 50در 

 380 يكسر ها، يبارندگ يدرصد 35كاهش  رغم يبود و عل ياستان تهران بحران يمنابع آب طيشرا امسال

بدون  يبدون قطع آب و حت ميهوا، توانست يدما يا درجه 3مخازن سدها و رشد حدود  يمترمكعب ونيليم

 .ميعبور كن يبحران طيشرا نيش فشار آب از اكاه يوهايسنار ياجرا

 شيافزا تيرشد جمع ليمصرف آب در شهر تهران به دل زانيدرصد م 2,5ادامه داد: ساالنه حدود  يو

 ياست، اما امسال با وجود رشد تعداد مشتركان، مصرف آب در سال آب يعيرشد مصرف طب نيو ا ابدي يم

 يباال يدهنده مشاركت و همكار كاهش مصرف نشان نيشده و ا شتريدرصد ب كيتنها  1399-1400

 گذر از بحران آب بوده است. يمردم برا

آب تهران  يمترمكعب ونيليم 150 يمنف النيعامل شركت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به ب ريمد

و حدود  ميكن يآب برداشت م ،ينيرزميز ريذخا ياز ورود شتريمترمكعب ب ونيليم 150افزود: ما هر سال 
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 .ميكن ياستفاده م ريدپذيتجد يبرابر حد مجاز از منابع آب 2 يعنيدرصد  85

حالت سال  نيدر بهتر ندهيآ يسال آب يسازمان هواشناس يها ينيب شيداشت: بر اساس پ انيب ياريبخت

 نيو تدو ياحتمال طيشرا نيتر يما با در نظر گرفتن بحران ست؛ين ياز ترسال يخواهد بود و خبر ينرمال

منابع  كياستراتژ ريو ذخا ميكن يم يريو زمستان جلوگ زييدر پا يريگ ممكن از غافل يوهايسنار نيبدتر

 كرد. ميو زمستان حفظ خواه زييپا يآب را برا

باعث فرونشست  ينيرزميآب ز يحساب و كتاب از سفره ها يو ب هيرو يگفته كارشناسان، برداشت ب به

 نيزم يعيطب يها دهيپد ريتواند در اثر سا يخطرناك اگرچه م دهيپد نيدر استان تهران است، ا نيزم

آرام  ياها و حركت ه خيآب شدن  ،يآهك اي ينمك ،يگچ يلرزه، انحالل سنگ ها نيمانند زم يشناس

 االتيبرداشت س ،يمانند معدنكار يانسان يها تيفعال اي نيپوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زم

سطح  ديشود، اما به گفته كارشناسان، كاهش شد جاديگاز ا اينفت  ،ينيرزميز يمانند آب ها ينيرزميز

 رود. يبه شمار م رانيدر ا ژهيبو نيفرونشست زم ليدل نيمهمتر ،ينيرزميز يآب ها

برداشت آب توسط  هينكردن سهم تيرعا ،ينكردن مصرف آب در بخش كشاورز تيريكاهش بارش، مد

و مردم موجب  عيمصرف آب توسط صنا شيافزا ،ياريآب يسنت ياكشاورزان و استفاده از روش ه يبرخ

 ينيرزميز يدر سراسر كشور خشك شود و سطح سفره ها ياز منابع آب يشده است تا بخش قابل توجه

بر اثر وارد آمدن فشار طبقات  ياز منابع آب يته يمساله موجب شده تا حفره ها نيا د،يايب نييبشدت پا

 .فتدياستان تهران اتفاق ب ژهياز مناطق به و ياريدر بس نيفرونشست زم دهيپد و زديفرو بر نيزم يفوقان

 

 ديبخوان شتريتابناك ب يكيدر و نيدر مورد فرونشست زم

 اتيكل

 يها كه به علت نينشست سطح زم ايو  زشيفرونشست عبارت است از فرورر ونسكو،ي فيبه تعر بنا
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سطح  نيياصطالح به حركت قائم رو به پا نيمول ا. به طور معدهد يم يبزرگ رو اسيدر مق يمتفاوت

 .شود يهمراه باشد، گفته م يبا بردار اندك افق تواند يكه م نيزم

قابل  يبردار افق يها دارا حركت آن نكهيا ليها را به دل لغزش نيهمچون زم ييها دهيپد فيتعر نيا

 .شود يشامل نم باشد يم ياوتمتف زميمكان يكه دارا ،يدست يها نشست در خاك نياست و همچن يتوجه

 

 فرونشست جاديا يها علت

و تراكم نهشته ها،  ها خي ي: از جمله انحالل، آب شدگشوند يم دهيپد نيا جاديباعث ا يمتعدد عوامل

و نفت،  ينيرزميبرداشت آب ز اي يمعدن كار رينظ يانسان اتيعمل ايو خروج گدازه و  نيحركت آرام زم

حفرات در اثر انحالل  جاديا ايها و  مانند تونل ينيرزميز يها سازه زشير ،يدنبرداشت و استخراج مواد مع

 نفت و گاز. ،ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يو برداشت ب

 

 گسترش خطوط مترو در تهران يدر اثر حفر تونل برا نيزم نشست

مترو است. به گسترش خطوط  يدر اثر حفر تونل برا نيعلل نشست زم نيتر از مهم يكيشهر تهران،  در

 است: يقابل بررس دگاهيشكل و نشست خاك در اثر حفر تونل از دو د رييتغ يطور كل

 شكل در مقطع تونل است) رييداده و علت آن تغ ياحداث تونل رو ني(در ح يآن نشست

 تواند يداده و م يها پس از حفر تونل رو چرا كه سال باشد، يخطرناك م اريبلند مدت كه بس نشست

 كرد. ينيب شيآن را پ دياز وقوع نشست ابتدا با يريجلوگ يوجود آورد. اما برا به يريناپذ جبرانخسارات 

 

 از فرونشست يناش يها بيآس

 يزدگ رونيب ايانتقال آب، شكست و  يها ها و سازه ها و آبراهه رودخانه بيناهمسان در ارتفاع و ش رييتغ



   

 

 

22 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

از  ياختالل در بهره بردار جاديها (ا از تراكم آبخوان يناش يتراكم يها تنش جهيها در نت لوله جدار چاه

 ريكاهش برگشت ناپذ ،يامواج در مناطق پست ساحل يشرويچاه ها)، پ يو ماسه ده ينيرزميمنابع آب ز

ها، كاهش  نهشته ديكاهش تخلخل مف ايرفتن  نياز ب جهيدر نت ينيرزمياز مخزن آب ز يبخش ايتمام 

 رويو پ يسطح يرينفوذپذ زانيمهم و كاهش م يها و سازه ياتيح يها انيدر شر بيتخر جاديا اي يبازده

فرو نشست  يها بياز جمله آس يالبيدشت س سعهو تو يدر توپوگراف رييو تغ يابانيب يها آن گسترش پهنه

 است. نيزم

 

 رانيدر ا فرونشست

ز از منابع آب از حد مجا شيكه برداشت ب رسديفرونشست، به نظر م جاديعوامل موثر در ا نيب در

 شتريفرونشست در ب جاديا يرسوبات، عوامل اصل يمهندس يها يژگيو و يرسوب هيضخامت ال ،ينيرزميز

 هستند. رانيا يها دشت

ها قرار دارند شامل دشت  ها و فرونشست فروچاله جاديا يبحران طيكه هم اكنون در شرا يمناطق

استان كرمان،  يها دشت شابور،يمشهد و ن نظرآباد، دشت تهران، دشت ن،يكبودرآهنگ همدان، ورام

 .باشند يم نياصفهان و قزو

شده اند  نيياز فرونشست در برنامه چهارم توسعه تع يمخاطرات ناش يانجام بررس يكه برا ييها استان

ها در  فروچاله يبررس تيكه با توجه به اهم نيكرمان، تهران، اصفهان و قزو ،يعبارتند از: خراسان رضو

 گنجانده خواهند شد. ها يدر بررس زيمنطقه ن نيهمدان ا

درست منابع آب در بخش برداشت و از  تيريعدم وجود مد جهينت توانياز حد مجاز را م شيب برداشت

و مصارف  يكشاورز يها وهينادرست بودن ش جهياز آب در در نت يميبه هدر رفتن حجم عظ گريد يسو

 دانست. بطور خالصه مصرف نامتناسب اي يو شهر يصنعت
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 از نظر كارشناسان و مسئوالن نيزم فرونشست

در گفتگو  يراه، مسكن و شهرساز قاتيمركز تحق يريبخش زلزله و خطر پذ ريمد ،يالله تيب يعل دكتر

با عنوان  يگريمخاطره بزرگ د ،يا اظهار كرد: در كشور عالوه بر مخاطرات لرزه سنا،يبا خبرنگار ا

سال قبل در حال شدت گرفتن است كه همه  40تا  30از حدود به صورت خزنده  ”نيفرونشست زم“

 قرار داده است. رياز جمله تهران را تحت تاث يها و مناطق شهر دشت

 يكه بر رو ييها و المان رود يم نييپا ينيزم ريبر اثر افت آب ز نيدر فرونشست، سطح زم نكهيا انيبا ب يو

است  يا افزود: روند گسترش فرونشست در كشور به گونه برد، يفرو م نييقرار دارند را به سمت پا نيسطح زم

 يركود جهان كيعدد،  نياست كه ا متر يسانت 35تهران ساالنه حدود  يمانند جنوب غرب ييها كه در بخش

 نيمنطقه سطح زم نيسال گذشته در ا 2انجام شده در  يها كه بر اساس برآورد يمعن ني. به ارود يبه شمار م

 داشت. ميرا خواه نيمتر كاهش سطح زم 3,5سال  10كه بعد از  ابدي يمتر كاهش م ينتسا 3,5ساالنه 

سطح  يگاز، فاضالب، آب و بر رو يها لوله نيزم ريدر ز يطيشرا نيدر چن نكهيبر ا ديبا تاك يالله تيب

 نيا ريوجود دارد كه تحت تاث ليو جاده و ر يو ادار يمسكون يها چون سازه ،يشهر يها المان نيزم

 ريبر آنكه ز عالوه دهيپد نيادامه داد: ا روند، يم نيو از ب شوند يم ختهيو گس ريپذ بيها، آس خمش

 انيكه م ينيزم ريز يها چرا كه آب برد؛ يم نياز ب زيها را ن دشت كند، يرا نابود م يشهر يها ساخت

 .شود يصرف مو م دهيكش رونيبه ب نيآب از دل زم نيخاك قرار دارد، ا يها هيها و ال ماسه

 

 نيخاموش و سرطان پوسته زم زلزله

 نيريز يها هيمتراكم و ال يها شدن آب بافت ياست كه در اثر خال يا دهيپد نيفرونشستن زم اي نشست

 يموارد به صورت ناگهان يو در برخ يجيبه صورت تدر نيو در اثر آن سطح زم دهد يرخ م نيسطح زم

 .ندينش يفرو م
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 يالگو يرو ريشده و باعث تاث نيدر زم ييها ترك و شكاف جادينشست باعث ا نياعتقاد كارشناسان ا به

 يزيخ ليس ن،يشكل سطح زم رييتغ ،ينيرزميز يها آب تيفيك رييتغ ،يو سطح ينيرزميز يها انيجر

 .شود مي …مناطق و 

از زلزله  شيدشت كشور مشهود است خطرش ب 200فرونشست كه هم اكنون در  دهيباورند كه پد نيبر ا آنان

كه در اثر  ياما شهر شود، يم يلرزه رخ دهد بعد از چند سال باالخره بازساز نيزم يدر شهر يوقت راياست، ز

 .شود ينم يبازساز يگذار هيو سرما يانرژ چيبا ه گريشود د هيبرود و آبخوانش تخل نيفرونشست از ب

 هيرو ي: حفر بديگو ياسان مبه خر زيكارشناس و پژوهشگر در حوضه آب ن »ييمحمد مجتبا« مهندس

در  رياخ يها در دهه ينيرزميگسترده منابع آب ز يها آب و پمپاژ يها چاه يركارشناسيو غ يراصوليغ

را بر مخازن و منابع  يخشك و خشك قرار دارد صدمات و خسارات فراوان مهيكشور ما كه در منطقه ن

 است. آب كشور وارد كرده يبه عنوان منبع اصل ينيرزميز يها آب

 يها هيو چشمه ها، حركت ال ها زيعالوه بر خشك شدن قنات ها، كار ينيرزميز يها افت آب يگفته و به

حال افت  نيدر ع يرا سبب شده، ول يو تلخ يآب به شور تيفيك رييو تغ نيريآب شور به سمت منابع ش

 نيكه ا ستخلل هاو  ها هيشدن ال يبه علت خال نيخطر نشست زم يدارا ينيرزميز يها آب در سفره

در صورت واقع  عيامكان بروز حوادث و فجا ،ينيرزميمنابع ز ريبرگشت ناپذ بيها عالوه بر تخر نشست

مثل گاز و برق،  يها، خطوط انتقال انرژ روگاهيها، ن شگاهيمثل پاال يانرژ ياتيح يها رسازهيشدن در ز

و كارخانجات را به  عيو صنا ها و جادهها  حمل و نقل مانند خطوط راه آهن، فرودگاه ها، پل ساتيتأس

 دنبال خواهد داشت.

 

 انسان ساخت يا دهيپد ن؛يزم فرونشت

از  يكي: ديگو يباره م نيو زلزله در ا نيعمران مجلس و متخصص زم ونيسيعضو كم ان،يكمال نصراهللا
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ز آب ا هيرو يفرونشست كه از مشكالت ساخته دست انسان است برداشت ب ليموارد مهم در دال

 نيدر ب يمنافذ ابدي يحجم آب كاهش م ياست. وقت يتحتان يها هيشدن ال يو خال ينيرزميز يها سفره

و به مرور  شود يمنافذ پر م نيآرام آرام ا ييباال يها هيال ينيسنگ ليكه به دل شود يم جاديخاك ا يها هيال

تا  يمتر 200ر مجموع از عمق د رسد يم نيبه سطح زم ها هيدر ال ييمتر جابه جا يدهم سانت كي نيكه ا

 .فتدياتفاق ب يمتر يسانت 50نشست  اي ييجابه جا تواند يم نيسطح زم

فرونشست در كشورمان نگران كننده است و با  دهيپد شي: افزاديافزا يم» قوچان و فاروج«مردم  ندهينما

 .ميبه مهار و كنترل آن بپرداز تيبا جد ديها و تبعات آن با توجه به خطر

فرونشست به صورت نامتقارن باشد و  دهي: اگر پدديگو يم نيفرونشست زم دهياشاره به تبعات پد با او

و ممكن است با ادامه  شود يها م سازه هم باشد باعث كج شدن ساختمان كياز  يمتر 20در فاصله  يحت

 ها بشود. سازه بيباعث تخر افتني

را هم دچار اخالل  ينيرزميز يها آب در سفره يساز رهيفرونشست ذخ دهي: عالوه بر آن پدديافزا يم يو

 يها هيخاك و پر شدن منافذ رسوب آب به ال يها هيبه دنبال كم شدن حجم مخزن و شكست ال كند، يم

 نيكه خطر ا رسد ينم ينيرزميز يها به مخزن رهيذخ يآب برا گريو د شود يبا مشكل مواجه م ينييپا

را از دست  ينيرزميز يها عمر سفره كي يازه هاست چرا كه براس بيبه مراتب باالتر از خطر تخر دهيپد

 .ميده يم

 نياوقات ا ي: گاهديگو يم نيبر به حداقل رساندن عوامل وقوع فرونشست زم ديبا تأك »انيكمال«

 يكشاورز جهيو در نت كند يها را خشك م و قنات بندد يرا م ينيرزميز يها ها راه نفوذ آب فرونشست

 .شود يم تياز جمع يا خاله و روستا ليتعط
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 جهان يها كشور گرياز د تر يبحران رانيدر ا فرونشست

 طيشرا نيتر ياز بحران شتريبرابر ب 90از جمله تهران دست كم  رانيا يها دشت يفرونشست در برخ شدت

مخاطرات  ،يمهندس ،يشناس نيامور زم ريمد ،يجهان است. محمد جواد بلورچ افتهيتوسعه  يها در كشور

: نرخ فرونشست در ديگو يكشور به خراسان م يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز

حال در سال  نيبا ا شود يقلمداد م ينرخ بحران نيا شرفتهيپ يها متر در سال است و در كشور يليم 4 ايدن

 شيمتر در سال افزا يسانت 36به  يمتر بوده كه در سال جار يسانت 17نرخ فرونشست در دشت تهران  85

 كرده است. دايپ

 يها يكه به علت خشكسال دهد يكشور نشان م يشناس نيسازمان زم يها يو بررس قاتيتحق يگفته و به

رقم  ياست، ول افتهي شيدر كشور افزا نينرخ فرونشست زم رياخ يها سال يط يمياقل راتييو تغ ياپيپ

خودش  اصا كه هر دشت در نرخ فرونشست، عدد خارائه كرد چر توان يكشور نم يبرا يو مستند قيدق

 را دارد.

نرخ فرونشست ساالنه  ميرا به استناد تقس رانيدر ا اينقاط دن نيتر يبرابر نرخ فرونشست بحران 90رقم  يو

فرونشست در  زانيمتوسط م شياز افزا تي: شواهد حكاديافزا يو م داند يم حيمتر در تهران صح يسانت 36

 ندارد! ي: روند فرونشست رو به بهبودكند يم حيكشور دارد و تصر

 م،يدار ينيرزميز ريمتر مكعب اضافه برداشت از ذخا ارديليم 6از  شيكه ب نيمسئول با اشاره به ا نيا

فرونشست  دهيدارد و گسترش پد يدشت حالت بحران 230از  شيدشت كشور ب 300: از حدود ديافزا يم

كشور  داريپا عهتوس يمنابع آب در راستا تيريمد يدر استراتژ رييو تغ يها ضرورت بازنگر دشت نيدر ا

 .كند يرا صدچندان م

آب در  تي: ظرفديگو يبه خراسان م زيكشور ن يطيمح ستيمدرس دانشگاه و فعال ز ش،يدرو محمد

رقم صورت  نيتوسعه بر اساس ا دمانيچ ديمتر مكعب است و با ارديليم 140تا  130 نيكشور ما ساالنه ب
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ها  بارش نيانگيم رييتغ ديبا ها يزيخشك واقع است و در برنامه ر ميما در اقل نيدرصد از سرزم 87,9. رديگ

توسعه را بر  يشود. وقت يزيمصرف آب برنامه ر ياساس برا نيدرصد محاسبه و بر هم 60در سال تا 

مضاعف بر  هم سبب فشار ها يو خشكسال ميشترداريبه آب ب ازيو ن ميكن يم يطراح ياساس كشاورز

 .ميهست نيشاهد فرونشست زم جهيدر نت شود يم ينيرزميز يها سفره

 

 يدر خراسان رضو نيزم فرونشست

تا كنون درباره فرونشست  يارياست. اخبار بس دهيبه مرحله بحران رس يدر خراسان رضو نيزم فرونشست

مشهد خبرساز شد. -ن تهرانبود كه فرونشست در خط راه آه شيچند ماه پ ني. همميا دهياستان شن نيدر ا

 نيدر ا يكشاورز ياراض نيشتريب يدارا ،ينهاد خراسان رضو نيتر به عنوان ثروتمند يآستان قدس رضو

آب  هيرو يب يها عوامل فرونشست در دشت مشهد، برداشت نيتر كه مهم يياستان است. از آنجا

در  نيدر مساله فرونشست زم يگفت: آستان قدس نقش اساس توان ياست، م يكشاورز يبرا ينيرزميز

است، اما با  ودهتوجه ب ياستان ب نيدارد. تاكنون آستان قدس نسبت به فرونشست در ا يخراسان رضو

حل بحران فرونشست  يبرا يا اراده ياگر آستان قدس رضو رسد ينهاد به نظر م نيا اراتيتوجه به اخت

 بود. دواريمشكل ام نيبه حل ا توان يداشته باشد، م

 

 فرونشست در دشت مشهد انبحر

مشكالت كشور اضافه شده است.  ستيبه ل رياست كه در چند سال اخ ياز مشكالت يكي فرونشست،

مخاطرات آن را از  يو به تازگ كنند يمعضل دست و پنجه نرم م نيكشور با ا يها از دشت ياريبس

در آن به مرحله  نياز كشور است كه فرونشست زم ياند. دشت مشهد جزو مناطق لمس كرده كينزد

است. فرونشست در خط  آن را با مشكل مواجه كرده يعمران يها از پروژه يارياست و بس دهيرس يبحران
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 استان است. نيبارز مخاطرات فرونشست در ا يها از نمونه يكيمشهد،  -آهن تهران راه

در  يطيمح يزير در برنامه يصورت گرفته توسط كارشناس ارشد ژئومورفولوژ قاتيتحق براساس

و  هيرو يب يها عوامل فرونشست در دشت مشهد، برداشت نيتر واحد مشهد، مهم يدانشگاه آزاد اسالم

به دشت بوده  يشرب، صنعت و كشاورز يو ممانعت از نفوذ آب برگشت ينيرزمياز حد مجاز آب ز شيب

 .ستا

 

 در سه منطقه تهران نيفرونشست زم خطر

سه  زش،يو فرور »سست نيزم« ديتهد يراه، مسكن و شهرساز قاتياساس مطالعات محققان مركز تحق بر

 اليباال و كانون خطر در سر سكير يرا به عنوان مناطق دارا 18و  17، 12منطقه شهر تهران شامل مناطق 

صورت گرفته، احتمال وقوع  يها كرده است؛ و بر اساس برآورد ليتبد تختيدر پا نيزم يها زشيفرور

در شهر تهران در سطح  يمتول يها نهاد يموثر از سو يشياند ر صورت عدم چارهد يبعد يها زشيفرور

 وجود دارد. ييباال

 ،”امبريپ“، ”شهران“ يها ابانيعمده در مناطق مختلف شهر تهران در خ زشيفرور 5سال گذشته حداقل  از

كه  ييها به رشته قناتاست و با توجه  دهيبه ثبت رس ”اميخ“ ابانيخ يو در سه راه ”يمولو“ ،”اميق دانيم“

انتظار  توان يم يساز ندر ساختما يمهندس كرديشده است و عدم رو دهيكش ياز شمال تهران به سمت ر

 .ميباش تختيدر پا يگريد يها زشيفرور

 ريز يها آب هيرو يبرداشت ب ليكه به دل ميفرونشست مواجه هست دهيبا پد زش،يكشور عالوه بر فرور در

راه،  قاتيمركز تحق يريبخش زلزله و خطرپذ ريمد يالله تيب يه گفته دكتر علو ب دهد يرخ م ينيزم

به  ديبارو  نيقابل بازگشت است؛ از ا ريغ دهيپد كي نيفرونشست زم دهيپد ،يمسكن و شهرساز

 آب در كشور توجه شود. تيريمد يها روش



   

 

 

29 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 فرونشست در استان تهران تيوضع

نرخ و دامنه فرونشست  شيپا“تحت عنوان  يگزارش آب، قاتيموسسه تحق يگزارش روابط عموم به

 يها دشت ي(مطالعه مورد يا ماهواره ريبا استفاده از تصاو نيكشور بصورت بروز و آنال يها دشت

 .تو منتشر شده اس هيمنابع آب ته قاتيتوسط پژوهشكده مطالعات و تحق” تهران و البرز)  يها استان

است كه منابع  يداتياز جمله مخاطرات و تهد نيرونشست زمگزارش آمده است: ف نيكه در ا همانطور

فرونشست كه از آن به عنوان  دهيمواجه نموده است. پد يرا با خطرات جد يو انسان يعيمختلف طب

 رفتن نيخزنده و كند بوده كه در درازمدت منجر به از ب يا دهيپد شود، يم ادي” مرگ پنهان خاك“

 يكيمورفولوژ تيدر وضع رييتغ جاديبا ا دهيپد ني. اشود يها م آن ياه رساختيو ز يبشر يها گاه سكونت

 ها شود. آن يكيدرولوژيه اتيدر خصوص يريچشمگ راتييسبب بروز تغ تواند يمناطق، م

فرونشست  دهيكشور، پد يها از دشت ياريبس ينيرزمياز حد از منابع آب ز شيتوجه به برداشت ب با

فرونشست با استفاده از  شيراستا موضوع پا نيده است. در همكشور ش يبرا يجد يبه بحران ليتبد

منابع آب قرار گرفت.  قاتيدر دستور كار پژوهشكده مطالعات و تحق يسنجش از دور يها كيتكن

فرونشست در كل  شيو امكان پا افتهيموضوع، توسعه  نيا يبرا ازيموردن يها تميذكر است الگور انيشا

 12 يزمان كيبا قدرت تفك Sentinel-1ماهواره  ري(تصاو يرادار يا اهوارهم ريكشور با استفاده از تصاو

 و بروز وجود دارد. نيمتر) به صورت آنال 10 يمكان كيروزه و قدرت تفك

قرار  يابيو ارز شيتهران و البرز مورد پا يها استان يها فرونشست دشت تيمطالعه، وضع نيفاز اول ا در

 تيشده است. ضمناً موضوع ارائه وضع نييتاكنون تع 2016ها از سال  دشت نيفرونشست ا ريگرفته و مقاد

 .باشد يم يريگيپ لدر حا” فرونشست كشور شيپا يسامانه مل“كشور در قالب  يها بروز فرونشست دشت

 

 فرونشست دهيدشت كشور؛ مستعد پد 300

گفت:  توان يم ايآ كهنيدر مورد ا ،يشناس نيسابق سازمان زم يو سخنگو شناس نيزم ،يبلورچ محمدجواد
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برداشت شده  يها : قطعاً اگر دادهديگو يم رناپالسياست، به خبرنگار ا افتهيفرونشست در تهران كاهش 

 ميتوانست يدر دشت تهران قرار داشت و ما م يبرخط يهاGPS ايوجود داشت  يا ماهواره ريتصاو

در  نينرخ فرونشست زم شيافزا اياز كاهش  ميتوانست يكامالً م م،يكن سهيمقا گريكديها را با  آن يها داده

 .ميمنطقه مطمئن شو نيا

كشور با  يسازمان نقشه بردار نكهيمگر ا م،يندار يجد يا ماهواره يها دو سال است كه داده متأسفانه

كه نشان دهنده كاهش نرخ  يكه در دشت تهران دارد، توانسته باشد به اعداد و ارقام GPSشبكه 

ادعا  نيا جشسن يبرا يا در حال حاضر ابزار ماهواره نصورت،يا ريكند. در غ دايپفرونشست است، دست 

كشور  ارياست و در اخت متيگران ق اريبس يتيقابل نيبا چن ييها . چون اطالعات ماهوارهميندار اريدر اخت

 .ميها را ندار آن ديامكان خر يليكه ما خ كاستيژاپن و آمر

 نياز ا يشناخت درست دياست، نخست با افتهيفرونشست كاهش  دهيرخ پدن مييبگو نكهيا يگفته او، برا به

 رمجازيبرداشت غ ينيرزميسال از منابع آب ز 30است كه شما  يبه صورت دهيپد ني. اميداشته باش دهيپد

نرخ فرونشست اندك اندك  ديكن تيريو اگر آن را مد شود يم جاديو سپس آرام آرام عارضه ا ديا كرده

كاهش  ينيرزميكه استفاده از منابع آب ز ميبه آن نقطه در كشور برس ياگر روز يعني. ديبا يكاهش م

 دايكاهش پ جيسال بعد، فرونشست به تدر 10تا  5كه بعد از  ميگو يكند، من قاطعانه م دايپ ريچشمگ

 خواهد كرد.
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خبرگزاري  – ستانيو مشكالت آن در منطقه س ي! خشكسالنيزم رانيا يزنگ خطر برا

 06/07/1400نا مورخ ايس

 

 ياريرفتن بس نيافكنده و باعث ازب هيو بلوچستان سا ستانيبر استان س يسال است كه خشكسال 20از  شيب

و  رمنديمنطقه شده است.  رودخانه ه نيدر ا يو دامدار يكشاورز ،ياديو ص دياز مشاغل از جمله ص

 ني. تاالب هامون هم به عنوان هفتمروند-يبه شمار م ستانيمنطقه س ياتيهامون دو شاهرگ ح اچهيدر

، »پوزك«مربع وسعت دارد و از سه هامون  لومتريك 5700حدود  يترسال طيدر شرا ايدن نيريتاالب آب ش

روزه، 120 يطوفانها ستان،يدر منطقه س ياپيپ هاي-يشده است. خشكسال ليتشك »درمنيه«و  »يصابور«

و تاالب وارد  اچهيدر نانينش هيحاش يبه زندگ ياديز اريبس بيآس رمنديه اچهيتاالب هامون و در يخشك

حق آبه  يريگيمردم شده است. كارشناسان معتقدند پ انيدر م يمختلف يها يماريب وعيكرده و باعث ش

 ستانيعمان به منطقه س يايآب و انتقال آب از در يپلماسيد قيو تاالب هامون از طر رمنديانه هرودخ

 منطقه است. نيا ياز مشكل خشكسال يراهكار حل بخش
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ها احتمال وقوع  يبارندگ يدرصد 36 كاهش مجلس اعالم كرد؛ يها مركز پژوهش

 06/04/1400خبرگزاري مهر مورخ  – را باال برد يتنش آب

 

تاكنون در كل كشور نسبت به متوسط  يجار يمجلس اعالم كرد: در سال آب يها پژوهش مركز

در مناطق مختلف  يود دارد و احتمال وقوع تنش آبوج يدرصد كاهش بارندگ 36ساله،  52درازمدت 

 وجود دارد.

 يط يتنش آب تيوضع يبه بررس يمجلس با انتشار گزارش يها گزارش خبرنگار مهر، مركز پژوهش به

 -1400 يدر سال آب ها يكاهش بارندگ تيدر كشور پرداخت و اعالم كرد: با توجه به وضع يسال جار

از  يددمتع يشهرها 1400گرم سال  يها كه در ماه شود يم ينيب شيا، پهو يدما شيافزا نيو همچن 1399

 -1397 يمنظر دچار مشكل شوند، همانند آنچه در سال آب نيكشور با تنش آب شرب مواجه باشند و از ا

 شدند. ليتبد زين يها به مناقشات اجتماع تنش نيا يكشور رخ داد و در موارد ياز شهرها يدر برخ 1396

 56نفر آن (معادل  ونيليم 5/34كشور حدود  ينفر ونيليم 6/61 يشهر تياز كل جمع 1397 تابستان در

) تاكنون در كل كشور 1400-1399( يجار يدرصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در سال آب

 نيشتريب انيم نيوجود دارد كه از ا يدرصد كاهش بارندگ 36ساله،  52نسبت به متوسط درازمدت 

مربوط به  زيكاهش ن نيكمتر نيشرق و قره قوم و همچن يمرز زيآبر يها به حوضهمربوطه  هشكا

 خزر است. يايو در هياروم اچهيدر زيآبر يها حوضه

 نكهي. با توجه به ارسد يوقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف كشور محتمل به نظر م بيترت نيبد

آغاز شده است،  1397ور از سال مختلف كش يآب شرب شهرها يفيك يو ارتقا يداريپا يها پروژه

را كمتر كند، به خصوص در  نهيزم نيموجود در ا يها چالش توانست يها م برنامه نيتر ا مطلوب تيريمد

كه عموماً با مشكالت آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان، چنانچه در مورد  يريمناطق گرمس
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مانند خوزستان در  يمربوط به استان يها پروژه يعاً اجراقط شد، يانجام م يبهتر يبند تيها اولو پروژه نيا

 يراهكارها ديآب شرب با خشب انيمقابله با تنش آب شرب در كشور متول ي. براگرفت يقرار م تياولو

 الزم را انجام دهند. يها يزيموضوعه را از هم اكنون در دستور كار قرار دهند و برنامه ر

. شوند يم ميكوتاه مدت و بلندمدت تقس يبه دو دسته راهكارهامقابله با تنش آب شرب  يراهكارها

و  نيتأم شيعرضه استوار هستند، عبارتند از: افزا تيريكوتاه مدت كه عمدتاً بر مد ياز راهكارها يبرخ

 يداريپا ،ينيتضم ديخر تيآب، تقو يساز رهيتوان ذخ شيافزا ،يفيك يارتقا يها آب، طرح ديتول

. ياعتبار يو استفاده مجدد و تنوع بخش يتا بازچرخان يآبرسان ندي، توجه به فرااضطرار طيخدمات در شرا

 يتقاضا هستند، عبارتند از: ارتقا تيريبر مد يبلندمدت كه عمدتاً مبتن يراهكارها، راهكارها نيدر كنار ا

 يالگو حيو تصح يساز فرهنگاقدامات كاهش مصرف،  امده،يكاهش آب به حساب ن ،يور بهره

 ها. اصالح تعرفه مصرف و
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كاهش  متريسانت 62/ سطح تراز هياروم اچهيحال ناخوش در در گفتگو با مهر عنوان شد؛

 06/07/1400خبرگزاري مهر مورخ   – افتي

 

 هياروم اچهيدر يبحران تيبا اشاره به وضع يغرب جانيآذربا ستيز طيحفاظت مح فني معاون – هياروم

 است. افتهيكاهش  متريسانت 62با مدت زمان مشابه پارسال  سهيدر مقا هياروم اچهيگفت: سطح تراز در

 6اظهار كرد: امروز  هياروم اچهيدر تيوضع نيدر گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخر يجبار حجت

 62بود  1271,26با پارسال كه  سهياست كه در مقا 1270,64 هياروم اچهيسطح تراز در يمهر ماه سال جار

 .دهد يكاهش نشان م متريسانت

 لومتريك 262با مدت زمان مشابه سال گذشته هزار و  سهيدر مقا زين هياروم اچهيوسعت در نكهيا انيبا ب يو

مترمكعب كاهش داشته كه  ارديليدو م زين اچهيافزود: حجم آب موجود در دهد، يمربع كاهش نشان م

 است. اچهيدر يبحران تينشان دهنده وضع

شدن مجدد  يعوامل بحران نيرا از مهمتر هياروم اچهيدر ازيعدم تحقق حق آبه مورد ن ،يخشكسال يجبار

 بودان در شرف خشك شدن هستند.اشك و ك ريجزا يدانست و گفت: هم اكنون بخش جنوب هياروم اچهيدر

ها و  كاهش بارش لياضافه كرد: امسال به دل يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يفن معاون

مكاتبات الزم را  ستيز طيبا مشكل مواجه شده هرچند كه مح هياروم اچهيحق آبه در نيها، تأم روان آب

 مقدور نشده است. اچهيرد نيحق آبه ا يتاكنون رهاساز يانجام داده است ول

 زيدرصد در حوضه آبر 22درصد و سال گذشته  18نسبت به بلندمدت  يبارندگ زانياضافه كرد: م يو

 را به مخاطره انداخته است. اچهيدر اتيكاهش دارد كه ح هياروم اچهيدر

در حال همچنان  هياروم اچهيها، كشاورزان و بهره برداران حوضه در گفت: با وجود كاهش بارش يجبار

 رخ نداده است. نهيزم نيدر ا يآب بوده و كاهش هيرو يمصرف ب
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 07/07/1400خبرگزاري مهر مورخ  –بارش بسته شد  متر يليم 157با  يپرونده سال آب

 

سال گذشته بوده  50ها در  سال نيتر بارش بارش بسته شد كه جزء كم متر يليم 157با  يسال آب پرونده

 است.

 يسال آب ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد هيمهر، بر اساس آمار دفتر مطالعات پا يگزارش خبرگزار به

ها  لسا نيتر بارش جزء كم  يبارندگ متر يليم 157,7سال با متوسط  نيكه ا ديرس انيبه پا يگذشته در حال

 سال گذشته بوده است. 50در 

 نيانگيدرصد و نسبت به م 50حدود  متر يليم 317,7بارش  زانيماقبل با م يرقم نسبت به سال آب نيا

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 37مشابه بلندمدت  يها دوره
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 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 07/07/1400خبرگزاري خبر فوري  – شرق زيها در حوزه آبر بارش يدرصد 70كاهش 

 

گذشته را  يسال آب يها بارش تيگزارش وضع ،يطوالن يا بعد از وقفه رانيمنابع آب ا تيريمد شركت

 نيتر ها، كم بارش بارش يدرصد 70شرق با كاهش  يمرز زيمنتشر كرد كه براساس آن حوضه آبر

 كشور شناخته شد. زيرحوضه آب

گذشته و سال قبل  يسال آب يا سهيمقا يخبر از بررس رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتر تازه

 زيآبر يها گذشته و سال ماقبل آن، حوضه يسال آب ،يا سهيمقا يبررس نيتر داده است كه بر اساس ا

عمان  يايدرفارس و  جيدرصد و خل 57با  يدرصد، فالت مركز 64درصد، قره قوم با  70شرق با  يمرز

 اند. كاهش بارش را به خود اختصاص داده نيشتريدرصد ب 53با 

 

 كم باران  يها استان

، خراسان 78,9، هرمزگان با 74,1، كرمان با 35,2و بلوچستان با  ستانيس يها گزارش استان نيا براساس

 اند. را به خود اختصاص داده يتجمع يندگبار زانيم نيتر كم متر يليم 169,8و فارس با  96,7با  يرضو

 

 خوب يبا بارندگ زيآبر يها حوضه

 جيخل متر، يليم 293,4با  هياروم اچهيدر متر، يليم 340,1خزر با  يايدر زيآبر يها اساس، حوضه نيا بر

و  متر يليم 100,7با  يفالت مركز متر، يليم 103,7قره قوم با  متر، يليم 209,9عمان با  يايفارس و در

 را به نام خود ثبت كرده است.  يبارندگ نيشتريب بيترت به متر يليم 44شرق با  يمرز

 

 داشت يبارندگ متريليم 157,7 ريساله اخ 50سال  نيتر بارش كم

 انيبه پا يدر حال 1400-1399 يسال آب ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد هياساس آمار دفتر مطالعات پا بر
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سال گذشته بوده  50ها در  سال نيتر بارش جزو كم يبارندگ متر يليم 157,7ط سال با متوس نيكه ا ديرس

 است.

 نيانگيدرصد و نسبت به م 50حدود  متر يليم 317,7بارش  زانيماقبل با م يرقم نسبت به سال آب نيا

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 37مشابه بلندمدت  يها دوره

متوسط  متر يليم 157,7 زانيسال گذشته ارائه شده، از م يها كه از بارش يا سهيبه گزارش مقا ينگاه با

 است. دهيبه ثبت رس متر يليم 113,9فصل زمستان با  يبارش ط نيشتريدر كشور، ب يبارندگ

 متر يليم 12 زيو تابستان ن متر يليم 62,8بهار  متر، يليم 63حدود  يبارندگ زانيم نياز ا زييفصل پا سهم

 گزارش شده است.

نسبتا مناسب  يكشور مربوط به فصل زمستان بوده و بارندگ يها درصد از مجموع بارش 45، اساس نيا بر

منابع آب  يكسر يو جبران نسب يباال بردن آمار نزوالت آسمان يفصل باعث شد، زمستان برا نيدر ا

 كشور موثر باشد. ينيرزميو ز يسطح

كشور در سال  يدرصد در كل بارندگ 5نها ت زيدرصد و فصل تابستان ن 25هر كدام  زييبهار و پا يها فصل

 اند. گذشته نقش داشته

است كه  نيا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد هيدفتر مطالعات پا يجالب و قابل توجه گزارش آمار نكته

 كمتر از امسال بوده است. 1386و  1378 يسال گذشته فقط در دو سال آب 50 يها يحجم بارندگ

 رناي: امنبع
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 – شرق يمرز زيبارش در حوضه آبر يدرصد 70 كاهش ذشته رخ داد؛گ يدر سال آب

 07/07/1400خبرگزاري مهر مورخ 

 

جزو  توان يم يبارندگ متر يليم 157,7گذشته را با متوسط  ياساس آمار منتشر شده، سال آب بر

 سال گذشته حساب كرد. 50ها در  سال نيتر بارش كم

منابع  تيريشركت مد هيبر اساس آمار دفتر مطالعات پا رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

جزو   يرندگبا متر يليم 157,7سال با متوسط  نيكه ا ديرس انيبه پا يگذشته در حال يسال آب ران،يآب ا

 زانيماقبل با م يبه سال آب بترقم نس نيوجود، ا نيسال گذشته بوده، اما با ا 50ها در  سال نيتر بارش كم

درصد كاهش  37مشابه بلندمدت  يها دوره نيانگيدرصد و نسبت به م 50حدود  متر يليم 317,7بارش 

 .دهد ينشان م

متوسط  متر يليم 157,7 زانيگذشته ارائه شده، از مسال  يها كه از بارش يا سهيبه گزارش مقا ينگاه با

 است. دهيبه ثبت رس متر يليم 113,9فصل زمستان با  يبارش ط نيشتريدر كشور، ب يبارندگ

 متر يليم 12 زيو تابستان ن متر يليم 62,8بهار  متر، يليم 63حدود  يبارندگ زانيم نياز ا زييفصل پا سهم

 گزارش شده است.

نسبتا مناسب  يكشور مربوط به فصل زمستان بوده و بارندگ يها درصد از مجموع بارش 45اساس،  نيا بر

منابع آب  يكسر يو جبران نسب يباال بردن آمار نزوالت آسمان يفصل باعث شد، زمستان برا نيدر ا

 كشور موثر باشد. ينيرزميو ز يسطح

 يدرصد در كل بارندگ 5تنها  زيتان ندرصد و فصل تابس 25هر كدام  زييبهار و پا يها آمار، فصل نيا طبق

 اند. كشور در سال گذشته نقش داشته

است كه  نيا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد هيدفتر مطالعات پا يجالب و قابل توجه گزارش آمار نكته
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 كمتر از امسال بوده است. 1386و  1378 يسال گذشته فقط در دو سال آب 50 يها يحجم بارندگ

با  ي، خراسان رضو78,9، هرمزگان با 74,1، كرمان با 35,2و بلوچستان با  ستانيس يها استان نيهمچن

 اند. را به خود اختصاص داده يتجمع يبارندگ زانيم نيتر كم متر يليم 169,8و فارس با  96,7

 جيخل متر، يليم 293,4با  هياروم اچهيدر متر، يليم 340,1خزر با  يايدر زيآبر يها اساس، حوضه نيا بر

و  متر يليم 100,7با  يفالت مركز متر، يليم 103,7قره قوم با  متر، يليم 209,9عمان با  يايارس و درف

 را به نام خود ثبت كرده است. يبارندگ نيشتريب بيترت به متر يليم 44شرق با  يمرز

 زيبرآ يها گذشته و سال ماقبل آن، حوضه يسال آب يا سهيمقا يبر اساس بررس د،يافزا يگزارش م نيا

عمان  يايفارس و در جيدرصد و خل 57با  يدرصد، فالت مركز 64درصد، قره قوم با  70شرق با  يمرز

 اند. كاهش بارش را به خود اختصاص داده نيشتريدرصد ب 53با 
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دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – بسته شدبارش  متر يليم157با  يپرونده سال آب

08/07/1400 

 

 157با تنها  1399-1400 يسال آب دهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيري: گزارش شركت مد اقتصاد يايدن

كاهش  متر يليم 160حدود  1398-1399 يرقم نسبت به سال آب نيكه ا دهيرس انيبارش به پا متر يليم

 داشته است.

منابع  تيريشركت مد هي(پاون)، بر اساس آمار دفتر مطالعات پا رويوزارت ن يرسان   اطالع گاهيگزارش پا    به

    يبارندگ متر يليم157/ 7سال با متوسط  نيكه ا ديرس انيبه پا يدر حال 1399-1400 يسال آب ران،يآب ا

بارش  زانيماقبل با م ينسبت به سال آب رقم نيسال گذشته بوده است،  ا 50ها در  سال نيتر   بارش   جزو كم

درصد كاهش نشان  37مشابه بلندمدت  يها   دوره نيانگيدرصد و نسبت به م 50حدود  متر يليم317/ 7

 متر يليم157/ 7 زانيسال گذشته ارائه شده، از م يها   كه از بارش يا   سهيبه گزارش مقا ي. با نگاهدهد يم

است. سهم  دهيبه ثبت رس متر يليم113/ 9فصل زمستان با  يبارش ط نيشتري، ب   در كشور يمتوسط بارندگ

گزارش  متر يليم12 زيو تابستان ن متر يليم62/ 8بهار  متر، يليم 63حدود  يبارندگ زانيم نياز ا زييفصل پا

 يكشور مربوط به فصل زمستان بوده و بارندگ يها   درصد از مجموع بارش 45اساس،  نيشده است. بر ا

 يكسر يو جبران نسب يباال بردن آمار نزوالت آسمان يفصل باعث شد، زمستان برا نيمناسب در ا سبتان

درصد و  25هر كدام  زييبهار و پا يها   آمار، فصل نيكشور موثر باشد. طبق ا ينيرزميو ز يمنابع آب سطح

. نكته جالب و اند   كشور در سال گذشته نقش داشته يدرصد در كل بارندگ 5تنها  زيفصل تابستان ن

است كه حجم  نيا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد هيدفتر مطالعات پا يتوجه گزارش آمار قابل

 نيكمتر از امسال بوده است. همچن 1386و  1378 يسال گذشته فقط در دو سال آب50 يها   يبارندگ

و  96/ 7با  ي، خراسان رضو78/ 9، هرمزگان با 74/ 1، كرمان با 35/ 2و بلوچستان با  ستانيس يها   استان

 اند.   را به خود اختصاص داده يتجمع يبارندگ زانيم نيتر   كم متر يليم169/ 8فارس با 
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در سال  هياروم اچهيحجم آب در يدرصد 42 كاهش ؛99 - 1400 يسال آب انيدر پا

 10/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – گذشته يآب

 

شركت  يبر اساس آمارها 99 - 1400 يسال آب انيدر پا هياروم اچهيحجم آب در - رنايا - تهران

 يمتر مكعب گزارش شده است كه نسبت به سال آب ونيليم 730و  ارديليدو م ران،يمنابع آب ا تيريمد

 .دهد يرا نشان م يدرصد 42 ياز آن كاهش شيپ

شركت  هيبر اساس آمار دفتر مطالعات پا رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهياز  پا رنايگزارش روز شنبه ا  به

و  ارديليبه دو م هياروم اچهيدر در حجم آب موجود 99 - 00 يسال آب انيدر پا ران،يمنابع آب ا تيريمد

متر  ارديلي، حدود دو م98-99 يسال آب انيبا پا سهيرقم در مقا نيكه ا دهيمتر مكعب رس ونيليم 730

 .دهد يمتر مكعب كاهش را نشان م ونيليم 659و  ارديليم 13بلندمدت  نيانگيمكعب و نسبت به م

 هزار كي) به رقم 98-99گذشته ( يت به سال آبنسب يصدم متر 62با كاهش  اچهيدر نيسطح آب ا تراز

 تيهدا يها برنامه يو اجرا زهيپائ يها با آغاز بارش يروند كاهش نيكه ا دهيرس متر يسانت 65متر و  270و 

 متوقف شود. تواند يآب، م

 انگريبلندمدت ب نيانگينسبت به م 99 - 1400يسال آب انيدر پا هياروم اچهيتراز سطح آب در راتييتغ

 است. يمتر 65اهش سه هزار و ك

مربع  لومتريك 27رقم دو هزار و  هياروم اچهيكه وسعت در ديرس انيبه پا ي، در حال99 - 1400 يسال آب 

 مربع كاهش دارد. لومتريك 472هزار و  كيگذشته  يبا سال آب سهيرا نشان داده و در مقا

 98-99 يرقم نسبت به سال آب نيكه ا دهيرس انيبارش به پا متر يليم 157,7تنها با  99 - 1400 يآب سال

 سال گذشته بوده است. 50ها در  سال نيتر بارش كاهش داشته و جزو كم متر يليم 160حدود 

 يحجم ورود زانيگفت: م يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يفن شترمعاونيپ رنا،يگزارش ا به

 متر مكعب كمتر از سال قبل از آن بود. ونيليم 500و  ارديليم كيگذشته،  يدر سال آب هياروم اچهيآب به در
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درحال خشك  ستانيس ديام نيآخر ؛يعمان راهكار مقابله با خشكسال يايانتقال آب از در

 10/07/1400خبرگزاري مهر مورخ  – است يبحران» ها مهيچاه ن« تيشدن/ وضع

 

 رهيمنبع ذخ نيدر دهه سوم ادامه دارد كه طبق نظر كارشناسان آخر يدر حال ستانيس يخشكسال - زاهدان

 آب دارد. ندهيسال آ كيتا  تايهم نها» ها مهيچاه ن« يعنيمنطقه  نيآب ا

از  يو بلوچستان و پرداختن به معضالت ناش ستانيس يها: موضوع خشكسال مهر، گروه استان يخبرگزار

 ياصل ياما نگران ستين يديو متأسفانه مسئله تازه و جد شود يها مطرح م آن سال هاست كه در رسانه

 كين منطقه استراتژيمهم در ا نيا يبررس يبرا يقيدق ياتيو عمل ياقدام مطالعات چيكه تاكنون ه نجاستيا

 كشور انجام نشده است.

 ايدن ديمنطقه و شا يبرا يطيمح ستيمعضل مهم ز كيهامون سالهاست كه به  اچهيشدن در خشك

 نياز ا يتبعات ناش ليو بلوچستان به دل ستانيدر س يزندگ طيروزها شرا نيشده و متأسفانه ا ليتبد

هوا،  يهمچون آلودگ يمنطقه با معضالت نيه و مردمان اتر از گذشته شد سخت اريبس يخشكسال

 رو به رو هستند. ينينش هيمهاجرت و حاش ،يكاريب ،يويو ر يقلب يها يماريب

منطقه بلوچستان به صورت  ييدرصد مردم روستا 81آمار در حال حاضر حدود  نيطبق آخر نيهمچن

و مردم آب را به  كنند يم يزگار سپرآب رو يتريل 15 هيو هر روز با سهم شوند يم يآبرسان ييسقا

و  ستانيس يجنوب يو همچنان شهرها كنند يم رهيمنازل خود ذخ يدر آب انبارها يربهداشتيصورت غ

 .ستنديمتصل ن يبلوچستان به شبكه آب و فاضالب شهر

از سمت  رمنديرودخانه ه يقطع شدن آب ورود نيها و همچن بارش زانيمسائل كاهش م نيبرهمه ا عالوه

 زانيم رويكرده است. طبق اعالم وزارت ن ديو بلوچستان را تشد ستانيآب مردم س يافغانستان مشكل ب

 .استدرصد كاهش داشته  91سال)،  52و بلوچستان نسبت به متوسط بلندمدت ( ستانيس يبارندگ
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 يموضوع اشاره و حت نيبه ا يمتعدد يها در گزارش نياز ا شيمهر پ ياست، خبرگزار يگفتن

و بلوچستان ارائه كرده بود كه  ستانيدر س يدر خصوص مواجه با بحران كم آب ياتيعمل يارهاراهك

 عمان از آن جمله بود. يايژرف و موضوع انتقال آب از در يها استفاده از آب

 ها مهيچاه ن يعنيو بلوچستان  ستانيآب شرب شمال س نيمنبع تأم نيگزارش مربوط به آخر نيموضوع ا اما

 است. ستانيطقه سواقع در من

 5شهر زابل و  يلومتريك 50هستند كه در فاصله  يبزرگ يعيطب يها ها و گودال ها، چاله »مهين چاه«

وجود دارد  مهيچهار چاه ن ستانيقرار دارد. در س» قلعه نو« يشهرستان زهك و در كنار روستا يلومتريك

 .شود يم تيبه آن هدا يتوسط كانال رمنديكه آب مازاد رودخانه ه

 800تا  زين 4 مهيمتر مكعب و چاه ن ونيليم 700در مجموع حدود  3و  2، 1 يها مهيمجموع چاه ن شيگنجا

در  ها مهيچاه ن نيكل ا تياست. ظرف درآمده يمصنوع اچهيمتر مكعب است كه به صورت در لونيم

 هامون است. يالملل نيهفتم تاالب ب كيحالت  نيبهتر

 يمصنوع يها اچهيدر نياز ا ستانيس ياز آب كشاورز ياندك يتآب شرب و قسم ،يآب مواقع كم در

 رياخ يمكرر سالها يها يبا توجه به خشكسال ها مهيچاه ن ني. قابل ذكر است كه حجم آب اشود يم نيتأم

در حال  كه يا به گونه افتهيهامون از طرف افغانستان به شدت كاهش  اچهيو پرداخت نشدن حقابه در

هم به شدت كاهش  گريد مهيبه صورت كامل خشك شده و حجم سه چاه ن باًيتقر چهارم مهيحاضر چاه ن

 است. افتهي

 

 شود دهيشيعاجل اند يميتصم ستانيدر س ياز بروز تنش آب يريجلوگ يبرا ديبا

در گفت و گو با خبرنگار مهر، با  ياسالم يدر مجلس شورا ستانيمردم س ندهياهللا دهمرده، نما بيحب

و  يبررس ستانيس يآب طيشرا تر عيهرچه سر دياظهار داشت: با» ها مهيچاه ن«آب  اشاره به كاهش حجم
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 شود. دهيشيعاجل اند يميتصم ياز بروز تنش آب يريجلوگ يبرا

و شهر  ستانيمنطقه س يكننده آب شرب روستاها نيو سه كه تأم كي يها مهيافزود: هم اكنون چاه ن يو

 ند.آب مواجه شد ديزاهدان هستند، با كاهش شد

 نيالزم ا ماتياست تا با اتخاذ تصم يافزود: ضرور ياسالم يدر مجلس شورا ستانيمردم س ندهينما

 .ميمواجه نشو يبا تنش آب ندهيحل شود تا در آ تر عيمشكل هر چه سر

انجام شود و آب از  ها مهيچاه ن يروبيموضوع كار ال يحل موقت يبرا ديخصوص با نيادامه داد: در ا يو

 مشكل فعالً رفع شود. نيپمپاژ شود تا ا كي مهيدو به چاه ن مهيسه و از چاه ن مهيهار به چاه نچ مهيچاه ن

مبلغ  نيا نيتأم ياست كه برا ازيتومان اعتبار ن ارديليم 6و پمپاژ به  يروبيال يكرد: برا حيتصر دهمرده

 مكاتبات الزم انجام شده است.

 ميشود تا بتوان نيتأم تر عياعتبار هرچه سر نين و دولت امسئوال يبا همكار رود ياظهار كرد: انتظار م يو

 .ميكن يريجلوگ ندهيدر آ ياز تنش آب

 

 شود جاديا ستانيمنطقه س يآب مطمئن برا منابع

كرد:  حياست، تصر ياقدام موقت كي نيا نكهيبر ا ديبا تاك ياسالم يدر مجلس شورا ستانيمردم س ندهينما

 كند. دايادامه پ ستانيمنابع آب مطمئن در منطقه س نيتأم يها برا تالش ديقطعاً با

ژرف از جمله  يها عمان و استفاده از آب يايانتقال آب در رمند،يحق آبه ه يريگيپ نكهيبا اشاره به ا يو

 3چاه ژرف با  نياست، افزود: پس از دو سال مطالعه اول ستانيآب منطقه س نيتأم يموجود برا يراهكارها

 شده است. يارحف يدر سال جار زيشد و چاه دوم ن يحفار ستانيطقه سهزار متر عمق در من

 توان يم شتريژرف ب يها چاه جاديبا ا نكه،يبا اشاره به ا ياسالم يدر مجلس شورا ستانيمردم س ندهينما

ژرف در  يها آب ياكتشاف يمطالعات يها چاه اتيمشكل آب منطقه را مرتفع كرد، افزود: توسعه عمل
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 ادامه دارد. رناد ليآبه و م ديهامون، سف مروز،ياز جمله زابل، ن ييو روستا يهرمناطق مختلف ش

در دستور كار قرار دارد و اكنون در  ستانيحلقه چاه ژرف در منطقه س 20كرد: حفر  حيتصر دهمرده

 .ميمجوز حفر هست افتيمرحله در

عمان است، گفت: از  ياياز درآب انتقال آب  نياز منابع مطمئن تأم گريد يكي نكهيبا اشاره به ا يو

فارس به  جيخطوط دوم و سوم طرح انتقال آب خل يياجرا اتياز خط اول و عمل يبردار رو بهره نيهم

به صورت  ستانو بلوچ ستانيعمان به س يايانتقال آب در يياجرا اتيعمل نيو همچن رانيا يفالت مركز

 مهور وقت آغاز شد.ج سيبا دستور رئ 99اسفند ماه سال  24 خيهمزمان در تار

 نيدر ا ياتياقدام عمل چيكرد: اما تاكنون ه حيتصر ياسالم يدر مجلس شورا ستانيمردم س ندهينما

خصوص اقدامات الزم را مدنظر  نيدر ا تر عيهرچه سر زدهميدولت س ميدواريخصوص انجام نشده كه ام

 داشته باشد.

 

 ان افزوده شدو بلوچست ستانيس يمربع به مساحت خشكسال لومتريك 700

در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  زيو بلوچستان ن ستانيس يهواشناس ركليمد ،يدريح محسن

و  ستانيدرصد از مساحت استان س 0,4سبب شد تا  يبارندگ ديانباشته و كاهش شد يبارش ادامه كم

 اضافه شود. يخشكسال ريبلوچستان از حالت نرمال خارج و به محدوده درگ

دارد  يعيطب طيبارش نسبت به شرا يكسر متريليم 70و بلوچستان حدود  ستانيافزود: در حال حاضر س يو

 بوده است. رياستان كشور در هفت ماه اخ نيتر بارش و كم

 يليم 35,6) با مجموع بارش 1399-1400( يو بلوچستان گفت: سال زراع ستانيس يهواشناس ركليمد

 رقم خورد. ريسال اخ 55سال كم باران استان در  نيو سوم ديرس انيمتر باران به پا

 21 ر،يسال اخ 55و بلوچستان در  ستانيكه س دهد يبلند مدت بارش استان نشان م يها كرد: داده انيب يو
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 داده است. يبه بعد رو 80سال آن از دهه  10سال كم بارش داشته است كه 

 ،»يهواشناس« يتمام چهار نوع خشكسال يماردوره آ نيكه در ا دهد يما نشان م يها يافزود: بررس يو

 داده است. يو بلوچستان رو ستانيدر س »ياقتصاد-ياجتماع«و  »يكيدرولوژيه« ،»يكشاورز«

 يسبب وقوع خشكسال يطيمح يو بلوچستان ادامه داد: ادامه سه نوع خشكسال ستانيس يهواشناس ركليمد

از افراد جامعه كه اقتصاد خانواده آنها  يعيوس فيط يو زندگ شتيكه مع شود يم ياقتصاد-ياجتماع

 .دهد يقرار م ريوابسته به منابع آب است را تحت تأث

از آثار و  يكي رانشهريزاهدان، چابهار و ا ريبزرگ نظ يدر شهرها ينينش هيگفت: گسترش حاش يدريح

 است.آب رخ داده  يب يكوچ مردم روستاها ياست كه در پ ياقتصاد-ياجتماع يخشكسال يامدهايپ

 

 و بلوچستان نگران كننده است ستانيبارش س راتييتغ

 راتييو بلوچستان ادامه داد: نكته نگران كننده بارش استان، تنها مربوط به تغ ستانيس يهواشناس ركليمد

مداوم و گسترده به  يها يها از بارندگ بارش يشكل ظاهر رييو تغ يفيك راتييبلكه تغ ست،ين يكم

 هم نگران كننده است. يا نقطه و يرگبار يها يبارندگ

هم در بارش استان مشاهده شد  يتر خطرناك راتييكه گذشت، تغ يكرد: سال زراع حيتصر يدريح

زمستان  يدر حال يعنيكرد.  رييفصول سال استان تغ نيو كم بارش تر نيپربارش تر يكه جا ييآنجا

شد  بپنجاه ساله را بهم زد و سب يگوال نيمونسون ا يها فصل سال در استان است كه بارش نيپربارش تر

 فصل شود. نيتا امسال تابستان پر بارش تر

آن  اديبارش استان و نوسان ز طيشرا يداريو بلوچستان گفت: ناپا ستانياستان س يهواشناس ركليمد

به سمت  دياستوار شود بلكه با يبر محور كشاورز ديمنطقه نبا نيتوسعه در ا يكه الگو كند يم جابيا

 كند. دايكم سوق پ يآب ازيبا ن عيصنا
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سهم اشتغال از  جيبه تدر ديبا يدر توسعه اقتصاد ژهيكالن استان بو يها يزير ادامه داد: در برنامه يو

 شود. تيخدمات هدا ايصنعت  رينظ گريد يها بخش يو به سو ابديكاهش  يبخش كشاورز

به  يريناپذ ه خسارات جبرانچرا ك شود يم يمرگ خاموش تلق كي يسال كرد: خشك حيتصر يدريح

در  يالزم است توجه جد نيوارد خواهد كرد، بنابرا ندهيو منابع آب آ يكشاورز ،يعياقتصاد، منابع طب

 .ميداشته باش نهيزم نيا

 

 و بلوچستان است ستانيتوسعه س ياصل ريعمان مس يايآب در انتقال

ت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در گف زيو بلوچستان ن ستانياستاندار س ،يابانيمدرس خ نيحس

در استان  ديجد ياز منابع آب يبردار بهره يبرا ديتمه نيو كارآمدتر نيتر عمان مهم يايانتقال آب از در

 است.

عمان  يايو بلوچستان بحث انتقال آب از در ستانيبرنامه دولت در س نيو مهمتر نيافزود: بزرگتر يو

 است. داريو پا ديجد ياز منابع آب يبهره بردار مندازيتوسعه استان ن ريمس راياست ز

 ست،يآرزو ن كي گريعمان د يايموضوع انتقال آب از در نكهيبر ا ديو بلوچستان با تاك ستانيس استاندار

ها جابه جا كردند و هزاران سال است كه ما از آن  قنات قيما آب را از طر اكانيافزود: همانطور كه ن

 .شود يمحقق م زين اياز در ل آب انتقا ميكن ياستفاده م

باشد، گفت: طرح انتقال  يمطالبه عموم كي ديعمان با يايموضوع انتقال آب از در نكهيبر ا ديبا تاك يو

 يآب و كم ياز مشكالت خشكسال ييرها يبرا يراه نكهياستان عالوه بر ا يعمان به شهرها يايآب از در

 عيو جان گرفتن صنا ديتول شيو افزا يال، توسعه، آباداناشتغ شيبه افزا تواند يمناطق است م نيدر ا

 كمك كند.

 هيدر حاش يها كن نيريكه از نقشه استقرار آب ش يو بررس قيتحق يكرد: ط حيتصر يابانيخ مدرس
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 نيدرصد ا 5فقط از  رانيدر حال حاضر ا رايتأسف خوردم ز يليفارس داشتم خ جيعمان و خل يايدر

 .كند ياستفاده م تيظرف

 يآرام و خزنده با گسترش مكان يا دهيبه عنوان پد يكه خشكسال نجاستيا تيمجموع نكته حائز اهم در

 نياما ا سازد يو بلوچستان وارد م ستانيمختلف س يها را به بخش ياديز اريهر ساله خسارات بس اديز

 شيآب شرب بن يتأم مهيكه با خشك شدن آب چاه ن يا شده است به گونه تر ميوخ اريروزها اوضاع بس

عنوان قابل  چيو قطعاً موضوع آب شرب به ه شود ياستان با مخاطره روبه رو م تياز جمع يمياز ن

 .ستين يپوش چشم

 



   

 

 

49 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 314 يبا كسر ديجد يسال آب شروع تهران مطرح كرد: يا شركت آب منطقه رعامليمد

 10/07/1400خبرگزاري مهر مورخ  – سدها يمترمكعب ونيليم

 

 رهيذخ ،يمترمكعب ونيليم 314 يبا كسر ديجد يتهران، از شروع سال آب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 داد.با سال گذشته خبر  سهيتهران در مقا يسدها

 يرضاپور افزود: كارنامه سال آب وسفيتهران،  يا مهر به نقل از شركت آب منطقه يگزارش خبرگزار به

 37با متوسط بلند مدت با كاهش  سهيكشور در مقا يها بارش زانيكه م ميبند يم يرا درحال 1400-1399

 زيتهران ن پنجگانه يدهاس زيامر در حوزه عملكرد استان تهران و حوضه آبر نيمواجه بوده و هم يدرصد

 قرار داده است. ريتحت تأث زيتهران را ن يآب به مخازن سدها يمشهود بوده و ورود

 انگريها در حوزه عملكرد استان ب بارش زانيم سهيمقا نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه رعامليمد

گذشته  يبارش سال آب متر يليم 461نسبت به  1399-1400 يسال آب ينزوالت جو يدرصد 34كاهش 

 زيآبر همناسب در حوض يامر با توجه به عدم بارش برف و نبود پوشش برف نيكرد: هم حياست، تصر

 نيو عدم بارش در فرورد 99تهران و كرج در زمستان سال  يكننده آب شرب كالنشهرها نيتأم يسدها

 نيفرورد نيتر به عنوان كم بارش 1400ماه سال  نيبارش در فرورد متر يليم 2,3(ثبت تنها  يماه سال جار

ذوب شده و  جيبه تدر زينسدها  زيساله) موجب شد اندك برف موجود در حوضه آبر 52 يماه دوره آمار

پنج گانه  يآب به مخازن سدها يورود زانيو م مياز ذوب برف نباش يناش يها البيشاهد رواناب و س

 مواجه ساخت. گذشته ينسبت به سال آب يدرصد 40تهران را با كاهش 

با  ريدرگ يها استان ريبا سا سهياستان تهران در مقا ديشده، شا اديكرد: باوجود موارد  ديتاك نيهمچن يو

 1400اول سال  مهيرا در ن يحادث شده در كشور، چالش و مشكالت به مراتب كمتر يبحران خشكسال

 شاهد بود.
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متر  ونيليم 503متأسفانه با  د،يجد يو شروع سال آب زيياكنون در آستانه فصل پا نكهيبا اشاره به ا رضاپور

 1401-1400 ينسبت به سال گذشته وارد سال آب يمترمكعب ونيليم 314 يو كسر يآب رهيمكعب ذخ

 ونيليم 326غرب  نهو طالقان در ساما ريركبيام يدر مخازن سدها يآب رهيشد: حجم ذخ ادآوري م،يشو يم

و در سامانه  يمتر مكعب ونيليم 136كمبود  وريشهر ينرمال انتها با مخزن سهيمتر مكعب بوده و در مقا

 يمتر مكعب ونيليم 232كاهش  يمتر مكعب ونيليم 176 رهيالر و ماملو با حجم ذخ ان،يلت يشرق سدها

 اند. مواجه شده وريشهر ينسبت به مخزن نرمال انتها

كمتر از نرمال در مهر و آبان  يها بر بارش يمبن يسازمان هواشناس يها ينيب شيادامه داد: با توجه به پ يو

درصورت تداوم  ،يسالجار زييبا آمار بلندمدت در فصل پا سهيدما در مقا يا تا دو درجه مين شيماه و افزا

به مخازن  يآب ورود يتحت پوشش و روند نزول يسدها زيحاكم در كشور و حوضه آبر يخشكسال

آب  نيتأم تيآب رقم زده و وضع داريمطمئن و پا نيرا به لحاظ تأم يتحت پوشش، سال سخت يسدها

 مواجه خواهد كرد. يخصوص در سامانه شرق را با چالش جد شرب به

 يكي تواند يشهروندان م كيكاي يخاطرنشان كرد: همراه انيتهران در پا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 اريمحدود در اخت ياز منابع آب نهيبه يو بهره بردار يمؤثر در برون رفت از بحران خشكسال ياز راهكارها

 باشد. ياز كم آب يو كاهش آثار سو و تبعات ناش
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خبرگزاري  – افتيدرصد كاهش  47كشور  يآب به سدها يورود گذشته؛ يدر سال آب

 10/07/1400مهر مورخ 

 

قبل از آن  يگذشته نسبت به مدت مشابه سال آب يسال آب يكشور ط يآب به مخازن سدها يورود حجم

 است. افتهيكاهش  يدرصد 47

منابع  تيريشركت مد هيبر اساس آمار دفتر مطالعات پا رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

مترمكعب  ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تي، مجموع ظرف1400-99 يسال آب انيدر پا ران،يآب ا

 مخازن است. يدرصد پرشدگ 39بوده كه نشان دهنده 

و  ارديليم 29برابر با  99 - 00 يسال آب يآب ط يها، حجم ورود بارش زانياساس، به تبع كاهش م نيا بر

 ونيليم 720و  ارديليم 55بل از آن (ق يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 430

 كشور است. يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 47كاهش  انگريمترمكعب)، ب

آب در  ريذخا زانيم ديجد يكه در شروع سال آب دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نيآخر نيهمچن

 29 يدارا 98-99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 480و  ارديليم 19مخزن سدها به 

 درصد كاهش است.

با كاهش مواجه  زيآب از سدها ن يكشور، خروج يبه سدها يورود زانيآمار، به تبع كاهش م نياساس ا بر

 م،يا كشور را شاهد بوده يآب از سدها يمترمكعب خروج ونيليم 70و  ارديليم 37مدت  نيبوده و در ا

 بوده است. ربرخوردا يدرصد 34قبل، از كاهش  يببا مدت مشابه سال آ سهيكه در مقا يا گونه به

 100تا  90 نيسد موجود و فعال كشور، تنها سه سد ب 199از  ورماه،يشهر انيآمار اعالم شده تا پا طبق

 50تا  40سد در محدوده  31درصد،  70تا  50 نيسد ب 35درصد،  90تا  70سد در محدوده  12درصد، 

 را به خود اختصاص دادند. يدرصد پرشدگ 40از متأسفانه كمتر  زيسد ن 118درصد و 
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كرخه عامل بحران آب  زيمسئوالن حوضه آبر تيريسوء مد در گفتگو با مهر مطرح شد؛

 10/07/1400خبرگزاري مهر مورخ  – خوزستان است

 

دنبال شود و تداوم  يبا اصول حكمران ديمنابع آب كشور با تيريكارشناس حوزه آب گفت:مد كي

 ديتشد ساز نهيهم اثبات شده، زم نييدر سطوح پا تشانيريكه سوءمد يبا استفاده از مسئوالن يكنون وهيش

 بحران است.

استان خوزستان به  يسدها ياس آمار به دست آمده، حجم كل منابع آبگزارش خبرنگار مهر، بر اس به

 يآزادساز توان يرا م يكاهش منابع آب ليدال نيتر ياست. از اصل دهيرس تشانيدرصد ظرف 13كمتر از 

دانست.  ميرالعظدر تابستان امسال، مخصوصاً در منطقه هو يبحران آب يريگ شكل ليمنابع سد كرخه به دل

 يامسال رشد محسوس زييها در پا حجم بارش دهد يكه نشان م يسازمان هواشناس يها ينيب شيبا توجه به پ

 شود. دهيشياند يا چاره د،يبحران جد يريگ از شكل يريجلوگ يبرا يستينخواهد داشت با

 ليكارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دال د،يرابطه محمد پورحم نيهم در

منابع آب و در  تيبا محدود كه يبحران آب خوزستان در فصل تابستان گفت: زمان ديو تشد يريگ شكل

به كاهش  بتمنابع آب، نس تيريبا استفاده از اصول به روز مد ديبا م،يشو يمواجه م ياصطالح خشكسال

 .مياقدام كن سكير

آب خوزستان  يها رانعمده مشكالت به وجود آمده در بح نكهيبر ا ديكارشناس حوزه آب ضمن تاك نيا

كرخه است، گفت: متأسفانه مسئوالن  زيبه خصوص حوضه آبر زيآبر يها حوضه تيرياز سوءمد يناش

 تيريتنها پرده از سوءمد يخشكسال كهيدر حال اندازند، يم يعمده مشكالت را به گردن خشكسال

 .اندازد يم رياخ يها سال

 صيكرخه و شروع بحران خوزستان گفت: تخص زيمشكالت به وجود آمده در حوضه آبر حيدر تشر يو
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 يها با بهانه دينبا فهيوظ نيكرخه بود و ا زيدر حوضه آبر رويوزارت ن فهيمسئله وظ نيآب و نظارت بر ا

 .شد يگرفته م دهيمتعدد ناد

 يها يساز كه مدل يگفت: زمان يكرخه در دوره خشكسال زيحوضه آبر نيبا انتقاد از عملكرد مسئول يو

 يخروج نيباشد و مسئول هيمتر مكعب بر ثان 75 ديسد كرخه با يكه خروج نديگو يمحاسبات مو  يعلم

ناتوان  يخشكسال تيريدرمان كوتاه و در مد يها تنها به فكر راه يعني رسانند، يمتر مكعب م 160سد را به 

 هستند.

موارد خارج از بحث  در كرخه ادعا دارند، رويوزارت ن انيكرد: متول ديتاك رويكارشناس حوزه ن نيا

كه به ابعاد بحران  يمسئله تنها بهانه است و مسئول نيا كهياست، در حال ميتصم نيا ليدل يكارشناس

 را قانع كند. نيمسئول ريسا تواند يم عتاًيمنابع آب مسلط داشته باشد طب تيريداشته و به علم مد يآگاه

 يكنون وهيدنبال شود و تداوم ش ياصول حكمران با ديمنابع آب كشور با تيريگفت: مد انيدر پا ديپورحم

بحران  ديتشد ساز نهيهم اثبات شده تنها زم نييدر سطوح پا تشانيريكه سوءمد يبا استفاده از مسئوالن

 است.
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – است يكشور خال يمخازن سدها تيدرصد ظرف 61

10/07/1400 

 

درصد  39كه نشان دهنده  دهيمترمكعب رس ونيليم 480و  ارديليم 19كشور به  يآب سدها ريذخا زانيم

 مخازن است. يپرشدگ

منابع آب  تيريشركت مد هيبر اساس آمار دفتر مطالعات پا م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

مترمكعب  ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تي، مجموع ظرف1400-1399 يسال آب انيدر پا ،رانيا

 مخازن است. يدرصد پرشدگ 39بوده كه نشان دهنده 

و  ارديليم 29برابر با  99 - 00 يسال آب يآب ط يها، حجم ورود بارش زانياساس، به تبع كاهش م نيا بر

 ونيليم 720و  ارديليم 55قبل از آن ( يبه مدت مشابه سال آبمترمكعب بوده كه نسبت  ونيليم 430

 كشور است. يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 47كاهش  انگريمترمكعب)، ب

آب در  ريذخا زانيم ديجد يكه در شروع سال آب دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نيآخر نيهمچن

 29 يدارا 98-99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 480و  ارديليم 19مخزن سدها به 

 درصد كاهش است.

با كاهش مواجه  زيآب از سدها ن يكشور، خروج يبه سدها يورود زانيآمار، به تبع كاهش م نياساس ا بر

 م،يا كشور را شاهد بوده يآب از سدها يمترمكعب خروج ونيليم 70و  ارديليم 37مدت  نيبوده و در ا

 بوده است. ربرخوردا يدرصد 34قبل، از كاهش  يبا مدت مشابه سال آب سهيكه در مقا يا گونه به

 100تا  90 نيسد موجود و فعال كشور، تنها سه سد ب 199از  ورماه،يشهر انيآمار اعالم شده تا پا طبق

 50تا  40سد در محدوده  31درصد،  70تا  50 نيسد ب 35درصد،  90تا  70سد در محدوده  12درصد، 

 را به خود اختصاص دادند. يدرصد پرشدگ 40متاسفانه كمتر از  زيسد ن 118درصد و 
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 ستيآب ن نيراه حل تام يامسال/ سدساز نسبتا گرم و خشك  زييپا عبور از  يها برا چالش

 10/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  –

 

 يتنش آب ريكشور درگ ياز شهرها و روستاها ياريكه بس ديرس انيپا به  1400 -99 يسال آب كه يحال در

. سازمان ستيموثر در سطح كشور ن  ياز بارندگ يهمچنان خبر زين زييپا بودند اما با ورود به فصل 

 كي طيشرا نيبود. در ا ميبارش مواجه خواه گرم و كم يزييپا كرده كه امسال با  ينيب شيپ  زين يهواشناس

فصل  انيپا منابع آب تا  تيريمد يمناسب برا داتيبر ضرورت اتخاذ تمه ديكارشناس آب ضمن تاك

 پرداخت.  نهيزم نيدر ا هيبه ارائه چند راهكار و توص ز،ييپا 

سال  زهييپا يها در بارش ريتاخ ينيب شيضمن اشاره به پ سنا،يادر گفت و گو با  يخوانسار يموسو محسن

 شود يم ينيب شيمهر ماه آغاز شده است كه پ ياز ابتدا يدر حال 1401-1400 يسال آب  اظهار كرد: يجار

در  ري. تاخميباشكشور ن يدر شمال غرب و غرب و مناطق مركز يمناسب يها تا آذر ماه شاهد بارش

حجم قابل توجه آب خود  1400 -99خشك  يسال آب يكه ط يمخازن آب شود يعث مبا زهييپا  يها بارش

 كنند. رهيرا نتوانند در خود ذخ يحجم آب مناسب زين رياخ يها ماه يرا از دست دادند ط

آب شرب  هيپا كارون عمدتا بر  زيجز مخازن موجود در حوضه آبر به يمخازن آب شتريب نكهيا انيبا ب يو

آب و  يبند رهيج ياكنون خود را برا الزم است از هم يا آب منطقه يها شركت رانيهستند، گفت: مد

 نيتام ندهيسه ماه آ اآب شرب شهرها و روستاها را ت قيطر نيآماده كنند تا بتوانند از ا يرياتخاذ تداب

ست آب شرب شهر تهران ا كنندگان نياز تام يكيكه  انيكنند.  به عنوان مثال حجم آب در مخزن سد لت

 ونيليم 34 يعنياكنون به نصف آن مقدار  حجم هم نيا كه يمتر مكعب بود در حال ونيليم 68سال گذشته 

تا سه  ياضطرار يها ييجو انجام صرفه دردقت را  تينها ديبا يطيشرا نياست. در چن دهيمتر مكعب رس

 انجام داد. ندهيماه آ
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با كمبود آب مواجه خواهند  زهييپا كشت  ياكشاورزان بر يطيشرا نيكارشناس آب، در چن نيگفته ا به

مناطق  ريخسارات كمتر خواهد بود اما در سا نيمانند خوزستان و غرب كشور ا يشد. هرچند در مناطق

خواهد  مواجهاز جمله با كمبود آب  يبا مشكالت متعدد زهييپا خصوص در استان تهران كشت  كشور به

 شد.

انداختن كشت توسط  ريبه تاخ يطيشرا نيع آب را در چنمناب تيريمد ياز راهكارها يكي يموسو

و تا آبان ادامه دارد اما با توجه  شود يمعموال از مهرماه شروع م زهييپا كشاورزان دانست و گفت: كشت 

 يرا در برخ زهييپا امكان وجود دارد كه كشت  نيا مياقل يدما ينسب شيرخ داده و افزا يمياقل راتييبه تغ

 زانيانداخت تا از م ريماه به تاخ يد ليتا اوا گريمناطق د يدر برخ يآذر ماه و حتمناطق كشور تا 

 .ميبكاه يخسارات احتمال

 

 ستين يمنابع آب و مقابله با كمبود آب در بخش كشاورز تيريراه حل مد يسدساز

و  يلعبور از خشكسا ياز راهكارها يكيعنوان  به يمسئوالن و نهادها همواره بر سدساز يبرخ هرچند

ثابت  ريسال اخ 50: تجربه ديگو يكارشناس آب م نياما ا كنند يم ديتاك يدر دوران ترسال ليمقابله با س

 ريسطح ز شيامنابع آب، باعث افز تيريو مد رهيهدف ذخ ايسد  شتريكرده است كه احداث هرچه ب

ابع آب در كشور با توجه به كمبود من نيبنابرا شود يم يمصارف آب در بخش كشاورز شيكشت و افزا

 يها به رودخانه يميدا يها از رودخانه ياريپرداخت نشده است و بس ها  آبه تاالب كه حق يطيو در شرا

 .شود ينم هيعنوان توص چيبه ه دياند، احداث سد جد شده ليتبد يفصل

 نيا اجرا هستنند، اظهار كرد: ايدر دست مطالعه  يمتعدد يسدساز يها اكنون طرح نكهيا انيضمن ب يو

 شيبه ب يها گاه طرح نياز ا ياريچراكه مطالعات بس رنديو مطالعه مجدد قرار گ ينيمورد بازب ديها با طرح

رو  نيكرده است. از ا رييتغ ونمنابع آب كشور از آن زمان تاكن طيو شرا گردد يسال قبل بازم 40تا  20از 
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آب  زانيكند چراكه م رييتغ زين يهادشنيپ  يشود و ابعاد سدها ينيمطالعات مجدد بازب نيالزم است ا

 كرده است. دايپ شدت كاهش  ها نسبت به گذشته به در رودخانه يجار

مصارف آب در  شيو به تبع آن افزا زيكرد: احداث سد در باالدست حوضه آبر ديتاك انيپا در  يموسو

 ني. از اكند يم جادياها  تاالب يبرا ژهيو دست حوضه به نييپا  يرا برا يمشكالت متعدد يبخش كشاورز

صورت  زيرحوضه آب كپارچهي تيريو مد قيتحت محاسبات دق دياحداث سد با يبرا يريگ ميرو تصم

 افزوده نشود. م،يكه در حوزه منابع آب در كشور دار يتا بر مشكالت متعدد رديگ
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 11/07/1400خبرگزاري تابناك مورخ  - است؟ يفرونشست در تهران چقدر جد

 

و سطح آب در  رديگ يتهران صورت م يها متر فرونشست در دشت يسانت 25 نيهر سال حدودا ب در

متر در حال كاهش است و آنطور كه مسووالن اعالم كردند تهران  1,5سانت تا  45از  زيتهران ن يها دشت

به  جهتو تيموضوع اهم نياست و هم ياديز اريكه عدد بس شود يدچار فرونشست م متريليم كي يروز

 دهد. يمجاز را نشان م ريغ يچاه ها

موجود شاهد  لياز پتانس شيب ينيرزميز يها برداشت از آب ليبه دل سنا،يگزارش تابناك به نقل از ا به

را در نظر  ييها برنامه يبخش ر قالب طرح تعادلمساله د نيجبران ا يكه برا ميها هست فرونشست در دشت

 .شود يرا متوقف م رمجازيغ يها گرفته شده استكه براساس آن چاه

دشت  نيدر ا ينيرزميسانت تراز آب ز 20متر و  كيكه  ياست به طور نيافت در دشت ورام نيشتريب

. در ميو دوسانت مواجه هست با كاهش دو متر زيآبسرد ن  -در دشت هومند  ني. عالوه بر اابدي يكاهش م

 -هومند  تو دش نياما عمده مشكل در دشت ورام رسد يسانت م 60كاهش به  زانيم زيها ن دشت هيبق

 آبسرد است.

رابطه گفت: در بحث تعادل  نيدر ا شيپ يتهران چند يا شركت آب منطقه رعامليمد-رضا پور  وسفي

از آنها كنتور هوشمند  يبرخ يو رو ميقرار داد يررسكه فعال هستند را مورد ب ييها در ابتدا چاه يبخش

آن در دشت  اتصورت گرفته كه اثر ياقدامات زين يمصنوع هيدر بحث تغذ نينصب شده است. عالوه بر ا

 كامال مشهود است. اريشهر

صورت  ياقدامات زين شود يم ديكه تول ييها پساب قياز طر يمصنوع هيدر بحث تغذ كه نيا انيبا ب يو

 نيا مي. اگر بتوانميكن يكه برداشت شده را با پساب پر م ييها آب يخال يكه جا يا به گونهگرفت 

 .ابدي يها بهبود م دشت تيوضع ميببر شيشكل پ نياقدامات را به هم
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 در تهران رمجازيحلقه چاه آب غ 616 انسداد

حلقه  616 ،يجار شش ماهه نخست سال ياعالم كرد: ط يتهران به تازگ يا شركت آب منطقه رعامليمد

 انهيسال هيمنابع آب شركت مسدود و از تخل ياستان تهران، توسط امورها يها در دشت رمجازيچاه آب غ

 شد. يرياستان جلوگ يها متر مكعب آب از آبخوان ونيليم 6از  شيب

مخازن  يمتر مكعب ونيليم 314 يو كسر ها يبارندگ زانيادامه داد: امسال به جهت كاهش م رضاپور

عملكرد  ث،يح نيو از ا ميمواجه هست يگذشته، با بحران كم آب يپنجگانه استان نسبت به سال آب يهاسد

و  رورتض شهياز هم شيب ينيرزميو ز يسطح يها تابعه در حراست و حفاظت از منابع آب يامورها

و  گشت يها گروه يشش ماهه نخست امسال، با همكار يراستا ط نيكرده است كه در هم دايپ تياهم

 يمتر و آبده 199هزار و  18در مجموع به عمق  رمجاز،يحلقه چاه غ 616منابع آب،  يامورها يبازرس

هزار و  526و  ونيليمشش  رمجازياقدامات، از برداشت غ نيا جهيمسدود شد كه در نت هيبر ثان تريل 171,1

 ده است.به عمل آم يرياستان تهران جلوگ ينيرزميآب ز يها متر مكعب آب از سفره 836

و  اريمنابع آب تهران، شهر يتوسط امورها بيمسدود شده به ترت يها تعداد چاه نيشتريب نكهيا انيبا ب يو

و واحد  يسطح يها آب يگروه گشت و بازرس يبا همكار نيانجام شده است، اظهار كرد: همچن يشهرر

حوزه عملكرد  يها رودخانه ميبستر و حر يمترمربع از اراض 76هزار و  193منابع آب،  يامورها يحقوق

 عادالنه آب رفع تصرف شد. عيقانون توز 2ماده  4و با استناد به تبصره  ييشركت با اخذ دستور قضا

 ليو مراتب تشك ييشناسا رمجازيحلقه چاه غ 680شده،  اديمدت  يط نكهيدر ادامه با اشاره به ا رضاپور

و كنترل  تيريمد ياست، افزود: در راستا يريگيپدر حال  ييمراجع قضا قيپرونده و انسداد آنها از طر

 يبردار پروانه بهره يدارا يها چاه يدستگاه كنتور هوشمند رو 366مجاز،  يها برداشت از چاه زانيم

 ت ن،يمنابع آب ورام يتوسط امورها ز،ين رمجازيمورد كاهش منصوبات چاه غ 10نصب و 

صورت گرفته كه  ارياستانهران و اسالمشهر و شهر يها رودخانه ميهزار متر مربع از حر 193 تصرف رفع
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 شد. يرياستان جلوگ يها هزار متر مكعب آب از آبخوان 657از  شيب انهيسال هياقدام از تخل نيا جهيدر نت

از برداشت  يريدر جلوگ ينيرزميز يها آب يبخش و تعادل ايطرح اح ياجرا تيبر اهم ديبا تاك يو

 يراستا، ط نيفرونشست، گفت: در هم ريناپذ جبران دهيو مقابله با پد ينيمرزيز يها از منابع آب هيرو يب

آب  يمورهاتحت نظارت ا نگيو به پارك فيتوق رمجازيغ يدستگاه حفار 107سال،  يشش ماه ابتدا

 توسط امور منابع آب دماوند صورت گرفته است. فات،يتعداد توق نيشتريمنتقل شده كه ب

مجاز مورد كنترل و نظارت  يحلقه چاه كشاورز 3302 نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه رعامليمد

مربوط به تخلفات  ييفقره حكم قضا 655مدت  نيكرد: در هم حيقرار گرفته است، تصر يبر بهره بردار

صادر شده  زين ييحكم قضا 972اخذ و اجرا و در مجموع هزار و  ينيرزميو ز يسطح يها در حوزه آب

 است.

با شاخص  رياخ يها فرونشست كه در سال ريبا اشاره به خطرات و عواقب جبران ناپذ انيپا در رضاپور

 هيتغذ رمجاز،يغ يها است، خاطرنشان كرد: انسداد چاه شيدر كشور رو به افزا يباالتر از نرم جهان

 حفاظت و ردر دستور كار دفت يمجاز به طور جد يها از اضافه برداشت از چاه يريو جلوگ يمصنوع

از  يو بعض ينيرزميآب ز يها در منابع و سفره ميطرح بتوان نيا يشركت قرار دارد تا با اجرا يبردار بهره

و شاخص فرونشست را كاهش  ينيرزميز يها را برقرار و روند افت آب ياستان تعادل نسب يها دشت

 .ميده
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ري خبرگزا –ي در معرض خشك» خزر« جيخل ني! بزرگترنيزم رانيا يزنگ خطر برا

 10/07/1400ايسنا مورخ 

 

گرگان از  جيرفته است. خل يروزها رو به نابود نيخزر است كه ا يايدر جيخل نيگرگان بزرگتر جيخل

بندرتركمن، بندرگز،  يها خزر و در حوزه شهرستان يايدر يب شرقدر جنو ييايجغراف تيلحاظ موقع

گرگان به عنوان منبع  حياز خل ميتوانست يدر گذشته م  نينوكنده و بهشهر در استان گلستان است. همچن

 ميو كفال نام ببر ديسف ،يغضروف رينظ يبا ارزش انيماه ستگاهيجهان و ز اهيس يارهايخاو نياز بهتر يكي

رفته  نيمنطقه از ب نيدر ا يستيتنوع ز شيزا ا،يآب در ينيو عقب نش يخشكسال ليحاضر به دل اما در حال

شهرستان بندر گز  ي. نوكَنده از شهرهاستقرار گرفته ا يو انرژ ييدر معرض فقر غذا جيگونه خل نيو بد

از مناطق  يكيسواحل نوكنده به عنوان  نياز ا شيبندر گز واقع شده است. پ ياست كه در جنوب غرب

آرام  يمكان ينوكنده كه روزگار يمستعد استان گلستان در جذب گردشگر قرار گرفته بود. پارك ساحل

جوالن سارقان  يناامن برا يا بود، حاال به عرصه ايدر كنار در ليروز تعط كيكردن  يسپر يو امن برا

 شده است. ليتبد
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امسال  يبارش ها ران؛يانتظار ادر  يخشكسال :فيشر يپژوهشگر منابع آب دانشگاه صنعت

 11/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – حد نرمال است ريز

 

حد نرمال بوده و  ريامسال ز يها گفت: بارش فيشر يب دانشگاه صنعت/كردستان پژوهشگر منابع آسنايا

 داشت. ميخواه رو شيرا پ يخشك زييپا

آن در بلند مدت  ريخزنده است و تاث يا دهيپد ياظهار كرد: خشكسال سنايدر گفت و گو با ا يغفار گالله

 كرد. آن را مشخص انيزمان شروع و پا قيصورت دق  توان به  يشود و نم  يمشخص م

 يهواشناس يالملل نيتوسط مراكز معتبر ب مياقل تيوضع يفصل ينيب شيپ يجهان يها افزود: مدل يو

 يطيمح يها ينيب شيبه مركز پ توان يآنها م نياند كه از معتبرتر در سطح جهان توسعه داده شده يمتعدد

)، سازمان ECMWF( يهواشناس اسيمق انيم يها ينيب شيپ يي)، مركز اروپاNCEPمتحده ( االتيا

 ) اشاره كرد.UK Metانگلستان ( ي) و دفتر هواشناسMeteo Franceفرانسه ( يهواشناس

سازمان ناسا  يدر بخش مطالعات جو يعنوان كرد: پژوهش فيشر يمنابع آب دانشگاه صنعت پژوهشگر

 ميدر اقلكه  رانيمانند ا ييدهد كه در كشورها  يانجام شده كه نشان م William Leuتوسط پروفسور 

 تر از قبل خواهند شد. خشك ميخشك واقع هستند اقل مهيخشك و ن

 ميمال يها و مدت بارش كمتر خواهد شد و در عوض بارش  شتريشدت بارش ب نيادامه داد: همچن يو

و  ليمانند س يحد يها  دهيو شدت وقوع پد يفراوان شيآن با افزا جهيكمتر رخ خواهد داد، كه در نت

 بود. ميو خواهروبه ر يخشكسال

 يها دهد كه سال   يمختلف در داخل كشور نشان م يها  مطالعات سازمان جياعالم كرد: نتا ،يغفار

در  يمعتقد است امسال، خشكسال يكه سازمان هواشناس يا داشت به گونه  ميخواه رو شيرا پ يخشك

 .داشت ميخواه رو شيپرا  يخشك زييحد نرمال بوده و پا ريامسال ز يها است؛ بارش  رانيانتظار ا
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خزر كمتر از نرمال  يايدر اكثر مناطق كشور به جز سواحل در زييكرد: بارش در فصل پا انيب يو

 است. شتريب يبارش كم نيمهر و آبان در ا يها كه سهم ماه شود يم ينيب شي) پيبلند مدت آمار نيانگي(م

متعادل شده و انتظار  يدر كشور مقدار يرشبا طي، شرا1400دوم آذرماه  مهيپژوهشگر اعالم كرد: از ن نيا

 .ابدي شيبارش در اكثر مناطق كشور به نرمال گرا رود يم

ها در  بارش تيوضع رو،يآب وزارت ن قاتيمؤسسه تحق يها  ينيب  شيبر اساس پ نيهمچن ،يگفته غفار به

) ياز مناطق جنوب يخزر و برخ يايجز مناطق واقع در سواحل در مناطق كشور (به شتريدر ب زييفصل پا

شده  ينيب شيبلندمدت پ نيانگيكمتر از م  NCEPو  Meteo Franceدو مركز  ينيب شيمتناسب با پ

 مختلف همراه است. يها مدل نيب يشتريكشور با اتفاق نظر ب يغرب مهيدر ن طيشرا نياست كه ا

 زييفصل پا يوسط دمامناطق كشور مت شتريانجام شده، در ب يها ينيب شيخاطرنشان كرد: بر اساس پ يو

كه  دهد يها نشان م مدل ينيب شيپ جينتا كه يطور خواهد بود، به شينسبت به متوسط بلندمدت همراه با افزا

 كيبه باالتر از  استممكن  يخيمتوسط بلندمدت تار تيدما نسبت به وضع شياز مناطق، افزا يدر برخ

هم بارش  ياز سال آب ماندهيباق يها كه در ماه آن است يايگو ها ينيب شيبرسد و پ زين گراد يدرجه سانت

 داشت. مينخواه يقابل توجه
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 ايمتر مكعب آب در ونيليم 280 انتقال اعالم كرد؛ رنايبه ا رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا

 11/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – به سه استان شرق كشور

 

) ي(سواحل جنوب ايمتر مكعب آب در ونيليم 280گفت:  رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا - رنايا - تهران

 منتقل خواهد شد. ياسان رضوو خر يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيبه سه استان س انهيسال

افزود: براساس  رنايا يبا خبرنگار اقتصاد ياختصاص يوگو در گفت كشنبهيروز  »يزاده خامس يتق قاسم«

متر  ونيليم 280شد،  يعمران مجلس بررس ونيسيطرح انتقال آب به سه استان كشور كه امروز در كم

 .رساند يم يو رضو يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيس يها مكعب آب به استان

مطرح  زين ياسالم يمجلس شورا يدر صحن علن شتريب تيحما يطرح برا نيادامه داد: مقرر شد ا يو

 .رديقرار گ تيشده و مورد حما

مذكور مطرح  يجبران كمبود آب بخش صنعت و شرب استان ها يطرح برا نيگفت: ا روين ريوز معاون

 800است  ازيكار ن نيا يمتر مكعب آب را منتقل كند؛ برا ونيليم 280شده و قرار است در فاز نخست 

 شده و سپس منتقل شود. نيريش ايمتر مكعب آب خام در ونيليم

از آن  يباال است كه بخش ارياستان ها بس نيبخش صنعت ا يطرح برا نيا تيافزود: اهم يزاده خامس يتق

 شرب هم در نظر گرفته شده است. يبرا

 يروز برخوردار خواهد بود و كار بزرگ يتكنولوژ نيانتقال آب از آخر يزم براادامه داد: سامانه ال يو

 را انجام خواهد داد.

خط  لومتريك 510هزار و  كيمگاوات برق و  470با  روگاهيگفت: سه ن رويوزارت ن يآب و آبفا معاون

 طرح احداث خواهد شد. نيا يانتقال برا

پمپاژ آب ساخته  ستگاهيا 23طرح با  نيا يترمكعب مخزن برام ونيليم كي نكهيا انيبا ب يزاده خامس يتق
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 يياجرا عيصنا تيو با حما يطرح به طور كامل توسط بخش خصوص نيخواهد شد، اظهار داشت: ا

 خواهد شد.

 يشهرها و روستاها ازيتواند در صورت ن يم رويآب، وزارت ن نيادامه داد: پس از استفاده صنعت از ا يو

 كند. يداريآنها را خر ازينآب مورد  ر،يدر مس

را اخذ كرده و قرار  يطيمح ستيز هيطرح، مجوز اول نيخاطرنشان كرد: ا رويوزارت ن يآب و آبفا معاون

 كند. افتيدر ستيز طيرا از سازمان حفاظت مح ياست با اتمام مطالعات الزم مجوز اصل

 يآن ط يت ضمن آنكه مجرگذار اس هيطرح به دنبال جذب سرما نيگفت: اكنون ا يزاده خامس يتق

 فراخوان انتخاب شده است. كي

 يو بلوچستان، خراسان رضو ستانيطرح انتقال آب به سه استان س ياجرا يشركت متقاض 16 ،يگفته و به

 داده اند. ليتشك  وميكنسرس كيشركت انتخاب شده و  12آنها  نيبودند كه از ب يو جنوب

كرده و مجوز  افتيرا در صيطرح مجوز تخص نيا ادامه داد: رويوزارت ن يآب و آبفا معاون

 يينها دييكرده است و پس از تا افتيالزم هم از منطقه آزاد مربوط در نيدارد و زم زيرا ن رعامليپدافندغ

 آن آغاز شده است. ياجرا يالزم برا يها تيفعال يكار شروع خواهد شد گرچه اكنون برخ



   

 

 

66 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – استان آغاز شد يمخزن سدها يترمكعبم ونيليم314 يتهران با كسر ديجد يسال آب

 11/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

مهر  ياز ابتدا ديجد يسال آب تهران، با اشاره به ورود به يا شركت آب منطقه رعامليمد -رنايا-تهران

 استان نسبت به سال گذشته خبر داد. نيا يمخزن سدها يمترمكعب ونيليم 314 ياز كسر ،يجار

رضاپور اظهار داشت: كارنامه سال  وسفيتهران،  ياز شركت آب منطقه ا رنايا كشنبهيگزارش روز  به

با متوسط بلند مدت با  سهير مقاكشور د يبارش ها زانيكه م ميبند يم يرا درحال 1399-1400 يآب

 مواجه بوده است. يدرصد 37كاهش 

 31و تا  شود يمهرماه آغاز م كمياست و از  زيپائ ياز ابتدا رانيدر ا يشروع سال آب نكهيا انيبا ب يو

 يسدها زيامر در حوزه عملكرد استان تهران و حوضه آبر نيگفت: هم ابد،ي يسال بعد ادامه م وريشهر

 قرار داده است. ريتحت تأث زيتهران را ن يآب به مخازن سدها يمشهود بوده و ورود زيان نپنجگانه تهر

نزوالت  يدرصد 34كاهش  انگريبارش ها در حوزه عملكرد استان ب زانيم سهياضافه كرد: مقا رضاپور

 است. 1398-99 يبارش سال آب متريليم 461نسبت به  1399-1400 يسال آب يجو

كننده آب شرب  نيتأم يسدها زيمناسب در حوضه آبر يبارش و  پوشش برف كرد: نبود حيتصر يو

موجب شد  يماه سال جار نيو نبود بارش در فرورد 99تهران و كرج در زمستان سال  يكالنشهرها

 ذوب شود. جيبه تدر زيسدها ن زياندك برف موجود در حوضه آبر

ماه  نيفرورد نيبارش، به عنوان كم بارش تر ترميليم 2,3با ثبت تنها  1400ماه سال  نيافزود: فرورد يو

 ساله گذشته بوده است. 52 يدوره آمار

از ذوب  يناش يها البيرواناب و س ليدل نيداشت: به هم انيتهران ب يعامل شركت آب منطقه ا ريمد 

ش پنج گانه تهران را با كاه يآب به مخازن سدها يورود زانيامر م نيو هم ميدوره نداشت نيبرف در ا
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 گذشته مواجه ساخت. ينسبت به سال آب يدرصد 40

با  ريدرگ ياستان ها ريبا سا سهياستان تهران در مقا ديشده شا اديرغم موارد  يكرد: عل ديتاك نيهمچن يو

 شاهد بود. 1400اول سال  مهيرا در ن يدر كشور، چالش و مشكالت به مراتب كمتر يبحران خشكسال

متر مكعب  ونيليم 503با  د،يجد يو شروع سال آب زيير آستانه فصل پاحاطرنشان كرد: اكنون د رضاپور

 .ميشو يم 1401-1400 ينسبت به سال گذشته وارد سال آب يمترمكعب ونيليم 314 يو كسر يآب رهيذخ

متر  ونيليم 326و طالقان در سامانه غرب  ريركبيام يدر مخازن سدها يآب رهيشد: حجم ذخ ادآوري يو 

و در سامانه شرق  يمتر مكعب ونيليم 136كمبود  وريشهر يبا مخزن نرمال انتها سهيمقامكعب بوده و در 

نسبت به  يمتر مكعب ونيليم 232كاهش  ،يمتر مكعب ونيليم 176 رهيالر و ماملو با حجم ذخ ان،يلت يسدها

 مواجه شده است. وريشهر يمخزن نرمال انتها

بر  يمبن يسازمان هواشناس يها ينيب شيتوجه به پتهران گفت:  با  يعامل شركت آب منطقه ا ريمد  

تحت  يسدها زيحاكم بر كشور و حوضه آبر يكمتر از نرمال و در صورت تداوم خشكسال يبارش ها

را به لحاظ  يتحت پوشش منطقه تهران، سال سخت يبه مخازن سدها يآب ورود يپوشش و روند نزول

آب شرب  بخصوص در سامانه شرق را با چالش  نيتأم تيآب رقم زده  و وضع داريمطمئن و پا نيتأم

 مواجه خواهد كرد. يجد
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 11/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – "يخشكسال" ريجهش تند مازندران در مس

 

كمبود آب و نبود  د،يشد يخشكسال ليمازندران به دل گر،يد ،يروز د،ي/مازندران تصور كنسنايا

استان  كيمعتدل، با  يآب و هوا يبه جا نكهيا ايمسافران نباشد  يالزم، مقصد سفرها يها رساختيز

در نگاه اول،  ديكه شا رسد يبه نظر م ديتصور آنچنان سخت و بع نيا د،يشو يم خشك و آلوده رو به رو 

 كيمازندران سرسبز، به  شود يمگر م نكهيا اياست  "نانهيو بدب رانهيگ سختنگاه  نيچقدر ا" دييبگو

 شود؟ ليخشك تبد رانهيو

 نيمازندران را تجربه كرده باشد، به طور قطع، ا يآب و هوا كباريكه  ياست، هر كس نجايا موضوع

 يها ر، كوهخز يايدر ،يركانيبكر ه يها جنگل شود يمگر م" ديگو يو با خود م كند يتصور را رد م

 ."را داشت و خشك شد رشينظ يب يزارهايو شال يكوهستان يبايز

گفت بله،  ديدانشگاه و مسئوالن، با ديبر اساس آمار و اطالعات منتشر شده و اظهارات اسات متاسفانه

و  اش يدر حال نابود يها به چند قطره بارانش، به جنگل ديقرار دارد و نبا يخشكسال ريمازندران در مس

 دل بست. اش يكاربر رييدر حال تغ يزارهايشالبه 

مازندران، نسبت  يآورد رودخانه ها زانيمازندران، م يشركت آب منطقه ا يبه گزارش روابط عموم بنابر

 كيرواناب ها در  نيدهد و علت كاهش ا يرا نشان م يدرصد 24به دوره شاخص بلندمدت كاهش 

 ها است. يبارندگ زانيسال گذشته كاهش م

 يرودخانه ها زيحوزه آبر يتجمع يبارندگ زانيشركت، م نيمنابع آب ا هيگزارش واحد مطالعات پا طبق

متر بود  يليم 559دهد ،  يم ليرا تشك يسال آب كيكه  1400 وريشهر 31تا  99استان از اول مهر سال 

با  سهيمقا در يبازه زمان نيدر ا يدارد. كاهش بارندگ يدرصد 23از آن كاهش  شيپ ينسبت به سال آب

 .افتيدرصد كاهش  12 زيدوره شاخص بلند مدت ن
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هر هفت  يها، حجم روان آب ها يكاهش بارندگ يمطالعات شركت اعالم كرده است كه در پ واحد

هزارو  2 لهيو مهم استان شامل نكارود، تجن ، تاالر ، بابلرود ، هراز ، چالوس و چشمه ك يرودخانه دائم

 .استدرصد كاهش داشته 45قبل  يت كه نسبت به مدت مشابه سال آبمترمكعب بوده اس ونيليم178

 يدهد كه حجم آبده يو مهم مازندران نشان م يدائم يگذشته رودخانه ها يدر سال آب يآمار يبررس

 يگذشته نصف شده است به گونه ا يچهار رودخانه نكا رود،  تجن، تاالر و هراز نسبت به مدت مشابه آب

كاهش  درصد 60متر مكعب نسبت به سال گذشته  ونيليم 69 يارود با حجم آبدهروان آب نك زانيكه م

كاهش روان آب  زانيبوده است. م يآبده يدرصد 66متر مكعب شاهد كاهش  ونيليم 214دارد، تجن با 

 50متر مكعب حدود  ونيليم 604 يدرصد و رودخانه هراز با حجم آبده 53متر مكعب  ونيليم198تالر با 

 است.درصد بوده 

سال قبل از  كيمترمكعب بود كه نسبت به  ونيليم 331گذشته  يرودخانه بابلرود در سال آب يآبده حجم

متر مكعب  ونيليم392گذشته  يدهد. رودخانه چالوس هم در سال آب ينشان م يدرصد 34آن كاهش 

هم  لهيك روان آب چشمه زانينسبت به سال قبل از آن دارد و م يدرصد 38داشت كه كاهش  يده يآب

 دهد. يساله قبل نشان م كيرا نسبت به  يدرصد 11متر مكعب بود كه كاهش  ونيليم 369

 يسال آب نكهيا انيمازندران با ب يمنابع آب شركت آب منطقه ا هيدفتر مطالعات پا ريمد يخلرد فرهاد

 يرندگبوده، گفت: اگرچه با ريدهه اخ كي ياستان ط يسال آب نياز خشكسال تر يكي 1400 -1399

گرفت اما  ربه هنگام مورد استفاده قرا يبه عنوان بارش ها يكشاورز يها تيامسال در زمان فعال يها

از  ديدر ارتفاعات كه رودخانه ها با يبارندگ يعنيموثر بوده  ريآب، بارش ها غ يكاهش دب ياصل ليدل

 شوند، كمتر بود. هيسرچشمه ها تغذ

 جاديروان آب رودخانه ها را ا تيريو مد يالت خشكسالبرون رفت از مشك ياز راهكارها يكي يو

روخانه به عنوان  نيا يساخت سد دانست و افزود: ساخت سدهراز بر رو ژهيكننده بو ميتنظ يها سازه
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 مهم است. ارياستان بس يدر منطقه مركز زيحوزه آبر نيو بزرگ تر نيتر مهم

منطقه برخوردار  يكشاورز يبرا يخاص تياهمنكارود از  يكه ساخت سد گلورد بر رو نيبا اظهار ا يو

كامل  يريسد و آبگ نيا يجانب يطرح ها ليهم تاكنون داشته است ، بر ضرورت تكم ياديز رياست و تاث

و  تيريرا مد هارودخانه  يتوان روان آب ها يآب، م رهيذخ يكرد و گفت : با توسعه سازه ها ديآن تاك

 كرد. تيرا تقو ينيزم ريز يها سفره

سد بزرگ  11آب پشت  رهيذخ تيمازندران ظرف يمنابع آب شركت آب منطقه ا هيدفتر مطالعات پا ريمد

 32متر مكعب معادل  ونيليم 141متر مكعب برآورد كرد و اظهار داشت : در حال حاضر  ونيليم 442را 

رصد د 30گذشته  حدود  يسال آب انيمقدار نسبت پا نيسد ها آب وجود دارد كه ا نيدرصد پشت ا

 كمتر است.

قطب   زشيحاصلخ يو اراض  يمياقل طيكارشناسان معتقد هستند، مازندران به علت شرا گر،يد يسو از

هوا  در  يدما شيو افزا ياما به علت كاهش نزوالت آسمان شود يكشت برنج در كشور محسوب م ياصل

 ودرنج به علت كمبتحت كشت ب ياز اراض يكمبود آب مواجه است و برخ يها با معضل جد سال نيا

 به وجود آورده است. يكشاورزان مازندران يبرا يآب خشك شده و خسارات

آب بندان لپو زاغمرز بهشهر  رينظ يپرندگان و موجودات آبز ستگاهيز يبرو ها يخشكسال نيا نيهمچن

 دارد. يمخرب راتيتاث

. سد كند ين دست پنجه نرم ماست كه مازندران با آ يمشكالت گريرودخانه ها از د ليسدها در مس جاديا

خشك و  يها بهشهر كه از اهداف ساخت آن جبران كمبود آب در سال بيگلورد منطقه هزار جر

نه تنها  ارودخانه نكارود ساخته شد ام يها به رو در منطقه بود، پس از سال البيس جاديمانع ا نيهمچن

به  يمنته يها ها و آب بندان منطقه را حل نكرد بلكه باعث  خشك شدن رودخانه يمشكل كم آب

 يروستاها ايها و  بردن جنگل نيسدها  مستلزم از ب نگونهيساخت ا نكهيها شده است مضاف به ا رودخانه
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اند بلكه باعث از  از ساخت سد نبرده يا بهره  چيكه بعد از ساخت سد نه تنها ه شود يم يبا اصالت  يميقد

 شده است. شانيها دام يچراگاها ايو  كنار رودخانه يزاريشال يها نيرفتن زم نيب

آنها معتقد  برند، يسد گلورد نام م انياز قربان يكيكارشناسان به آب بندان لپو زاغمرز بهشهر به عنوان  نيا

آب بندان  نيآب به ا يرودخانه نكارود موجب كاهش حجم ورود يسد و خشك نيهستند با بسته شدن ا

 شده است.

توسط  شد يپرندگان محسوب م ستگاهيداشت و ز يكمتر اريه وسعت بسها قبل ك آب بندان سال نيا

 كرد. دايپ يشتريوسعت ب يمنطقه  زاغمرز جهت مصارف كشاورز انييروستا

در حال حاضر به علت  يبندان لپو تا قبل از احداث سد گلورد با مشكل كمبود آب مواجه نبود ول آب

 يها نيسط كشاورزان جهت كشت برنج  زمشدن است  و اندك آب آن تو كمبود آب در حال خشك

از  يكيآب بندان كه  نيبه ا يجد بيو آس شود يم هيآب تخل يبندان با استفاده از موتورها همجوار آب

 وارد كرده است. ستيپرندگان و جانوارن آبز يستگاهايز

در حال  اديبا سرعت ز يخشكسال ريمازندران در مس رسد يدر هر صورت، به نظر م سنا،يگزارش ا به

 دهيبحران د نيخروج از ا يبرا يو علم يدرست و منطبق با نگاه كارشناس يحركت است و اگر راه

 .ميباش "خشك" يشاهد مازندران نده،يآ يها كه سال ستين دينشود، بع
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 –يي جو و ضرورت صرفه ريسال اخ 50خشك  زييپا ران؛يدر ا يگام به گام با خشكسال

 12/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

با  يها از فصل يكي رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق يامسال بر اساس اعالم قبل زييپا - رنايا - تهران

را بدنبال خواهد  ياگر به آن توجه نشود، امكان بروز بحران كم آباست كه  يعيكمتر ازحد طب يها بارش

 داشت.

شد  يسپر يدرحال 1400وريتا آخر شهر 1399مهر  يابتدا يسال آب رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 بود. ريسال اخ 50ها در  سال نيتر بارش جز كم ،يبارندگ متر يليم 157,7سال با متوسط  نيكه ا

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 50ماقبل، حدود  يسبت به سال آبن يرقم حت نيا

 يرو شيپ يبهتر تيوضع ديجد يرفت كه سال آب يبسته شد و انتظار م يسال آب نيپرونده ا يهر رو به

 كشورمان قرار دهد.

خشك و  يزييپا دهد ينشان م رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق يقبل يها ينيب شيآن طور كه پ اما

 يدر برخ ريچشم نگذاشته و گرچه در چند روز اخ شيپ يكننده ا دواريچشم انداز چندان امبارش  كم

 زيآبر يبر كل حوضه ها يبارش ها در مجموع اثر چندان نيرخ داده اما ا يمناسب ينقاط كشور بارش ها

 به همراه ندارد. ياديز يدوارينداشته و ام

نگران  تيوضع نيآن است كه تداوم ا انگريل بنصف سال قب رهيبا ذخ ييسدها تيو ضع گريطرف د از

 كننده خواهد بود.

 

 مخازن سدها تيظرف يدرصد 47 كاهش

، مجموع 99 - 1400 يسال آب انيدر پا دهد، ينشان م رانيمنابع آب ا تيريتازه شركت مد گزارش
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 يرصدد 47كه نشان دهنده كاهش  دهيمترمكعب رس ونيليم 480و  ارديليم 19مخازن سدها به  تيظرف

 آب به سدها است. يورود

 29برابر با  99 -1400 يسال آب يآب ط يها، حجم ورود بارش زانياساس و  به دنبال كاهش م نيا بر

و  ارديليم 55قبل از آن كه رقم  يمتر مكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 430و  ارديليم

 .دهد يرا نشان م يرصدد 47مترمكعب را به ثبت رسانده، كاهش  ونيليم 720

آب در  ريذخا زانيم ديجد يكه در شروع سال آب دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نيآخر نيهمچن

 29 يدارا 98-99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 480و  ارديليم 19مخزن سدها به 

 درصد كاهش است.

با  زيآب از سدها ن يكشور، خروج يبه سدها آب يورود زانيآمار، به دنبال كاهش م نياساس ا بر

كشور را  يآب از سدها يمترمكعب خروج ونيليم 70و  ارديليم 37مدت  نيكاهش مواجه بوده و در ا

بوده  خورداربر يدرصد 34قبل، از كاهش  يبا مدت مشابه سال آب سهيكه در مقا يا گونه به م،يا شاهد بوده

 است.

 100تا  90 نيسد موجود و فعال كشور، تنها سه سد ب 199از  ورماه،يهرش انيآمار اعالم شده تا پا طبق

 50تا  40سد در محدوده  31درصد،  70تا  50 نيسد ب 35درصد،  90تا  70سد در محدوده  12درصد، 

 را به خود اختصاص دادند. يدرصد پرشدگ 40متاسفانه كمتر از  زيسد ن 118درصد و 

 يجد اريبحران بس كيبا  م،يدرصد كاهش نده 10اگر مصرف را تا   طيشرا نيو با توجه به ا اكنون

 شد. ميمواجه خواه

 يآب سپر يرا هم بدون قطع زيياست تا بتوان مثل تابستان، پا ياتيح اريشهروندان بس يهمراه نيبنابرا

 كرد.
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خبرگزاري تابناك مورخ  – عمان يايها درباره طرح انتقال آب از در نظر مركز پژوهش

14/07/1400 

 

عمان به  يايخود درباره طرح انتقال آب از در ينظر كارشناس ،يگزارش يمجلس ط يپژوهش ها مركز

 كرد. حيو بلوچستان را تشر ستانياستان س

گزارش  نيدر ا ،ياسالم يمجلس شورا يمركز پژوهش ها ينقل از روابط عموم به» تابناك«گزارش  به

با  يخشك جهان، در زمره كشورها مهيقرار گرفتن در كمربند خشك و ن ليبه دل رانيشده: كشور ا انيب

 نيمهم تر از يكي ران،يدر ا ياتيماده ح نيا زين ليدل نيشود و به هم يمنابع آب قلمداد م تيمحدود

 از آن است. داريپا يبخش ها در گرو بهره بردار ريسعه كشور است كه توسعه سااركان تو

عامل محدود  كيهمواره به عنوان  يكمبود منابع آب رانيشده: در كشور ا حيگزارش تصر نيادامه ا در

 يبخش ها ازين ديكشور و تشد تيها مطرح بوده است. با توجه به روند رو به رشد جمع تيكننده فعال

در  آبخواهد بود.  رياجتناب ناپذ يو صنعت ييروستا ،يشهر يمصرف آب بخش ها شيافزا مختلف،

 داتيتول شيدارد. افزا يديهر منطقه، نقش عمده و كل يو فرهنگ ياجتماع ،يتوسعه اقتصاد نديفرا

در  يزندگ تيفيك يو بهبود ارتقا ييو روستا يشهر تيتوسعه مراكز جمع ،ييغذا تيو امن يكشاورز

 است. داريو توسعه پا تيريگرو مد

آب  نيبا هدف تأم» و بلوچستان ستانيعمان به استان س يايانتقال آب از در«گزارش آمده: طرح  نيا در

 يبه مجلس شورا ندگان،ينفر از نما 102 يبا امضا 1399/ 12/ 24 خيو بلوچستان در تار ستانياستان س

مختلف استان  اطقاز كمبود آب من يشكالت ناشطرح رفع م نيارائه شده است. هدف از ارائه ا ياسالم

 يشهرها تياستان و با اولو يبه مناطق بحران ايو انتقال آب در يساز نيريش قيو بلوچستان از طر ستانيس

 زاهدان و زابل عنوان شده است.

 .ديبخواندر صفحات بعد گزارش را  نيكامل ا متن



   

 

 

75 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت



   

 

 

76 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت



   

 

 

77 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت



   

 

 

78 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت



   

 

 

79 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 



   

 

 

80 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري تابناك مورخ  – ز شداز برنامه آب سد كرخه مشكل سا شيب يرهاساز

14/07/1400 

 

 نيتأم يبرا نكهيا انيكرخه با ب روگاهيسد و ن رعامليبه نقل از مهر، دو روز قبل مد» تابناك«گزارش  به

اعالم  شود، يآب انجام م يسد رهاساز يكننده تحتان هيتخل يها چهيدر قياز طر تدس نييپا ازيآب مورد ن

از  يتا اطالع ثانو روزياز بامداد د روگاهين نيكرد: با كاهش تراز آب مخزن سد كرخه هر سه واحد ا

 خارج شدند. ديچرخه تول

 يج احجام گل و البه منظور خرو يتحتان كننده هياست كه تخل كننده هيتخل نيچند يكرخه دارا سد

 ژهيشده است. در واقع كارو هيتعب شود، يسد م يها يخروج يدر كف سد كه موجب گرفتگ مانده يباق

 ليبه دل يآب ازيسد و ن ياست كه در حال حاضر به خاطر كاهش تراز آب يمواقع بحران كننده هيتخل نيا

 .مورد استفاده قرار گرفته است رمرسوميبه طور غ زه،ييشروع كشت پا

رفته است.  يروگاهيسطح ن ريگذشته به ز ياتفاق مسبوق به سابقه است؛ اما امسال زودتر از سالها نيا البته

نرسد  يروگاهيالتفاوت آن در سال بعد جبران نشود و به تراز ن باشد كه مابه يزانيبرداشت به م نياگر ا

 .شود يبرق سد م نيآب و تأم رهيرفتن كاركرد ذخ نيدچار بحران از ب

شده بود و اگر  ميتنظ هيمتر مكعب در ثان 75سد كرخه بر  يخروج يدب زانيواقع تا دو ماه گذشته، م در

 يروگاهيسطح تراز ن ريآبان ماه آب به ز انيتا پا شد، يم يآب سد رهاساز ،يزيبرنامه ر نيطبق هم

سد تا دو برابر  يخروج يبه ناگهان دب يا رسانه يتابستانه و فشارها يبا توجه به تنش آب يول ديرس ينم

 .ختيرا هم از جانب كارشناسان برانگ يو انتقادات افتي شيافزا

آب هشدار داده بود. به هر حال  يرها ساز نيدرباره تبعات ا يدر گزارش تر شيمهر پ يخبرگزار

بحران  كي جاديا ساز نهيخوزستان و زم يمدت بحران آب كوتاه يآب صورت گرفت تا جوابگو يرهاساز



   

 

 

81 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يستيكرخه با زيحوزه آبر انيو متول رويوزارت ن يآبفا نيتر باشد. به طور قطع مسئول بزرگ يآب

 آب باشند. ريبدون تدب ياز رهاساز يانتقادات كارشناسان و تبعات ناش يپاسخگو

جبران  يراهكارها تر عيهرچه سر نيمسئول يستيو با ستيشده قابل بازگشت ن يهر صورت آب رهاساز به

 يخروج يو حداقل نهيبه ميتنظ رد،يدر دستور كار قرار گ ديكه با ياقدام ني. مهمتررنديگ شيآن را در پ

 جبران شود. گريسال د يها كه با بارش يسد در حال حاضر است، به نحو

 ياصالح الگو تياز اهم دينبا ميهست ديجد يدر شروع سال زراع نكهيبه ذكر است با توجه به ا الزم

كرد. در  يپوش مصرف آب است چشم تيريدر مد يزارت جهاد كشاورزو فهيوظ نيكشت كه مهمتر

ممنوع كرده بود،  يشمال يها دولت كه كشت برنج را جز در استان أتيمصوبه ه رغم يسال گذشته، عل

 ياصل لياز دال يكيهزار هكتار شلتوك برنج در باالدست استان خوزستان كشت شد كه  80به  كينزد

 ستان بود.ا نيدر ا يبحران آب ديتشد

راستا در گفتگو با خبرنگار مهر  نيدر هم رانيعامل اسبق شركت منابع آب ا ريمد ،يالماسوند رضايعل

برق انجام شد  نيكه به منظور در بهمن و اسفندماه سال گذشته به منظور تأم يآب هيگفت: با توجه به تخل

بدون  يرهاساز با. در واقع برسد يروگاهيسطح ن ريكه سطح آب سد كرخه به ز رفت يم نياحتمال ا

نبود رها شد و سدها با مخازن  يازيكه ن يامسال آب سدها در زمان ليآب در سال گذشته و اوا ريتدب

 شد. زدهميدولت س ليتحو يخال

دوماه  اي كياتفاق را  نيا نيسد كرخه در تابستان امسال ا يدوبرابر كردن خروج نكهيبا اشاره به ا يو

شود و  نيآب شرب تأم زانيباشد كه قطعاً م نيبرنامه مسئوالن ا دي: در حال حاضر باجلوتر انداخت، افزود

شود.  يريجلوگ ندهيآ يها در ماه يتنش آب جاديكشت و جبران خسارت كشاورزان از ا يبا اصالح الگو

است كه كشت  نياز ا تر ياگر خسارت كشاورزان قبل از شروع كشت پرداخت شود منطق گريد يبه معنا

 آب پرداخت شود. نيانجام شود و بعداً خسارت عدم تأم نهيبهريغ
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متشكل از استاندار خوزستان، وزارت  يا تهيكم نكهيبا اشاره به ا رانيعامل اسبق شركت منابع آب ا ريمد

شده  ليكشت استان تشك يو سازمان برنامه بودجه به منظور اصالح الگو يوزارت جهاد كشاورز رو،ين

 يستيندارند، با يدسترس يعموم يها از كشاورزان به رسانه ياريبس نكهيه به ااست، افزود: با توج

 تيدر سراسر استان پخش و با جد يمردم يو نهادها ييروستا يها يتعاون قياز طر تهيكم نيا يها هيابالغ

 .ميمشكل نشو نيدچار ا ندهيآ ياجرا شود تا در سالها
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 14/07/1400دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – آمار تيبه روا تختيپا يآب ريذخا

 

با  سهيكشور در مقا يها   بارش زانيبسته شد كه م يدرحال 1399-1400 ي: كارنامه سال آب اقتصاد يايدن

امر در حوزه عملكرد استان تهران و حوضه  نيمواجه بوده و هم يدرصد 37متوسط بلندمدت با كاهش 

قرار  ريتاث تحت زيتهران را ن يآب به مخازن سدها يمشهود بوده و ورود زيپنجگانه تهران ن يسدها زيآبر

 داده است.

 يسال آب ينزوالت جو يدرصد34كاهش  انگريعملكرد استان تهران بها در حوزه    بارش زانيم سهيمقا

بارش  امر با توجه به عدم نياست، هم 1398-1399 يبارش سال آب متر يليم 461نسبت به  1400-1399

و  هرانت يشهرها آب شرب كالن كننده نيتام يسدها زيمناسب در حوضه آبر يبرف و نبود پوشش برف

بارش در  متر يليم2/ 3(ثبت تنها  يجار ماه سال نيبارش در فرورد كرج در زمستان سال گذشته و عدم

ساله) موجب شد اندك  52 يماه دوره آمار نيفرورد نيتر بارش به عنوان كم 1400ماه سال  نيفرورد

از ذوب  يناش يها البيآب و س ذوب شده و شاهد روان جيبه تدر زيسدها ن زيبرف موجود در حوضه آبر

نسبت به سال  يدرصد 40گانه تهران را با كاهش  پنج يآب به مخازن سدها يورود زانيكه م ميبرف نباش

 گذشته مواجه كرد. يآب

تهران اعالم كرد كه اكنون در آستانه  يا   شركت آب منطقه رعامليرضاپور، مد وسفي ،»سنايا«گزارش  به

 ونيليم 314 يو كسر يآب رهيمترمكعب ذخ ونيليم 503فانه با متاس د،يجد يو شروع سال آب زييفصل پا

در مخازن  يبآ رهيحجم ذخ م،يشو   يم 1400-1401 ينسبت به سال گذشته وارد سال آب يمترمكعب

 يبا مخزن نرمال انتها سهيمترمكعب بوده و در مقا ونيليم 326و طالقان در سامانه غرب  ريركبيام يسدها

 رهيالر و ماملو با حجم ذخ ان،يلت يو در سامانه شرق سدها يمترمكعب ونيليم 136كمبود  وريشهر

 اند.   مواجه شده وريشهر يانتها لنسبت به مخزن نرما يمترمكعب ونيليم 232كاهش  يمترمكعب ونيليم 176
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كمتر از نرمال در مهر و آبان  يها بر بارش يمبن يسازمان هواشناس يها   ينيب شيبا توجه به پ ،يگفته و به

در صورت  ،يجار سال زييبا آمار بلندمدت در فصل پا سهيدما در مقا يا   تا دو درجه مين شيماه و افزا

به  يآب ورود يزولتحت پوشش و روند ن يسدها زيحاكم در كشور و حوضه آبر يتداوم خشكسال

 نيتام تيآب رقم زده و وضع داريو پا مطمئن نيرا به لحاظ تام يتحت پوشش، سال سخت يمخازن سدها

 مواجه خواهد كرد. يخصوص در سامانه شرق را با چالش جد   آب شرب به

است طبق اعالم مسووالن، هر  ييباال اريمصرف آب در تهران عدد بس زانياست كه م يها در حال گفته نيا

عدد  نيا يكه متوسط كشور يحال در كند؛ يروز آب مصرف م   در شبانه تريل 240طور متوسط    به يتهران

مترمكعب است؛  1600 دهر نفر در كشور حدو ياكنون سرانه مصرف آب برا   هم نيبوده، همچن تريل 200

مساله موجب شده است سرانه آب  نيمترمكعب بوده و هم 350تنها  ها   يتهران يعدد برا نيكه ا يدر حال

شهر  نيتر   دو سال گذشته تهران به عنوان پرمصرف يمتوسط كشور باشد.  ط پنجم   كيدر تهران حدود 

خود را به  يرو ينبود و خشكسال يترسال از يخبر گريتفاوت كه د نيكشور در حوزه آب شناخته شد با ا

 زانيو فاضالب تهران گفته م    شركت آب رعامليمد ،ياريطور كه محمدرضا بخت نشان داد. آن تختيپا

است كه  نيما ا يدوارياز نقاط ام يكيو  افتهي شيدرصد افزا و تا سهمصرف نسبت به سال قبل در حد د

 وعيش ليبه دل 1398گفت كه از اسفند سال  دي. البته باميباشمصرف نداشته  شيافزا زانيم نياز ا شيب

 نيا وعيقبل از ش ،يكرد. به گفته و دايپ ييباال يصعود ريمصرف شهر تهران س شيكرونا افزا يماريب

 يروز چيتاكنون ه 1398سال  يمصرف وجود داشت اما از ابتدا زانيم نيعمدتا در اول خرداد ا روسيو

درصد مصرف آب شرب در تهران  15تا  10حدود  ينبوده و به طور كل ونيليم مصرف كمتر از سه زانيم

در شهر  نكهيا انيشركت آب و فاضالب تهران با ب رعاملياست.  مد افتهي شيكرونا افزا روسيو ليبه دل

حدود  يحدود نرمال مصرف آب دارند كه عدد ايدرصد مشتركان كمتر از نرمال  60 اي 50تهران حدود 

از الگو مصرف دارند و  شيب يدرصد مشتركان كم 30گفت: حدود  شود، يم مترمكعب 15تا  14
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 دارند. ييالعاده مصرف باال فوق زيدرصد ن5درصد مشتركان جزو مشتركان پرمصرف هستند و حدود  20

كارشناسان اوضاع  ستين ياز ترسال يخبر گريد نكهياستان تهران مطلوب نبوده و با توجه به ا يآب طيشرا

گفته است اگر راه  يكارشناس ارشد حوزه منابع آب يمختار وشيطور كه دار كردند، آن يتلق يرا بحران

 .شود يممواجه  يدشهر تهران با مشكالت ج نشود كالن دهيشيموضوع آب اند يبرا يا چاره

اقتصاد  يماريبه موضوع اقتصاد آب در كشور توجه نشده است، گفت: ب ديطور كه با آن نكهيا انيبا ب يو

مصرف  تيريآب شناخته نشود به موضوع مد يكه ارزش واقع يكشور خواهد شد، تا زمان ريآب دامنگ

 شوند. ياستگذاريس گريكديدو موضوع همسو با  نيا ديبا نيبنابرا شود، يتوجه نم ديطور كه با آن زين

 نيبه ا ديمصرف آب در تهران فاجعه است و با زانيم نكهيا انيبا ب يكارشناس ارشد حوزه منابع آب نيا

 گريشد و د ميبزرگ مواجه خواه يخشكسال كيمساله توجه نشود با  نيمساله توجه شود، گفت: اگر به ا

مصرف  زانيم خصوصكه در  1393از سال  يدامنه خطر و نگران م،يكنموضوع را كنترل  نيا ميتوان ينم

ها  شهر شدن سكنه از كالن يمساله خال نيتر شده است و ا بزرگ اريبس شد يآب در تهران هشدار داده م

موضوع  تيبا اشاره به اهم يآن فكر چاره بود.  مختار ياز هم اكنون برا ديبا نيرا به دنبال دارد، بنابرا

به طور  شيسال پ 10مصرف آب از  هشكا يها مصرف و اصالح اقتصاد آب، گفت: اگر روش تيريمد

 ينيها را بازب حل راه زيدانست كه اگر اكنون ن دينبود و با نينچنيا تياكنون وضع شد يم يريگيپ يتر   يجد

 .ميباش دواريام ندهيبه آ ميتوان يم م،يو اجرا كن
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 14/07/1400گزاري تابناك مورخ خبر –ي در خراسان جنوب نيفرونشست زم يشرويپ

 

خراسان  يها دشت يمتماد انيدر سال ينيرزميآب ز رياز ذخا هيرو يو برداشت ب ينزوالت آسمان كاهش

 ،ين مواجه كرده كه با توجه به ادامه بحران خشكسالاز آ يفرونشست و مخاطرات ناش دهيرا با پد يجنوب

 به صدا درآمده است. نيفرونشست زم ديزنگ خطر تشد

را هم پشت سر  يسال خشكسال نيستميمهر امسال ب يخراسان جنوب رنا،يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 قيو عم قيعم مهين يها برداشت از آب ريدهه اخ 2در  ياز بحران خشكسال يتبعات ناش ليگذاشت و به دل

 است. دهاستان پهناور بو نيا يها در دشت نيفرونشست زم دهيكه حاصل آن پد افتهي شيافزا

ها از  اضافه برداشت آب از دشت ليبه دل شود، يم ادياز آن  "زلزله خاموش"كه به عنوان  نيزم فرونشست

ساله در  20  يتداوم خشكسال ليلآن به د ديشده و احتمال تشد يخراسان جنوب ريبانگيگر شيها پ سال

 وجود دارد. ياستان خراسان جنوب يها دشت يتمام

دشت  9 ،يدشت و محدوده مطالعات 44از مجموع  يخراسان جنوب يا اعالم شركت آب منطقه بنابر

استان به  يممنوعه بحران يها تعداد دشت ريدر دهه اخ نيدشت ممنوعه است همچن 22و  يممنوعه بحران

 است. افتهي شيدشت افزا 9به  2ها از  مستمر آبخوانافت  ليدل

اضافه  ليكه به دل شود يبرداشت م يخراسان جنوب ينيرزميمتر مكعب از منابع آب ز ونيليم 905 ساالنه

 افت دارد. متريسانت 26منابع  نيساالنه ا ،يمترمكعب ونيليم 101برداشت 

 يكسر نيمتر مكعب است كه ا ونيليم 700و  ارديليسه م يخراسان جنوب يمخزن تجمع يكسر نيهمچن

منابع آب  تيفيشده و كاهش ك جاديا يمتوال يها استان در سال ياضافه برداشت از منابع آب ليمخزن به دل

 داشته است. يدر پ زيرا ن

 ليدل نيمهمتر ه،يرو يب يها برداشت جهيدر نت ينيرزميز يها سطح آب ديگفته كارشناسان كاهش شد به
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 نيبه فردوس و اطراف ا سكيآ ريدر مس 1394سال  دهيپد نياست، ا يدر خراسان جنوب نيفرونشست زم

هم با  امروزكه  افتيگسترش  عيبه طور وس يراه ارتباط نيبار مشاهده شد و در مجاورت ا نيجاده اول

 كرده است. ريدرگ قيعم يها از منطقه را با زخم يعيسطح وس ،يشرويپ

استان رخ  يها در اكثر دشت نيباورند كه فرونشست زم نيبر ا يجنوب حوزه آب در خراسان كارشناسان

و  شود يم جادياستان هر سال ا نيا يمطالعات يها در محدوده ياديمخزن ز يچرا كه كسر دهد يم

 در حال افت است. ينيرزميكماكان سطح آب ز

 

 نيبر فرونشست زم ياضافه برداشت از منابع آب ريتاث

كه  افتي شيگذشته افزا يحجم اضافه برداشت و افت منابع در سال آب يالتوجه به تداوم خشكس با

 نيدر ا رجنديدانشگاه ب يعلم اتيخواهد كرد و عضو ه شترياستان ب يها احتمال فرونشست را در دشت

 داد. حيتوض شتريباره ب

 يجنوب در خراسان ژهيو كه در كشور به رياخ يها يگفت: با توجه به خشكسال بيخط يمحمدمهد دكتر

 يها در دشت رمحسوسيفرونشست به صورت محسوس و غ دهياضافه برداشت، پد ليرخ داده و به دل

به صورت محسوس مشاهده شده و  انيها از جمله دشت سرا دشت يمختلف استان شروع شده كه در برخ

 است. ديدر حال تشد

است و وقوع  يجنوباز خطرات و مسائل مهم در خراسان  يكي نيفرونشست زم دهيافزود: پد يو

 باشد، محتمل است. ياز حجم ورود شترياستان كه برداشت آب ب يها فرونشست در هر كدام از دشت

 شود يبه صورت محسوس مشاهده نم دهيپد نياستان ا يها دشت يكرد: در برخ انيب يشناس نيزم يدكترا

 ده است.صورت محسوس رخ داده و قابل مشاه به انيمختاران و سرا يها اما در دشت

 دهيپد ديدر تشد ياديز ريتاث ،يخشكسال ليگذشته به دل يآب در سال آب اديگفت: اضافه برداشت ز يو
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شود،  شتريب نيرزمياستان دارد و در مجموع هرچه اضافه برداشت از منابع آب ز يها فرونشست در دشت

 است. شتريخطرناك هم ب دهيپد نيا دياحتمال تشد

از مقدار ورود  شيرا ب ينيرزميز يها كه ما آب افتد ياتفاق م يرونشست زمانف دهياظهار داشت: پد بيخط

و با كاهش حجم  شود ياضافه برداشت باعث كاهش حجم آب در آبخوان م م،يها برداشت كن به آبخوان

 .نديگو يم "نيفرونشست زم"كه اصطالحا به آن  رود يفرو م نييبه سمت پا نيآب در آبخوان، سطح زم

 ستين ريپذ بازگشت نيزم فرونشست

مناسب در  يها يافزود: با بارندگ ستين ريپذ بازگشت نيفرونشست زم دهيپد نكهيبر ا ديبا تاك يو

از  يناش نيزم بيبرگردد و تخر هيبه حالت اول دهيپد نيكه ا ستين يا به گونه تيوضع يآت يها سال

 ماندگار است.  دهيفرونشست پد

 يو ورود ها يبارندگ شياست كه با افزا نيا نيفرونشست زم يدگفت: خطر ج رجنديدانشگاه ب استاد

در خراسان  نيفرونشست زم دهيپد ديپس با گردد، يبر نم هيبه حالت اول دهيپد نيها ا آب به آبخوان

 گرفته شود. يجد يجنوب

و انجام  حيصح يزير با برنامه توان ياست اما م ريناپذ برگشت دهيپد كي نيافزود: فرونشست زم يو

 كرد. يريآن جلوگ يروندگ شياقدامات الزم از پ

مزارع و  ،يمنازل مسكون بيتخر ن،يزم ياز جمله پارگ ياديخطرات ز دهيپد نيكرد: ا حيتصر بيخط

 خاك را به دنبال دارد. شيو فرسا يباغات كشاورز

فرونشست، از گسترش  يريجلوگ يبرا يگفت: راهكار فور نيمقابله با فرونشست زم يدرباره راهكارها يو

 در استان است. ينيرزميمصرف آب ز تيريو مد ينيرزميز يها از حد چاه شياز حفر ب يريجلوگ

است و از آن به  يجيتدر دهيپد كيدقت كرد كه فرونشست  دياظهار داشت: با يشناس نيزم يدكترا

 .شود يم اديهم  نيزم يجيتدر بيعنوان مرگ و تخر
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 كشور نيانگير مبراب 2 يخراسان جنوب يريپذ بيآس شاخص

كه شاخص  شود يمحسوب م يجهت خطر جد نياز ا يدر خراسان جنوب نيفرونشست زم ديتشد نيهمچن

 كشور است. نيانگيبرابر م 2استان  نيا يريپذ بيآس

 ميكه از تقس يريپذ بيباره گفت: شاخص آس نيدر ا يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 د،يآ يبه دست م يبردار بهره يها توسط چاه ينيرزميبرداشت آب ز انزيمخزن استان بر م يمتوسط كسر

 است. يكشور نيانگيبرابر م 2 يدر خراسان جنوب

 0,21 يشاخص در خراسان جنوب نيو ا 0,1كشور  يريپذ بيشاخص آس نيانگيافزود: م يسرور ديسع

 است. يكشور نيانگياز م شتريدرصد ب 110است كه 

ها و  همه سازمان ياستان است و اگر همراه يها آبخوان نييپا يتوان آبده انگريشاخص ب نيگفت: ا يو

 شد. ميمواجه خواه ينباشد با بحران جد يدولت ينهادها

 115بارش درازمدت در استان  نيانگيم نكهيا انيبا ب يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد

دشت ممنوعه  22و  يدشت ممنوعه بحران 9 ،يدشت و محدوده مطالعات 44است گفت: از مجموع  متريليم

هستند  يا شكننده تيوضع يو سده دارا انيسرا يها استان دشت يممنوعه بحران يها دشت انياست و از م

 .ميهست نيشاهد فرونشست زم انيكه در آبخوان سرا يبه طور

ها،  چاهشدن  وبيها و مع چاه يآبده ديفرونشست شامل كاهش شد دهيافزود: عوارض مشهود پد يو

رفتن  نيشكاف و فروچاله، از ب جاديهنگفت بر اقتصاد كشاورز، ا نهيهز ليچاه و تحم ييجا و جابه ينوكن

 رفتن آبخوان است. نياز ب تيها و در نها شكل آبراهه رييو تغ يكشاورز يها نيزم

 يها تدش ريشده اما در سا دييتا نيفرونشست زم دهيپد انيكرد: اگرچه در دشت سرا حيتصر يسرور

را در  نيبه صورت محسوس فرونشست زم ديوجود دارد و شا دهيپد نيهم احتمال وقوع ا يخراسان جنوب

 .ميها را دار با توجه به اضافه برداشت نيزم ياما نشست كل ميها نداشته باش دشت ريسا
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عب است گفت: متر مك ارديليم 3,7 يريگ شبكه اندازه ياز ابتدا يمخزن تجمع يكسر نكهيبا اشاره به ا يو

 ينيرزميمتر مكعب است و اضافه برداشت از منابع آب ز ونيليم 141ساله استان  20مخزن  يمتوسط كسر

 به دنبال داشته است. زيآب را ن تيفيكاهش ك

 يمنبع آب 599هزار و  13عنوان كرد: در حال حاضر از  يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد

دخل و  نيتناسب ب ديبا ميخواه يم يداريو اگر ثبات و پا دهند يم ليا تشكه درصد را چاه 28در استان 

 .ميكن تيخود را رعا يخرج آب

ها بوده است  ها و چشمه قنات قياز طر يآب در خراسان جنوب نيدر گذشته اكثر منابع تام نكهيبر ا ديبا تاك يو

 .دادند يم قيها تطب صرف خود را با آب قناتكشاورزان م ها، يبارندگ زانيگفت: در گذشته هر سال با توجه به م

برداشت آب را منابع  زانيدرصد م 73ها، تعادل به هم خورد و  حفر چاه يستميافزود: با ورود س يسرور

 به خود اختصاص داده است. ينيرزميز

كه در استان در  يبوده و حجم آب نيگزيو نه قابل جا دياست كه نه قابل تول يگفت: آب عنصر يو

 طلبد يو م شود يم شتريما به مصرف آب ب ازيهر سال ن گريد يس قرار دارد، محدود است از سودستر

 .ميجبران كن يور بهره شيرا با افزا ازين شيتا افزا ميآب داشته باش يور بهره شيبه افزا يشتريتوجه ب

 يخراسان جنوب يها دشت شتريفرونشست در ب ديتشد احتمال

گذشته اضافه  يهم گفت: سال آب يخراسان جنوب يا بع آب شركت آب منطقهمنا هيدفتر مطالعات پا ريمد

 دهيپد ديموضوع احتمال وقوع و تشد نيداشته است و ا شياستان افزا ينيرزميبرداشت از منابع آب ز

 به دنبال دارد. يخراسان جنوب يها را در اكثر دشت نيفرونشست زم

آب  انيدر دشت سرا نيفرونشست زم دهيبا وقوع پد 1394گفت: از سال  رنايبه خبرنگار ا يشهاب فاطمه

 نشد. ديتشد اديز نيفرونشست زم دهيو پد ميدشت را كنترل كرد نياز ا يبرداشت

 خواهد شد. ديدر استان تشد نيفرونشست زم دهياضافه برداشت قطعا پد شيو افزا يخشكسال ديافزود: با تشد يو
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كرد: اضافه برداشت از منابع  انيب يخراسان جنوب يا منطقهمنابع آب شركت آب  هيدفتر مطالعات پا ريمد

متر مكعب بود و هنوز آمار اضافه برداشت  ونيليم 101 زانيبه م 98-99 ياستان در سال آب ينيرزميآب ز

 داشت. دخواه شيافزا يخشكسال دهيپد ليگذشته اعالم نشده كه قطعا به دل يدر سال آب

 ميدار يدر خراسان جنوب ينيرزميمربع افت منابع آب ز متريسانت 27 نيگانيطور م عنوان كرد: ساالنه به يو

 45با  ينيرزميافت منابع آب ز نيشترياست و ب رگذاريتاث نيفرونشست زم ديموضوع هم در تشد نيكه ا

 بوده است. انيدر دشت سرا 98-99 يدر سال آب متريسانت

به  زياستان ن يها دشت هيشده و در بق دييااستان ت انيدر دشت سرا نيفرونشست زم دهيگفت: پد يشهاب

افت مستمر منابع  رايوجود دارد ز نياحتمال فرونشست زم ،ينيرزميتوجه به اضافه برداشت از منابع آب ز

 را به دنبال خواهد داشت. نيفرونشست زم دهيقطعا پد ينيرزميآب ز

و  ستيمنطقه مساعد ن يها و دشت يخراسان جنوب ينيرزميآب ز يها است كه حال سفره نيا تيواقع

 يفرادست زيحوزه آبر چيو ه ابدي يمنطقه كاهش م نيسطح آب در ا متريسانت 26كه ساالنه تا حدود  نيهم

 يباغات و مزارع و حت يها، خشك منازل و راه بيچون فرونشست، تخر ييهم ندارد، وقوع رخدادها

 .كند يرا محتمل م ندهيآ يها در سال يدنيكمبود آب آشام

 يالگو رييتغ ،ياريآب نينو يها كشت، استفاده از روش يالگو رييو محققان صنعت آب تغ شناسانكار

از منابع آب  يبردار كاهش بهره يبسته آب در راستا يها مصرف آب در صنعت، استفاده از چرخه

 ها راهكارها و راه حل نيمناسب مصرف را جمله مهمتر يمردم نسبت به الگو يو آگاه ساز ينيرزميز

 كردند. انيفرونشست ب دهيپد تيريمد يبرا

ها زبانزد بود در حال  دشت نيپرآب ا يها و قنات نيرزميز يها آب يكه روزگار يخراسان جنوب يها دشت

 .رديمورد توجه مسووالن و مردم قرار گ يبه صورت جد ديفرو رفتن است كه اهتمام به خطر فرونشست با
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 16/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – شدن! ه از سكن يخال يقدم كيدر  يفالت مركز

 

 يعال يشورا يها  ميبخش آب كشور، محصول تصم يگفت: ناكارآمد يكارشناس ارشد حوزه منابع آب كي

 شدن قرار داده است. از سكنه  يخال يقدم كيا در ر يموضوع فالت مركز نيآب بوده و هم

آب  يعال يمنتشر شده شورا يها صورت جلسه هياظهار كرد: بر پا سنا،يوگو با ا در گفت يمختار وشيدار

نهاد  نيبوده، ا 1398آبان  13آن كه در  نيتا جلسه آخر 1381آبان  12شورا در  نيجلسه ا نيكشور، از نخست

در بخش آب  يياجرا يها  ميماز تص يها، انبوه جلسه نيرا برگزار كرده و ا يسمجلسه ر 40 يديمهم و كل

از  ها ميتصم نيكه اساسا ا مينيب يها آشكار شده است م  ميتصم نيا يامدهايكشور گرفته شده و اكنون كه پ

 الزم گذر نكرده بودند. يكارشناس ريمس

  قانون اي انهيبودجه سال نيش آب كشور بر اساس قواندر بخ يريگ مياز آن، هرگونه تصم شيپ نكهيا انيبا ب يو

در قالب طرح  ييالزام هرگونه اقدام اجرا اي شنهاديموضوعه مجلس بوده است، افزود: به طور معمول پ يها

 يدولت به مجلس شورا اتيه بمصو شنهادي(پ حهي) و اليمجلس به صحن علن يها ونيسيكم شنهاداتي(پ

كشور مطالعات  يزير و برنامه  تيريسازمان مد ريشد و دولت موظف بود از مس  ي) به دولت سپرده مياسالم

 .رديها را بر عهده بگ  ميتصم يينها تيالزم را انجام دهد و مسئول

 يها  ميشد و تصم دهيبرچ نديفرا ني، ا1380آب در سال  يعال يشورا يگذار  هيافزود: پس از پا يمختار

زده همراه  و شتاب يمورد يها با گزارش  يها گاه  ميتصم نيند و اآب گرفته شد يعال يدر شورا يديكل

مجلس در  ندهينفر نما كي حضور. افتنديامكان مطالعات ن يكاف زانيبودند كه به م ييها  ميتصم يبودند و گاه

 يها  ميتصم ليذ روين ريوز ضاحيآب به عنوان عضو ناظر، عمال نهاد قوه مقننه را از هر گونه است يعال يشورا

 يعني يقوا در قانون اساس كينهاد عمال خالف اصل تفك نيا ليكرد. تشك تيآب، رفع مسئول يعال يشورا

 آورده است. ديرا در بخش آب كشور پد ندهيفزا يرآمداشتباه آشكار بوده كه ناكا كيو  57اصل 
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ه به دنبال در چند صد دشت كشور ك نيكرد: فرونشست زم حيتصر يكارشناس ارشد حوزه منابع آب نيا

آمدند و  ديپد ينيرزميمنابع آب ز يبخش  مهم تعادل اريبس يها و ناقص طرح يسطح ،يشعار ن،ينماد ياجرا

شدند  ديتشد يا حوزه نيب بانتقال آ يركارشناسيبدون مطالعه و غ يها كه به دنبال طرح  يآب ندهيمنازعات فزا

اندك و پرخطر انتقال آب از  اريحال با بازده بسپر سر و صدا و در همان  يها طرح ياجرا زيو هم اكنون ن

 يايآورده است كه جغراف ديها را پد  ياز نگران يا ندهيدامنه فزا ،يعمان به فالت مركز يايفارس و در جيخل

 و تمدن آن قرار داده است. خيآثار تار يو نابود يونيليمهاجرت چند ده م كي يقدم كيرا در  رانيا

 گريد يخيو چندصد هزار اثر تار يخيتار يمذهب يها كم چند هزار مسجد و مكان ستد نكهيا انيبا ب يمختار

 يخيتار يدر شهرها نياز فرونشست زم يتَرَك برداشتن ناش يقدم كيهمتا در  يو ب زيانگ  شگفت يبا معمار

 بيالل و آسهستند. اخت يرانيو تانهدر آس يخيهستند، گفت: هزاران پل و معبر تار رانيا يواقع در فالت مركز

حال همچنان  نيفهرست افزود. در هم نيبه ا ديبا زينوپا را ن يو راه ساز يعمران يها  و پروژه يبه مناطق مسكون

 توان يكه م ي. نهادميآب هست يعال يمتناقض، متضاد و شتاب زده شورا ،يركارشناسيغ يها  ميشاهد تصم

 د است.و ناكارآم يشبه قانون انباشد، قطع يرقانونيگفت اگر غ

 15 يبندها يآغاز شد كه بودجه ساالنه برا يآب از زمان يعال يشك در مورد عملكرد شورا نكهيا انيبا ب يو

  بيخطرناك و آس يها شد و در همان حال طرح  كيبه عدد صفر نزد جيبه تدر يبخش  تعادل يها  گانه طرح

 خيو ششم به تار يصورتجلسه س مو پنج مكي يفارس در بندها جيانتقال آب از خل ياقتصاد هيزا و بدون توج

ناكارآمد  عيكه برخاسته از تجم ييها ميدر دستور كار قرار گرفتند، اظهار كرد: تصم كبارهيبه  1397آذر  12

نهاد و بازگشت به  نيشدن ا دهيبرچ ينهاد موضوعه بخش آب كشور بوده است؛ وانگه كيقدرت در متن 

از عملكرد قوه  ياسالم يخواستن از مجلس شورا ييه در آن پاسخگوك نيشيمعمول و معقول پ نديهمان فرا

 .گرداند يمناسب تر آن باز م ريرا به مس يفعل يزا بيآس رياست، مس يالزام هيمجر

در  هيدر قوه مجر هيوحدت رو كيادامه داد: در همان حال الزم است  يكارشناس ارشد حوزه منابع آب نيا



   

 

 

94 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 فيكه وظا ييها دستگاه اجرا  ده نيالزم ب يو هماهنگ ديايب ديپد يعيو منابع طب يبخش آب، كشاورز

نخواهد شد كه قوه مقننه از  ازين بيترت ني. به اديآ دياند، پد كرده  دايدارند و تضاد عملكرد پ يفراوان يتكرار

 برود. نيبخش آب كشور از ب ييو پاسخگو يدر بخش آب بازبماند و كارآمد اش ياصل فهيوظ

از بحران آب قرار گرفته است، قوه  ياز مخاطرات ناش يدر انبوه ياكنون كه فالت مركز يارگفته مخت به

 ش،ياز پ رايقرار دهد، ز ييرا مورد پاسخگو يو جهاد كشاورز رويمختلف ن يها دوره  يوزرا تواند يمقننه نم

 كرده است. داز عملكرد خو تينفر عضو ناظر، رفع مسئول كي يعمال قوه مقننه با معرف
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 16/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – رسد يها نم كه به تاالب يحق

 

و  ستياز بارش گسترده باران در كشور ن يكه هنوز خبر ميا شده زييوارد پا يخشك ياز سال آب يدرحال

تر  شكننده گرينشده از هر زمان د يپرداخت و رهاساز صورت كامل  ها به آبه آن كه حق ييها تاالب تيوضع

 يانسان يها به دخالت طمربو شتريها ب امروز تاالب تيمعتقد است كه وضع ستيز طيكارشناس مح كياست. 

 پرداخت نشده است.  يها آبه و حق

خشك است اما  مهيخشك و ن يمياقل يدارا ،ييايجغراف تياست كه بنا به موقع يكشور رانيا سنا،يگزارش ا به

 ها يكرده است. با كاهش بارندگ شيپ تر از  را تشنه نيسرزم نيا زين ريسال اخ كي يط يخشكسال تيحاكم

با  رسد ينظر م كه به اند دهمواجه ش يكشور با تنش آب ياز شهرها و روستاها ياريگذشته بس يسال آب يط

 از شهرها و روستاها تداوم دارد. ياريهمچنان در بس تيوضع نيا زييفصل پا دنيوجود فرارس

 يها رو كرده است كه تاالب شهرها و روستاها با مشكل روبه يآب شرب را برا نيتام يخشكسال يحال در

از  يريجلوگ نامه نييآ« 4كه براساس ماده  ييها اند. تاالب تر شده خشك و خشك انيم نيدر ا زيكشور ن

را  زيحوضه آبر يآب تيظرف ازها  سهم آن زانيم ديبا روني وزارت »ها -جبران تاالب رقابليغ يو آلودگ بيتخر

دوم پس از  تيو در اولو نيمع يزمان عيمختلف، با توز يمياقل طيمناسب و متناسب با شرا تيفيو ك تيبا كم

 كند. نيتام ستيز طيآب شرب و با نظارت سازمان حفاظت مح

 يسازمان هواشناس يها ينيب شيطور كامل پرداخت نشده كه بنابر پ به  ها آبه تاالب كه حق يطيدر شرا حال

و  يكمتر از حد نرمال خواهد بود. كاهش بارندگ اديامسال به احتمال ز زييدر فصل پا يكشور،  مقدار بارندگ

 جاديباعث ا يمتماد يها سال لكهب ريسال اخ كي يآب نه تنها ط عيو توز يبردار نامناسب بهره تيريمد

 ها شده است. و خشك شدن تاالب نياز جمله فرونشست زم ييها رانبح

تاالب  250از  شيب يدارا راني: اديگو يم - ستيز طيكارشناس مح - ريبازگ نيمحمد حس سنا،يگزارش ا به
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قانون حفاظت  رمجموعهيمصوب دولت و ز نامه نيدر آئ يطور رسم تاالب به 145تعداد حدود  نياست كه از ا

عضو  زيتاالب ن 26شوند.  يتاالب م فيمشمول تعر زين يها ثبت شده است و مابق تاالب تيريو مد ايو اح

ها در شهر رامسر استان مازندران منعقد  منظور حفاظت از تاالب كه به يدولت ني(قرارداد ب» رامسر ونيكنوانس«

هامون،  يها د. تاالبرفتن هستن نيكشورمان هم در معرض خطر از ب يها از تاالب يشد) هستند اما تعداد

خود  يستيز طيمح يآب ازين نيبا كمبود آب و عدم تأم گريد يها تاالب يليو خ شانيشادگان، بختگان، پر

 برود. نياز ب يستميتاالب از جمله خدمات اكوس يباعث شده است كه كاركردها تيوضع نيمواجهند و هم

 يها يبردار و بهره ياز خشكسال يرا ناشها  آبه حق نيكمبود آب و عدم تأم ستيز طيكارشناس مح نيا

 شوند، يها م هم كه وارد تاالب ي: منابعديافزا يو م داند يها م حقابه تاالب تيو عدم رعا ياز منابع آب هيرو يب

 .كنند يها را آلوده م به همراه دارند و تاالب ييها يآلودگ

 ينسبت به سال گذشته ابراز نگران هياروم اچهيوسعت و حجم آب در تيوضع ريينسبت به تغ نيهمچن او

 است. افتهيبه نصف كاهش  هياروم اچهي: حجم آب درديگو يو م كند يم

ها  كه درمورد تاالب ياتفاقات شتريمعتقد است كه ب نيهمچن كرد، يگفت و گو صحبت م ويكه با راد ريبازگ

از منابع مانند آب است و  يردارب نحوه بهره ژهيو به يانسان يها ياز دخالت و دستكار يو ناش يافتاده عمد

 نوع نگاهمان است. زيمشكالت ن نيعامل ا

 ست،يگذراندن چند روز ن يمحل برا كيفقط  ستگاهينكته كه ز نيبا تذكر ا ستيز طيكارشناس مح نيا

برود، شاهد  نيها است كه اگر از ب آن اتيو ادامه ح يمتوال يها نسل يبرا بانيپشت ينوع ستگاه،ي: زديگو يم

 ميدار يو داخل يخارج يقانونها، تعهدات  بود. ما در برابر تاالب ميها خواه انقراض گونه اي يچ دائمكو

 شتريب زين ستيز طيمند مح تر شود و خانواده بزرگ دغدغه كامل ديما با يستيز طيمح يحكمران نيبنابرا

 ستيز طياز سازمان حفاظت مح فراتر ديحوزه با نيدر ا يمعنا كه بازدارندگ نيكنند؛ به ا ياريرا  گريكدي

 باشد.
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گرفته  دهيناد يكه براساس قانون از آب دارند، در حال يها و حق نابسامان تاالب تيگزارش وضع نياساس ا بر

از  ياريرو بس ني. از اشود يمصرف م يدرصد منابع آب كشور در صنعت كشاورز 85از  شيشده است كه ب

 قياز طر يشاورزها را در كاهش مصارف آب در بخش ك بنجات تاال ياز راهكارها يكيكارشناسان 

 .دانند يم ياريآب يها روش نيكشت همچن ياصالح الگو

 ديها تاك آبه تاالب پرداخت حق كه بر  ينيبا اشاره به قوان زين -كارشناس آب  -يخوانسار يموسو محسن

ها فارغ از  ها و تاالب رودخانه اتيح يباال تينشان از اهم ينيقوان نيچن بيگفته بود: تصو سنايبه ا كنند، يم

آبه  حق ،يسال آب كيآب موجود در  فالزم است با توجه به سق نيدارد بنابرا يترسال اي يخشكسال طيشرا

پرداخت  كه دارند،  يتيجدا شود و هركدام بنا بر اهم گريكديو شرب از  يصنعت، كشاورز ست،يز طيمح

 وجود ندارد. نيقوان نيا يبر اجرا ينظارت چيشود اما متاسفانه ه

 ستيآبه ز پرداخت نشدن حق  يرا مقصر اصل ستيز طيسازمان حفاظت مح نكهيكارشناس آب ضمن ا نيا

از  ديبا ستيز طيكرده بود: سازمان حفاظت مح ديتاك دانست، يم رويها توسط وزارت ن تاالب يطيمح

نپرداختن  ليدل  آب به نيمسئول تام يها دستگاه آن قرار داده استفاده كند و از اريكه قانون در اخت ييها تيظرف

درخواست احقاق حق  العموم يو مدع ياز دادستان ديبا يسازمان متول نيكند. ا تيشكا يطيمح ستيآبه ز حق

وزارت  جهيو در نت كند ينم ياقدام نياست كه چن ستيز طيكند اما متاسفانه ضعف از سازمان حفاظت مح

 .كنند ينم رداختپ ها را  آبه تاالب حق يا آب منطقه يها و شركت روين

 يها و تاالب رانيا نيفرود آمدن باران دوخته شده تا سرزم يها به آسمان برا حال كه چشم سنا،يگزارش ا به

با  يها اچهيها و در آبه تاالب پرداخت حق و  نييتازه كنند، تع ييو گلو رنديجان بگ گريارزشمند آن بار د

شده است  ليتبد يامر ضرور كيبه  شيپ از  شيب هيهامون، بختگان و اروم م،يالعظارزش كشور از جمله هور

و هم  عتيطب يرا هم برا يريناپذ حق تبعات جبران نياست و سلب ا يتاالب يها ستميچراكه آب حق اكوس

 .بندد يهمه م يكه راه نفس را برا زگرديمثل ر ييها دارد؛ بحران يدرپ يجوامع انسان يبرا
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 – يبا خشكسال زيآبر يها درصد از مساحت حوضه 41,4شدن  ريدرگ ران؛يدر ا يام با خشكسالگام به گ

 17/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

 41,4امسال،  وريبه شهر يماهه منته 120دوره  كيدر  ديشد اريو بس ديشد يخشكسال دهيپد -رنايا -انتهر

 كرده است. ريكشورمان را با خود درگ ياصل زيآبر يها درصد مساحت حوضه

كه  دهد ينشان م يو هشدار خشكسال شيپا يگزارش مركز مل نيتر تازه رنا،يا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 بلند مدت هستند. يكشورمان دچار طبقات مختلف خشكسال ياصل زيآبر يصد از مساحت حوزه هادر 83,3

خزر، سرخس،  يايدر ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيشامل خل زيآبر يحوضه اصل 6 يدارا رانيا

 شرق است. يو مرز يفالت مركز

و  ديشد اريبس يدرصد خشكسال 27,2كشور  زيآبر يها حوضه يدرصد مساحت خشكسال 83,3مجموع  از

 اند. را تجربه كرده ديشد يخشكسال 14,2

 نيدرصد ا 16,5درصد و  25,3كشور  ياصل زيآبر يها متوسط مساحت حوضه يخشكسال زانيم نيهمچن

 همراه بوده است. فيخف يمساحت با خشكسال

درصد شاهد  0,1 الورامسيبه شهر يماهه منته 120كشور در دوره  زيآبر يها مجموع مساحت حوضه از

 اند. بوده ديشد يترسال

 0,5متوسط  يدرصد و ترسال 0,2اند،  داشته ديشد يكه ترسال ياصل زيآبر يها مساحت حوضه زانيم نيهمچن

 درصد بوده است.

درصد گزارش شده  1,3ماهه  120دوره  نيكشورمان در ا يگانه اصل 6 يها حوضه فيضع يترسال زانيم

 است.

 يدرصد خشكسال 93,5 ورامساليبه شهر يماهه منته 120عمان در دوره  يايارس و درف جيخل زيآبر حوضه
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و  ديشد اريبس يدرصد آن خشكسال 42,6 انيم نيرا به خود اختصاص داده كه از ا زيآبر يها مساحت حوضه

 بوده است. ديشد يدرصد خشكسال 17,1

 يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر فيعض يمساحت ترسال زانيامسال م وريبه شهر يماهه منته 120مدت  در

 تجربه نكرده است. زين ديشد اريو بس ديشد يدرصد بوده و ترسال 0,4عمان 

كشور گفت:  يسازمان هواشناس يانوسيكل مركز علوم جو و اق ريمد رياخ ياست كه در روزها يدرحال نيا

خزر رو به  يايمزمان تراز دردارد و ه شيدر سال افزا متريليم 5فارس تا  جيعمان و خل يايسطح آب در

 .دهد يرخ م نيزم يگرما شيافزا ليتحوالت به دل نيكاهش است كه همه ا

 ران،يا يها آب تيبر وضع ميگرم شدن اقل ريدرباره تاث رنايا يو گو با خبرنگار اقتصاد در گفت »يقيال بهزاد«

عمان و  يايت و تراز آب در درفارس و عمان شده اس جيآب در خل يدما شيموجب افزا مياقل ريافزود: تغ

در نوار  يساحل ينواح شيآن فرسا يامدهاياست كه از جمله پ افتهي شيافزا متريليم 5 يفارس تا سال جيخل

 كشور است. يجنوب
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خبرگزاري خبر آنالين مورخ  – نيوگو با خبرآنال در گفت ياستاد پژوهشكده زلزله شناس

18/07/1400 

 

كه  يا دهياند، پد مواجه شده نيفرونشست زم دهيبا پد گريد يها استان يمشهد، تهران و برخ اصفهان،

 وجود ندارد. يحلجبران آن راه  يو برا افتد ياتفاق م ينيرزميز يها از آب هيرو يب يها برداشت ليدل به

كه از  دهيپد ني. اكند يم ديرا تهد رانيا ستيز طيها است كه مح مدت ني: فرونشست زميگودرز مظاهر

مختلف كشور از جمله تهران، مشهد و اصفهان  يها حاال در استان شود يم اديعنوان زلزله خاموش  آن به

به  يجد بيتواند آس يمسئله م نيو هم كند ينشست م نيزم متر يسانت35تا  5شده است. ساالنه از  دهيد

سازمان  ركليساكنان شهرها وارد كند، درست مانند اصفهان كه مد يزندگ يو حت ستيز طيمح

شهر،  نيفرونشست، منطقه نعل شكل شمال اصفهان را از رهنان، شاه«استان عنوان كرده  نيا يشناس نيزم

خوراسگان را در بر  اد،خاتون آب ،يج يعتدولت آباد، برخوار، كمشچه، فرودگاه اصفهان، شهرك صن

 .»رديگ يم

پا را فراتر  زياصفهان ن يراه، مسكن و شهرساز قاتيتحق يا دفتر منطقه ريمد ،يحجت نيحس باره نيدرا

مهرآباد،  يها ابانيمردم در خ يها فرونشست به قلب شهر اصفهان و خانه«گفته كه  سنايگذاشته و به ا

هفت و چهارده  ،ده ازده،يمناطق پانزده، دوازده،  نياست، همچن دهيسر ضيالهور و حمزه، فلكه ف

آثار آن در شهر اصفهان از  ياند و امروز حت اصفهان در مدت دو سال دچار فرونشست شده يشهردار

 »ها فراتر رفته است. فرونشست دشت

است كه بعد از  ينيرزميآب از منابع ز هيرو يبرداشت ب جهيمتخصصان معتقدند فرونشست نت انيم نيا در

، استاد »زارع يمهد«جبران كه  رقابليغ يا دهي. پدشود يم نيزم ختنيها سبب فرور گذشت سال

 كي زآب ا يتقاضا شيكه افزا كند يم ديتاك نيبا خبرآنال ييوگو در گفت يپژوهشكده زلزله شناس
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نظر  كه به ي. مشكلشود يم هديپد نيا جاديها سبب ا و برداشت از آن يآب ريذخا انيمنطقه و عدم تناسب م

 يرو شيپ يبتوان جلو يتنها با اقدامات ديندارد و شا يراه جبران چياز وقوع آن ه يريشگياز پ ريغ رسد يم

 را گرفت. نيفرونشست زم شتريب

آب  يها سفره يرو يشتريب ياست كه فشارها نيانجام داد ا ديكه با يكار نياول«معتقد است:  او

 ديممكن با يشود و تا جا تيريدرخواست آب مد ديكار با نيانجام ا يدر واقع برا وارد نشود، ينيرزميز

 »از آن منطقه دور شوند. ديبا عيو صنا تيشدن جمع شتريب يعنيآن  انيمتقاض

 

 وگو در ادامه آمده است: گفت نيا مشروح

 افتد؟ ياتفاق م يطيدر چه شرا نيدكتر فرو نشست زم يآقا

و همچنان اتفاق  افتد ياتفاق م ينيرزميز يها از آب هيرو يخاطر برداشت ب هب رانيدر ا نيزم فرونشست

 شود يسبب م يعمالً بعد از مدت هيتخل نيو ا شوند يم هيآب با پمپاژ تخل يها خواهد افتاد. در واقع سفره

 ميقابل ترم گريو د ازگشتب رقابلينشست غ نيشده نشست كنند و ا هيها تخل كه آب از آن ييها آبرفت

تهران هم  يها يكيدر سال كه در نزد متر يسانت35در سال تا حدود  متر يسانت5مسئله از حدود  ني. استين

 .افتد يهست دارد اتفاق م

 

 يها آب هيجا هم تخل در آن شود، يمطرح م ييها يدر اصفهان نگران نيدرخصوص فرونشست زم امروز

 شده است؟ دهيپد نيسبب ا ينيرزميز

محدود  اريآن بس يوجود دارد و عمالً منابع آب تيجمع ونيليمنطقه اصفهان حدود سه م به هر حال در بله؛

وجود  ياديز عيصنا تيجا عالوه بر جمع را هم نكند، آن تيدرصد جمع10 تيكفا ديشا كه ياست، طور

كه سبب  ندخارج كن نيزم ريها را از ز از آب يعيحجم وس كيمسئله باعث شده كه  نيدارد و هم
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كه  اورنديبه آن منطقه ب گريد يكردند آب را از جاها يبا انتقال آب، سع طور نيشده و هم فرونشست

 شده است. ييها تنش جاديمسئله هم سبب ا نيهم

 

 آن را جبران كرد؟ شود يم يعنيوجود دارد؟  يا چاره نيفرونشست زم يبرا ايآ

دنبال كرد.  يكالن مل يها در برنامه ديآن را با ي چاره شود يم جاديا يابعاد و بزرگ نيمسئله به ا يوقت

وارد  ينيرزميآب ز يها سفره يرو يشتريب ياست كه فشارها نيانجام داد ا ديكه با يكار نياول يعني

آن  انيمتقاض ديبا ممكن يشود و تا جا تيريدرخواست آب مد ديكار با نيانجام ا ينشود، در واقع برا

كه شاهد  ياما متاسفانه روند فتديب دياست كه با ياتفاق ني. اكنترل شود عيو صنا تيشدن جمع شتريب يعني

 ييآمد گو خوش تيآب در مناطق پر جمع شتريب انياست كه همچنان به متقاض گونه نيا ميآن هست

اتفاق  نيكه اطراف تهران، مشهد و اصفهان ا نيكما ا شوند يمناطق ساكن م نيدر ا يشتريو افراد ب شود يم

بدتر  تيها ادامه خواهد داشت و وضع فرونشست نيباشد ا استيروال و س نيا كه يمان. تا زافتد يدارد م

 .شود يهم م

 

 انجام داد؟ يها كار فرونشست نيا يبرا شود ياالن نم نيبنابرا

 يا و نقطه يطور مورد است. البته به رياتفاق افتاد برگشت ناپذ ياست كه وقت يا دهيعمالً پد فرونشست

انجام داد،  شود ياست كه م نهيپر هز اريبس يكنترل كند اقدام ايونشست را برگرداند بخواهد فر ياگر كس

 يخيبرج تار كي ينقطه برا كي قطجا ف . اما آنشود يانجام م ايتاليدر ا زايبرج كج پ يكه برا يمانند كار

ا جا اجر مختلف را آن يفن يها كنند و روش تيرياست كه متخصصان تالش كردند فرونشست را مد

 كيكج بودن آن برج  ليدل به زايبرج پ يباشد كنترل كردن فرونشست در ماجرا ادماني ديكردند. اما با

آن نقطه ارزش دارد چراكه آن  يبرا يكار نيكردن چن نهيدارد، لذا هز يو گردشگر يستيتور تيجذاب
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 يبازگشت رقابليغ دهيشهر باشد عمالً پد كي ايدشت  كيفرونشست در  ي. اما وقتگردد يبرم ها نهيهز

 دهيپد نيكه ا يآن قسمت گريد افتد يفرونشست اتفاق م يوقت شد، يم تيرياز قبل مد ديبا نياست. بنابرا

 رخ داده عمالً بدون بازگشت است.

 

 كند؟ يها وارد م آدم يو زندگ ستيز طيبه مح يبيها چه آس فرونشست نيا

ها را  انسان يمردم زندگ يها زدن به خانه بيآسو احتمال  ياتيح يها انيشر بيها با تخر فرونشست نيا

 دهد، يقرار م ريرا تحت تاث ستيز طيمح ينيرزميآب ز يها رفتن سفره نيبا از ب ي. از طرفكند يمختل م

 ني. متاسفانه ارديگ يم ارقر يجد يدهايدر آن مناطق مورد تهد اتيبرود عمالً ح انيمنابع آب از م يوقت

مخصوصاً در مناطق جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق تهران،  افتد، يرد ماست كه با سرعت دا ياتفاق

كه  افتد يمشهد دارد اتفاق م يكيبه فرودگاه اصفهان و در دشت طوس در نزد كيدر اطراف اصفهان نزد

 هستند. نيبارز فرونشست زم يها از نمونه

 



   

 

 

104 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

را  زييپا پشت سدها فقط كفاف فصل آب آب كشور: يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 18/07/1400خبرگزاري خبر فوري مورخ  – دهد يم

 

آب كشور خبر داده است  يها دفتراطالعات و داده ركليمد يدر سال جار يتوجه به كاهش بارندگ با

 مترمكعب است. ارديليم 9,5كه حجم آب قابل استفاده از سدها تنها 

خشك و عوامل  مهيخشك و ن مي, قرار گرفتن در اقل ينيرزميز يآب سفره ها زاني,كاهش م يبارش كم

 يسد ها  ط يو كاهش آب ورود يسبب خشك سال يسنت يها و كشاورز تيرياز جمله سو مد يانسان

 در كشور شده است. رياخ انيسال

و  يزداريدفتر آبخ ركليمد ،يآب كشور  و هوشنگ جز يها دفتر اطالعات و داده ركليزاده، مد قاسم

 يآب ريرا در رابطه با موضوع كاهش ذخا يحاتيتوض يونيزيتلو ييوگو حفاظت خاك كشور  در گفت

 ارائه كردند.

 يها خشك قرار دارد, همواره با بحران مهيخشك و ن ميكشورمان در اقل نكهيگفت: با توجه به ا زاده قاسم

 .ميرو هست روبه يآب

 وريتا شهر 99گذشته (از مهر ماه  يآب كشور در سال آب يها دفتر اطالعات و داده ركليگفته مد به

درصد  37نسبت به سال گذشته  يبارندگ زانيو م ميشد يسالِ پر بارش، دچار كم بارش 2) پس از 1400

پر  ورما در سراسر كش يدرصد از مخازن سدها 39در حال حاضر فقط  نياست. بنابرا كاهش داشته

 هستند.

كشور  يدر سدها ميتوان يكه م يتمام آب نكهيآب كشور با اشاره به ا يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

حال حاضر بارش در دو سال گذشته در   يمتر مكعب است، گفت: با توجه به كم ارديليم 50 م،يكن رهيذخ

 متر مكعب است. ارديليم 19كشور  يشده در سدها رهيحجم آب ذخ
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 يمناسب يفيك طياست و شرا يداريتراز پا ريز نكهيا ليمقدار اشاره شده به دل نيزاده نصف ا گفته قاسم به

آب،  زانيم نيمترمكعب قابل استفاده است كه ا ارديليم 9,5آب فقط  زانيو از  م ستيندارد در دسترس ن

 است. زيينها اندازه مصرف فصل پات

سابقه در  يب يكم بارش ينيب شيكشور اعالم كرد: با توجه به پ يآب يدفتر اطالعات و داده ها ركليمد

 يالزم برا داتيتمه روينگران كننده باشد كه البته وزارت ن تواند يآب م رهيذخ زانيم نيا يجار زييپا

 كرده است. ينيب شيا پر يبحران طيآب شرب و مقابله با شرا نيتام

و حفاظت خاك كشور در رابطه با   يزداريدفتر آبخ ركليمد يهوشنگ جز يونيزيبرنامه تلو نيادامه ا در

ها و جمع كردن آب  منابع فقط به بستن رودخانه تيريمد رياخ يها كارآمد گفت: در سال تيريعدم مد

خشك شدن  بسب يباالدست يها حوزه عدم توجه به ها يسدساز نيكه در هم يمحدود شده است در حال

 يقابل استفاده شدن آن ها شده است به طور ريها و ورود خاك به مخزن سدها و غ ها و تاالب رودخانه

 ما شده است. يمتر مكعب خاك وارد مخازن سدها ونيليم 250كه 

كم  يها الو در س مينيب يآب، ضرر م رهيو عدم ذخ ليس ليپر بارش به دل يها گفت: ما در سال يجز

عدم اقدام به موقع  ليبه دل ياديمشكالت تا حد ز نيكه ا ميشو يدچار مشكل م يخشكسال ليبارش به دل

 است. يو نظارت يتيريمد راداتيو ا

 مي: تسنمنبع
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 18/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – ديها، مراقب آب باش يتهران

 

كه  ييتا جا ده،يكش ريتهران به تصو يرا برا يبحران طيشرا يو ارقام موجود در حوزه منابع آب آمار

 يخوب ندهيآ رد،يمصرف صورت نگ تيريكارشناسان نسبت به آن هشدار دادند و اعالم كردند كه اگر مد

 نخواهد بود. نانينش تختيدر انتظار پا

 314 يوارد شده كه با كسر ديجد يو شروع سال آب زييبه فصل پا يطيتهران در شرا سنا،ياگزارش  به

 ميبند يم يرا در حال 1399-1400 ينسبت به سال گذشته مواجه است و كارنامه سال آب يمترمكعب ونيليم

ه است؛ ب دهمواجه بو يدرصد 50با متوسط بلندمدت با كاهش  سهيكشور در مقا يها بارش زانيكه م

 داشته است. يدرصد 40آب تهران كاهش  كننده نيتام يسدها يكه ورود يطور

 يسازمان هواشناس يها ينيب شيو پ ميبارش دار كم يزييامسال پا ها ينيب شياست كه مطابق پ يدر حال نيا

دت در با آمار بلندم سهيدما در مقا يا تا دو درجه مين شيو افزا زييكمتر از نرمال در پا يها از بارش زين

 صورت خواهد گرفت. فاعاتصرفا در ارت ياحتمال يها بارش گريد يدارد. از سو تيحكا زييفصل پا

 300و  ونيلي(معادل سه م تريل ونيليم 300و  ارديليمتوسط مصرف آب در تهران سه م يطيشرا نيچن در

روز مصرف  100 زانيگفت تهران به م توان يرقم، م نيهزار متر مكعب) است كه با در نظرگرفتن ا

 شهروندانش نسبت به سال گذشته با كمبود آب روبروست.

ضمن هشدار به كالن شهر ها درباره  - يكارشناس ارشد حوزه منابع آب -راستا تورج كشاورز  نيا در

 ياديتوجه ز ستيبا يو اصفهان م رازيهمچون تهران، ش ييگفت: كالن شهرها سنايبه ا يكمبود منابع آب

 ياديبا مشكالت ز رنه چندان دو يا ندهيصورت در آ نيا ريداشته باشند چرا در غ اتيح هيما نيبه حفظ ا

 شوند. يمواجه م

آب شرب مواجه هستند اما با  نيسال است كه با معطل تام نيعمده كالن شهرها چند نكهيا انيبا ب يو
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ار كرد: هرچند شود، اظه يم ديموضوع هر سال تشد نيا تيو رشد جمع رياخ يخشكسال طيتوجه به شرا

 ت،يجمع درش لياست اما به دل يمنابع آب در ابتدا شرب، صنعت و بعد از آن كشاورز نيتام تياولو

 .ستيپاسخگو ن يمنابع آب ياضافه برداشت و خشكسال

 يمقابله با اضافه برداشت صورت نم يبرا ياقدامات جد نكهيا انيبا ب يكارشناس ارشد حوزه منابع آب نيا

شود،  يمهم توجه نم نيبه ا ديصورت گرفته اما آنطور كه با ييها يزيچند كه برنامه رگفت: هر رد،يگ

قرار گرفته  اشده و در دست اجر فيسال است كه تعر نيچند ينيرزميز يآب ها يطرح تعادل بخش

 طرح وجود ندارد. نيا ياجرا يبرا يكاف تيجد يتيريمالحظات مد ايكمبود بودجه  لياست اما به دل

برهه  نيكه در ا ياست موضوع يفرهنگساز يو دو طرح تعادل بخش كيكشاورز دستور العمل  گفته به

 ياست كه الگو نيا يفعل طيراه حل در شرا نينحوه مصرف اصالح شود، بهتر ديدارد و با ياديز تياهم

 مصرف اصالح شود.

برطرف نخواهد شد،  يمصرف اصالح نشود، مشكالت منابع آب زانيكه م يتا زمان نكهيبر ا ديبا تاك يو

 شيافزا زيمصرف ن زانيبه همان م ميده شيآب را افزا نيتام يهرچه راه ها يفعل طيكرد: در شرا حيتصر

 .رديمصرف صورت بگ تيريلذا الزم است در مرحله اول اصالح مد ابدي يم

با  انريدر ا يمصرف آب شرب شهر زانيدر حال حاضر م يكارشناس ارشد حوزه منابع آب نيگفته ا به

 متريليم 600از  شيب يبوده كه حت يياروپا ياز شهرها شتريب اريدر سال بس متريليم 240بارش  زانيم

 موضوع است. نيتوجه به هم زين يفعل طيمساله در شرا نيساالنه دارند و مهم تر يبارندگ

رد اما در كشور وجود دا يادامه داد: درست است كه دشت ها كم آب شدند و بحران خشكسال كشاورز

موضوع از حالت  نيا ديبا نيبنابر ا ديرس مينخواه جهيكه فرهنگ مصرف اصالح نشود به نت يتا زمان

 .رديحوزه صورت بگ نيدر ا يخارج شود و اقدامات فرهنگساز يشعار

حوزه راهگشا باشد،  نيدر ا توانديكه م يهر اقدام ايو  مهياظهار كرد: با باالبردن نرخ آب، اعمال جر يو
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 يياز دستورالعمل ها ياريآن اعمال شود، متاسفانه بس ييو راهكار اجرا رديصورت بگ يزيبرنامه ر ديبا

 ندارد. يياجرا تيشود در عرصه قابل يكه مصوب م

 زين يآب شهر عيتوجه به مساله فرسوده بودن شبكه توز نكهيا انيبا ب يكارشناس ارشد حوزه منابع آب نيا

 تياز اهم زيشود ن يبه شبكه م يدرصد از آب ورود 30تا حدود  شهرها باعث هدررفت يكه در برخ

قرار  روين رتوزا يكارها تيدر اولو عيشبكه توز يبرخوردار است، گفت: الزم است كه بازساز ياديز

 .رديگ



   

 

 

109 
 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا مورخ  – ريركبيدر سد ام يخشكسال ي! رد پانيزم رانيا يزنگ خطر برا

18/07/1400 

 

استان  يكننده منابع آب نيتام ياز پنج سد اصل يكي شود، يكه به نام سد كرج هم شناخته م ريركبيام سد

بوده است، در حال  قهساب يسال گذشته ب 50در كشور كه در  ديشد يتهران است. با توجه به خشكسال

 توان يآمار م نيسد كرج پر است و با ا يمتر مكعب ونيليم 180 تيمتر مكعب از ظرف ونيليم 97حاضر 

درصد كاهش  50سد كرج  ياست. در شش ماه اول امسال ورود يدرصد منف 25سد  نيا تيگفت ظرف

درصد كمتر از حد نرمال است  30ها در استان البرز  بارش زانياست كه امسال م يدر حال نيداشته است؛ ا

 استان البرز است. يدر انتظار سدها يآب يخشك و ب زييو پا
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 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري تابناك مورخ  - را دارند؟ يتنش آب يدارا يها شهر نيشتريها ب كدام استان

18/07/1400 
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 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 19/07/1400دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – دهد يرا م زييشت سدها فقط كفاف پاآب پ

 
آب كشور  يها   دفتر اطالعات و داده ركليمد يجار در سال ي: با توجه به كاهش بارندگ اقتصاد يايدن

 يمترمكعب است. به گزارش خبرگزار ارديليم 9/ 5خبر داده است حجم آب قابل استفاده از سدها تنها 
دفتر  ركليمد ،يآب كشور و هوشنگ جز يها   دفتر اطالعات و داده ركليزاده، مد قاسم م،يتسن
را در رابطه با موضوع كاهش  يحاتيتوض يونيزيتلو ييوگو   و حفاظت خاك كشور در گفت يزداريآبخ
خشك قرار  مهيخشك و ن ميكشورمان در اقل نكهيزاده گفت: با توجه به ا   ارائه كردند. قاسم يآب ريذخا

 .ميرو هست   روبه يآب يها بحراندارد همواره با 
 يبارش سال پربارش، دچار كم 2) پس از 1400 وريتا شهر 99گذشته (از مهر ماه  يدر سال آب يگفته و به

در حال حاضر فقط  نيدرصد كاهش داشته است. بنابرا 37نسبت به سال گذشته  يبارندگ زانيو م ميشد
آب كشور  يها   هدفتر اطالعات و داد ركليما در سراسر كشور پر هستند. مد يدرصد از مخازن سدها 39

مترمكعب است، گفت:  ارديليم 50 م،يكن رهيكشور ذخ يدر سدها ميتوان يكه م يتمام آب نكهيبا اشاره به ا
كشور  يشده در سدها رهيبارش در دو سال گذشته در حال حاضر حجم آب ذخ    يبا توجه به كم

 يداريتراز پا ريز نكهيا ليمقدار اشاره شده به دل نيزاده نصف ا   مترمكعب است. به گفته قاسم ارديليم 19
مترمكعب قابل  ارديليم 9/ 5آب فقط  زانيو از م ستيندارد در دسترس ن يمناسب يفيك طياست و شرا

 ينيب شيوجه به پاعالم كرد: با ت ياست. و زييآب، تنها اندازه مصرف فصل پا زانيم نياستفاده است كه ا
 رويكننده باشد كه البته وزارت ن نگران تواند يآب م رهيذخ زانيم نيا يجار زييدر پا سابقه يب يبارش كم
برنامه  نيكرده است. در ادامه ا ينيب شيرا پ يبحران طيآب شرب و مقابله با شرا نيتام يالزم برا داتيتمه
 تيريمد و حفاظت خاك كشور در رابطه با عدم يزداريدفتر آبخ ركليمد ،يهوشنگ جز يونيزيتلو

ها و جمع كردن آب محدود شده    منابع فقط به بستن رودخانه تيريمد رياخ يها سالكارآمد گفت: در 
ها و    سبب خشك شدن رودخانه يباالدست يها   توجه به حوزه عدم ها   يسدساز نيكه در هم ياست در حال

 ونيليم 250كه  ياستفاده شدن آنها شده است به طور قابل ريها و ورود خاك به مخزن سدها و غ   تاالب
 ما شده است. يمترمكعب خاك وارد مخازن سدها
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 1400 هرم  -) 47هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – ندارند يخوب تيتهران وضع يسدها مخازن عامل آب و فاضالب استان تهران: ريمد

 20/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

در  همانيشهر تهران به عنوان م ياسالم يشورا يجلسه علن نيدر پانزدهم ياريمحمدرضا بخت سنا،يگزارش ا به

 شيمترمكعب ب ارديليم 150از  شياستان تهران مطرح كرد و گفت: ب يآب تياز وضع يخود آمار يها صحبت

 ريسال اخ 50سال در  نيبدتر شتهگذ يسال آب  .ميكن يتهران برداشت م ينيرزميمجاز از منابع آب ز زانياز م

 .ميمترمكعب كمبود در مخازن داشت ونيليم 300و  يدرصد كاهش بارندگ 37بود و در تهران 

و در حال حاضر مخازن شهر  ميداشت يبارندگ متر يليم4تنها  زين يجار يسال آب يافزود: از ابتدا يو

 300مترمكعب بوده و  ونيليم 751رقم  نيمترمكعب آب دارد كه در سال گذشته ا ونيليم 452تهران 

 ندارند. يخوب تيتهران وضع ي. مخازن سدهاميمخازن را دار يكسر ونيليم

 ليآب شهر تهران به دل خيبار در تار نياول يدما اما برا شيادامه داد: به رقم كاهش نزوالت و افزا يو

 سابقه يكه ب مي. بوديمصرف آب شرب شهروندان تهران يدهم درصد 3شاهد كاهش  يساز فرهنگ

 .افتي يم شيرقم افزا نياست چرا كه هر ساله ا

متر مكعب  ونيليم 690تاكنون  يسال جار يعامل آب و فاضالب استان تهران گفت: از ابتدا ريمد

 يمترمكعب بوده است. امسال حت ونيليم 692رقم  نيبوده كه در سال گذشته ا يمصرف آب سال جار

 نهيدر زم يمشكل نيدما با كوچكتر شيو به رقم افزا مياز نبود آب نداشت يآب ناش يساعت هم قطع كي

 .ميروبرو نشد يكم آب

سال تهران با مشكل كمبود آب  انيكه تا پا ميبر يم شيپ يا را به گونه ها يزير كرد: برنامه ديتاك ياريبخت

 روبرو نشود.

متر  ونيليم 452اشاره كرد و افزود: كننده آب شرب شهر تهران  نيتام يمخازن سدها تيبه وضع ياريبخت
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 يمتر مكعب م ونيليم 751حجم آنها به  يروز نيسدهاست كه سال گذشته در چن نيمكعب حجم ا

 يبرا ،كرونا وعيچند درجه حرارت دما و ش شيها، با وجود افزا يكاهش بارندگ لي. امسال به دلديرس

خوب شركت آبفا نه فقط  يو كارها يگسازفرهن ليمصرف آب شهر تهران، به دل خينخستبن بار در تار

سابقه  يب داديرو نيكه ا ميمصرف آب بود يدرصد 0,3كه شاهد كاهش  ميمصرف را نداشت شيافزا

 شد. يم تمصرف ثب شيدرصد افزا 2,5استان،   نيا تيكه هر ساله با توجه به رشد جمع ياست در حال

ساعت  كي يحت ،يحدود سه درجه ا يدما شيافزاافزود: امسال در شهر تهران با وجود همه مشكالت،  يو

كه شهروندان در  ميكن يزيبرنامه ر يبه گونه ا ميكمبود آب ثبت نشد؛ در تالش هست ليآب به دل يقطع

و  ارديليم كيمصرف آب شرب در شهر تهران ساالنه به حدود  زانيمصرف آب شرب دچار مشكل نشوند. م

 شود. يم نياز سدها تام يحلقه چاه در شهر تهران و مابق 540رسد كه توسط  يمتر مكعب م ونيليم 100

درصد از  30و  ينيزم ريدرصد آب شرب شهر تهران از منابع آب ز 70 يمعمول طيادامه داد: در شرا يو

 ريها متغ يمتناسب با بارندگ يمصرف از منابع آب سطح زانيم نيشود كه ا يم نيتام يسطح يآب ها

ساالنه در  يفمن النيمتر مكعب ب ونيليم 150استان تهران با  ينيزم ريب زمنابع آ تياست. اكنون وضع

كه از مناطق  نيدشت ورام ژهيموضوع به خصوص در جنوب تهران و به و نيقرار ندارد و ا يمناسب طيشرا

 دارد. يحادتر تيكشور است، وضع يممنوعه و بحران

متر  يسانت 10ما حدود  89در سال  كرد كرد: ديشركت اب و فاضالب استان تهران تاك رعامليمد

 نيمتر فرونشست ثبت شد كه ا يسانت 30متر تا  يسانت 5از  97رقم  در سال  نيكه ا ميفرونشست را داشت

 يباال يبارگزار بهنامناسب است و با توجه  اريتهران و البرز بس ينيزم ريمنابع ز تيدهد كه وضع ينشان م

 انجام داد. ينابع آبم تيريمد يعاجل برا يفكر ديبا تيجمع

 كيدر حدود  يكنند كه رقم يدرصد آب كشور را مصرف م 17حدود  يادامه داد: شهروندان تهران يو

 رسد. يمتر مكعب م ارديليم 6كشور به  يرقم برا نيمتر مكعب است و ا ونيليم 100و  ارديليم
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 زين تختينه هفتم پاخا هيتصف تيوضع نيشركت آب و فاضالب استان تهران در خصوص آخر رعامليمد

خانه  هيانجام شد، احداث تصف يمناطق جنوب ژهيكه در تهران به و يكار بزرگ ر،ياخ يسال ها يگفت: ط

از  رخورداراستفاده مناطق ب ييبر چرا يشهروندان مبن يشگيهفتم بود كه در پاسخ به پرسش و توقع هم

 شد. جاديا ينيزم رياز منابع ز يو جنوب يسطح يمنابع آبها

 د،يرس يبه بهره بردار 98و مدول دوم در سال  94خانه هفتم در سال  هيمدول اول تصف نكهيا انيبا ب يو

نفر  ونيليم 2شهر تهران كه حدود  يتهران به مناطق جنوب يبار آب سطح نياول ياقدام، برا نيافزود: با ا

 يسطح يو آبها شيافزا تختيپا يدنيمنابع آب آشام تيفيدر آن ساكن هستند، منتقل و موجب شد كه ك

 .ابديانتقال  يبه مناطق جنوب

آب مناطق جنوب تهران و همه  عيآب وارد شبكه توز هيبر ثان تريل 5000افزود: در حال حاضر حدود  يو

 شود. يم ينيزم ريمنابع آب ز نيگزيآن جا

به  كيشهر تهران گفت: تاكنون نزد يآبرسان يرامونيپ نگير تيوضع نيدر خصوص آخر ياريبخت

اجرا  تختيو مشكل دار پا يدر مناطق بحران نگير نيطرح اجرا شده است. تاكنون ا نيدرصد ا 65حدود 

آن هم در دست  يياجرا اتيمانده كه عمل يباق يطرح اغلب در مناطق شمال ياجرا يشده است. باق

 يخازن، انتقال ثقلم ييآن جانما يدهد و با اجرا يكار را ادامه م  تيكه با جد استيخاتم االنب قرارگاه

 شود. يم نيتهران تام يدنيبه آب آشام يفيك يمنابع وتعادل بخش

خط لوله و  لومتريهزار ك 9حدود  تختيشهر تهران اشاره و افزود: در پا ياضطرار يبه طرح آبرسان يو

در از ه ياريشوند و بس يسال دارند و فرسوده محسوب م 50 يدرصد آنها عمر باال 40كه  ميدار يآبرسان

از  يآبرسان بكهبخش از ش نيبخش است و در صورت وقوع زلزله ا نيدهد مربوط به هم يكه رخ م يرفت

 دست خواهد رفت.
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 - مردم تنها راه است؟ ييجو صرفه ايها/ آ استان يآب برخ ريذخا يوضع بحران

 22/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

سال گذشته بارها و بارها به گوشمان خورده و  كي ياست كه ط ييها و كمبود منابع آب واژه يخشكسال

مچنان بارش ه كم زييپا ينيب شيفصل گرم تابستان و پ افتني انيپا نسبت به آن هشدار داده شده است اما با 

تمام موجودات و  وما  اتيح تواند يكه م يجد ييها ينگران شود؛ يم ينسبت به آن ابراز نگران

در كنار  ايمردم است  ييجو تنها راه چاره صرفه ايآ طيشرا نيقرار دهد. در ا ريرا تحت تاث ها ستمياكوس

 دارند؟ يفيراهكار مهم، مسووالن هم وظا نيا

خشك جهان قرار  مهيدر كمربند خشك و ن يياياست كه به لحاظ جغراف يكشور رانيا سنا،يگزارش ا به

 ريتبخ يجهان نيانگيبارش و سه برابر م يجهان نيانگيسوم م كيباعث شده كه ما  يعيامر طب نيدارد و هم

و همزمان با كاهش  تهاز سال گذش يبحران و تنش آب مييبهتر است بگو اي يآب اما مساله كم ميداشته باش

 ياز مردم و حت ياريشد و مورد توجه قرار گرفت. بس يجد شيپ از  شيدر سطح كشور ب ها يبارندگ

 يتنش آب نيا ريدر استان خوزستان درگ ژهيو مختلف كشور به يها، شهرها و روستاها كشاورزان در استان

 شدند.

 يكه سازمان هواشناس طور و آن اوردهيرا به ارمغان ن يمناسب يبارندگ زين زييپا حال ورود به فصل  نيا با 

 زييدر فصل پا ياتفاق خواهد افتاد و مقدار بارندگ ريفصل با تاخ نيدر ا ها يكرده است، بارندگ ينيب شيپ 

از فصل  نكهياست كه با توجه به ا نيمهم ا هكمتر از حد نرمال خواهد بود اما نكت اديبه احتمال ز زيامسال ن

 م،يشو يم زييوارد پا -اند  بوده ينقاط كشور در تنش آباز  ياريكه بس - يكم بارش يخشك و سال آب

شهرها و روستاها را  يبرخ يآب شرب برا نيو مشكل تام يتنش آب طيشرا تواند يم يتداوم كم بارش

 تر كند. بغرنج
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مختلف از  يشهرها يمخازن سدها تيحاال با هشدارها نسبت به وضع يسازمان هواشناس يها ينيب شيپ 

ضمن  -عامل آب و فاضالب استان تهران  ريمد - ياريتر شده است. محمدرضا بخت سجمله تهران ملمو

و  يرندگدرصد كاهش با 37بود و در تهران  ريسال اخ 50سال در  نيگذشته بدتر يسال آب نكهيا انيب

 ندارند. يخوب تيتهران وضع يگفته بود: مخازن سدها م،يمترمكعب كمبود در مخازن داشت ونيليم 300

كه مردم و  ستين ي. پرسشستيسوال امروز و فردا ن نيزم رانيساكنان ا يسوال برا نيكرد؟ ا ديبا چه اما

 انيرانيكه ا ميفراموش كن ديبسپارند. نبا  يبه دست فراموش يسال آب كي يخوب ط يها مسئوالن با بارش

صدها سال است كه و  اند مساله آب بوده ريدرگ زين يو توسعه سدساز تيجمع يونيلياز رشد م شيپ  يحت

مساله آب نشات  نياز هم انيرانياند وابداع قنات توسط ا آب بوده رهياستحصال و ذخ يها دنبال روش  به

 گرفته است.

بارها  رياخ يروزها يط كند، يدست و پنجه نرم م ديشد يكه كشور اكنون با خشكسال يطيدرشرا

 ييجو اند كه در مصرف آب صرفه ران خواستهاز ساكنان استان ته سيرنويبا پخش ز يونيزيتلو يها شبكه

 .كند يدو چندان م ها يتهران يمصرف آب را از سو تيريامر ضرورت مد نيكنند. هم

: سال ديگو يو م كند يافتاده بود، اشاره م نهيزم نيكه سال گذشته در ا يا سابقه يبه اتفاق ب ياريبخت

 ليآب شهر تهران به دل خيبار در تار نياول يدما برا شيرغم كاهش نزوالت و افزا گذشته به

است  سابقه يكه ب ميبود يمصرف آب شرب شهروندان تهران يدهم درصد 3شاهد كاهش  يساز فرهنگ

 .افتي يم شيرقم افزا نيچراكه هر ساله ا

دارد  تيشهروندان در مصرف آب اهم ييجو به اندازه صرفه زين يگريمانند تهران موضوع د يدر شهر اما

عامل آب و فاضالب  رياست. به گفته مد يميانتقال فرسوده و قد يها شبكه قيت آب از طرو آن هدررف

 يعمر باال ها ندرصد آ 40كه  ميدار يخط لوله و آبرسان لومتريك 9000حدود  تختياستان تهران در پا

بخش است و در  نياز هدر رفت آب مربوط به هم ياريشوند و بس يسال دارند و فرسوده محسوب م 50
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 از دست خواهد رفت. يبخش از شبكه آبرسان نيصورت وقوع زلزله ا

بر ضرورت توجه مردم به نحوه مصرف آب به شبكه  ديضمن تاك زين -فعال حوزه آب  - عيرف نيحس

مقابله با  يآن اشاره كرد و گفت: راهكارها قيو هدررفت آب از طر يفرسوده انتقال آب درون شهر

 يمختلف، متفاوت است چراكه در استان يها ر مصرف آب در استاند ييجو از جمله صرفه يخشكسال

بخش عمده آب در  گريد يها استان يدر آن باال است اما در برخ يمصرف آب شهر زانيتهران م انندم

 نيشود بنابرا ييجو ها آب صرفه بخش نيو الزم است در ا شود يصنعت مصرف م اي يبخش كشاورز

 .ديچيپ  يمقابله با خشكسال ينسخه واحد برا كير تمام مناطق كشو يبرا توان ينم

سد  نياست كه به اندازه چند يا گونه به يانتقال آب درون شهر ستميهدر رفت آب در س ،يگفته و به

 تيريبا مد تواند يم روياما وزارت ن ميده يشهر تهران از دست م نيزم ريانتقال آب ز يها بزرگ در شبكه

 شود. ييجو صرفه باز آ ياديكاهش دهد تا حجم ز ايآب را كنترل كند  درست هدر رفت يزير و برنامه

مورد  يدر بخش كشاورز شود يكه ادعا م يمعتقد است كه بخش عمده آب نيكارشناس آب همچن نيا

به كشاورزان  نكهياز ا شيپ انتقال آب  يها ستميعلت اشكاالت متعدد در س به زين رديگ يمصرف قرار م

 .رود يهدر م گريد يبرسد در مكان

 يستيو تنوع ز ها ستميانسان، اكوس اتيح يبرا يضرور يمصرف آب كه امر تيريمد سنا،يگزارش ا به

آب اگر با كمك و  ريمردم و مسئوالن است. حفظ ذخا تيو احساس مسئول يتعامل، همكار ازمندياست ن

كه  دخواهد ش ليتبد ريجبران و بازگشت ناپذ رقابليغ يبه مشكل رديآحاد جامعه صورت نگ يهمكار

 زيدارد كه اكنون ن يو ... را در پ نياز جمله گردوغبار، فرونشست زم يگريد يها ها و بحران خود چالش

 كرده است. رياز مناطق كشور را درگ ياريبس
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درصد  86 استان اصفهان: يا شركت آب منطقه يسرپرست معاونت حفاظت و بهره بردار

 23/07/1400مورخ خبر فوري رگزاري خب – است يرود خال ندهياز سد زا

 

سد  رهيذخ زانيم استان اصفهان گفت: يا شركت آب منطقه يمعاونت حفاظت و بهره بردار سرپرست

درصد  86روبروست و حدود  يريآب استان اصفهان با كاهش چشمگ نيتام يرود بعنوان منبع اصل ندهيزا

 .ستيآن خال

رقم  نيمترمكعب اعالم كرد و افزود: ا ونيليم 196را  رود ندهيسد زا يفعل رهيمقدار ذخ انيتيچ محمود

جز  ياستان به آب، راه ازياست و با توجه به ن يلمخزن خا نيتوجه از حجم ا كه بخش قابل دهد ينشان م

 داشت. ميسد نخواه يكاهش خروج

 رهياست و مقدار ذخ هيمترمكعب بر ثان 19پنج و  بياز سد به ترت يو خروج يادامه داد: مقدار ورود يو

 درصد كاهش دارد. 50بلندمدت دستكم  نيانگينسبت به م يكنون

 يها مقدار بارش نكهياصفهان با اشاره به ا يا شركت آب منطقه يبردار معاونت حفاظت و بهره سرپرست

بوده است اظهار  متر يليصفر م رود ندهيزا يها ) تاكنون در سرشاخه1400(مهر  يجار يسال آب يابتدا

 كمتر خواهد بود. اريامسال نسبت به گذشته بس زييپا يبارندگ يهواشناس يها ينيب شيداشت: بر اساس پ

نامطلوب  طيشرا نيكرد: گذر از ا حيتصر ستيآب در استان مناسب ن رهيذخ تيوضع نكهيا انيباب انيتيچ

 .شود يم سريكنندگان م مصرف يبا مشاركت مردم و تمام

 ستيمصرف نكردن ن يبه معنا نيا رند،يبگ يامسال را جد زييدر پا نهيمصرف به  ها يگفت: هم استان يو

هر  ايو خودرو، كاهش زمان استحمام و  اطيح يستشومانند ش يرضرورياز اقدامات غ يريبلكه جلوگ

 است. يضرور طيشرا نيرفت از ا برون يبرا گريد تيفعال

 رود ندهيزا گذارد، يپشت سر م يكمبود منابع آب ثيدوران خود را از ح نياز بدتر يكياصفهان  استان
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 ،يگاوخون يالملل نيتاالب ب يهمچون خشك يامر معضالت جد نيشده و هم هاست كه خشك ماه

مرگ درختان و  ،يتوقف كشت و كار كشاورز ن،يفرونشست زم زگرد،يانتشار ر ،يخيآثار تار بيتخر

 را به وجود آورده است.  يدنيآب آشام مبودك

 ست،يز طيكننده آب شرب، مح نيمركز كشور و تام يسدها نيتر ياز اصل يكيعنوان  به رود ندهيزا سد

 يبردار مترمكعب بهره ارديليم 1,4 تيبا ظرف 1349در سال  ران،يا يو صنعت در منطقه مركز يكشاورز

 غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد. يلومتريك 110شكل در يسد قوس نيشد، ا

 رناي: امنبع
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منابع و  نيتعادل ب نبود اصفهان مطرح كرد؛ يشركت آب منطقه ا يزير معاون برنامه

 24/07/1400خبرگزاري مهر مورخ  – رود ندهيحوضه زا يمصارف چالش اصل

 

منابع و مصارف چالش  نياصفهان گفت: نبود تعادل ب يشركت آب منطقه ا يزير معاون برنامه -اصفهان

 يامدهايو مردم زاد بوده و پ يعياز عوامل طب يرود است كه ناش ندهيآب در كشور و حوضه زا ياصل

 دارد. يمختلف

 
حل  يتخصص يها جلسه از سلسله نشست نيعصر امروز در نخست يميگزارش خبرنگار مهر، بابك ابراه به

 نكهيبا اشاره به ا »رود ندهيزا زيدر حوضه آبر نيزمو فرونشست  يخشكسال دهيپد«مساله كه با موضوع 

اظهار داشت: به  دارد، ينيرزميرا از منابع آب ز يبهره بردار زانيم نيشترياست كه ب ييجزو كشورها رانيا

در منطقه ركورد دار  رانيا شود، يبرداشت م ينيرزميكه از منابع آب ز يا سرانه هيو تخل يلحاظ حجم

در  اياست  يبحران باًيها تقر در همه دشت ينيرزمياست كه منابع آب ز نيمحابا ا يببرداشت  جهياست و نت

 .شود يحجم مخزن مشاهده م يكسر يمختلف ريدر مقاد ها نيهمه ا
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 يممنوعه بحران ايدشت به طور كامل ممنوعه  357(دشت)  يمحدوده مطالعات 609از  نكهيا انيبا ب يو

مخازن آب  يمترمكعب كسر ارديليم 6 انهيكشورمان سال رو،ياست، افزود: براساس آمار وزارت ن

 .شود يآب اضافه برداشت م زانيم نيدارد كه ا ينيرزميز

 نيدشت ا 35از  نكهياصفهان با اشاره به ا يا شركت آب منطقه رهيمد أتيو عضو ه يزيبرنامه ر معاون

دشت ممنوعه  17ندارند و  يآب اضهيمانند چوپانان و ب ييها استان هشت دشت آزاد است، ادامه داد: دشت

 است. يممنوعه بحران زين كريدشت د 10و 

 نيمنابع و مصارف را چالش بزرگ در حوزه آب كشور دانست و ابراز داشت: ا نينبود تعادل ب ،يميابراه

 دارد. يمختلف يامدهايمردم زاد است كه پ يعياز مجموع عوامل طب يمعضل ناش

است،  افتهي رييبارش تغ يكاهش و الگو يبارندگ زانيرود م ندهيه زادر حوض نكهيبا اشاره به ا يو

در  يعيعوامل طب گرياز د ريتبخ زانيمتوسط در فصول سرد و باال رفتن م يدما شيخاطرنشان كرد: افزا

 .ميهست هدرا شا ريپذ ديو كاهش سرانه آب تجد تيجمع شيافزا گريد يكه از سو يحوضه است درحال

 

 است يرود بحران ندهيسد زا تيوضع

كه حساب  يمهندس يها تياصفهان، فعال يا شركت آب منطقه رهيمد أتيو عضو ه يزير برنامه معاون

و نبود توجه به آب  ييموضوع خودكفا ،يحساب نشده تاكنون انجام شده، توسعه كشاورز ايشده 

 دلعوامل نبود تعا گريرا از د يو مشكالت قانون يساختار نامناسب حكمران ،ينيسرزم شيو آما يمجاز

از رودخانه  يميو بخش عظ يگاوخون يالملل نيتاالب ب نكهيكرد: ا حيمنابع و مصارف برشمرد و تصر نيب

رود را  ندهيدر سد زا يمخازن آب سطح رهيذخ ديخشك شده است و كاهش شد ريرود در مس ندهيزا

 منابع و مصارف است. نياز تبعات نبود تعادل ب م،يشاهد هست

در  ياندك اريكرد و گفت: هم اكنون آب بس فيتوص يبحران اريرود را بس ندهيسد زا تيوضع يميابراه

كه  يرود پر شده باشد درصورت ندهيآورم كه سد زا ينم اديبه  ريسال اخ 15سد وجود دارد؛ دستكم در 
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 شده بود كه بتواند تمام منابع آب حوضه را كنترل كند. يسد طراح نيا

و باالدست حوضه، بروز  يدرون استان يها تنش ،ينيرزميمنابع آب ز تيفيا، كه چاه يكاهش آبده ،يو

منابع و  نينبود تعادل ب يامدهايپ گريرا از د يو آثار بر سالمت و بهداشت عموم يطيمح ستيمشكالت ز

مشكل  آب نيتأم يبرا يو كشاورز ستيز طيتر در حوزه مح شيمصارف دانست و اضافه كرد: اگر پ

آن است  يامدهايو پ نيتبعات، فرونشست زم نيدر حوزه شرب است و حاال در كنار همه ا اكنون ميداشت

 رود گزارش شده است. ندهيحوضه زا يها كه در عمده دشت

 يها درباره شكاف نكهياصفهان با اشاره به ا يا شركت آب منطقه رهيمد أتيو عضو ه يزير برنامه معاون

با  ريدهه اخ كين هشدار داده شده است، گفت: از فرونشست در تاكنو 60از دهه  يو جنوب يشمال اريمه

آب از منابع  برداشت يو هشدارها داده شده كه اگر درمورد روند فعل شود يم اديعنوان زلزله خاموش 

 .ميمنتظر تبعات آن باش دينشود با يشيچاره اند ينيرزميز

برخوار و  -آباد، فالورجان، دشت اصفهان رود از دشت نجف ندهيدر حوضه زا نكهيبا اشاره به ا يميابراه

حفر شده در  يها آب وجود دارد، خاطرنشان كرد: تراكم چاه يها تراكم چاه يو سگز هيدشت كوهپا

 -اصفهان شتمتر، در د 150دشت تا  نيضخامت آبرفت در ا كهياست درحال اديز اريدشت نجف آباد بس

وجود  يتوده متخلخل خوب گريد يمتر است، از سو 350تا  يحت يسگز -هيمتر و كوهپا 290برخوار تا 

 .افتد يمناطق فرونشست اتفاق م نيكه حفر شده و سطح آبخوان در ا ياديدارد كه با توجه به چاه ز

 100نقاط آن تا  يمتر ودر برخ 80تا  70 نيدر آبخوان نجف آباد ب ينيرزميسطح آب ز نكهيا انيبا ب يو

است و افت سطح  اديز زيداران ن -حفر شده در دشت دامنه يها م چاهاست، افزود: تراك افتهيمتر كاهش 

 است. شده يم رصد 70و  60متر است كه از دهه  70دشت دامنه تا  نينقاط ا يدر برخ ينيرزميآب ز

 

 ها ادامه دارد ها برغم مسدود كردن چاه سطح ابخوان كاهش

 يها سطح آبخوان دشت نكهيا انيفهان با باص يا شركت آب منطقه رهيمد أتيو عضو ه يزير برنامه معاون
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داشته است، افزود: برغم  يو كاشان روند نزول گانيداران، گلپا -و دامنه جهيعلو مه،يم ،يسگز-هيكوهپا

 .است نيياما روندها همچنان رو به پا يسيپل يها ها و انجام روش مسدود كردن چاه

 ريدناپذيمترمكعب از منابع آب تجد ارديليم 11انباشته و  يتاكنون به طور تجمع نكهيبا اشاره به ا يميابراه

از منابع  زيمترمكعب ن ونيليم 360 نيانگياستان اصفهان برداشت شده است، اضافه كرد: ساالنه به طور م

 .شود ياصفهان برداشت م ينيرزمياب ز

ندارند  يانچند يبارندگ يسگز -هيبرخوار و كوهپا -نجف آباد، اصفهان يها خاطرنشان كرد: دشت يو

در تعامل با رودخانه در طول  ينيرزميو ممات آنها وابسته به آب رودخانه است و منابع آب ز اتيو ح

 .گذارد يم ها نآبخوا هيدوچندان بر تغذ ريتأث ابديرودخانه كاهش  يآبده يشدند و وقت هيتغذ انيسال

در  ركشتيسطح ز نكهياشاره به ااصفهان با  يا شركت آب منطقه رهيمد أتيو عضو ه يزير برنامه معاون

داشته  شيافزا 1394تا  1359 يها سال نيب يارياصفهان و چهارمحال و بخت يها باالدست حوضه در استان

 نييو پا دستباال يكشاورز يمنتشر شد اراض شيكه دوسال پ رويوزارت ن يها است، گفت: طبق داده

رو  نياست و از ا دهيهزار هكتار رس 113به  كيزدرود قبل از ورود رودخانه به اصفهان ن ندهيدست سد زا

رود  ندهياز رودخانه زا ديبا زيكه آنها ن يو حفر چاه رفتند درحال ينيرزميدست سراغ آب ز نييكشاورز پا

را در  ينيرزميو افت آب ز ييروند قهقرا جهيو در نت كند ينم افتيدر يشود كه آبخوان آب كاف هيتغذ

 .ميمناطق دار نيا

ها درمورد آن صحبت شده است، ابراز  و سال ستين يديفرونشست موضوع جد نكهيبرا ديبا تاك يميابراه

 نيفرونشست هستند و ا ريشهر درگ نيو شاه گانيگلپا ار،يداشت: فرودگاه، دشت نجف آباد، دشت مه

اه چ اديداران با تراكم ز -در دشت دامنه يكشاورز يدارد، اراض يعيدر دشت كاشان ابعاد وس دهيپد

بر اثر برداشت  ييلوله زا دهيبود و اكنون با پد يدشت مرداب نيا شيها پ كه سال يدرحال شود يم ياريآب

 .ميو فرونشست شاهد هست ينيرزميآب ز هيرو يب
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 نيشتريكه ب يدر مناطق نكهيا انياصفهان با ب يا شركت آب منطقه رهيمد أتيو عضو ه يزير برنامه معاون

ادامه داد: طبق  افتد، يفرونشست اتفاق م زانيم نيشتريوجود دارد ب ينيرزميافت سطح آب ز زانيم

در سال  متريليم 67 رود ندهيزا زيحوضه آبر ريفرونشست در دشت نكوآباد ز زانيمطالعات انجام شده م

 بوده است.

ن سال گذشته مدام تذكر داده شده است، خاطرنشا 40درباره فرونشست در  نكهيبا اشاره به ا يميابراه

 تياطلس فرونشست اصفهان فرونشست را مناصر كرد كه وضع يسازمان نقشه بردار 1398كرد: سال 

تا  12 نيبفرونشست شهر اصفهان  زانيكه م داد يشهر دشت اصفهان و آبشار را نشان م ينينجف آباد، خم

در  متريليم 10ز نقش جهان كمتر ا دانيفرونشست در م زانيافت بود، م متر يليم 90تا  80و  متريسانت 13

در سال، رهنان  متريليم 20شهدا تا  دانيو م دهيرس متريسانت 13راران تا  يكه در روستا يسال است درحال

جالل  يو نجف آباد در روستا متريسانت 10 يشرودان تا باال يروستا يدر سال و حوال متريليم 90- 80تا 

 در سال بوده است. متريليم 100آباد و زازران تا 

 

 ستيفرونشست ن يشكاف هر

 نيها در سطح زم شكاف نياز ا ياظهار داشت: برخ ست،ياز فرونشست ن يناش يهر شكاف نكهيا انيبا ب يو

در  يبه فرونشست ربط داد؛ به تازگ دينامناسب ساختمان و جاده است و نبا يرسازياز ز يسازه ناش اي

 قيشكاف عم نيكه ا يست شده در خالمنتشر شد كه در سپاهان شهر دچار فرونش يريتصو يمجاز يفضا

بوجود  يخندق شيشده بود و فرسا جادياز لوله پساب پادگان ا يدست آن مانداب نييبود كه پا يا ابراهه

 وجود ندارد. ياديدر سپاهان شهر چاه ز گريد يبه فرونشست نداشت. از سو يآمده بود و ارتباط

ها  از اضافه برداشت ديبا نكهيا انياصفهان با ب يا قهشركت آب منط رهيمد أتيو عضو ه يزير برنامه معاون

را از  ينيرزميمنابع آب ز يو تعادل بخش ايطرح اح رويو وزارت ن يا شود، گفت: آب منطقه يريجلوگ
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المنفعه شده، نرخ حفر  وبمنطقه پر و مسل رمجازيغ يها چاه ديكه براساس آن با كند يدنبال م 1384سال 

 شود. يريها جلوگ افه برداشتو از اض افتهيچاه كاهش 

گروه گشت و  60طرح، خاطرنشان كرد: هم اكنون  نيا ياجرت يبا اشاره به كمبود اعتبارات برا يو

شده ضمن  يجمع آور يدستگاه حفار 3543تاكنون  1392فعال در استان وجود دارد و از سال  يبازرس

 شود. يط ديدارد كه با يپروسه قضائ رمجازيغ يها بستن چاه نكهيا

تعادل شكل  ديمنابع و مصارف است، گفت: با نينبود تعادل ب يچالش اصل نكهيبر ا ديبا تاك يميابراه

سال  يبا كم آب يسازگار نهيدر زم نكهيضمن ا ميده شيمنابع را افزا ايمصارف را كاهش داده  رد،يبگ

و به  كرد يم را مشخص يو كشاورز عيها از جمله صنا شد كه سهم همه بخش نيتدو يگذشته سند

كه در  يديشد ياجتماع يها فارغ از مشكالت و مخالفت ميدواريشده كه ام بيتصو يعنوان سند باالدست

 .ميبساز ميبا آنچه دار ميريبگ اديوجود دارد،  يمجاز يخصوص انتقال آب در فضا

 

 كنترل فرونشست در اصفهان است يرود راهكار اصل ندهيزا انيجر

اظهار داشت:  ستيز طيو فعال مح يدانشگاه آزاد اسالم يعلم أتيضو هادامه محمد كوشافر ع در

بلكه اثبات شده  ستيو استنباط ن هيفرض كي گريكه انجام شده فرونشست اصفهان د يبراساس مطالعات

 است.

 يبناها ،يو برون شهر يبازگشت و در حوضه شهر رقابليغ يا دهيپد نيفرونشست زم نكهيا انيبا ب يو

خسارت آور است، افزود: آنچه كه فرونشست در اصفهان را  ساتيصنعت و تأس ،يرزكشاو ،يخيتار

است و امروز تك تك مردم  ها هيبا خطر و سرما ريدرگ تيشدت، وسعت و جمع سازد يم تيحائز اهم

 ها هستند. اصفهان نگران فرونشست

و  ستيقابل جبران ن گريخاطرنشان كرد: اگر خاك نشست كرد د يدانشگاه آزاد اسالم يعلم أتيه عضو
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و سه  يخطر وجود دارد و فرصت كم است؛ پل خواجو، س شود ينم هيتغذ گرياگر آبخوان مسدود شد د

 كرده است. شتريرود شدت فرونشست را ب ندهيزا ياند و خشك رينقش جهان همه درگ دانيپل و م

ابراز داشت:  كند، يم هيغذرود ت ندهيزا انيبرخوار از جر -آبخوان اصفهان نكهيبا اشاره به ا كوشافر

و  اياح ديرود با ندهيدارند؛ زا نيبا فرونشست زم يارتباط مشخص و واضح يرسطحيو ز يسطح اناتيجر

رود  ندهيگذاشت و زا اماحتر عتيحاكم بر طب نيبه قوان ديو با دهيشود همانطور كه خدا آن را آفر داريپا

 .ميرا به شكل اول بازگردان

رود است،  ندهيزا انيكنترل فرونشست اصفهان جر يراهكار اصل نكهيا انيا بب ستيز طيفعال مح نيا

 دهيپد نيبر ا تواند يم زين يرود انسان است هرچند انواع خشكسال ندهيزا يخشك ياصل ليكرد: دل حيتصر

 طيداده و با مح قيتطب دموجو يها يژگيبا و ديتوسعه را با يها كه برنامه ميما هست نياثرگذار باشد اما ا

 .ميسازگار كن

كرده و هر دو  يتوسعه خوددار يها از روش ديبا نكهيا انيبا ب يدانشگاه آزاد اسالم يعلم أتيه عضو

شود، خاطرنشان كرد:  زيپره يا هيحاش يها و از بحث رنديحل مشكل اشتباهات خود را بپذ ياستان برا

 است. انهرودخ هياول طيشراها راه حل بازگشت به  رود و كنترل شدن برداشت ندهيشدن زا يجار

 

 آبخوان هيتغذ يبرا ياز پساب فاضالب شهر استفاده

بر لزوم اصالح  دينشست با تاك نيانتقال آب در ا يها كارشناس ارشد طرح يمانيعباس سل نيهمچن

با توجه به  يرود، اظهار داشت: استفاده از پساب فاضالب شهر ندهيكشت در كشور و حوضه زا يالگو

ها باشد  ه ابخوانيتغذ ياز راهكارها برا يكي تواند يكه در شهر اصفهان وجود دارد، م يا خانه هيتعداد تصف

اما  گشت يرود به آبخوان باز م ندهيبود كه پساب آب شرب در حوضه زا يا به گونه ها ياستگذاريو س

 كشور شده است. يها يا آب منطقه يبرا يمتأسفانه پساب فاضالب منبع درآمد

 400كه  يدرحال شود ياستان برداشت م ينيرزميمترمكعب از منابع آب ز ونيليم 360داد: ساالنه ادامه  يو
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 شود يم ليبه فاضالب و پساب تبد نيا يشرب است وقت ازيشهرستان اصفهان ن 14مترمكعب در  ونيليم

كور و از  ردهبه حل مشكل فرونشست كمك ك يتا حد ميآب را به ابخوان بازگردان ونيليم 300اگر 

 .كند يم يريشدن آبخوان جلوگ

 است يها ضرور قنات يايكشت و اح يالگو اصالح

 تيرعا ديكشت با يكرد: الگو ديتاك ست،يراه ن ياز سكنه شود ب يشهر اصفهان خال نكهيا انيبا ب يمانيسل

متر  داريليم كيتا  800مشكل استان اصفهان با  ز،يانتقال آب ن نهياست، در زم ازيآب ن سيشود و به پل

كارون بزرگ  هكمك كند، حوض تواند يم يا حوضه نيانتقال آب ب شود، يمكعب آب مشكل حل م

از توسعه  دياما با ستين يمترمكعب عدد ونيليم 700مترمكعب آب دارد كه  ارديليم 6پنج تا  ديشا

نجام از آن ا يميكه تاكنون ن يشود، طرح يريجلوگ ديهزار هكتار خوزستان با 150و طرح  يكشاورز

 شود. دهيد يمل ديشده و آب با

 ا،يمثل استرال ييانتقال آب در كشورها يها طرح يانتقال آب با اشاره به اجرا يها ارشد طرح كارشناس

 يا تحت فشار قطره يارياگر آب گريد ياز سو شود؛ يم تيرعا زيكشت ن يكشورها الگو نيافزود: در ا

 نيزم يها هياز آب در ال يكه بخش شد يباعث م يغرقاب ياريآب رايبهتر بود ز شد ياگر در كشور انجام نم

 .شود يسطح كشت م شياما موجب افزا برد يراندمان را باال م يا قطره ياريفرو رود و اگر چه آب

درصد آب در حوزه  90اضافه كرد:  م،يرا حل نكرد يمشكل يا قطره ياريبا آب نكهيبا اشاره به ا يمانيسل

توجه شود  يآب كشاورز يقنوات برا يايكشت و اح يبه سمت الگو ديه باك شود يمصرف م يكشاورز

كه  يچندسال هرشده و  يخارج م ياديبوده و از قنات آب ز يكه پمپ نبود هر وقت ترسال يدر زمان رايز

كه  ياما از زمان كردند يم تيكشت را رعا زانيو كشاورزان م شده يكم م يآب كم بوده قنات آبده

 شدند. ديمشكالت شد نيو برداشت شد ا يزپمپ وارد كشاور
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 25/07/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – كشور يحجم مخازن سدها يدرصد 28كاهش 

 

ه حجم آب موجود در مخازن سدها مهرما 23 انيكشور تا پا يمخزن ياز سدها يبردار آمار بهره براساس
 است. افتهيدرصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش  28
سدها  يمترمكعب بوده و درصد پرشدگ ارديليم 50,5كشور  يكل مخازن سدها تيظرف سنا،يگزارش ا به
مترمكعب و  ارديليم 0,25 يسدها در هفته جار يورود نيدرصد ثبت شده، همچن 37در حال حاضر  زين

 مترمكعب بوده است. ارديليم 0,41گذشته  ير مدت مشابه سال آبد

 
 ارديليم 0,94گذشته  يمترمكعب و در مدت مشابه سال آب ارديليم 0,49 يسدها در هفته جار يخروج

مخازن  يمهرماه كل ورود 23روز  انيتا پا يسال آب ياست كه از ابتدا يدر حال نيمترمكعب بوده و ا
بوده و  كعبمترم ارديليم 1,19عدد در سال قبل  نيمترمكعب ثبت شده كه ا ارديليم 0,86كشور  يسدها

 است. يدرصد 28كاهش  يايگو
عدد  نيمترمكعب بوده كه ا ارديليم 1,69 يمخازن كل كشور در سال جار يزمان مذكور كل خروج در

خازن م يدرصد كاهش كل خروج 39 انگريمترمكعب ثبت شده كه ب ارديليم 2,78در سال گذشته 
 كشور است. يسدها
 ارديليم 25,58مترمكعب ثبت شده كه در سال قبل  ارديليم 18,38 يآب موجود مخازن در سال جار حجم

 است. يدرصد 28كاهش  انگريمترمكعب بوده و ب
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خبرگزاري  – ندارد ياز نقشه كشور/ مشكالت مردم منطقه تمام رگانيب يجيحذف تدر

 25/07/1400ايسنا مورخ 

 

چلگرد، مركز شهرستان كوهرنگ در  يلومتريك 20در فاصله  رگانيمنطقه ب ياري/چهارمحال و بختسنايا

طرح انتقال آب از  نيعنوان سوم به نرگايروستا است، تونل ب 26 يقرار دارد و دارا ياريچهارمحال و بخت

 نيا يتوسعه صنعت و كشاورز يآب در راستا نيتام يكارون به سمت استان مجاور برا يها سرشاخه

 مواجه كرده است. ياريمنطقه را با مشكالت بس نياستان در حال احداث بوده كه مردم ا

حل مشكل آب مردم منطقه، اقدام  يبرا  مسئوالن رگان،يپروژه سد ب ياز زمان آغاز اجرا سنا،يگزارش ا به

 يها و كاهش دب منابع آب چشمه يدگياقدام، خشك نيا جهيمنطقه كردند كه نت يها به پمپاژ آب از چشمه

 ياراض يجوارعلت هم استان مجاور به يا شركت آب منطقه نيها بوده است، همچن آب رودخانه

و در  دهد يمنطقه به مردم نم نيرا در ا ياقدام ونهگ چياجازه ه رگان،يمنطقه با سد و تونل ب يروستاها

عالوه شركت  به دهد، يمنطقه را آزار م نيمشكالت همانند استخوان در گلو مانده مردم مظلوم ا قتيحق

منطقه را پرداخت نكرده و  نيا ياهاتصرف شده كشاورزان روست ياراض ياصفهان هنوز بها يا آب منطقه

 .شوند يروبرو م ديبا انواع وعده و وعمردم در برابر مطالبات خود 

در شهرستان كوهرنگ در محدوده  رگانيمردم منطقه ب يو ملك يكشاورز يتاكنون اراض 1370سال  از

 فيتكل نييتع تياستان مجاور، مسئول يا بوده و سازمان آب منطقه يطرح مل نيقرار گرفته، ا رگانيسد ب

و  فيتكل نييرا تع ياراض نيا ديبا يا آب منطقه ني، بنابرامنطقه را بر عهده داشته است نيمردم ا ياراض

كه  گريمشكل مرتفع نشده، بلكه مشكالت د نيپس از گذشت سه دهه، نه تنها ا نكيتملك كند، اما ا

مردم  يرا برا يدياستان مجاور بوده، مشكالت شد يا به آب منطقه ها تياز سپردن مسئول يناش قايدق

 .شود يم ديتشد زيز نرو جود آورده و روز به به
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منطقه داشت تا بتواند  نياز ا يديبازد رگان،يمشكالت مردم منطقه ب شتريب يبررس يبرا سنا،يا خبرنگار

 يتمام رگانيمردم منطقه ب يها درد و دل و صحبت رد،يقرار بگ رگانيمسائل مردم منطقه ب انيدر جر شتريب

 ياريبس يكردن دارند، برا يگحق زند نمانيمان سرزماز مرد گريد ياريمنطقه همانند بس نيندارد، مردم ا

و توجه دولت  يدگيمردم رس نيا يكه از منطقه خارج شوند و تقاضا ستيامكان فراهم ن نياز آنان ا

 .ديخواندن مطلب در ادامه همراه باش ياست، برا

 

 يپروژه سدساز ياجرا يدر پ رگانيچشمه در منطقه ب 40از  شيشدن ب خشك

گفت: در  سنا،يمنطقه به خبرنگار ا نيدر خصوص مشكالت ا رگانيمنطقه ب ياز اهال يكي يامان يآقا

منطقه تحت نظر سازمان آب  نيآب ا كهيمنطقه رونق داشت، اما زمان نيدر ا يگذشته، كار كشاورز

و  يدنيآشامآب  نياكنون تام در منطقه دشوار شد و هم يزندگ طياستان مجاور قرار گرفت، شرا يا منطقه

منطقه وجود داشت كه  نيچشمه در ا 40مواجه شده است، حدود  ياديبا مشكالت ز يب كشاورزآ

رفتن  نيآن متوقف شدن كشت و كار و از ب جينتا گرياند، از د همه خشك شده بايتملك تقر نيا ليدل به

در حال  و  خشك شده لطور كام و ... به يعل موردل، حاج د،يمانند مروار ييها باغات بوده است، چشمه

 اند. شده يوحش يها ها النه پرنده چشمه نيحاضر ا

دو مرتبه در  كهيطور ندارد، به يدهند،سود يم ليادامه داد: هرچه فرمانداران و بخشداران جلسه تشك يو

منطقه و مشكالت موجود، موجب  يها تيجلسه برگزار شده است، محروم يآب كم يماه و ماه قبل برا نيا

حل مشكالت منطقه  يراب يشده است، پاسكار گريد يها ها به شهرها و استان انوادهاز خ ياريمهاجرت بس

 همواره وجود دارد. يو جهاد كشاورز يا آب منطقه انيم

منطقه آغاز  نيتونل سوم كوهرنگ در ا يياجرا اتيعمل  كهيكرد: از زمان حيتصر رگانيساكن منطقه ب نيا

استان  يا نشست كرده و خشك شدند، پس از آن آب منطقه يمنابع آب يگفت تمام توان يم بايشد، تقر

مدرسه، گاز و  جاده،مانند احداث  يمنطقه بود، متعهد شد با فراهم آوردن امكانات نيمجاور كه مسئول ا
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ادارات  انيجز چرخاندن مردم در م يمنطقه كمك كند، اما متاسفانه كار نيبه مردم ا يامكانات شهر

وارده به  يها ، خسارت99بوده است كه تا اواخر سال  نياستان مجاور ا يا قهتعهد آب منط نيندارد، آخر

 كدام عمل نشده است. چيه مردم جبران شود، اما به

 
هستند  بهره يداد: مردم منطقه از نعمت گاز ب حيتوض رگان،يمشكالت مردم منطقه ب گريبا اشاره به د يامان

به آب سالم دارد  يمردم بستگ يسالمت كند، يم ليم تحمرا به مرد ياديز نهيكپسول گاز هز كي ديو خر

صورت گرفته و  زين ييها يبررس يآلوده شده، حت زيآب منطقه ن ها، يريتدب يب نيا ريو تحت تاث

دامداران،  يكاريجوانان، ب يكاريب ها يمشكالت و كاست نيثابت شده است، مجموع ا زيآن ن ييزا يماريب

 داشته داشت. يدرختان را در پ يدگيخشك ،يكشاورز يها نيشدن زم آب يب

خود ندارند،  يبه حق و حقوق قانون دنيجز رس يمردم درخواست نكهيا انيبا ب رگانيساكن منطقه ب نيا 

شدت معترض  مردم به يدر زمان يپرداخت شود، حت ديمنطقه با نيمردم ا يكرد: حق و حقوق آب ديتاك

باشند و اگر  سواد يخطه ب نيفرزندان ا ديهستند، چرا با توجه يب ها آن يها بودند اما دولتمردان به خواسته

حق  رگانيمردم ب ايشوند؟ آ با هزاران مشكل روبرو  كنند يدرس خواندن به شهر مهاجرت م يهم برا

 .نديصورت شفاف آن را به ساكنان بگو ندارند، اگر قصدشان خارج كردن مردم از منطقه است به يزندگ
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 شهيتا ر شود يمورد باعث م نيداد: ا حياز جنس مردم باشند، توض ديبا يمسئوالن استان نكهيا انيبا ب يو

 4000ثابت منطقه حدودا   تيوجود دارد، جمع رگانيروستا در منطقه ب 26بهتر بدانند،  اريمشكالت را بس

و شما  نندك يكار مراجعه م ياز استان برا رونيهزار نفر بوده كه به ب 14ثابت  ريغ تينفر است و جمع

 .شود يخارج م انهياز منطقه سال روين زانيشد كه چه م ديمتوجه خواه

 

 منطقه نيمسئوالن به مردم ا يتوجه يهستند/ ب اطالع ياز حق و حقوق خود ب رگانيب مردم

 رگان،يمنطقه ب يروستا 26گفت: در  سنايبه خبرنگار ا رگانيمنطقه ب يشورا ياز اعضا يكي يفرج مهراب

مشاهده  يآب شرب را حت يكش متر لوله كي توان يروستاها نم هيدارند و در بق ياريروستا دهتنها چهار 

 نيدارد، در ا يبرتر نبر ادارات شهرستا يا كه قدرت سازمان آب منطقه افتيدر توان يكرد، به وضوح م

 .شود يم عييتض ارياز موارد خبر ندارند، حق آنان بس ياريچون مردم از حق و حقوق خود در بس زين نيب

مسئله دخالت  نياستان مجاور در ا ديو با ستيبر عهده استان ن زين رگانيمنطقه ب يروب برف يافزود: حت يو

روستاها در  يدر منطقه وجود ندارد، عمال راه ارتباط يجاده درست يمنتظر ماند؟ وقت توان يم يكند، تا ك

آن را  ليمنتظر باشد تا جرثق ديف بماند بادر منطقه در پشت بر ينيو اگر ماش شود يزمستان مسدود م

از  يوجود ندارد و اگر هم باشد برخ يا مدرسه شود، ياوقات برق چند ساعت قطع م يخارج كند، برخ

 .ندازنديب يخود را به سخت ستنديمعلمان حاضر ن

خود  فياز ادارات شهرستان كوهرنگ نسبت به وظا ياريشد: بس ادآوري رگانيمنطقه ب يعضو شورا نيا

مسئله سبب  نيندارند و هم ياز حق و حقوق خود اطالع زياز مردم ن يبرخ كنند، يم يكوتاه

عمده بر عهده  فهيبوده و وظ يدولت مهين يارگان يا شده است، سازمان آب منطقه ياديز يها سوءاستفاده

اند،  نشان دادهخود را  يتوجه يدولت است تا به مشكالت مردم منطقه توجه كند، چون تاكنون مسئوالن ب

 برگزار شود. يمردم و مسئوالن استان ،يا با حضور مسئول آب منطقه ديبا يا جلسه نيبنابرا
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – در كاهش اثرات مخرب طوفان يريگرمس ينقش تاالب ها

25/07/1400 

 

هزاران نفر را  يمخرب طوفان را كاهش، زندگ راتيتاث يريگرمس يدهد: تاالب ها ينشان م هايبررس

 .شوديدالر منجر م ارديليم 600 يينجات داده و ساالنه به صرفه جو

 تيطوفان مصون راتيدر برابر تاث يريگرمس ياظهار داشتند: تاالبها ييايكارشناسان استرال سنا،يگزارش ا به

دالر در سال  ارديليم 600از  شيساالنه جان هزاران نفر را نجات داده و ب توانديكرده كه م جاديا

 كند. ييجو صرفه

در سراسر جهان  رايبرخوردار است ز ياتيح تياز اهم يريگرمس يكردند: حفظ تاالبها ديتاك محققان

تاالب ها ادامه داشته  بيروند تخر هكيمساحت تحت پوشش تاالب ها رو به كاهش است و در صورت

 .رنديگيدر معرض خطر قرار م يشتريباشد، افراد ب

پرداختند.  1902مورد طوفان مرگبار و مخرب از سال  1000از  شيمحققان به مطالعه ب يبررس نيا در

گام در هن يعيموانع طب جاديو ا ديشد ينشان داد كه تاالب ها با كاهش سرعت و تالطم طوفان ها جينتا

 .كننديم جاديا يقابل توجه تيوقوع طوفان، مصون

بار است كه  نياول نيانجام شده اما ا نيمتحده و چ االتيا ا،يدر استرال يمطالعات مشابه نياز ا شيپ

 كرده اند. يبررس يتاالب ها را در سطح جهان يدانشمندان نقش حفاظت

 توانديدر مناطق مستعد طوفان در جهان م يريسگرم يهكتار از پوشش تاالبها ونيليم 40: افتنديدر محققان

 كند. يريدالر جلوگ ارديليم 603نفر را حفظ كرده و از وقوع خسارت  4620ساالنه جان حدود 

 ياز تمام يميحدود ن 1900: از سال دهديها نشان م يبررس ن،يبه نقل از روزنامه گارد سنايگزارش ا به

 رفته اند. نيجهان از ب يتاالبها
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 يمساحت آب راتييتغ يا ماهواره شيپا ماه نخست امسال صورت گرفت؛ 6 يبرا

 25/07/1400خبرگزاري مهر مورخ  – كشور يها اچهيدر

 

 يمساحت آب راتييروند تغ يماهواره ا ريسنجش از دور و تصاو يبا استفاده از فناور رانيا ييفضا سازمان

 و رصد كرده است. شيماهه نخست امسال پا 6كشور را در  اچهيدر 40

در  يا ماهواره ريسد كشور با استفاده از تصاو 40 يها اچهيمساحت در راتييگزارش خبرنگار مهر، تغ به

 برآورد شده است. 1400شش ماهه نخست سال 

 يها يسنجش از دور و با استفاده از سر يبا استفاده از فناور رانيا ييكل سنجش از دور سازمان فضا اداره

اول  مهيسد بزرگ كشور در ن 40 يها اچهيسطح آب در راتييبه مطالعه تغ يا ماهواره ريتصاو يزمان

 امسال پرداخته است.

 دارد. تيدرصد حكا 70تا  10 نيب ها اچهيدر نيا يصورت گرفته از كاهش مساحت آب شيپا

سبالن و  ،ييرجا ديكبودوال، شه گان،يارس، گلپا يها اچهيدر يكه سطوح آب دهد يمطالعه نشان م نيا

 است. افتهيدرصد كاهش  70تا  50 نيدر شش ماهه نخست سال ب دروديسف

درصد از مساحت  50تا  40 نيب زيو مهاباد ن يكاظم ديكارده، شه ،يقنبر ديشه روان،يالر، ش يسدها

 اند. خود را از دست داده اچهيدر

 .شود يزده م نيدرصد تخم 40تا  10 نيب زيسدها ن يها اچهيدر ريسطح آب در سا كاهش

 .دهد ينشان م يا ماهواره ريسد كشور را با تصاو 40 يها اچهيدر يمساحت آب راتييتغ زانيم ريز جدول
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 كشور يها اچهيدر يحت آبمسا راتييتغ يا ماهواره شيپا
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 كشور يها اچهيدر يمساحت آب راتييتغ يا ماهواره شيپا
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 يآب سدها يمترمكعب ارديليم كياز  شيب كاهش افتاد؛ راتفاقيوسه روز اخ ستيدر ب

 25/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – كشور در مهرماه

 

) تا  1400مهرماه  ي(ابتداديجد يسال آب يكشور از ابتدا يآب از سدها يحجم خروج - رنايا - تهران

به  تر يجه جدامر ضرورت تو نيكه ا دهيمتر مكعب رس ونيليم 69و  ارديليم كيوسوم مهر به  ستيروز ب

 مصرف را دوچندان كرده است. تيريمد

آغاز شد  يدرحال 1400مهرماه  يامسال از ابتدا يسال آب رنا،يا يخبرنگار اقتصاد كشنبهيگزارش روز  به

كه بر  يا همراه شده است به گونه يريكشور نسبت به دوسال قبل با كاهش چشمگ يبارش تيكه وضع

 ميخواه ردر كشو يامسال بارش كمتر زييپا رو،يآب وزارت ن تقايموسسه تحق يقبل ينيب شياساس پ

 داشت.

 نيمنبع تام نيكشور كه عمده تر يآب سدها يموجود ياثر خود را بررو نيتر يفور يبارش تيوضع نيا

 گذاشته است. شيو شرب هستند به نما يصنعت، كشاورز يها بخش ازيآب مورد ن

آن است كه حجم آب موجود در مخازن  انگريب رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتر تازه

 18) 1401وريتا آخر شهر 1400مهر ي(ابتداديجد يروز از سال آب نيو سوم ستيكشور در ب يسدها

 25آب  يگذشته كه موجود يبا مدت مشابه سال آب سهيمترمكعب شده كه در مقا ونيليم38و  ارديليم

 .دهد يرا نشان م يدرصد 28 يمتر مكعب بوده كسر ونيليم 58و  ارديليم

متر مكعب گزارش  ونيليم 86آب به مخازن سدها  يروز آن ورود نيو سوم ستيمهرماه تا ب يابتدا از

متر مكعب بوده  ونيليم 19و  ارديليم كيتازه گذشته كه  يبا زمان مشابه در سال آب سهيشده كه در مقا

 ريو سه روز اخ ستيب يخازن سدها طآب به م يورود تيمعنا كه وضع نيدارد به ا يدرصد 28كاهش 

 احتمال دارد در فصول بعد تداوم داشته باشد. تيوضع نيتوجه داشت كه ا دينگران كننده است و با اريبس
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) به 1400وريتا آخر شهر 1399گذشته(مهر ينسبت به سال آب زيكشور ن يخروج آب از سدها تيوضع

 يمتر مكعب خروج ونيليم 69و  ارديليم كيروز آن  نيو سوم ستيمهرماه تا ب يقرار است كه از ابتدا نيا

مترمكعب بوده  ونيليم 78و  ارديليم 2پارسال كه  يبا مدت مشابه سال آب سهيآب از سدها بوده كه در مقا

 است. افتهيدرصد كاهش  39

 500و  ارديليم 50كشور  يسدها يو حجم كل دهيدرصد رس 37كشور به  يسدها يدرصد پرشدگ اكنون

 متر مكعب است. نويليم

 رياخ يكه در روزها يا نگران كننده تر از كل كشور است به گونه اريدر استان تهران بس تيوضع نيا

 ندارند. يخوب تيتهران وضع يعامل آب و فاضالب استان تهران گفت: مخازن سدها ريمد

 ينيرزمينابع آب زمجاز از م زانياز م شيمترمكعب ب ارديليم 150از  شيافزود: ب »ياريبخت محمدرضا«

درصد كاهش  37بود و در تهران  ريسال اخ 50سال در  نيگذشته بدتر يسال آب  .شود يتهران برداشت م

 .ميمترمكعب كمبود در مخازن داشت ونيليم 300و  يبارندگ

و در حال حاضر مخازن شهر  ميداشت يبارندگ متر يليم4تنها  زين يجار يسال آب يافزود: از ابتدا يو

 300مترمكعب بوده و  ونيليم 751رقم  نيمترمكعب آب دارد كه در سال گذشته ا ونيليم 452تهران 

 ندارند. يخوب تيتهران وضع ي. مخازن سدهاميمخازن را دار يكسر ونيليم

 . سازد يمصرف را دوچندان م تيريتر به مسئله مد ينگران كننده ضرورت توجه جد تيوضع نيا
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منتقل  هياروم اچهيمتر مكعب آب به در ونيليم 556 ساالنه رو؛ين ريوز يمعاون آب و آبفا

 26/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – شود يم

 

متر مكعب آب توسط تونل زاب  ونيليم 556گفت: ساالنه  روين ريوز ين آب و آبفامعاو - رنايا - تهران

 منتقل خواهد شد. هياروم اچهيبه در بيس ياز سدكان

خود  نستاگراميدر صفحه ا »يزاده خامس يقاسم تق« رنا،يا يگزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصاد به

برگزار  يجمهور سييمعاون اول ر استيبه ر كه هياروم اچهيدر ياياح ينوشت: در جلسه كار گروه مل

 .انندبرس جهيرا به نت ماندهيباق يكارها يسال جار انيموظف شدند تاپا يياجرا يشد دستگاه ها

 رويبه عهده وزارت ن زيو تبر هياروم يشهرها يخانه ها هيتونل زاب، تصف يطرح ها يادامه داد:اجرا يو

 است.

متر  210كشور است فقط  يتونل آبرسان نيزاب كه بلندتر يلومتريك 36نوشت: از تونل  روين ريوز معاون

خواهد  انيبه پا ندهيماه آ 2دستگاه حفار حداكثرظرف  شرفتيپ يمانده است كه با روند فعل يباق گريد

 .ديرس

به  نيشوند بنابرا يها جمع آور ليافزود: دو ماه فرصت الزم است كه دستگاه و ر يزاده خامس يتق

 آغاز خواهد شد. بيس ياز سدكان هياروم اچهيتا اسفندماه كار انتقال آب به در ادياحتمال ز

 منتقل شود. هياروم اچهيمتر مكعب آب به در ونيليم 556تونل ساالنه  نينوشت: قرار است از ا يو

و كار دارند  شرفتيدرصد پ 90از  شيهم ب زيو تبر هياروم يخانه شهرها هيادامه داد: تصف روين ريوز معاون

 منتقل خواهد شد. هياروم اچهيمتر مكعب پساب به در ونيليم 114خانه ها حدود  هيتصف نياز ا

 اچهيمتر مكعب آب و پساب به در ونيليم 670سه طرح ساالنه  نيافزود: در مجموع از ا يزاده خامس يتق

 منتقل خواهد شد  هياروم
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هزار و  2شده است كه  نهيتومان هز ارديليم 700هزار و  5تاكنون  هياروم اچهيدر ياياح ينوشت: برا يو

 يبرا گريتومان د ارديليهزار و پانصد م كيشده است و  نهيسد و تونل هز يتومان آن برا ارديليم 500

 است. ازيكامل شدن طرح ها ن

 كيمتر و طول تاج (با احساب دا 58با ارتفاع  يبا هسته رس ياز نوع خاك بيس يسد كان رنا،يگزارش ا به

متر مكعب در جنوب  ونيليم 713 يميمترمكعب و حجم تنظ ونيليم 221متر و حجم مخزن  848آن) 

رودخانه  ازادواقع شده و با هدف مهار و انتقال آب م رانشهريو در شهرستان پ يغرب جانياستان آذربا

 احداث شده است. هياروم اچهيكالس به در
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – كرمان ياپيپ يها يبه عمق خشكسال يجراحت نينشست زم

26/07/1400 

 

با اضافه برداشت از  رياخ يها دهه يط ياپيپ يها يواسطه خشكسال كرمان به يرياستان كو - رنايا - كرمان

 نياز جمله فرونشست زم ياريناگوار بس يامدهايكه پ ستيكاف نيبوده و هم روبه رو ينيرزميمنابع آب ز

 باشد. طهخ نيساكنان ا يبرا يديبماند و تهد ياستان برجا يها دشت يدر تمام بايتقر

از انقالب  شيپ ياز دهه ها نيو كارشناسان، خطر فرونشست زم انيبراساس اعالم متول رنايگزارش ا به

خطر با شكاف ها و  نياستان كرمان و در منطقه رفسنجان آغاز شده و اكنون ا از ييدر بخش ها ياسالم

متخصصان  يخود گرفته و عمده علت از سو به يشيافزا يروند نيزم يها متر ده يحت قيعم يها نشست

 . شود يم يابيآب ارز يمنف يو دب ياپيپ يها يخشكسال ،يشناس نيزم

شود كه در چند  يمحسوب م ديجد يا دهيپد ن،يزم يعيطب يايحوادث و بال گريبه نسبت د فرونشست

 شيبه علت افزا ينيرزميو حصر از سفره ها و منابع آب ز حد يب يو بهره بردا يفناور شرفتيپ ريدهه اخ

نقاط كم  يكه در برخ يدامن زده، به حد دهيپد نيبر ا يو معدن يمحصوالت كشاورز ديو تول تيجمع

 شود. ياز گذشته احساس م شيستان كرمان خطر آن بو ا رانيا يآب همچون فالت مركز

استان از  نيبس كه ا نيدر كشور و استان پهناور كرمان هم دهيپد نيعمق گرفتن ا يخصوص علت ها در

 نيو اقدام مردم و مسئوالن در برداشت از ا ليبرخوردار است اما همچنان تما ياندك ينيرزميز يمنابع آب

 .رديگ يباشد، صورت م ديه بااز انتظار و آنچ شتريمنابع ب

از شرق استان كه آب  ييآنها به جز بافت، رابر و بخش ها نيشتريشهرستان دارد كه ب 23 نكيكرمان ا استان

آورده اند و مشكل  يعمدتا به چاه ها رو يشرب و كشاورز يبرا يحت يشود، مابق يم نيشربشان از سدها تام

 شود. يانجام م اريس ياناست كه با تانكر و آبرس يه انقاط استان به گون يآب شرب در برخ نيتام
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مكد  يرا م نيمجاز در استان وجود دارد كه روزانه خون زم رياست كه هزاران چاه مجاز و غ يدرحال نيا

 كند. يتر از گذشته م يرا خال ينيرزميز يخال مهين يو سفره ها

 جهيو در نت ينيرزميز يشدن حفره ها يآبخوان ها سبب خال تياز حد ظرف شيآب و ب هيرو يب برداشت

كه  نديگو يشود، در واقع م يم ييباال يها هيبر اثر فشار ال نيزم يدرون يبه هم آمدن (فشردن) حفره ها

پس  نيبر پوسته زم شتريبا گسترش ساخت و سازها و فشار ب دهيپد نيا عتايرخ داده كه طب نيفرونشست زم

 .دريگ يشدت م ينيرزميز يآب ها هياز تخل

قرار داده و  نيفرونشست زم يپرخطر برا ياستان ها فيكشور، كرمان را در رد يشناس نيزم سازمان

منابع، كرمان را  نياز ا يبهره بردا تيمسئوالن باشد كه با بهبود وضع يبرا يكه تلنگر ستيامر كاف نيهم

منطقه حفظ و  نيا يميلاق طيمتناسب با شرا زياز منابع موجود، چشم انداز را ن انتيو ضمن ص ريپذ ستيز

 كنند. نيروشن تام يبا افق ها

تاكنون در استان كرمان  يو انتقال آب فرااستان يبا كم آب يسند سازگار بيهمچون تصو ياقدامات گرچه

كرمان  ياست كه دشت ها يبه حد ينيرزميشده اما شدت مصرف و اضافه برداشت از منابع ز يياجرا

 بايرتق نيخطرات فرونشست زم شيروند و عالوه بر افزا يم شيپ يبه سمت خشك يگريپس از د يكي

 استان را فراگرفته است. يها دشت يتمام

 

 كرمان يو وسعت آن در دشت ها نيفرونشست زم خچهيتار

دسته  2معتقد است كه فرونشست به  نهيزم نياستان كرمان در ا يو اكتشافات معدن يشناس نيزم ركليمد

 عيوس يكرمان مناطق و دشت ها يفرونشست ها نهيزم نيشود و در ا يم يبند ميتقس يو نقطه ا يمنطقه ا

 .رديگ ياستان را دربرم نيا

ها و  يشود كه معموال بارندگ يم نيدر زم ييدرز و ترك ها جاديافزود: فرونشست باعث ا يديرش يعل

 كند. يم ليو طو ضيشكاف ها را شسته، بزرگ و عر نيبه مرور ا يسطح يآب ها
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و عنبرآباد  هييدر دشت اُرزو يتا عمق چندده متر نيزم يكرد: فرونشست و شكاف ها حيصرت يو

 است. شيعمق عمدتا به علت فرسا نيشود كه ا ي(جنوب استان) مشاهده م

توانند  يم زين يشكاف ها به مناطق شهر نياستان كرمان گفت: ا يو اكتشافات معدن يشناس نيزم ركليمد

 بگذارند. يدر شهرها برجا يخود را حتوارد شوند و تبعات خاص 

گزارش شده و  40در دشت رفسنجان (شمال استان) از اواخر دهه  نيفرونشست زم دهيپد نكهيا انيبا ب يو

در  نديفرا نياست اظهار داشت: ا افتهيگسترش  60و  50 يدهه ها ياستان ط يشمال يها مهيدر ن جيبتدر

 دهيپد ريدر استان وجود ندارد كه درگ ييآغاز شده و اكنون جاسال گذشته  20 يط زياستان ن يجنوب مهين

 دارد. نييآن باال و پا زانينشده باشد اما م نيفرونشست زم

در استان كرمان وجود ندارد  نيفرونشست زم زانيدر خصوص م يكامل يداد: شواهد علم مسئول ادامه نيا

به مرحله  دهيپد نيداشتند، اكنون ا يديفرونشست شد ريدهه اخ 2 يو رفسنجان كه ط رجانيو منطقه س

 است. دهيخود رس يانيپا

 ياما به انتها افتهي شيدر استان كرمان افزا ينيرزميز يها از آب يداشت: اكنون بهره بردار انيب يديرش

استان كرمان  يها دشت يكندتر در برخ ياتفاق افتاده و اكنون روند نيزم يفرونشست ها م؛يا دهيآن رس

 .شود يمشاهده م

و  رفتيج اب،يفار ه،يياستان كرمان از جمله دشت ارزو يمناطق جنوب و جنوب غرب شتريگفت: ب يو

 يشمال ياند اما شدت رشد فرونشست دشت ها فرونشست را داشته نيشتريب رياخ يسال ها يعنبرآباد ط

 است. افتهيكاهش  رياخ يسال ها ياستان ط

 

 شهر كرمان يها پشت دروازه فرونشست

كامل شهر كرمان  يشد: فاضالب كش ادآورياستان كرمان  يو اكتشافات معدن يشناس نيزم لركيمد
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 ينيرزميز يها سطح آب كند، ينفوذ م نيبه درون زم يعمده آب شهر نكهيو به علت ا ستيكامل ن

 .ميشهر ندار نيدر ا يباالست و اكنون فرونشست

 يتواند در سال ها يم اتيعمل نيمناسب، ا يفاضالب و نداشتن زهكش ليداد: در صورت تكم ادامه يو

خود را نشان  ندهيآ يفرونشست آن شود كه در سال ها جهيو در نت نيزم نيريمناطق ز يسبب خشك ندهيآ

 دهد. يم

نشان داده و در  يكرمان خود را بخوب يرامونيپ يدر دشت ها نيكرد: فرونشست زم حيمسئول تصر نيا

به سمت  يآن را پس از منطقه شهرك صنعت زانيم نيشتريدارد و ب شهر قرار نيا يواقع پشت دروازه ها

 .ميدار نيباغ

در جنوب غرب  هييدر غرب استان و شهرستان ارزو رجانيدر شرق استان، س ريافزود: فهرج، نرماش يديرش

 است. دهيپد نيا ريدرگ شيسال پ 50و شمال استان هم از  رنديفرونشست درگ دهيبا پد

تداوم دارد اما  نيبرقرار نشود فرونشست زم ينيرزميدر مصرف و برداشت منابع آب ز افزود: تا تعادل يو

 كند. رييممكن است تغ يبارندگ شيبرداشت و افزا تينرخ رشد آن با محدود

ممكن است اثرات  مياست كه اگر اكنون برداشت آب داشته باش ينديكرد: فرونشست فرا ديتاك يديرش

از مناطق  يارياست و در بس يدر كرمان جد نيو بحث فرونشست زممشاهده شود  گريآن چند سال د

 است. گريد يبدتر از استان ها

 

 دانشگاه دياسات دگاهيكرمان از د يدشت ها نيفرونشست زم ليدال

متفاوت  يليدال نيگفت: فرونشست زم زياستان كرمان ن يپارك علم و فناور سيو رئ كيزيژئوف يدكترا

 يها هيخصوص با برداشتن آب از ال نياست و در ا نيزم يآبخوان ها هيبه علت تخل يدارد كه بخش

 .رود يم نيشود و از ب يبافت خشك م نيا ن،يزم يآب در بخش بافت اسفنج ييستايسطح ا ن،يزم
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از فرونشست به علت گسل هاست  گريد يافزود: بخش رنايسپهوند در گفت و گو با خبرنگار ا محمدرضا

 .رنديگ يشكل م نيدر زم يافتادگ ي، حوزه هاكه در زمان حركت گسل ها

 يكه براساس استخراج منابع آب شكل م يشناس نيزم يدر بحث ها نيخاطرنشان كرد: فرونشست زم يو

در استان  ينيرزميز يآب ها هيرو يبه علت برداشت ب دهيپد نيدر استان كرمان پررنگ تر است و ا رديگ

 .ميكن بهرا تجر مانيدر شهرها يرخداد نيون اصفهان چنكه همچ ستين ديكرمان اتفاق افتاده و بع

همچون فاضالب،  ييبا آب ها نيمشكل در شهر كرمان به علت اشباع بافت زم نيادامه داد: اما ا سپهوند

 .ميرس يبه آب م نيسطح زم يكيشهر در نزد نيدر ا يهنگام حفار رايوجود ندارد ز

كامل  يشهر يشهر كرمان گفت: اگر فاضالب كش يب باالآ ياستاد دانشگاه با اشاره به سطح باال نيا

 يبه بافت ها گريد يآب راينشدن ساختار آب، احتمال فرونشست وجود دارد ز تيريشود، در صورت مد

 شود. ينم قيتزر نيزم

كند و آن موقع سطح  يكرمان نفوذ نم نيبه داخل زم گريد ،يافزود: با ورود آب به فاضالب شهر يو

 ديبا نديفرا نيا ست،ين كسانيآن  يو ورود يخروج يدب رايز ابدي يشهر كاهش م نيا آب در ييستايا

 شهر كرمان رخ ندهد. ندهيشده باشد كه فرونشست در آ تيريمد

 

 نيفرونشست زم يتشنه در خطر جد كرمانِ

دانست و  يدر كرمان را جد نيخطر فرونشست زم ياسالم يمردم كرمان و راور در مجلس شورا ندهينما

در كرمان  نيفرونشست زم يعلت اصل ينيرزميآب ز ياز سفره ها هيرو ياظهار داشت: برداشت ب

استان را  يها رساختيكرمان است كه ممكن است ز يبرا يشود و فرونشست ها خطر جد يمحسوب م

 .اندازديب طربه خ

 ميتوانست يارماه سال ج بهشتيكرمان تشنه است، گفت: در ارد نكهيبر ا ديبا تاك يزاهد يمحمدمهد
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تومان اعتبار  ارديليم 1000پروژه  نيا يكه اجرا ميريفارس از سرچشمه را بگ جيتوافقنامه انتقال آب خل

 كند. يريجلوگ نيتواند از اضافه برداشت آب و خطر فرونشست زم يالزم دارد اما م

 ندهياستان در آ يچاه ها استان كرمان اظهار كرد: امكان استفاده از يچاه ها يستابيبا اشاره به سطح ا يو

 نيفرونشست زم يعلت اصل ينيرزميآب ز ياز سفره ها هيرو يخصوص برداشت ب نيوجود ندارد و در ا

 در كرمان است.

 يآب از سفره ها هيرو يبرداشت ب يامدهاياز پ گريد يكيكرمان را  يفعال شدن گسل ها يزاهد

به طور  ديبا يو عنوان كرد: جهاد كشاورز پرداخت يبرشمرد و در ادامه به مبحث كشاورز ينيرزميز

چاره  رايكند ز بيترغ نهيزم نيكشت ورود و كشاورزان را با گفتمان در ا يالگو رييبه موضوع تغ يجد

 .ميندار نيجز ا يا

 نهيكه انجام شده و اقدام در مصرف به يبا كم آب يسند سازگار بيابراز داشت: دولت با تصو يو

 ماجراست. نيشدن ا قياز عم يريدرصدد جلوگ

 

 نياز اضافه برداشت آب و فرونشست زم يريدولت در جلوگ اقدامات

از حالت  دياستان با يكرد: كشاورز حيدر استان تصر نيبا اشاره به خطر فرونشست زم زيكرمان ن استاندار

 آورد. يبر رو آب باالتر و كم يور محصوالت با بهره ديخارج شود و تول يسنت

گفت: كرمان با  شود يم ييو اجرا هياستان ته يبا كم آب يسند سازگار نكهياشاره به ا با وند ينيز يعل

 شود. تيريموجود مد ياست كه منابع آب ازيرو است و ن كمبود آب روبه

سطح كشت  ريز ديضرورت دارد و استان كرمان با طيشرا نيكشت در ا يالگو رييتغ نكهيا انيبا ب يو

است كه  ازيتوجه شود اما ن ديجود حفظ شود ادامه داد: به مطالبات مردم بابرود تا منابع مو يا گلخانه

 كنند. يعبور از بحران آب همكار يو برا نديايكار ب يخودشان هم پا
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 يدر زندگ رگذاريتاث يها هيو از پا يجد تياستان اولو يعيحفظ منابع طب نكهيكرمان با اشاره به ا استاندار

از فرونشست در  يزير با برنامه ديموضوع مهم است كه با كياستان  بشر است گفت: فرونشست آب در

 كرد. يريجلوگ ندهيآ يها سال

 ارديليم 6است اظهار داشت: حدود  ديتهد كيدر استان كرمان  نيفرونشست زم نكهيبا اشاره به ا يو

 شده است. نهيهز يعيدر حوزه منابع طب عيتومان از محل صنا

 

 ميار كنرا با فرونشست سازگ يزندگ

در  نيباهنر كرمان معتقد است فرونشست زم ديدانشگاه شه يعلم اتياست كه عضو ه يدرحال نيا اما

آن را  يشرويتوان چندان جلو پ يكه نم يرفته و در حال شيپ يادياستان كرمان تا سطح ز يدشت ها

 .ميسازگار كن طيشرا نيخود را با ا يزندگ يبا انجام اقدامات يستيگرفت، با

 

 توان كرد ينم يآن كار ياست كه برا يمستعد فرونشست انكرم

گفت: استان  زيباهنر كرمان ن ديدانشگاه شه يعلم اتيو عضو ه يشناس نيزم يعباس نژاد دكترا احمد

 يدر كنار كوه ها با خاك ييبودن( قرارداشتن دشت ها يعامل از جمله كوهدشت 2 ريكرمان تحت تاث

مستعد  يو افت سطح، به طور كل ينيرزميز يداشت از آب هابه علت اضافه بر ني) و همچنيرس

 شود. يم يابيفرونشست ارز

شهر  يها نيزم ريكه در ز يرفعاليغ يبا اشاره به وجود دهها قنات ها رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا  يو

شزد شهر گو نيرا به مردم ا نيكرمان وجود دارند و به صورت مناسب پر نشده اند، خطر فرونشست زم

 كرد.

 ييها هيال نيزم رايتوان كرد ز ينم يچندان كار نيفرونشست زم يكرد: متاسفانه برا حينژاد تصر عباس
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 نيشود و پس از آغاز فرونشست، نشست زم يتراكم از ضخامت آنها كم م زانيدارد كه به اندازه م يرس

 شود. يمتوقف م بايكندتر و سپس تقر يو پس از آن در مقطع رديگ يسرعت م

 

 نيفرونشست زم يراهكار برا چند

قابل مالحظه  يها بينشست تا زمان توقف آس نيباهنر كرمان گفت: ا ديدانشگاه شه يعلم اتيه عضو

است كه جلو  نيخطر ا نيمقابله با ا يراه برا نيكند و بهتر يوارد م نيبه جاده ها، باغ ها، مزارع و زم يا

مقابله با  يراهكار در استان برا نيپروژه بهتر نيود و اگرفته ش ينيرزميز ياضافه برداشت از آب ها

 است. نيفرونشست زم

 نيمشكل امروزه از دست ما خارج شده و با ا نيرسد حل ا يداشت: متاسفانه به نظر م انينژاد ب عباس

 عيشامل پركردن سر يگريد يبود لذا بهتر است كه در مقابل آن راهكارها ميمشكل مواجه خواه

 مناسب احداث شود. يبا شناژ و كف ساز ييشده، در نقاط مستعد سازه ها جاديا يها شكاف

مناسب داشته باشند خاطرنشان كرد: ممكن است با جابه  ونيفنداس يستيجاده ها هم با نكهيا انيبا ب يو

انجام داد، به طور  يبتوان اقدام مناسب زيخطرناك به محل كم خطر ن يسازه ها از محل ها يبرخ ييجا

 كنند. يجاد ميا نيدر مقابل فرونشست زم يشناژدار اصوال مقاومت خوب ياحداث ساختمان ها يكل

 ديشكاف در ساختمان ها با جاديباهنر كرمان ادامه داد: ا ديو مدرس دانشگاه شه يعلم اتيه عضو

 يجد بيتواند سبب آس يكنند و م يم زشيشوند و ر يتر م عيشكاف ها وس نيبسرعت پر شود وگرنه ا

 ند.شو

داشته  يدر صورت امكان سبك و وسعت اندك نيدر مقابل فرونشست زم ديجد يگفت: سازه ها يو

متفاوت  نيبلندتر نباشد كه بار آن بر زم ايكوتاه  يباشد و در طرف كساني نيزم يبار رو عيباشند و توز

 باشد.
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سال  40از  عيورت وسرا به ص نيكرد: متاسفانه در استان كرمان مشكل فرونشست زم دينژاد تاك عباس

حفر نشده  يو چاه رنديكه هنوز قنات ها دا يداشت، اما در نقاط ميخواه زين ندهيو درآ ميداشت شيپ

دشت بم است كه  يو نمونه آن در بخش شرق ميريجلو حفر چاه ها را بگ يستيبهتر است لذا با طيشرا

 د.استان گرفته شو نيدر ا نيخوب جلو نشست زم تيريبا مد ميدواريام

 

 پرداخته نشده نيصورت متمركز به نشست زم به

خود قرار نداده و از آنجا  يكار تيمساله را در اولو نيا گريكرد: دولت به علت مشكالت متعدد د اضافه

 ستيز طيو مح يعيمنابع طب ،يراه و شهرساز رو،يمختلف ازجمله وزارت ن يموضوع به حوزه ها نيكه ا

 حوزه پرداخته نشده است. نيبه اارتباط دارد، به صورت متمركز 

قرار  ريتحت تاث يگريپس از د يكيها را  كه دشت نيخطر فرونشست زم رسد ينظر م به رنايگزارش ا به

 يشرويپ ايدرمان  ازمندين يو اقدامات كامل تر تيدهد با توجه به جنس خاك استان كرمان با فور يم

 تيريمد مچونه رانهيشگين و انجام اقدامات پمردم و مسئوال يو همراه ييبا همگرا توان ياست و م

از وقوع حوادث، خطرات  شيپ دهيپد نيآن از گسترش ا يبرا نيگزيو استفاده از جا ينيرزميز يها آب

 كرد. يريجلوگ ها رساختيز بيو تخر يجان
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جامعه خبري  – كرده است دايدرصد كاهش پ 50 "كرج"و  "طالقان" يآب سدها

 26/07/1400تحليلي الف مورخ 

 

در البرز و كشور نسبت به سال  يزييپا يها باران يدرصد30استان البرز از كاهش  يا آب منطقه رعامليمد

 داشته است. يطالقان افت محسوس آب سد رهيذخ زانيگذشته خبر داد و گفت: م

كاهش  نيو تبعات ا يبا اشاره به كاهش نزوالت جو در كرج ميوگو با تسن در گفت انينجف گودرز

گذشته وجود  يها در استان البرز در ماه يمحسوس يدر استان البرز اظهار داشت: كاهش بارندگ يبارندگ

 شده است. ينيزم ريز يبع آبدر استان سبب كاهش منا يكاهش بارندگ نيداشته است؛ ا

پرمصرف در بحث  يمحصوالت كشاورز يبرا تياستان البرز از اعمال محدود يا آب منطقه رعامليمد

گرفته  زيمحصوالت در استان البرز ن نيكشت دوم ا يممكن است جلو يخبر داد و گفت: حت زيآب ن

 .ميمواجه نشو يآب شود تا با بحران كم

از لحاظ  يخوب يجو طينشان كرد: متأسفانه شرا استان البرز خاطر يدهادر مورد كاهش آب س انينجف

ها نسبت  بارش يدرصد40و آب سد طالقان افت كرده است و علت آن كاهش  ميدر طالقان ندار يبارش

 سدهاست. يورود يدرصد50به سال گذشته و كاهش 

درصد  25 زانيم به زيج ننسبت سال گذشته عنوان كرد: آب سد كر آب سد كرج به زانيدر مورد م يو

 .ميمواجه هست يو متأسفانه امسال با خشكسال است  افتهينسبت به سال قبل كاهش 

در زمان  يزييپا يها كرد: بارش حيو سال قبل تصر يبارش باران در سال جار سهيدر مورد مقا انينجف

و  ميشاهد هسترا  يآب خط نرمال است و در زمستان همچون پارسال بحران كم ريدرصد ز30حاضر 

 است. يمتأسفانه كشور و البرز در آستانه خشكسال
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 ياست/خال يسد استان فارس منف 3آب  حجم فارس: يآب منطقه ا يروابط عموم ريمد

 26/07/1400خبرگزاري مهر مورخ  – درصد مخازن سدها 57بودن 

 

است و در  يسد استان فارس منف 3فارس گفت: حجم آب  يآب منطقه ا يروابط عموم ريمد - رازيش

 است. يدرصد مخازن سدها خال 57حال حاضر 

استان فارس افزود:  يسدها تيوضع نيبا اشاره به آخر يفيشر يمهر، محمد مهد يگزارش خبرگزار به

 43 زانيم نيمتر مكعب است كه ا ونيليم 788از  شيسد استان فارس ب 9مجموع آب قابل استفاده از 

 استان است. يدرصد از حجم آب قابل استفاده سدها

 78از  شيمتر مكعب، سد درودزن ب ونيليم 569حدود  يسد سلمان فارس زانيم نيكرد: از ا حيتصر يو

متر مكعب،  ونيليم 31از  شيمتر مكعب، سد رودبال ب ونيليم 96از  شيمتر مكعب، سد مالصدرا ب ونيليم

مكعب آب  ترم ونيليم 13از  شيمتر مكعب و سد چشمه عاشق ب ونيليدهم م 3از  شيخواست ب زديسد ا

 قابل استفاده دارد.

و  9 يمنف ونديس ك،ي يب منفحجم آب سد تنگا نكهيا انيفارس با ب يا آب منطقه يروابط عموم ريمد

 3فارس حدود  يمتر مكعب است، اظهار داشت: حجم كل مخازن سدها ونيليم 4 يهم منف هيسد خسو

 متر مكعب است. ارديليم

استان فارس مدت مشابه  يفارس گفت: حجم آب قابل استفاده سدها يا آب منطقه يروابط عموم ريمد

 ود.متر مكعب ب ونيليم 190هزار و  كيپارسال، 

 يدرصد مخازن سدها 57سال گذشته در حال حاضر  يها بارش تيشد: با توجه به وضع ادآوري يفيشر

 است. ياستان فارس خال
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،  اشك باران؛  جنوب شرق كشور ياز منابع آب انتيص  و دغدغه يمشكالت خشكسال يبررس

 26/07/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – تشنه انيبر جازمور

 

حوضه  نيو مهمتر نيرود به عنوان بزرگتر ليو هل انيتاالب جازمور يچالش خشكسال - رنايا - كرمان

 يا موج رسانه جاديموجب ا يكه حت يه را نگران كرده، به حدمنطق نيا يجنوب شرق كشور، اهال زيآبر

 شده است. زيمنطقه ن نيا يكمك به حل مشكالت كم آب يبرا يمجاز يكارزار يانداز و راه

جنوب  ياينام در جغراف نيبه هم يا  اچهيو در زيآبر يا حوضه  انيتاالب هامون جازمور رنا،يگزارش ا به

 600هزار و  69و بلوچستان واقع شده است كه  ستانيكرمان و س يشرق كشور و در مرز استان ها

 مساحت دارد. لومترمربعيك

 مهيمساحت دارد كه در استان كرمان واقع شده و ن لومترمربعيك 600هزار و  35حوضه  نيا يغرب مهين

 و بلوچستان قرار دارد. ستانيمربع در استان س لومتريهزار ك 34آن با مساحت  يشرق

 يها و رودبارجنوب در استان كرمان و دشت  ابيفار رفت،يج يها  تاالب دشت نيا محدوده در

و بلوچستان قرار دارند كه با توجه  ستانيو اسپكه در استان س يبمپور، سردگان، دلگان، سرتخت رانشهر،يا

 در يامدارو د يشود، كشاورز يم جاديمنطقه ا نيپر بارش در ا يكه در فصل ها يغن ياهيبه پوشش گ

 كند. يم دايمحدوده تاالب رونق پ

از هزار  شيب زيپنج رودخانه با مساحت آبر انيتاالب جازمور زيكه اعالم شده در حوضه آبر آنطور

و كم آب  يحوضه فصل نيا يرودها ريآنهاست و سا نيرود بزرگتر ليدارند كه هل انيمربع جر لومتريك

 .زندير يم انيامون جازمورحوضه، به ه نيدر ا يجار يسطح يهستند كه همه آب ها

تا  500 نيب انيساالنه در ارتفاعات شمال حوضه جازمور يبارندگ زانيموجود م يگزارش ها براساس

در  متريليم 100از حدود  يبارندگ زانيم يدر قسمت گسترده و پست جنوب ياست ول ريمتغ متريليم 600
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 اريآن بس يردارد و شو نيريآب ش گر،يد يبر خالف هامون ها انيشود و هامون جازمور  ينم شتريسال ب

مواقع  ريدر سا يشود ول يآب مشاهده م اچهيدر نيا قيعم يدر قسمت ها يكم است كه در فصول باران

 .ديآ يبه شكل مرداب و باتالق در م

همچون  يمهم يخود شاخه ها ريرود كه در مس يبه شمار م يرودخانه ا نيرود مهمتر ليهل رودخانه

از كوه هزار و اسفندقه از ارتفاعات  ليشاه كوه، ط اير، بافت  از الله زار، رابر از الفتح زردشت از گوه

 يم انيو كهنوج، وارد هامون جازمور رفتيكردن ج ياريرود پس از آب نيو ا وندنديپ ياسفندقه به آن م

 شود.

رمان و بارش باران استان ك يها  انباشته در كوه يها رودخانه وابسته به ذوب شدن برف  نيآب ا حجم

 است.

به هامون  يموجب كم شدن آب ورود رياخ يسال ها يط يها و كاهش نزوالت جو يخشكسال اما

رفتن  نيخشك بدل كرده و عالوه بر از ب يرا به دشت هيناح نيو تاالب شده كه اغلب ا انيجازمور

 اي ليتشك يبرا ينگرانرا شكل داده كه سبب بروز  يا نهيو مهاجرت ساكنان زم يو كشاورز يدامدار

 شده است. زگردهاير يبرا يگرفتن كانون تشد

عامل خشك شدن تاالب  ييرا به تنها يخشكسال يطيمح ستيو ز يفعاالن اجتماع يچند برخ هر

رود و  ليرودخانه هل ريدر مس يخاك يهمچون ساخت سد و بندها يدانند و عوامل انسان ينم انيجازمور

منطقه هامون  ستميمشكالت اكوس جاديمهم ا ليمنطقه را از دال زيآبربرداشت آب از حوضه  نيهمچن

 كنند. يقلمداد م انيجازمور

 ايكند  ياز آنها را رد م يها را قبول ندارد و بخش ليتحل نيهمه ا روياست كه وزارت ن يدر حال نيا

 يخاك ينقش بندهااندازد و  يم يجهاد كشاورز نيكند، توپ را به زم يم ديياز علت ها را اگر تا يبخش

 كند. يم يمعرف طيشرا دياصول را كمك كننده در تشد ينشدن برخ تيو رعا
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آنها در جنوب استان كرمان  يايمنطقه و اح نيا ياز منابع آب انتيها در باب ص ينگران ،يبه هر رو اما

 ينها كارزاراز آ يكيشوند كه در  يبه صورت پررنگ مطرح م زيوجود دارد و مطالبات ن ينزد اهال ژهيبو

 .استمنطقه بوده  نيا طيشرا يگذاشتن بررس تيدر اولو يبرا يجمهور سيخطاب به رئ

كارزار در  نيا يجنوب كرمان با راه انداز يجوانان منطقه از جمله عبدالستار بخنو از فعاالن اجتماع يبرخ

 ند.منطقه معطوف كن يو كم آب يبه مشكالت خشكسال شتريتالش هستند كه نگاه ها را ب

و  رود ليحوزه هل يها آمده است، شهرستان يجمهور سيخاطب به رئ يكارزار رسانه ا نيدر ا"

و عنبرآباد در  ابيگنج، منوجان، فار بافت، كهنوج، رابر، قلعه رفت،يشامل رودبارجنوب، ج ان،يجازمور

هاست با بحران  نفر، سال ونيليم كياز  شيب تيو بلوچستان، با جمع ستانياستان كرمان و دلگان در س

 يسدها جاديعمده آن ا لياند كه از دال مواجه ينيرزميز يها كمبود آب شرب و كاهش سطح آب

سدها  نياست؛ احداث ا رود ليهل يلومتريك 400رودخانه  ريدر مس يخاك يو بافت و بندها رفتيج

 "داشته است. انيو جازمور رود ليهل هيمردم حاش يبرا يريناپذ تبعات جبران

 يها باعث كاهش سطح آب سفره انيو خشك شدن تاالب جازمور رود لينبودن رودخانه هل يجار«

و صنعت در منطقه شده  يكمبود آب در مصارف شرب، كشاورز زيو ن زگردهاير شيافزا ،ينيرزميز

مشكالت خواهد شد و با توجه  ديبا عنوان انتقال آب سبب تشد يهر طرح ياجرا ط،يشرا نياست. در ا

ارتزاق  يو دامدار يو از راه كشاورز يزندگ انيو جازمور رود ليكه در حوزه هل يريثك تيمعبه ج

 يريجلوگ يبرا شوند، يكشور محسوب م يو كشاورز ياقتصاد يها از قطب يكيمناطق  نيو ا كنند يم

از مهاجرت به  يريمردم و جلوگ يكاريمناطق و كاهش ب نيا يو دامپرور يصنعت كشاورز ياز نابود

 قياز طر زگردهاير شياز افزا يرياقتصاد خانواده و از همه مهمتر، جلوگ نيتأم يمجاور برا ياه ستانا

كشور از  يزگردهايدرصد ر 25كشور،  ستيز طياسبق سازمان مح سيكه به گفته رئ انيتاالب جازمور

 قيدق يضمن بررس دييدستور فرما ميانتظار دار يمردم يجمهور سياست، از رئ انيتاالب جازمور
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 ."رديدر تمام فصول صورت پذ انيتاالب جازمور يريو آبگ ابدي انيجر رود ليموضوع، هل

حوزه  ياز مناطق و روستاها ياريبه بس نكهيبا توجه به ا نيهمچن"كارزار آمده است،  نيادامه متن ا در

و تلخ شور  يدنيآب آشام انيو جازمور رود لياز مناطق حوزه هل ينشده و در بعض يآبرسان انيجازمور

ها  حوزه نيمردم ا تو رفع مشكال يباهدف آبرسان ژهيبا نگاه و ستيدچار كمبود است، مستدع ايبوده  

  ".ديياقدام فرما

 

 رويوزارت ن حيتوض

 يرود، مركز اطالع رسان ليمنابع آب حوضه هل نيدر حوزه تام يمطالبات رسانه ا نيا ديدنبال تشد به

 را منتشر كرده است. يحاتيكرمان توض يه ابه نقل از شركت آب منطق رويوزارت ن

استان كرمان در  يبا كم آب ي(پاون)، بر اساس سند سازگار رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش پا  به

و چه  ايو انتقال آب از در يساز نيريش يها آب در استان كرمان چه طرح نيتام يها طرح يتمام ياجرا

كرمان، نگاه كالن به  يا وبه تبع آن شركت آب منطقه رويوزارت ن كـرديداخل استان با رو يآب يها طرح

مصالح  تيدر چارچوب ضوابط، مقررات و رعا شود يو تالش م رديگ يصورت م ييمقوله آب اجرا

و  ميمنابع آب مناطق مختلف نسبت به تسه ليبا توجه به پتانس زيو ن نفعان يو حفظ حقوق ذ يعموم

نخست،  تياولو نهيمز نيمناطق استان اقدام شود؛ در ا ير تماممصارف مختلف د يآب برا صيتخص

 آحاد مردم استان است. يدنيآب آشام نيتأم

 

 انيو جازمور رود ليمناطق حوزه هل يدنيآب آشام نيتأم

آب  نيتأم يها راه دهيرس زين رويوزارت ن ديياستان كرمان كه به تأ يبا كم آب ياساس سند سازگار بر

 نقاط استان كرمان مشخص شده است. يتمام ارديشرب پا يدنيآشام
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به  يو آبرسان رفتيسد ج قيوعنبرآباد از طر رفتيج يشهرها يدنيآب آشام نيسند، تأم نياساس ا بر

عمان  يايو انتقال آب از در يساز نيريش قياز طر ابيكهنوج، رودبار، قلعه گنج، منوجان و فار يشهرها

 صورت خواهد گرفت.

صفارود و سامانه انتقال آب به شهر كرمان  يرود سد مخزن ليهل يها را در سرشاخهطرح در دست اج تنها

 زيحوضه آبر ديآب تول مترمكعب در سال است كه حدود هشت درصد كل حجم روان ونيليم 30 زانيبه م

 .شود يشهر كرمان را شامل م يدنيآب آشام نيتأم يرود برا ليهل يها سرشاخه

نشده  فيتعر رود ليهل يها سرشاخه يبر رو يديجد يو مطالعات ييح اجراطر چيه زيجز طرح مذكور ن به

شهر  يدنيآب آشام نيتأم دهيآب و مشكالت عد ديكمبود شد ليطرح فوق به دل يدر اجرا عياست. تسر

 است. ريناپذ و اجتناب يو كوتاه مدت ضرور يطرح اضطرار كيكرمان به عنوان 

 

 انيحوضه جازمور ياحداث سدها رو ريتأث

شروع و  ياز قبل از انقالب اسالم رفتيسد ج يياجرا اتيمطالعات و عمل رو،ياساس گزارش وزارت ن بر

 رويوزارت ن ياعالم شده از سو صياز سد مطابق تخص يرهاساز زانيو م دهيبه اتمام رس 71در سال 

 نيت كه اتوجه داش ديبا زين انيحوضه جازمور ياحداث سد بافت رو ري. در خصوص تأثرديگ يصورت م

بافت و رابر احداث  يشهرها يدنيآب آشام نيتأم يمترمكعب در سال برا ونيليم 18 يميسد با حجم تنظ

 ونيليم18مترمكعب)  ونيليم 3500( انيحوضه جازمور يو سطح ينيرزميآب ز ليشده و با توجه به پتانس

 .تشنخواهد دا انيبر حوضه جازمور يآنچنان ريسد بافت تاث يميمترمكعب آب تنظ

 افتهي يتاكنون كاهش قابل توجه 1378-79 ياز سال آب رفتيبه سد ج يحجم آب ورود گريد يسو از

است.  انيدر سطح حوضه هامون جازمور مياقل رييتغ يعوامل آن بارز شدن نمودها نياز مهمتر يكيكه 

 ساالنه، يماد شيقبل، افزا يها تاكنون نسبت به سال 1378-79 يبارش ساالنه از سال آب زانيكاهش م
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 يها ارتفاعات حوضه يها، كاهش دامنه پوشش برف آب در سال، كاهش روان آب رودخانه ريتبخ شيافزا

 موارد است. نيبرف در ارتفاعات) شامل ا يداريها (كاهش پا جلوتر آمدن زمان ذوب برف ز،يآبر

هامون  زيوضه آبرانسان ساز در سطح ح يحوضه مربوط به نمودها نياز كاهش آورد در ا يگريد بخش«

 ژهي، بو1376ازسال  رفتيسد ج زيدر سطح حوضه آبر يمانيسنگ و س ياست. احداث بندها انيجازمور

از  يادياحداث تعداد ز ركشت،يبرداشت از مخازن آنها و توسعه سطح ز طيشرا جاديبه بعد و ا 80از سال 

به باال،  2درجه  يها شاخه يرو يكوتاه خاك يو بندها هيمناسب تخل ستميفاقد س يمانيسنگ و س يبندها

رودخانه  يها در شاخه يسطح اناتيجر ييافزا ها شده و هم از حركت آب در آبراهه يريسبب جلوگ

 .شود ينم جاديا

)، يساز خانه ،يسهولت دسترس ،يرسان ها، برق برداشت و مصرف آب در سطح حوضه (توسعه راه شيافزا

 ز،يدر سطح حوضه آبر تيجمع شيافزا ز،يحوضه آبر ياراض يكاربر رييوتغ ركشتيسطح ز شيافزا

 زياحداث شده در حوضه آبر يبندها ان،يجازمور زيدر سطح حوضه آبر يمانيسنگ و س ياحداث بندها

مترمكعب آب را  ونيليم 7احداث شده و مجموعاً درحدود  يرود (كه عمدتاً توسط جهاد كشاورز ليهل

 حوضه است. نيا كاهش آورد گري) از عوامل دكند يم رهيذخ

و مقررات  نيكرمان بر اساس قوان يا حقابه كشاورزان است. شركت آب منطقه نيتام گريمهم د موضوع

رود از حدود  ليحقابه بران هل تيبه منظور مطالعات جامع وضع نيو همچن ييمراجع قضا يريگيو پ يجار

داده و  قرارا در دستور كار حقابه بران حوضه جنوب استان ر فيتكل نييو تع يسامانده شيسال پ كي

و  يآور جمع ،يبا سازمان جهاد كشاورز يمكاتبه و هماهنگ ليخصوص از قب نيرا در ا ياقدامات مهم

مربوطه و ... معمول كرده  يقانون ونيسيطرح در كم يحقابه برا انياز مدع ياديعده ز يپرونده برا ليتشك

 است.

و قرارداد آن  فيتعر زيرا ن يجامع و كامل يامر طرح مطالعات نيدر ا عيو تسر ليبه منظور تسه ناي بر عالوه
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مذكور در حال  يمطالعات يكارها نهيزم نيتجربه منعقد كرده و در ا يمتخصص و دارا يبا شركت زيرا ن

 اجراست.

 

 انيدر پهنه جازمور زگردهاير ريتاث وسعت

 افتياست، پس از در انيركشور مربوط به جازمو يزگردهايدرصد ر 25كه منشا  نكهيخصوص ا در

 10 يروزه در بازه زمان 70 ليتحل كيكرمان، مشاهده شد تنها  ستيز طيمستندات موجود در سازمان مح

 يزداريبخها و مراتع و آ و مطالعات سازمان جنگل يمربوط به دفتر مهندس 1394اسفند  19 تيلغا ماه يد

) كه با 19/12/1394 خيتار 35468/16/94موجود است (موضوع نامه شماره  يوزارت جهاد كشاورز

 رتيكشور مغا يعدد فوق قابل استناد نبوده و با مستندات سازمان هواشناس ،يتوجه به دوره كوتاه بررس

سازمان  رانبح تيريو مد يسال خشك يتوسط مركز مل شده هيته يها نقشه يبررس نيدارد. همچن

و  1396و  1395سه سال  يگرد و خاك كشور برا دهيمشاهده پد يبر تعداد روزها يكشور مبن يهواشناس

 باشد. حيصح تواند ينم ان،يجازمور قيكشور از طر يزگردهايدرصد منشأ ر 25موضوع  1397

 

 انيجامع تاالب جازمور تيريطرح مد بيتصو

حفاظت  ركليمد شيپ ياست كه چند يدرحال رويوزارت ن حاتيها و توض ينگران نيا رنا،يگزارش ا به

 يدر نشست شورا انيجامع تاالب جازمور تيريطرح مد بياستان كرمان از تصو ستيز طيمح

 استان كرمان خبر داده بود. يزير برنامه

در  انيجامع تاالب جازمور تيرياظهار داشت: طرح مد رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا يشاكر مرجان

 كرديبا هدف استقرار رو 1395شده است و از سال  يزيبلوچستان برنامه ر ستانيكرمان و س ياستان ها

 قرار گرفته است. طيدر دستور كار سازمان مح انيدر تاالب جازمور يبوم ستيز تيريمد
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 ست،يز طياداره كل مح يطرح با همكار نياستان كرمان ادامه داد: ا ستيز طيحفاظت مح ركليمد

شده بود كه  نيوچستان تدوو بل ستانيكرمان و س ينفعان در استان ها يكرمان و تمام ذ يجهاد دانشگاه

 شد. يم بياستان ها تصو نيا يزيبرنامه ر يدر نشست شورا ديبا

بخش  يها تيدر استان كرمان است، افزود: فعال انيتاالب جازمور يايطرح اح رخانهيدب نكهيا انيبا ب يو

 ييرنامه را اجراب نيتا ا ميو بلوچستان هست ستانياستان انجام شده و منتظر مصوبه استان س نيمرتبط با ا

 .ميكن

منابع آب،  تيريمد ،يطيمح ستيرا شامل مطالعات ز انيجامع تاالب جازمور تيريطرح مد ،يشاكر

 عنوان كرد. يفرهنگ راثيمنطقه و م يو اقتصاد يشتيموضوعات مع زگردها،ير ،يهواشناس

و  ستانيس يان هاتاالب در است نيا يايرا اح انيجامع تاالب جازمور تيريطرح مد يهدف از اجرا يو

 يبزرگ برا كيفرصت اكولوژ كيتاالب  نيبلوچستان و جنوب استان كرمان اعالم كرد و گفت: ا

 استان كرمان، كشور و منطقه است.

در مرز  يبه عنوان تاالب فصل انيجازمور نكهيا انياستان كرمان با ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 نيگذشته خشك شدن ا يسال ها يگرفته است، گفت: طو بلوچستان قرار  ستانيكرمان و س يها استان

 .ستشده ا ياريبس يزگردهايوارد كرده و منشا گرد و غبار و ر يجد بيمنطقه آس يتاالب به اكولوژ

نفعان و  يساله با حضور ذ 20برنامه پنج تا  كيدر  انيجامع تاالب جازمور تيريافزود: طرح مد يو

و بلوچستان  ستانياستان س يزيبرنامه ر يدر شورا بيتصوشده كه در صورت  يزيبرنامه ر نيريسا

 شود.  يم يياجرا

در  يريگيشدن و پ يياجرا تيو بلوچستان، قابل ستانياستان س دييطرح پس از تا نيادامه داد: ا يشاكر

 را دارد. انيتاالب جارمور يايگام به گام تا اح يجذب اعتبارات و برنامه ها يسطح كشور برا

و  ستانيدر استان س يدولت يو دستگاه ها ستيز طيمثبت پرسنل مح ي: ان شااهللا با گام هاكرد حيتصر يو
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جذب اعتبارات  يبرا ستيز طيسازمان مح قيموارد از طر ريمصوبه صادر شود تا سا نيبلوچستان ا

 شود.  يريگيپ

طرح  بيتصو ياستان را برا نياستان كرمان، كمك مسئوالن ارشد ا ستيز طيحفاظت مح ركليمد

مسئوالن  تيحما نيدلگرم كننده برشمرد و گفت: ا اريبس يرا در مراحل قانون انيتاالب جارمور تيريمد

 در كرمان رخ خواهد داد. يبزرگ يطيمح ستيدهد كه اتفاق ز ينشان م

 .ميباش انيصورت گرفته شاهد بهتر شدن حال تاالب جازمور يبا حركت ها ميدواريافزود: ام يو

 يبررس يردولتيو غ ينفعان دولت يبا حضور ذ انيتاالب جازمور نيتدو يراهكارها نكهيا انيبا ب يشاكر

 انيتاالب جازمور يايدر كنار طرح اح يطرح جانب 2 يشده است، از اجرا دهيطرح د نيو منافع مردم در ا

 خبر داد.

 انيمنطقه جازمورمردم  يبرا داريپا شتيحقابه و طرح مع زانيم نييطرح ها شامل تع نيادامه داد: ا يو

 دارند. انيتاالب جازمور يبرا يچشم انداز خوب انيتاالب جارمور تيريمد ياست كه در كنار طرح اصل

 انتيآب و ص نيدر موضوع مهم تام انيهمه اركان و متول يرود ضمن همراه يانتظار م رنا،يگزارش ا به

 يآگاه يهدفمند برا يو اطالع رسان يمبا افكارعمو شتريدر استان كرمان، موضوع ارتباط ب ياز منابع آب

در دستور كار  يشتريبا قوت و شدت ب زيدر دست اجرا ن يها ميمخاطبان از طرح ها و تصم شتريب يابي

كه در  يبوم يمردم و اهال زيهمه نخبگان و متخصصان و ن تياز ظرف يريو با بهره گ رديقرار گ انيمتول

حل مشكالت  نهينقش كنند، زم يفايتوانند ا يمتخصصان م يبهتر از برخ ديكنند و شا يم يمنطقه زندگ

 .رديعرصه شكل گ نيدر ا شهيهم ازاز گذشته فراهم و چشم انداز و افق ها روشن تر  شيموجود ب
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متر مكعب آب، در  ارديليم 18دارند/ فقط  ديشد يشهر بزرگ كشور تنش آب 8: روين ريوز

 27/07/1400الف مورخ  جامعه خبري تحليلي – كشور وجود دارد يسدها

 

 ارديليم 18قط قرار دارند و در حال حاضر ف ديشد يگفت: هشت شهر بزرگ كشور در تنش آب روين ريوز

 شده است. رهيكشور ذخ يمتر مكعب آب، در سدها

صنعت آب و برق استان همدان، اظهار  رانيمد يهماهنگ يمهرماه در شورا 27شنبه  سه انيمحراب اكبر يعل

سال گذشته بوده و  52سال در  نيتر خشك م،يا روز است از آن عبور كرده 27كه  يكرد: سال گذشته آب

 .ميبه كردرا تجر يسخت طيشرا

 رهيامكان ذخ كهيو در حال ميدرصد كاهش بارش داشت 37سال گذشته  50كرد: نسبت به  حيتصر انيمحراب

متر مكعب  ارديليم 18در حال حاضر فقط  ميكشور دار يمتر مكعب آب را در سدها ارديليم 50 يساز

 شده است. رهيكشور ذخ يآب، در سدها

 90شود، ادامه داد:  نيمختلف به نحو مطلوب تام يها ب در بخشآ ديبا طيشرا نيدر ا نكهيا انيبا ب يو

فصل، اقدام به كشت  يكشت و الگو يالگو تياست كه اگر با رعا يدرصد آب در مصارف كشاورز

 .ميمشكالت را حل كن ميتوان يم م،يبا مصرف كم آب داشته باش يمحصوالت

 ارديليم 100متر مكعب به  ارديليم 78ه از سال گذشته مصرف آب ساالن 20خاطرنشان كرد: در  روين ريوز

جزو  زيهستند كه  همدان ن يآب ديتنش شد يو در حال حاضر، هشت شهر بزرگ، دارا دهيمتر مكعب رس

 هشت شهر است. نيا

قرارگاه خاتم، در دو فاز آب سد تالوار را  يحل مشكل آب در همدان با همكار يادامه داد: برا انيمحراب

تا  ديدر همدان، آغاز شده با يكه به صورت اضطرار ياستفاده از منابع نيهمچن ميواهبه همدان، منتقل خ

 قبل از فصل گرما، قطع شود.
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 نيانگياز م تر شياستان همدان از آب شرب و فاضالب، ب يخاطرنشان كذد: شاخص برخوردار يو

از گاز  توان يم يتشهرها شود و ح ريسا يبرا ييالگو دياست و در موضوع فاضالب، همدان با يكشور

 كرد. ديبرق تول ن،يخانه با استفاده از تورب هيتصف يمتان خروج

در همدان  يخوب تيو مصرف برق در استان همدان، تراز است، گفت: ظرف ديتول نكهيا انيبا ب روين ريوز

 شود. شرويپ ريدپذيتجد ياست كه همدان در حوزه انرژ نيمن ا شنهاديوجود دارد و پ
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 27/07/1400دنياي اقتصاد مورخ روزنامه  – هياروم اچهيخبر از انتقال آب به در نيآخر

 

مترمكعب آب توسط تونل زاب از  ونيليم 556گفت: ساالنه  روين ريوز ي: معاون آب و آبفااقتصاد يايدن

در صفحه  يخامس زاده يقاسم تق ،»رنايا«منتقل خواهد شد. به گزارش  هياروم اچهيبه در بيس يسد كان

 سياول رئ معاون استيكه به ر هياروم اچهيدر ياياح يخود نوشت: در جلسه كارگروه مل نستاگراميا

 جهيرا به نت ماندهيباق يكارها يجار سال انيموظف شدند تاپا يياجرا يها برگزار شد دستگاه يجمهور

به عهده  زيو تبر هياروم يشهرها يها خانه هيتونل زاب و تصف يها طرح يادامه داد: اجرا يبرسانند. و

 است. رويوزارت ن

متر  210كشور است فقط  يتونل آبرسان نيزاب كه بلندتر يلومتريك36نوشت: از تونل  روين ريوز معاون

. ديخواهد رس انيبه پا ندهيماه آ 2دستگاه حفار حداكثر ظرف  شرفتيپ يمانده كه با روند فعل يباق گريد

به احتمال  نيشوند بنابرا يآور جمع ها ليافزود: دو ماه فرصت الزم است كه دستگاه و ر يخامس زاده يتق

نوشت: قرار است  يآغاز خواهد شد. و بيس ياز سد كان هياروم اچهيتا اسفندماه كار انتقال آب به در اديز

ادامه داد:  روين ريمنتقل شود. معاون وز هياروم اچهيمترمكعب آب به در ونيليم 556تونل ساالنه  نياز ا

هم  ها خانه هيتصف نيكار دارند و از ا شرفتيدرصد پ 90از  شيهم ب زيو تبر هياروم يشهرها خانه هيتصف

افزود: در مجموع  يخامس زاده يمنتقل خواهد شد. تق هياروم اچهيمترمكعب پساب به در ونيليم 114حدود 

نوشت:  يمنتقل خواهد شد و هياروم اچهيمترمكعب آب و پساب به در ونيليم 670سه طرح ساالنه  نياز ا

تومان آن  ارديليم 500هزار و  2شده كه  نهيتومان هز ارديليم 700هزار و  5تاكنون  هياروم اچهيدر ياياح يبرا

 است. ازيها ن كامل شدن طرح يبرا گريتومان د ارديليم 500و  هزار كيشده و  نهيسد و تونل هز يبرا
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خبرگزاري ايسنا  - »الر«سد  -گوش دماوند  خيب ي! خشكسالنيزم رانيا يزنگ خطر برا

 28/07/1400مورخ 

 

، تهران با 1400-1399 يكننده آب شرب استان تهران است. در سال آب نياز پنج سد تام يكيالر  سد

مخزن  يمواجه بود. متوسط كسر يبارندگ يدرصد 37مخازن و كاهش  يمتر مكعب كسر ونيليم 300

 40 دمتر مكعب حدو ونيليم 150 نيكه از ا ديآ يمتر مكعب به شمار م ونيليم 150استان حدود  نيدر ا

مترمكعب  ونيليم 458نقاط است. هم اكنون  گريد يبرا يمتر مكعب مربوط به شهر تهران و مابق ونيليم

مترمكعب  ونيليم 753مقدار در مدت مشابه سال گذشته  نيشده است و ا رهين ذختهرا يآب در سدها

 است. نپنجگانه تهرا يمخازن سدها يمترمكعب كسر ونيليم 295موضوع نشان دهنده  نيبود. ا
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