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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 يكالت جدمخاطره انداخته و با مش
 .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 يها مشكل مواجه شده و زنگ

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

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

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

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

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

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

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 3 ......................................................................................................... 02/07/1400 مورخ رنايا يخبرگزار
 4 ............................................... 01/08/1400 مورخ زانيم يخبرگزار – نيزم يتشنگ رفع ديام تنها» زمستان 
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 45 .................................. 06/08/1400 مورخ رنايا يخبرگزار – يهمگان يهمكار ازمندين ن،يزم فرونشست
 47 ........ 06/08/1400 مورخ رنايا يخبرگزار – داشت يبارندگ كاهش درصد 67 امسال مهرماه در كردستان 
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 شود يم هيتخل برخوار-اصفهان دشت آبخوان گريد سال 9 تا: ياسالم آزاد دانشگاه يعلم اتيه عضو 

 75 .................................................................................................. 10/08/1400 مورخ سنايا يخبرگزار –
 80 ....................... 10/08/1400 مورخ زانيم يخبرگزار – ياثربخش تا نهيهز زانيم از ها؛ ابر يبارورساز طرح 
 85 ................................. 10/08/1400 مورخ سنايا يخبرگزار – شهرها كالن دروازه پشت خاموش لرزه نيزم 
 يها آب كاهش با نيسرزم يداريناپا وبيمع كليس | برنج كاشت با استان 3 در نيزم فرونشست 

 89 ................................................................. 11/08/1400 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار – ينيرزميز
 92 ................. 15/08/1400 مورخ اقتصاد يايدن روزنامه – هياروم اچهيدر به آب مترمكعب ونيليم 670 انتقال 
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 199 ............................................................................................................................. 25/08/1400 مورخ
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رونامه دنياي اقتصاد مورخ  – است    سابقه   يب ريقرن اخ ميمهرماه در ن يخشكسال

01/08/1400 

 

است، گفت:  دهيآب پشت سدها در كشور به حداقل رس ريذخا نكهيبا اعالم ا روين ري: وز اقتصاد يايدن

بوده  سابقه   يب ريقرن اخ مي(مهرماه) رخ داده در ن يجار ياز سال آب ريماه اخ كيكه در  يا يخشكسال

 است.

سال گذشته كاهش  50افزود: نسبت به  ليدر سفر به اردب انيمحراب اكبر   يمهر، عل يزارگزارش خبرگ به

 درصد رقم خورده است. 40ها تا    از استان يدر كشور محسوس بوده و در برخ ها   يبارندگ

 حياست، تصر دهيمترمكعب رس ارديليم 18كشور به كمتر از  يحجم آب پشت سدها نكهيبا اشاره به ا يو

 .ميرو هست   با كمبود منابع آب روبه زيشهرها ن در كالن يحت كرد:
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 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 01/08/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – نيزم يرفع تشنگ ديتنها ام» زمستان«

 

از بارش  يآبان ماه امسال هم خبر دهند ينشان م ها يبررسامسال همچنان ادامه دارد و  يآب كم بحران

 باران وجود ندارد. يكاف

 كشد ياز گذشته خود را به رخ م شيامسال ب يآب نوشت: بحران كم يروزنامه همشهر - زانيم يخبرگزار

 باران وجود ندارد. ياز بارش كاف ياتفاق مشخص شده است كه آبان ماه امسال هم خبر نيتر و در تازه

و خشك  بارش متا آغاز زمستان، ك رانيا زييمشخص شده است كه پا ،يهواشناس يها براساس نقشه يحت

 .گذارد يخود را پشت سر م زييپا نيتر خشك رانيا بيترت نيو بد ماند يم

كشور به  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ فهياحد وظ روزيد نيهم

بلندمدت  نيانگينسبت به م يجار مهرماه سال يها در كل كشور ط بارش نيانگيم مهر گفت كه يخبرگزار

 .ميدر آبان ماه مواجه هست ژهيو بارش به خشك و كم زييبا پا بيترت نيكمتر بود و بد

از  ،يگفته كارشناسان هواشناس را هم بدون بارش مناسب پشت سر گذاشته است و به يزييمهر ماه پا رانيا

نقاط كشور بدون  ريجنوب شرق كشور سا هيال يو منته يجز در نوار شمال تاكنون به مهرماه يابتدا

 سر كردند. يبارندگ

در كشور رخ داد  يبارندگ متر يليم 2,4طور متوسط  مهرماه تاكنون به يگفته است كه از ابتدا فهيوظ احد

در كل كشور كاهش قابل  ها يدگبارن نيانگيم نياست؛ بنابرا متر يليم 5,3در دوره بلندمدت  زانيم نيكه ا

و  يالبرز تا مناطق مركز وبدر غالب مناطق كشور از جن باينسبت به بلندمدت داشته و تقر يا مالحظه

اگر هم بارش اتفاق افتاده،  ايرخ نداده  يكشور بارندگ يو نوار شمال يجز خراسان شمال شرق كشور به

 بوده است. زيناچ اريبس

كشور  يكشور گفته است: نوار شمال يبحران سازمان هواشناس تيريمد و يخشكسال يمركز مل سيرئ
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 مهيواقع در ن يها در استان ها يكرده و هرچند كه مقدار بارندگ افتيمهرماه در يرا ط ها يبارندگ نيشتريب

نداشته و مقدار  يطلوبم طيشرا زيمناطق بوده، اما خطه شمال ن رياز سا شتريكشور ب يو نوار شمال يشمال

 يو مازندران كمتر از حد نرمال بوده است. بدتر آن كه استان مازندران ط النيگ يها در استان ها يرندگبا

 كرده است. افتينصف بارش بلندمدت را در بايگذشته تقر ماه كي

كشور  يمهرماه عمدتا محدود به نوار شمال يط ها يكشور، بارندگ مياقل طيبا توجه به شرا فه،يوظ گفته به

 نيكمتر از حد نرمال بوده. به ا زيالبرز ازجمله تهران، زنجان و سمنان ن هيحاش يها در استان يدگشد. بارن

استان در  نيا كه يبوده. درحال متر يليم 0,7تاكنون  زييپا يدر استان تهران از ابتدا يبارندگ زانيمعنا كه م

مشخص كرده  يهواشناس تيوضع ينيب شيپ يها است. الگو كرده يم افتيبارش در متر يليم 7,3بلندمدت 

حداقل تا آذرماه تداوم خواهد  تيوضع نياست و ا رانيا يرو شيبارش پ خشك و كم اريماه بس كه آبان

 دواركنندهيام زيآذرماه ن يبارندگ تينرمال خواهد بود و وضع زشدت كمتر ا ماه به آبان ي. بارندگافتي

 .ستين

است كه با عبور از آذرماه و با  دواريام يمان هواشناسبحران ساز تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

نظر  به فه،يگفته احد وظ متحول شود و بارش در كشور به حد نرمال برسد. به طيآغاز فصل زمستان، شرا

داشت  مينخواه يپربارشاما زمستان  م،ينرمال برس تيزمستان امسال به وضع ها، ينيب شيبراساس پ رسد يم

 دارد. شيگرا يبارش ه كمب زين 1400و زمستان 

مربوط به  رانيفالت ا يدرصد بارندگ45: حدود ديگو يم يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل سيرئ

 توان يزمستان امسال در حد نرمال باشد م يط ها ياگر بارندگ نيماه زمستان است؛ بنابرا 3 يها بارش

شدت سال  به لامسا يو خشكسال ميكن افتيساالنه را در يدرصد بارندگ45تا  40بود كه حدود  دواريام

 گذشته نخواهد بود.

باالتر از حد نرمال اعالم كرد و گفت:  گراد يسانت درجه كيتا  0,5كشور را حدود  يزييپا يدما فهيوظ
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 ينيب شياز نرمال بوده، اما پ شيب وسيدرجه سلس 0,9مهرماه تاكنون  يكل كشور از ابتدا يدما نيانگيم

و جنوب شرق حدود  ينوبنوار ج يدما در تمام نقاط كشور به استثنا نده،يسط هفته آكه تا اوا شود يم

كمتر از حد نرمال  يشرق مهيدر ن ژهيو دما به زين ندهيهفته آ نيدرجه كمتر از بلندمدت باشد. همچن4تا  كي

هفته  5تا  4 يط رود يانتظار م نيبنابرا رد؛يگ ينرمال قرار م بايتقر طيدر شرا يغرب مهيخواهد بود و در ن

 .رديقرار بگ لنرما طيدر شرا ييلحاظ دما كشور به ندهيآ
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – كند يم ديمنازعه بر سر آب و مهاجرت را تشد ،يميبحران اقل

01/08/1400 

 

و  يتواند به منازعات مرز يم ييهشدار داده اند بحران آب و هوا ييكايآمر لگرانيتحل -رنايا-تهران

 از كمبود آب و مهاجرت دامن بزند. يكشورها بر سر مسائل ناش نياختالفات ب

ن آب و هشدار داد: بحرا كايبا استناد به گزارش دولت آمر نيروزنامه گارد رنا،يگزارش روز شنبه ا به

 يو بر اختالفات بر سر آب و مهاجرت دامن خواهد زد و به بروز ب ديرا تشد يمرز يها يريدرگ ييهوا

 در حال توسعه منجر خواهد شد. يدر كشورها ژهيبه و يثبات

را درباره  خيو تار رهيت ريتصو كايو وزارت دفاع آمر يجامعه اطالعات د،يمنتشر شده كاخ سف يها گزارش

 دهد. يارائه م ييهمزمان با ادامه بحران آب و هوا يتيو امن يمشكالت انسان

بر سر  يريتواند به بروز درگ يم يكيزيف ديشد راتيدما و تاث شيدهد كه افزا يگزارش هشدار م نيا

سطح  شيموضوع شامل افزا نيمنجر شود كه ا ندهيسال آ 30در  ينفر ونيليده ها م يخانمان يآب، ب

 .  داردجوامع وجود  يآن همچنان برا ديشود كه تهد يم يو جنگل سوز يالخشكس كا،يدر آمر اهايدر

بروز كند كه به دنبال  ييكشورها نيكرده كه اختالفات ممكن است ب ينيب شيپ كاياطالعات آمر سازمان

 هستند. يديخورش يبا استفاده از راهبرد موسوم به مهندس كجانبهيحفاظت از خود به طور 

به  نيزم يمحدود كردن دما يبرا يالملل نيب يبرسد كه تالش ها جهينت نيه اب يكه كشور يصورت در

سرد كردن كره  يبا شكست مواجه شده ممكن است به استفاده از تالش ها برا گراد،يدرجه سانت 1,5 ريز

 گردان شود.يرو گريد زيدآميتهد يها كيتكن يبرخ قيبه فضا از طر يديورش ياشعه ها قياز طر نيزم

 وانيسال كيانجام شده كه از ج دنيبه سفارش با ديپنتاگون و كاخ سف ،ياورد اطالعات ملگزارش بر

بحران آب  جهيدر نت ندهينحوه مقابله با مهاجرت فزا يها نهيخود خواسته بود درباره گز يمل تيمشاور امن
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 كنند. قيتحق ييو هوا

سازمان ملل در اسكاتلند  ييمذاكرات مهم آب و هوا يسران كشورها خود را آماده برگزار همزمان

 انجام شود. يجار يكنند كه قرار است اواخر ماه جار يم

دما و  شيافزا ديشد راتيدرباره تاث كايآمر يسه گزارش منتشر شده گزارش سازمان اطالعات مل نيب در

 يكيژئوپلت يها يريدرگ ديتواند به  تشد يم دهيپد نيكند كه ا يم انيدهد و ب يهشدار م اهايسطح در

 منجر شود. يمرز

هماهنگ  يمواجه هستند كه ممكن است بدون تالش ها يا نهيپرهز يبا چالش ها شيو شركا كايآمر

 آن دشوار باشد. تيريمد ندهياال ياز انتشار گازها يريو جلوگ نيزم يكاهش كنترل دما يبرا

و  يانرژ يان هاكشور در مقابل بحر 10شود كه  يم ديتاك كايآمر يگزارش سازمان اطالعات مل در

 ،يئتيگواتماال، ها ،يهستند كه شامل افغانستان، برمه، پاكستان، كره شمال ريپذ بيعرضه آب و غذا آس

 شود. يو عراق م ايكلمب كاراگوئه،يهندوراس، ن

 راتييتغ راتيتاث ليبه دل ندهيسه دهه آ اينفر در دو  ونيليكند كه ده ها م يم ينيب شيپ ديكاخ سف گزارش

 خانمان خواهند شد. يب ييآب و هوا

از خانه و كاشانه خود رانده شده  2016و  2008 يسالها نينفر ساالنه به اجبار ب ونيليم 21از  شيب تاكنون

 بوده است. ييجابجا نيا يعلت اصل ييآب و هوا راتييرسد  خطرات مربوط به تغ ياند و به نظر م

را  كايآمر زين يياب و هوا راتيياز تغ يناش يمالاحت يو نظام ياسيدهد كه تبعات س يگزارش نشان م نيا

 يرا ب كايمتحد آمر يتواند كشورها يم نيهمچن ييآب و هوا راتيياز تغ يكند. مهاجرت ناش يم ديتهد

بهره  طيشرا نيا زا هيو روس نيمانند چ كايبه اصطالح دشمن آمر يثبات تر كند و ممكن است كشورها

از  يناش يدستخوش ناآرام ياز كشورها ميمسقت تيحما قيوذ از طركرده و به دنبال اعمال نف يبردار

 مهاجرت باشند.
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 02/08/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي كم آب يو روزها هياروم اچهيدر

 

 2از  شيب اچهي، حجم آب در هياروم اچهيآب سد ها به در يزو كاهش رهاسا يتوجه به كاهش بارندگ با

در حال حاضر  هياروم اچهيآن در مدت مشابه سال گذشته است . تراز در زانيمتر مكعب كمتر از م ارديليم

 63از  شيمقدار ب نيكه ا دهيآزاد رس ياهايمتر از سطح در 1271) به 1400مهر  18گزارش تراز  ني( آخر

 ني، از بزرگتر هياروم اچهيبا مدت مشابه سال گذشته است . در سهيدر مقا اچهياز تراز درمتر كمتر  يسانت

 شده است .  يو خشكسال يدچار بحران كم آب ريآب شور جهان است كه در دو دهه اخ يها اچهيدر
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 02/08/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – تهران يخشك برا يا ندهيآ ينيب شيپ

 

كه در زمان  يشده، در حال رهيتهران ذخ يمترمكعب آب در سدها ونيليم 458اعالم شد كه  1400 مهرماه

 ونيليم 295دهنده   موضوع نشان نيمترمكعب بوده است. ا ونيليم 753مقدار برابر  نيا ش،يمشابه سال پ

د كه در دوره ياست و تصور كن يپنجگانه تهران در مهرماه سال جار يمخازن سدها يمكعب كسرمتر

صورت، به  نيرا جبران كنند. در ا يكسر نيتهران نتوانند ا ي، سدها1400و زمستان سال  زييپا يعنيبارش 

 خواهد بود. يطعق 1401آب تهران در تابستان  يبند  رهيحالت، ج نيتر نانهياعتقاد كارشناسان، در خوشب

همانند  يتيوضع 1401تهران در سال  ديشا نكهيا انيبا ب سنا،يدر گفت و گو با ا يمختار وشيدار

كند و شركت آب و فاضالب استان تهران ناچار شود با تانكر به  دايرا پ 1400از اصفهان  ييها بخش

به  يقا بستگيفراتر از آن دق يو حت يبند  رهيج تيكنند، اظهار كرد: وضع ياز شهر آبرسان ييها بخش 

 يها مشابه در سال تيشود شركت آب و فاضالب تهران وضع  يم شنهاديحجم آب پشت سدها دارد. پ

در تهران،  يبعد يها يكنند و با توجه به بارگذار يشدند را بررس ياطراف تهران خال يكه سدها شيپ

سال  يتقاضا نيامت ياهد شد و برامخزن سدها برطرف خو يبارش، كسر زانيمعلوم كنند كه با چه م

 خواهد بود. يكاف 1401

نفر و شهر تهران با  ونيليم 17حدود  تيآب استان تهران با جمع نيتام يدارسازيپا يافزود: دقت الزم برا يو

 يمثال فقط در حد ينباشند و برا يها كاف الزم است. چنانچه بارش اريبس ارينفر بس ونيليم 9حدود  تيجمع

صورت نقطه  نيرا پوشش دهند. در ا بآ نيتام 1401تا مقطع تابستان  ديخازن سدها پر شوند، شاباشد كه م

 پاسخگو نخواهد بود. يبند رهيج گريكه د ييجا قايخواهد آمد. دق ديپد 1401 زييبحران، در پا يكانون

خطرناك شهر  يها يآب كم  نيفاصله ب رسد ياظهار كرد: به نظر م يكارشناس ارشد حوزه منابع آب نيا

 نيتام يبرا ها يبند  رهيپاسخگو نبودن ج ت،يوضع نيا يشود و معنا  يم شتريو ب شتريتهران در هر سال، ب
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 نيتهران است. ا يجيدرشدن ت از سكنه  يخال ريدر مس نيآغاز يها گام گذاشتن جه،يآب منازل و در نت

 40و  30 يها ت است كه در دههدش كي يشناخت  از توان بوم يچند برابر يبارگذار جهينت ت،يوضع

دشت انجام شد.  نيا يرو يخطرناك يها يكامال شاداب بود و پس از آن بارگذار يديخورش يهجر

 ژهيآن به و رامونيدر پ ينعتانشعاب آب و استقرار چند ده هزار واحد ص ونيليدشت با چند م نياكنون ا

 است. روبرو شده يشناخت  نيها بحران زم غرب دشت تهران، با ده

در  نيراهكار بوده، ا نيتر نانهيب واقع ،ييجو حوزه صرفه يراهكارها ،يطيشرا نيدر چن نكهيا انيبا ب يمختار

) همچنان معطل مانده 1395(مصوب اسفند  يمصرف آب شهر يساز  نهياست كه قانون توسعه و به يطيشرا

از مسكن تهران  قيك آمار دقي هيراكمك كند. ا تواند يم زين شتريب يها ياز بارگذار زياست، گفت: پره

 يضرور ريو غ ياضاف يبارگذار كي نكهيا اياست  تيواقع كيكمبود مسكن  ايكمك كند كه آ تواند يم

دشت تهران،  رامونيپ يشهر نيزم يها يكاربر رييتغ شياز افزا زيآب است. پره يها انشعاب شيافزا يبرا

 راهكارهاست. نيتر نانهيب تهران، جزو واقع رامونيپ يروررضيگسترده و غ يها يساز  از توسعه شهرك زيپره

از  توان يبه اجبار نم ايو  يبوده و به آسان يامر خصوص كيمهاجرت  ن،يادامه داد: به جز ا يو

 يها نيزم نيتر آنكه گران ژهيكاست. به و ييايمنطقه جغراف نيا يانجام شده رو يفعل يها يبارگذار

به مراتب  نواقع شده و به طور معمول، توان جذب مهاجر كالنشهر تهرا كشور در كالنشهر تهران يشهر

 كالنشهرهاست.   رياز سا شيب

 يبردار و بهره  شود يم نيتام يمخزن يدرصد آب شهر تهران از محل سدها 70كارشناس،  نيگفته ا به

 4سال برابر  10هر  ينعيمتر ( يسانت 40حدود  زانيبه م انهياز آبخوان دشت تهران، به فرونشست سال شتريب

انجام گرفته است. به  زيمجاور ن زيآبر يها و قرض از حوضه يبردار و هرگونه بهره زند يمتر) آن دامن م

فراتر نخواهد رفت كه زمستان سال  يبند  رهياز ج 1401سال  يمخاطرات كم آب ،يدر صورت رسد ينظر م

 .ميآسا روبرو باش ليس يها  با بارش يجار
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 يخشكسال ديبر تشد يمياقل راتييتغ ريتاث ؛يمياقل راتييمبارزه با تغ يوز جهانبه مناسبت ر

 02/08/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – در كشور يو تنش آب

 

انتشار  شيموجب افزا ،يپس از انقالب صنعت   ژهيو توسط بشر به يليفس يها مصرف سوخت شيافزا

 يكيبه  دهيپد  نيو حاال مقابله با ا يجهان شيو گرما ييآب و هوا راتييتغ تيو در نها يا گلخانه يگازها

سازمان  يهوا يملمركز  مياقل رييگروه تغ سييشده است. ر ليها در سطح جهان تبد دغدغه نياز مهمتر

باعث  تواند يمعضالت كشور ما است كه م نياز مهمتر يكيآب و هوا  رييگفت: تغ ستيز طيحفاظت مح

 يدر سطح مل يجد يها يزير برنامه نهيزم نيالزم است در ا نيشود بنابرا يو تنش آب يخشكسال ديتشد

 .رديصورت گ

اكتبر) ضمن  24( يمياقل راتييمبارزه با تغ يهمزمان با روز جهان سنايبا ا در گفت و گو يزيالهام عز دهيس

را در منابع  يمحسوس راتييمعضالت كشور ما است كه تغ نياز مهمتر يكيآب و هوا  رييتغ نكهياشاره به ا

شد، اظهاركرد: بر  خواهدموجب  يساحل يو نواح يكشاورز داتيتول ،يانرژ يتقاضا برا زانيم ،يآب

 ونيتحت نظر كنوانس» آب و هوا رييتغ يتوانمندساز«انجام شده در طرح  يها يابيو ارز قاتيتحقاساس 

 رييتغ يدولت نيب ئتيه«مطرح شده توسط  يوهايسازمان ملل متحد و با استفاده از سنار يآب و هوا رييتغ

به  رانيمتوسط ا يدو برابر شود، دما 2100 سالكربن تا  دياكس يغلظت د زاني)،  اگر مIPCC( »مياقل

 .افتيخواهد  شيافزا گراديدرجه سانت 4,5تا  1,5 زانيم

 شيمانند افزا يانسان يها تياز فعال يرا ناش مياقل رييتغ يدرصد علت اصل 95كارشناسان  نكهيا انيبا ب يو

 يا گلخانه ياز گازها يگفت: برخ دانند، يكربن م دياكس يگاز د شيو افزا يليفس يها استفاده از سوخت

در فضا پراكنده  يبشر جامعه تيو فعال يدروكربوريه يها احتراق سوخت قيكربن از طر دياكس يمانند د

 گري. متان از دشود يم ديتول يبشر يها تيمنحصرا از فعال يفلور باتيترك يمانند گازها گريد يو برخ
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. متان ديآ يشمار م به يا گلخانه يو جزو گازها گذارد ياثر م طياست كه بر درجه حرارت مح ييگازها

 زيو دورر يوانيفضوالت زنده ح رينظ ي. از منابعشود يزغال سنگ، نفت و گاز آزاد م ديتول نديفرآ يط

 يگازها گري. از دشود يهم در فضا پراكنده م كيارگان يها زباله دنيمنتشر و با فساد و پوس زين يكشاورز

آزاد  يو صنعت يحمل و نقل، كشاورز يها بخش يها تيكه از فعال »تروژنين دياكس«از  توان يم يا گلخانه

 نام برد. شوند، يم

 تياز صبح تا شب مشغول فعال نياند و همچون ماش شده يدچار روزمرگ يجوامع امروز ،يزيگفته عز به

 جادياختالل ا عتيو خودخواهانه خود در توازن طب يراصوليغ يها تيفعال يبا برخ نكهيهستند، غافل از ا

رفتن محصوالت  نيب زا ،يساحل ينواح بيتخر اها،يباال آمدن سطح آب در ،ييدما يالگو رييغ. تكنند يم

در  يا منطقه يآب و هوا راتييتغ ن،يريها، كاهش منابع آب ش جنگل بيتخر ،ييو غذا يكشاورز

ثل م يعيطب يايبال شيبارش باران و جهت وزش باد، افزا زانيدر م رييتغ ،يشمال مكرهيباال و ن يها عرض

مناطق بر  يهوا در برخ يآلودگ شياافز ،يابانيو توسعه مناطق ب يخشكسال ديتشد ل،يطوفان گردباد و س

شناخته شده  يامدهايپ  يبرخ ايماالر رينظ ييها يماريبر گسترش ب يگرم و اثر احتمال يبادها شياثر افزا

 هستند.  يمياقل راتيياز تغ يناش

 يكي يمياقل راتيياز تغ يناش يجهان شياز دانشمندان، گرما يرايبس دهيكرد: به عق حيتصر نيهمچن يو

مخرب در كل جهان  ارياثرات بس يدارا دهيپد نياست. ا كميو  ستيقرن ب يها چالش نياز بزرگتر

و  يانجه يانيواقع در عرض م يو كشورها يدر حال توسعه از لحاظ اقتصاد يكشورها يبرا ژهيو به

و بروز  شود يمحسوب م ييغذا تيآب و امن ياتيمنابع ح يبرا يديهدكه ت ينحو كمربند خشك است؛ به

را به دنبال خواهد داشت كه موجب به وجود آمدن تعارضات  يو خشكسال ليمانند س يحد يها دهيپد

 .شود يم كيگسترده اكولوژ يها مهاجرت نيهمچن يالملل نيو ب يا منطقه ،يمحل

 شيافزا يدرپ ست،يز طيسازمان حفاظت مح يهوا يز ملمرك مياقل رييگروه تغ سييبر اظهارات ر بنا
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 يدما نيانگيم شيكه منجر به افزا نيكره زم ييآب و هوا ستميدر س راتييو تغ يا گلخانه يانتشار گازها

 ونيكنوانس ارچوبها چ شده است، دولت گراديدرجه سانت 0,6 زانيبه م كميو  ستيدر قرن و ب نيكره زم

كه  يزانيبه م يا گلخانه يغلظت گازها تيجهت تثب 1992لل متحد را در سال سازمان م يآب و هوا رييتغ

. رفتنديپذ ليدر برز رويدوژان ويكند، در ر يريشگيپ مياقل ستميانسان با س يها تياز تداخل خطرناك فعال

 يمجلس شورا بي) به تصو1996( 1375 سالدر  ونيكنوانس نيبه ا رانيا ياسالم يقانون الحاق جمهور

 .دينگهبان رس يو شورا يماسال

سازمان ملل متحد در  يآب و هوا رييتغ ونياجالس كنوانس نيدر سوم 1997ادامه داد: در سال  يو

 يدر مورد تعهدات كشورها »وتويپروتكل ك«تحت عنوان  ونيكنوانس يژاپن پروتكل الحاق يوتويك

تعهد به كاهش انتشار م ونيكنوانس 1 وستيعضو پ يصنعت يشد كه طبق آن كشورها ميتنظ يصنعت

 2012تا  2008 نيب يدر دوره زمان 1990سطح انتشار در سال  ريپنج درصد ز زانيبه م يا گلخانه ياگازه

در آمده است اما با  وتويپروتكل ك تيبه عضو 2005از سال  زين رانيا ياسالم يشدند. دولت جمهور

 يمال يها زميانبود و مك شيان رو به افزاهمچنان در جه يا گلخانه يروند انتشار گازها نكهيتوجه به ا

دما و  شيهمچنان با معضل افزا ايحاضر نبود و دن طيشرا  يپاسخگو وتويشده در پروتكل ك ينيب شيپ

 ندهيآ يراهبردها يبرا سيتوافقنامه پار 2015در سال  نيمواجه بود بنابرا ميراقليياز تغ يناش يامدهايپ

 است. وستهينپ قنامهتواف نيور ما تاكنون به اشكل گرفت كه كش مياقل رييموضوع تغ

 يا گلخانه يكشور اول در انتشار گازها 10جزو  رانيا

 نيطبق آخر نكهيبا اشاره به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يهوا يمركز مل مياقل رييگروه تغ سيير

كشور اول است،  10 جزو يا گلخانه يانتشار گازها زانيلحاظ م  به رانيا ،يمنابع معتبر جهان يها گزارش

 راتييكه تغ رچنداست؛ ه يدر سطح مل يجد يها يزير دهنده لزوم برنامه موضوع نشان نيكرد: ا حيتصر

 نيكه تمام كره زم شود يمحسوب م يجهان يرييو تغ شناسد ينم ييايو جغراف ياسيحد و مرز س مياقل
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 است. يانسان يها تيعالاصالح ف مياقل راتييبا تغ يسازگار ايآن و راهكار مقابله  ريدرگ

كنند، اشاره كرد و گفت:  فايا يمياقل راتييدر مقابله با تغ توانند يكه مردم م يبه نقش انيدر پا يزيعز

از  يريشگيدر پ ينقش مهم يدارا عتيو دلسوزانه با طب يرفتار درست، منطق يبه مردم برا يبخش يآگاه

در مصرف  ييجو از جمله صرفه ياقدامات قياز طر ندتوان ياست. مردم م مياقل راتيياز تغ يناش يخطرها

كاهش   ،يبند بسته نيبا كمتر ييمحصوالت غذا ديخر ر،يدپذيتجد يها ياستفاده از انرژ ،يآب و انرژ

و ... در  افتيو باز نهيمصرف به قيكاهش حجم پسماند از طر ،يو كشاورز ياريمصرف آب در بخش آب

 گام بردارند. يميلاق طيبا شرا يسازگار ايجهت مقابله 

 

 
 



   

 

 

16 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 03/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي منابع آب ندهيو آ عتيجبر طب

 

 رانيآب ا ريتدب شكدهياند يراهبرد يآگاه / عضو شورا فرهاد

 يها از ابرچالش يكي يليدكتر ن ريو به تعب ميوخ اريبس يا مساله رانيدر ا يآب بحران كم نكهيوجود ا با

از  ياريو بس ستيبحران منحصر به كشور ما ن نيتوجه داشت كه ا ديكشور و اقتصاد شده است اما با

كه از  يهر كشور چهاگر كنند؛ يوپنجه نرم م مساله دست نيبا ا ييها با تفاوت ا،يدن گريد يكشورها

 كند. تيريبرخوردار است بهتر توانسته آن را مد يبهتر ينحكمرا

عمل  تر يقو رود يانتظار م يحكمران تيريكه از نظر مد كايآمر يايفرنيكال التيا يحال حاضر، حت در

و  يساله را طراح 40 يا برنامه ر،يدو، سه سال اخ يط الت،يا نيمواجه است. در ا يمشكل نيكند، با چن

 نيا ريدپذياز مقدار تجد اشتبهتر منابع آب، مانع اضافه برد تيريند تا بتوانند با مدا شروع به اجرا كرده

 منابع شوند.

منابع  يتراژد«شكست بازار تحت عنوان  قياز مصاد يكيمنابع آب،  تيريمعضل مد ،يطور كل به

 يشنهاديپ ياه حل صور و راه ات،يو در چارچوب اقتصاد بازار آزاد، ادب طياست كه بسته به شرا» مشترك

 خاص خود را دارد.

خروج از آن  يبرا يا دواركنندهيانداز چندان ام بغرنج است و چشم يا كشور ما بحران منابع آب مساله در

 ز،يو مردم ن تيحاكم يانداز و حرص و دست تيريو سوءمد فيضع يحكمران لي. به دلشود ينم دهيد

به مرور منابع آب در دسترس را كاهش  عتيطب يد منفبازخور نكهيتا ا شود يم تر ميروز اوضاع وخ روز به

 ياقتصاد يها تيشدن فعال  روند، كوچك نيادامه ا جي. از نتاگذارد يم يباق يداده و امكان برداشت كمتر

است كه به  يتيو امن يمردم و بروز مسائل اجتماع شتيبه منابع آب و به تبع آن، به خطر افتادن مع يمتك

 يبرا يو آسان يحل فور راه ،يفعل يو حكمران ياجتماع هيظر گرفتن سطح سرمابا در ن ديآ ينظر نم
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 يبرا يروشن  ندهيآ يليباشم اما همچنان، خ نيب كنم خوش يهم سع  خروج از آن وجود داشته باشد. هرچه

 .نميبب توانم يمنابع آب كشور نم تيوضع

 

 از بحران آب در رفسنجان يريتصو   

 دينبا گريمعنا كه د نياعالم شد به ا يت رفسنجان به عنوان منطقه ممنوعه آبدش يشمس 50دهه  لياوا در

آن گرفته شده كه طبق مطالعات  يدر آن زمان در پ ميتصم نيصادر شود. ا يشتريمجوز برداشت آب ب

آب ساالنه به  هياز تغذ شتريها، ب قنوات و چاه قيصورت گرفته برداشت ساالنه از منابع آب منطقه از طر

دشت را ممنوعه  نيتا ا ديرس جهينت نيبه ا رويها وزارت ن در آن سال نكهيا جهيدشت بوده است. نت نيا

 ها كم كند تا تعادل به سفره آب برگردد. از برداشت جياعالم و به تدر

اما امروز در عمق كمتر از  ميديرس يدر دشت رفسنجان به آب م يمتر 30، 20در عمق  ديها شا آن سال در

. با وجود شوند يمتر هم حفر م 300به  كيها تا عمق نزد از چاه ياريو بس رسد يبه آب نم يكسمتر  150

 است. افتهيبه شدت كاهش  زيها ن چاه يده مقدار آب ن،يا

مترمكعب برداشت آب از حدود  ونيليم 250كه دشت رفسنجان ممنوعه اعالم شد، ساالنه حدود  يهنگام

مختلف، هم از سر  يها به بهانه ،يشمس 50. اما از اواخر دههفتگر يقنات و چاه منطقه صورت م 400

برداشت آب  هك يدشت داده شد به طور نيدر ا ديجد يها و هم از سر چپاول، اجازه حفر چاه يريتدب يب

 .افتي شيمترمكعب در سال افزا ونيليم 900حلقه چاه منطقه به  1400در اوج آن از حدود 

عدد مجدد  نيها، ا چاه يده و كاهش آب ينيرزميسطح آب ز ديهش شدكا ليحال حاضر اما، به دل در

 يعيبه منابع طب شتريانسان ب ياست كه وقت عتيجبر طب ن،يكمتر از مقدار برداشت در اوج آن شده است. ا

 دهد. يبه انسان م يكمتر يانداز به بعد، اجازه دست يياز جا عتيطب كند، يم يانداز دست
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 ن آب در رفسنجانبحرا يتبعات اقتصاد   

به پسته شده است. از  يعمده اقتصاد مردم، متك شيقرن پ كياز حدود  جيدشت رفسنجان به تدر در

 يشتريب اريبا سرعت بس زيپسته ن يزير باغ ،يبرداشت از منابع آب ختهيگس لجام شيافزا يو در پ 50دهه

 ليبعد، به دل به يياز جا يشد. ولباغات وابسته  نياغلب مردم منطقه به محصول ا شتيو مع افتيگسترش 

 دياز چرخه تول يگريپس از د يكي زيآب، محصول رو به كاهش گذاشت و باغات ن يو شور يآب كم

 قرار گرفتند. ياقتصاد ديشد يباغات بودند تحت فشارها نيبه ا يكه متك يخارج شدند و تمام مردمان

و رهاشده قابل مشاهده است و اگرچه از مناطق رفسنجان، باغات خشك  ياريحال حاضر، در بس در

 يها هزار هكتار باغ در شهرستان 5تا  4ساالنه حدود  ديگفت كه شا توان يوجود ندارد اما م يقيدق نيتخم

باغ در دشت  تارنسل قبل، از هر هك كي دي.  شاشود يخارج م ياقتصاد ديرفسنجان و انار از چرخه تول

تن پسته برداشت 2/ 5تا  2 نيانگيطور م كه در دسترس بود، به يتيفيو با ك يآب كاف ليرفسنجان به دل

تن 1/ 5تا  كيطور متوسط  بتواند به ياگر باغدار ،يمنابع آب ديجد تيدر حال حاضر با وضع يول شد، يم

 است! در هكتار محصول برداشت كند، شاهكار كرده 

 

 مدت و بلندمدت در كوتاه يشنهاديراهكار پ   

 بيو تصو رويوزارت ن شنهادياست به پ يا نامه بيارتباط وجود دارد تصو نيدر ا كه يسند نيتر درخشان

 نيا 4طبق ماده» منابع و مصارف آب. نيتعادل ب جاديضوابط ا«تحت عنوان  1387در سال  رانيوز اتيه

دهد: انسداد  جامكاهش برداشت از منابع آب سه اقدام ان يموظف شده تا برا رويوزارت ن نامه بيتصو

مجاز و فعال.  يها و انسداد چاه ديمجاز و خر يها از اضافه برداشت چاه يريجلوگ رمجاز،يغ يها چاه

راه خروج از بحران آب كشور در آن ارائه شده،  نيو بهتر نيتر حيدستورالعمل كه صح نيا يالزمه اجرا

 است. تيو اقتدار حاكم تيمشروع
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نمك بر زخم است و  شتريكه ب دهد يانجام م ييااكنون كاره دولت هم م،يحل بلندمدت كه بگذر راه از

آب  يها چاه يرقانونياقدامات پلمب غ نياز ا يكيضرورت دارد كه هرچه زودتر دست از آن بردارد.  

 است.

با  اي رنديآب را بگ يها برداشت از چاه يبدون حكم دادگاه جلو ستنديكه ادارات آب مجاز ن يحال در

اقدامات  نيا يادارات دولت زاليبا قدرت ال يها را قطع كنند، ول برق چاه ،يا ادارات برق منطقه يهمدست

. اگر هم كشاورز بخواهد وارد دهند يخود انجام م يها كشاورزان به خواسته نيتمك را در صورت عدم

بربودن آن، صدمه  زمان ليبه دل ،ياز و يمراجع قضائ يبانيدر صورت پشت يشود، حت يپروسه دادرس

 .شود يبه محصول و باغ او وارد م يريناپذ جبران

 يها ه منافع خود از را يريگيادارات آب و پ يها  به خواسته نيجز تمك به يا كشاورز چاره ن،يبنابرا 

 ني. با انديب ينم شود، يم تيحاكم تيو مشروع ياجتماع هيكه همه و همه باعث كاهش سرما يرقانونيغ

كه دولت  يگرينادرست هستند.  كمك د هيرو نيده از ادائما مشغول استفا يوجود، كارگزاران دولت

كشاورزان و انتقال آب  نيآب ب دوفروشياست كه در ممانعت از خر يا هيداشته باشد اصالح رو تواند يم

 يبرداشت آب يمجوزها شان، يزندگ هيسرما ماندهيهستند كه كل باق يباغات و مزارع دارد. كسان نيب

 خواهند ياست و م افتهيكاهش  بآ تيفيكرده است. حاال اما، حجم و كاست كه دولت به آنها واگذار 

خود به  ماندهيبا انتقال آب باق ايو فروش كنند  ديبهتر خر ياقتصاد يگذار هيسرما يمجوز خود را برا نيا

كه  يقرار دادن چند ماده قانون زيآو دولت با دست يحاصل كنند ول يشتريتر، درآمد ب باغات مرغوب

 جهي. نتكند يم يريو فروش و انتقال آب جلوگ ديمجوزها نوشته نشده بوده است، از خر نيا ياصال برا

 استي.  سستيكشاورزان ن انيو ضرر و ز ياقتصاد يور جز كاهش بهره يزيچ زياقدامات دولت ن نيا

ها و  دولت يريتدب يواسطه ب هاست به هم كه سال ميمستق يها ارانهيآن به  ليو تبد يانرژ يها ارانهيحذف 

آن در  ياست كه در صورت اجرا يگريافتاده، راهكار موثر د قيبه تعو خواران رانت يبيفر و عوام يالب
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 زياز منابع آب را ن هيرو يبرداشت ب زهيانگ ها، نهيكردن هز يبا واقع تواند ياقتصاد، قطعا م يها بخش يتمام

 نه ها ارانهيمعقول خواهد بود كه حذف مشروع و  است،يس نيا ياجرا يگفت در صورت ديكاهش دهد. با

 يبه رانت انرژ يمتك عياقتصاد كشور، باالخص صنا يها بخش ريبلكه در سا ،يبخش كشاورز يتنها برا

 نيبا ا حيصح يها استيو اتخاذ س يشدوراندي با دولت اگر.  شود اجرا هم  …فوالد و ،يميمانند پتروش

مدت، درد و آالم مردم منطقه  در كوتاه يحت تواند يم زيكوچك ن يراهكارها نيمسائل برخورد كند، هم

مردم منطقه و اقتصاد كشور فراهم آورده، موجب  يبرا يشترينفع ب زين يرا كاهش دهد و از نظر اقتصاد

 در كشور شود. ياجتماع هيو سرما تيامن يارتقا
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 03/08/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – : اصفهان در جدال با مثلث بحرانكينفوگرافيا

 

 دهيهوا و پد يرود، آلودگ ندهياستان اصفهان خشك شدن زا يرو شيپ يسه بحران اساس -رنايا-اصفهان

 هيآورده است.ته ديانش پدو شهروند يخياستان تار نيا يبرا يارياست كه مشكالت بس نيفرونشست زم

 نژاد ي: عاطفه جعفريو طراح
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – تهران/ آمار و ارقام ترسناك است يقدم كيدر  يآب يب

03/08/1400 

 

 نيا ديشده است؛ شا يآب يب دياز مرحله هشدار عبور كرده و وارد مرحله جد گريدآب در تهران  بحران

 هيما نيو شاهد جوشش ا كنند يآب را باز م ريكه هر روز ش يشهروندان يبرا يكلمه چندان معنا و مفهوم

مق متوجه ع ميندازيب اسده تيبه آمار و ارقام وضع ينگاه ميهستند، نداشته باشد اما اگر تنها ن اتيح

 شد. ميخواه يفاجعه منابع آب

 ورماه،يشهر يپنجگانه تهران در انتها يسدها ريذخا يمتر مكعب ونيليم 314كاهش  سنا،يگزارش ا به

ها نسبت به سال قبل  بارش يدرصد 97و كاهش  باران يب يفصول يبرا يسازمان هواشناس يهشدارها

هستند، اما  يو دور از انتظار بياعداد عج

شدن به  كيتهران نزد يآب منابع تيواقع

 است. يآب ينقطه ب

و  يبردار دفتر بهره ريمد - ياريشهر محمد

شركت  يو برق آب يآب ساتيتأس ينگهدار

 ييوگو در گفت -تهران يا آب منطقه

 يكامل منابع آب تيوضع سنا،يبا ا يليتفص

كرد؛ آنطور كه او گفته باتوجه  حيرا تشر

 تخت،يدر پا تيجمع يروزافزون بارگذار شيخشك و افزا مهيو نخشك  ميدر اقل رانيبه قرار گرفتن ا

نه چندان دور  يا ندهيدر آ ياديبا مشكالت ز رد،يمورد توجه قرار نگ يمصرف به طور جد تيرياگر مد

 .ميشو يمواجه م
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 يآن با سال قبل، اظهار كرد: سال آب سهيپنجگانه تهران و مقا يسدها يمنابع آب تيدرباره وضع ياريشهر

را در  يديسال ها را  تجربه و ركورد جد نيتر از كم بارش يكيكه  ديبه اتمام رس يدر حال 1399-1400

. ميساله ثبت كرد 53 يآمار هبارش در دور نيبعنوان كمتر يبارندگ متريليم 2,3ماه با تنها  نيبارش فرورد

پنجگانه به اتمام  يدهامتر مكعب به مخازن س ونيليم 325و  ارديليم كي  يبا حجم ورود يسال آب نيا

متر  ونيليم 214و  ارديليدو م زانيگذشته به م يدر سال آب يحجم ورود نياست كه ا يدر حال نيو ا ديرس

 .ميآب به سدها مواجه شد يورود يمترمكعب ونيليم 889كاهش  كيبا  يعنيمكعب بود، 

 

 تهران يسدها يمتر مكعب ونيليم 314مخزن  رهيذخ كاهش

 نيا مييبگو ديبا ميكن ريمترمكعب آب را تفس ونيليم 899تر كاهش  به زبان ساده ميبخواهاگر  يگفته و به

كاهش باعث  زانيم نيدو برابر مخزن پر سد طالقان است، ا ر،يركبيبرابر مخزن پر سد ام 4از  شيعدد  ب

سال  وريشهر يبه انتها تنسب يمتر مكعب ونيليم 314را با كاهش مخزن  ديجد يشد كه ما شروع سال آب

حاكم در كشور و  يباتوجه به خشكسال عتاًيطب رهيكاهش حجم مخزن و ذخ زانيم نيا م،يگذشته تجربه كن

 داشته باشد. يرا در پ ياديتواند تبعات ز ياستان تهران م

اگر  نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

بود كه در  نيعلت آن ا ميدر تهران را داشته باش داريآب مطمئن و پا نيتأم ميان امسال توانستدر تابست

با حجم  1399سال  وريكه صورت گرفت، شهر يمنابع آب تيريشهروندان محترم و مد يكنار همراه

 314 در حال حاضر عالوه بر كاهش يول م،يگذشته شده بود يوارد سال آب يمتر مكعب ونيليم 816 رهيذخ

كه اكنون شكل گرفته متاسفانه  يروند زيسدها ن يسدها،  در خصوص آوردها رهيذخ يمترمكعب ونيليم

به مدت مشابه سال  نسبتتحت پوشش  يسدها اچهيآب به در يدرصد ورود 46بوده و  يروند كاهش

 باشد. يكاهش در سامانه شرق م نيشتريگذشته با كاهش مواجه شده است كه ب
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 كنند؟ يشرب آب تهران چگونه عمل م نيتأم يها سامانه

آب شرب تهران، اظهار كرد: دو سامانه در تهران وجود دارد، سامانه  نيتأم يها با اشاره به سامانه ياريشهر

شود؛  يو ماملو م انيالر، لت يسدها رهيشامل زنج زيو سامانه شرق ن ريركبيطالقان و ام يغرب شامل سدها

از آب  يو بخش عمده ا تگردكرج و هش يآب شرب شهرها ازياز ن يبخشو طالقان  ريركبيام ياز سدها

شده و  نيدو و شش، واقع در مركز و غرب تهران  تأم ك،يشماره  يخانه ها هيشرب شهر تهران در تصف

سوم، چهارم، پنجم و هفتم واقع در شرق،  يخانه ها هيدر تصف زيسامانه شرق ن ياز سدها يآب خام ارسال

 شود. يم يآب شرب شهر عيو وارد شبكه توز هيب شرق تهران تصفشمال شرق و جنو

 

 ميشهروندان هست يهمراه ازمنديآب ن نيتأم يبرا

 ازمنديو كاهش بارش ها اتفاق افتاده ن يكه در خصوص كاهش منابع آب ياظهار كرد: متاسفانه روند يو

 ييها كاهش بارش ،يآب رهيذخكاهش  نيبا ا ميمحترم  است كه بتوان انيهمشهر هيكل ياريو هم يهمكار

داشت و آذرماه احتماال  مينرمال خواه رياعالم كرده كه مهر و آبان كم بارش و ز يكه سازمان هواشناس

شده  فيما تعر يكه برا ييكه خط قرمزها ميكن تيريمد يرا به نحو طيشرا مينرمال شود، بتوان طيشرا

 .مينحو احسن انجام ده رسالتمان را به يآب و هم مباحث كم يفيهم در بحث ك

 

 هر سد چگونه است؟ كيتهران به تفك يسدها تيوضع

 تيتهران درباره وضع يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

مخزن دارد كه سال  يمتر مكعب موجود ونيليم 88 ريركبيتهران، گفت: درحال حاضر سد ام يسدها

 رهيذخمتر مكعب  ونيليم 197متر مكعب بود و سد طالقان در حال حاضر  ونيليم 128حجم  نيگذشته ا

 متر مكعب آب ثبت شده بود. ونيليم 280 يروز نيعدد در چن نيمخزن دارد كه در سال گذشته ا
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 آب در سامانه غرب رهيذخ يمتر مكعب ونيليم 123 كاهش

متر مكعب  ونيليم 296طالقان در سامانه غرب و  ريركبيام يمخازن سدها رهيذخ عيتجم ياريگفته شهر به

متر  ونيليم 123مترمكعب بود و كاهش  ونيليم 408حجم  نيا يروز نيشود كه  سال گذشته در چن يم

 .ميرا در سامانه غرب شاهد هست يمكعب

سد  مترمكعب و ونيليم 26 انيمتر مكعب، سد لت ونيليم 43سامانه شرق، سد الر  يدر سدها نكهيا انيبا ب يو

مترمكعب،  ونيليم 96سد الر  يروز نيدارند گفت: سال گذشته در چن رهيمتر مكعب ذخ ونيليم 77ماملو 

در حال حاضر جمع  داشتند، يآب زهيمتر مكعب ذخ ونيليم 171مترمكعب و سد ماملو  ونيليم 54 انيسد لت

سدها  نيآب ا يوجودمتر مكعب م ونيليم 321متر مكعب است، سال گذشته  ونيليم 146مخازن  نيكل ا

 .ميآب مواجه شد رهيمتر مكعب با كاهش ذخ ونيليم 175  زيسامانه ن نيبود كه متاسفانه در ا

 

 سابقه بود يب ريسال اخ 50بارش ها در طول  تيوضع

 نيتهران در پاسخ به ا يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

 زين ندهيسال آ يكه برا يسدها استفاده كرد به گونه ا رهيتوان از حجم ذخ يم زانيسوال كه تا چه م

نه فقط در  رد،يگ يمسدها صورت  يكه درباره بهره بردار ينديبماند؟ گفت: فرا يباق كياستراتژ رهيذخ

ا از كه در كشور م ياست كه معموال از شروع سال آب نگونهيا ايتهران بلكه در كل كشور و همه نقاط دن

سدها بوده و در فصل زمستان بارش  يمنابع آب يحاصل از نزوالت جو يها است، رواناب زييپا يابتدا

كه در فصل بهار كه عمالً  ييها بارش هشده و به واسط رهيسدها در ارتفاعات ذخ زيبرف حوضه آبر يها

ف، مخازن سدها حاصل از بارش ها و ذوب بر يها البيافتد، با س يسدهاست، اتفاق م يريفصل آبگ

 .رنديگ يقرار م يفصل بهار مخازن سدها در حجم حد اكثر يانتها تايشوند و نها يشده و شارژ م يريآبگ

و افت  يسدها باتوجه به كاهش بارندگ يآب النيعمالً ب رماهيت ليادامه داد: معموالً از اوا ياريشهر
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كه در فصل  يآب رهيها به واسطه ذخدست سد نييپا يآب ازيشده و مصارف مربوطه و ن يها منف يورود

 يدر سال آب نديفرا نيا تاًيشود و نها يسدها برداشت م اچهيشده در در رهياز حجم آب ذخ م،يبهار داشت

 اريبوده كه بارش بس نيرخ داده ا 99كه از زمستان سال  يشود. اتفاق يتكرار م يمتماد يها و سال ديجد

 .ميداشتسدها  زي(خصوصاً برف) در حوضه آبر يكم

كه در  يسابقه بود به طور يب ريسال اخ 53در طول  1400ماه  نيها در فرورد بارش تياظهار كرد: وضع يو

است كه  يدر حال نيو ا مياستان تهران شاهد بود يسدها زيمتر بارش در حوضه آبر يليم 2,3مجموع 

 يحجم آب ورود دك باعث شبارش اند ني. همميمتر بارش داشت يليم 137 كينزد 1399ماه سال  نيفرورد

سدها  زيكه در حوضه آبر يهوا هم موجب شد اندك برف يدما شيمواجه شده و افزا يديبه سدها با افت شد

 مواجه ساخت. يسدها را با مشكل جد يريآبگ تيداده باشد ذوب شده و وضع يروان آب نكهيبدون ا م،يداشت

 

 تان تهراندر كشور و حوزه عملكرد اس مياقل رييمحسوس تغ وجود

 نكهيبر ا ديتهران با تاك يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

با كاهش  زيآب به سدها ن يو ورود ميدر سدها نداشته باش يخوب يريمسائل موجب شد كه آبگ نيا

در  يآب رهيذخ شر مكعب كاهمت ونيليم 314با  1399-1400 يسال آب يانتها تايهمراه شده و نها يديشد

 .ميپنجگانه تهران مواجه شو يسدها

از  يكيكه  يحد يدر حال رخ دادن است بروز رخدادها ايكه در كل دن مياقل رييتوجه به موضوع تغ با

را  يخوب يترسال يدر پ يكامالً مشهود است چراكه دو سال پ زياست. در كشور ما ن مياقل رييتغ ينشانه ها

و اطالعات  اراز آم ييها و در بخش ميسابقه شد يب يخشكسال ريو امسال درگ ميپشت سر گذاشت

 .ميكن يرا ثبت م يحداقل يركوردها يبردار بهره
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 شود؟ يم نييسدها چگونه تع كياستراتژ رهيذخ

اظهار كرد: با توجه به  ستيسدها چ كياستراتژ رهيپرسش كه منظور از ذخ نيدر پاسخ به ا ياريشهر

در  يمناسب يريآبگ ميو بتوان فتديبارش و ذوب برف و ... درست اتفاق ب نديفرا نيته اگر اگف شيموارد پ

 يمهم م اريبس يآب لسا يو انتها ورماهيشهر يانتها يخوب و مناسب برا يآب رهيذخ م،يسدها داشته باش

ازن سدها را در مخ يكيحجم استراتژ كي ورماهيشهر يانتها يما برا يكم آب يها كه در سال باشد چرا

ها مناسب  يورود يآت يشود كه اگر سال آب يم نييمبنا تع نيبر ا كيحجم استراتژ نيا م،يكن يم ينيب شيپ

كه  يا رهيو حجم ذخ يحداقل سال آب يورودبا  ميبتوان ديبا فتد،يهم اتفاق ب يديشد ينباشد و خشكسال

 .ميداشته باش يآت يآبرا در سال  يداريآب مطمئن و پا نيتأم م،يماه دار وريشهر يانتها

 

 ستينرمال ن طيشرا

اتفاق افتاد موجب شد كه در  ها يكه امسال به واسطه كاهش ورود يطيمتاسفانه شرا نكهيا انيبا ب يو

گفت:  م،يشده برس نييتع كيماه به آستانه و بعضاً به كمتر از حجم استراتژ وريشهر ياز سدها انتها يبعض

مشتركان و  يبا همراه او كاهش مخازن ر ها ياست كه كسر نيا ميداركه اكنون  يزيو برنامه ر كرديرو

 يبرا ميكه از قبل داشت يزيجبران و برنامه ر يبه نوع م،يكه با شركت آب و فاضالب استان دار يتعامل

خوب و  يليمتاسفانه خ طيمخازن، شرا تيباتوجه به وضع عتاي. طبميكن ييرا اجرا 1400-1401 يسال آب

با  ميدوارياست و ام يعدد معنادار كي يآب ريمتر مكعب ذخا ونيليم 314راكه كاهش چ ستينرمال ن

 .ميآب مطمئن را داشته باش نيتأم كيمنابع آب محدود  نيهم

 

 حفظ آب يبرا نينو يها روش

 نيتهران در پاسخ به ا يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد
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تهران  يدر سدها يحفظ منابع آب يبرا يكيالست يهمچون توپ ها نينو يستفاده از روش هاسوال كه ا

 يانجام م آب رياز تبخ يريجلوگ يبرا  ينيچن نيا يها پاسخگو خواهد بود؟ گفت: روش زانيتا چه م

سدها بزرگ تر باشد،  اچهياز آب است، هر چقدر مساحت در يحجم گسترده ا كيشود، مخازن سدها 

كه  ييتر و سدها كارها را در مخازن كوچك نيو معموالً  ا ابدي يم شيافزا ريتبخ زانيان نسبت مبه هم

 دهند. يآب شرب ندارند انجام م نيتأم فهيوظ

شود به  دهيآب دارند و هرچه سطح آب پوش نيتأم فهيافزود: در سطح استان تهران پنج سد وظ ياريشهر

 يم دايپ شيافتد افزا يها اتفاق م اچهيكه در عمق در يفيل كو مسائ يرشد جلبك يندهايفرا زانيهمان م

كه  زندير يم اچهيسطح در يرا  رو يمواد كيوجود دارد، به طور مثال  زين يگريد يها كند. روش

نبوده  ريپذ تهران عمالً امكان يو اهداف سدها طيطرح ها باتوجه به شرا نياما ا رديآب را بگ ريتبخ يجلو

 شود. يسدها محاسبه م يآب النيزو بج زين ريو حجم تبخ

 يمنابع آب تيباتوجه به وضع يافتد ول ياتفاق م اچهياز سطح در ريتبخ يعاد طيدر شرا نكهيا انيبا ب يو

 ريهمان تبخ يعاد طيدر شرا يول ديآ يبه حساب م ديتهد ريتبخ نيا يخشكسال طيدر شرا زيحوضه آبر

اثر  ييو آب و هوا يطيمح يها كه به لحاظ بحث فتديب اتفاق ديمنطقه با ستميهم به لحاظ بحث اكوس

 تواند داشته باشد. يمثبت خود را در منطقه م

 

 تهران چگونه است؟ يسدها يروبيال تيوضع

 تيتهران درباره وضع يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

 نيپنجگانه استان تهران باتوجه به بافت و ساختاز زم يهاتهران گفت: خوشبختانه سد يسدها يروبيال

تهران اتفاق  يهاكه در سد يآورد رسوب زانيو م ستنديرسوب زا ن ميسدها دار زيكه در حوضه آبر يشناس

 اشاره شده است. هياست كه در مطالعات اول يو منطبق بر حجم هياول  يبر اساس برآوردها  قاًيافتد دق يم
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 جينتا نيسدها دارند و همچن نيا تيكه به لحاظ ساختگاه و موقع يطيشرا نيعالوه بر ا ياريگفته شهر به

آن ها   يكه معمول است برا ييرسوب زدا اتياست كه عمل يسدها به نحو اچهيانجام شده در در يدروگرافيه

 اتيعمل م،يه دارك ييها تورالعملبر اساس دس انينبوده و تا كنون انجام نشده است اما در خصوص سد لت يازين

 .ميده ياست انجام م رماهيت ليكه اواخر خردادماه و اوا يريفصل آبگ يرا در انتها يو جت زن نگيفالش

از  يو درصد ميكن يرا باز م يتحتان هيتخل يها چهيصورت است كه در نيبد اتيادامه داد: نحوه عمل يو

 رياما درباره سا ميكن يم هيشده را تخلبدنه سد جمع  كيكه در مجاورت و نزد يرسوبات معلق و رسوبات

 يدروگرافيه اتيعمل لهپنجسا يها است كه در دوره نيچن نيا ينبوده و روند بهره بردار ازين نيسدها ا

و روند حركت رسوب بر اساس  ينياست كه ته نش نيا يايگو جيكه نتا ميكف مخازن سدها را دار

 كي ني. همچنستيمعمول ن يبه روش ها ييرسوب زدا ايمخزن و  هيبه تخل يازيدستورالعمل ها بوده و ن

 لين آب شرب دارند و به دليتأم فهيما وظ يتمام سدها نكهيهم وجود دارد و آن ا يگريد تيمحدود

هم مطمئناً با مشكالت  يروبيبه ال ازيدرصورت ن يحت تختيآب شرب پا نيتام يها تيو حساس تياهم

 .ميبودمواجه  ييبه جهت انجام رسوبزدا دهيعد

 

 د؟ياز فرار آب الر به كجا رس يريجلوگ طرح

 يها برا پروژه نيتر ياتيو ح نياز مهم تر يكياز فرار آب الر گفت:  يريبا اشاره به طرح جلوگ ياريشهر

پروژه استارت  نيسد الر است. خوشبختانه ا يبخش پروژه عالج يآت يدر سالها تختيآب پا ازين نيتأم

و ارگانها  مانهاكه همه ساز يمربوطه داشت كه با همكار يصدور مجوزهامشكالت در  يخورده و برخ

پروژه  نياعتبار به سرعت اجرا خواهد شد و با اتمام ا نيانجام دادند، برطرف شده است و درصورت تأم

دست  نيياستان مازندران و پا ازيكه ن يدر خارج از فصول افتد، يكه از سد الر اتفاق م ياز فرار آب يبخش

 .ميو به سمت تهران انتقال ده ميمهار كن ميتوان يهست را مسد 



   

 

 

30 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ميكشت دوم كم آورد يآب برا صيتخص در

مهم كه در  نيمناسب و با در نظر گرفتن ا يآب رهيآب و هوا، عدم ذخ تيبا توجه به وضع نكهيا انيبا ب يو

امسال به واسطه  يورزمتاسفانه در بخش كشا م،يداشته باش يانقباض استيس ميتوان ينم يليبخش شرب خ

اظهار كرد:  م،يباش داشتهآب كشت اول را تا اواسط خردادماه  نيتأم ميآمد تنها توانست شيكه پ يطيشرا

از  مينتوانست ميتهران و البرز داشت يها يكه با استاندار يكشت دوم و تابستانه بر اساس مكاتبات يبرا

و هم  ها يرا هم استاندار يهمراه نيخوشبختانه اكه  ميآب داشته باش نيو ماملو تأم ريركبيام يسدها

 .ميآب شرب اختصاص ده نيرا به تأم تيكه اولو تندبا ما داش زيو كشاورزان عز يسازمان جهاد كشاورز

تهران ادامه داد:البته با  يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

كه در حوزه  ميكرد يشود، سع يمربوط به باغات و درختان م يآب كشاورز نياز ا يبخش نكهيتوجه به ا

 نييو پا نيحوزه ورام درو  ميكن نيآب باغات را تأم ازيكرج ن ياريو شبكه آب ريركبيدست سد ام نييپا

 يها يو شكننده بود، بر اساس هماهنگ يبحران اريسد ماملو بس طيشرا نكهيبه واسطه ا زيدست ماملو ن

 .ميكن نيآب باغات را تأم ازيالمقدور با تانكر ن يشد حت يشده سعانجام 

 

 فرا بحران تيتهران در وضع يآب منابع

دهد كه متاسفانه تا  يمهر ماه نشان م يروز ابتدا 20با  ديجد يسال آب يها از ابتدا بارش زانيم سهيمقا

سال گذشته در  م،يا شاهد بودر يمتر بارندگ يليم 0,4كنون در حوزه عملكرد استان تهران در مجموع 

ها اتفاق افتاده،  بارش يدرصد 97 بايكاهش تقر يعني ميداشت يمتر بارندگ يليم 14,3عدد  نيمدت ا نيهم

 93 ميكن سهيمقا 0,4متر متر بود كه اگر با  يليم 6,4روزه  20 يبازه زمان نيمتوسط بلند مدت در هم

 .ميارد يدرصد نسبت به  متوسط بلند مدت كاهش بارندگ

 رهياست؟ گفت: كاهش ذخ يبحران زانيتهران چه م يسوال كه اوضاع منابع آب نيدر پاسخ به ا ياريشهر
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 زييپا يبارش ها نكهيبر ا يمبن ياعالم سازمان هواشناس ،يدر شروع سال آب يمتر مكعب ونيليم 314 يآب

دهد  يهشدار را م نيو ا در تهران است يبحران تيوضع يايبارش ها گو تينرمال خواهد بود و وضع ريز

تهران با توجه  يما در شركت آب منطقه ا نحاليبا ا يول ستيو نرمال ن دارياستان پا يمنابع آب طيكه شرا

مرتبط بخصوص شركت آب و  يياجرا يها دستگاه ريسا يصورت گرفته و با همكار يها يزير به برنامه

 شياز پ شيب يو همكار يبا همراه البتهجود و مو يها تيظرف هيفاضالب استان تهران با استفاده از كل

 داشت. ميرا خواه يداريآب مطمئن و پا نيشهروندان محترم ان شاهللا تأم

 ديبا نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

 يراستا برنامه ا نيدارد اظهار كرد: در اخشك قرار  مهيخشك و ن مياقل كيتوجه داشت كه كشورما  در 

و ابالغ  نيكامالً  تدو طرح نيقرار دارد كه ا رويدر دستور كار وزارت ن يبا كم آب يبا عنوان سازگار

 ميدواريموضوع قراردارد كه ام نيمرتبط با ا يو ارگان ها يياجرا يها شده و در دستور كار تمام دستگاه

 يمنابع آب تيريكشورمان، با مد يمياقل طيبا شرا يه مذكور ضمن سازگاربرنام يابالغ فيبا انجام تكال

مصرف  يالگوها تيو رعا يدر همه ابعاد مربوطه اعم از شرب، صنعت و كشاورز اريمحدود در اخت

 .ميدر كشورمان داشته باش داريومقوله توسعه پا ندگانيبه آ زين ينگاه ،يجهان يمنطبق با استانداردها

 تيريمد ديبا يعني مييگو يسخن م ريسال اخ 50سابقه در  يب يكه از خشكسال يزمان يرايگفته شهر به

چراكه اوضاع  از آنچه كه گمان  ابدي شيبرابر افزا نيچند يمنابع آب يها تيمصرف و توجه به محدود

ما  ريگ بانيگر ياديمشكالت ز ندهيچاره نشود، در آ ياست و اگر از اكنون راه عالج تر يشود بحران يم

 خواهد شد.

 

 در تهران چقدر است؟ يبرق آب يها روگاهين ديتول

تهران با  يا در تهران، گفت: شركت آب منطقه يبرق آب يها روگاهين يانرژ ديتول تيبا اشاره به وضع يو
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و  ريركبيام يها روگاهيدارد، در سامانه غرب ن يكه اكنون در دست بهره بردار ييها روگاهيتوجه به ن

لوارك با دو  ينيرزميز روگاهيكالن با سه واحد، ن روگاهيدام با دو واحد و در سامانه شرق نطالقان هرك

برق به شبكه برق  ديمگاوات در تول 314منصوبه  تيبا دو واحد، در مجموع با ظرف انيلت روگاهيواحد و ن

 كنند. يكشور كمك م يسراسر

تهران افزود: متوسط  يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

هزار مگاوات ساعت است كه  530 كينزد ميواحد ها داشته باش نياز ا ميتوان يكه ما در سال م يديتول

 تيحداكثر ظرف بامناسب باشد  يآب طياگر شرا ،يو منابع آب ييآب و هوا طيبه شرا گردد يآن هم بر م

اگر  يول ميرا به شبكه برق داشته باش يانيكمك شا ميتوان يحدها موا نياز ا يبردار و حداكثر بهره ديتول

 بود. ميمواجه خواه ديمطمئناً با كاهش تول م،يروبرو باش يمنابع آب تيمانند امسال باشد و با محدود طيشرا

 

 در تهران يبرق آب يها روگاهين يدرصد 40 كاهش

تحت پوشش شركت آب  يآب برق يها هروگاين يانرژ ديتول زانيدر حال حاضر م ياريگفته شهر به

برق مواجه  ديتول يدرصد 40ماهه با كاهش  6تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته در دوره  يا منطقه

 اند. شده
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 04/08/1400خبرگزاري ميزان مورخ  –ي قطره بارندگ كياستان كشور بدون  20

 

بحران سازمان  تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ.» اند دهيباران ند يا استان قطره 20از  شيب«

. االن ميمواجه هست يبارش از ابتدا با كم يجار يسال آب يجمله گفت: برا نيا انيكشور ضمن ب يهواشناس

 كمتر از نرمال استها  درصد بارش 40-50 نيب شده يكه مهرماه سپر

 يهر قدر و هر زمان» كم است يآب هست، ول« ينوشت: ماجرا ختگانيروزنامه فره - زانيم يخبرگزار

را  يا است. هر رسانه شهياز هم تر يو جد ريانكارناپذ يتيبود، حاال واقع يمجاز يها يطنز و شوخ هيكه ما

 م،يكن يكه رجوع م كارشناساناظهارات مسئوالن و به  م،يكن يم نيياخبار را كه باال و پا م،يكن يكه نگاه م

 اند. در كشور نوشته و گفته يآب كم يبودن ماجرا يهمه از جد

تهران خودمان، در تمام مهرماه، جز  نيو در هم ميا ! االن مهرماه را پشت سر گذاشتهشهياز هم تر يجد

 يكننده است و حت ت نگرانشد ها به سد تيوضع م،ينبود يگريد بارش چيشاهد ه ف،يخف يبارندگ كي

. چقدر از رسد يآن هم در فصول سرد سال به گوش م ندهيآ يها آب در روز يقطع بر يمبن ييها زمزمه

متر  ديمنابع؟ چقدر.... شا حيصح تيرياست؟ چقدر مربوط به عدم مد يمياقل راتييماجرا مربوط به تغ نيا

و البته ترسناك  بيبحران عج كيوسط  قاياالن دقوجود نداشته باشد، اما به هرشكل، ما  يقيدق اريو مع

 .ميو چشم به آسمان دوخته و منتظر رحمت ميا ستادهيا

 ييها . آنستيهم ن ياز توهم ترسال يو خبر دهند يرا نشان نم يانداز خوب هم چشم ها ينيب شيپ متاسفانه

. ستيازشان ن يو خبر اند را داشتند، روزه سكوت گرفته يبه دوره ترسال رانيورود ا يهم كه ادعا

 نياست. با ا مترك يليبار آب خ نيكه ا ديق نياست. با ا يكم و تكرار يهمان آب است، ول زيچ همه

 يو برقاب يآب ساتيتاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد يشده از سو اعالم يها مقدمه ابتدا به آمار

و بعد هم  ميكن يمنتشر شده اشاره م ناسيحوزه كه در ا نيتهران و كارشناسان ا يا شركت آب منطقه
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 .اشتد ميحوزه خواه نياز مسئوالن و كارشناسان ا يكيبا  ييوگو گفت

 
 

 خارج شد! دياز چرخه تول يبرقاب يانرژ ؛ياوضاع كشور از لحاظ بارندگ وخامت

بحران  تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ فه،يبا احد وظ ييوگو آمار و اطالعات گفت نيا يسوا

درباره «گفت:  ميكه در آن گرفتار شد يو او در ارتباط با مخمصه آب ميكشور هم داشت يسازمان هواشناس

خوب  اصال ديما همانطور كه اشاره كرد يفعل تيكنم؛ وضع انيرا ب يا خدمت شما نكته يجار تيوضع

 يشرق مهيخصوص در جنوب غرب، جنوب، ن است، به يبحران طيو شرا يتنش آب ييها . در جاستين

با توجه به  يول م،يكشور دار تر يدر مناطق شمال يتنش آب نيكمتر دياست. شا تيوضع نيكشور ا

 25ها مشترك است، سال قبل  و... كه منابع آب آن نيتهران، قزو يبارندگ نكهيا رغم يتهران عل تيجمع

در البرز ساكن  طور نيكه در استان تهران و هم يو نفوس تيبا توجه به كم ينرمال بود، ول ريدرصد ز

 يها را سپر سال نيتر از خشك يكي ياز نظر بارندگ يطوركل . بهميقرار دار يتنش آب طياست در شرا

 50-75از حدود  يشرق مهين نيجنوب غرب، غرب و جنوب و همچن يها در استان كه يطور به م،يكرد

كشور  يشرق مهيده است. نكر جاديرا ا يميوخ تيوضع يليخ نينرمال بود و ا ريز ها يدرصد بارندگ

 مهيدر ن ياست، ول متر يليم 100-150 نيو ب ستين يلياست و بارش ساالنه خ يريو كو يابانيمنطقه ب
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از  يهستند، كاهش بارندگ بزرگ يها و چهارمحال كه سرچشمه رود الميخصوص كرمانشاه، ا به يغرب

در  ياستان چيه يطوركل رده است. بهك جاديا يدر منابع آب يها كمبود جد استان نيدرصد در ا 50-30

همه كشور دچار  يعنيكمتر از نرمال داشته باشد،  يدرصد بارندگ 20كه از حدود  ستيكشور ن

غالب كشور  يعني. يمه شرقيو جنوب و ن يجنوب غرب ،يغرب مهيخصوص ن اند به شده يخشكسال

 افته،يها كاهش  رودخانه يدب د،يشده كه اشاره كرد نيهم جهياند و نت كرده يرا سپر يديشد يخشكسال

 ندهيسال آ يوارد كرده، اما برا يدر كشاورز يخارج شده وخسارت هنگفت دياز چرخه تول يبرقاب يانرژ

 شد يم نيتام يها از آب جار از شهر يليخبر آب شرب كه در  يامر است و حت نياز ا يبخش يتنش آب

تر از نرمال شدن هوا در زمستان  د بارش و گرمكمبو ليبه دل نيخود را گذاشته است، همچن دياثر شد

را در آب شرب در  يكمبود جد جهيگذشته بارش برف كمتر بود و زودتر از موعد هم ذوب شد، درنت

 .»مياز نقاط شاهد يليخ

 

 نداشتند! يقطره هم بارندگ كي ياستان كشور حت 20

 يبارش از ابتدا با كم يجار يسال آب يبرا«اشاره كرد و گفت:  يجار يسال آب تيدر ادامه به وضع فهيوظ

متوسط  نيها كمتر از نرمال است و ا درصد بارش 40-50 نيب شده ي. االن كه مهرماه سپرميمواجه هست

مثل  اند، دهيند باران يا استان قطره 20از  شياند. ب ها هم بارش نداشته از استان يلياست، خ يكشور

داشتند و امسال  يزمان از سال بارندگ نيها همواره در ا اناست نيو.... ا الميكردستان، كرمانشاه، ا

در حد نرم و  يو گلستان بارندگ النينرمال بود. در دو استان گ ريشدت ز به يبارندگ اينبود  يبارش چيه

 يستميس ندهيروز آ 10اند. در  نداشته ياصال بارندگ اي دنرمال هستن ريز ايها  استان هينرم است و بق يباال

كشور  يدر خطه شمال و نوار شمال يخوب يو بارندگ كند يهفته از شمال عبور م نيكه اواخر ا ميدار

 داشت. ميخواه



   

 

 

36 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

روز  10نرمال بود، منتها تا  ريز ريدوهفته اخ يط ها يدر غرب بارندگ ژهيو در جنوب البرز و به متاسفانه

 يكنم بارندگ انيب زييپا انيم تا پابخواه يطوركل كه اگر به ميكشور دار يرا در پهنه غرب يبارندگ ندهيآ

ماه  نياز بارش مربوط به ا يبعلت كه بخش خو نينرمال است، به ا ريشدت ز ماه به خصوص در آبان به

 نياز آن را در ا يا بخش عمده رود ياست كه گمان م متر يليم 22-23است. متوسط بارش كشور در آبان 

به  طيزمستان شرا ليو اوا زييدر اواخر پا يعدد يها يوجبراساس خر رسد ي. به نظر ممينكن افتيماه در

كمتر از  اريبس ها يخشك بود، بارندگ يليخ ميكرد يكه سال گذشته ط يشود. زمستان كينرمال نزد

 سال گذشته نباشد. ياست كه امسال زمستان به بد نينرمال بود، انتظار بر ا

از نرمال  شيب يو بارندگ تر يانتظار سال يعنياست، نرمال  ريز شيدر حد نرمال و با گرا طيشرا يطوركل به

نرمال  طيفصل است به شرا نيها در ا است زمستان كه عمده بارش نيبر ا شيگرا شترياست. ب ديبع يليخ

بارش كمتر از  زييپا يزود است و درمجموع برا ينيب شيگفت پ توان يبهار از االن م يشود و برا كينزد

است كه در  نينرمال خواهد بود. انتظار ا رينرمال، آبان همچنان ز ريصد زدر 50مهر كمتر از  -نرمال

بارش  آذرماه مثل مهر و آبان كم يطوركل منتها به -آبان تا آذر مهيخصوص ن بهتر شود به طيآذرماه شرا

 مالحظه است و درباره بهار زود است برسد، قابل نرمالبه حد  ها يبارندگ نكهياست. در زمستان احتمال ا

 »كنم. انيكه االن ب

 

 ستياز مناطق كشور ن يدر برخ يتانكر يجز آبرسان يا چاره

در  يكشاورز يدر زمستان اراض«ادامه داد:  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يمركز خشكسال سيرئ

تهران معموال باالدست سدهاست و  يها رودخانه يها سرچشمه ،يندارند. منابع آب ياريشمال كشور آب

 شود يم ليتعط ابعمن نياست و در زمستان ا اريها بس و استخر در منابع باالدست رودخانه يالسازيو عموما

كه وجود دارد،  يآب نياندازه تابستان نخواهد بود. هم مصرف آب به نيبنابرا شود، يو كمتر آب مصرف م
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 زييدر پا ست،يتان ناندازه تابس به رياست و تبخ نييدما پا نيكه وارد سد شود. همچن ابدي يفرصت م

دو، سه  يول كند، يرشد م جيتدر و به ستين تر نييپا نيها از ا رودخانه يو حجم دب ميدار ييها يبارندگ

 يبعد از آن مساله قطع ميآب نداشته باش يباشد و در دو، سه هفته قطع نيچن ني. اگر اميفاصله دار يا هفته

است  ادتريتا شروع بارش ز ياكان هم فاصله بارندگكم يجنوب يدر اراض يول م،يندار يشمال يدر اراض

ها همچون فارس، كرمان،  از استان يليدر خ نكهي. كماازاست كلمحدود است، مش يو هم منابع آب

 .»شود يها انجام م به روستا يهرمزگان، بوشهر و... با تانكر آبرسان وبلوچستان، ستانيس

 

 رانيا يبحران ندهيو آ يمياقل راتييتغ

عمدتا  ها ينيب شيپ«نه، گفت:  ايبود  شده ينيب شيموجود از قبل پ تيسوال كه وضع نيدر پاسخ به ا فهيوظ

 يصورت كل اگر به ها نياست. همه ا يماهانه و فصل ،يشامل روزانه، هفتگ ها ينيب شياست، پ يفصل

دولت ارائه  اتيبه هكه  مينامه و ماهنامه دار و هفته شود يم انيرسما در جلسات ب نكهيمشاهده شود، كماا

شده است،  و ارائه ينيب شيكمتر از نرمال پ يها شده است. بارش ينيب شيپ تيوضع نيو همه ا شود يم

صورت  ها ينيب شيپ نيشكل است. اگر ا نيآب به ا تيوضع نيكه در ا هاست ينيب شيپ نيبا هم شيوب كم

 يكه وجود دارد و تا حد ينسب تيريمدشود؛ مثال با  نيبدتر از ا توانست يم تيوضع گرفت، ينم

شود.  رهيها كاشته نشد تا آب ذخ از استان يليانجام شد مثال امسال برنج در خ ياست، اقدامات رانهيسختگ

خاطر  ممنوع بوده است. به يصورت قانون به يول رد،يكار صورت گ نيا يرقانونيصورت غ ممكن است به

است و احتمال خطا وجود دارد،  يصورت فصل به ها ينيب شيو پ هاقدامات انجام شد نيا ها ينيب شيپ نيهم

مالحظه  قابل يفصل ينيب شيپ يبرا ييها خطا وجود دارد، چون ناشناخته يا صورت منطقه خصوص به به

اعتماد هستند و براساس  درصد قابل 60-70حداقل تا  يعني ياديتا حد ز ها ينيب شيپ نياست. كماكان ا

 ليدل مدت به انداز كوتاه در چشم يول شود، ياعمال م يآب و كشاورز تيريدر مد يريگ ميتصم نيهم
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 50است كه  يزيچ انهيو خاورم رانيدر ا يآب كم ي. روند كلستين ينيب شيپ مثال بهار قابل ها تيعدم قطع

هم معضل  يدر سطح جهان مياقل رييو تغ نيزم شيبحث گرما ميشاهد ميكن يها را بررس سال گذشته داده

 يط ست،ين يجهان مياز اقل يكشور ما جدا مي. اقلاستيطراز اول دن ياسيس يها ست و جزء بحثا يزرگب

 يآب ازيو ن شتريو تعرق ب ريدما باعث تبخ شيافزا نيو ا افتهي شيكشور افزا يسال گذشته دو درجه دما 50

 .شود يم شتريب

-40است. حدود  دهيرس متر يليم 235سال گذشته تاكنون، به  50بارش كشور از  نيانگيم اي النيب نيهمچن

كه اثرات  ستين نيزم شيو گرما مياقل رييجز تغ يزيچ نياز بارش متوسط كشور كم شده و ا متر يليم 30

 نيا رسد يبه نظر م يطعق يها ينيب شيدر دسترس گذاشته است و براساس پ يدر منابع آب گونه نيرا به ا

و متان در جو  دكربنياكس يد يها گاز اي ندهيون منابع آالادامه دارد، چ زين شيروند ادامه دارد. گرما

 نيزم شيگرما ندهيسال آ 50تا  ميزن يم نيتخم ابد،ي شيها افزا است. اگر امروز سطح آن شيدرحال افزا

خود را در  يها استيها س كشور نياست. همچن وموجود در ج يها خاطر گاز ادامه داشته باشد كه به

از  يلياند، خ نبرده شيپ ديطور كه با آن يصورت عمل به يا گلخانه يها و و گازج ندهيكنترل منابع آال

برق و مصرف  دياند. تول اجرا نكرده يدرست به ينوع اند را به كه داده يها ازجمله كشور ما تعهدات كشور

 »است. يا گلخانه يها گاز شيافزا ليدل نيتر مهم يليفس يها از سوخت يانرژ

 

 ستين شيب يها سراب ابر يا بارورسازب يبر خشكسال غلبه

جبران  يها برا از سواالت و البته ادعا يكي خواندم، يرا كه م يآب مربوط به مساله كم يها و گزارش اخبار

. ستين نيابدا چن«داد:  حيتوض فهيوظ ويسنار نيها بود. درباره ا ابر يبارورساز ينما نخ يويسنار يآب كم

 يها و چه پروژه ياتيعمل يها چه پروژه ست،يمورد انتظار ن يآب ازيرافع ن ايدن يجا چيها در ه ابر يبارور

 پاسخ نداده است. ديطور كه با كه اجرا شد، آن يقاتيتحق
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خصوص در منطقه  به م،ييها فائق آ بر آن ميتوان يوجود دارد كه ما نم عتيدر طب ييها المان يسر كي

 ييها خصوص كشور كه پرباران است، به ييها در جا دي. شاستيجوابگو ن يليهم خ رانيهمچون ا يخشك

تراكم در غلظت مناسب است و  يها فاقد هسته ديآ يم ايرطوبت از در يقرار دارند، وقت ايدر هيكه در حاش

در كشور  يداد، ول شيرا افزا يتراكم را باال برد و بارندگ يها ها را بارور كرد و غلظت هسته ابر توان يم

موضوع  نيا شود، ياست كه از خاك توسط باد بلند م ياست و مملو از ذرات غبار ريوك هيما كه در حاش

 دينبا يطوركل به نيا يمواقع جواب دهد، ول يبرخ ييها . ممكن است در جاستين دواركنندهيام يليخ

 .ميرا حل كن يآب كم قيباشد كه از طر دواركنندهيام

مناطق  يدر برخ يصورت مقطع به ميتوان يم يول م،يها دهبه آن ب ميكه بخواه ستياعتنا ن موضوع قابل نيا

ضمن  م،يده رييهستند، تغ يكه كوهستان ييها بارش استان را درجا يو درصد ميها آن را اجرا كن استان

از رطوبت  يشما بخش گر. اشود ياز شرق خارج م شود، يرطوبت از غرب وارد م يدر كشور ما وقت نكهيا

كند؟  افتيرطوبت را در نيا دست نييدر پا تواند يم يواقعا كس ديرياز جو بگ انيجر نيرا در باالدست ا

 يسواالت ها نيا م؟يشو يدر خراسان با كمبود رطوبت مواجه نم ميريبگ جانيفرضا رطوبت را در آذربا

 نيبر ا توان يكه با بارور كردن ابر م كرف نينداده است و ا يها پاسخ جد به آن ياست كه هنوز كس

 .»ستين شيب يغلبه كرد، سرابمشكل 
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 04/08/1400خبرگزاري ميزان مورخ  – ثبت شد ايآس خيسال تار نيتر گرم

 

 .پرداخته است 2020در سال  ايسابقه هوا در قاره آس يب يبه گرما يملل در گزارش سازمان

هوا در  يگرما ي، شاهد ركوردشكن2020در سال  ايكه آس ديگو مي ملل سازمان – زانيم يخبرگزار

 خود بوده است. خيتار

آب و  راتيي(كنفرانس تغ» CoP26«از آغاز اجالس سران  شيسازمان ملل پ ،»نيگارد«گزارش  به 

)، اعالم شود يدر گالسكو برگزار م -آبان 21تا  9-نوامبر  12اكتبر تا  31 كشنبهيسازمان ملل كه از  ييهوا

گسترده بر  يها بيسخود را تجربه كرده و شاهد آ خيسال تار نيتر ، گرم2020كرد كه قاره كهن در سال 

 روند توسعه خود بود.

 1,39، 2020در سال  ايآس يهوا يدما نيانگيسازمان ملل، م يهواشناس ياساس گزارش سازمان جهان بر 

 است. 2010-1981 يها سال نيانگير از مباالت گراديدرجه سانت

شده   ثبت گراد يدرجه سانت 38 يدما ريمنطقه تحت تاث يها كه همه بخش ديگو يم نيگزارش همچن نيا 

شناخته شده در شمال  يدما نياند كه به طور موقت به عنوان باالتر قرار گرفته هيروس »انسكيورخو«در 

 قطب شمال ثبت شده است.

 ايدر سراسر آس يمياقل راتييآب و هوا و تغ ديشد راتيتاث«گزارش آمده است  نيز اا يگريبخش د در 

شد؛ در  يدالر ارديليها م صد يها نهينفر و هز ها ونيليباعث مرگ هزاران نفر، آواره شدن م 2020در سال 

 »وارد كرد. ها ستميو اكوس ها رساختيبر ز ينيكه خسارات سنگ يحال

 238 نيدر چ يمياز مخاطرات اقل يناش ينيساالنه تخم يها كل ضرر نيانگيگزارش، م نيا براساس 

 دالر است. ارديليم 24 يدالر و كره جنوب ارديليم 83دالر، ژاپن  ارديليم 87دالر، هند  ارديليم

 يدرصد و برا 5,9كامبوج به  يدرصد، برا 7,9به  كستانيتاج يساالنه برا انيز نيانگيكه م نيا ضمن 
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 .رسد يم يناخالص داخل ديرصد تولد 5,8الئوس به 

 نيباز در سراسر ا يگرما و رطوبت، منجر به از دست دادن ساعات كار در فضا شيحال، افزا نيهم در 

 خواهد بود. يدالر ارديليبالقوه چند م نهيقاره و هز

شت به خانه درازمدت بوده و مردم قادر به بازگ ايدر آس يمياقل راتيياز تغ يناش يها يياز جابجا ياريبس 

 .ستنديمحل سكونت خود ن اي

قرار داد و منجر به كشته شدن  ريتحت تاث اينفر را در آس ونيليم 50 باًيو طوفان تقر لي، س2020سال  در

 هزار نفر شد. 5از  شيب

 500هزار و  15و حدود  لينفر متاثر از س ونيليم 158 يعنيدهه گذشته  2ساالنه  نيانگياز م زان،يم نيا 

 يها از كشور ياريهشدار زودهنگام در بس يها ستميس تيكمتر است كه از موفق ر،يرگ و ممورد م

 دارد. تيحكا ييايآس

 ييبه ركورد باال زين يهند، آرام و منجمد شمال يها انوسيدر اق ايسطح در يدما نيانگي، م2020سال  در 

 .ديرس

 شيدر حال افزا يجهان نيانگياز م شيب و اطراف آن ايدر آس ها انوسيو گرم شدن اق ها ايسطح در يدما 

 است.

برابر  3از  شيب يمنجمد شمال انوسياز اق ييها عرب و بخش يايسطح در يگزارش، دما نياساس ا بر 

 گرم شده اند. نيانگيم

بار پس از سال  نيدوم ي، برا2020قطب شمال (پس از ذوب تابستان) در سال  خيحداقل وسعت  نيهمچن 

 است. دهيخود رس زانيم نيبه كمتر 1979

حجم  نيوجود دارد كه بزرگتر ايماليدر فالت تبت و در ه يعيطب خچاليمربع  لومتريهزار ك 100 باًيتقر 

 است. ييايرودخانه بزرگ آس 10و منبع  يخارج از مناطق قطب خي
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 شود يم ينيب شياست و پ شيدر حال افزا ها خچاليرفتن  نياز ب« ديگو يم يگريگزارش در بخش د نيا 

 ونيليم 750حدود  شتيو مع يو بر زندگ ابديدرصد كاهش  40تا  20 نيب 2050تا سال  ها خچاليكه توده 

 »بگذارد. رينفر در منطقه تأث

مانند  يو خطرات محل يا آب منطقه يها جهان، چرخه يها ايسطح در يبرا يا عمده يها امديامر پ نيا 

 و بهمن دارد. نيرانش زم

  



   

 

 

43 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا مورخ  – 1400مهرماه  30كشور؛  يسدهاآب  رهيذخ تيوضع

04/08/1400 

 

كشور در  يآب سدها يورود زانيم رانيمنابع آب ا تيريبر اساس گزارش شركت مد -رنايا-تهران

 يسدها تيوضع اتياست. جزئ افتهيدرصد كاهش  27به مدت مشابه سال گذشته  مهرماه امسال نسبت

 .دينيبب يجار يماه از سال آب نيكشور را در نخست
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 05/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – در مهرماه سابقه   يب يبارش   كم

 

 ديجد يماه از سال آب نيكشور در نخست ياصل زيآبر يها   در حوضه    ياقتصاد: انتشار آمار بارندگ يايدن

 است. وستهيپ تيباران به واقع   كم زييدرباره پا صورت گرفته يها   ينيب   شيكه پ دهد   ينشان م

رخ داده در  يجار ياز سال آب ريماه اخ كيكه در  ياعالم كرد: خشكسال روين ريمهرماه بود كه وز ام   يس

ها در شش    بارش زانيمهرماه امسال، م يكه ط دهد   يبوده و اكنون، آمارها نشان م سابقه   يب ريقرن اخ مين

 تر بوده است.   كم متر   يليم3/ 2 زانيبه م» بلندمدت«كشور نسبت به دوره  يصلا زيحوضه آبر

نسبت  يبدتر تيكاهش نسبت به دوره بلندمدت، وضع متر   يليم13/ 1با  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ن،يب نيدر ا 

 رده دوم قرار دارد. كاهش در متر   يليخزر با هفت م يايدر زيمناطق داشته است. پس از آن، حوضه آبر گريبه د

 متر   يليم2/ 6و  متر   يليم2/ 8 بيقوم به ترت   عمان و قره يايو در فارس   جيخل زيآبر يها   حوضه ن،يهمچن

 اند.   تجربه كرده ديجد يكاهش را در شروع سال آب

، به اندازه بارش نسبت به دوره بلندمدت متر   يليم0/ 2با  زين يفالت مركز زيآمار، حوضه آبر نيا براساس

 تر بوده است.   باران   كم متر   يليم2

 كاهش داشته است. متر   يليم كيبارش داشته كه نسبت به دوره بلندمدت  متر   يليم0/ 1تنها  زيمرز شرق ن زيحوضه آبر 

بوده اما نسبت به سال گذشته،  ينسبت به دوره بلندمدت كاهش زيآبر يها   حوضه نيدر ا يبارندگ اگرچه

 متر   يليم1/ 5 زانيبه م يو فالت مركز متر   يليم4/ 6 زانيبه م هياروم اچهيدر زيآبر يها   حوضه تنها

 اند.   تر از سال گذشته بوده   بارش   كم

چندان  تيوضع زياند ن   نبوده يكه نسبت به سال گذشته منف زيآبر يها   حوضه گريآمار، در د نيا طبق

بارش ثبت شده كه سال گذشته  متر   يليم3/ 7 يجار ي، در شروع سال آبها   مطلوب نبوده و در همه حوضه

 بوده است. متر   يليم4/ 6عدد  نيا

 بارش نسبت به دوره بلندمدت مواجه بوده است. يمتر   يليم3/ 2مجموع، مهرماه امسال، كل كشور با كاهش  در
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با آثار  مقابله مطرح كرد: رنايدر گفت و گو با ا رويبحران وزارت ن تيريمد ركليمد

 06/08/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي همگان يهمكار ازمندين ن،يمخرب فرونشست زم

 

مقابله  يبرا رويگفت: وزارت ن رويوزارت ن رعامليبحران و پدافند غ تيريدفتر مد ركليمد -رنايا -تهران

مشكالت فقط با كمك  نيكرده است، اما عبور از ا نيرا تدو ييها برنامه نيو فرونشست زم يبا خشكسال

 ت.اس يو مشاركت همگان يهمراه ازمنديو ن ستيخانه چاره ساز ن وزارت نيا

افزود: اگر در  رنايا يبا خبرنگار اقتصاد ياختصاص يوگو روز پنجشنبه در گفت »يمياعتضاد مق ديس«

حفاظت از منابع  يو به دنبال آن فرونشست وجود دارد، عبور از آنها برا يخشكسال يليكشور به هر دل

 است. يهمگان يو همكار يهمراه ازمنديآب موجود، ن

 يها دارد كه برا بخش ريسا زيهم در شبكه برق و هم آب و ن يمخرب راتياثها ت ادامه داد: فرونشست يو

 مردم واردكار شده و كمك كنند. زيها و ن ها و سازمان همه دستگاه ديبا ياثرات منف نيكاهش ا

 نيبه ا ديهمه با شود يدر كشور ممنوعه اعالم م يگفت: اگر دشت رويبحران وزارت ن تيريمد ركليمد

توجه بوده و انتظار داشته باشند كار به  يب ها تيممنوع نيبه ا يا عده دياشته باشند، نباتوجه د تيممنوع

 سرانجام برسد.

كار تدارك  نيا يبرا ييها وزارتخانه برنامه نيوجود دارد، ا رويانتظار از وزارت ن نيافزود: اگر ا يميمق

اقدام  ديو همه باهم با ديآ يخانه بر نمدستگاه و وزارت كيامر تنها از عهده  نياما ا كند يو عمل م دهيد

 كنند.

نقاط كه  يها در برخ بارش نيا گريدر كشور رخ داده اما ممكن است د ييها ادامه داد: گرچه بارش يو

 مشكالت را كاهش داد. نيكمك كنند تا بتوان ا ديهمه با نينداشته باشد بنابرا يفرونشست داشته، اثر

 يها البيمقابله با س يبرا رويبحران وزارت ن تيريكرد: مد حيتصر وريبحران وزارت ن تيريمد ركليمد
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كرده كه موجب  جاديها ا در رودخانه يموانع يدستگاه اي يالزم را دارد اما اگر كس يآمادگ ياحتمال

الزم انجام  رخوردمسوول، ب يها با آنها دستگاه ديو بروز خسارت شده، با يعيطب ريانحراف آب از مس

 شود.

 يآب و جار ريمس رييشود كه موجب تغ جاديها ا رودخانه ريدر مس يساتياجازه داد تاس ديه داد: نباادام يو

 شود. البيشدن س

از  يكه ناش از آن شيب دهيپد نيكه ا دهد ينشان م رانيا يها فروچاله تيوضع يبررس رنا،يگزارش ا به

 تيوضع نياست. تداوم ا يعيطبو روند  يمياقل تيبشر در وضع يكار باشد، متاثر از دست يخشكسال

 بنگرند. دخو يرپايز نينگران به زم يبا نگاه يارينه چندان دور بس يا ندهيباعث خواهد شد در آ

 رانيبوده كه موجب شده تا ا توجه ينكته ب نيبه ا يبه قدر رياخ يها در سال رانيخشك ا مياقل تيريمد

 نيجا كند. فرونشست زم جابه ياديز اريبس زانيرا در دو دهه گذشته به م نيفرونشست زم يركورد جهان

 نيفرونشست زم يبرا ار يديركورد را تنها ظرف ده سال شكسته و رقم جد نيدو بار ا ران،يا تختيدر پا

 بوده است. سابقه يبه ثبت رسانده كه تاكنون در كل جهان ب

در عرصه فرونشست به  يجد بحران ياستاندارد جهان اسيدر مق متريليم 4 انهيفرونشست سال كه يحال در

 نيانگيبرابر م 62,5از  شيب يعني متر،يسانت 25از  شيب انهيبا فرونشست سال رانيا يها دشت رود، يشمار م

 .شوند يمحسوب م ايفرونشست در كل دن شتازيپ ،يجهان

ت كه در نظر داش ديدر كشور است اما با رياخ يها ياز خشكسال يناش ياديز زانيموضوع به م نيا هرچند

شكل با  نيوجود دارد، اما به ا زيما ن يجنوب گانيخشك همسا اريبس يدر كشورها يخشكسال نيهم

 .ستنديبه نام فرونشست روبرو ن يا دهيپد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – داشت يدرصد كاهش بارندگ 67كردستان در مهرماه امسال 

06/08/1400 

 

استان  يبارندگ نيانگيكردستان گفت: م ياداره كل هواشناس ينيب شيمعاون توسعه و پ - رنايا - سنندج

درصد  67)، متر يليم 1,3بارش سال گذشته ( نيانگيبود كه نسبت به م متر يليدر مهرماه امسال چهار دهم م

 .دهد يرا نشان م يندگكاهش بار

مهرماه امسال نسبت  يبارندگ زانياظهار داشت: م رنا،يشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا روز پنج يپناه يعل

 .دهد يرا نشان م يدرصد 97متر است، كاهش  يليم 12,5سال) كه  30به دوره بلندمدت (

متر  يليدهم م 6 نهيام هفت دهم و زربانه و سقز هركد متر، يليم 1,5 جاريافزود: مهرماه امسال در ب يو

 را نداشتند. ياستان از جمله سنندج بارش يشهرها ريو سا ديبارش به ثبت رس

با دوره  سهيكردستان ادامه داد: مهرماه امسال در مقا ياداره كل هواشناس ينيب شيتوسعه و پ معاون

 كيبارش استان  نيانگيم زين 1396و  1395 يها كم بارش بوده، اما در سال يها از سال يكيبلندمدت 

 صفر بوده است. 1371و سال  متر يليدهم م

كه تا روز  رديگ يقرار م يسامانه بارش كيادامه داد: كردستان از بعدازظهر روز جمعه تحت پوشش  يو

 تداوم دارد. ندهيهفته آ كشنبهي

سروآباد،  وان،يرم ياستان همچون شهرها يو جنوب يغرب يها بخش شتريبارش ب نيافزود: ا يپناه

 20تا  15به  يبارندگ ميكن يم ينيب شياز نقاط پ يكه در برخ رديگ يسنندج و دهگالن را فرا م اران،يكام

 برسد. متر يليم

 كي(هر ساعت  كينوپتيس ستگاهيا 9شامل  يهواشناس ستگاهيا 22 يكردستان دارا يكل هواشناس اداره

 ستگاهيا 79 ،يشناس مياقل ستگاهيا 13) و شود يثبت مو  يريدر آن اندازه گ يهواشناس راتييبار تغ
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را  يهواشناس يادر طول شبانه روز پارامتره ها ستگاهيا نياست و ا يا جاده ستگاهيو سه ا يسنج باران

 .كنند يثبت و مخابره م ،يريگ اندازه

شابه آن در سال بوده كه نسبت به مدت م متر يليم 302گذشته  ياستان در سال زراع يها يبارندگ نيانگيم

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 33سال قبل)  30تا  25با دوره بلندمدت ( سهيدرصد و در مقا 42ماقبل 

 .ابدي يسال بعد ادامه م وريشهر 31و تا  شود ياز اول مهر هر سال شروع م يزراع سال
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 – فرونشست يها ساكن در زون يونيليم 20 تياستان/ جمع 18در  نيفرونشست زم

 07/08/1400گزاري تحليلي ايران خبر آنالين مورخ خبر

 

 تينفر از جمع ونيليم 20به حدود  كينزد نكهيا انيبا ب يعيمخاطرات طب يكارگروه مل رينوشت: دب سنايا

 يكه به صورت كشور ييها يمتفاوت واقع شدند، گفت: بررس يها با نرخ يفرونشست يها در زون يشهر

 .ميتاستان شاهد رخداد فرونشست هس 18استان در  31شود كه از  يانجام شده نشان داده م

ست، اظهار كرد: به فرونشست كرده ا جاديكه ا ييها و چالش نيدرباره فرونشست زم ،ياله تيب يعل دكتر

افراد با آن احساس  ييآشنا نهيدر زم يتفاوت ميكن يتا به حال كه نگاه م 70اواخر دهه  يدر بازه زمان نيزم

آمده است؛ در  نيئولمس زيم يشود و رو يبه دفعات مطرح م نيشود. حاال موضوع فرونشست زم يم

صورت  دهيپد نيكاهش ا يبرا ياقدام اينظر كه آ نينبود. البته از ا قيطر نيبه ا نياز ا شيكه پ يحال

قابل  اي رانهيو چند سال قبل ندارد و اقدام چشمگ ستيبا ب يتفاوت طيشرا نيگفت كه ا ديبا ر؟يخ ايگرفته 

 خصوص انجام نشده است. نيدر ا يمالحظه ا

 زانيم نياال امتر فرونشست داشت؛ اما ح يسانت 12در ژاپن حدود  ويدشت توك 1965گفت: در سال  يو

اتخاذ شده و  ييها استيس دهيپد نياست؛ چرا كه در مقابله با گسترش ا دهيمتر رس يسانت كيبه كمتر از 

 را دنبال كردند. نيموضوع فرونشست زم يبه طور جد

مقابله با فرونشست در  يبرا ييها استياظهار كرد: متأسفانه اتخاذ س يعيمخاطرات طب يكارگروه مل ريدب

اساس با ادامه روند  نيصورت نگرفته است. بر هم يآغاز نشده و اقدام خاص و قابل لمسكشور ما 

هدر  موجبكه  ياريغلط آب يها ستميو س يكشاورز ياراض يآب ازين ،يكمبود نزوالت جو ،يخشكسال

است  يمعن نيفشار به ا نيشده است. ا شتريب ينيرزميآب ز يسفره ها يفشار رو شود، يآب م اديرفت ز

 شتريب ينيرزميشود و سطح آب ز يكه محدود هم هستند برداشته م ينيرزميز ياز آب ها ياديآب زكه 
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به بروز و ظهور  راياخ دهين پديكرده و ا دايپ يشتريتوسعه ب نيفرونشست زم نگونهي. اديآ يم نييپا شياز پ

 شده است. كينزد زيعوارض خطرناك خود ن

در  ياست كه به صورت ناگهان ييها ها و شكاف جود چالهادامه داد: منظور از عوارض خطرناك و يو

بارز آن را در  يكه نمونه ها شود يم جاديو مهم ا يرساختيها، محدوده شهرها، در مراكز ز امتداد جاده

در شهر اصفهان  ها متعدد ساختمان يها درباره ترك خوردگ در رسانه راي. اخميديد اديمختلف ز يشهرها

كمبود  ليامر به دل نيصحبت شده است. ا اريشهر بس نيمهم ا يها رساختيو زاطراف آن  يها و شهرك

افتد و آب  يرود اتفاق م ندهيرود و كاشت برنج است كه در اطراف زا ندهيخشك شدن زا ليآب، به دل

 .رود يهدر م قيطر نياز ا ياديز

ال رخ دادن است و در ح نيدشت در گستره كشور فرونشست زم 600از  شياظهار كرد: در ب ياله تيب

مناطق  نياز ا يكه در بعض ياست، به طور دهيرس يحالت فوق بحران كياز آن ها به  يتعداد طيشرا

 يم هآب شرب مجوز حفر داد نيتأم يها هم فقط برا از دشت يحفر چاه اعمال شده و در برخ تيممنوع

كشور  ييغذا تيو امن يورزكشا يمردم و رو يو اقتصاد ياجتماع يشود. همه موارد ذكر شده بر زندگ

 است. دهيرس يدارد و فرونشست به حد بحران ريتاث

فرونشست را فقط  تيآن گفت: حساس ژهيو تياهم ليفرونشست و دل دهيپد تيدر خصوص حساس يو

 ليدل نيموضوع صرفا به ا نيا تي. اهممياز آن نگاه كن يناش يها بيخود خطر و آس چهياز در دينبا

 ابعادتنها از  ها نيرود؛ چرا كه ا يداخل چاله فرو م ييخودرو ايافتد  ياتفاق مكه حوادث تلخ  ستين

رفتن  نيها و از ب رفتن دشت نيآثار فرونشست از ب گريو د نياست. از مهم تر نيكوچك فرونشست زم

 ميرا دار ينگران نيدنبال نشود، ا وستهيپ يو با روند يا شهياست. اگر فرونشست به صورت ر يكشاورز

 برسد. ريبرگشت ناپذ يا به مرحله كه

با موضوع  يبه صورت جد ييچه استان ها نكهيدر خصوص ا يعيمخاطرات طب يكارگروه مل ريدب
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نشان داده  م،يكرد يريگيفرونشست را كه پ يمختلف يها فرونشست رو به رو هستند، اظهار كرد: در استان

 يمختلف ينظرها استان ها نياجه شدند. از او آثار آن مو نياستان با مشكل فرونشست زم نيشد كه چند

در معرض خطر قرار  ارياصفهان، تهران و كرمان بس ،يمثل خراسان رضو ييهستند كه استان ها ريدرگ

با توجه به  ديآ يها در زون خطر فرونشست قرار دارند. به نظر م استان نيشهر از ا نيچند نيدارند. همچن

با  يفرونشست يها وندر ز يشهر تينفر از جمع ونيليم 20به حدود  كينوع گسترش فرونشست نزد

 يادينفر عدد ز ونيليم 20به آن توجه كرد.  دياست كه با يمسئله مهم نيمتفاوت واقع شدند. ا يها نرخ

 ها قرار دارد. زون نيچهارم كشور در ا كيگفت كه حدود  توان ياست و م

استان  18استان در  31شود كه از  يشان داده مانجام شده ن يكه به صورت كشور ييها يگفت: بررس يو

شهر از  25شهر از تهران، 30شهر از استان اصفهان،  31 يها نيزم ني. همچنميشاهد رخداد فرونشست هست

 زد،يفارس،  البرز، يها دچار فرونشست شدند. در استان يشهر از استان خراسان رضو 24استان كرمان و 

است كه  نيا دهيپد نيمهم ا گرياز نكات د يكي. شود يها مشاهده م فرونشست نيو... ا يهمدان، مركز

 يو فرهنگ يو اماكن باستان ييروستا يها طيخشت و گل در مح يبا بنا ييها ها ساختمان زون نيا يرو

موجب نامقاوم شدن  يخوردگ ترك. شوند يدچار شكاف و ترك م نيقرار دارد كه در اثر فرونشست زم

 ساختمان ها شود. نيا بيممكن است موجب تخر زيبا قدرت متوسط ن ييزله هاها شده و زل ساختمان

 نيا سهيرا دارد و كل كشور را در بر گرفته است و در مقا ياديگفت: فرونشست وسعت ز ياله تيب

 يم دهيپد نيمتوجه گسترده بودن ا كند، يم جادينقطه ا كيرا در  يبا زلزله كه فقط حالت مخرب دهيپد

اثرات به  نين ايكند. بنابرا يم دايو مستمر ادامه پ يجيفرونشست هر روز و به طور تدر ني. همچنميشو

 لرزه خواهد بود. نيتر از زم قيعم يحت ياز نظر اقتصاد ژهيو

 نييپا نيحالت سطح آب درون زم نياست. در ا ينيرزميكاهش سطح آب ز دهيپد نيگفت: علت ا يو

آب بال انقطاع  يها شود. پس بهتر است حفر چاه يم جاديا نيسطح زم نييبه پا يكشش يآمده و حالت
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 يكشاورز نهيحفر شدند. در زم يقانون ريهستند كه غ ييها ها هم چاه نياز ا يمحدود شود كه البته بعض

 يحجم از آب برا نيدرست باشد ا ياريآب ستميغلط است. اگر س ياريآب ستمياست، س نطوريهم زين

بر  يكند كه كشاورز قيتشو ديبا يخصوص وزارت جهاد كشاورز نيا. در شود ينم ازين يكشاورز

دارند در  ازين يادياز نظر كشت محصوالت كه آب ز نطوريكند. هم دايتوسعه پ نيو نو يعلم ياساس مبان

 جهيها انجام شود، مطمئنا نت تيمحدود نيمجوز كشت داده شود. اگر ا ديفرونشست اصال نبا يزون ها

 گرفت. ميخواه
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 08/08/1400خبرگزاري ايرنا مورخ  – غ كوهرنگدا

 

و  ستيروزنامه جوان در گفت وگو با كارشناسان نوشت: حال چشمه كوهرنگ خوش ن -رنايا -تهران

است؛  چشمه خشك شده نيب ااز آ يمياز ن شيب دهد، يمنتشر شده نشان م يها لميآنطور كه اخبار و ف

 آب داشته حاال رو به مرگ است. هيبر ثان تريل 200هزار و  يكه روزگار يا چشمه

جوان هشتم آبان به گفت وگو با كارشناسان و مسووالن درباره خشك شدن سرچشمه كارون،  روزنامه

منتشر  يها لميو فو آنطور كه اخبار  ستيپرداخت و نوشت: حال چشمه كوهرنگ خوش ن رود ندهيدز و زا

 200هزار و  يكه روزگار يا است؛ چشمه چشمه خشك شده نياز آب ا يمياز ن شيب دهد، يشده نشان م

منطقه  نيساكنان ا يرا برا ياديز ياتفاق، مشكالت آب نيآب داشته حاال رو به مرگ است؛ ا هيبر ثان تريل

از  يخواهد شد. برخ شياز پ شيب يخشك شود، تنش آب يچشمه به طور كل نياست و اگر ا كرده جاديا

 نيو گرم شدن زم يمياقل راتييخشك شدن كوهرنگ را به گردن تغ ريمسئوالن در تالشند تا تقص

و  يكش تونل ايگرفت. گو دهيموضوع ناد نيرا هم در ا ينقش اقدامات انسان توان ياما نم ندازند،يب

شده و  دهيچيطناب دار به دور گردن چشمه پ كه به دنبال چشمه كوهرنگ انجام شده، مانند ييها يكش زه

و  دهند يهشدار م ديجد يها است. حاال كارشناسان درباره احداث تونل آن را به شماره انداخته يها نفس

 خشك خواهد شد. يچشمه كوهرنگ به كل نده،يدو ماه آ يروال ط نيبا ا نديگو يم

 يها ياز دستكار يكه ناش يراتييدادن است، اما تغدر حال رخ  زين يمياقل راتييباال رفته و تغ نيزم يدما

كه تا  يا است؛ چشمه برابر كرده نيرفتن چشمه كوهرنگ را چند نيبوده، سرعت از ب عتيدر طب يانسان

 نيعمده ا لياز دال يكيشدن رفته و  رو به خشك كبارهيسرشار از آب بود، اما به  شيپ يها هفته نيهم

 .شود يه انتقال آب مربوط مطلبان جاه يها فاجعه به پروژه
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 ندهيماه آ 2خشك شدن كامل چشمه كوهرنگ تا  هشدار

آب شدن  درباره كم يارياستان چهار محال و بخت يعيو منابع طب ينظام صنف سيدرخشان، رئ يمرتض

بود كه  ييها چشمه نياز بهتر يكيچشمه كوهرنگ : «ديگو يم» جوان«چشمه كوهرنگ به خبرنگار 

 ياصل لياز دال يكيبود.  آب نشده شدت كم نيبه ا وقت چياست و ه بوده يآب از آن جار سال، ها ونيليم

در آن منطقه كامالً ذوب  ها خچاليو چند سال اتفاق افتاده و البته  نيبوده كه چند يمتماد يآن خشكسال

ه جرئت است و ب داشته ياديز اريبس ريخشك شدن آب چشمه تأث عيدر تسر زياست اما انتقال آب ن شده

 » پر از آب بود. نگوجود نداشت، همچنان چشمه كوهر يانسان يها يگفت كه اگر دستكار توان يم

هر جا كه انتقال آب اتفاق « :دارد ياظهار م  درباره اثرات مخرب انتقال آب از چشمه و خشك شدن آن او

 نيكه در ا ييو انفجارها به همراه دارد. انتقال آب زيرا ن ستيز طياثرات مخرب و سوء بر مح افتد، يم

»  خواهد كرد. فتو سطح آب ا كند يوارد م نياز آب را به سمت زم يبخش رد،يگ يصورت م نهيزم

چشمه  تيوضع« :ديگو يو م دهد يهشدار م ندهيشدن چشمه كوهرنگ در دو ماه آ درخشان درباره خشك

چشمه  ندهيتا حدود دو ماه آ فتديق ناتفا يمنطقه بارندگ نياست. متأسفانه اگر در ا يدر حال حاضر بحران

 » خشك خواهد شد. يبه طور كل

آب  يخروج يدر زمان ترسال« :دهد يادامه م يارياستان چهار محال و بخت يعيو منابع طب ينظام صنف سيرئ

نشان  نهايو ا است دهيرس هيدر ثان تريل 400و در حال حاضر به  ديرس يم زين هيبر ثان تريهزار ل 2چشمه تا 

شهرها و  فتدين اتفاق بيشدن است. اگر ا و در حال خشك ستيكه حال چشمه كوهرنگ خوش ن دهد يم

آب مواجه  نيبا مشكل تأم كردند يم نيآب شرب خود را از چشمه تأم نياز ا شيكه پ ييروستاها

ك نسبت به خش يتوجه يو ب ها تيرياو با انتقاد از سوءمد»  خواهند شد. يريمناطق كو نيو ا شوند يم

و مقابله با  يدار بحث آبخوان دركار كردن  يجا متأسفانه مسئوالن به« :ديگو يشدن چشمه كوهرنگ م

 گرياست. د آن هم خشك شدن چشمه كوهرنگ شده جهيدستبرد زدند و نت عتيفقط به طب ،يخشكسال
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 يها فسچشمه ن نيا ليدل ني. به همديايب رونيچشمه ب قيشود و از طر گاه رهيكه وارد ذخ ستين يآب

 » .ستيو خشك شدن آن دور از انتظار ن كشد يآخرش را م

در حال حاضر در حوزه « :كند يم حيكوهرنگ تصر اچهيخشك شدن در بار انيدرباره آثار ز درخشان

است.  دست كوهرنگ خشك شده نييدر پا ها التيو عمالً ش ميآباد دچار بحران شد كارون و بهشت

 سترا از د ها ستگاهيبار است؛ ز فاجعه اريكوهرنگ بس اچهيشدن در خشك يستيز طيمتأسفانه اثرات مح

اتفاقات گرد و غبار و فرونشست  نيبه تبع ا افتد، يبه خطر م زين يجانور ستگاهيداد و بعد از آن ز ميخواه

 يكه اگر اقدام مثبت ميبه مسئوالن مربوطه گوشزد كن ديبا« :دارد ياو اظهار م»  .شود يم جاديا نيزم

ساخت آنها،  ياحداث است كه برا حالدر  ييها انجام ندهند. متأسفانه تونل زين ياقدامات منف نند،ك ينم

دست از  ديخواهد كرد. مسئوالن با تر عيرا سر اچهيروند خشك شدن در نهايو ا افتد ياتفاق م ييانفجارها

خشك كردن آن هم  يانجام دهند برا يكار اچهيدر ياياح يبرا توانند يبردارند و اگر نم عتيسر طب

 »نكنند! يكار

ابرها  يبارورساز يدر باالدست منطقه برا توان يم: «ديگو يم اچهيدر ياياح يبرا يدرباره اقدامات درخشان

شهرستان  يكاهش دما يبرا ديبا ني. همچنميآب چشمه را پر كن نيمنبع تأم قيطر نياقدام كرد و از ا

صورت  يانسان داماتاست، اما با اق شده شتريدرجه ب كي نيكره زم يكوهرنگ تالش شود. چراكه دما

ذوب  يبرا يليمسئله دل نيدرجه باالتر رفته و ا 5منطقه  نيا يگرفته در اطراف چشمه كوهرنگ، دما

 »اند.  آب چشمه بوده نياست كه منبع تأم ييها خچاليشدن 

 

 !ستيكه ن يمصرف آب تيريمد

چهارمحال و « :ديگو يم» جوان«ائل آب هم به خبرنگار كارشناس مس ،يهاشم فاطم ديرابطه س نيهم در

آب  طيشرا جهيبردن آب از استان است؛ در نت يها برا و همه نگاه شود يم دهيزدياستان آبخ كي ياريبخت
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كرده و  دايپ كاهششدت  به ينيرزميكه منابع آب ز يياست، تا جا شده يبحران ياريدر چهارمحال و بخت

آب شرب با مشكل مواجه  نياز مناطق در خصوص تأم ياريمتأسفانه بس است. سخت شروع شده طيشرا

استان،  ياز شهرها ياريبس« :دهد ياو ادامه م»  .شود يم يتانكر، آبرسان قياند و حدود صد روستا از طر شده

آب  نيدارد با آب تانكر، تأم ارمركز استان قر يگيكه در همسا انيآب دارند. شهر ك يمشكل قطع

در شهرستان كوهرنگ  يآب دارند و حت يساعت قطع نيروزانه چند زياز شهرها ن گريد يخ! برشود يم

 » دارند. ديوجود دارد كه مشكل كمبود آب شد ييمطرح است، روستاها زيكه به عنوان قطب آبخ

آغاز  ياريدر چهارمحال و بخت يسؤال كه بحران آب از چه زمان نيدر پاسخ به ا يكارشناس مسائل آب نيا

كه  ياست. زمان شده دتريآب وجود داشت، اما امسال شد نيمشكالت تأم 96از سال « :ديگو ي، مشده

 يانداز پس ينيرزميو آب ز ميرو يبه سراغ آن م يوجود داشته باشد، در مواقع بحران ينيرزميآب ز ريذخا

هم آب شده و  ها الخچي ياز طرف م،يا از دست داده زيمنبع را ن نيسخت است، اما متأسفانه ا يروزها يبرا

 » .ميهست يبه شدت وابسته به بارندگ

به موضوع  ينگاه جد چگاهيمتأسفانه ه« :ديگو يو م كند يحوزه اشاره م نيمسئوالن در ا تيريبه سوءمد او

را به موضوع  يكش جاده يشده برا كالن صرف يها از بودجه يكه اگر بخش يدر صورت است، آب نشده

در  نكهيا انيبا ب يفاطم»  .ميديرس ينم يبحران طيشرا نيامروز به ا دادند، ياختصاص م يآب و كشاورز

در استان،  ييستايدو دهه قبل افت آب ا« :دارد يسكونت خواهد شد، اظهار م رقابلياز استان غ يبخش ندهيآ

ن . متأسفانه نگاه مسئوالاست دهيرس زيعدد به دو متر ن نيبود و در حال حاضر ا متر يسانت 40 يال 30

استان باشند  نيبه فكر بردن آب از ا نكهيا يكند و به جا رييتغ ديبا ياريبه چهارمحال و بخت رويوزارت ن

در استان همجوار « :دهد ياو ادامه م»  .سوزد يم يآب يكه خودش در آتش ب ندياستان را بب نيا تيواقع ديبا

 يو كس ميدار نيفرونشست زم زين يارياست، در استان چهار محال و بخت شده دهيد نيما كه فرونشست زم

ممنوعه و ممنوعه  شياصل يها در كشور ما نباشد كه تمام دشت ياستان چيه دي. شاكند ينم يبه آن توجه
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آن  يآن ممنوعه و چهار تا يشش تا ،يدشت اصل 10از  ياريباشد. در استان چهارمحال و بخت يبحران

 » ها خواهد شد. موجب مرگ دشت است و اجازه برداشت آب از آنها يممنوعه بحران

 

 كه صادركننده آب شدند يخشك يكشورها

است  يجهان دهيپد كي نيگرم شدن زم« :ديگو يم يبحران آب نيخروج از ا يدرباره راهكار برا يفاطم

 ديو كاهش تول يليكاهش مصرف سوخت فس يبرا ديمسئله وجود دارد، اما با نيهم زيكه در كشور ما ن

در  ديبا يرفاست. از ط به آن نشده يتوجه چيتالش شود كه متأسفانه در كشور ما ه ندكربيگاز مونوكس

كه بخش  ميهست ي. در كشورميندار يراه نيكه جز ا رايز م،يمصرف آب به شدت كوشا باش تيريمد

. ميزير يكشت، محصوالتمان را دور م ينداشتن برنامه برا ليرا به دل يكشاورز داتيدر تول يا عمده

 » .ميكن ينم تيرا رعا ياريآب يها وهيكشت و نه ش يكه ما نه الگو نجاستيافاجعه 

هم  زا بينبوده بلكه آس ديتنها مف در كشور ما نه نينو يها ياريآب« :دهد يادامه م يكارشناس مسائل آب نيا

 مثالً شود؛ يو صرف توسعه كشت م ماند ينم يدر منبع باق شود يم ييجو كه صرفه يآب راياست؛ ز بوده

را  تريل5اما  كند، يم دايكاهش پ تريل 5به  نينو ياريبا آب م،يداد يآب م تريل 10را با  نيهكتار زم 10اگر 

را آب  گريد نيهكتار زم 10و  ميكن يدر منبع بماند، بلكه آن را صرف توسعه كشت م ميگذار ينم

 !»ميده يم

خشك بر مشكالت فائق  يليخ يكشورها: «ديگو يم ايخشك دن يدر كشورها يآب تيريبا اشاره به مد او

مانند  يو اقدامات يزير فارس كه به اندازه ما آب نداشتند، اما با برنامه جيخل يجنوب يآمدند؛ مثل كشورها

اما ما با وجود  شدند، ليبه صادركننده آب تبد يكردن آب توانستند مشكالتشان را حل كنند و حت نيريش

 يبرا يا برنامه چيو ه ميچند دهه آب مصرف كرد يط محابا يب م،يكه داشت يخوب اريبس يمنابع آب

كه وجود دارد، كماكان  يتيبه رغم ممنوع ري. ما در دل كوميمصرف نداشته و ندار تيريو مد نيگزيجا
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است و  ياز متوسط كشور شتريدرصد ب 146سبزش  يما سرانه فضا يريكو ي. شهرهاميكار يبرنج م

ادامه  م،ياست كه اگر اصرار بر آن داشته باش ياشتباهات نهاي. اميداث كرداح ريبر را در دل كو آب عيصنا

 » از ابهام قرار خواهد گرفت. يا از نقاط كشور در هاله يليدر خ اتمانيح

 

 مقصر است! ،يمياقل راتيي: تغياريچهارمحال و بخت يعامل شركت آبفا ريمد

 يهم درباره راهكار برا ياريو بختعامل شركت آب و فاضالب چهارمحال  ريمد ،يمحمد احمدرضا

 يبارش و كم ياز خشكسال يمسئله ناش نيمتأسفانه ا: «ديگو يم» جوان«چشمه كوهرنگ به خبرنگار  ياياح

زاگرس  يعيطب يها خچاليچشمه كوهرنگ از « :دهد ياو ادامه م» .ديآ يبر نم يكار ياست و از عهده كس

 كننده هيمنابع تغذ ها، يو كاهش بارندگ نيو گرم شدن كره زم يمياقل راتييكه با توجه به تغ كند يم هيتغذ

در « :دارد ياظهار م يمحمد»  است. كرده دايكاهش پ زيمسئله، آب آن ن نيرفته و به دنبال ا نيچشمه از ب

و بعد از استان  افتيبه شدت كاهش  يندگبار ،ياريدر استان چهارمحال و بخت 1400و  1399 يسال آب

 تيقرار گرفتن در وضع يعني نيو ا ميدر رده دوم قرار گرفت ،يكاهش نزوالت جو ثيكرمانشاه از ح

كاهش  نيا يفيبود، اما از لحاظ ك ها يبارندگ يكم زانياز جنبه م ني. اينوع خشكسال نيدتريشد

 » و به صورت باران بود. فتاديصورت برف اتفاق ن به زشيهمراه شد و ر يبارندگ ميرژ رييبا تغ يبارندگ

به  ياريمنطقه چهارمحال و بخت يتوپوگراف« :ديافزا يم ياريچهارمحال و بخت يعامل شركت آبفا ريمد

و به  شود يبه صورت روان آب خارج م ياز حوزه بارندگ عاًياست كه بارش به صورت باران سر يا گونه

اتفاق در كنار  نياها نخواهد داشت.  چشمه ايآبخوان  هيدر تغذ يو سهم شود يهمجوار وارد م يها استان

در فصل زمستان نداشته باشد و در فصل بهار و  يكاف هيبرف ما تغذ ريباعث شد كه ذخا نيزم شيگرما

 نيكوهرنگ از ب يبايآب چشمه ز يخروج جهيشود. در نت شتريب ها خچاليسرعت ذوب شدن  زيتابستان ن

 اياست  بوده ينيب شيقابل پ نگخشك شدن آب چشمه كوهر ايسؤال كه آ نياو در پاسخ به ا» است. رفته
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 ياتفاق نيچن ريسال اخ 80دارند و حدوداً در  اديكه بزرگان ما به  ييها در طول زمان« :ديگو ينه، م

چشمه كوهرنگ افتاده و  ياتفاق برا نيسال ا كيحدود  يو ط جادشدهيا مياقل رييتغ لي. به دلاست فتادهين

 » است. نبوده ينيب شيقابل پ

چشمه و خشك كردن  ريها در مس بر حفر تونل ياز كارشناسان مبن يبه اظهارات برخدر واكنش  يمحمد

 نكهي. ضمن استياظهارات مشخص ن نيا يعلم يمبنا« :دارد ياظهار م يانسان يها يآب آن با دستكار

. به ستيچشمه ن نيا ريدر مس شوند، يها كه مقصر خشك شدن آب چشمه كوهرنگ مطرح م تونل ريمس

 » است. ها خچاليو ذوب شدن  ها يكاهش آب چشمه، كاهش بارندگ يامل اصلمن، ع دهيعق

 يساخت باشد، ول بر اثر عوامل انسان ديچشمه مروار رينظ ييها گفته او ممكن است خشك شدن چشمه به

در  ياريچهارمحال و بخت يعامل آبفا ري.مدكند يموضوع صدق نم نيدر خصوص چشمه كوهرنگ ا

 مهچش ديفصل با نيدر ا« :ديگو يم م،يا قدر افت آب در چشمه كوهرنگ داشتهسؤال كه چ نيپاسخ به ا

چشمه كمتر از  تيكه در حال حاضر كل ظرف داشت يآب م هيبر ثان تريهزار ل ايمتر مكعب  كيكوهرنگ 

درباره مشكالت  يمحمد»است.  چشمه، خشك شده نياز آب ا يمياز ن شياست و ب هيبر ثان تريل 400

با روند  مهچش نيو ا فتدياتفاق ن ياگر بارندگ« :كند يم حيدن آب چشمه كوهرنگ تصراز خشك ش يناش

 يبا مشكالت آب ياريروستا در استان چهارمحال و بخت 34برود شش شهر و  شيشكل پ نيبه هم ييرايم

 » مواجه خواهند شد.

 

 !ميباران بخوان يدعا

 يآب شرب شهرها و روستاها نيتأم نيهمچنآب چشمه و  ياياح يشده برا دهيشياند داتيدرباره تمه او

اما  ميباران متوسل شو يبه دعا ديبا ها، خچاليرفتن  نيچشمه با توجه به از ب ياياح يبرا« :ديگو ياستان م

شهرها  نيگذر از بحران در ا هاند ما برنام مواجه شده يكه با تنش آب ييآب شهرها و روستاها نيتأم يبرا
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آب جبران  يكسر نيكنند تا ا ييجو صرفه دياست. البته مردم هم با شده ينيب شيپ نيگزيو منابع جا ميدار

آب شرب از چشمه و  كننده نيبه دنبال منابع تأم ديبا« :دهد يادامه م يمحمد. »ميشود و از بحران عبور كن

از  يپروژه بلندمدت است. البته در بخش كي نيكه ا ميباش ها هنهرها و رودخان ،يچاه به منابع آب سطح

 يشود، مابق دهيبه آن بخش يشتريسرعت ب ديانجام شده و با ياقدامات ،يرفع مشكالت آب ياستان برا

 » .رديدر دستور كار قرار بگ ديبا زيمناطق ن

آب  نيكه با مشكل تأم يبه مناطق يدرباره نحوه آبرسان ياريعامل آب و فاضالب چهارمحال و بخت ريمد

كه از آن  ميداشت 1400در تابستان  يآب شرب، تنش آب نيدر بحث تأم« :دارد ياند، اظهار م مواجه شده

بوده و از دست  مهكه منابع آنها به صورت چش ميرو شد روبه يخشك با مشكالت زيي. در پاميعبور كرد

. اما در ميكن يم يو با تانكر آب رسان ميدار اريس يروستا در سطح استان آبرسان 53رفته است؛ در 

 يريگيمسئله از آنها پ نيا ديامر وزارت صنعت است و با يمتول ع،يمربوط صنا يبخصوص مشكالت آ

 » شود.
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خبرگزاري همشهري  – هياروم اچهيدر ياياح يآب برا ينيرزميز يها لزوم بهبود سفره

 09/08/1400آنالين مورخ 

 

 دارد. يحالت ممنوعه و بحران هيدر اطراف اروم ينيزم ريز يها و كمبود آب سفره نيزم فرونشست

 دهيرس رياخ يا حالت خود درساله نيتر يبه جد هياروم اچهي، كمبود آب در نيآنال يبه گزارش همشهر

بحران تنها   نيا يدهند ول يهم خبر م يآت يها در ماه اچهيكامل در ياست و كارشناسان از احتمال خشك

 اچهياطراف در در  نيزم يو بحران ديشود و مشكل فرو نشست شد ينم يمنته هياروم اچهيدر يبه خشك

 مطرح است. اچهياستان هم به دنبال خشك شدن در يها و دشت هياورم

 نهيزم نيدر هم يغرب جانيآذربا يا نطقهشركت آب م ينيرزميز يها آب يو تعادل بخش ايگروه اح سيرئ

 يها استان خبر داده و گفت:  اضافه برداشت از چاه ينيزم ريز يسفره ها ياياح يبرا يزياز لزوم برنامه ر

و خشك شدن  ينيزم ريز يما بوده و موجب بحران در سفره ها يدر استان موجب نگران رمجازيمجاز و غ

 شود. يم هياروم اچهيدر شتريب

و  هيدر استان شامل دشت اروم ينيرزميز يها از نظر آب يدشت ممنوعه و بحران 2ادامه داد: يعاشور اسري

 سلماس وجود دارد.

 يفيك زين هيمطرح است  و دراروم يسلماس به صورت كم  ينيزم ريز يكرد:  بحران سفره ها انيب يو

 آمده است. نيهم پائ هياروم ينيزم ريز يآبها تيفيكه ك ياست به نحو

افزود: ساالنه  يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه ينيرزميز يها آب يو تعادل بخش ايگروه اح سيرئ

با كاهش تراز  زيمتر ن 18و  شود يحوضه ثبت م نيدر ا ينيرزميمترمكعب كاهش آب ز ونيليحدود پنج م

 .ميمواجه شده ا

سفره ها صورت گرفته و  نيآب به انفوذ  ه،ياروم اچهيآمدن تراز در نييكرد: به علت پا انيب يعاشور
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 بوده و عواقب بلند مدت دارد. يكارشناس يآب را به مخاطره انداخته كه موضوع تيفيك

 يبرا يسطح يها آب تيريمد ه،ياروم اچهيمعضل در نيو همچن ها ياظهار كرد:با كاهش بارندگ يو

 هم متوقف شود. نياست تا فرو نشست زم يضرور اچهياختصاص حق آبه در

 ياز آب ها يآب كشاورز نيبه فكر تام ديبا  هياروم اچهيحق آبه در نيمسئول ادامه داد: همزمان با تام نيا

 يايتوان به اح يصورت است كه م نيمتوقف شود و تنها در ا قيعم يهم بود تا حفر چاه ها  يسطح

 بست ديام اچهيآب و نجات در ينيزم ريز يسفره ها
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 - كشور چقدر آب دارند؟ يها آب/ سد يعرضه و تقاضا يناتراز تيشهر در وضع 304

 09/08/1400خبرگزاري ميزان مورخ 

 

 اند. شده يتنش آب طيكشور گرفتار شرا يها درصد از شهر 20 دهد يمنابع آب نشان م تيريمد طيشرا يبررس

موثر و  ينبود حكمران ريآب كشور در حال حاضر تحت تاث طيفارس نوشت: شرا _ زانيم يخبرگزار

 .كند يبه وجود آمده با بحران دست و پنجه نرم م يها يخشكسال نيهمچن

 تيبا وضع يقيتطب چيموضوع ه نيمردم، توجه به ا يكنون يتوجه به ارزش محدود آب در زندگ با

 دهيمسئله و مشتركان د نيا انيمتول نيمسئله مهم در ب نينسبت به ا يتوجه يب يموجود ندارد و نوع

 .شود يم

 
 

 يتنش آب تيشهر كشور در وضع 304

 64قرمز قرار دارند،  تيدر وضع يشهر از منظر تنش آب 101شهر كشور،  1368حال حاضر از مجموع  در
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 را تجربه كنند. يزرد تنش آب تيحضور در وضع زيشهر ن 139هستند و  ينارنج تيشهر در وضع

اصفهان، خرمشهر،  ريمهم كشور نظ يها از شهر يمراكز استان و برخ يفعل طيآمار در شرا نيهم يمبنا بر

 يناتراز يبه معنا يتنش آب تيآبادان، اهواز، زاهدان، مشهد، همدان، كرمانشاه، سنندج و كرمان در وضع

 آب مواجه هستند. يقاضاعرضه و ت

 

 سال 20نفر در طول  ونيليم 90 ازيمعادل آب مورد ن ينيرزميآب ز يكسر

 يها منبع آب 2آب به طور عمد از  نيمسئله است كه ا نيا انگريآب مشتركان ب نيمنابع تام قيدق يبررس

آن  انگريبكشور  ينيرزميآب ز تيوضع يرو بررس ني. از اشود يم نيتام ينيرزميز يها و آب يسطح

است.  دهيمتر مكعب رس ارديليم 130در حال حاضر به  ينيرزميمخازن آب ز يتجمع ياست كه كسر

منابع  نيحجم از آب معادل تام نيا م،يمخازن بهتر است بدان يعدد افت تجمع زانيگرفتن حس از م يبرا

 سال است. 20نفر به مدت  ونيليم 90به  كيشرب نزد

 نيو ا رسد يمتر م 25كشور به  ينيرزميآب ز يها ساله سفره 50 يراز تجمعمتوسط افت ت گريعبارت د به

 .شود يمتر برآورد م 0,5از  شيافت تراز به طور متوسط هر سال ب

 

 كشور چقدر آب دارند؟ يها سد

ندارند و كاهش  يمناسب طيشرا يخشكسال ريتحت تاث زين يمنابع آب سطح ،ينيرزميز يبر منابع آب عالوه

 كرده است. كيرا به محدود بحران نزد رانيا يها سد رهيكشور ذخ يها آب سد يمحسوس ورود

 انگريآب شرب نقش دارند، ب نيكشور كه در تام يها از سد ياطالعات برخ ياساس بررس نيهم بر

 يدر سال آب انيو ن لي، استقالل و شم4 مهيچاه ن ،يسد دوست 4مثال  ياست. برا ياسفبار اريبس طيشرا

 اند. مواجه شده يدرصد 90از  شيگذشته با كاهش ب يه سال آبنسب ب يجار
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كننده آب در مركز كشور در سال  نيمنابع تام نياز مهمتر يكيرود به عنوان  ندهيسد زا گريد يسو از

 آب داشته است. يگذشته ورود يدرصد كمتر از سال آب 50 يجار يآب

قابل توجه حجم  هيتخل نهيزم يجه به خشكسالنامنساب برداشت آب با تو يها مسئله در كنار الگو نيهم

آب شرب نقش دارند، با مسئله  نيسد كشور كه در تام 17راستا،  نيها را فراهم كرده است. در هم سد نيا

 شده است. هيلها تخ سد نياز مخازن ا يمياز ن شيمواجه هستند و ب يدرصد 50از  شتريب هيتخل

 87 زيرود ن ديمخزن مواجه شده و سد سف يدرصد 82از  شتريب هيرود با تخل ندهياساس، سد زا نيهم بر

 .نديب يم يخود را خال تيدرصد از ظرف

 

 
مخزن  تيبا ظرف تختيكننده آب شرب پا نيتام يها سد نياز مهمتر يكيبه عنوان  انيسد لت نيهمچن

 مواجه شده است. يدرصد 56 يخال

به عبارت  شود، يست كه كمتر به آن پرداخت مسد مسئله حجم مرده ا تيظرف نييقابل توجه در تع نكته
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 مانده يحجم باق يعني ني. استين هيقابل تخل يفن لياز حجم آب پشت سد به دال يبخش قبل توجه گريد

باشد،  داشتهآب  تيدرصد ظرف 50به  كينزد يو چه بسا سد ستياستفاده آب ن زانيم يموجود به معنا

 ه نباشد.متعدد قابل استفاد ليآب به دال نياما ا

منابع  يكنون تيكشور، موقع ينيرزميو ز يسطح يمنابع آب تيوضع رامونيذكر شده پ طيتوجه به شرا با

 يبا مشكالت قابل توجه زيآب شرب مردم ن نيممكن است تام يشده و حت دهيچيآب كشور به شدت پ

 مواجه شود.

 
 

 بحران به فرا بحران ليتبد نهيموثر زم يحكمران خال

عرضه منابع  نهيزم يخشكسال كهيزمان عتايمنابع آب است. طب تيريمسئله مد طيشرا نيامل در اقابل ت نكته

 نيمكعب از ا متر ياز گذشته حساب سانت تر قيدق ديبا يمنابع آب تيريمد كند، يرا با مشكل مواجه م يآب

 ستور كار قرار دهد.را در د ادهاستف نيبهتر يبرا يزير را داشته باشد و به دنبال آن برنامه اتيح عيما
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حوزه  نيدر ا قيدق يزير موثر در حوزه آب سبب شده تا نه تنها شاهد برنامه يخال وجود حكمران متاسفانه

مختلف  زيآبر يها مثال در حوضه يشود. برا دهيحوزه د نيدر ا زين يتيريمد يولنگار يبلكه نوع م،ينباش

 يها طرح رد،يگ رارق ياز حد مورد بررس شيمصرف ب ليمصارف و دال قيدق ييشناسا نكهيا يبه جا

 نهيبلكه زم كند، يدر دستور كار قرار گرفته كه نه تنها به حل مشكل كمك نم بر نهيبدون مطالعه و هز

 .كند يشدن مسئله را فراهم م تر دهيچيپ

 

 شود يم تر دهيچيآب پ نيتام طيموثر آب مستقر نشود، شرا يحكمران

كه  رفته شيپ ييبه سو يمياقل طيكشور و شرا يآورد آب زانيآن است كه ممسئله  نيقابل تامل در ا نكته

حوزه،  نيغلط در ا مينامطلوب وجود ندارد و هر تصم تيريمد ستمياستقرار س يبرا طيشرا گريد

 در مدت زمان كوتاه با خود به همراه خواهد داشت. يبازخورد منف

در  ينيرزميو ز يموثر آب سطح يحكمران يها مدلاستقرار  م،يتا بدان شود يمسئله سبب م نيبه ا توجه

 يمياقل طيبا توجه به شرا ديساختار با نيتر بوده و ا آب كشور واجب نيتام يحال حاضر از نان شب برا

 شود. يساز ادهيپ

از فرا  يريجلوگ رد،يكشور قرار گ يآب رانيسمت در دستور كار مد نيكه حركت به ا يطيشرا در

گذشته در دستور كار قرار  تيريمد يها كه مدل يطيخواهد شد، اما در شرا ايمه هنديآب در آ يها بحران

 دست و پنجه نرم خواهد كرد. يدشوار اريو بس دهيچيپ طيكشور با شرا رد،يگ
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 230 اريو شهر 180فرونشست ساالنه در تهران  برآورد؛ اعالم شد سنايوگو با ا در گفت

 09/08/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – افزار رمبه نقشه مخاطرات با ن ي/دسترسمتر يليم

 

 230 اريشهر متر، يليم 180كشور نرخ فرونشست در تهران  يداربر سازمان نقشه يگفته معاون امور فن به

زمان  يآزاد دانيبه م دهيپد نيمخاطرات ا دنيدر سال است و تا رس متر يليم 200 نيو ورام متر يليم

 .ميندار ياديز

دارد كه  ينيرزميمترمكعب افت آب ز ونيليم 150آمارها، تهران ساالنه  نيطبق آخر سنا،يگزارش ا به

 يها مترمكعب مربوط به دشت ونيليم 40و  "نيدشت ورام"مترمكعب آن مربوط به  ونيليم 80حدود 

 يا ونهدر سال گزارش شد به گ متر يسانت 26 نيدر دشت ورام نياست. نشست زم "اريشهر"و  "تهران"

 اند. ها كج شده فرونشست نيبرق هم به خاطر هم يها دكل يكه برخ

 كه نيبر ا ديبا تاك يراه، مسكن و شهرساز قاتيمركز تحق يشناس زلزله مركز ريمد ،يالله تيب يعل دكتر

در زون فرونشست جنوب و جنوب غرب تهران قرار دارند،  "شورآباد"،"زكيكهر" رينظ يتيمراكز جمع

 ميمواجه نشستفرو دهيبا پد يدر حال "آباد نيمع" يروستا يو در حوال نيجنوب ورام يگفت: در اراض

 رخداد قرار دارند. نيمنطقه در معرض مخاطرات ا نيدر ا يو سه خط بزرگ فشار قوآهن  كه خطوط راه

 متر يليم 310ساالنه  اريكه دشت شهر يوجود دارد، به طور يبه شكل حادتر اريمشكل در دشت شهر نيا

 .رود يدشت ركورددار فرونشست در تهران به شمار م نيا رسد يو به نظر م كند ينشست م

كشور در معرض  يها دشت هيكل بايكشور تقر يبردار سازمان نقشه يجمور، معاون فن ييحيگفته دكتر  به

 است.  يكشاورز يها مربوط به اراض دشت نيقرار دارند و اكثر ا نياز فرونشست زم يمخاطرات ناش

اشاره كرد كه به گفته دكتر جعفر  ياستان خراسان رضو يها به دشت توان يها م دشت نينمونه بارز ا از

در پنج دشت  نيفرونشست زم دهيشمال شرق كشور پد يمعدن و اكتشافات يشناس نيزم ركليمد ،يطاهر
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در بخش  ريظرف دو دهه اخ يخشكسال دهيباره گفت: تداوم پد نياستان ادامه دارد و در ا نيا يبحران

 دهيوع پدموجبات وق ينيرزميز يها آب از سفره هيرو يبرداشت ب نيسو و همچن كياز كشور از  يعيوس

 فراهم كرده است. زيحاصلخ يها از دشت ياريرا در بس نيفرونشست زم

 ريو سا يارتباط يها ها، راه ها، پل شكست در ساختمان جاديا ز،يحاصلخ نيخشك شدن زم ،يطاهر

شد: به منظور ارائه برنامه  ادآوريها نام برد و  ها را از عواقب فرونشست دشت فروچاله جاديها و ا سازه

 يها در دشت شستفرون شيپا"را با عنوان  يا پروژه 1395سال  ن،يفرونشست زم تيريمد يبرا يردكارب

 .ميكرد ييمخاطره اجرا نينشست و نقشه خطر ا زانيم يبند نقشه پهنه هيبا هدف ته "يخراسان رضو

 2ه از طبق مطالعات انجام شد كه نيا انيشمال شرق كشور با ب يمعدن و اكتشافات يشناس نيزم ركليمد

مربع در محدوده فرونشست قرار  لومتريك 100حدود  "دشت مشهد"مربع مساحت  لومتريك 718هزار و 

 وجوداز نظر  "بردسكن"به عمل آمده در حال حاضر دشت  يها يشد: بر اساس بررس ادآوريدارد، 

نرخ  از نظر "شابورين"و دشت  يشده در مناطق مسكون جاديا يها شامل درز و شكاف يعوارض سطح

 حالت قرار دارند. نيتر ياستان در بحران يپنج دشت بحران نيدر ب نيفرونشست زم يباال

و  "نيجو" يها برخوردار است، دشت يبحران تياز وضع "مشهد"اضافه كرد: پس از آن دشت  يطاهر

شدن پردازش  يياستان قرار دارند كه پس از نها نيفرونشست در ا زانيم يبعد يها در رده "خواف"

 منتشر خواهد شد. كينزد ندهيآن در آ جهينت يدانيها و كنترل م ادهد

 

 فرونشست در تهران

 يانداز با اشاره به راه سنا،يوگو با ا كشور در گفت يبردار سازمان نقشه يجمور، معاون فن ييحي دكتر

 كي و فقط ميدار GNSS ستگاهيا 146در كشور، اظهار كرد: در كل كشور تنها  GNSS يها ستگاهيا

از  شيفرونشست ب رضو در مع زيخ زلزله تخت،ياست كه پا يدر حال نيآن در تهران قرار دارد و ا ستگاهيا
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مورد  زين ريچند سال اخ يامكان فعال شدن دماوند ط لرزه نيدر سال است. عالوه بر زم يمتر يسانت 20

 كشور قرار گرفته است. يبردار توجه سازمان نقشه

 نيا يدر مناطق فرونشست واقع هستند و مؤلفه ارتفاع زين ستگاهيا 12تا  10اضافه كرد: حدود  يو

 در حركت است. نييبه سمت پا ها ستگاهيا

 فرونشست در كشور قرار دارند دهيپد ريتحت تاث GNSS يدائم يها ستگاهيا

 
 

ونشست مواجه فر دهيكشور با پد يها همه دشت بايكه تقر نيبر ا ديبا تاك يبردار سازمان نقشه يفن معاون

 ژهيو نرخ فرونشست در تهران مربوط به جنوب و جنوب غرب، جنوب شرق به نيشتريهستند، ادامه داد: ب

كه از  يا گونه هفرونشست در تهران در حال گسترش است، ب دهيو قرچك است و پد نيدر مناطق ورام

 بزرگراه آزادگان فرونشست به داخل شهر تهران نفوذ كرده است.  يسو
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فرونشست قرار  ريتهران تحت تاث 20و  19، 18، 17فرونشست مناطق  دهيبر اساس گسترش پد ،يگفته و به

 نفوذ كند. يآزاد دانينمانده است كه فرونشست به م يزيدارند و چ

 
 200 نيدر سال، ورام متر يليم 230 اريدر سال، شهر متر يليم 180نرخ فرونشست در تهران را  ،يو
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در سال عنوان كرد و گفت:  متر يليم 112 رجانيدر سال و س متر يليم 127رند كرمان در سال، ز متر يليم

 است: ليمختلف كشور به شرح ذ يدر شهرها نينرخ فرونشست زم

 

 
 

فرونشست از سمت بلوار آزادگان به سمت شهر تهران در حال گسترش  دهيپد نكهيبر ا ديبا تاك جمور،

ضمن آنكه  م،يندار ياديزمان ز يآزاد دانيبه م دهيپد نيطرات امخا دنيخاطر نشان كرد: تا رس  است،

الزم است  وفرونشست مواجه هستند  دهيسبز رنگ فرونشست مشخص شده، با پد يكه نواح ليدر نقشه ذ

 نشود. ليتا مناطق سبز رنگ به قرمز رنگ تبد رديالزم صورت گ يها كنترل
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 آورده شده است: ليذ در نقشه نيفرونشست در ورام تيوضع ،يگفته و به

 

 )1395تا  1394و پاكدشت (از  نيدر ورام نيفرونشست زم نقشه
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 فرونشست در البرز ديجد نقشه

 
 

خبر داد  ليچون فرونشست و س يمخاطرات تيوضع نيبه آخر يدسترس يبرا يافزار نرم يساز ادهياز پ يو

و  ليفرونشست، س يها ر مانند نقشهمد نظ يها برخط نقشه شيافزار نما نرم نيا هيو گفت: هدف از ته

اتصال به شبكه  قياز طر يگريو د ليفا يبا معرف يكيافزار به دو صورت  نرم نيموارد مشابه است. در ا

 داشت. يمربوط دسترس يها به نقشه توان يم
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برخوار -آبخوان دشت اصفهان گريسال د 9 تا :يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيعضو ه

 10/08/1400برگزاري ايسنا مورخ خ – شود يم هيتخل

 

 هيخلكامل آبخوان را به منزله ت هياصفهان تخل يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتي/اصفهان عضو هسنايا

برخوار، -آبخوان دشت اصفهان هيبرخوار دانست و گفت: در صورت عدم تغذ-در دشت اصفهان يزندگ

 خواهد بود. 1416تا  1409 يسال ها نيآبخوان ب نيكامل ا هيزمان تخل

رود با اشاره به حفر  ندهيزا زيفرونشست در حوضه آبر دهيدرباره پد سنايوگو با ا در گفت يناد بهرام

آب در دشت اصفهان برخوار، اظهار  هياصفهان و تداوم تخل ياه ثبت شده در محدوده شهرحلقه چ 3600

 176 صيتخص دم، ع1379رود از سال  ندهيمداوم زا انينامناسب آبخوان به سبب عدم جر هيكرد: تغذ

 ونيليم 90تا  80انتقال ساالنه  ،يبارندگ زانيو كاهش م يمتر مكعب حقابه ساالنه تاالب گاوخون ونيليم

مترمكعب بدون انجام الزامات  ارديليم 2 يبيتقر زانيرود به خارج دشت به م ندهيمتر مكعب آب زا

و در  ينيرزميز يآب ها سطحرود همچون تونل سوم كوهرنگ و ... موجب افت  ندهيآب به زا يورود

 نيتام د،يتول ،يبه كشاورز بيآس ست،يز طيمح بياز جمله تخر يا دهيسبب بروز مشكالت عد جهينت

 در دشت خواهد شد. يتداوم زندگ دينشست گسترده و تهد ،يدنيآب آشام

و  يانيدرشت دانه م ،يفوقان زدانهير هيشامل سه ال شتريبافت خاك دشت اصفهان كه ب نكهيا انيبا ب يو

شود،  يانجام م نيريز زدانهيو از ر قيعم ياست، گفت: برداشت آب توسط چاه ها نيريدانه ز زير

زلزله  ،سبب فرونشست نيو مداوم در حال وقوع است و به هم يجيفرونشست به صورت تدر كهيدرحال

 شود. يم دهينام زيخاموش ن

 هيو تخل ينيرزميز ياصفهان (خوراسگان)، برداشت آب ها يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيعضو ه نيا

 يد و افزود: عوامل مختلفعوامل فرونشست برشمر نيشتري(آبخوان) را از ب ينيرزميآب از مخازن آب ز



   

 

 

76 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

وارده به  بار يبه عبارت رانيا يفرونشست شود، در دشت ها اي عيشكل در سطح وس رييتواند سبب تغ يم

 است. ينيرزميز يگردد همان افت آب ها يشكل خاك م رييخاك كه سبب تغ

مان است؛ به مرور ز ايو  يبه صورت آن يشكل خاك تحت اثر بارگذار رييادامه داد: نشست و تغ يو

 ده،يپد نيشود و ا يم دهيدشت رخ دهد فرونشست نام ايشهر  كيمثل  عيگستره وس كياگر نشست در 

 و ... است. البيهمانند زلزله، آتشفشان، س يشناس نيمخاطره زم كي

 

 كاهش منافذ خاك است جهيشدن دشت در نت يالبيس

 ،ييربنايز ساتيكل به تمام سازه ها، تاسش رييتغ لينشست گسترده سبب تحم نيا نكهيبا اشاره به ا يناد

بر عملكرد  نكهيحمل و نقل و ... خواهد شد، اظهار كرد: اثرات مخرب فرونشست عالوه بر ا يها انيشر

 ريبرگشت پذ كاز اثرات آن همچون كاهش منافذ خا يتمام سازه ها اثرگذار است بخش قابل توجه

 .ستين

خاك و عدم جذب باران و  يرينفوذپذ زانياهش مخاطرنشان كرد: كاهش منافذ خاك سبب ك يو

مصالح  يآن وقوع ترك در سازه ها جهيكه نت ادينشست ز ليشود، به سبب تحم يشدن دشت م يالبيس

به سبب داشتن ترك  يميقد يسازه ها ياست تاب آور ديمقاوم جد يو بروز چرخش در سازه ها ييبنا

مختل  يدر فاصله درز انقطاع لرزه ا رييچرخش و تغبه سبب  ديجد يسازه ها يلرزه ا حيصح ردو عملك

 خواهد شد.

 يآب ها هيرو يبه برداشت ب يتوجه يب نكهيا انياصفهان با ب يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيه عضو

مورد آن فرونشست و  كياست كه  يآبخوان، استقبال از تمام خطرات احتمال هيو عدم تغذ ينيرزميز

 نيزم ردهاست، افزود: در صورت نشست گست نيزم ريو ز نيزم ير گرفته روقرا يبه همه سازه ها بيآس

راه آهن،  ،يارتباط يراه ها ،يخيتار يهمانند ساختمان ها، سازه ها نيزم يواقع بر رو يهمه سازه ها
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همانند تونل ها، قطار  ينيرزميز يانتقال آب، خطوط انتقال برق و سازه ها يفرودگاه، نهرها، كانال ها

 يدر سازه ها كهيدرحال گرفت،نشست قرار خواهند  ريانتقال گاز تحت تاث يفاضالب، لوله ها ،يشهر

 يدر برخ يحت يتنش اضاف جاديانتقال آب، گاز و فاضالب فرونشست سبب ا يهمچون لوله ها ينيرزميز

 ينشت ممكن است به صورت يآن حت جهيلوله ها خواهد بود كه نت ياز حد توان و تاب آور شياز موارد ب

 گاز هم بروز كند.

شده و مشاهده  يريفرونشست اندازه گ زانيمناطق شهر با تفاوت م شتريدر ب دهيپد نيكرد: ا ديتاك يناد

 نيبنابرا رترند،يپذ بيبه لحاظ نوع ساخت و مصالح در مقابل فرونشست آس يميقد يكند و بناها يم

 مت سازه خواهد بود.از نرخ اختالف فرونشست و مقاو يخسارت وارده تابع زانيم

 

 رود در زمان مناسب ندهيآبخوان و زا ياياح لزوم

از خسارت منوط به بازگرداندن آب به آبخوان است، اما در گام نخست  يكرد: جبران بخش حيتصر يو

 هيتغذ يرود به عنوان منبع اصل ندهيآبخوان و زا يايتر متوقف كرد؛ اح عيآب از آبخوان را سر هيتخل ديبا

 ديبا ازيكه ن ژنيكسا ازمنديهمانند شخص ن استيدر زمان مناسب انجام شود، صحبت از اح ديباآبخوان 

به شخص  يهم كمك عيما ژنيصورت پس از مرگ، اكس نيا ريدر زمان مناسب پاسخ داده شود در غ

و به سبب حذف  ستيهم كار ساز ن انوسيرو پس از مرگ آبخوان، آب اق نينخواهد كرد؛ از ا

 بود. ميشترخواهيب بيو تخر البيخاك، شاهد س يرينفوذپذ

تاكنون با وجود  1361اشاره كرد و گفت: از سال  ينيرزميز يآب ها يمترمكعب ارديليم 3به كاهش  يناد

متر در سال در سطح آب  كيرود شاهد افت متوسط  ندهيآب زا يمقطع انيآبخوان و جر هيتغذ

 جيه هآبخوان، ب هيآب و عدم تغذ هيصورت تداوم تخلو در  ميبرخوار بوده ا -دشت اصفهان  ينيرزميز

 داشت. ميرا نخواه هياول طيوجه امكان برگشت به شرا
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از فرونشست به  ياديبخش ز نكهيبر ا دياصفهان با تاك يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيعضو ه نيا

 ريرگشت ناپذاز خسارت ب يريجلوگ يبرگشت است، افزود: برا رقابليشكل ماندگار و غ رييصورت تغ

 املك هيكرد؛ طبق محاسبات در صورت تخل يريآبخوان جلوگ شتريب هيتر از تخل عيسر ديفرونشست با

آباد  بينشست در منطقه حب متريسانت 181نقش جهان و  دانينشست در م متريسانت 46آبخوان شاهد 

قبل از وقوع به فكر عالج  دياها ب ييبه تمام سازه ها و دارا بياز آس يريجلوگ يبرا نيبود، بنابرا ميخواه

 واقعه بود.

 

 مسكن است نه درمان كي ديمنابع جد جاديا

مسكن است نه درمان و به  كيدشت  نيبا استفاده از انتقال آب ب ديمنابع جد جادياظهار كرد: ا يناد

انتقال آب از  بيترت نياست، به هم گريدشت به روش خشكاندن دشت د كيخشك شدن  قيتعو يعبارت

ن رخداد يدشت است همچنان كه شاهد ا نيا دنيدر خشك عيبه مفهوم تسر زيدشت ها ن ريدشت به سا نيا

 كي ازمنديدر مصرف ن رييدر دشت است كه تغ هيپس راهكار سخت، تعادل مصرف و تغذ ميتلخ هست

 يملنقشه راه حفاظت كوتاه مدت و بلندمدت از منابع  كي هيزمان ممكن در ته نيدر كوتاه تر يعزم مل

 يزندگ يدر روند كل رييتغ يمناسب برا يو صرف منابع مال ينيزم ريو آب ز يمهم همچون آب سطح

 است.

ها مربوط  بيشهر اصفهان، گفت: تمام آس يخيتار يوارده بر بناها يها بياستاد دانشگاه درباره آس نيا

 است. يخيتار يادر عملكرد بناه يجد ديتهد كيو مخاطره فرونشست به عنوان  ستيبه فرونشست ن

است،  نيمتصل به زم يقرارگرفتن تمام سازه ها ريبه مفهوم تحت تاث عيافزود: نشست در حد وس يناد

 كي ،يخيسازه تار كي ايباشد  يساختمان مسكون كيكند كه  ينم يتفاوت نيسازه متصل به زم نيبنابرا

 ريخاك ز هيال ريه ضخامت متغفرونشست با توجه ب زانيراه آهن؛ هرچند كه م كي ايباشد  يخيپل تار
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 ينامه ها نييبه سبب انطباق با آ زين ديجد يتواند متفاوت باشد و سازه ها يافت آب و ... م زانيسازه و م

 دارند. ييمصالح بنا يخيتار ينسبت به سازه ها يكمتر يريپذ بيآس د،يجد

دانست و اظهار كرد: نكته  برخوار-در دشت اصفهان يزندگ هيكامل آبخوان را به منزله تخل هيتخل يو

محدود است،  ينيرزميآب ز يساز رهيها سال ذخ ونيلياست كه حجم آبخوان با م نيا يو اساس ياصل

مصرف آب  زانيم ومترمكعب  ارديليم 4,5در آبخوان برابر  ماندهيآب باق يبيبا توجه با حجم تقر نيبنابرا

 1409كامل آبخوان  هيآبخوان، زمان تخل هيدم تغذمترمكعب در صورت ع ارديليم 512تا  311ساالنه برابر 

 خواهد بود. 1416تا 

 اصفهان سنايا يخبرنگار افتخار-مايراهپ حانهير
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خبرگزاري ميزان مورخ  –ي تا اثربخش نهيهز زانيها؛ از م ابر يطرح بارورساز

10/08/1400 

 

در  كيها به شكل كالس ابر يسال است كه بارورساز 10: حدود ديگو يها م ابر يطرح بارورساز يمجر

 است. بهشتيآبان تا ارد يها ماه نيب يبارورساز يزمان برا نيبهتر شود، ياجرا م رانيا

زا  باران يها است و ابر ريقرن اخ ميسال ن نيتر روزنامه خراسان نوشت: امسال خشك - زانيم يخبرگزار

كشور رنگ باران را  يها از استان ياريآسمان كشورمان آمده اند و ماه هاست كه بس يهم كمتر به مهمان

بر، چون  زمان يها نهيزشدن گ ييامسال باعث شده در كنار اجرا يو كم بارش يخشكسال نياند. هم دهيند

اندك  يها يجبران بارندگ يها هم برا ابر يو ... بارورساز يكشاورز يها چاه يانتقال آب، كنتور گذار

كه  نيبر ا يمبن يكشاورز يسازمان همبستگ رهيمد ئتيه سيروز گذشته رئ يها مطرح شود و صحبت

 .رديمورد توجه قرار بگ» بارور كرد شود يها را م نصف ابر«

كشور  يمترمكعب به حجم بارندگ ارديليم 80 انتو يها م ابر يكه با بارورساز نيا انيبا ب يالوند رضايعل

مورد  يمايكه حداقل هواپ يدارد در حال يبارورساز يبرا مايفروند هواپ كيكشور «اضافه كرد، افزوده: 

 »چهار فروند است. يبارورساز يبرا ازين

 نيد. با اده حيتوض شيطرح را برا نيتا ا دهد يوقت مالقات نم روين رياو اضافه كرده است كه وز البته

شان  يها توانسته اند به حجم بارندگ ابر يكه با بارورساز شرفتهيپ يها برخالف كشور رسد يحال به نظر م

 يبارورساز خچهيتار يگزارش در كنار بررس نياست. در ا فتادهياتفاق در كشور ما ن نياضافه كنند، ا

كشور درباره  يها ابر يمطالعات بارورو  قاتيتحق يمركز مل سيدر گفتگو با رئ ران،يها درجهان و ا ابر

رو  شيها در سال پ ابر يبارورساز يمركز برا نيا يها و برنامه رياخ يها در سال يبارورساز جينتا

 .ميا نوشته
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 ها ابر يبارورساز نهيشيپ

 يمصنوع ليتعد يبرا يبه دنبال كشف راه يدر موسسه باران مصنوع يدانشمندان روس 1932سال  در

خشك  خي لهيدر هلند به وس 1937ابر در سال  يبارور شيآزما نيشدند. نخست قيگرم تحقآب و هوا سر

توسط  اها ر ابر يبارورساز شيآزما »زنيفندا«به نام  يدانشمند آلمان كي 1942صورت گرفت. در سال 

 زيآم تين موفقكار چندا جهيها از شن و ماسه استفاده كرد، اما نت بارور كردن ابر يانجام داد. او برا مايهواپ

باعث » نقره ديدي« زير اريبس يها دكتر برنارد ونگوت كشف كرد كه بلور يالديم 1946نبود. در سال 

در  ريالنگمو نگيو ارو فريش نتس ني. در همان زمان وشوند يدر بخار آب م خي يها بلور ليتشك

 دكربنياكس يخشك (د خيها با  ابر يطرح بارورساز يرو كايآمر كيشركت جنرال الكتر شگاهيآزما

 .كردند يجامد) كار م

كرد و بعد از  قيها تزر در داخل ابر مايخشك را توسط هواپ خي لوگرميك 5/1حدود  يشيدر آزما فريش

ها به صورت  ابر يبارور 1950در حدود سال  بيترت نيبارش برف را مشاهده كرد. به ا قهيحدود پنج دق

جهان اجرا  يها كشوراز  ياريها در بس ابر يبارور يها پروژه تاكنون خيآغاز شد. از آن تار يفناور كي

 75از  شيهم اكنون ب يهواشناس يمنتشر شده از طرف سازمان جهان يها شده است. براساس گزارش

 نيها هستند. در ا ابر يبارور يفناور نهيدر زم ييو اجرا يقاتيتحق يها پروژه يكشور جهان در حال اجرا

 يدار مفصل و دامنه قاتيكه تحق شگاميبه عنوان دو كشور پ كايو آمر هيروس يها به كشور توان يم انيم

 اند، اشاره كرد. انجام داده نهيزم نيدر ا

 

 رانيها در ا ابر يبارورساز

تا  1353 يها سال يدر فاصله زمان ينيزم يها و ژنراتور مايها با استفاده از هواپ ابر يطرح بارور رانيا در

 نيجاجرود و كرج و همچن يها و كرج در رودخانه انيلت يها سد يآب رهيذخ شيزابه منظور اف 1357
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آن  ياثرگذار زانيم قتو چياجرا شد كه ه ركوهيدر ش ينيزم يها با استفاده از ژنراتور 1368ازسال 

ها  ابر يبارور يشروع و مركز مل يو علم يها به صورت اصول ابر يبارورساز 76نشد. اما از سال  يابيارز

انجام  هيروس يآب و هواشناس يموسسه رصدخانه مركز يهم پروژه با همكار 86تا  77و از سال  ليتشك

 CIOكه مخفف آن  ميداشت هيروس انهمشترك با موسسه رصدخ يشد. بعد از آن هم پنج دوره اجرا

ص متخص يرويو هم آموزش ن زاتيتجه ديو هم خر يموسسه هم انتقال فناور نيبا ا ياست. در همكار

در كشورمان به صورت مستقل انجام شده و  يبارورساز 86مورد توجه قرار گرفت. بعد از سال  يداخل

ها  ابر يبارورساز اتيبه فارس، عمل يجنوب خراسان يا شركت آب منطقه رعامليمد »يسرور«طبق گفته 

قط در دو سال و ف شده يها در كشور انجام م ابر يتوسط مركز بارورساز يخشكسال ريدر همه نقاط درگ

 نشده است. يياجرا رانياز ا يا نقطه چيمركز داشته، در ه نيكه ا يمشكالت ليگذشته به دل

 

 يبارش با بارورساز يدرصد 35تا  9 شيافزا

 يبارورساز يها نهيو هز زاتيتجه تياز وضع نيها و همچن ابر يتوقف بارورساز ليكه از دال نيا يبرا

كه  نيا انيبا ب يدي. سعميها رفت ابر يطرح بارورساز يو مجر سيرئ يديسع رضايبه سراغ عل م،يمطلع شو

در غرب  زيآم تيموفق اتيدر سال گذشته چند عمل«وقت متوقف نشده گفت:  چيه يبارورساز اتيعمل

 .»شود يم بيتكذ مينداشته ا يدو سال بارورساز شود يكه گفته م نيو ا ميداشت

 يسال است كه بارورساز 10حدود «ها گفت:  ابر يبارورساز يمل مركز يها تيها و فعال درباره برنامه او

انجام  بار كيبا توجه به بودجه هر دو سال  اتيعمل ني. اشود ياجرا م رانيدر ا كيها به شكل كالس ابر

 .»ماستيكه عمده بودجه مربوط به اجاره هواپ شود يم

 مايدو فروند هواپ 97و  96 يها تا سال نياز ا شيتا پ«افزود:  زاتيبودن تجه يميبا اشاره به قد يديسع

كنار گذاشته شدند، اما با كمك  ها اتياز عمل يفرسودگ ليكه به دل ميداشت اريدر اخت يبارورساز يبرا
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 يبارورساز ميصورت فعال قصد دار و امسال به ميا كرده زيرا از سال قبل تجه ييمايسپاه، هواپ يهوافضا

 »هم در غرب انجام شده است. ييها اتيكه عمل ميها را انجام ده ابر

 

 يبارورساز يزمان برا نيبهتر

آبان  يها ماه نيب يبارورساز يزمان برا نيبهتر«ها گفت:  ابر يبارورساز يزمان برا نيدرباره بهتر يديسع

را  ياتيوجود ندارد عمل يكه ابر يا كه در منطقه ستيمعنا ن نيبه ا ياست. البته بارورساز بهشتيتا ارد

سؤال  نياو در پاسخ به ا» شد. يبارندگ شيباعث افزا يباشد تا بتوان با بارورساز يابر ديداد بلكه با انجام

در  يبا توجه به درصد اثربخش«كرد، گفت:  ينيب شيپ توان يروش م نيو اندازه بارش را در ا زانيم ايكه آ

وجود داشته باشد  يا در منطقه ليس يبرا ياگر هشدار يعني ميهست يهواشناس يها هر پرواز ما تابع هشدار

 »شود. يدر آن منطقه انجام نم اتيعمل

 

 ها ابر يبارورساز نهيهز

ها گفت:  ابر يهر مترمكعب آب با روش بارورساز نيتام نهيها درباره هز ابر يطرح بارورساز يمجر

 ني. تأمشود يتا دو دالر برآورد م 5/0 نيهر مترمكعب ب يبرا يساز نيريآب در روش ش نيتأم نهيهز«

هر  يبرادالر  هزارم كيدرصد تا  كي يدالر و در روش بارورساز ميو ن كيسد، حدود  قيآب از طر

تر از  برابر ارزان 200برابر تا حداكثر  50ها حداقل  ابر يبارور ساز يعني يبه عبارت» مترمكعب است.

موجود و كشور  يرورمواد با زانيدر خصوص م نيهمچن يديآب شرب است. سع نيگرتاميد يها وهيش

ها  ابر يمواد بارورساز مياو توانسته  ميمواد ندار نيتام ياكنون مشكل بودجه برا«كننده آن گفت:  ديتول

 »شده است. رهيها ذخ مواد در انبار ،يسال بارورساز كياز مصرف  شيو ب ميكن يساز يرا بوم
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 هستند تيها در اولو استان كدام

 يها مثل نبود رادار ييها تيمحدود«هستند هم اظهار كرد:  تيدر اولوكه  ييها درباره استان يديسع

در شمال غرب و  نيهم يو برا كند يرا در آن مناطق كمتر م اتيعمل نيدر شرق امكان انجام ا يهواشناس

 اتيعمل 96-95 ياه البته در شرق كشور هم در سال م،يداشته باش تيفعال ميتوان يم شتريغرب كشور ب

 »بارش ثبت شده است. شيدرصد افزا 25-20و حدود  مياشتد يبارورساز

 

 يها بعد از بارورساز بارش يدرصد 35 شيافزا

 يما وقت«سال گذشته گفت:  10شده در  انجام يها تيصورت گرفته از فعال يها يابيدرباره ارز يديسع

كشور انجام  يها آن خارج از مركز و توسط مؤسسات و دانشگاه يابيارز ميده يرا انجام م اتيعمل

و  ميداشت شبار شيدرصد افزا 9ما  90-89 يها ها در شمال غرب كشور در سال آمار نيو طبق ا شود يم

بارش را  شيدرصد افزا 35اصفهان و استان قم تا  يدر تهران، مناطق مركز 94-93 اي 96-95 يها در سال

 .»ميا هم داشته
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 10/08/1400اري ايسنا مورخ خبرگز – شهرها خاموش پشت دروازه كالن لرزه نيزم

 

شود نامش به گوشمان آشناست. اگر تا چند دهه قبل درباره  يم ياست كه چند سال يا دهيپد فرونشست

داشت، اما حاال، با حساس شدن  يآن اطالع يستيدرباره چ يشد كمتر كس يفرونشست صحبت م

 شلرزه خامو نيزم نيشود كه با ا يم دايپ يكرده، كمتر كس جاديدر كشور ا نيكه فرونشست زم يطيشرا

شده و  كيكشور نزد يشود حاال به دروازه كالنشهر ها يخاموش كه گفته م يلرزه ا نيآشنا نباشد. زم

 آن هاست. نيدر كم

 يدر حال نيدر سال است. ا متريليتنها حدود چهار م نيفرونشست زم يناستاندارد جها سنا،يگزارش ا به

 ميكن يمتر فرونشست را در سطح كشور مشاهده م يسانت 25تا  18 نياست كه به گفته كارشناسان ساالنه ب

در باره  ستيهشدار ورفرونشست در كش ياست. عدد باال يباالتر از استاندارد جهان اريبس يعدد نيو ا

از آن به صدا درآمده  يه كه از زمان توجه به آن گذشته و حاال زنگ خطر مخاطرات ناشمخاطر نيا

 شود. يم دهياستان كشور شن 18آن در  يكه صدا ياست. زنگ خطر

تهران، اصفهان، مشهد و.. در  ياستان از جمله كالنشهرها 18كارشناسان حدود  ديجد يها اساس داده بر

 است.  نيدر آمار فرونشست زم شگامياستان تهران پ زين نيب نيدر افرونشست قرار دارند و  يمعرض جد

است كه  نيشود ا يدر كشور م نيفرونشست زم يآمار باال شتريهر چه ب تيكه موجب اهم يموضوع

 ريدب- ياله تيب يعل كهيهستند؛ به طور نيخطر فرونشست زم يساكن زون ها يونيليم 20 يتيجمع

فرونشست را كه   يمختلف يها خصوص اظهار كرده: در استان نير اد -يعيمخاطرات طب يكارگروه مل

و آثار آن مواجه شدند.  نياستان با مشكل فرونشست زم نينشان داده شد كه چند م،يكرد يريگيپ

در  ارياصفهان، تهران و كرمان بس ،يمثل خراسان رضو ييهستند كه استان ها ريدرگ يمختلف يها استان

ها در زون خطر فرونشست قرار دارند. به نظر  استان نيشهر از ا نيچند نيمچنمعرض خطر قرار دارند. ه
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 يها در زون يشهر تينفر از جمع ونيليم 20به حدود  كيبا توجه به نوع گسترش فرونشست نزد ديآ يم

نفر  ونيليم 20به آن توجه كرد.  دياست كه با يمسئله مهم نيمتفاوت واقع شدند. ا يها با نرخ يفرونشست

 ها قرار دارد. زون نيچهارم كشور در ا كيگفت كه حدود  توان ياست و م ياديد زعد

 18استان در  31شود كه از  يانجام شده نشان داده م يكه به صورت كشور ييها يبررس ،يگفته و به

 25شهر از تهران، 30شهر از استان اصفهان،  31 يها نيزم ني. همچنمياستان شاهد رخداد فرونشست هست

البرز،  يها دچار فرونشست شدند. در استان يشهر از استان خراسان رضو 24از استان كرمان و شهر 

 نيكه ا يآمار گريبر اساس د ني. همچنشود يها مشاهده م فرونشست نيو... ا يهمدان، مركز زد،يفارس، 

حال رخ  در يدشت در گسترده ا 600از  شياعالم كرده بود فرونشست در ب سنايتر به ا شيكارشناس پ

 دارد.  رقرا يو بحران ياضطرار طيدشت ها در شرا نياز ا يبرخ تيدادن است و وضع

گرفته نشده است معتقد است:  شيمقابله با فرونشست در پ نهيدر زم يدرست استيس نكهيدرباره ا نيهمچن او

 ياص و قابل لمسمقابله با فرونشست در كشور ما آغاز نشده و اقدام خ يبرا ييها استيمتأسفانه اتخاذ س

 ياراض يآب ازين ،يوكمبود نزوالت ج ،ياساس با ادامه روند خشكسال نيصورت نگرفته است. بر هم

آب  يها سفره يفشار رو شود، يآب م اديكه موجب هدر رفت ز ياريغلط آب يها ستميو س يكشاورز

كه محدود هم  ينيرزميز ياز آب ها يادياست كه آب ز يمعن نيفشار به ا نيشده است. ا شتريب ينيرزميز

توسعه  نيفرونشست زم نگونهي. اديآ يم نييپا شياز پ شتريب ينيرزميشود و سطح آب ز يهستند برداشته م

 شده است. كينزد زيبه بروز و ظهور عوارض خطرناك خود ن راياخ دهيپد نيكرده و ا دايپ يشتريب

 نيشتريدارند و ب يا گسترده ينيرزميب زآ يها كه سفره افتد ياتفاق م يعمدتا در مناطق نيزم فرونشست

ها در خصوص  ينيب شيدارند كه با توجه به پ ديتاك نيها در آن انجام شده است. كارشناسان بر ا برداشت

مصرف  شيو افزا ينيرزميممكن است با برداشت مجدد آب از منابع ز ميرو دار شيكه در پ يسال خشك

 . ميآب رو به رو شو
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باره معتقد است كه متاسفانه  نيدر ا زين -يبهشت ديدانشگاه شه يعلم ئتيه عضو- يديمر يعل دكتر

 توانند ياست و م زاليمنبع ال كي ينيرزميكه آب ز كنند يمسئوالن فكر م يمصرف كنندگان و حت يبرخ

و اگر  ددارن يتيظرف كيها  از آبخوان كيهر  كهيبه صورت نامحدود از آن استفاده كنند درصورت

 يي. او جا به جاروند يم نيخودشان هم از ب يحت شود يام شود نه تنها منجر به فرونشست متم تشانيظرف

باره اظهار كرده بود كه متاسفانه عطش  نيداند و در ا يم يآب بر از مناطق خشك را ضرور عيصنا

قرار است يبرا يخوب اريبسكه سواحل مكران منطقه  ستيدرحال نيندارد و ا يتمام يتوسعه در فالت مركز

 است. عيصنا نيهم

 يسو برخ كيآن است. از  يها رساختيكشور و ز دياز چند سو در حال تهد ن،يخطر فرونشست زم اما

كنند، چرا كه آرام، آرام ساختمان ها و  يم ريخاموش تعب يلرزه ا نيمخاطره را به زم نيكارشناسان ا

برابر  نينداز آن را چ يناش بيآس لرزه نيكند و در صورت وقوع زم يم زير يمراكز را دچار ترك ها

قرار دارد كه  يو فرهنگ يو اماكن باستان ييروستا يها طيخشت و گل در مح يبا بنا ييها كند. ساختمان

ها  موجب نامقاوم شدن ساختمان يو ترك خوردگ شوند يدچار شكاف و ترك م نيدر اثر فرونشست زم

 شود. هاساختمان  نيا بيجب تخرممكن است مو زيبا قدرت متوسط ن ييشده و زلزله ها

دانند، به  يلرزه م نيزم كياز  شتريمخاطره را ب نيا ياز كارشناسان اثر و ضرر اقتصاد گريد يبرخ اما

باره گفته بود، فرونشست وسعت  نيدر ا -يعيمخاطرات طب يكارگروه مل ريدب-ياله تيب يكه عل يطور

را  يفقط حالت مخرب كهبا زلزله  دهيپد نيا سهيدر مقارا دارد و كل كشور را در بر گرفته است و  ياديز

فرونشست هر روز و به  ني. همچنميشو يم دهيپد نيمتوجه گسترده بودن ا كند، يم جادينقطه ا كيدر 

تر از  قيعم يحت ياز نظر اقتصاد ژهياثرات به و نيا نيكند. بنابرا يم دايو مستمر ادامه پ يجيطور تدر

 لرزه خواهد بود.  نيزم

 ياست كه به صورت ناگهان ييها ها و شكاف به وجود آمدن چاله ن،يعوارض خطرناك فرونشست زم از
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بارز آن در  يكه نمونه ها شود يم جاديو مهم ا يرساختيها، محدوده شهرها، در مراكز ز در امتداد جاده

ها در  ساختمان متعدد يها درباره ترك خوردگ در رسانه زين يشده است و به تازگ دهيمختلف د يشهرها

 شده است.  ياريبس يمهم آن صحبت ها يها رساختياطراف آن و ز يها شهر اصفهان و شهرك

 ميكن ياز آنچه فكر م شيمخاطره ب نيكه ا ميابي يكالن تر به فرونشست و عوارض آن در م ينگاه با

لرزه  ني. زممياز  آن بردار يريدر جهت جلوگ يبلند يگام ها ديتر با عيشده و هر چه سر كينزد

دشت ها  رفتن نيو مهم، از ب يرساختيبه مراكز ز بيآس ن،يچاله ها در زم جادياز ا يخاموش، حوادث ناش

 نيبه ا وستهيو پ يا شهيكند كه اگر به صورت ر يم يادآوريبه ما  شياز پ شيموضوع را ب تيو .. اهم

 تيامن يو حت يو اقتصاد ياجتماع يكه بر زندگ ميشو يآن رو به رو م يموضوع نگاه نشود با چالش ها

 دارد و حاال زنگ خطر آن به صدا درآمده است.  ريكشور تاث ييغذا
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با كاهش  نيسرزم يداريناپا وبيمع كليس |استان با كاشت برنج  3در  نيفرونشست زم

 11/08/1400خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  –ي نيرزميز يها آب

 

با  نيها و فرونشست زم آبخوان دنيد بيدرخصوص آس ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان معاون

 هشدار داد. يراصوليغ يكشاورز

 
سازمان حفاظت  يانسان ستيز طيمعاون مح يشيمسعود تجر م،ينقل از تسن به نيآنال يگزارش همشهر به

مواجه هستند،  يآب يمانند استان فارس كه با بحران ب يدر مناطق يكار درباره ادامه روند برنج ستيز طيمح

استان كشت  نيمتمركز بود و در ا ميو د يكشت آب يرو اريبس ميبود كه از قد يا گفت: فارس منطقه

استان صورت گرفته و منابع آب را  نياز برنج در ا يا . در حال حاضر كشت گستردهمينداشتپرمصرف 

 گسترده است. اريها كشت برنج بس در استان خوزستان و اصفهان طبق گزارش ي. از طرفكند يمصرف م

با كاشت  نيبردن سرزم نيبا دست خودمان، در حال از ب ،يشكلِ كشاورز نيگفت: ما به ا يشيتجر

اقدامات  نيو مازندران ندارد. ا النيگ يها كاشت در خارج از استان يبرا يتيمز چيكه ه ميهست يولمحص
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 اريبعد بس يها لالگو در كشاورزان در سا نيا ريياز دست برود و تغ مان ينيرزميز يها آب شود يباعث م

 نياز ا يبه راحت تندسيو حاضر ن كنند يرا كسب م يخوب اريكه درآمد بس ليدل نيسخت خواهد بود، به ا

و برخالف مصالح  يرقانونيخطا و غ اريبس يمناطق كار نيكشت برنج در ا نيدرآمد هم عبور كنند. بنابرا

 است. يا منطقه

است كه در آنجا نسبتا آب  نيكاشت برنج وجود دارد ا تيدر شمال مز مييگو يم نكهيافزود: علت ا يو

با  كند، يم نيها تام محصول در آن استان نيكه ا ياز آب يبخش .مينگران باش ديو چندان نبا ميدار يشتريب

. از برند يبا تانكر آب م او در روستاه ميما آب شرب ندار ياما در فالت كشور حت شود، يم نيباران تام

اند و ما پمپ  را داشته ينيرزميز يها آب ليتعد فهيها وظ چشمه نيها خشك شده است. ا چشمه يطرف

 .ميو محصوالت پرآب را مصرف كرده ا ميا را باال آورده ينيرزميز يها و آب ميا گذاشته

است  دهيمتر رس 300از  شيشرب به ب يبرا ينيرزمياز مناطق فارس، تراز آب ز يگفت: در برخ يشيتجر

متر آب را  300را در كشور نداشته باشند كه بتوانند باالتر از  ييها كه ممكن است دستگاه شود يو اشاره م

ما دچار مشكل  كه شود ينوع محصول باعث م نيا ياز سو يو سطح ينيرزميز يكند. مصرف آبهاپمپ 

 .ميآب شرب شو يبرا

. خاك رساند يضرر م ياز حد باشد به تعادل بخش شيكه ب ينيرزميز يها ادامه داد: برداشت از آب يو

. فروچاله شود يو فشرده م كند ياگر آب وارد شود، خلل و فرج را پر نم گريو د رديگ يم يحالت اسفنج

متر در  يسانت 30در جنوب تهران در حدود  مينيب يكه م دهند ياقدام رخ م نيا جهيدر نت زين نيو نشست زم

 مانند كبودر آهنگ درحال رخ دادن است. ييسال و در شهرها

خطوط  راه آهن، جاده و لير كند ينشست م نيزم ياعالم كرد: وقت ستيز طيسازمان مح يانسان معاون

نشست  ها روگاهيها و ن ساختمان يو پ شود يخارج م لي. قطار از رشوند يجا م انتقال آب و گاز جابه

از  زين ياهيبرود، پوشش گ نيخشك شود و رطوبت خاك از ب نيكه زم يزمان يعي. به لحاظ طبكند يم
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. شوند يخاك م شيب فرساموج زين ها البيو س البيبه س ليها تبد مسئله بارش نيا جهي. در نترود يم نيب

به  نهايكه هركدام از ا ميرس يم يكليبه س ني. بنابراكند يم جاديگردوغبار ا يها كانون زيخاك ن شيفرسا

 .كند يكمك م نيسرزم يداريناپا

كه امروزه در مورد حقوق  ينيقوان نيتر شرفتهيحقوق عامه است. پ ينيرزميگفت: آب ز انيدر پا يشيتجر

 ديتوان يم يشما آب را تنها به صورت يعني گردد، يبرم» الضرر و الضرار«به اصل   آب وجود دارد، همه

 يكاشته شود، اگر كس ديكه نبا كند يكه حكومت اعالم م يزي. چديضرر نرسان يكه به كس دياستفاده كن

 انجام داده است. يرقانونيو هم غ يرشرعيكار را كند، هم عمل غ نيا

 نيا يكه متول يداشته است و كس يجد اريمسئله قصور بس نيدر ا رويت نوزار نيادامه داد: بنابرا يو

 يدستگاه نظارت كيمسائل را به عنوان  ني. ما همه ادهد يخودش را انجام نم يتمداريمسئله است، وال

 نيخودشان در ا فهيظما اصال به و يمتول يها است كه دستگاه نيكه وجود دارد ا يا اما نكته ميا گفته

 حيترج يمنافع خودشان را بر منافع مل يا گر باشند كه چرا عده مطالبه دياند. مردم با ل نكردهمسئله عم

 .دهند يم
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – هياروم اچهيمترمكعب آب به در ونيليم 670انتقال 

15/08/1400 

 

 ونيليم670از انتقال  رانيا يرويو نظارت شركت توسعه منابع آب و ن يزير   : معاون برنامهاقتصاد يايدن

 انيبا ب يبهروز مراد رو،يوزارت ن يرسان   اطالع گاهيگزارش پا    خبر داد. به هياروم اچهيمترمكعب آب به در

ها    برنامه نيكامل ا يدر نظر دارد كه با اجرا هياروم اچهيدر ياياح يرا برا ييها   برنامه رويوزارت ن نكهيا

زاب در حال اجراست كه  يلومتريك36راستا، ساخت تونل  نيافزود: در ا شود، يبهتر م اچهيدر تيوضع

 اتمام برسد.    سال به انيتا پا شود يم ينيب شيمانده است و پ يتونل باق نيمتر از ا130حدود 

به عنوان  هياروم اچهيدر ياياح يدر راستا زين زيو تبر هياروم    خانه   هيادامه داد: احداث دو تصف يو

 كشور در دستور كار قرار دارد. يطيمح ستيطرح ز نيتر بزرگ

دو پروژه  نيا يگفت: با اجرا رانيا يرويو نظارت شركت توسعه منابع آب و ن يزير   برنامه معاون

 منتقل خواهد شد. اچهيب آب به درمترمكع ونيليم114

شاهد  ميبه اتمام برسد و در مجموع بتوان يسال آب انيتا پا زيپروژه ن نيا ميدوارياظهار كرد: ام يمراد

 .ميباش هياروم اچهيمترمكعب آب به در ونيليم667انتقال 

انجام  يا   سازه ياه   تيفعال نيا ياجرا يبرا رويكه تاكنون وزارت ن ييها   نهيدر خصوص برآورد هز يو

 يتومان آن برا ارديليم1430شده كه حدود  نهيتومان تاكنون هز ارديليهزار م6داده است، گفت: حدود 

 ساخت تونل بوده است.

 كي قيمترمكعب آب را از طر ونيليم556و تونل مربوطه كه حدود  بيس   ياظهار كرد: سد كان يمراد

منبع  نيتر مهم دهد، يانتقال م هياروم اچهيز حوزه زاب به درا اچهيتونل، كانال و رودخانه متصل به در

 خواهد شد. هياروم اچهيدر داريپا
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زلزله  لرزه شيپ؛  شرط 6است؟ بله، به  يها در كشور مهارشدن فرونشست اليسر ايآ

 13/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – خاموش

 

 يها در كشور مهارشدن فرونشست اليسر ايآبادي : آ اسما زنگي -محمدحسين شاوردي -اقتصاد دنياي

به گوش مختلف كشور  يها ها در استان فرونشست تياز وضع يدياخبار جد رياخ يها ماه ياست؟ ط

 زا ياليمنزله سر  دارد و به تيبحران حكا نيا دياز تشد يصورت جد موضوع به نياست كه ا دهيرس

برابر حالت 30تا  20از  شيها ب از استان يساالنه در برخ يها زلزله خاموش است. فرونشست لرزه شيپ

 دهد ينشان م ها يابيرز. اشود يبرآورد م زين يعيبرابر حالت طب90تا  ياست و در دشت تهران حت يعيطب

است كه برداشت  يواملاز جمله ع ،ياريغلط آب ستميو س يكشاورز ياراض يآب ازين ها، يتداوم خشكسال

 ييها ها و شكاف چاله يريگ شكل زيداده و عوارض آن ن شيرا افزا ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يب

. شود يم جاديا يشهر يها رساختيز ايا ها، محدوده شهره در امتداد جاده يصورت ناگهان است كه به

 يروند به كشاورز نياز ا يريشگيپاست؟  يريشگيبحران قابل پ نيا ايحال چند پرسش وجود دارد. آ

در  »اقتصاد يايدن«كشور قرار دارد؟  استمدارانيدر دستور كار س يريشگيپ نهيگز ايآ زند؟ يكشور لطمه م

 كرده است. يوگو با كارشناسان بررس ها را در گفت شرط مهار فرونشست 6 يگزارش

 يها خاموش است.در ماه  زلزله  لرزه شياز پ ياليمنزله سر كه به يفرونشست رو به وخامت است.موضوع

اند و  خصوص بوده نيدر ا ياستان كانون خبرساز 7درباره فرونشست منتشر شده،  يكه اخبار مختلف رياخ

 17فرونشست در  واهددارد.البته ش تيها حكا استان نير اد نيزم وستهيرفتن پ نييشواهد موجود از پا

در  يبحران يها كشور از جمله استان تختيها خبرسازتر هستند.پا استان ياستان كشور وجود دارد، اما برخ

 متر يسانت36مناطق جنوب شهر تهران در سال  يدر برخ نيزم دهد يخصوص است.شواهد نشان م نيا

 است. يعيبرابر حالت طب90رقم  نيفرونشست دارد كه ا
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 هااست اعداد شماره دشت 

 

كنترل  اي نيرفتن زم نيياز تبعات پا يريشگياست كه امكان پ نيمطرح است، ا نيب نيكه در ا يسوال

 دهيپد ،يبا حفظ كشاورز اي زند يلطمه م يها به كشاورز كنترل فرونشست ايفرونشست وجود دارد؟ آ

به  ونشستكنترل مساله فر تياهم دهد ينشان م» اقتصاد يايدن« يساست؟ برر يريشگيفرونشست قابل پ

را  رانيدر ا يكشاورز تيدر كنار لطمه به كشاورزان كشور، فعال تواند يباالست كه غفلت از آن م يحد
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 بياز مشكالت از تخر يا دامنه تواند يموضوع م نياز ا يريشگيرو كند.عدم پ روبه يبا مخاطرات جد

 نهيگز ايآ ط،يشرا نيمناطق مجاور را شامل شود.در ا گريگسترش فرونشست به دتا  يمناطق مسكون

 يشياند موضوع هرچه زودتر چاره نيا يبرا ديبا ستيقرار دارد؟ اگر ن استمدارانيس زيم يرو يريشگيپ

گسترش روزافزون ابعاد فرونشست و پرسش از  ييوجود دارد، چرا يا نهيحال، اگر گز نيشود.در ع

 از آن غفلت كرد. دياست كه نبا يموضوع ها استيس يناكارآمد

در  نياصفهان، شور شدن آب و فرونشست زم رينظ ييدر شهرها يخيتار هيابن يها هيبرداشتن پا ترك

 ميعظ يها  گودال جادياستان البرز، ا يها جنوب شهر تهران، شدت گرفتن فرونشست در دشت يها دشت

اطراف شهر كرمان در كنار  يها در دشت عيوس يها فكبودرآهنگ همدان، بروز شكا يها در دشت

به مهار  يليتما استگذاريس دهد ياست كه نشان م يآمده در خراسان از جمله  مسائل شيمشكالت پ

نشان  ها يوجود، بررس نيموضوع را در دستور كار خود قرار نداده است.با ا نيفعال ا ايفرونشست نداشته 

 ياريدر بس را يانسان اتيح يو حت شود ياست كه احساس م يزيز چا تر يبحران فرونشست جد دهد يم

.از آنجا كه حل مساله فرونشست بدون كاهش سطح كند يم ديكشور تهد ياز شهرها و روستاها

كارشناسان  هيتوص ست،ين ريپذ است، امكان رانيدر ا يكشاورز ستمياز آب كه خود معلول س يبردار بهره

 يو حكمران يكشاورز ،يشهرساز ست،يز طيمختلف، آب، مح يها زهدر حو يچندبعد ياستياتخاذ س

 ييغذا تيو حفظ امن يامكان ادامه كشاورز است،يس 6به شرط تحقق  رسد يحال، به نظر م نياست.در ع

 در كنار مهار مساله فرونشست ممكن است.

، پژوهشگران از كارشناسان آب يعيوس فيوگو با ط پس از گفت يليتحل يدر گزارش »اقتصاد يايدن«

 يري.تصوديرس يغبارآلود آب و كشاورز يتازه از فضا يريبه تصو يو محققان حوزه كشاورز ياجتماع

 نياكشور در  يكنون يها عبور از چالش  يآّب برا استيس يطراح يمناسب برا ييالگو تواند يكه م

ت؟ پاسخش از اس يها در كشور مهارشدن فرونشست اليسر اياست كه آ نيا يبخش باشد.سوال اصل
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جلب مشاركت كشاورزان و «ها شامل  شرط نيشرط.ا 6است كه بله، به  نيصحبت كارشناسان ا نديبرآ

از آب و  يبردار كاهش بهره نيافراد در ع شتيحفظ مع« ،»ياستگذاريس ريدر مس ييروستا يها گروه

 است.» در مزارع ديتول يتوسعه تكنولوژ«و  »عتيطب

 يبازگرداندن كشاورز« ،»انييروستا انيم يعلم كشاورز جيترو ريشده نظ وشفرام يابزارها يريكارگ به«

توازن و  جاديا يدر راستا نيآب و زم تيمالك نياز قوان يبرخ رييتغ«در كنار » به صحنه اسيبزرگ مق

رشد  يبرا يدر قالب تعاون نيزم عيتجم اينكاشت  يها برنامه يجهت اجرا يجوامع محل نياعتماد در ب

و كنترل  ينيرزميز يها مصرف آب سفره يكنترل تب باال يبرا ياتيح ي، اقدامات »ديلتو اسيمق

 يفعل ريتداوم مس برند، يرنج م داريناپا يتيدشت كشور از وضع 400از  شيها است.از آنجا كه ب فرونشست

و عدم توجه به سطح  آب استياز س يغذا و كشاورز استيجداگانه و مستقل از هم، س يدر اجرا

 رانيكل تمدن ا يكشور، كه برا يشهرها ياست كه نه تنها در برخ يغذا موضوع نيآب در تام مصرف

 ازمنديدارد، ن» اقتصاد يايدن«كه  يطبق برآورد رانيدر ا يكشاورز ريمس رييساز باشد.تغ بحران تواند يم

داد تع يشتيمع يالگو يكشاورز هاست.از آنجا ك يكشاورز يالگو رييمصرف آب و تغ يمحدودساز

است.در واقع  رانيمنابع آب ا تيريمد يكردن آب از آنها، چالش اصل غيكشور است، در ياز اهال ياديز

اما همزمان استفاده  ابد،يادامه  ديكشور با ييغذا تيامن يبرا ياست كه كشاورز نينظر قاطبه كارشناسان ا

كه كارشناسان به آن  ي.نكته مهمدريدر دستور كار قرار گ دياب زين يكشاورز يالگو رييو تغ ياز تكنولوژ

است چرا  يتحول بخش كشاورز جهيشده در نت ييجو از مصرف منابع آب صرفه زياذعان دارند، لزوم پره

آب و  يايبرگردند.همزمان با توجه به اح نيبه زم ينيرزميز يها سفره يايجهت اح ديبا يمنابع آب نيكه ا

 ياستيس يطراح نيدارد بنابرا تير كشور فورغذا د تيامن تيوضع شيپا ر،در كشو ستيز طيمح

 ريبه موضوع بنگرد. از آنجا كه مس هيدارد كه از هر دو زاو ازين يليمهار فرونشست به تحل يمشخص برا

در  رياثرگذار بوده است، تدب ستيز طيمح يرو يبرداشت و مصرف آب در كشور به طور جد يكنون
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 سه بخش است. نيمشاهده همزمان مسائل ا ازمندين تسيز طيو مح يآب، كشاورز لهحل و فصل سه مسا

 

 يديسوال كل 10طرح  

در  يور دارد و بدون بهره شيدر پ يسخت يگذار آب رانياز آن است كه ا يحاك» اقتصاد يايدن« يبررس

كشور  يمساله فرونشست به محدوده شهرها نكهي.همزمان با استيو مصرف آب، قادر به رفع آن ن ديتول

و  ميرتح نكهيكشور شده ضمن ا يباعث كاهش منابع آب يمياقل راتييو تغ يخشكسالشده،  كينزد

 نياست.همزمان با ا افتهي شيشدت افزا غذا به  تيحفظ امن يبرا يفشار به دستگاه حكمران ،يپاندم

 يمحدود كردن كشاورز رمجاز،يهزار حلقه چاه غ 300از  شيكارشناسان بر لزوم مهار ب ت،يوضع

 يريگ كه به شكل يتي.وضعكنند يم ديتاك يآب يب يتيو امن يتيبر در كنار اثرات جمع آبوكاشت ارقام 

و  ستيفرونشست چ«دست كه  نياز ا ييها دامن زده است.پرسش ياز سواالت در افكار عموم يانبوه

ممكن است فرونشست  ايآ«، »شده است؟ ديتشد يكشاورز جهيفرونشست در نت ايآ«، »است؟ يچقدر جد

كشور  يها كاهش سرعت فرونشست در دشت يبرا ايآ«، »كند؟ جاديكشور ا يدر شهرها يانخطرات ج

دولت « ،»ست؟يفرونشست چ ديبدون تشد داريپا يحفظ كشاورز ريمس«، »كرد؟ ليرا تعط يكشاورز ديبا

غذا  تيسرنوشت امن«، »دارد؟ يشنهاديباغداران و كشاورزان چه پ يبرا ،يكردن كشاورز ليتعط يدر ازا

 رانيا يها همه دشت ررا د يكشاورز ديبا ايآ«، »به چه ختم خواهد شد؟ يو پاندم ميتحر تيوضع در

البته الزم  تيدر نها».كشت بروند؟ ريز يبيو به چه ترت ييكدام مناطق با چه الگو«و اگر نه،  ،»م؟يكن ليتعط

دست سواالت  نياز ا »م؟ينبا خود همراه ك ريمس رييتغ يكشاورزان را برا ميتوان يچگونه م« مياست بپرس

كه  ميبدان دي.مشخصا باكند ياز ابهامات را برطرف م ياريسوال بس 10 نياست اما پاسخ به ا اريالبته بس

در كشور  داريپا يطيبه شرا ديبا رانيدر جامعه ا اتيادامه ح يبرا يآب، غذا، خاك و انرژ بيترك

همبست  ايمصرف نشود.مفهوم نكسوس  يادگو معقول باشد و به س نهيبه ،يكه اقتصاد يطيبرسد.شرا
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از  يسواالت با كارشناسان مختلف نيبه پاسخ ا دنيرس يبرا» اقتصاد يايدن«است.  يشدت كاربرد به نجايا

روز  خواه و به كشاورزان تحول يمختلف و حت يها شكدهيمجلس، دانشگاه، اند يها دولت، مركز پژوهش

از بحران  يشينما شيوگوهاست.ابتدا پ گفت نيا دهيچك ديآ يوگو كرده است.آنچه در ادامه م گفت

پرسش مذكور را در 10داشت و سپس  مياز مقامات استان كرمان خواه يكيبا  وگو فرونشست را در گفت

 كرد. ميخواه ينگاه كارشناسان بررس نهيآ

 

 آب ياز فرونشست و ورشكستگ يشواهد كرمان؛

 ين با اشاره به شروع بحران فرونشست كرمان كه از حوالاستان كرما يشناس   نيزم ركليمد ،يديرش يعل

شصت و  يها روند ادامه داشت. در دهه نيها ا گفت: در همه سال »اقتصاد يايدن«شد، به  1347سال شروع 

فرونشست شدند كه  ريرگد »رجانيكرمان و رفسنجان و زرند و س«استان شامل  يشمال يها   هفتاد در دشت

 نيكرد. ا يياستان خودنما يجنوب يها   دهه هشتاد به بعد، فرونشست در دشت ليز اواكماكان ادامه دارد. ا

 يگنج و حت      و قلعه ابيو عنبرآباد كهنوج و فار رفتياز جمله ج يجنوب يها   در غالب دشت تيوضع

 رفتيدشت و ج نيوجود دارد. ا هيدر دشت اُرزوئ انفهرج و در غرب است ژهيو استان به يشرق يها   دشت

كه  يبحران يها   از كانون يكيحد فرونشست كمتر شده است.  رايدارند گرچه اخ يحاد طيعنبرآباد شرا

شهر كرمان است.  رامونيمتاسفانه خود دشت كرمان و پ دهد يقرار م ريتاث را هم تحت يادينسبتا ز تيجمع

 اريبس ليمان پتانسشهر فعال فرونشست كم است اما محدوده خارج از شهر كر يمركز يها در بخش

منابع برداشت آب  ،يرسم يطبق آمارها ر،يسال اخ20افزود: در  يفرونشست دارد. و يبرا يتوجه قابل

 40هزار فقره بوده است و اكنون به حدود  23شامل چاه و قنات و چشمه در استان كرمان حدود  ينيرزميز

 .ميا   داشته ينيرزميبرداشت از منابع آب ز شيافزا يعنياست  دهيهزار مورد رس

همچنان كه  نكهياست، اما نكته قابل تامل ا نياز ا شتريب يليخ يررسمياست و آمار غ يآمار رسم ن،يا
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دهه  لياندازه اوا   ها هم برداشت امروز از سفره زانيكرده است، م دايكاهش پ ينيرزميز يها   حجم آب

برگشت  رياخ يها و در سال رهدوبا يكرد ول دايپ شيافزا زانيم نيهشتاد است. البته در اواخر دهه هشتاد ا

نبوده  شترياندازه ب به همان شود يكه برداشت م يآب زانيم يشده ول شتريها ب ه   كه تعداد چا دينيب   يخورد. م

ها هم  از چاه ياريموثر بوده اما بس تيوضع نيهوشمند در ا ياز جمله نصب كنتورها ياست. اقدامات

است كه به  ينيرزمياز منابع آب ز هيرو   يها هم برداشت ب چاه يعامل خشك نيتر   ياند. اصل   خشك شده

ثبت  متر   يسانت 30فرونشست منتج شده است. در دهه هشتاد در رفسنجان و زرند فرونشست ساالنه حدود 

 مناطق به يكمتر شده است و در برخ يليشده و االن در رفسنجان خ

بوده است.  متر   يسانت 18تا 17و عنبرآباد سال گذشته در حد  هيدر اُرزوئ يولاست  دهيرس متر   يسانت 6تا  5

مقام مسوول در كرمان در  نيا يها بوده است. گفته متر   يسانت 11تا  10در فهرج در شرق استان، حدود 

 »اقتصاد يايدن«منابع آگاه به  يدارد كه برخ تيفرونشست در كرمان حكا مينسبتا وخ طياز شرا يحال

 باالست. ارياند فرونشست در محدوده فرودگاه شهر كرمان بس   گفته

 

 است؟ يو چقدر جد ستيفرونشست چ  

وگو با  پژوهشگر در گفت نياست. ا يعمران يها رساختيمتخصص آب و ز زاده   يلطف درضايحم

ره آب سف يريگ   شكل يپرداخت و گفت: برا ينيرزميآب ز    سفره ليبه نحوه تشك »اقتصاد يايدن«

 صورت آن به يها وارهيكه به شكل كاسه، كف و د ميدار ازين رينفوذناپذ هيبه سنگ بستر و ال ينيرزميز

است كه آبرفت و مصالح  نيا يباشد. شرط بعد دينباشد اما كف حتما با تواند يم وارهيبند باشد. د   آب

شود. نوع  رهيب بتواند در سفره ذخهستند، وجود داشته باشند تا آ وستهيخلل و فرج پ يكه دارا رينفوذپذ

در  شتري. فرونشست بشوم   ينمبحث  نيكه سازند سخت است كه من وارد ا مياز سفره را هم دار يگريد

 شود يم رهياسفنج است كه آب داخل خلل و فُرج آن ذخ كي هي. سفره شبافتد   ياتفاق م يآبرفت يها سفره
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. ميا   كه به آن فشار آورده شود يم هيشب يسفره به اسفنج م،يكن يم هيآب را با چاه از داخل آن تخل يو وقت

از جمله  نيزم ياضافه رو يفرونشست بارگذار جاديا ملاز عوا ،يبه بحث اصل ميخب اگر برگرد

مخصوص به خود را داراست، اما چرا در تهران  ريآب از سفره هم تاث هياست. تخل يشهر يوسازها   ساخت

آب را هم  ،ي. از طرفمياضافه دار يبارگذار شمار، يب يوسازها   ن با ساختشده؟ چو ديفرونشست تشد

سو  . از آنكرد ياز تنش وارده به سفره را تحمل م يبخش ماند،   يآب اگر در سفره م ني. اميكن يم هيتخل

به  رويهمه ن م،يكن يآب را خارج م يوقت يول شد، يها تحمل م از بار توسط سنگدانه يگريبخش د

 دهد؛ يو تراكم رخ م ميعناصر هم مجبورند جمع شوند و اصطالحا تحك نيو ا شود يها منتقل م نهسنگدا

 نيبه ا زيچ كند، اما همه رهيآب را ذخ ديكه با يخال يها و كاهش تخلل و فضاها سنگدانه شدن جمع يعني

سفره  تيوضع ،دهد يو تراكم رخ م ميتحك ايكه نشست  ياست زمان ني. اتفاق بد اشود يموضوع ختم نم

و فرج آن  للخ يسادگ نيكه نشست كرد به ا يا   سفره يعني د؛يآ   يدرم ريپذ   نا به حال برگشت گريد

چون خلل و  ميداشته باش يترسال يها اگر دوره ي. ما حتافتد   يو به مرور مرگ سفره اتفاق م گردد   يبرنم

 بيم در خاك هم چون باال رفته و ضر. از آن سو، تراكستيسفره ممكن ن يايوجود ندارد اح يفرج

. شود يآن كم م يبه خاك و نگهدار بنفوذ آ ليپتانس جهيدر نت افته،يكاهش  ييباال يها هيال يرينفوذپذ

كه آب  ميدار يا   باالست. پس ما كاسه يها هيال يرينفوذپذ بيكاهش ضر نيهم ها   البيس لياز دال يكي

 نشست كند. نيكه زم مير باعث شدكا نيو با ا ميا   دهياضافه آن را كش

 

 شده است؟ ديتشد يكشاورز جهيفرونشست در نت ايآ 

همچون تهران عامل  يدر شهر تياندازه جمع از  شيب يبارگذار نكهياست. با ا نيچن رسد ينظر م به

 است.بوده  ينيرزميز يها از سفره هيرو   ياز مساله فرونشست است اما نقطه شروع مساله از برداشت ب يبخش
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 لياز دال يكيمعتقد است:  زاده   يلطف درضايحم نهيزم نيوجود دارد. در ا ينظرات متفاوت باره نيا در

است.  يكشاورز يبرا زهيمكان يارياز حد آب شيدر مناطق مختلف كشور، توسعه ب نيفرونشست زم

ست. ما ين يستدر هيرو نيفعالند. خب ا يدرصد از شاغالن كشور در بخش كشاورز17كه  ديدان   يم

. آمار مينيب   يم نهيو امروز عوارض آن را به ع ميتوسعه داد ييو خودكفا ييرا به بهانه اشتغالزا يكشاورز

كشور  10اندك بارش جزو  پهنه فراخ و بضاعت  نيما با ا ،ياست كه در توسعه كشت آب نيكننده ا   نگران

فشار فقط  تحت ياريدر توسعه آب يكشاورز دنه جهادر ادامه اظهار كرد: متاسفا ي. ومياول جهان قرار دار

 يبه آب ميد يها   نياز زم ياريباعث شد كه بس نيدنبال باالبردن آمار و ارائه گزارش عملكرد بود و هم به

كه نشد  شد يم رهيدر سفره ذخ ديطرح با ياز اجرا يناش ييجو   است كه صرفه يدر حال نيشوند. ا ليتبد

با  نيهكتار زم كي يكه قبال برا ديدان   يتر شد. م   گسترده يها در پهنه يورزكشا ترشيبه توسعه ب ليو تبد

هزار مترمكعب 4رقم به  نيفشار ا تحت ستميتوسعه س جهيبود. در نت ازيهزار مترمكعب آب ن 7 يروش سنت

 يول ماند   يمسد  ايسفره  ايشده در رودخانه  ييجو   سه هزار مترمكعب صرفه نيا ديبا عتاي. طبافتيكاهش 

را به دو هكتار و دو هكتار را به چهار  نيهكتار زم كيآمد و  يكشاورز آنچه اتفاق افتاد فاجعه بود. جهاد

فقره مقصر  نيدر ا روي. وزارت نميرا فراهم كند و خودكفا شو ييغذا تيكرد تا مثال امن ليهكتار تبد

در مقابل آنها  ايداستان شد    هم يكشاورز دبا جهااما  داد يم صيمنابع را تخص نيا ديكه نبا است چرا ياصل

فرونشست در  جاديجزو عوامل ا توان يفشار را هم م   تحت يها   ستميس ياجرا ه،يزاو نيسكوت كرد. از ا

 يباران ياريفشار، تبعات آب تحت يها   ستمياضافه مصرف آب در س ياز ماجرا يگريكشور دانست. ابعاد د

. شود يم اهانيگ يبرگ نشسته و باعث سوختگ يباشد، رو اديآب ز مالحا يوقتدر مزارع بوده است كه 

 كند يرا فرسوده م ياريآب ستميشده و خود س جمع اهيآبچكان و اطراف گ يرسوب نمك رو  نيهمچن

خاك را هم  يحت تيوضع ني. ادهد يقرار م ريتاث را تحت يفلز ساتيچون نمك، كلر دارد و كلر كل تاس

 .دكن   يم بيتخر
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 كند؟ جاديكشور ا يدر شهرها يممكن است فرونشست خطرات جان ايآ

در  زين نهيزم نيدر ا ي: بله. شواهدديگو يفرونشست م يتبعات انسان نهيدر زم يدر پاسخ به سوال زاده   يلطف

 ،ينور بريبرق، ف يها رساختيز يو حت بيتخر نهيزم ،ينيرزميز يها دست هست كه فشار به شبكه سفره

 نيرو سازد. ا چالش روبه اب زيمترو را ن يدارا يشهرها يلير ستميكرده و س جاديآب كشور را اگاز و 

 ديرا انجام داده، تاك ييها  جنوب تهران پژوهش يها سفره ياز همكارانش رو يميپژوهشگر كه با ت

مناطق  ريسااز  شيو بهشت زهرا، ما ب زكيكهر اياز شهر تهران همچون منطقه باقرشهر،  يدر بخش كند يم

اصفهان گفت: من  يدانشگاه صنعت كرده   ليتحص ني. امييرو فرونشست و خطرات آن روبه دهيبا پد

بحث در  يفرونشست در البرز و تهران مطلعم منته تياز وضع شي. البته كم و بدانم   يرا نم گريد يها بخش

و به  كپارچهي يفعل يها   فرونشست .مينكته را الزم است بگو كياست.  قيدق يها   يمحتاج بررس باره نيا

 ييها  و به حفره ديايدرب يكم به صورت گودال   ت ممكن است كميوضع نيهستند كه ا ياريصورت ش

آن را  يچند مورد هم رخ داده كه البته علت اصل رسد ينظر م خطرناك است و به اريشود كه بس ليتبد

 ديچشم مخاطبان شما بگذارم اما اصال بع شيپ شود ينم دهياز آنچه د ياهيس ريتصو خواهم   ينگفتند. نم

در  هيقض نيدر خود فرو برد. ا يبردار   بهره نيمترو را در طول روز و ح ستگاهيا كبارهيفرونشست،  ستين

آنها منجر شود. در فرودگاه  يدگيترك ايگاز و نفت  يها نفت تهران ممكن است به انفجار لوله شگاهيپاال

. ضخامت سفره ستهم در حال وقوع ا يگرياتفاق د نها،يرخ بدهد. جز ا ياتفاقات ستين دي(ره) هم بع امام

 يعنياست؛  دهيمتر هم رس 20به  يمتر است و حت 40تا  30مناطق جنوب تهران  يدارد. مثال در برخ يحد

فت مناطق ضخامت آبر يدر برخ زك،ي. مثال در كهرميندار يا   سفره گريبرود ما د نييپا گريمتر د 20

 ميسفره نخواه نيقطره آب در ا كي گريدسال  20تا  15 ميروند اگر جلو برو نيمتر است و با ا 40تا  30

 .ميباش يتيامن يو رخدادها يتيجمع يها شاهد مهاجرت، چالش ديداشت. بدون آب، ما با
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 كرد؟ ليرا تعط يكشاورز ديكشور با يها   كاهش سرعت فرونشست در دشت يبرا ايآ 

 ييربنايآب دفتر ز رگروهيمد يسامان يها متفاوت است. دكتر جمال محمدول   سوال، نگرش نيا درباره

 يدارد كه انتقال كشاورز ديتاك »اقتصاد يايدن«وگو با  در گفت ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش

خواهد  زيآم   عهفاج اشد،همراه نب يور   بهره يمصرف آب و رشد باال وهيش رييپرآب اگر با تغ يها به استان

دو  ني. اميده ليتقل يكشاورز ديو تول ييغذا تيمسائل آب را به امن ديمعتقد است: اصال نبا يبود. و

شوند. كشور حتما  ليو مجزا تحل يصورت اختصاص به دياما با اند   كيهستند كه گرچه به هم نزد يمقوالت

متوقف شود. با  يكشاورز دينبا زيممنوعه ن مناطق در يادامه دهد و حت يمحصوالت كشاورز ديبه تول ديبا

ابدا خوب  تيوضع نيا رانيشود. در ا ليباال برود كه مصرف آب تعد يبه قدر ديبا يور   حال بهره نيا

. جهان ستين ريد وقت چياما ه ريبازگشت به مس ياند. برا   كار را خراب كرده ديو راستش را بخواه ستين

 يا   فاجعه ميكن يم يها را خال و سفره ميبه حقوق آب تجاوز كرد نكهي. ادارد اريكار متر و مع نيا يبرا

مصارف شرب ندارد. حد  اي يصنعت ديتول اي يبه كشاورز يهم ربط نيمتوقف شود. ا دياست كه با

در  ياست. سامان ياز آن تجاوز به منافع عموم شيو مشخص است و برداشت ب نيبرداشت آب از سفره مع

به مناطق پرباران و  يكشاورز داتياز بار تول يميبا انتقال حجم عظ توان يم ايل كه آسوا نيپاسخ به ا

بد است  اريدارد بس يكه بخش كشاورز يفعل تيكرد، گفت: وضع نيرا تضم ييغذا تيمستعد، تداوم امن

بنا  اما خب شد يورطه ممانعت م نياز ورود كشور به ا ديبا شيها پ و كار خراب شده است. متاسفانه سال

. ميمصرف آب ندار يور   جز كاهش مصرف و رشد بهره يرخ داد و حاال هم راه تيوضع نيا يليبه دال

 اي ديكن ليانتقال آب را تعط يها ه   و پروژ ديها را ببند . چاهديبكن يهركار يدر كشاورز ديتوان   يشما م

كه امروز در  يمند است. مباحثارزش يالكا كيعنوان  نحوه برخورد با آب به ي. مساله اصلديتوسعه ده

 گرفته شود. يسرسر دينبا شود، يمطرح م يمجاز حوزه آب
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 ست؟يفرونشست چ ديبدون تشد داريپا يحفظ كشاورز ريمس  

 ديكشور با نكهياست. ا ينكته مهم يايسوال گو نيبه ا يو كشاورز يپژوهشگر حوزه باغدار كي پاسخ

كه در دو كشور مجارستان و  يمنظر و باغدار يمعمار يترادك لكردهيتحص يدريدهد. رضا ح ريمس رييتغ

نحوه  حيشربه ت »اقتصاد يايدن«وگو با  كرده، در گفت يرا بررس يكشاورز اتيهند مطالعات و تجرب

بود  ريپذ امكان بردم،   يسال جلو م50اگر زمان را : «ديگو يو م پردازد   يم يكنون تيخروج كشور از وضع

مثل دشت مغان  يو غرب يشرق يها      جانيآذربا زيدر مناطق حاصلخ اي الميا يها   مثل دشت ييكه در جا

 يافتادگ   عقب نيموضوع و ا نيا لي. دلميكن رارتك رانيآنچه هلند در اروپا انجام داده را در ا هيشب يكار

تا مدل مدنظر  برد يكار م به استگذارياست كه س ييها از ابزار ي. ناشستيهم به كشاورز مربوط ن يزمان

. ميبه هلند هست هيشب ييها كشور ريكند. ما البته مجبور به حركت در مس ادهيرا پ يخود در بخش كشاورز

اصالح شود.  ديآب متعدد است با يها گسترده از چاه يبردار   بر بهره ينما كه مبت يكشاورز ستميس

ور شود. تجربه    م روز مجهز شود تا بهرهبه عل ديبا يحذف نخواهد شد، منته رانيالبته قطعا در ا يكشاورز

كشاورز  نيعلم و دانش با كشاورز ا نيدر نبرد ب ديگو يم يكشاورز در جهاد تيمن در دوره فعال يكار

 نيبه زم يبخش كشاورز ياز تنگناها يخود را ناش يها   تيكه اولو يمعن نيكه برنده است به ا است

داد.  رييرا تغ ريمس ديبا ياست، منته ابينا يحت ايگران و  اريبسمدرن  يكشاورز يها . نهادهكند يم ليتحم

كه  يشرط است؛ به ورشدت سودآ به شرفتهيبه مدل پ ياز مدل سنت يتوسعه كشاورز ديگو يتجربه من م

است،  استگذارياز ضعف س يكه ناش يبخش كشاورز يها رساختيز يباشد. تا وقت ايكار مه يبسترها

 يها نهاده اي ست،يمزارع در دسترس ن ونيزاسيمدرن يمناسب و ارزان برا تاليتسه ايوجود ندارند، 

است، به  ياتيتوسعه ح ريمس كردن يط يكه برا جيترو اتيعمل ايهستند  ابينا ايمدرن گران  يكشاورز

 11تنها  ميد نيهكتار گندم در زم5. من از كاشتن كند يم دايتداوم پ يكنون ستميسپرده شده، س يفراموش

 هيماه و صادرات آن به روس  كي يهكتار گلخانه ط كيتومان درآمد داشتم اما از كاشت فلفل در  نويليم



   

 

 

105 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

غلط  يها   ياستگذاريكامال واضح و روشن است. س ريمس نياتومان درآمد داشتم، بنابر ونيليم 450از  شيب

در  استگذار،يبرود. س نيباز  شود، يهم پر نم يكه به سادگ يفاصله درآمد نيتا ا ابنديخاتمه  ديبا يكنون

 يدر كشاورز اسيمق تيو از اهم ستنديقدردان آب ن يحوزه كشاورز نييرده پا يو حت يانيم رانيكنار مد

كاهش استفاده از  يرا برا كيدروپونيه ستميس كنم،   يم يكشاورز الميكه من در ا امروزندارند.  يآگاه

اگر  اي شود ينم دايدر كشور پ يار تست ساده سلولزنو كيام اما    مزرعه به كار گرفته يداريآب و پا

 ني. با چنشود يبرابر م چند يدر فاصله كوتاه ياقتصاد يها   يآن  در اثر تورم و نابسامان متيهست  ق

 ياجرا ياست. وقت يدستشان خال رانيكه كشاورزان در ا امكان تحول ندارد چرا يكشاورز يتيوضع

تومان  ارديليم 2بالغ بر  يا   نهيآب و منابع را برعهده دارد، هز افتيازكه ب رانيدر ا كيدروپونيه ستميس

 »سمت حركت كن! نيمدت دارد گفت به ا به كشاورز كه افق كوتاه توان يدارد، چطور م

 

 دارد؟ يشنهاديباغداران و كشاورزان چه پ يبرا ،يكشاورز كردن ليتعط يدولت در ازا  

از  يآنها را دارد. برخ يقدرت اجرا يمجلس است كه فعال كمتر كسدولت و  زيروز م ياريبس يها   طرح

در تعداد  نحالياند. با ا   داشته يدر پ زين يجيمناطق اجرا شده و نتا يدر برخ لوتيها در قالب پا طرح نيا

مجاز را كه  يحت ايو  رمجازيغ يها كردن چاه مساله مسدود توان يطور كامل م كشور به يها   از دشت يكم

از  گريد يبرخ ايكرمان  ايخراسان  يها   در دشت يمورد استفاده هستند، مشاهده كرد. حت يكشاورز يابر

اقالم  يو تنها از كشت برخ ستين يكشاورز تيممنوع نهيدر زم يممنوعه كشور، شدت چندان يها   دشت

 يبه لزوم بازخوان با اشاره »اقتصاد يايدن«با  وگو تدر گف زاده   ي. مهندس لطفشود يم يريخاص جلوگ

نحوه تعامل  يبرا ديمف ريمس كيتجربه را  نيا الم،يدر استان ا رمجازيآب غ يها مجدد نحوه كنترل چاه

 .داند   يدولت با باغداران و كشاورزان م
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 غذا در كشور به كجا ختم خواهد شد؟ تيسرنوشت امن 

به  »اقتصاد يايدن«وگو با  در گفت زين يدانشگاه علوم آب و پژوهشگر جهاد يدكترا يشيدرو ميابراه

 ييمواد غذا نيافزود: تام يشيپرداخت. درو رانيدر ا يكشاورز ديغذا و تداوم تول نيتام تياهم يبررس

دارد، در  داندوچن تياهم رانيهمچون ا يكشور يموضوع برا نيكشورهاست و ا تيامن نياز تام ييجز

 شيپ طيوجود دارد، شرا يتوسعه بخش كشاورز قيراز ط ييمواد غذا نيبه تام ازيدر كشور ن كه يحال

 يسطح يها موضوع را با مشكل مواجه كرده است. در حوزه آب نيآمده درباره منابع و مصارف آب ا

از  يتوجه در تعداد قابل جودآب مو زانيمواجه شده و م يآب   يب يو حت يها با كم آب از رودخانه ياريبس

 يتراز منف ز،ين ينيرزميز يشده آنها است. درباره آبها يزير برنامه تيكمتر از ظرف اريكشور بس يسدها

 يمنابع آب دارد. با بررس نينامناسب در ا طياز شرا تيكشور حكا يها ها و فرونشست دشت آبخوان

است كه مشكالت  نيو آن ا شود يم صمشخ زين يگريموضوع قابل تامل د خصوص نيدر ا يشتريب

و  يواسطه كم شدن نزوالت آسمان به يو جنوب يشرق ،يشور در مناطق مركزوجود آمده در منابع آب ك به

مختلف  يها نامناسب در حوزه يها يزير كه برنامه يطياست. در شرا شترياز منابع آب، ب شتريب يبردار بهره

و  تيصرفا شعار محدود يوضع موجود است، امروزه برخ كننده جاديا يكشاورز ژهيو صنعت، شرب و به

كشور از  يكشاورز يزير در برنامه ي. چاره كار در بازنگردهند يدر كشور را سر م يكشاورز تيممنوع

ها است كه  استفاده از ارقام با مصرف آب كم و توسعه گلخانه ،ياريآب نينو يها جمله توسعه روش

 نيا رشيپذ انيم نيمورد بحث در ا گري. موضوع دطلبند   يرا م يشتريب رعترغم انجام آنها در كشور س به

است  ازيكشور، ن يو جنوب يشرق ،يمنابع آب در مناطق مركز شتريب تيواسطه محدود است كه به تيواقع

خصوص مناطق كمتر  كشور، به يغرب ژهيو و به يبر مناطق شمال يكشاورز يزير   قسمت عمده برنامه

كمتر  تيبه واسطه محدوداست كه  تينظر حائزاهم نيموضوع از ا نيباشد. ا يمتك يكشاورز افتهي توسعه

 تر نييراندمان پا زيمنابع و ن نيمناطق كشور و توسعه كمتر استفاده از ا ريمناطق نسبت به سا نيمنابع آب ا
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كشور وجود  ييامواد غذ نيو تام يتوسعه كشاورز يبرا يشتريمانور ب تيمناطق، قابل نيمصرف آب در ا

 يزير   توسعه با برنامه نيا ديو با ستيمناطق ن نيدر ا ياورزتوسعه بدون ضابطه كش يبه معنا نيدارد. البته ا

 .رديروز انجام پذ يها   يو استفاده از تكنولوژ

 

 م؟يكن ليتعط رانيا يها   را در همه دشت يكشاورز ديبا ايآ 

 »اقتصاد يايدن«مدرس و پژوهشگر حوزه آب در پاسخ به سوال  تيدانشگاه ترب اريدانش ،يباقر يعل دكتر

 يآب را برا ميدر وهله اول بدان دي. باميداشته باش يگذار   تينسبت به موضوع آب اولو دين كرد: ما باعنوا

ثروت است. در  ديو تول شتيمع ذا،غ دياز تول يا   ملغمه رانيا ي. مدل كنون كشاورزميخواه   يم يچه كار

 جهيكشور در نت ييغذا تيامن يعني يكه كشاورز شود يگفته م باره، نيبه محض بحث در ا زيجلسات ن

 يها . در سرشاخهستين ييغذا تيامن يبه معن رانيا يرفت، در عمل اما كشاورز ديموضوع نبا نيسمت ا

 يكنند ول ديكه هلو تول فرستند   يم يمتر1800با پمپ آب را به ارتفاع  ياريدر چهارمحل و بخت رود،   ندهيزا

همان هلو كه  نكهي. جالب ارديگ يبه اصفهان صورت م آب دنيبه قصد ممانعت از رس استيس نيدر عمل ا

 تيهرچه باشد، نامش امن ني. اشود يشده، به خارج از كشور صادر م قيبه آن آب تزر ييغذا تيبه قصد امن

 قيحوزه تزر نيهم به ا ياتيمال تيمعاف اي يانرژ يدهاياز سوبس يميمخصوصا كه حجم عظ ست،ين ييغذا

آب  دياست كه با ني. تصور من ادينيب   يمنتج شود كه اكنون تبعات آن را م يانتر يطيبه شرا تيشده تا وضع

از  خش. آن بمينيچارچوب بب نيدر هم زيرا ن يو كشاورز ميبگذار ييغذا تيامن ياول برا تيرا در اولو

بعد از شود اما  نيتام ديبا نيهستند بنابرا شتيخواهند شد محتاج مع ييغذا تيامن نيكه مشغول تام يتيجمع

خدمات  اي عيهمچون توسعه صنا يگرياز طرق د ديثروت با ديو تول شتيهرآنچه هست اعم از بار مع ن،يا

اقتصاد  يها بخش گرياز آب. از آنجا كه د يبردار   با بهره يكشاورز قيشود و نه از طر نيشاغالن تام يبرا

 جاديمعاش و ا نيمصرف و تام يبرا زيچ نيتر   دست   قشر را جذب خود كنند، دم نيندارد تا ا ييكارآ رانيا
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 يحقوق يها نهيدر ادامه با اشاره به زم يباقر ياست. دكتر عل يمصرف آب در بخش كشاورز نيشغل هم

نه با هدف  رديگ يكه در كشور صورت م ييها    از كشت ياري: بستگف »اقتصاد يايدن«به  رانيكشت در ا

آن  د،يخود را نكار نيسال زم5اگر  هياروم اچهي. در محدوده درييغذا تيامن نيمعاش است و نه تام نيتام

 نكهيا ي. افراد هم صرفا براآورد   يدولت فراهم م يرا برا نيموات محسوب شده و امكان مصادره زم نيزم

. ستيها ن   از دشت يكاشت در برخ تيمساله صرفا ممنوع ني. بنابراكنند يحفظ كنند كاشت م را تيمالك

 حل و فصل شوند تا اتالف آب برطرف شود. ديبا يمسائل نيچن

 

 كشت بروند؟ ريز يبيو به چه ترت ييكدام مناطق با چه الگو 

 يتوسعه تكنولوژ قياز طر توان يمعتقدند م يا   عده نكهيافزود: ا زيسوال ن نيدر پاسخ به ا ينور الديم دكتر

 هيدر دو دشت اروم شترياست كه پ يا   گزاره ،ديمنابع آب رس يدارسازيبه پا رانيدر ا يور   بهره شيو افزا

به رشد  مايمستق ييكارآ شيافزا يدو دشت، اتخاذ راهبردها نيرد شده است. در ا رازيو مرودشت ش

درست  ينظارت زمينبود مكان ايداشت. فساد و ارتشا  ليموضوع هم دل نيمصرف آب ختم شد. ا شتريب

عكس  يجيآب هستند، نتا يساعت عيبر توز يو... چون مبتن يا   قطره ياريآب يها   تا مدل شود يباعث م

اما  ميارتقا ده يخود را در بخش كشاورز يتكنولوژ ديوجود آورند. ما الجرم با را به استگذاريخواست س

 نيا لي. دلميريكشور هم ناگز يها از بخش ياريو كاهش مصرف آب در بس ياز كاهش كشاورز

 ريكه تاث گردد   يبرم رياخ يها سال يط ينيرزميآب ز ريدناپذيتجد يها موضوع به برداشت آب از سفره

از  ياز برخ يحذف كشاورز يفرسا   متوجه ابعاد طاقت بتهكشور داشته است. ال يها   در دشت يسوئ

قرار  يريدر مس ياما اگر نظام حكمران خورد يهم م از كشاورزان به ياريبس شتيكه مع ها هستم؛ چرا بخش

 ايها مه بخش ريدر سا يكار بخش كشاورز يروهايجذب ن يرا برا رياصالح ساختار اقتصاد مسكه با  رديگ

كاهش  يبرا يكاران خراسان   زعفران تينسبت به جلب رضا يبا فشار كمتر بتوانآن وقت  ديسازد، شا
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 يآب و خاك كشور برخالف برخ قاتيموسسه تحق يعلم اتيعضو ه نيكشت اقدام كرد. ا زانيم

 .رديصورت گ يكشور به صورت واردات يغذا نياز تام يبخش ديان، معتقد است باكارشناس

 

 م؟يبا خود همراه كن ريمس رييتغ يكشاورزان را برا ميتوان   يچگونه م 

متمركز شده نشان  رود ندهياطراف زا يها   دشت يحوزه آب كه رو يپژوهشگر اجتماع كيبا  وگو گفت

 ريدر مس يرو است. مساله اصل روبه يجد يها با چالش يكشاورزتوسعه بخش  استيدولت در س دهد يم

 يكشاورزاست كه  نيباال ا يور   بهره يدارا يمحور به بخش آب يياز فضا يبخش كشاورز يفضا رييتغ

منابع  تيريكارشناس شركت مد يكشور است. دكتر زهرا سلطان ياز اهال ياديتعداد ز يشتيمع يالگو

گفت: با  »اقتصاد يايدن«به  رانيا يها   از دشت ياريمشاعات در بس يه تراژدبا اشاره به غلب رانيآب ا

صورت  به تواند   ينم مياقل شود، يمحاصل  تيجمع شيافزا جهيبرداران از منبع كه در نت   تعداد بهره شيافزا

رو  چالش روبه و منابع آب با عتيتوان طب ديتجد نيكند، بنابرا نيگزيبشر را جا يها   متعادل اضافه برداشت

 شتريبرداشت ب يبر مصرف آب برا يما مبتن يكشاورز ستمي. از آنجا كه سستين ني. مشكل اما اشود يم

كار را همه  نيا يو وقت دهد يم شيرا افزا يبردار   بهره شتريسود ب يمحصول است، كشاورز برا

در  يرانياست كه كشاورزان ا نيا راني. امروز مساله ادهد يرخ م عتيطب يبرداران انجام دادند، نابود   بهره

خود را كاهش داده و از سود خود  يبردار   و كمبود آب همه با هم توافق كنند كه بهره تيوضع نيا جهينت

 كي جادي. استيساده ن يدر بخش آب و كشاورز ياستگذاريكنند. منتها س يپوش   چشم مدت در كوتاه

. ميريبپذ ديبخش را با نيدر ا ياستگذاريس يها   تيت. واقعاس يافراد سخت و گاه ناشدن نيب يتوافق جمع

در نظر گرفته شود.  دياست كه همه ابعاد آن با يا   دهيچيبسته پ يكشاورز وهيرفتار كشاورز و ش رييتغ

 يا   ما در چه محدوده ميبدهد. الزم است بدان شنهاديبه باغداران و كشاورزان پ تواند   ينم يدولت به سادگ

و در چه  يدولت با چه اقتدار ميبدان ديحوزه آب، با يگر   ميدر تنظ يعني م؛يهست ياستگذاريس قادر به
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به  ده،يآن به طول انجام يريگ   ها شكل سال هك يكردن روند متوقف ياست. برا تيقادر به فعال يابعاد

 .ديچينسخه پ توان   ينم يسادگ

 يجد يمشكل 40ما از دهه  يكشاورز يرد: اراضدانشگاه تهران در ادامه خاطرنشان ك لكردهيتحص نيا

 ريسا يكشاورز يعامل باعث شده تا الگوها نياست و هم ياراض ديمشكل خرد بودن شد نيدارد. ا

به  وضوعم نيا تياجرا كرد. اهم رانيبوده،  نتوان در ا اسيمق بزرگ يبر كشاورز يكشورها را كه مبتن

كه  رفتيپذ ديرا با تياست. واقع يدر كشاورز يور   و رشد بهره يگذار   هيبا سرما اسيمق نيرابطه ب ليدل

سخت است. خب  رانيكه با مصرف كمتر آب همراه است، در ا يمدرن از كشاورز وهيش نيا كردن ادهيپ

باشد،  رانيكه مناسب ا ياستيس اي يلبه همه آنها فكر كرد، اتخاذ مد ديحجم از مناسبات كه با نيبا وجود ا

را  ييروستا يها   يتعاون ايها    از انجمن يبرخ يكشاورز جهاد اي رويروز گرچه وزارت ندشوار است. ام

بر جوامع  يخاص يارتباط يكند؛ اما چون الگو ليدخ يتا حد ها استيحوزه در س نيا گرانيعنوان باز به

 ها، استيس اني. فقدان تناسب مشود يم رفتهيسخت پذ يدولت اهالگو از طرف دستگ نيحاكم است، ا يمحل

توسط  نيقوان نيموجب شده تا ا يمناطق محل يشده توسط دولت برا بيو مقررات تصو نيقوان

اما  م؛يدار يكه مقصد مشخص ميهست يقيقا نانينشود. به زبان ساده ما سرنش رفتهيكشاورزان و... پذ

در جامعه وجود دارد كه  يترس لياحتماال به دل ليدل ني. به همزند   يمبه سبك دلخواه خود پارو  يكس هر

مطابقت دهند، ما قادر  نهيچفت و بست كنند و با زم يخود را به جامعه محل توانند   يكه نم ييها استيو س

 نكهي. اشوند   ياهداف ما هم محقق نم نيبنابرا ميستيكه مدنظر ماست، ن يا   نهيبا زم ها استيس انيم ونديبه پ

نگرش بوده و  نياز هم يناش شناسد   يم تيرا به رسمنوع تشكل خاص 3فقط  يكشاورز وزارت جهاد

خود را در قالب  يازهايبردار ن   موضوع است؛ چون جامعه بهره نيهم احتماال هم ها استيشكست س نهيزم

 ها استيس ياجرا يهم برا ييها    مشوق نكهيرغم ا . بهننديب   ينم اهداف تشكل مورد اعتماد وزارت جهاد 

 .شوند   يمحقق نم زياهداف ن شود يبرقرار نم يدرست روابط به رهيون زنجاما چ شود ياعمال م
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 15/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي اصل زيحوضه آبر 6ها در  بارش ينيب شيپ

 

حوضه 6ماه در    آبان يها   بارش زانيم رو،يآب وزارت ن قاتيموسسه تحق يطبق برآوردها :اقتصاد يايدن

 نيا يها   بارش زانيشده است، اما م ينيب شيپ يساله، كاهش53كشور نسبت به دوره بلندمدت  زيآبر ياصل

افت  نياكاهش را خواهد داشت.  نيشتريب »يفالت مركز«و » شرق يمرز« زيآبر يماه، در دو حوضه اصل

 زانيم ،»رنايا«شده است. به گزارش  ينيب شيدرصد پ 64و  68 بيفوق به ترت زيدو حوضه آبر يبرا يبارش

با دوره بلندمدت  سهيشده كه در مقا ينيب شيپ متر يليم2ماه    آبان يشرق برا يمرز زيبارش حوضه آبر

ها را به خود اختصاص    هشمقام نخست كا يدرصد68داشته با كاهش  يبارندگ متر يليم5كه  يخيتار

 داده است.

بهتر است؛  يماه امسال كم   در آبان» شرق ينسبت به مرز« يفالت مركز ياصل زيحوضه آبر يبارش تيوضع

با دوره  سهيمقا«است، اما در  متر يليم4 ياصل زيحوضه آبر نيا يبرا شده ينيب شيبارش پ زانيمعنا كه م نيبه ا

حال، دو حوضه  نيدهد. در هم يرا نشان م يدرصد64داشته، كاهش  يدگبارن متر يليم11كه » بلندمدت

 كاهش را نسبت به دوره بلندمدت دارند. نيماه، كمتر   قوم در آبان   خزر و قره يايدر ياصل زيآبر

با دوره بلندمدت  سهياست كه در مقا متر يليم37خزر  يايدر زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيبارش پ زانيم

 برخوردار شده است. يدرصد25داشته، از كاهش  يبارندگ متر يليم50ساله كه 53

با دوره  سهيشده كه در مقا ينيب شيماه پ   بارش در آبان متر يليم11قوم هم    قره ياصل زيحوضه آبر يبرا

 .دهد يرا نشان م يدرصد25داشته است، كاهش  يمتر يليم15بلندمدت كه بارش 

 

 درصد 50تا  25 نيب يبا كاهش زيدو حوضه آبر  

 زيعمان ن يايو در فارس   جيو خل هياروم اچهيكشور شامل در گريد ياصل زيبارش در دو حوضه آبر زانيم
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 .كند يدرصد را تجربه م 50تا  25 نيكاهش ب يخينسبت به دوره بلندمدت تار

 نيكه ا يحالاست، در  متر يليم26ماه    در آبان هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يبرا شده ينيب شيپ بارش

حوضه، كاهش  نيا ب،يترت نيداشته است. به ا يبارندگ متر يليم40ساله 53حوضه در دوره بلندمدت 

 را تجربه خواهد كرد. يدرصد37

 نيشده است. ا ينيب شيپ متر يليم19عمان  يايو در فارس   جيخل ياصل زيماه حوضه آبر   بارش آبان زانيم اما

نشان از  ديجد تيداشته است و وضع يبارندگ متر يليم32حوضه  نيا است كه در دوره بلندمدت يدرحال

 حوضه دارد. نيبارش در ا يدرصد40كاهش 

 رييتغ رو،   شيپ يهفته گذشته و روزها يمناطق كشور ط شتريها در ب   حال و با توجه به وقوع بارش نيهم در

 .ستيآمارها دور از ذهن ن نيا

 شتريدر ب 1400 زييبارش پا تيكرده بود كه وضع   اعالم  نيز اا شيپ رويآب وزارت ن قاتيتحق موسسه

 نيشده كه ا ينيب شيمتوسط بلندمدت پ ريكمتر از مقاد ،يجهان يها   مناطق كشور توسط عمده مدل

 است. رتريكشور چشمگ يغرب مهين يكاهش، برا
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رودخانه كرخه و  يسد گتوند نسبت به سال گذشته/سدها رهيذخ يدرصد 30كاهش 

 15/08/1400خبرگزاري فارس مورخ  – رون چقدر آب داردكا

 

 از سال گذشته است. رود كرخه و كارون كمتر 2مستقر بر  يآب سدها رهياساس آمار مستند، ذخ بر

رودخانه كرخه و كارون چقدر آب  يسد گتوند نسبت به سال گذشته/سدها رهيذخ يدرصد 30 كاهش

 دارد+سند

به  يجار يثبت شده كشور در سال آب يبارندگ زانيفارس، م يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

به سر  يبحران طيكشور در شرا يسدها تياساس وضع نياست. بر هم دهيرس ريساله اخ 50 زانيم نيكمتر

 .برد يم

سد بزرگ كشور واقع در منطقه غرب نسبت به سال گذشته در  5 يآب ريذخا زانيراستا م نيهم در

محسوب  يپربارش يسال آب زين 99-98 يسال آب نكهيقرار گرفته است. با توجه به ا ينامطلوب تيوضع

 يآب دنامناسب آور طياز شرا تيخانه كارون حكارود يساخته شده بر رو يسدها رهيذخ زانيم شود، ينم

 رودخانه دارد. نيا

 

 رودخانه كارون و كرخه يسدها تي*وضع

نسبت به مدت مشابه  1شده در سد كارون  رهيآب ذخ زاني، م1400ماه سال  آبان 14 خياساس تا تار نيا بر

 ونيليم 239به  3سد كارون آمار در  نيمتر مكعب كاهش را تجربه كرده است. ا ونيليم 155سال گذشته 

 147گذشته  النسبت به س 4سد كارون  يآب رهيتفاوت ذخ زانيم ني. همچنرسد يمتر مكعب كاهش م

 متر مكعب كمتر شده است. ونيليم

 يعنيدست  نييپا ريمس ييرودخانه كارون مرتبط با سد انتها يدر سدها يآب رهيكاهش ذخ زانيم نيشتريب
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 1078از  شيسد گتوند نسبت به مدت مشابه سال گذشته ب يآب رهيف ذخاختال زانيسد گتوند است. م

درصد كاهش  33سد گتوند  يآب رهيذخ زانيم گري. به عبارت ددهد يمتر مكعب كاهش را نشان م ونيليم

 كرده است. دايپ

 تيآبان بهتر از وضع 14 خيرودخانه كرخه تا تار يآورد آب تيرودخانه كارون وضع يبر سدها عالوه

نسبت به مدت مشابه سال گذشته  رهيموجود سد سم رهيذخ زانياساس، م نيبرخوردار هستند. بر ا يناسبنام

 .كند يرا تجربه م يمتر مكعب ونيليم 274درصد كاهش داشته و كمبود  20

 

 4برق سد گتوند و كارون  ديتول زاني*م

سد ذكر شده  5ز مجموع كشور شده است و ا يروگاهين يواحدها تيسبب توقف فعال يآب ريذخا كاهش

 برق دارند. ديامكان تول 4سد گتوند و كارون  2تنها 

 52 بيآبان ماه به ترت 14 خيماه تا تار آبان ياز ابتدا 4برق دو سد گتوند و كارون  ديتول زانيرابطه م نيا در

 است. دهيمگاوات ساعت به ثبت رس 713هزار و  2مگاوات ساعت و  381هزار و 
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روزنامه دنياي اقتصاد  - گران؟يباز ريسا گردانيباز ايمنفعل  يگريب؛ بازآ يعال يشورا

 16/08/1400مورخ 

 

 يناطق مژده

 فيشر يحكمران شكدهياند پژوهشگر

 يها   در بازه ر،ياخ يها سال ياز كمبود آب در مناطق مختلف كشور ط ياعتراضات ناشو  ها   يريدرگ

در  رانيقرار گرفتن ا ،يشده است. برخ ليتبد يخبر يها   تيها و سا   اول روزنامه تريمختلف، به ت يزمان

 يآب   بحران كم ياصلرا علت  رياخ يها در سال يگرم و خشك و كاهش بارندگ ميبا اقل يا   منطقه

بر  رگذاريتاث ليرا جزو دال ريبحران و موارد ز نيا ياصل ليرا دل يعوامل انسان زين يارياما بس دانند،   يم

 :دانند   يبحران در كشور م نيا افتنيشدت 

 بزرگ كشور؛ يانتقال آب در سرچشمه رودها يها   احداث تونل -

 و خشك كشور؛ يبر در مناطق مركز   آب عيصنا جاديا -

 گسترده در سطح كشور؛ يها   يدسازس -

 مختلف؛ يكشت نامناسب در شهرها يالگو -

 ه؛يترك يدجله و فرات از سو يها   آبه حق تيرعا عدم -

 ران؛يآب در ا يا   ارانهي متيق -

 .رمجازيغ يها   حفر چاه -

خود  يجا از مشكل كمبود آب در كشور و در يا   شده، ناظر به جنبه   مطرح لياز دال كيهر اگرچه

مسائل  نيا ديتشد اي جاديكه موجب ا يعامل افت،يدر توان يدقت م ياست، با كم يتوجه و بررس قابل

در » آب يانحكمر«ضعف  رود، يعوامل به شمار م نيا يتمام ونددهندهيو پ حينخ تسب ينوع   شده و به
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در امر  يو ادار ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس يها   نظام انيم يهماهنگ يآب، به معنا يكشور است. حكمران

منابع و ارائه خدمات بخش آب در سطوح مختلف جامعه است. با  تيريتوسعه، مد    درباره يريگ ميتصم

آب  يحكمران نهيدر زم يحكمران يها   كه از منظر نظام يآب، سوال يحكمران يبخش   نيب تيتوجه به ماه

مختلف  يها   نقش يفايبه ا يگرانيبازاست كه در حال حاضر چه  نيا شود، يدر كشور مطرح م

و  يفعل گرانيباز بيتنوع و ترك ايآ پردازند؟   يحوزه م نيو ارائه خدمات در ا يگر   ميتنظ ،ياستگذاريس

 نيبخش در كشور باشد؟ در ا نيا يازهاين يپاسخگو تواند يموجود م يريگ ميتصم يسازوكارها

آب در  يآنها در حكمران نيب كار   مينهادها و تقس نشياز چ يريتالش شده است، با ارائه تصو ادداشتي

آنكه  ديشود؛ به ام ييبخش وجود دارد، شناسا نيا يكه در حكمران يخألها و نواقص ،ياستگذاريسطح س

 كشور روشن كند. يدر حكمران ياصالحات اساس يرا برا ريبتواند مس يشناس   بيآس نيا

 يدو نهاد اصل ،يزداريها، مراتع و آبخ   و سازمان جنگل ستيز   طيحال حاضر، سازمان حفاظت از مح در

كه وجود  يا   را بر عهده دارند. اما نكته ستيز   طيحفاظت از مح فهيدر كشور هستند كه طبق قانون، وظ

و نقش آنها محدود به  دبخش آب ندارن ياستگذاريدر س يميدو نهاد، نقش مستق نياست كه ا نيدارد، ا

 يمتول ي. در مقابل، نهاد اصلروستيمصوب وزارت ن يها   و نظارت بر طرح يكارشناس يها   ارائه مشورت

قرار دارد. از  رويوزارت ن ليمنابع آب است كه ذ تيريبخش آب در كشور، شركت مد ياستگذاريس

موجب به  رو،يآب در وزارت ن حوزه ياستگذارياست، تمركز س يبخش   نيآنجا كه مساله آب، موضوع ب

مختلف آن شده است. در  يها   شدن جنبه انگاشته دهيو ناد دهيچيموضوع پ نيبه ا يدن نگاه بخشوجود آم

وزارتخانه در  نيا يو هدف اصل يمهندس-يا   سازه كرديبه بخش آب، رو رويوزارت ن كرديواقع، رو

 نياست. با توجه به نوع نگاه ا يشاورزو ك يصنعت ،يكنندگان شهر آب مصرف نيبخش آب، تام

 يها   يحل مشكالت بخش آب، سدساز ينهاد برا نيا يراهكارها و ابزارها   ارتخانه به مساله آب، وز

 ،يو اجتماع يطيمح   ستيبدون در نظر گرفتن مالحظات ز يا   حوضه   نيانتقال آب ب يها   گسترده و پروژه
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ا، به گفته كارشناسان ه سال نيا ياقدامات ط نيا جهي. نتاجراستو چه در مرحله  يچه در مرحله طراح

 نيدر نقاط مختلف كشور بوده است. به ا يمياقل راتييو تغ ستيز   طيگسترده مح بيتخر ست،يز   طيمح

 ياسيو قدرت س روينسبت به وزارت ن ستيز طيمسوول حفاظت از مح ينهادها تر   فيضع گاهيجا ب،يترت

آب  يدر حكمران يطيمح   ستيه مالحظات زانتقال آب، مانع از آن شده است ك يها   طرح انيحام يو مال

 .رديمورد توجه قرار گ يكشور در حوزه منابع آب

وزارت  شود، يگرفته م دهيمنابع آب ناد تيريمد يها   كه نقش آن عموما در برنامه يگريمهم د گريباز

و هدف  كند يكشور را مصرف م يدرصد منابع آب90از  شيب ياست. بخش كشاورز يجهادكشاورز

 استكشور  ييغذا تيامن نيبخش در كشور، تام نيا ياصل يعنوان متول   به يوزارت جهادكشاورز ياصل

در تعارض با  تواند يدر نقاط مختلف كشور، م يمنابع آب تيهدف با توجه به محدود نيبه ا يابيكه دست

آب، بدون در در بخش  ياستگذاريس رو،   ني. ازارديقرار گ يو بلندمدت منابع آب داريپا تيريهدف مد

 ريپذ   امكان ند،ك فايمصرف آب ا تيريدر مد تواند يم يكه وزارت جهادكشاورز ينظر گرفتن نقش

 نخواهد بود.

آب و موضوع اختالف بر سر  يپلماسيروزافزون د تيشده، با توجه به اهم   مطرح گرانيبر باز عالوه

را  يتر   نقش فعال رو،يدر كنار وزارت ن ديبا زيوزارت امور خارجه ن ،يمرز يها   از رودخانه رانيا    آبه حق

نهاد در  نيحال حاضر نقش ا ركند كه د فايا رانيا يها   آبه و حفظ حق گريد يبا كشورها يزنيدر را

 ريبر، نظ   آب عيبه علت وجود صنا نيگرفته شده است. همچن دهيناد ياديآب كشور تا حد ز يحكمران

كنندگان  از مصرف يكيعنوان    به زيصنعت، معدن و تجارت ن صنعت ساخت فوالد در كشور، وزارت

نقش آن در  ديداشته باشد كه با ركشو يدر مصرف منابع آب ينقش مهم تواند يدر بخش آب، م ياصل

 آب در نظر گرفته شود. يها   ياستگذاريس

در  يتعددم يكه در حال حاضر، نهادها دهد يبخش آب در كشور نشان م ياصل گرانينقشه باز ميترس
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در  ياستگذاريس ينهادها برا نيا نيهستند و ب تيجدا از هم مشغول فعال يها   رهيحوزه به صورت جز نيا

تحقق اهداف  الگفت، هر نهاد به دنب توان يالزم وجود ندارد. در واقع م يبخش آب ارتباط و هماهنگ

بلندمدت  يآب تيامن نياهداف ممكن است در تعارض با هدف تام نيخود است كه بعضا ا يسازمان

نگاه  جاديدر بخش آب در كشور و ا ياستگذاريس يمنظور هماهنگ   است كه به يدر حال نيكشور باشد. ا

معاون  اي جمهور   سيرئ استيآب به ر يعال يبه نام شورا ييشورا 1379به مساله آب، در سال  يفرابخش

سازمان  سينعت، معدن و تجارت و رئو ص يجهادكشاورز رو،ين يمتشكل از وزرا جمهور   سياول رئ

 ونيسيكم ينفر از اعضا كي ست،يز   طيسازمان حفاظت مح سيكشور، رئ يزير   و برنامه تيريمد

 شد. ليتشك يمجلس و دو نفر از متخصصان بخش كشاورز يعيآب و منابع طب ،يكشاورز

توانسته باشد بخش  ديشورا با نيا رسد يشورا، به نظر م نيا يمتنوع اعضا بينگاه اول، با توجه به ترك در

در حوزه آب كشور را حل كند؛ اما با  يبخش ياستگذاريو س ياز نگاه بخش ياز مشكالت ناش ياعظم

تنها    آب، نه ياستگذاريعنوان نهاد فرابخش در س   آب به يعال يشورا ليسال از تشك20از  شيگذشت ب

آب در كشور افزوده شده است. در واقع،  بخش رفع نشده، بلكه هرسال به عمق بحران نيمشكالت ا

نهاد توانسته است به  نيا اياست كه آ نيكه وجود دارد ا ينهاد، سوال نيا يريگ   سال پس از شكل20

در  ها   استيس يدهنده اصل   و جهت    رندهيگ ميعنوان تصم   بخش آب نظم دهد و به گرانيآشفته باز ريتصو

 نيها ا سال نيا يكه ط دهد يآب نشان م يعال يعملكرد شورا ي. بررسريخ ايبخش آب شناخته شود 

حوزه. از  نيدر ا يمتمركز و اصل رندهيگ ميدر بخش آب كشور بوده است تا تصم يا   هيحاش گريشورا باز

نهاد برگزار شده كه در جلسات مختلف بعضا موارد  نيا رجلسه د42شورا تاكنون  نيا يريگ   زمان شكل

از  ياريعضو شورا گذاشته، اما بس ياصل يبر عهده نهادها يگوناگون فيده و وظاش بيتصو زين يمهم

آب  يعال ياست. در واقع، شورا دهيبه مرحله اجرا نرس گاه چيمانده و ه يمصوبات، در حد مصوبه باق نيا

نظارت و  يبرا ييها   زميدر بخش آب را دارد، اما مكان ياستگذاريس ارياخت ابخش،فر استگذاريعنوان س   به
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 نينشده است، بنابرا ينيب شيمصوبات پ يضمانت اجرا يبرا يو سازوكار مناسب ها   استيس نيا يابيارز

 بارتع   . بهشوند يسپرده م ياند و با گذشت زمان به فراموش نشده يينهاد اجرا نياز مصوبات ا ياريبس

در بخش آب، خود را ملزم به اعمال  يلاص ياز نهادها كي   چيه ،ينظارت يها   زميبه علت نبود مكان گر،يد

.  عالوه دهند يخود ادامه م يسازمان يها   استيها و س   كردن برنامه   ندانسته و عموما به دنبال  ها   استيس نيا

 يعال يآب، شورا يعال يمصوبات شورا يپاسخگو كردن نهادها در برابر اجرا يبرا ييها   زميبر نبود مكان

بر عملكرد آن  ينهاد چيدر كشور ندانسته است و ه ينهاد چيبه ه ييبه پاسخگو خود را ملزم زيآب ن

 ييها   تيبه حل بحران آب در كشور و تحقق اهداف و مامور ياهتمام زينهاد ن نيا نينظارت ندارد، بنابرا

ه ب توان يسال، م20 ينهاد ط نيندارد. از معدود جلسات برگزارشده در ا ست،شده ا جاديآن ا يكه برا

آب  يعال يگفت، شورا توان يبرد.  در واقع م يآن پ ياصل گرانينهاد در ذهن باز نيبودن ا يا   هيحاش

متعدد و فقدان ارتباط و  رندگانيگ ميبه مساله آب، وجود تصم ينگاه بخش رينظ يحل مشكالت يبرا

ا محقق كند. اهداف ر نيدر عمل نتوانسته است ا يشكل گرفته، ول رانيگ ميتصم نيا نيب يهماهنگ

در كنار هم،  گريشورا و گردهم آوردن چند باز جادياست كه صرف ا نيدر نظر داشت، ا ديكه با يا   نكته

درست  ،يتنظار يها   زميمكان كه   يدر بخش آب منجر شود و تا زمان يريگ ميبه تمركز تصم تواند ينم

بخش آب كشور خواهد بود تا  گرانيزبا ريمنفعل در كنار سا گريباز كينشده باشد، عمال شورا  يطراح

 .گرانيباز ريسا گردانيباز
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – ديو بلوچستان به آب رس ستانيچاه آب ژرف س نيسوم

16/08/1400 

 

 نيدر روز قابل استفاده در تأم تريل ونيليم كي يو بلوچستان با آبده ستانيستان سچاه آب ژرف ا نيسوم

 است. يآب شرب و كشاورز

 رياخ يها يخشكسال نيو همچن يمياقل طيبا توجه به شرا م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

آبه  حق صيخصوص تخص رفتار نامناسب دولت افغانستان در نيو بلوچستان و همچن ستانيدر استان س

 يبرا يطيمح ستيمعضل مهم ز كيهامون، سالهاست كه به  اچهيخشك شدن بستر در رمند،يهامون و ه

 بحران باشد. نيا يبرا يانياستفاده از آب ژرف پا رسد يشده است اما به نظر م ليتبد ستانيمنطقه س

و بلوچستان به  ستانيدر س "روز مين"چاه آب ژرف در كنار تاالب هامون در شهرستان  نيگذشته سوم روز

 .ديآب رس

 يمتر 1790چاه تا عمق  نياعالم كرد: ا ستانيآب ژرف س يها چاه يحفار اتيناظر عمل غالمپور،

 دارد. يدر روز آبده تريل ونيليم كيشده است و مقدار  يگذار جداره

آب در روز را دارد.  تريل ونيليم 8 يآبده تيقابل يدرون چاه يها چاه با نصب پمپ نيافزود: ا يو

 مختصر قابل شرب خواهد بود. هياست و با تصف يآب مناسب كشاورز نيا تيفيك

 ايدر دن كياستراتژ هيسرما كيو  ينيرزميز يعياز منابع طب يكيبه عنوان  ريدپذيژرف تجد يها آب

، شناخت كشور يخصوصاً در مناطق شرق و جنوب شرق رياخ يها ي. با توجه به خشكسالشوند يشناخته م

 كرده است. دايپ تياهم شياز پ شيب يمنابع راهبرد نيا

 زيآم تيخصوص موفق نيدر ا رياخ يها در سال انيبن دانش يها انجام شده توسط شركت ياكتشاف مطالعات

 شده است. سريم اديمنابع در اعماق ز نيبه ا يابيدست يرانيبوده و با تالش و همت متخصصان ا
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 نهيهز كند يدست و پنجه نرم م يآب هاست با كم و بلوچستان كه سال  ستانيسژرف در  يها آب استخراج

 انتقال آب و پمپاژ هم نخواهد داشت. نهيهز نيآب دارد. همچن هينسبت به تصف يكمتر

بوده و آب حاصل از  ريدپذيتجد ن،يدر اعماق زم يجار يها طبق اعالم كارشناسان، آب گريد يسو از

 ست.آن هم كامالً قابل شرب ا

ژرف را اشتباه  يها استخراج آب ستيز طياز كارشناسان و متخصصان حوزه مح يحال تعداد نيع در

دارد و در درازمدت،  يقابل جبران ريغ يطيمح ستيتبعات ز نديفرآ نيا افتنيو معتقدند ادامه  دانند يم

 .كند يم ديآب را تهد يزيخ و حاصل ياهيپوشش گ ،يكشاورز ،يستيتنوع ز

كه با برداشتن آنها، خانه فرو  دانند يخانه م كي يها ز كارشناسان، آب ژرف را مانند ستونعده ا نيا

 .زدير يم
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مقصران  يكارون تبرئه شد/ بررس يسد گتوند از اتهام شور |ميتسن يدانيگزارش م

 16/08/1400خبرگزاري تسنيم مورخ  –كارون از گتوند تا اهواز  يشور

 

مطلوب  يكه با درجه شور يآب دهد ياز رودخانه كارون نشان م ميخبرنگار تسن يدانيم يها يبررس

دست  نييمتعدد در پا يها ندهيبه علت ورود آال شود، يم ي) از سد گتوند رهاسازدنيآشام ي(مناسب برا

 .شود يم ليتبد دست نييپا يو شور در شهرها تيفيك يب يسد به آن، به آب

است كه با  رانيا يعمران يها از ابرپروژه يكيسد گُتوند،  م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يبردار كه از بهره يسال 10. در ديرس يبردار به بهره شيسال پ 10حدود  ،يسال پشتوانه مطالعات 20از  شيب

 دست نييگتوند به پا يميتنظ داز س تيفيباك يبا وجود آنكه آب گذرد، يم يپروژه بزرگ مهندس نياز ا

 نامطلوب است. اريسد، بس نيا دست نييپا يآب كارون در شهرها تيفياما ك شود، يم يرهاساز

آب كارون اعالم  تيفياز سد گتوند را عامل كاهش ك يبردار بهره احداث و بون،يافراد صاحب تر يبرخ

 يا رسانه ياهويبا ه كنند يافراد تالش م نياظهارات وجود دارد كه ا ليقب نيپشت ا يتياما واقع كنند، يم

به رودخانه كارون در  ددمتع يها ندهيورود آال"جز  ستين يزيچ تيواقع نيرا پنهان كنند و ا يتيواقع

 ."سد گتوند تدس نييپا

از طول رودخانه كارون و استفاده از  يدانيم ديبا سفر به محل احداث سد گتوند، بازد ميتسن خبرنگار

. علت افتيآب كارون دست  ندهياز منابع آال يآب) به اطالعات جالب يسنج (سنجش شور ECدستگاه 

را در طول  بآ نيتر تيفيك است كه در ماه آبان، كم نيسفر انتخاب شد، ا نيا يماه آبان برا نكهيا

چرا كه حجم آب با  ميسال دار يها ماه گريرودخانه كارون و البته در مخزن سد گتوند نسبت به د

از  يناش ديجد يو هنوز آوردها افتهيدر تابستان و مهرماه به شدت كاهش  يقبل ريذخا يرهاساز

 ه نشده است.به مخزن سد گتوند و رواناب كارون اضاف د،يجد يسال آب يها بارش
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) و EC=1600( 1000 يدنيمطلوب آب آشام TDSحداكثر  ران،يا يمل 1053اساس استاندارد  بر

 است. متريبر سانت كروموسي) مEC=2500( 1500حداكثر مجاز آن 

ماه سال  اهواز در روز دوازدهم آبان انپارسيمسافت از محل سد گتوند تا پل ك يحاصل ط ريز جدول

 رودخانه كارون در نقاط مختلف است.آب  ECو سنجش  يجار

 )متريبر سانت كروموسيآب (م ECمقدار  آب كارون ECسنجش  محل 

 785 مخزن سد گتوند ييباال هيال 

 1000 گتوند يميسد تنظ محل 

   1058 گتوند شهر 

  5770 ريبند ق پل 

 3630 اهواز انپارسيك پل 

 

چرا كه  شود؛ يم يريگ گتوند اندازه يميسد تنظ شده از سد گتوند، همواره از محل يآب رهاساز تيفيك

سازمان آب و برق خوزستان، در  اي نگيسپچيد ازيبردار و براساس اعالم ن مهندسان بهره صيبنابر تشخ

و تمام آب  شود يم يرهاساز دست نييمختلف سد به سمت پا يها هياز اوقات سال، آب از ال يبرخ

و از  كند يآب دارد عبور م تيفيثابت سنجش ك ستگاهيه اگتوند ك يميشده از محل سد تنظ يرهاساز

منبع  چيدر طول رودخانه) ه يلومتريك 8گتوند تا سد گتوند (فاصله  يميمحل سد تنظ نيكه ب ييآنجا

از سد  يبردار هگتوند، شاخص بهر يميآب در محل سد تنظ تيفيوجود ندارد، سنجش ك يا ندهيآال

 .شود يگتوند شناخته م

شده از سد گتوند در  يبا آب رهاساز يگتوند، همواره كشاورز يميسد تنظ دست نييپا يروستاها در

 .شود يكشت م يمحصوالت مختلف ،يكشاورز يها نيزم نيمختلف سال در ا يها است و در ماه انيجر
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 ديدر شهرك شه يكشاورز  نيگتوند، به چند زم يميسد تنظ دست نييپا ياز روستاها ديبازد انيجر در

 كشت شده بود. يعيدر سطح وس جيكه در آن، محصول هو ميمراجعه كرد يسلطان

 
 نقشه يشده بر رو ديبازد يكشاورز يها نيزم محل

 
 گتوند يميسد تنظ دست نييدر پا جيهو كشت

كه آب  يو در صورت شود يم يبند با درجه متوسط طبقه ياست كه حساس به شور يمحصول جيهو
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كشت انواع  يبرا دست نييپا زيحاصلخ يها نيد شور بود، زمگتون يميشده از سد تنظ يرهاساز

 ها روستا وجود نداشت. در ده جيمحصوالت از جمله هو

سد  دست نيي. در پاشود يگتوند تازه آغاز م يميآب، از محل سد تنظ يكارون و شور يداستان آلودگ اما

به صورت خام وارد رودخانه كارون  شهر نيا يفاضالب انسان يگتوند، شهر گتوند واقع شده كه تمام يميتنظ

 .شود يكارون م وارد ماًيمستق زياطراف آن ن يشهر و روستاها نيا يپساب كشاورز ني. همچنشود يم

ـ زهكش  يگتوند ـ زهكش تركالك زهكش شوشتر شامل: زانيسد گتوند تا بند م يها ندهيآال •

 يليجنت مكان ـ رودخانه شورعق دست نييجنت مكان ـ زهكش پا

اطراف ـ پساب  يشهرستان شوشتر و روستاها فاضالبئ رودخانه گرگر شامل: يها ندهيآال •

 يپرورش ماه يها حوضچه

كشت و صنعت  يها شهرستان شوشتر و پساب يها فاضالب شامل: طيرودخانه شط يها ندهيآال •

 (ره)ينيكارون و امام خم

 يها ـ پساب يكشاورز يها نيـ پساب زم ييروستا يها فاضالب رودخانه دز شامل: يها ندهيآال •

 (ره)ينيو امام خم آب انيتپه، م و صنعت كارون، هفت  كشت

 يكشاورز يها ـ پساب يشهر يها فاضالب تا اهواز شامل: يمالثان يمحدوده شهرها يها ندهيآال •

 يصنعت يها ـ پساب

مطلوب  يركه با درجه شو يآب دهد، ياز رودخانه كارون نشان م ميخبرنگار تسن يدانيم يها يبررس

 دست نييمتعدد در پا يها ندهيبه علت ورود آال شود، يم ي) از سد گتوند رهاسازدنيآشام ي(مناسب برا

 .شود يم ليتبد دست نييپا يو شور در شهرها تيفيك يب يسد به آن، به آب

آب كارون در  يشود، درجه شور يرهاساز دست نيياز سد گتوند به سمت پا زيواقع اگر آب مقطر ن در

 .ديواحد خواهد رس 3000از  شيهر اهواز به بش
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 انيپا سدها چقدر پرآب شدند؟ ؛يسال آب ندهياز آ »روين«يقاتيتحق يبازوها ينيب شيپ

 17/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - خشك؟ زييپا

 

از مواجهه با  ها ينيب شياز هفته گذشته شروع شده است كه پ يها در حال بارش ري: موج فراگ اقتصاد يايدن

مطلوب  زيياول پا مهيها در ن اگرچه كارنامه بارش دهد ينشان م ها يداشت. بررس تيخشك حكا يزييپا

 ياز ورود يسبقت حجم خروج ليلد حال، به ني. با اكند يم رييتغ تيوضع نيا زييدوم پا مهي، اما در ننبوده

 در مخازن سدها نداشته است. ياثر قابل توجه رياخ يها يكشور، بارندگ يآب در سدها

 

 خشك؟ زييپا انيپا

بارش منجر خواهد شد؟    خشك و كم زييهشدار كارشناسان در مورد پا شدن يبه خنث رياخ يها   بارش ايآ

 زييدر پا سابقه   يب يبارش   آب كشور با اعالم كم يها         دفتر اطالعات و داده ركلياواسط مهرماه بود كه مد

خشك  ز،يي.  ماه اول پادهد يفصل از سال را م نيكشور تنها كفاف هم يسدها ريهشدار داد كه ذخا يجار

را به خود اختصاص داد، اما  »رياخ قرن ميمهرماه در ن نيتر   خشك«عنوان  يشد و حت يسپر باران   يو ب

 رييكشور تغ يآب تيوضع ايها را دوباره مطرح كرده است: آ سوال نيا ر،يدر دو هفته اخ ريفراگ يبارندگ

 نيداده شده بود؟ با توجه به نقش مهم سدها در تام رياخ يها آن هشدارها با علم به بارش ايكرده است؟ آ

 كرده است؟ رييمخازن سدها را هم دستخوش تغ تيوضع ر،ياخ يها   يبارندگ ايكشور، آ ازيردنآب مو

ها پاسخ    پرسش نيكشور در حوزه آب، به ا يقاتيتحق يوگو با مقامات سه بازو   در گفت »اقتصاد يايدن«

مقدار  نياست كه ا متر يليم15ماه بالغ بر  آبان مهياز اول مهرماه تا ن يجو يها زشيداده است. ارتفاع كل ر

اما نسبت به دوره مشابه سال  شته،درصد كاهش دا17مشابه بلندمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يبارندگ

خشك  زييپا ينيب شيموضوع، پ ني. با توجه به ادهد ينشان م شيدرصد افزا200)، متر يليم5گذشته ( يآب
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 ر؟يخ اينادرست بوده است 

اعالم  »اقتصاد يايدن«وگو با    در گفت يبحران سازمان هواشناس تيريدو م يخشكسال يمركز مل سيرئ

 زييدرست از آب درآمده است و پا    ينيب شيپ نيبارش بود و متاسفانه ا   كم يزييما پا ينيب شيپ«كرد: 

ال امسال نسبت به نرم زييپا هاست ك نيبرآورد ما ا«معتقد است:  فهياحد وظ.» ميگذران   يرا م يبارش   كم

 يكه ط ييها   بارش است. موج بارش   كم يليماه خ   آبان ژهيو تر خواهد بود؛ به   بارش   گذشته كم يزهاييپا

 يآنچنان يبارندگ ز،ين ندهيروز آ10تا  بايكشور را فرا گرفت، تمام شد و متاسفانه تقر ر،يچند روز اخ

غرب و خطه شمال و دامنه البرز خواهد بود و    فقط مربوط به شمال ها،   ماه بارش   . تا آخر آبانميندار

بدون  بايكشور تقر ي. اما مناطق جنوبشود يم يهمدان باران ديو كردستان و شا نيمانند تهران، قزو يمناطق

ها از    استان يگذشته مربوط به كل كشور نبوده است: در برخ يروزها يبارندگ ،يبه گفته و» بارش است.

 يتوجه هم بارش قابل المينداشته؛ ا يا   يبارندگ چيجنوب خوزستان ه م؛يا شتهجمله بوشهر اصال بارش ندا

اند. البته    نداشته يچنان بارندگ   هم آن وبلوچستان   ستانيكرمان و س ،يجنوب   خراسان ،يرضو   نداشته؛  خراسان

از  شيب ،يشموج بار نياست. قبل از ا هبود يبارندگ يمقدار كشنبهيشنبه و  يروزها يدر كرمان ط

و  يمانند اصفهان، كرمان، فارس، قم، مركز ييها   استان ،يبودند. به عبارت ياستان كشور بدون بارندگ20

 يط ياند! موج بارندگ   خود را تجربه كرده يسال آب يبارندگ نياول ،يموج بارش نيا انيكرمانشاه در جر

خوزستان و  الم،يمثل ا ياما مناطق پربارشكرد،  جاديا رييتغ ها   رشبا تيدر وضع يكم ر،يچند روز اخ

داشتند، در حال  يخوب يفصل بارندگ نياز لرستان، كرمانشاه و كردستان كه همواره در ا يا   بخش عمده

بارش، در فالت  ديموج جد ،يخشكسال يمركز مل سيهستند.  بنا به گفته رئ ديشد يبارش   حاضر دچار كم

 يلرستان، همدان و مركز يشرق يها   بخش ،ياريوبخت   چهارمحال يبود؛ اصفهان و تا حد شتريب يمركز

را  يو البرز و سواحل خزر هم بارش خوب نيدر تهران بد نبود و قزو يبارندگ تيداشتند. وضع يباران خوب

به حجم مخازن  زين يكم نكرده و آب چندان زييپا يبارش   از كم يزيها چ   ش   بار نيتجربه كردند، اما ا

كه از  يفالت مركز يگذشته، نواح يروزها يط«گفت:  باره نيدر ا ياست. و فزودهيكشور ن يسدها
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آب  »ديكمبود شد«ما در كشور با  يشد، ول    راحت الشانيخ يتا حد بردند،   يآب رنج م ديكمبود شد

تانكر  حاكم است و با يتنش آب رهااز شه يارياست. در بس »اديز يليخ يليخ«. البته كمبود آب ميمواجه

 »خود قرار دارند. يخيتار نهيدر حد كم زي. سدها نشود   يم يبه آنها آبرسان

 

 به سدها يكاهش حجم آب ورود   

مقامات آب  يبرخ يها   است كه آب پشت سدها دارند. گفته يزيهشدارآم تيوضع يايآمارها گو مرور

 دهد، يرا م زييفقط كفاف پا پشت سدها يخطر را كه آب كنون نيسدها، ا ريذخا زانيكشور درباره م

گفت:  »اقتصاد يايدن«به  باره نيآب كشور در ا يها   دفتر اطالعات و داده ركليدوباره زنده كرده است. مد

معادل كل مصارف  1399-1400 يسال آب يكشور در انتها يمخازن سدها يبردار   حجم قابل بهره زانيم

 ستين طور   نياست و ا ينيرزميرف كشور از منابع آب زاز مصا يبوده است؛ اما بخش زييآب كشور در پا

 زييمصارف پا يمخازن سدها برا ياز حجم موجود يبخش نيكنند. بنابرا نيرا تام زييپا ازيكه فقط سدها ن

مصارف  زانيمعادل كل م بايحجم، تقر نيا يبردار   گفت، بخش قابل بهره توان ياستفاده خواهد شد و م

 رمال است.ن طيدر شرا زييفصل پا

ها    با كاهش بارش يجار سال زييكشور، پا يسازمان هواشناس يها   ينيب شيزاده افزود: بر اساس پ   قاسم روزيف

نسبتا مناسب در آذرماه و تداوم آن در  يها   با شروع بارش رود يم دينسبت به نرمال همراه است، اما ام

آب موجود در مخازن سدها منجر  هبودبه ب يعيطبو به طور  تيبه مخازن سدها تقو يفصل زمستان، ورود

 1399-1400 يسال آب انيدر پا دهد، يكشور نشان م يمخزن ياز سدها يبردار   آمار بهره يشود.  بررس

مترمكعب بوده كه  ارديليم29/ 4كشور حدود  يبه سدها يكل حجم آب ورود زاني)، مورماهيشهر31(

-1400 يسال آب انيكرده است. تا پا بتكاهش را ث درصد47حدود  1398-1399 ينسبت به سال آب

 مترمكعب بوده است. ارديليم19/ 5حجم آب موجود در مخازن سدها معادل  زاني، م1399
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 ها يبارندگ فيتازه از كم و ك يآمارها   

حجم  تيوضع ر،ياخ يها   يبارندگ جهيكه نت دهد ينشان م روين ريبا معاون وز »اقتصاد يايدن« يوگو گفت

 تياز وضع ياتيباره با ذكر جزئ نيدر ا ،يخامس زاده   ي. قاسم تقكند يب پشت سدها را مشخص مآ

مترمكعب  ارديليم1/ 57 زانيآبان به م14 انيتا پا رياخ يها   يبارندگ جهيكشور گفت: در نت يسدها يورود

 نيه در همكشور در سال گذشت يسدها يحال، ورود نيكشور است. در ع يبه سدها يكل ورود زانيم

آب به سدها  يورود يدرصد26كشور با كاهش  بيترت نيمترمكعب بوده است. به ا ارديليم2/ 12مدت 

 يآب از سدها گفت: در سال آب يبا اشاره به خروج رويوزارت ن يرو شده است. معاون آب و آبفا روبه

 يمترمكعب ارديليم كيعدد از اختالف  نيمترمكعب بوده كه ا ارديليم2/ 88آب حدود  يخروج يجار

 .دهد يآب به سدها خبر م يو خروج يورود

كل حجم موجود آب  زانيكشور گفت: م يدرخصوص حجم موجود آب سدها رويمسوول وزارت ن نيا

/ 5مدت به  نيمترمكعب است كه سال گذشته در هم ارديليم17/ 9كشور حدود  يدر مخازن سدها

كشور است.  يحجم آب پشت سدها يدرصد27افت  يعدد به معن نيا د؛يرس   يمترمكعب م ارديليم24

 ريكشور، گفت: تاث يبر حجم آب سدها رياخ يها   ياندك بارندگ ريتاث ييدرباره چرا يسخام زاده يتق

 زيموضوع ن نيا ليبوده است. دل درصد كيكشور حدود  يآب موجود در سدها يرو رياخ يها   يبارندگ

سدها  ايها    نشده است كه وارد رودخانه يجار يواقع آب است. در نيدر زم يجذب شدن عمده بارندگ

 يها   تنها بخش شرب، بلكه بخش گفت: نه زيمصرف آب در كشور ن شيافزا ليدرباره دال ي. وشود

درصد آب كشور را بخش 90اند. از آنجا كه    رو شده مصرف روبه شيبا افزا يو صنعت يكشاورز

بخش است كه كمتر در  نيه آن توجه شود، مصرف همب ديكه با يزيچ كند، يمصرف م يكشاورز

 .شود يو مطبوعات به آن پرداخته م اه   رسانه

شاهد  ر،يهفته اخ كيها، گفت: در  استان يدر برخ يتوجه بارندگ با اشاره به رشد قابل يخامس زاده يتق
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در قم  يبارندگ زانيونه منم ي. براميا اصفهان، تهران و البرز بوده ،يقم، مركز يها در استان يرشد بارندگ

هم  يبعد يها   . در رتبهسترو شده ا در هفته گذشته نسبت به هفته قبل آن روبه يدرصد23 يبا رشد

را تجربه  يمناسب يبارندگ تيدر جنوب و غرب اصفهان، خود شهر تهران و استان البرز وضع يمناطق

كننده آب  در منطقه كوهرنگ كه مصرف يريچشمگ يها   اند. از آنجا كه هفته گذشته شاهد بارش   كرده

 .ميكن   ينم ليخوب تحل انچن در اصفهان را آن رياخ يها   بارش م،يشرب هستند نبود

 زانيم نيهفته گذشته گفت: در البرز ا يدر تهران ط يبارندگ يمتر يليم15با اشاره به حجم  تيدر نها يو

كه رقم  ميبود يمتر يليم9هم شاهد بارش  زدي. در بوده است متر يليم23حدود  يو در مركز متر يليم30تا 

ها    آب به سدها و رودخانه   روان لبه شك رياخ يها   يبارندگ نكهيبا توجه به ا نياست. بنابرا يخوب اريبس

سدها  يكشور داشته است. از آن سو، خروج يبه سدها يورود يها بر آب يوارد نشده، اثر محدود

 تيوضع ليبه تحل ديمنظر با نيسدها بوده است كه از ا ياز ورود شيمترمكعب ب ارديليم كيحدود 

 مخازن آب كشور پرداخت.

 

 نشد؟ ليآب تبد   به روان رياخ يها   يچرا بارندگ   

 يمجلس شورا يها   مركز پژوهش ييربنايگروه آب دفتر ز ريمد ،يسامان يباره، جمال محمدول نيا در

خاك  ايبه سدها  ياز بارندگ يبر ورود آب ناش يبارش اثر مهم گفت: شدت »اقتصاد يايدن«به  ياسالم

پشت  بحجم آ شيافزا يآن برا يرو توان ياست، نم نييو شدت آن پا يسرعت بارندگ يدارد. وقت

 ليآب تبد   و به روان يخاك جار يرو نكهيا يآب به جا ت،يوضع نيسدها حساب كرد. در واقع در ا

كه وارد كشور شد هم  يا   ابرها و جبهه عتيالبته به طب ني. اشود يم نيشود، به خاك وارد شده و جذب زم

زمان  كيدر  د،يمعناست كه فرض كن نيهم به ا نييپا يبود. شدت بارندگ نييكه شدت آن پا گردد   يبرم

 جاديبارش در ساعت به ا متر يليم كياست  يعيبارش اندك است. طب زانيساعت، م كيمشخص، مثال 
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كند. حركت  جاديرا ا يتيوضع نيچن تواند يم عيكه رگبار تند و سر يدر حال شود؛ يم نمآب خت   روان

. البته شود يم يدر رودخانه و سد جار آب ابد،ي شيآب مرهون شدت بارش است و اگر شدت افزا      روان

شده  ياهيو پوشش گ نيتوجه بود؛ چرا كه جذب زم مثبت و قابل يمنظر حت كياز  رياخ يها   يبارندگ

سبقت مصرف آب بر  ليمدرس، درباره دل تي. استاد دانشگاه تربميا   آب را از دست نداده نياست؛ بنابرا

 يمثبت ينيب شيكشور پ يمقامات بخش آب و كشاورز يوقتكشور گفت: همواره  يآن به سدها يورود

كشور بسته به  . در واقع مصارف آب دردهند يم شيمصرف آب را هم افزا زانيدارند، م ياز بارندگ

 .رديگ يم يفزون شوند،   يم نيب خوش ها   يمقامات به بارندگ نكهيا

 

 د؟يگو   يچه م يآت يها   ينيب شيپ   

گفت:  »اقتصاد يايدن«منابع آب به  قاتي! سرپرست پژوهشكده مطالعات و تحقشود يگل، بهار نم كي با

بود كه  يزياز چ تر   دكنندهيناام يما مقدار هياول يها   ينيب شيبود. پ يچند روز اتفاق خوب نيا يها   بارش

 م،يا   را تجربه كرده يديشد يخشكسالچون  يادامه داشته باشد، ول تيوضع نيا ميدواريو ام مينيب   ياالن م

 .برد   يزمان م يآب   كم نيجبران ا

كه  يا   به گونه م،يداشت در اكثر مناطق كشور يديشد يليخ يافزود: سال گذشته خشكسال اين      فرخ اشكان

را  يخشكسال نيچن يبود. وقت سابقه   يب يخشكسال نيا ر،يسال اخ50، 40در  يمناطق حت يدر برخ

 .ميانتظار جبران را داشته باش ديفصل بارش نبا كيبا  يحت د،يگذران   يم

منتشر شده، نشان كه  يفصل يهواشناس ينيب شيگفت: پ رو   شيپ يها   در ماه    بارش تيدرباره وضع يو

 تيوضع رود يبه خشك است و انتظار م ليدر اكثر مناطق كشور در محدوده نرمال و متما زييپا دهد، يم

 .رنديگ رارمتوسط ق تيزمستان هم اكثر نقاط كشور از لحاظ بارش در وضع يمتوسط باشد و برا
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رگزاري خب – هيهمسا يكشورها هيعل هيترك يجنگ آب ليو تكم »سويليا«افتتاح سد 

 17/08/1400فارس مورخ 

 

رود دجله را افتتاح كرد تا همزمان با  يبر رو »سويليا«سد  يسرانجام به طور رسم هيترك جمهور سيرئ

و چه بسا  ياقتصاد ،ياجتماع ،يطيمح ستيمنطقه با اثرات ز يواهب آن، كشورهااز م هيترك يمند بهره

 دست و پنجه نرم كنند. يتيامن

 15روز شنبه ( هيترك جمهور سيرئ» اردوغان بيرجب ط«فارس،  يخبرگزار الملل نيگزارش گروه ب به

و افتتاح آن  يريكه آبگ يرود دجله افتتاح كرد. سد يرا بر رو »سويليا« زيبرانگ آبان) سرانجام سد بحث

 ديكه با چنان آنهمراه بوده است، هرچند  رانيدولت عراق و ا يگذشته با اعتراضات رسم يها در سال

 ،يطيمح ستيسد مانده است و تبعات ز نينشد و اكنون ا يريگيپ رانيدولت ا ياعتراضات از سو نيا

 آن باشند. منتظر ديمردم عراق با ژهيكه به و يتيو چه بسا امن ياجتماع

در پاسخ به سؤال  1396در مهر ماه  يدر دولت حسن روحان روين ريمعاون وقت وز »يدانيم ميرح«

مراتب اعتراض  رويگفته بود كه وزارت ن »سويليا«بر واكنش دولت به ساخت سد  يخبرنگار فارس مبن

كرده بود  ديت. او تأكبه وزارت امورخارجه ارائه كرده اس هيدر ترك سويليخود را نسبت به احداث سد ا

آب از  يپلماسيحال د نيدارد. با ا يمنف ريتأث زگردهايها و ر تاالب يقطعاً بر رو سويليكه ساخت سد ا

 ببرد. يينبود كه راه به جا ريدولت وقت آن قدر چشمگ يسو

داعش  يها ستيو دار مبارزه با ترور ريكه در گ يطيها در شرا سال نيدر ا زيدولت عراق ن گريد يسو از

راه به  زين تيسد شد و در نها نيبار به طور جد معترض ساخت ا نيبود، چند گريد يتيو معضالت امن

 2020دسامبر  فردر س يالكاظم يمورد بحث مصطف يها پرونده نيتر از مهم يكينبرد. موضوع آب  ييجا

 سويليو سپس افتتاح  سد ا يريگذشته صرفا توانستند آبگ يها در سال ها يحال عراق نيبود. با ا زين هيبه ترك



   

 

 

133 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

شده بود كه سد مذكور مانع  يدر پاسخ به دغدغه مقامات بغداد مدع هي. تركاندازنديب ريبه تأخ يرا اندك

 يگريد تيامر روا  تي. اما واقعشود ياستفاده م قبر ديتول يورود آب به عراق نخواهد شد و صرفا برا

 اند. كشت رفته ريدست سد ز نييپا يشاورزك يها نيهزاران هكتار از زم كهيدارد، به طور

 

 يو فن ييايجغراف مشخصات

 اتيساخته شده است. عمل هيدر جنوب شرق ترك »نيمارد«رود دجله در استان  يبر رو »سويليا« سد

آغاز شد و قرار  2012اوت  29در  يمراسم يو انحراف رودخانه دجله ط 2006سد در سال  نيساخت ا

 ليامر اتفاق افتاد اما به دل نيا 2018 هيدر فور تايبرسد، اما نها انيساخت آن به پا كار 2014بود كه در سال 

 افتاد. قيبه تعو 2019آن تا نوامبر  يريعراق، آبگ يرسم ريو غ يمحافل رسم يها اعتراض

بسازد. طبق راهبرد » گاپ« ميقصد دارد تحت پروژه عظ هياست كه ترك يسد و مخزن 22از  يكيسد  نيا

رود دجله  يرود فرات و هشت سد بر رو يسد بر رو 14 ستيبا يپروژه م نيتحت ا هيترك يسدساز

دولت  ياز سو 1980ده ساله دارد اما به طور جد از سال  نيساخته شود. پروژه گاپ هرچند سابقه چند

 شده است. يريگيپ هيترك

با رود   لومتريك 1850 دنمويپس از پ رديگ يسرچشمه م هيترورس در ترك يكوهها دجله كه از رشته رود

 نكهي. نكته قابل توجه اشود يم ريفارس سراز شهيهم جيبه خل تيالعرب و در نها فرات ادغام شده و به شط

 ونيليم 240درصد ( 52قرار دارد و  هي) در داخل خاك تركلومتريك 400درصد طول رود دجله ( 22فقط 

 . شود يم نيأمت هيترك يبه آن از منابع آب يمتر مكعب) از آب ورود

) دارد و رانيسد ا نيسه برابر سد كرخه (بزرگتر يعنيمتر مكعب آب  ارديليم 43 شيگنجا نيهمچن سويليا

دارد كه بتواند با  ديو دولت آنكارا ام شود يمحسوب م هيسد بزرگ ترك نيپس از سد آتاتُرك دوم

 كند. ديمگاوات برق تول 1200استفاده از آن 
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است كه بر  يسد نيمتر بزرگتر 135متر و به ارتفاع  1820مرز عراق و با طول  يلومتريك 65سد در  نيا

متر است و حوضچه پشت سد  610آن  هيمتر و در پا 15رود دجله ساخته شده و عرض آن در قله  يرو

 .باشد يمربع م لومتريك 300آن 

 
 

 نهيشيپ

به نام گاپ، (به  يپروژه راهبرد كيدر قالب  سو،يليكه در خطوط باال ذكر شد، ساخت سد ا طور همان

 دهي) صورت گرفته است. ا GAPو به اختصار  Guneydogu Anadolu Projesi ياستانبول يترك

 اهشپروژه ك نياست كه هدف از ا يمدع هي. دولت تركگردد يباز م 1936به سال  يا پروژه نيچن هياول
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و  يثبات اجتماع شيافزا نيو همچن يدگدرآمدها و استاندارد زن شيافزا لهيوس  به يا منطقه تيمحروم

 رديگ يرا دربر م هياستان ترك 9پروژه  نياست.  ا ييدر مناطق روستا ژهيو  شغل به جاديو ا يرشد اقتصاد

 باشد يو شرناق م نياورفه، مارد يشانل رت،يس س،يليك نتاپ،يع يغاز اربكر،يباتمان، د امان،يكه شامل آد

 قرار دارند. يشمال رودان انيدجله و در م فرات و يها كه در حوضه رودخانه

 53 هيخورد و دولت وقت ترك ديكل 1954بار در سال  نياول يبرا زين سويليساخت سد ا يمطالعات فاز

تعداد  1971قرار دارد. تا سال  يكارشناس يكردن محل مناسب آن مورد بررس دايپ يمربع را برا لومتريك

شده به  يمعرف اطهمه نق يو اقتصاد يفن يابيارز 1975در سال شدند و  يساخت سد معرف ينقطه برا 10

كارشناسان  ياز سو زيمطالعات ن گريانتخاب شد. د يشناس نيزم ليبه دال يو نقطه فعل ديرس انيپا

برنامه  نكهيتا ا رفت يم شيانجام شد اما روند كار همچنان كند پ 1982 يال 1980 يها در سال يالملل نيب

قرار گرفت و در آگوست  هيركدر دستورالعمل دولت وقت ت 1997سد در سال  و جامع ساخت يرسم

 سد گذاشته شد. يسنگ بنا نياول 2006

  

 

 يتيو امن ياجتماع ،ياقتصاد ،يطيمح ستيز تبعات

به  نكهيكم توجه بودند تا ا هيپروژه گاپ ترك يطيمح ستيها نسبت به خطرات ز سال ياريبس متأسفانه

 يها ها و نخلستان آن خشك شدن تاالب يكه منشأ اصل يا دهيشد. پد دايپ ردهازگيسر و كله ر جيتدر

است. به  هيكگسترده تر يسدساز استيس زيآن ن يكه عامل اصل شود يم يعراق معرف يعني يغرب هيهمسا

رود فرات در سال  يو اروپا بر رو هيسد ترك نيسد آتاتُرك به عنوان بزرگتر يريبا ساخت و آبگ كهيطور

عراق با بحران كم  يو جنوب يمركز يها اچهيها و در در وهله اول و سپس نخلستان هي،  شمال سور1990

 شد. رانيا يجنوب ياه وارد استان زگردهايطوفان، سوغات شوم ر كيمواجه شده و با  يآب



   

 

 

136 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 شيفرسا يها كانون جاديا ه،يعراق، سور يكشاورز يهكتار از اراض ونيليم مياز شش و ن شيب ينابود

 يها بيآس رانيا يكشور بر رو نيعراق و گرد و غبار برخاسته از ا يگرد و خاك، خشك ديو تول يادب

و فرات  لهحوزه دج يبه منافع كشورها يتوجه يو ب يبا سدساز هياست كه دولت ترك يريناپذ  جبران

 عامل آن شده است.

به  يسد آتاترك، ضربه بزرگو سپس عراق با ساخت  هياز ورود آب فرات به سور هيممانعت ترك يپ در

كرده و محل  ميمنطقه را تنظ ستمياكوس يتاالب كه روزگار نيكه ا يوارد آمد به طور ميتاالب هورالعظ

منبع  گريبه عنوان د »سويليا«نهاد و اكنون با افتتاح سد  يو امرار معاش مردم منطقه بود، رو به خشك ديص

 يطيمح ستيفاجعه ز كيو بروز  متيق گران يعيطب هيرماس نيا ييمنتظر مرگ نها ديبا ميهور العظ يآب

 .ميباش رانيا يبرا

 
  

 79 كنند، يم يزندگ هيدرصد آن در ترك 15سكنه اطراف دجله، تنها  ونيليم 23,5كه از  نجاستيا نكته

آب  زانيدرصد م 56 سويليهستند، اما با ساخت سد ا رانيدرصد آن در عراق و شش درصد ساكن ا

 .شود يم هيله سهم حوضچه پشت سد و از آن تركبه دج يورود



   

 

 

137 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 هيمردم شمال شرق سور يبر آب شرب و مصرف ميدر حال حاضر به شكل مستق هيترك يسدساز استيس

 يكشاورز يها نيهزاران هكتار از زم يالحسكه و رقه موجب نابود يها در استان يآب گذاشته و كم ريتأث

پمپاژ  راكزبر م هيهمسو با ترك انينظام ر كنار تسلط شبهبه فرات د يشده است. كاهش محسوس آب ورود

مردم  يبا تانكر برا يرسان مجبور به آب هيرسانده كه دولت سور ييرا به جا طيآب در استان الحسكه شرا

 شده است. »يقامشل«شهر 

 نيلمسأله او نيندارد و ا يدر پ يطيمح ستيبه دجله و فرات صرفا تبعات ز يقابل توجه آب ورود كاهش

. ميباش يتيو امن ياقتصاد ،يمنتظر تبعات اجتماع ديو در ادامه با شود ياقدام محسوب م نيا مياثر مستق

و  ينينش هيشدن روستاها، مهاجرت به شهر و حاش يخال ،ييمواد غذا ديكاهش تول ،يكشاورز ينابود

است،  يستيز طيحران محب كي هيو اعتراضات از اثرات ثانو ها يناآرام تيمعضالت پشت سر آن و در نها

به  2018 يها در سال ياعتراضات مردم لياز دال يكيعراق  يجنوب يها كمبود آب در استان كهيبه طور

 سو بوده است. نيا
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در آغاز  يو كم آب يطيمح ستيبحران ز ريدر خصوص تأث يمتعدد يها تاكنون مقاله گريد يسو از

شهرها  تيجمع شيرا افزا هيسور يها يناآرام شهير يدنوشته شده و كارشناسان متعد هيسور يجنگ داخل

 .دانند يآن، م يدر پ يشتيمشكالت مع شيو افزا انييو موج مهاجرت روستا

 

 به مثابه اهرم قدرت ايجغراف

 »سويليا«خود در روز شنبه در مراسم افتتاح سد  يدر سخنران هيجمهور ترك سيرئ» اردوغان بيط رجب«

 ياز خشكسال يناش ييمحافظت از كشورمان برابر بحران غذا يان بالقوه  خود برااز تمام تو ديما با«گفت: 

 .»ميكن تفادهقابل مشاهده است، اس ندهيكه به طور فزا يو به طور مشابه برابر بحران انرژ

 ديتول ديبا ني. همچنميكشورمان را هدر ده يقطره از منابع آب كي يحت ميتوان يما نم«ادامه داد:  يو

مشخص است  يجمله به خوب نياز ا.» ميرا بر اساس منابع خودمان به حداكثر برسان ريدپذيتجد يها يانرژ

هدر رفت آب محسوب  ياو عراق، به معن هيورود آب دجله و فرات به سور هيكه در تفكر دولتمردان ترك

 .شود يم

كرده  يخوددار يالملل نيب يآب يها انياز جر يرانيركشتياستفاده غ ونيبه كنوانس وستنياز پ هيترك دولت

 يها انيناظر بر جر يالملل نيو تنها سند ب ديرس بيبه تصو وركيويدر ن 1997 يدر م ونيكنوانس نياست. ا

مشترك را  يآب منابعكشورها را موظف كرده است كه  ونيكنوانس نيمشترك جهان است. ا نيريآب ش

 يمدع هيكنند. ترك يخوددار گريه همدب» ضرر رساندن«مصرف و از » منصفانه«و » عادالنه«به صورت 

شده و  ميرودها تنظ نيا يدست نييپا يدر موضوع دجله و فرات به نفع كشورها ونيكنوانس نياست كه ا

 هاست. طبق منافع آن

خود به  ليتحم يبرا يعيطب ريو غ يعيها و امكانات طب فرصت يتالش دارد از تمام هيترك رسد ينظر م به

. اردوغان مياهرم قدرت مواجه هست كيبه عنوان  ايما با مسأله جغراف جا نيبرد. در امنطقه بهره ب يكشورها



   

 

 

139 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

تالش دارد  هيترك ايآ است؛با بحران آب مواجه  هيخود در روز شنبه گفت كه جهان و ترك يدر سخنران

 د؟ريمنطقه را در دست بگ يآماده كرده و سلطه آب يبحران كم آب شيمنطقه و افزا يفردا يخود را برا

و  ستيآن قابل انكار ن يداشته باشند، اما تبعات منف ها يسدساز نيدر پشت ا يو اردوغان هر هدف هيترك

و  رديصورت گ دياز وقوع آن با شيخواهد بود. هرچند عالج واقعه پ زين رانيا ريبانگيآثار آن الجرم گر

فشار قرار دادن آنكارا و  حتا تب توان ياست، اما م ريد هيترك يها يمقابله با سدساز يبرا گرياكنون د

خود به  يها از آب پشت سد يشتريحجم ب يآزادساز يرا برا هيمختلف فشار ترك يها استفاده از اهرم

 مجبور كرد. ايدجله و فرات مجاب  يرو
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 17/08/1400خبرگزاري تابناك مورخ  – ها در مهرماه امسال بارش سابقه يكاهش ب

 

مترمكعب را دارند  ونيليم 500و  ارديليم 50در حدود  يحداكثر حجم آب رهيذخ تيكشور قابل يسدها

 نيشده وجود داشته كه البته ا رهيمخازن سدها، حجم آب ذخ تيدرصد ظرف 35كه اكنون تنها درحدود 

 كمتر است. اريمهم بس ياز سدها يبرخ يبرا زانيم

ها در مهرماه امسال كه به گفته مسووالن  بارش يدرصد 42كاهش  رنا؛يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

كه در  يا گذاشته به گونه يآب كشور باق النيبر ب يسابقه است اثر منف يب ريسال اخ 50آب كشور در 

 ده وجود دارد.ش رهيآب ذخ زانيم نيمهم، كمتر ياز سدها ياريبس

روبرو خواهد كرد، در  يآب را با مشكالت جد نيسد عالوه بر آنكه تام رهيكاهش حجم ذخ نيا

را كاهش داده و  ها روگاهين نيا ديداشته و توان تول ياثر منف زيبرق است ن ديتول روگاهين يكه دارا ييسدها

 خارج كرده است. ديموارد از مدار تول يدر برخ

 ي(سال آب يجار يماه سال آب آبان 14منابع آب كشور، تا  تيريآمار شركت مد نيتازه تر براساس

مترمكعب است  ارديليم 17,9كشور حدود  يكل حجم موجود آب در مخازن سدها زاني) م1401-1400

 .دهد يگذشته را نشان م يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 27در حدود  يكه كاهش

 يجار يسال آب يكشور ط يبه سدها يكل ورود زانيم دهد، يكشور نشان م يسدها تيوضع يبررس

گذشته در مدت مشابه  يدرصد نسبت به سال آب 26معادل  يمترمكعب است كه كاهش ارديليم 1,57حدود 

 .كند يم نييرا تب

متر مكعب  ارديليم 2,88معادل  زيآبان ن 14مهرماه تا  يكشور از ابتدا ياز سدها يكل حجم خروج زانيم

 .دهد يگذشته نشان م يدرصد نسبت به مدت مشابه سال آب 40معادل  ياهشاست كه ك

متر مكعب را  ارديليم 50,5در حدود  يحداكثر حجم آب رهيذخ تيكشور قابل يسدها ،يكنون طيشرا در
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شده وجود داشته كه  رهيكشور، حجم آب ذخ يمخازن سدها تيدرصد ظرف 35داراست كه تنها حدود 

 كمتر است. اريمهم كشور بس ياز سدها يبرخ يبرا زانيم نيالبته ا

در حدود  بيبه ترت يجار يسال آب يمتوسط مخازن ط يپرشدگ زانيخوزستان و تهران، م يها استان در

 درصد است. 23درصد و  41

آب  يدرصد 26تداوم كاهش  زيو ن كسويكشور از  يحجم آب موجود در مخازن سدها زانيم كاهش

 ينبي -شيپ زيو ن گريد يگذشته از سو يتاكنون نسبت به مدت مشابه سال آبمهر  كميبه سدها از  يورود

 درمصارف  تيريضرورت مد رو، شيو احتماال زمستان پ زييتداوم بروز بارش كمتر از نرمال در پا

 .كند يرا اثبات م يخصوص كشاورز شرب و به هاي -بخش

كه شروع آن  شود يوازده ماهه اطالق مدوره د كيبه  يمنابع آب تيريحاكم بر مد اتيدر ادب يآب سال

 است. وريمهرماه و خاتمه آن شهر يابتدا

سال گذشته منابع آب  30گفت: در مدت كمتر از  رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا شيپ يچند

 است. افتهيمتر مكعب كاهش  ارديليم 102مترمكعب به حدود  ارديليم 130كشور از  دشوندهيتجد
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جبران  ديساله را چگونه با 50بحران آب  |كشور  يآب تيبر وضع رياخ يها باران ريتاث

 17/08/1400خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  - كرد؟

 

 53ها در مهرماه امسال نسبت به دوره بلندمدت  بارش زانيدر امور آب و آبفا گفت: م روين ريزو معاون

 .ميهست طيشرا رييها شاهد تغ بارش ليبه دل رياخ يداشته اما در روزها يدرصد 42ساله، كاهش 

چند روزه  يها بارش نكهيبر ا ديبا تاك يخامس زاده يقاسم تق سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

ها  استان يسه روز گذشته در برخ يها ساله را جبران كند، اظهار كرد: البته بارش 50بحران آب  تواند ينم

ساله كه  52نسبت به متوسط  ار يو كرمان درصد بارندگ زدي ،يتهران، مركز ن،يمثل قم، اصفهان، قزو

 .ديسر -7به  -40داد و از  شيبارش است، افزا سهيدر مقا ياصل اريمع

كه از  يروز 45مشكالت كمبود آب را حل كند، گفت: در  تواند ينم ها يبارندگ نيا نكهيا انيبا ب يو

 53درصد، اصفهان  71درصد، كرمان  188 زديدرصد،  217قم  يها در استان گذرد، يم ديجد يسال آب

 53 توسطبه م درصد نسبت 6درصد و مازندران  33 النيدرصد، گ 47درصد، گلستان  47درصد، البرز 

 است. افتهي شيافزا يبارندگ ريساله اخ

 يساله عقب هستند ول 52نسبت به متوسط دوره  نكهيبا ا گرياستان د 15 نكهيا انيبا ب روين ريوز معاون

و  هيلويكهگ ل،ياردب الم،يا يها اند، اضافه كرد: اما استان داشته يشتريپارسال بارش ب ينسبت به سال آب

 يهم از باران كمتر ارسالپ يو كرمانشاه هنوز نسبت به سال آب ين، خراسان جنوبخوزستا راحمد،يبو

 اند. برخوردار شده

است  متريليم  240كشور حدود  يدر كشور، گفت: متوسط بارندگ ها يبارندگ تيدرباره وضع يخامس

درصد  7اله، س 52كه در مجموع نسبت به متوسط  ميا داشته يبارندگ متريليم 15,8روز گذشته  45كه در 

 .دهد يرا نشان م شيدرصد افزا 187كاهش و نسبت به سال گذشته 
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 ،يكردستان، فارس، هرمزگان، خراسان رضو يها استان يبرا رو،ين ريوز يگفته معاون آب و آبفا به

 نيدارند اما نسبت به سال گذشته در هم ياديساله فاصله ز 52نسبت به متوسط  نكهيكرمانشاه و بوشهر با ا

درصد  50حدود  كهكشور  يسدها يدر ورود ها يبارندگ نيقابل توجه بوده است. اثر ا يه بارندگدور

 نبوده است. شتريدرصد ب كيكنند،  يم نيآب شرب را تام

در  يها حت تداوم بارش ازمنديمساله توجه داشت كه رفع بحران آب ن نيبه ا ديبا نكهيبر ا ديبا تاك او

مصرف در دستور كار همگان قرار  تيريمد ديبا يآب يگذر از ب يبرارو است، افزود:  شيپ يها سال

 .رديبگ

 نكهيكرد: با توجه به ا حيقدرتمند در حوزه آب كشور تصر تيريمد كيبر ضرورت  ديبا تاك يخامس

 مهيدرصد مساحت كشور در منطقه خشك و ن 85خشك قرار دارد و  مهيمنطقه خشك و ن كيدر  رانيا

درصد از منابع  20از  شيكه ب يكشور در مناطق تيدرصد جمع 45رار گرفتن ق يخشك است و از طرف

و ساز و  تيريمد كي ازمندين م،يا شاهد آن بوده ريكه چند سال اخ مياقل رييتغ دهيپد زيرا دارند و ن يبآ

 .ميدر حوزه آب كشور هست ژهيو به يكار قو

آب است و اگر آب  ازمندي: توسعه متوازن نبر نقش مهم آب در همه ابعاد توسعه اظهار كرد ديبا تاك يو

 .شود ينشود، صنعت و اقتصاد درست نم تيريو مد نيتأم يبه درست

مترمكعب از منابع آب  ارديليم 28سال گذشته  30در امور آب و آبفا، در  روين ريگفته معاون وز به

ادامه  يكشاورزخصوصا در بخش  يكشور كاسته شده است و اگر مصرف آب به روال فعل ريدپذيتجد

 .افتيمنابع آب كشور به نصف كاهش خواهد  ابد،ي
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همچنان  يخشكسال |كمتر از نرمال  يفعل يها بارش | ميرو ندار شيپ يزمستان سرد

 18/08/1400خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – است ديشد

 

و سه ماهه زمستان به نرمال  زييها در پا كه بارش دهند يها نشان م گفت: مدل يمركز خشكسال سيرئ

 .شود يم كينزد

شاره به با ا يمركز خشكسال سيرئ فهيبه نقل از باشگاه خبرنگاران، احد وظ نيآنال يگزارش همشهر به

 يها يبارندگ رياخ يروزها ياز كمبودها را جبران كرد، اظهار كرد: ط يبخش رياخ يها يبارندگ نكهيا

 يها و استان تهرانالبرز،  ن،يقم، تهران، همدان، زنجان، قزو يها همچون استان يدر حوزه مركز يخوب

 28درصد به 40 ياز باال بارش نسبت به دوره نرمال يها موجب شد، كسر بارش نيكه ا ميداشت يساحل

 درصد برسد.

چهارمحال و  يشمال يها شمال خوزستان، شرق لرستان، بخش رياخ يافزود: گستره بارش در روزها او

رشته كوه زاگرس و  يو شرق يكرمان، حوزه مركز زد،ياحمد، اصفهان،  ريو بو هيلويكهگ ،ياريبخت

 را هم پوشش داد. يحوزه مركز

دوم آبان بارش ها به غرب،  مهيكرد: در ن انيكمتر از نرمال است، ب يفعل يها بارش هنكيبا اشاره به ا فهيوظ

 .ميندار يقابل مالحظه ا ينقاط بارندگ ريشمال غرب و شمال محدود است و در سا

 

 خواهد بود ديهمچنان شد يخشكسال

دهند كه در  يمنشان  يمياقل يكرد: مدل ها انيها ب بارش تيوضع ندهيدرباره آ يمركز خشكسال سيرئ

كمتر از نرمال  يها يبارندگ ليشود، اما به دل يم كينرمال نزد طيآذر و سه ماهه زمستان بارش ها به شرا

 .دخواهد بو ديهمچنان شد يخشكسال ز،ييماهه اول پا 2در  نيدر سال گذشته و همچن
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 زمستان جبران شود. در ياست كه كم بارش ديو سال قبل بع يفعل زييپا يگفته او، با توجه به خشك به

كه  ميكن يم يرا سپر يسال تيهم در نها يها رو مقام مسئول ادامه داد: با توجه به انباشت كم بارش نيا

كمبود  لياما به دل م،يبرس يجار يسال آب ينرمال برا طيزمستان به شرا انيحالت در پا نيتر نانهيدر خوشب

 .ميستمواجه ه يبارش سال گذشته همچنان با مشكل تنش آب

كشور،  يبخش شمال ييكرد: از لحاظ دما انيب ديجد يدما در سال زراع اتيجزئ نيبا اشاره به آخر فهيوظ

كمتر از  يو خراسان شمال النينرمال، گ طيدر شرا ليو اردب يشرق جانيآذربا ،يغرب جانيآذربا ياستان ها

 بودند. مالنر نيوتهران، زنجان، البرز، زنجان و قز ،يخراسان رضو ينرمال و استان ها

 مينرمال و ن طيفصل بهار در شرا يكل كشور تا ابتدا ياز آن است كه دما يها حاك ينيب شيگفته او، پ به

 داشت. ميرا نخواه يوجود زمستان سرد نياز نرمال باشد كه با ا شيدرجه ب كيتا 

 شود يم كيها در فصل زمستان به نرمال نزد بارش

 ياريكمتر از نرمال در بس يبه كشاورزان گفت: با توجه به بارش ها يا هيدر توص يمركز خشكسال سيرئ

 كيبارش به نزد طيرود با بهبود شرا يانجام نشده است كه انتظار م ايافتاده  ريبه تاخ زهيياز نقاط كشت پا

 نرمال در آذر، كشاورزان بتوانند كشت را انجام دهند.

افزود: در جنوب  ست،يكشت فراهم ن يها رطوبت الزم برااستان  يدر برخ نكهيا انيمقام مسئول با ب نيا

بارش به  طيشدن شرا كيكه با نزد رود ياز نقاط كرمانشاه انتظار م يليو خ الميغرب استان خوزستان، ا

 كشاورزان بتوانند كشت را انجام دهند. ن،يزم ينرمال در آذرماه و رطوبت نسب تيوضع

با  يو آب ميد يها امسال، كشت يها كرد: با توجه به بارش انيب يو آب ميكشت د تيبر محدود ديبا تاك او

با  زييپا يدر انتها ميدواريادامه دارد كه ام ندهيآ ماه كيتا  تيمحدود نيمواجه بوده است كه ا تيمحدود

 آماده شود. زهييكشت پا يبرا طيبهبود بارش ها، شرا

بهاره داشت، اما در  يبارش ها يبرا ينيب شيتوان پ يادامه داد: گرچه از االن نم يمركز خشكسال سيرئ
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را  زييپا ديشد ياز كمبودها يكه قدر ينرمال خواهد بود؛ به طور طيزمستان از لحاظ دما و بارش شرا

 .ابدي يپشت سدها بهبود م يآب ريو ذخا كند يجبران م

 نيذشته خواهد بود كه ازمستان امسال بهتر از سال گ ،يمياقل يها كرد: بنا بر مدل حيتصر انيدر پا فهيوظ

 را جبران كند. ها يبارش كم يتواند تا حد يامر م
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پروژه انتقال آب از  انيعمان به شمال شرق/حام يايانتقال آب از در اتيجزئ يواكاو 

 18/08/1400خبرگزاري فارس مورخ  -  هستند يچه كسان ايدر

 

 

انتقال  يها وجود ابهامات گسترده است و پروژه انگريعمان به مشهد ب يايپروژه انتقال آب از در يواكاو

 .رديناظر قرار گ يها ستگاهمورد نظارت د يا ژهيبه طور و ديبا يفارغ از مساله كارشناس ايآب از در

 يچه كسان ايپروژه انتقال آب از در انيعمان به شمال شرق/حام يايانتقال آب از در اتيجزئ يواكاو 

  هستند

و انتقال آن به  ايآب در يساز نيريش يها فارس، پروژه يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

شدن آن در قالب  است كه سابقه مطرح ييها نهياز گز يكيو شرق كشور  يخشك مركز يها استان

 .گردد يدهه گذشته باز م 2حل بحران آب به  راه

 يها ليتحل ران،ينقاط ا ريو انتقال به سا ايآب در يساز نيريش يها پس از مطرح شدن پروژه همواره

 يها لشحوزه در ارتباط با چا ني. عمده انتقادات مطرح شده در اشود يدر مخالفت با آن مطرح م يفراوان

آب  تيفيك رييتغ هاز جمل يا ابهامات گسترده ستيز طياساس كارشناسان مح نياست، بر ا يطيمح ستيز

 .كنند يپروژه مطرح م نيا يبرا يطيمح ستيز  يها در مبداء را به عنوان اهم چالش

 گريز دها ا انتقال آب به واسطه وسعت گسترده آن يها اقتصاد پروژه ،يطيمح ستيبر انتقادات ز عالوه

 رامونيارقام مطرح شده پ شود، يها مطرح م پروژه نياست كه همواره در كنار طرح اسم ا ييها چالش

هزار  100خاص از  يها از پروژه يدر برخ افتهيو انتقال  يساز نيريتمام شده هر متر مكعب آب ش نهيهز

 يتياست صرف چه فعال قرار متيق اندازه گران نيآب تا ا نيا ستيتومان عبور كرده است و مشخص ن

 به همراه داشته باشد. يشده و سودآور
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 احتمال كيمتهم به  ايقدرتمند پروژه انتقال آب در اني*حام

و انتقال آب و  يساز نيريش يها رساختيمورد از صدها چالش موجود به منظور توسعه ز 2 انيتوجه به ب با

ند كه بدون پاسخ به ابهامات طرح شده هر دار يقدرتمند انيها حام پروژه نيا گر،يد يها وجود چالش

 ينسبت به اجرا يشدننا و عالقه وصف كنند يم ييرونما ايو انتقال آب در يساز نيريطرح ش كيروز از 

به  ينمانده و در موارد ياز طرح باق تيمسئله در حد حما ني. البته ادهند يها از خود نشان م پروژه نيا

 .شود ياعمال فشار ختم م

سبب شده  گريمتعدد د يها در كنار چالش ايو انتقال آب در يساز نيريپروژه ش انيل توجه حامقاب فشار

قابل  يانتفاع احتمال رسد، يرابطه به نظر م نيها همراه شود. در ا پروژه نياحتمال همواره با نام ا كيكه 

افراد  ينتقال آب براو ا يساز نيريش يها پروژه يا نهيهز يها بزرگ مولفه اريتوجه در قالب اعداد بس

 كشور است. يابزار در حل مشكل آب نيبر استفاده از ا يپافشار ياصل ليخاص، دل

تعجب  يجا زين شود يم ادي يانتقال آب به عنوان راهكار حل مسئله تنش آب يها كه از پروژه نيهم البته

بخش  3در  ازيآب مورد ن انزيبا م يتناسب چيها ه پروژه نيدر قالب ا افتهيدارد، چراكه عدد آب انتقال 

پروژه  كي نهيزمعادل ه يها نهيمناطق هدف طرح ندارد و با صرف هز يو كشاورز يشرب، صنعت

 گرفت. شيمسئله را در پ نيبه منظور حل ا گريد يراهكارها توان، يو انتقال آب م يساز نيريش

 

 كل كشور يجه عمرانبود كساليمعادل  يا نهيعمان به مشهد با هز ياي* پروژه انتقال آب در

و انتقال،  يساز نيريش يها خاص از پروژه يا عده يانتفاع اقتصاد رامونياحتمال مطرح شده، پ يواكاو

و انتقال  يساز نيريش يها از پروژه يكيشواهد و مستندات مرتبط با  ينشده و بررس ياحتمال تلق كيتنها 

 .ديفزاياحتمال ب نيبر قوت ا تواند يآب كشور م

روز  نيو انتقال آب كشور در آخر يساز نيريش يها پروژه نيتر نياز سنگ يكيش فارس، گزار به
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 يشرق يعمان به استان ها يايو انتقال آب از در نيقرارداد تام كيدر قالب انعقاد  1395ماه سال  بهمن

 ) مطرح شد.يخراسان رضو ،يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيكشور (س

 
پروژه به استناد مستندات معادل  نيشده به منظور خدمات مشاوره در ا نييلغ تعمب زانياساس م نيهم بر 

و در نظر گرفتن مدت  1395برآورد شد. پس از ابالغ قرارداد در سال  1395تومان در سال  ارديليم 3,4

 1397در آذرماه سال  ورقرارداد مذك ت،يروند فعال يكند ليبه دل ها تيانجام فعال يبرا ساله كيزمان 

 شد. ديتمد
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 20معادل كمتر از  لومتريك 305به طول  رانشهريپروژه در حدفاصل چابهار تا ا نيقطعه اول ا نهيهز تنها

 نهيتومان برآورد هز ارديليم 291,7معادل  1397ماه اول سال  3 يبها بر اساس فهرست ريدرصد از كل مس

دالر برآورد  ارديليم 4 ادلپروژه مع نيا يزده شده برا نيتخم نهياست كه كل  هز يدرحال نيشده است. ا

 تومان است. ارديليهزار م 111,2حال حاضر دالر معادل  متيكه با احتساب ق شود يم
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 75مقرر شد،  تيبود اما در نها يبخش خصوص يگذار هيسرما يبر رو ياريبس داتيتاك نكهيوجود ا با 

پروژه  نيا نهيدرصد از هز 25شود و تنها  يالم نيتام يصندوق توسعه مل التياز تسه يدرصد از منابع مال

پروژه  نيا يجراا يدر نظر گرفته شده برا نهيهز يباشد.  به منظور درك بزرگ يبه عهده بخش خصوص

. به ديآ يتومان به حساب م ارديليهزار م 104معادل  1400سال  يكل بودجه عمران م،يبهتر است بدان

برابر كل بودجه  1,06عمان به مشهد  يايو انتقال آب در يزسا نيريپروژه ش يها نهيهز گر،يعبارت د

 است. 1400كشور در سال  يعمران

 

  يمخازن آب شرق كشور  معادل كل بودجه عمران يكسر يدرصد 17پوشش حداكثر   نهي*هز

 ييرااج نديو فرآ ها ينگار نامه ريس يپروژه، واكاو نيا يساز ادهيپ يالزم برا ينجوم نهيدر نظر داشتن هز با

 گزارش اقدام كرد. ياحتمال مطرح شده در ابتدا ينسبت به بررس يباالتر بيبا ضرا توان يآن م

 يندگيكشور با نما يشرق يها استاندار استان 3پروژه را از نامه  نيا يريگيپ ندياساس، فرآ نيهم بر

 يريگيپ 1397اسفند ماه سال  4 خيجمهور در تار سيبه معاون اول رئ ياستاندار وقت خراسان رضو

قرارگرفتن در « بارتمنتشر شده در متن نامه با توجه به استفاده از ع اتي. البته با توجه به جزئميكن يم

 1397ماه سال  نامه مرتبط با بهمن خيتار رسد، يبه نظر م »يبهار شكوهمند انقالب اسالم نيآستانه چهلم

 .باشد ينم حينامه صح يشده برا ديق خياست و تار

در مناطق شرق كشور معادل  ينيرزميمخزن آب ز يكسر زانيشده است، م دينامه مذكور، ق ياابتد در

پروژه  نيمشاور طرح، فاز اول ا يمتر مكعب است. بر اساس اطالعات ارائه شده از سو ارديليم 1,4ساالنه 

 ونيليم 250 آب تقالان نهيتومان برآورد شد، زم ارديليهزار م 111,2آن در حال حاضر معادل  نهيكه هز

 .كند يمناطق فراهم م نيا يمتر مكعب در سال را برا

مخزن را به  يدرصد از كسر 17پوشش  نهيكشور تنها زم يسال بودجه عمران كيمعادل  نهيهز يعني نيا
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 .آورد يوجود م

مصرف آب در  يتقاضا شيبا افزا رايحالت در نظر گرفته شده است، ز نيدر بهتر يدرصد 17سهم  البته

پروژه  نيا ليدر زمان تكم يكسر زانيفراهم كند، م زيآن را ن ديتشد نهيزم تواند يپروژه م نيال كه اهر س

از عمان به  ايآب در قالكاهش سهم پروژه انت نهيمسئله زم نيمتر مكعب بوده و هم ارديليم 1,4از  شيب

 .آورد يمناطق را به وجود م نيمخازن آب ا يكاهش كسر زانيمشهد در م

 
  

 در شركت منتخب گذار هيبرگزاركننده فراخوان انتخاب سرما يامدار*سه

 مانكاريمشاور پروژه و پ نييمسئله تع ،يريدر نامه سه استاندار وقت به اسحاق جهانگ گريقابل توجه د نكته
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 گرياستان د 3از  يندگيبه نما يخراسان رضو يا منطقه شده، شركت آب ادياست. به استناد اطالعات نامه 

 آب را به عنوان مشاور پروژه انتخاب كرد. طوس شركت

 يخراسان، با برگزار يا از شركت آب منطقه يندگيشركت مشاور طوس آب به نما گر،يد يسو از

نمودن  ييكه با هدف اجرا يدر شركت طراح يسهامدار يمتقاض يها شركت يابيو ارز يفراخوان عموم

 رداد. الزم به ذك ليرا تشك» تابش«آزاد چابهار  آب و برق شرق منطقه يشد، شركت تكاپو ليطرح تشك

 يبرا گذار هيچند سرما ،يآگه نيشده است كه قبل از انتشار ا ديق يفراخوان عموم ياست، در متن آگه

 اند. كرده يطرح اعالم آمادگ نيا
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 يوموسسان شركت تكاپ يمسئله آن است كه به استناد صورت جلسه مجمع عموم نيقابل توجه در ا نكته

، شركت طوس آب به عنوان 1397سال  ورماهيشهر 10 خيآب و برق شرق منطقه آزاد چابهار، در تار

درصد از سهام شركت تابش را در  6,67پروژه  يو مجر گذار هيكارفرما در انتخاب شركت سرما ندهينما

 گرفته است. ارياخت

پروژه را با  يال فساد در روند اجرامصداق تعارض منافع در نظر گرفته شده و احتم تواند يمسئله م نيا

برگزار كننده فراخوان در مرحله  يشركت مجر يسهامدار گريفراهم كند، به عبارت د ييباال بيضر

گسترده و  كالتمش نهيزم زيپروژه ن يدر طول اجرا تواند يمحل ابهام است و عالوه بر آن م يبرگزار

 كند. ايرا مه ييفسادزا

مشاور كارفرما  دييمورد تا ياز پروژه انجام شده توسط شركت مجر يكه بخش يطيعنوان مثال در شرا به

انجام آن و خسارات به بار آمده از  نهيهز ايدوباره انجام شده  ديبخش از پروژه با نيا نينباشد، بنابرا

باشد،  هامدارس يحالت اگر شركت مشاور در شركت مجر نيكسر شود، در ا يشركت مجر يافتيدر

است كه در  يتعارض منافع شماريمثال از موارد ب كيمسئله تنها  نيبخش وجود دارد. ا نيا ديياحتمال تا

 طول پروژه امكان تحقق دارد.

 

 يخراسان توجه يا و شركت آب منطقه يپروژه از جمله استاندار انيچرا متول ست،يحال مشخص ن نيا با

 اند؟ نداشته ادشدهياز تعارض منافع  يريبه جلوگ
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 عمان به مشهد مخالف بود؟ يايمسئله آب كشور با پروژه انتقال آب در يمتول اي*آ

 نيممكن است، ا يخراسان رضو يا گزارش فارس، در نگاه اول كارفرما بودن شركت آب منطقه به

مسئله در نامه  نيپروژه است. ا نيو جلوبرنده ا ياصل يمتول رويمسئله را به ذهن متواتر سازد كه وزارت ن

و انتقال  ييزدا نمك ميطرح عظ«و عنوان شده است كه  ديتاك زين يرياستاندار به اسحاق جهانگ 3شده  ادي

  در دستور كار شركت  آب رويوزارت ن يكشور از سو يشرق دوريكر يها عمان به استان يايآب از در

 »قرار گرفت. ياستان خراسان رضو يا منطقه

 كي انگريپروژه ب نيا يعمان برا يايآب از در صيتخص جهت مجوز ينگار نامه يوجود واكاو نيا با

 است. گريمسئله د

و امعان  يعزم مل ازمندين ميحركت عظ نيا «شده است كه  ديداران وقت ق نامه استان گريد يرابطه در جا نيا در

ش پس از آن در بخ» آب كشور است. نيتام يبه عنوان متول رويمحترم ن ريوز ژهينظر دولت محترم و به و



   

 

 

156 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .»رديصورت پذ اياز در ببرداشت آ صيمجوز تخص گردد، يتقاضا م« نامه آمده است، نياز ا يگريد

طرح را در دستور  نيا روياگر وزارت ن آورد، يسوال را به ذهن م نينامه ا نيبه موارد ذكر شده در ا توجه

رح را از معاون اول ط نيبه ا روين ريتوجه وز يكار قرار داده است، چرا استانداران سه استان شرق

 كردند. حمطر يرينزد اسحاق جهانگ زيآب را ن صيمجوز تخص ياند و تقاضا درخواست كرده

 نيعمان به مشهد محدود به ا يايبا پروژه انتقال آب در رويمسئله وزارت ن يگزارش فارس، ماجرا به

به معاون اول وقت  ياستان شرق 3به نامه استانداران  يتوجه زين روين ريكه وز رسد يو به نظر م ستيمسئله ن

و بلوچستان با  ستانيو س يضونامه، استانداران وقت خراسان ر نيماه پس از ا 4درست  راينداشته است، ز

برداشت آب از  صيمسئله تخص ريگيپ ،ياسالم يعمران مجلس شورا ونيسيدر كم يا جلسه يبرگزار

موضوع در قالب بند اول  نيو ا شود يم نيريمتر مكعب آب ش ونيليم 750 زانيعمان به م يايدر

 .شود يمقرر م ونيسيكم نيا  جلسه صورت
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در  عيدرخواست تسر رويوقت ن ريبه وز يا عمران در قالب نامه ونيسيكم سيجلسه، رئ نيروز پس از ا 6 

 .شود يبرداشت آب را خواستار م صيصدور مجوز تخص

 
  

شركت  يآب، مسئله معرف صيبر مسئله تخص نامه آن است كه عالوه نيقابل توجه در ا نكته

به استاندار  گذار هيسرما يشده و بنا بود پس از معرف ديدر مصوبات صورت جلسه ق زين يگذار هيسرما

به وزارت  زين گذار هيسرما نيعمران ا ونيسياستاندار وقت با كم ينگار و پس از آن نامه يخراسان رضو

 شود. يمعرف روين

عجله داشتند  رويكار آوردن وزارت ن يپروژه در مسئله پا نيا ياصل انيمتول رسد، يموجود به نظر  نيا با

 ينامه معرف ،ياسالم يعمران به مجلس شورا ونيكمس سيرئ ياز سو گذار هيسرما يروز بعد از معرف 9و 

 است. دهيبه استاندار وقت خراسان رس گذار هيشركت سرما
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وقت  يدفتر كالن آب و آبفا ركليمد ينقطه ختم نشده و حت نيهم پروژه به نيبا ا رويوزارت ن مخالفت

طبق دستور  رويوزارت ن: «كند يدرباره پروژه انتقال آب عمران به مشهد عنوان م رويوزارت ن

 .»كند يپروژه مشاركت نم نيا يدر اجرا جمهور سيرئ

آب كشور،  نيتام يولبه عنوان مت رويآن است كه وزارت ن انگريشده ب اديمجموع مستندات  يبررس
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استانداران،  يريگيعمان را با وجود پ يايآب در صيپروژه نداشته و مجوز تخص نيا يدر اجرا يضرورت

با دستور  رسد، ياساس به نظر م نياست. بر هم كرده يجمهور وقت را صادر نم سيمعاون اول و شخص رئ

 سپرده شده است. گريده و به نهاد دخارج ش رويپروژه از وزارت ن نيا يريگ ميجمهور وقت، تصم سيرئ

 

 به مشهد است؟ ايطرح انتقال آب از در يحام ي*چه كس

سوال را در ذهن  نيموضوع، ا نيمسئله آب در كشور با ا يبه عنوان متول رويبه مخالفت وزارت ن توجه

 ؟پروژه را داشته است نيا يمصرانه درخواست اجرا يحقوق اي يقيكه چه شخص حق سازد يمتواتر م

 يها ينگار در اغلب نامه نكهيشده است. با وجود ا دهينامه گنجان تفاهم كي يسوال در واكاو نيبه ا پاسخ

 اديپروژه  انيبه عنوان متول يخراسان رضو يا شرق كشور و شركت آب منطقه ياستاندار 3هموراه از 

 .دارد يم بر طرح نيا ياصل يپروژه پرده از متول نيا يينامه نها شده است اما توجه به موافقت

 نيماب يكشور ف يعمان به سه استان شرق يايانتقال آب از در يطرح مل يياساس موافقت نامه نها نيهم بر

 است. دهيرس بيآب و برق شرق منطقه آزاد چابهار به تصو يو شركت تكاپو يخراسان رضو ياستاندار

 ياخذ مجوزها ر،ينامه نظ  تعهد نيقالب ا استان در نيو استاندار وقت ا يخراسان رضو ياستاندار يتعهدها

برق،  يمجوز استفاده از شبكه ها ،يروگاهين يمجوزها ا،يبرداشت آب از در صياز جمله از جمله تخص يقانون

مجوز  ،يديآب و برق تول ميمجوز فروش مستق ،ياراض ليتحص ن،يتملك زم ،يطيمح ستيز يمجوز ها

 يبخش نيو مكاتبات ب يهماهنگ جاديشدن طرح، ا يياجرا يبرا ازين مورد يمجوزها ريو سا روگاهيگاز ن نيتام

مورد تعهد انجام  8مورد از  2به عنوان  ياز جمله صندوق توسعه مل يو خارج يداخل يجهت جذب منابع مال

 رضايعل رسد، ياست و به نظر م يوقت خراسان رضو انداراست يپروژه برا نيقابل توجه ا تياهم انگريشده ب

 .ديآ يعمان به مشهد به حساب م يايپروژه انتقال آب از در ياصل يمتول ينيرزم حس

 كي رو،يوزارت ن يها پروژه و مخالفت نيا ياجرا يمصرانه استاندار وقت خراسان برا يريگيوجود پ با
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 روند شكل گرفت. نيمبهم در ا ارياتفاق بس

 6 خيبه تار يا در مصاحبه يرضوخراسان  يعامل شركت آب منطقه ا ريمد ،يياساس محمد عال نيا بر

 يايبه مشهد از در ايابتدا قرار بود طرح انتقال آب از در «با اصحاب رسانه گفت:  يدر نشست 1400سال  ريت

استاندار  ينيرزم حس  داتيشود اما بنا به تاك ييبا عنوان تابش اجرا يو شركت وميعمان توسط كنسرس

 »فارس انجام شود. جيسابق، مقرر شد انتقال آب به مشهد از خل

و مكاتبه با  ديشد يريگيپس از پ يدار وقت خراسان رضو چرا استان ست،ياظهارات مشخص ن نياستناد به ا با

عمان به مشهد، به  يايپروژه انتقال آب از در ياجرا يبرا رويمقامات كشور به همراه فشار به وزارت ن نيباالتر

 .زند يم ديفارس به مشهد را كل جيانتقال آب از خل دنيبر توقف پروژه كرده و فرآ ديتاك بار كي

 

 شود ديتشد ايانتقال آب از در يها پروژه يبر رو يو دولت ينظارت ينهادها  تي*حساس

 نيابهامات و موارد فساد در ا يعمان به مشهد و توجه به حجم باال يايپروژه انتقال آب از در اتيجزئ يبررس

 .كند يم ديانتقال آب را تشد يها  خاص از پروژه يا تمال انتفاع عدهاست كه اح يپروژه از جمله موارد

باال در  اريبس يا نهيهز يها پروژه انتقال آب با مولفه يراستا توجه به فعال بودن تعداد قابل توجه نيهم در

 ارديليهزار م 150 نهيكه برآورد هز يفارس به خراسان رضو جيكشور از جمله پروژه انتقال آب از خل

نسبت به  ديباال با اريبا دقت بس يو دولت ينظارت يكه نهادها شود يم ادآوريمسئله را  نيدارد، ا يومانت

 و حذف كنند. ييروند را شناسا نيها حساس باشند و موارد فسادزا در ا پروژه نيا يا مرحله يواكاو

كاهش  نهيشده زم جاديا تيمسئله و حساس نيدر ا يو دولت ينظارت يدقت نهادها شيافزا رسد، ينظر م به

 كيدر  يبدون توجه به انتفاع اقتصاد ايپروژه را فراهم كرده و مسئله انتقال آب از در نيا انيحام

 .رديقرار گ يريگ ميمورد تصم يچهارچوب تماما كارشناس
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – گذشته يو تكرار خطاها يليفس يها    استفاده از آب

19/08/1400 

 

 ياسالم يقناد يعل

 يآب و انرژ كارشناس

فقط كمتر  يشده، ول دهياز آب پوش نيزم درصد سطح كره70حدود  نكهياست و با ا نيدر زم اتيعامل ح آب

ها،  (رودخانه يسطح يها    آب ،يعيطب يها    خچاليصورت     است كه به نيريب شدرصد از آب موجود، آ از سه

در دسترس  نيريش درصد كل منابع آب 95از  شيب باياست. تقر ينيرزميز يها    آب زي) و نها اچهيها و در تاالب

 نيسازمان ملل، ا ني. مطابق تخمشود يهم م يليفس يها    است كه شامل آب ينيرزميز يها    بشر، مربوط به آب

 يشناس نياست. طبق اعالم سازمان زم ينيرزميز نيريش آب لومترمكعبيك ونيليم10معادل حدود  زان،يم

در عمق  بايتقر ينيرزميز نيريش آب لومترمكعبيك ونيليم4/ 2زان حدود يم نياز ا كا،يآمر متحده االتيا

ها و     همچون رودخانه يسطح يها    بع آباست كه كل منا يدر حال نيقرار دارد. ا نيسطح زم يمتر800

) يلي(و فس ينيرزميز يها    آب تياهم ل،يدل نيبه هم دهد؛ يرا پوشش م يدرصد كم  ن،يريش آب يها اچهيدر

 يها    عنوان آب به شوند،    يم ديهزار سال تجد ها  ده يط نكهيا ليبه دل يليفس ايژرف  يها    است. آب اديار زيبس

 .شوند    يشناخته م ريدپذيتجد ريغ

مصرف آب در  شتريداشته و ب شيدرصد افزا 600حدود  يتاكنون مصرف آب در بخش خانگ 1960سال  از

 يدر بخش كشاورز ريدپذيدرصد منابع آب تجد90بوده است. در كشور ما هم حدود  يبخش كشاورز

 .شود يمصرف م

است كه متاسفانه  ييزا ابانيو ب يمياقل راتييغت ن،يريش چالش بزرگ بشر در حال حاضر، كمبود منابع آب سه

(به  داريبر توسعه پا يو مبتن يهم راهكار اساس كدام چيه يو برا ميا در كشور همزمان با هر سه مواجه شده
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 كاغذ) ارائه نشده است. ينه رو ؛يصورت عمل

 توان يگرفته است. مرا هم  انهياز كشورها خصوصا در منطقه خاورم يدامن بعض يو خشكسال يآب يب البته

در  يليفس يها    و عربستان بودند. آب يبيافتادند، ل يليفس يها    كه به فكر استفاده از آب ييكشورها نيگفت، اول

قرار دارد و  خشك مهيدر منطقه خشك و ن راني. اشوند يم افتي يهزار متر هزار متر و گاه تا سه از  شيب يعمق

 رنج برده است. يآب    تاكنون از كم شياز هزاران سال پ

 نكهيكما ا شود، يمحسوب م يبزرگ اريبس يآب، خطا نيتام ديعنوان منبع جد به ،يليفس يها    از آب استفاده

 ينيرزميز يها    و برخالف آب ستين يابيشده است، قابل باز جاديا شيهزاران سال پ يكه ط يليآب فس

ابعاد  يها بعد تمام    دهه ديرداشت آن را محاسبه كرد و شاب يمنف يامدهايپ يدرست به توان ينم يحت ،يمعمول

كه از آن  يياز كشورها يمساله در بعض نيا ياز ابعاد منف يشود (البته بخش انيژرف نما يها    برداشت آب يمنف

 شده است). انينما كنند، ياستفاده م

در كشور ما كامال ناكارآمد  يكشاورز ميندا    يم نكهيبا ا اياست كه آ نيا شود، يكه مطرح م ياز سواالت يبرخ

 ايهزاران سال  يكه ط يليفس يها    از آب يآب كشاورز نيتام يبرا دياست، با ياقتصاد نييپا يرو و با بهره

كه  ستين يكاف ينيرزميز يها    كشاندن منابع آب يودبه ناب اياند، استفاده كرد؟ آ شده رهيسال ذخ ها    ونيليم

 م،يكه در مناطق مختلف كشور شاهد هست ييها    فرونشست ايآ م؟يبرو يليفس يها    سراغ آب به ميخواه    يم

انجام  يليفس يها    كار را با آب نيهم ميخواه    ينبوده كه حاال م ينيرزميز يها    آب هيرو يبر مصرف ب يليدل

 ست؟ين ي) كافداريپا ييدارا جاديا يجا به يشدن تمام يها    ييدارا ميآب (تقس عيتوز يادامه استراتژ ايم؟ آيده

موجود و در  يها    ييو مصرف دارا عيتوز ،يدر هر موضوع يداريپا جاديا يما در كشور به جا يچرا استراتژ

 ت؟اس ندگانياتمام آن بدون مسووالنه رفتار كردن در قبال آ تينها

بر  دينبا يند، محور توسعه اقتصادقرار دار خشك مهيآب هستند و در مناطق خشك و ن كه كم ييكشورها در

 داريپا تواند يهم نم يآب تيريمد نهيدر زم يتيريمد يراهكارها نيتوسعه با بهتر نياستوار شود. ا يكشاورز
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 يرو شتريكشور. ما در كشور ب يكيشده و متناسب با توان اكولوژ باشد؛ مگر به صورت محدود و كامال كنترل

مصرف آب و  شيدر هر هكتار، باعث افزا ديتول شيافزا يكه به جا ميا سطح كشت تمركز كرده شيافزا

 شده است. يطيمح ستيمشكالت ز

 ويواكتيآلوده به مواد راد توانند يها م    آب نيآمده است كه ا يليفس يها    مربوط به آب يها از گزارش يبرخ در

 يو اقتصاد ياجتماع يها بحران به تواند يم يو كشاورز يدرولوژيه ،يدر مرحله هواشناس يباشند. خشكسال

 ندهيبه آ اديز اريرا با شدت بس يماريب ،مسكن كيفقط همچون  يليفس يها    منجر شود و رفتن به سمت آب

مترمكعب آب  ونيليم6از  شيقرار بود، حدودا ب يبيدر ل 1980در سال  يا پروژه ياجرا ي. طدهد يانتقال م

 يبرا يا برداشت شود. در اردن هم پروژه يدالر ارديليچند م نهيبا هز قيعم اريبس يها    هر روز از چاه يليفس

خورده بود  ديكل يدالر ونيليم600حدود   نهيدر سال با هز يليمترمكعب آب فس ونيليبرداشت ساالنه صد م

در نظر بدون  مياگر بخواه نيبرابر حد مجاز متوقف شد. بنابرا20 زانيبه م ويواكتيشدن آثار راد دايپ ليكه به دل

كه  ميشو    يمتوجه م م،يمصرف آب در كشور داشته باش زانيبا م يا سهيها، مقا    آب نيا يگرفتن آثار آلودگ

درصد) مصرف 90به  كي(نزد يمصرف آب در كشور ما كه قسمت اعظم آن در بخش كشاورز زانيم

 نيدرصورت استفاده از ا يحتو عمال  ستيبا مقدار مصرف كم آنها نسبت به ما ن سهياصال قابل مقا شود، يم

 تواند يآن، م اديز اريبس نهيهز رغم    مترمكعب در روز)، به ونيليم6در كشور (مثال حدود  يليحجم آب فس

 كند. جاديا ندهيدر آ يمنف اريبس يامدهايپ

است كه از گوشت بدن  يمانند شخص نيا ر؛يدپذيرتجدياستفاده از منابع آب غ يعنياز آب ژرف،  استفاده

 يليفس ايژرف  يها    بشر استفاده و برداشت از آب يباشد كه هنوز برا ادمانياستفاده كند.  هيتغذ يود براخ

 جاديزلزله را ا ايفعال شدن گسل  نهمچو يخطرناك يو حت ريناپذ جبران يامدهايپ تواند يناشناخته است و م

فرونشست  شود، يم دهيانسان د يها    با چشمعمق كه  و كم يمعمول يها    اثر استفاده از آب چاه نيكند. كمتر

جذب  يبرا نيزم ياثرات بدتر آن ناتوان يول كند، يخسارت وارد م ها    رساختيز ايها  است كه به جاده نيزم
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 خواهد بود. ييزا ابانيب شيافزا جهيآب و در نت

و  يبرخورد با خشكسالراهكار  م؟يمقابله كن يآب يبا ورشكستگ ميتوان ياست كه چگونه م نيسوال ا حال

 يباالدست يو حت يياجرا تيريدر بدنه مد ديبا داريپا ييگرا تفكر با هدف توسعه ست؟يچ يآب يورشكستگ

و  ها    ياستگذاريس نيتدو انداشت. متاسفانه چون امك ديام يكشور حاكم شود تا بتوان نسبت به حفظ منابع آب

مختلف  ليآن است)، به دال رمجموعهيز يآب تي(كه امن داريه پاتوسع جاديدر جهت ا ييها    يارائه استراتژ زين

و  يستيپوپول يها خواسته يبا خود برا ييها در همراه كردن توده يامر سع انيمتول نيوجود ندارد، بنابرا

كامال در  تواند يخود دارند كه م يقوم-يمحل يبه اهداف انتخابات دنيرفتار كردن در جهت رس يا رهيجز

تمام  يبرا يدام-يهمه محصوالت كشاورز نيكشور، توان تام مياقل يژگيباشد. و داريبا توسعه پا تضاد آشكار

 كشور را ندارد. تيجمع

كشور  يتوسعه اقتصاد تيبلكه مشكل محور ست،ين يمصرف آب و منابع آب تيريما در كشور، مد مشكل

 يمتول يها در وزارتخانه يمنابع آببه دنبال حل مشكالت  ديبنا شده است. نبا يكشاورز ياست كه بر مبنا

. ميوجو كن جست ياورزو جهادكش روين يها وزارتخانه رهيدر خارج از دا ديو مشكل را با ميآن باش ميمستق

و  يآب تيبر منطق سالمت، امن ديو ناكارآمد، نبا داريناپا يباشد كه منطق اقتصاد و اشتغال ظاهر ادماني

 در جامعه حاكم شود. ستيز طيمح
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 شتيمردم و مع تيكه امن نيدر دشت ورام نيجم از فرونشست زم جام يدانيارش مگز

 19/08/1400روزنامه جام جم مورخ  – نشست خطرناك ك؛ يكند يم ديكشاورزان را تهد

 

حق با   م،يكن ياند. نگاه م چاقو از وسط نصف كرده كيرا با  ريقالب پن كيرا نگاه كن! انگار  آنجا

 هيشب يخط صاف كه با برش كينه با  يشده است دو قالب كوچك ول ريقالب بزرگ پن كياوست، 

 طور نيهم هم نجاينگاه كن ا  شود، يم دهيهر دو طرفش بر يبر يرا م ريقالب پن يبزرگ. وقت يا صاعقه

بام.  تا پشت ياز پ ران،يح يمار هيكج و معوج، شب  شود؛ ياست و پشت ساختمان دوباره آن صاعقه ظاهر م

است. نگاه كن! سمت  نيقاچ بزرگ حاصل فرونشست زم نيدارد كه ا نيقي شناس نيزم  زارع، يمهد

كج است و به  اختمانشده. حق با اوست، س يقسمت خال نيا ريكه ز يعنياست  تر نييچپ ساختمان پا

اند.  اش رفته ما قاچ خورده و سكنه ياليخ ريآهن ابردژ خم شده است. پن راه ستگاهيسمت ساختمان ا

آسمان هم ساكت  كنند، يم يو آچاركش روند يكلنجار م ليدو نفر با ر  ده،يدر سكوت خواب ستگاهيا

 يو مثل جسم رديم يم هيال هيال ددار نياست، زم يياما خبرها نيزم ريمثل كوه در دوردست. ز  است،

بزرگ فرض كرد  يليخ ريقالب پن كي شود يرا م ني. دشت ورامزدير يفرو م يشن يا مجسمه اي دهيپوس

و بار  آباد نيمعدر  بار كي  در جوادآباد، بار كي  در ابردژ، بار كي  كه بارها و بارها برش خورده است،

آب  يتمنا نيخاك آن زم يها هيال ريدشت سست است و ز نيا يپا ريآباد و طاهرآباد. ز در سلمان گريد

تا  يبا ن يا كه بچه يا وهيم كوچك آب ياند مثل بطر و شده اند يخال يول ينيرزميآب ز يها دارد. سفره

 شود. دايپ يا قطره باز هم ديكه شا چالندش يو بعد هم م نوشد يقطره را م نيآخر

 

 خورده ترك يوارهايقصه د 

ها را  آفت زده است و اگر قطع نشوند همه درخت گفتند يببرند. م خواستند يچنار خاوه را م يها درخت
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چند صد سال عمر دارند و  نهايچنارها، ا نياز ا كند يآدم حظ م ؟يضي. كو آفت، كو مركنند يم ضيمر

خنك و  يو در داالن زند يجوش م نيورام يعيا نگاه! كارشناس منابع طبقدشان ر مانند، يباز هم زنده م

 .راند ياند، م كهنسال چنار ساخته يها كه درخت هيپرسا

 ريدرگ رهايدائم با سرعتگ كاپي. پطور نيآباد كوه گچ هم هم قلعه بلند و حسن  دارد، اديانداز ز دست خاوه

 .باال كند يكس را پرت م و همه زيچ و همه شود يم

 يجمع كردند و رفتند ول صرفد ينم ديو تول كنند يضرر م دنديكه د ي! صاحبان قبلدينيها را بب گلخانه نيا

 .دهند يمختلف هم به اسم اشتغال، مدام مجوز م يها اند كه گلخانه بسازند و اداره آمده يا باز عده

اد و طاهرآباد و باز هم دورتر در آب آباد تا دورتر در سلمان بلند و حسن خاوه و قلعه ياطراف روستاها 

است  نياش ا اند. حسن را فرش كرده يكشاورز يميقد يها نيها زم گلخانه شيو روستاها شوايقرچك و پ

همه گلخانه هم آب  نيااما هرچه باشد  كنند ينم رابيها محصول را با فاضالب س در گلخانه گريكه د

 امان از آب. يول خواهند يم

 رياست. مس دهيآب به خودش د يكم رو يليخ نيو زم دهينبار يريباران چشمگ ن،يرامدر و زيياول پا از

نم  يا از ذره غيخشك است، در اند خشك گذاشته نيرينامش را شور و ش ها يكه بوم يميقد يا رودخانه

 و علف. آب يسخت ب يحس برهوت دارد؛ برهوت نجايچاله كوچك آب. ا كي اي

جا خم  ها جابه ها هنوز جوركشند. مردها و زن چاه نيدر دشت ورام يلو ستيهم ن يكه نباشد زندگ آب

 يواريد ايدرخت  هياند در سا هم كه خسته ييآنها  كنند، يو كار م يكشاورز يها نيزم ياند رو شده

از آن   ،يو محور ياصل تيشخص كيبا  يهمه داستان دارند؛ داستان يول وارهايد ني. اكنند يم دقوايتجد

صاعقه كه  هيشب يها تَرَك دارند، از همان ترك وارهايد نيو حذر كرد. ا دياز آن ترس ديبا كه وارهايد

 .كند يم ميرا به دو بخش تقس ريقالب پن كي

 يليخ آباد نيو در قشالق مع كيب و حصار حسن يآباد، در حصارگل در طاهرآباد و سلمان  آباد، ميابراه در
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 نييپا صدا يمردم ب يها روستاها سست شده و خانه نيهمه ا يپا ريز نيشكسته دارند. زم واريها د از خانه

. او رديانگار كه بخواهد دهان قاچ را گل بگ مالد يم يزيها چ قاچ نياز ا يكي يبا ماله رو ي. مردرود يم

قاچ شده است.  كه چطور قاچ دينيآن باغ را بب واريد ديگو يو م دهد يتكان م يسرش را به نشانه ناچار

كه حائل  يآن فنس فلز ياما فعال تا مدت زدياست كه بر بيعنقر واريد  به آن سمت، چرخد يا مه نگاه

 .اوردياست چندان دوام ب ديبع ؟يتا ك ي. ولرديگ يرا م اش يسرنگون ياند جلو كرده واريد

 

 شيها و فرونشست آباد نيمع 

 نيو حاال ما داخل ا اند دهيكشخط  آباد نيدور مع  ن،يها در دشت ورام فرونشست اس يپ ينقشه ج يرو

. دهد يو آن م نيشان را به خورد ا مخصوص يكه نرمه باد سر ظهر بو ييكنار گوسفندها م،يا ستادهيخط ا

آسفالت  هلگدمال شده است جاده را در دو نقط شان نيكه سرگ ييسم گوسفندها، جا ريدرست ز

كه بد  يا وصل شده، مثل پوست سوخته بد به آسفالت سابق ياند. آسفالت تازه است و به طرز كرده

 .خورد يجوش م

بعد   رفت و جاده آسفالته روستا ناغافل دهان باز كرد، نييناگهان پا نينقطه زم نيچهار روز قبل در هم سه

او  زيبقال روستاست. مغازه تر و تم تيروا نيا ختند،يآسفالت ر شيآمدند حفره را پر كردند و رو

ترك خورده  كمان كيبه شكل  ياست كه از قسمت ورود يآجر سه سانت يابا نم يساختمان يرو روبه

از  هيتخل زانيم ي: وقتزند يحرف م ياز فرونشست كشش نديب يتا ترك را م شناس نيزارع، زم ياست. مهد

در  ژهيو به يآبرفت يها و به مرور زمان بافت شود يها خارج م باشد آب از آبرفت شتريب نيساالنه زم هيتغذ

است. سپس دستش  يبه صورت شاقول نيرفتن زم نييكه اثرش پا شود يمتراكم م نيبه زم كينزد سطوح

 كند. فيرا تعر يكه حركت شاقول رديگ يرا عمود م

بهتر از  يكنند ول فيتعر يعلم يها را با واژه نيزم ينتوانند حركت شاقول ديشا آباد نيمع يروستا مردم



   

 

 

168 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 كنند. تيروا كنند، يم يزندگ شيه رورا ك ينيرفتن زم نييقادرند پا يهركس

كه گرچه  ييها نيزم شود، يشروع م يكشاورز يها نيروستا، زم يساختمان مسكون نيبعد از آخر 

او اما فعال كوتاه و  يها ونجهي  كاشته، ونجهيدرد صاحبان آنها بزرگ است. اكبر امسال  يكوچكند ول

و  ستندين رپشتاما پ ونجهي يها فيآلود است. رد گل هم نياند و زم تازه آب خورده ها ونجهياند.  نارس

دارد. آنجا كه  بيو از چپ به راست ش ستياو صاف هم ن ني. زممانند يرا م يموضع يگرفتار كچل يسر

 يها است. در چشم است گرفتار فرونشست شده نييباشد و آنجا كه پا ديبا نياست كه زم ييباالست جا

نتواند كشت و زرع  گريكه د نياست و دلواپس ا نيان نشست كردن زم. او نگرزند يموج م ياكبر نگران

 كند.

كه به  ييها يمثل تور  اكبر مثل النه زنبور است، ني. زمميده يدربست حق را به او م ميشو يكه م قيدق

را  نشيزم ترسد يپوك پوك است. اكبر م نيزم نياصال ا  تا مگس و پشه وارد نشوند، زنند يها م پنجره

است كه  اديز يقدر بهها  . سوراخرود ياز چند جا فرو م نيزم ياريهد چون بعد از هر دفعه آبآب بد

 اند. ها هم كه الحق چاله و خندق سوراخ ياند. برخ آن النه ساخته ريكور ز يها از موش يانگار لشكر

. برادر كنند يشكار م اند، آمده ياريآب يرا كه برا يباشند كسان يريگ ها انگار كه تله آدم چاله نيا ها شب

ها نجاتش دادند. اما همه در  نشان ها شد كه شانس آورد و آتش تله نياز ا يكيبار شكار  كياكبر 

اكبر است  نيمشرف به زم نشيكه زم ني. حسآورند يشانس نم نيسست و پوك دشت ورام يها نيزم

از خانه خارج شد و دو  ياز اهال يكي شيكه دوسال پ كند يم فيو تعر رديگ يدستش را سمت شرق م

 ها آدمخوارند. چاله نيكردند. ا دايها پ چاله نياز ا يكيكه جسدش را در  نيروز برنگشت تا ا

كه  يپودر است كه نرمه باد هيخشك و خاك شب نيزم  است. نيحس نيمشغول شخم زدن زم تراكتور

كشت  شود ينم گريد جانيا ديگو يم ني. حسكند يچشم رهگذران فوت م يخاك را تو وزد يدوباره م

 .شود يخراب م نيبا فرورفتن زم ميكار يكرد چون هرچه م
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ور كانال  انداز آن درست مثل چشم ،يخاك يها و لباس يگل يها با كفش  كنار كانال آب، ميرو ياو م با

بود اما از  يكشاورز نيزم يزمان كيهمه   ،ينيب يخاك است و خاك. آنجا را م كند يكه تا چشم كار م

قاچ  گريكردند تا د اش يتونكانال نگاه كن! آمدند ب نيدهان باز كرد مردم گذاشتند و رفتند. به ا نيس زمب

را كه انگشت كوچك  قيترك عم كي اش بسته نهيكه چطور شده است و با انگشت پ ينيب يم ينخورد ول

 .دهد ينشان م  رود، يدست داخلش م

 يها نيزم يبرا يمجاز ول يها با چاه نديگو يمردم م دهند، يرا با چاه آب م آباد نيمع يروستا يها نيزم

 ريتوف رمجازياند چاه مجاز و غ را از دست داده ينيرزميآب ز يها سفره تيحما  كه به مرور، يكشاورز

را  نيا  دهد؛ يكه نم پس نم دينيب يآسمان را هم م  قدر چاه زدند كه نگو، اند، آن را گرفته نيندارد. جان زم

آنجا مثل آبكش است،  نيپشت سوله. زم دنيد يبرا شود يو راهنما م ديگو يم ابانيور خ ار آنانبارد

 دانيم ست،ين نيزم گريد نجايباران شده است. ا گلوله اريع تمام يكه در جنگ يواريد هيشب  سوراخ سوراخ،

 است و برهوت. تدارد برهو دنيد ياست و تا چشم قوا نيم

 

 تاغ هيعل فرونشست

و  اندازد يم ابانيب ادي. تاغ، آدم را مانند يجا م يكي يكيتاغ  يها و بوته راند يخاك سرخ م يور كاپيپ

 دينيرا بب نجايبه جلو. چه شده؟ ا ميشو ي. ناگهان ترمز؛ مثل گلوله پرت مديگو يم يعتيشر يكه عل يريكو

 كيو سمت  شود يممنشعب  آباد يگرمسار در محدوده گچ-كه از اتوبان قم  يجاده سرخ مينيب يو م

 دهان باز كرده است. رود يم يمجتمع اقتصاد

: ماسه، شمارد يرا م باتشيو ترك كند يداخل سوراخ و خاك را مشت م پرد يم شناس نيزارع، زم يمهد

 .اند يمستعد كشاورز ها نيزم جور نيا  ؛يرس هيال لت،يس يها زدانهير

زد كه  نيتخم شود يكرد؟ با چشم م يكشاورز شود، يجا بند نم كيكه  ينيزم يرو شود يمگر م اما
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 يكيبرق كه در آن نزد چراغ ريكند ت داينشست باز هم ادامه پ نيمتر نشست كرده و اگر ا ميو ن كيجاده 

 لفيهوا بالتك رهشت پا د يمثل بازوها اش شهيكه سرنگون شده و ر يمثل بوته تاغ  است خواهد افتاد،

 مانده است.

  آباد، يگچ  هزارهكتار و در آبشور،11كه در  يداستان  است، زيانگ غم نيورامدشت  يتاغزارها داستان

 يها از بوته يكيبه  يدست ،يعي. كارشناس منابع طبشود يم تيروا دانيم شكيو ا يخان آباد، دولت كاظم

ران با ياگر فقط كم اند، هحال بذر داد نيبا ا ياند ول هاست تشنه مدت ها يطفلك ديگو يو م كشد يتاغ م

 شده بودند. ياالن سه چهار متر ديبار يم شتريب

از به پا شدن گرد و خاك در جنوب استان  يريذرات خاك و جلوگ تيتثب شان فهيها كه وظ تاغ يتشنگ

آب  يها چون سطح سفره يول رود يم نييمتر هم پا 20ها تا  تاغ شهي. ركند يآدم را تشنه م  تهران است،

از  يارياست كه بس ني. همرسند يهرچه جان بكنند به آب نم ها شهياست، ررفته  نييپا اريبس ينيرزميز

 در حال مرگند. ايتاغ خشك شده  يها بوته

و  شود يوارد گودال م يسخت زارع به يقدر كه مهد فرو رفته است آن نيها، زم تاغ نياز ا يكي نيبال كنار

باشد و هم  نيگور زم تواند يهم م نجا،يااست.  ي. صحنه هولناكفتديكه ن دهد يم ريدست را به لبه آن گ

 .افتد يم ريكه در آن گ يگور كس

 25متوسط نرخ فرونشست درجنوب غرب تهران را  ن،يپژوهشگر مخاطرات زم كياواخر بود كه  نيهم

اعالم  يرعاديباشد وضع غ متر يلياز چهار م شياعالم كرد و گفت در اروپا اگر فرونشست ب متر يسانت

با  يشود ول يدو وجب م باياست كه تقر متر يسانت 35اما نرخ فرونشست ساالنه  نيت ورام. در دششود يم

 نشود. تر ميوخ  م،ياوضاع وخ نيكه ا رديگ يصورت م يو نه كار شود ياعالم م يرعاديحال نه وضع غ نيا

 نهايا يهر دو از نيو حال زم ستيحال خاك هم خوب ن  ست،يتاغ خوب ن يها حال بوته آباد، يگچ در

رها شده كه  يكشاورز يها نيزم به و زند يها جلو م و از تاغ نيبه سمت ورام راند يم كاپيبدتر است. پ
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 .رسد يسنگ شده، م هيشب يشان از سفت خاك

 يمردم هم از سر ناچار  اند، ساخته يمسكون يها بلند و مجتمع يها ساختمان ها نيزم نياز ا ياريبس يرو 

 35 گرياند. آنها سال د خشك دارد ساكن شده يها نيو زم ابانيانداز ب كه چشم يالنه زنبور يها در خانه

 گريسال د10 ديچون شا ميريگ يها م عكس از خودمان و ساختمان كي. پس تر نييپا روند يم متر يسانت

 . ميمالقات كن تر نييمتر پا ميآنها را سه و ن ميمجبور شو

 

 زمين جان ندارد

 يو انسان يطيكه عوامل مح يشروع شد. از زمان 55در كشور از سال  نيزمفرونشست  شيتند افزا بيش

 نيب نيدر ا يفرونشست فراهم شود. البته نقش عوامل انسان شيافزا يبرا طيدست به دست هم دادند تا شرا

 يها ش استخراج آبيتوسعه شهرها و افزا ،ييمواد غذا نيبه تام ازيو ن تيجمع شيتر است. افزا پررنگ

 را كاهش داد. ينيرزميز يها حجم آب يخشكسال زيو ن يمصارف كشاورز يبرا ينيرزميز

هزار  700تعداد به  نيهزار حلقه چاه در كشور وجود داشت، امروز اما ا 50 بايتقر شيسال پ 45 حدود

 است.   دهيحلقه رس

كه تراكم  ييها تدردش ژهي. به ووندديپ ينقاط كشور به وقوع م رياز سا شتريها ب فرونشست اما در دشت 

به دشت تهران،  توان ينمونه م ياند.  برا شهرها قرار گرفته دارند و در اطراف كالن يشتريب يتيجمع

 .اند دچار فرونشست شده شتريها ب دشت هيو مشهد اشاره كرد كه نسبت به بق  اصفهان

كرد.  يريفاجعه جلوگ نياز ا ييبا راهكارها توان ياما م رياخ يها فرونشست در سال شيبا وجود افزا 

فرونشست قابل كنترل است. با كنترل مصرف آب  ستيداد آن قابل كنترل ن زلزله كه رخ دهيبرخالف پد

 ني. با ادرا كنترل كر نيفرونشست زم يتا حدود توان يم ينيرزميز يها و كاهش سطح برداشت آب

از  يكي. گردد يبرم يدولت يها به عملكرد دستگاه نيفرونشست زم ياز راهكارها ياديوجود اما بخش ز
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 يها است كه آمار چاه يادآورياست.الزم به  رويدارد وزارت ن ينقش پررنگ نيب نيكه در ا ييها دستگاه

به  ينيرزميز يها از آب يتوجه قابل زانيگفت م ديمجاز كم ندارد و با يها از چاه يزيچ زين رمجازيغ

 يياز كارها يكي رمجازيغ يها چاه   تياز فعال يريگو جلو يي. شناساشود يبرداشت م يرقانونيصورت غ

نظارت  زيمجاز ن يها چاه تيبر فعال ديبا نيبه كاهش فرونشست كمك كند. افزون بر ا تواند ياست كه م

 .كنند يبرداشت م  مجاز تياز ظرف شتريب برابرها دو تا سه  چاه نيافراد از ا يبرخ رايكرد ز

است.  ينيرزميز   آب يها آب به سفره يمصنوع قيش فرونشست تزركاه ياز راهكارها برا گريد يكي

به  يبه صورت مصنوع آب را  يكرد كه بتوان مقدار جاديا يطيمنابع آب شرا حيصح تيريبا مد توان يم

 منتقل كرد. ينيرزميز يها چاه يها حفره

از  گريد يكي. ستين نيكاهش فرونشست زم يكه به آن اشاره شد اما همه راهكارها يموارد 

. اصول  در كشور است يمناسب كشاورز تيريمد كند يكه به كاهش فرونشست كمك م ييراهكارها

فارس، اصفهان و  يها كشور مانند استان خشك مهيكه در مناطق خشك و ن كند يحكم م يكشاورز

ا ه استان نياست كه در ا يدر حال نيدارند، كشت نشود. ا ازيكه آب فراوان ن يتخوزستان محصوال

 نيو فرونشست هم در ا شود يدارد به وفور كشت م ازين ياديآب ز زانيمانند برنج كه م يمحصوالت

 ها قابل توجه است. استان

منابع  تيريبه مد تواند يدر كشور م ياريمدرن آب يها و استفاده از روش يور بهره شيافزا نيبر ا افزون

نشان داده است كه  قاتيتحق جيكند. نتا كمك ينيرزميز يها آب يها آب و كاهش برداشت از سفره

و فرونشست  ببرداشت آ يعني نيو ا شود يرفت آب منجر م درصد به هدر 70تا  ياريآب يسنت يها روش

 .  نيزم شتريب
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 – ورود آب به كشور را گرفت يخان جلو كمال | يشرق يچالش آب در مرزها

 19/08/1400خبرگزاري همشهري آنالين مورخ 

 

متر مكعب  ونيليم 720ساالنه  ديبا ميكه با افغانستان دار يپژوهشگر حوزه آب گفت: طبق قرارداد كي

 يها كه در سال يآب داده شود، در حال رانيكشور به ا نيا ي) از محل بند كجكهيمتر مكعب در ثان 26(

شده  رانيوارد ا آب يكم يليخ زانيخان به م مثل كمال ييو هم احداث سدها يخشكسال ليهم به دل رياخ

 .طلبد يآب را م يپلماسيد يريو بكارگ يپلماسياست كه لزوم ورود دستگاه د

 يها از آب گانيو همسا رانيرباره حقابه اد يفهم اهللا تيهدا لنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

 ديبا نيبنابرا م،يآب و در غرب كشور دهنده آب هست رندهياظهار داشت: ما در شرق گ يمشترك و مرز

را كه  ييها آب توانند يباشد، كشورها نم گانيكه به نفع كشور و همسا ميداشته باش ياستيو س ياستراتژ

 برسانند. مشترك است تنها در كشور خود به مصرف

استفاده از  يدو شرط برا ونيكنوانس نيو عراق گفت: طبق ا رانيا نيب 1975 ونيبا اشاره به كنوانس يو

عدم اضرار به  يگريشود و د تيحق انصاف و عدالت رعا ديبا نكهيا يكيعنوان شده  يمرز يها رودخانه

 نشود. متوجه دو كشور يها استفاده شود كه ضرر از آب يطور يعنيدو طرف است 

 يا تفاهمنامه كيادامه داد: ما قبل از انقالب  رويوزارت ن يكالن آب و آبفا يزير سابق دفتر برنامه معاون

نقطه  نيتر قيبود، مرز مشترك، اروندرود عم يقو اريكه بس ميبا عراق داشت يمرز يها در مورد آب

 ياز مسائل جنگ يكه بخش كردا پاره و بعد هم صدام آن ر رفتندينپذ ها يشده بود كه عراق نييرودخانه تع

از  زانيچه م نكهيروبرو بوده و ا يبا خشكسال ياديمدت ز رانيمسئله مهم بود. ا نيدو كشور هم بر سر هم

 .ستيشده مشخص ن يآب به سمت عراق رهاساز

نامه كرده و در قالب تفاهم ليتبد يصلح و دوست يبرا يا آب را به مقوله ديكشورها با نكهيا انيبا ب يو
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و استفاده از  يرانياز اروندرود كه حق كشت ريكرد: ما در غرب كشور غ حيها را مشخص كنند، تصر حقابه

الزم است از  نيم بنابرايندار م،يكه بر اساس آن عمل كن يگريتفاهمنامه د ميآب مشترك با عراق دار

 حفظ شود. تا منافع دو كشور ميمشترك برس ميتفاهمنامه به تصم ميمذاكره و تنظ قيطر

 يالملل نيب تيتا كار به شكا ميمذاكره حل كن قيمان را با عراق از طر مسئله ديما با نكهيا انيبا ب يفهم

حال  نيحقابه دارند در ع يمرز يها از رودخانه يعيهم به طور طب دست نيينشود، گفت: مردم پا دهيكش

 يكار كارشناس ديبا يعنيشود،  حل و فصل يمباحث آب ديكشورها حفظ شود، با يمنافع مل ديكه با

 و حقابه باالدست لحاظ شود. دست نييپا يازهايو ن رديصورت بگ

كه در  يا داشت: بر اساس تفاهمنامه انيمشترك با افغانستان ب يها در ادامه با اشاره به موضوع آب يو

كه  ياما تاكنون حقِ آب ،كرد يرا مراعات م رانيحقابه ا ديكشور با نيا ميگذشته با افغانستان داشت يها سال

 يبود كه ادعا كردند خشكسال نيا ها افغان ليمراعات نشده است، از جمله دال شد، يداده م رانيبه ا ديبا

مسئله را حل كرد  ديبا يپلماسيد قياما در هر حال از طر ست،يقابل انكار ن زيموضوع ن نيبوده هرچند ا

 دارد. تياهم م،يب كشور استفاده كناز حقِ آ الملل نيب نيمطابق قوان نكهيا رايز

متر  ونيليم 720ساالنه  ديبا ميكه با افغانستان دار يپژوهشگر حوزه آب خاطرنشان كرد: طبق قرارداد نيا

كه در  يآب داده شود، در حال رانيكشور به ا نيا ي) از محل بند كجكهيمتر مكعب در ثان 26مكعب (

آب وارد  يكم يليخ زانيخان به م مثل كمال ييحداث سدهاو هم ا يخشكسال ليهم به دل رياخ يها سال

 .طلبد يآب را م يپلماسيد يريو بكارگ يپلماسيشده است كه لزوم ورود دستگاه د رانيا

در قالب  هيهمسا يبا كشورها يمرز يها در موضوع استفاده از رودخانه ديكرد: ما اكنون با ديتاك يو

محترم  دست نييمحفوظ و حتما حقابه پا نيكه حقوق طرف ميم كناقدا يجهان يها ونيتفاهمنامه و كنوانس

 كند. تفادهكنترل و اس شود يم يگريرا كه وارد كشور د يتمام آب يكشور شود يشمرده شود. نم
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 20/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – تهران پابرجاست يآب   مشكل كم

 

تهران گفت:  يا   شركت آب منطقه يآب و برق يآب    ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره ري: مداقتصاد يايدن

 يمخازن سدها رهيتهران نداشته و در حال حاضر، حجم ذخ يدر حل مشكل آب يچندان ريتاث رياخ يها   بارش

 يسال گذشته، با كسر مشابهمترمكعب مدت  ونيليم681با  سهياست كه در مقامترمكعب  ونيليم409تهران 

 ييها   يبارندگ نكهيا انيبا ب ياريمحمد شهر ،»سنايا«. به گزارش ميمواجه هست يمترمكعب ونيليم272 رهيذخ

مدت حدود  نيا يبهتر كرده است، افزود: ط يرا تا حدود طيماه اتفاق افتاد، شرا   كه از اول آبان

را بهبود  طيدر طول امسال نسبت به متوسط بلندمدت شرا كه ميبارش را در تهران تجربه كرد متر يليم7/24

تهران ادامه داد: اگر  يا   شركت آب منطقه يآب و برق يآب    ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره رياست. مد دهيبخش

 ميا   مهرماه تاكنون داشته يكه از ابتدا يارشو كمبود ب يرا با توجه به شروع فصل آب يبارندگ زانيم ميبخواه

با  سهيدر تهران اتفاق افتاد كه در مقا يبارندگ متر يليم27/ 6مدت  نيدر ا مييبگو ديبا م،يكن سهيمقا

 .ميها را شاهد هست   بارش يدرصد5/ 4ساله استان تهران همچنان كاهش 53متوسط بلندمدت  متر يليم1/29

 يتا حدود تيدر بحران آب تهران، اظهار كرد: هرچند وضع رياخ يها   يبارندگبا اشاره به اثر  ياريشهر

تهران  يآب به سدها يمخازن و كاهش ورود يكسر ،يآب   كم طينرمال شده است، اما همچنان شرا

 حاكم است.

مواجه است،  يدرصد35مخازن سدها با كاهش  يتاكنون ورود يسال آب ياز ابتدا نكهيا انيبا ب يو

سدها و محدوده عملكرد استان گذاشته، كمتر  زيها در حوضه آبر   بارش زانيم نيكه ا يل اثر مثبتگفت: ك

 مترمكعب بوده است. ونيليم4از 

ها    تهران اظهار كرد: اگر بارش يا   شركت آب منطقه يآب و برق يآب    ساتياز تاس يبردار   دفتر بهره ريمد

 تداوم داشته باشد.
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 20/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي خشكسال تيريمد يراواحد ب ينبود متول

 

برخالف  رانيدر ا نكهياتاق تهران با انتقاد از ا يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسيكم سي: رئ اقتصاد يايدن

 نكهيوجود ندارد و با اشاره به ا يآب   و كم يخشكسال تيريمد يبرا يواحد يكشورها، متول ريسا

را كه  يكشاورز داتيتول ،كننده   نگران امديپ نيكشور است، گفت: ا يرو   شيپ يا   سابقه   يب يخشكسال

. به كند يم ديهدت يطور جد   كشور به همراه دارد، به يبرا زين يصادرات ديعوا ،يعالوه بر مصرف داخل

از  يندگانيكه با حضور نما ونيسيكم نياتاق تهران، كاوه زرگران در نشست ا يگزارش روابط عموم

 ييها   حل   راه افتنيبا موضوع  يهواشناس مانو ساز يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم رو،يوزارت ن

 يبرا يو دولت يخصوص   بخش انيم يشياند   در كشور برگزار شد، بر هم يخشكسال امديكاهش پ يبرا

 يبرا يا   نشست را مقدمه نيا يكرد و برگزار ديتاك رو   شيدوره پ تيريمد يط يياجرا يراهكارها افتني

 كشور است. يفور ازيدانست كه ن يسازوكار نييتع

كعب مترم ارديليم130در كشور از  ينيرزميجلسه گفت: منابع آب ز نيدر ا زين ونيسيكم نيكارشناس ا  

در چهار دهه  زين ريدپذيو سرانه آب تجد افتهيمترمكعب كاهش  ارديليم100دهه گذشته به حدود  سه يط

است،  يكشور آب ياعزر يها   نيدرصد زم 52 نكهيا انيبا ب ،ييشده است.  اشرف مرتضا سوم   كي ر،ياخ

درصد باغات بارور و  85و  يبا كشت آب يشده متعلق به اراض برداشت يدرصد محصوالت زراع 91افزود: 

 يو كشاورز    يكاهش بارندگ ،يتوسعه نامتوازن صنعت ت،يجمع شيافزا ياست.  و يآب زين بارور ريغ

 يها   يبرشمرد و ادامه داد: بررس رياخ يها سال يدر كشور ط يخشكسال دينادرست را از جمله عوامل تشد

متر در كشور 30از  شيبا عمق ب رمجازيه غهزار حلقه چا 100از  شيكه ب دهد يمسوول نشان م ينهادها

 يها   اتاق تهران ضمن اشاره به گزارش يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسيوجود دارد.  كارشناس كم

درصد  30تا  20امسال  زييسازمان، بارش در پا نيا يها   بر اساس داده نكهيا انيو با ب يسازمان هواشناس
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-1400 يكه سال آب دهد يها نشان م   قبل است، اظهار كرد: گزارشنرمال و كمتر از سال  زانيكمتر از م

 ريدپذيبه كاهش منابع آب تجد نيهمچن ييسال گذشته است.  مرتضا53در  يسال آب نيتر   خشك 1399

 يدرصد به بخش كشاورز 88كشور  دشوندهي: از كل منابع آب تجدوددر كشور اشاره كرد و افز

 ديتول ي.  ورسد   يم ستيز طيشرب و مح ع،يه مصرف بخش صناآن ب يو مابق ابدي   ياختصاص م

در  ياريآب حيصح يها توسعه استفاده از روش متعدد، عدم رمجازيغ يها   بر، وجود چاه   محصوالت آب

مشخص  يو نبود برنامه مل يو مقابله با خشكسال يزير   در امر برنامه واحد ينبود متول ،يبخش كشاورز

 استيانسجام س«برشمرد و  يخشكسال ديتشد يها   در كشور را از جمله چالش يعيابع طباستفاده از من يبرا

با  يزنيرا تيكشت و تقو يالگو يو اجرا نيآب، تدو يحكمران يها   هياصالح رو ،يبخش نيب يو هماهنگ

 يرا از جمله راهكارها» آب يپلماسيمشترك و توجه به د زيحوضه آبر يدارا هيهمسا يشورهاك

 بخش دانست. نيرفت از مشكالت ا   برون

 

 آب تيريمد يضعف در نبود برنامه اقدام مل   

 نكهيبا اشاره به ا يسازمان هواشناس يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يادامه، مسوول مركز مل در

 نيا تيسا وب يعموم رو يدسترس يبرا ها   يهوا و بارندگ تيسازمان از وضع نيروزانه ا يها   بولتن

بخش  نيا ياقتصاد االنمستندات، كشاورزان و فع نيا يها   اظهار كرد: با مرور داده شود، يان منتشر مسازم

امسال انتظار  زييافزود: پا فهيخود داشته باشند.  احد وظ يكشاورز يها   تيفعال يبرا يبهتر ليتحل توانند يم

در سطح نرمال باشد.   ها   يبارندگ انزيم شود يم ينيب شيپ زيزمستان ن ياست، ط يجد ها   يكاهش بارندگ

 ياست، به طور ياستاندارد جهان زانيفراتر از م اريبس ورمصرف آب در كش يكرد: سطح تقاضا انيب يو

تقاضا  يباز هم پاسخگو م،يداشته باش يبارندگ تيبه قدر كفا زيتقاضا، اگر همه ساله ن زانيم نيكه با ا

از  ياز كمبود آب ناش يكشور گفت: بخش يعيآب در منابع طب تيفيبا اشاره به كاهش ك فهي.  وظستين
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 يط ها   يتوجه   يواسطه ب به ينيرزميبه منابع آب ز ها   يو شدت ورود آلودگ تبودن آن اس تيفيك يب

 ديمنابع آب با تيريمد ،يطيشرا نيكرد: در چن ديتاك يشده است. و ديگذشته، تشد يها سال

 يها   يپرهمت كه از ستاد توسعه فناور رين صورت گرفته است، باشد.  جهانگتر از آنچه تاكنو   هوشمندانه

به انجام مطالعات  ز،ينشست آمده بود ن نيبه ا يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم يآب و خشكسال

كشور اشاره  يو دانشگاه يعلم ينهادها يآب در كشور از سو تيريمد نهيدر زم يكاف يها   و پژوهش

در  يضعف فاحش ييو اجرا ياتيكه صورت گفته، در حوزه عمل يا   رغم مطالعات گسترده   : بهكرد و گفت

 يجد يدر كشور باعث شده است كه تاكنون گام يرساختيز راداتيا ،يكشور مشهود است.  به گفته و

دتا هم كه صورت گرفته، عم يبرداشته نشود و اقدامات يخشكسال تيريمد يبرنامه اقدام مل نيتدو يبرا

وزارت  يو اقتصاد يزير   معاونت برنامه ندهينما ،ينورعل يميابراه رضايو زودگذر بوده است.  عل يا   رهيجز

است،     شده ليدر جهان تبد ياقتصاد يو شاخص    آب امروز به مقوله نكهيا انينشست، با ب نيدر ا زين روين

 ،ياقتصاد يبه استفاده از ابزارها ديدر كشور، با يو بحران خشكسال يآب   كم تيريمد يگفت: برا

آورد.  در  يدرست بازار آب، رو تيريآب و البته مد يورنهاد رگوالت ليآب، تشك نهيبه يگذار متيق

 انيگو م   و   اتاق تهران، گفت يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسيكم سينشست، زرگران، رئ نيا انيپا

با  ونيسيكم نيا يها   ست و اظهار كرد: سلسله نشستدان يآب را ضرور تيرينخبگان كشور در عرصه مد

بخش،  نيا نهيبه تيريمد يبرا ياتيبه نسخه عمل يابي   تا دست ،يخشكسال دهيموضوع مواجهه درست با پد

 ادامه خواهد داشت.
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 22/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي آب از بحران كم يآمار ريتصو

 

گسترده در كشور  يآب   است كه كم انيرو به پا يدر حال ديجد يماه از سال آب ني: دوم اقتصاد يايدن

منابع  يخال تياز ظرف يبتواند بخش ريدو هفته اخ يها   بارش كردند   يتصور م يهمچنان ادامه دارد. برخ

اتاق تهران نشان  يليتبد       عيو صنا يكشاورز ونيسيكم يها   يو سدها را پر كند، اما بررس ينيرزميآب ز

پراكنده و موقت بتواند آن را جبران  يها   از آن است كه بارش تر   ميكشور وخ يمنابع آب تيوضع دهد، يم

دهه گذشته،  مترمكعب در سه داريليم130كشور از  ينيرزميگزارش، منابع آب ز نيا يها   افتهيكند. مطابق 

مختلف كشور به  يها   روزافزون بخش ازياست و با توجه به ن افتهيمترمكعب كاهش  ارديليم100به حدود 

ساله، دو بار با 10حادتر خواهد شد. كشور در هر دوره  ندهيآ يها در كشور سال يآب، خشكسال

 سوم   كيدر چهار دهه گذشته  ريدپذيدكه سرانه آب تج يطيآن هم در شرا شود؛ يمواجه م يخشكسال

 شده است.

 

 حاد شد؟ يچرا خشكسال  

علل و  يمنتشر كرده، به بررس يتازگ   كه به ياتاق تهران در گزارش يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسيكم

گزارش، اگرچه  نيپرداخته است.  مطابق ا يدر كشور با تمركز بر بخش كشاورز يخشكسال يامدهايپ

كاهش  و ييآب و هوا راتييتغ ت،يجمع شيافزا«است، اما  يمياقل تيواقع كي رانيا در يخشكسال

 يلياز دال» شهرها داريتوسعه ناپا ريعوامل نظ رينادرست و سا يكشاورز ،يتوسعه ناموزون صنعت ،يبارندگ

 تينفر جمع ونيليم10كمتر از  ،يديخورش 1300اند.  كشور در سال  آن شده ديهستند كه باعث تشد

قرن  كي يط تيو در واقع، جمع دهينفر رس ونيليم 83از  شيبه ب تيجمع نيا يجار اشت. در سالد

نفر برسد.   ونيليم100از  شيبه ب 1420در سال  رانيا تيجمع شود يم ينيب شيبرابر شده است. پ8گذشته 
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درصد  20ل گذشته سا20در  يبارندگ زانيكه م يدنبال دارد، در حال   سرانه مصرف را به شيرشد، افزا نيا

مترمكعب به 3857در چهار دهه گذشته از  ريدپذيدما، كاهش سرانه آب تجد شياست. افزا افتهيكاهش 

مترمكعب 1700كمتر از  ريدپذيهر نفر (سرانه آب تجد يمترمكعب به ازا1294هر نفر، به  يازا

 ينيرزميآب ز يها   سفره دي)، افت شديبحران آب يعنيو كمتر از هزار مترمكعب  يدهنده تنش آب   نشان

اند.  كرده ديرا در كشور تشد يهستند كه خشكسال يلياز جمله دال زين يمنابع آب تيفيكشور و كاهش ك

 ندهيسال آ20هر نفر در  يمترمكعب به ازا976به  ريدپذيگزارش، افت سرانه آب تجد نيا يها   افتهيمطابق 

 محتمل است.

 

 را بدتر كرد؟ تيچطور وضع يكشاورز

كشور  يدر منابع آب يبحران نيوقوع چن يمتهم اصل ياز كارشناسان، بخش كشاورز يارياذعان بس هب

نامناسب كشت و  يالگوها« دهد، ياتاق تهران نشان م يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسياست. گزارش كم

ضعف نظام  ،يآب كشاورز يور   بودن بهره نييپا ،يآب يبر، باال بودن نسبت اراض   محصوالت آب ديتول

مصرف آب، صادرات  يبر مبنا يكشاورز داتيتول يابيارزش آب و ارز نييو تع يگذار متيق

متر در كشور 20از  شيبا عمق ب رمجازيهزار حلقه چاه غ 100از  شيوجود ب ن،يبر و همچن   محصوالت آب

موارد، توسعه  نيا رادر كشور هستند. در كن يخشكسال دياز جمله علل تشد »ها   نيزم يكاربر راتييو تغ

آهن و كاغذ    فوالد، ذوب ريو خشك نظ يدر مناطق مركز ژهيو   بر به   آب عيبا استقرار صنا يناموزون صنعت

شهرها  هيروستاها و حاش بيبه موضوع مهاجرت از روستاها به شهرها و تخر يتوجه يب زد،يدر اصفهان و 

را در  يآب   هستند كه كم يعوامل گريها از د   برنامه رد يخشكسال يتيو امن يبه آثار اجتماع يتوجه يو ب

 اند. ها قرار داده   كشور در فهرست ابرچالش
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 منابع و مصارف چگونه است؟ تيوضع  

است) شاخص  ديقابل تول ،يكه هرسال بر اثر بارندگ يآب زانيكشور (م دشوندهيمنابع آب تجد حجم

در  دشوندهيحجم منابع آب تجد يكند. بررس فيا توصر يآب   و كم يخشكسال تواند ياست كه م يگريد

 ،يديخورش 1373كه در سال  يبخش است. در حال نيو مستمر در ا يدهنده روند كاهش كشور نشان

 يبا روند 99در سال  زانيم نيمترمكعب بوده است، ا ارديليم130/ 1كشور  دشوندهيآب تجد زانيم

 ارديليم93حال، با توجه به برداشت حدود  نيدر هم است. دهيمترمكعب رس ارديليم103/ 4به  يكاهش

كشور مصرف  دشوندهيدرصد از منابع آب تجد 90مصارف مختلف، حدود  نيتام يمترمكعب آب برا

 شده فيتعر يالملل نياز دو برابر شاخص ب شياتاق تهران، ب يكشاورز ونيسيكه بنا به گزارش كم شود يم

 شود يمصرف م يدرصد در بخش كشاورز 88كشور  وندهدشيدرصد) است. از كل منابع آب تجد40(

 .رسد   يم ستيز طيبه مصرف صنعت، شرب و مح زيآن ن يمترمكعب است. مابق ارديليم82كه معادل 

/ 1مصارف آب شرب  زانيم 1373كه در سال  يدر حال دهد، يآمار مربوط به مصارف هم نشان م    سهيمقا

است. در بخش  دهيمترمكعب رس ارديليم8/ 3به  1399سال  در زانيم نيمترمكعب بوده، ا ارديليم4

 73در سال  مكعبمتر ارديليم73/ 6برداشت از  زانيشده، م ديتشد ها   يكه خشكسال يدر حال زين يكشاورز

مصارف آب  تيوضع انگريكه ب ييها   شاخص گرياست.  از د دهيرس 99مترمكعب در سال  ارديليم82به 

اتاق تهران نشان  يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسيكم يها   يبررس جياست. نتا يزير   است، آب قابل برنامه

در كشور وجود دارد، مصارف  يزير   نامهمترمكعب آب قابل بر ارديليم 81/ 5كه تنها  يدر حال دهد، يم

 ني. همچنشود يمصرف م شتريمترمكعب ب ارديليم11از  شيب ،يمترمكعب است. به عبارت ارديليم92/ 7آب 

بخش،  نيكه مصرف ا يمترمكعب بوده، در حال ارديليم 67تنها  يدر بخش كشاورز يزير   آب قابل برنامه

 مترمكعب است. ارديليم82
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 يبر كشاورز يتبعات خشكسال  

را  يبر بخش كشاورز ياتاق تهران در ادامه، آثار و تبعات خشكسال يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسيكم

 تيفيها، افت ك   و فرآورده ميمحصوالت د ژهيو   به داتيكاهش تول« ،يطور كل   . بهكرده است يبند   دسته

 يها   از منابع آب هيرو   يو مهاجرت، برداشت ب ييفقر روستا شيمحصوالت، كاهش اشتغال و افزا

 يووش      شست ،يآت يها در سال ينيرزميز يها   آب رهيها و افت حجم ذخ در دشت نينشست زم ،ينيرزميز

 ،يرفتن مراتع و خسارت به صنعت دامدار نياز ب ،يعيطب يها   زهكش قيمرغوب از طر يزراع يها   خاك

مناطق مختلف  يبرا يآب   كم يها   هستند.  چالش يبر بخش كشاورز ياز جمله آثار خشكسال »زگردهاير

در سراسر « يشاورزآب بخش ك نيتام شده كه عدم يبند   گزارش دسته نيدر ا زين 1400كشور در سال 

 نيا وبلوچستان   ستانيشرق از جمله س   مناطق شرق و جنوب يبرا ن،ياست. عالوه بر ا يجد يخطر »رانيا

 يها   توفان ديافغانستان، تشد ياز سو رمنديآبه ه حق نيتام د، عدميشد اريبس يآب   كم«ها شامل    چالش

 ،يو رضو يجنوب ،يشمال يها ت. در خراساناس زين »يو ناامن يكاريمهاجرت، ب شيگردوخاك و افزا

مشكالت  نياز جمله ا» آب شرب شهر مشهد نيافغانستان و معضل تام ياز سو روديآبه هر حق نيتام عدم«

 ديشد شيگردوخاك، افزا يها   توفان ديتشد« زيغرب كشور ن   مناطق غرب و جنوب يذكر شده است. برا

كارون و كرخه و خلل در  يها   آب رودخانه تيو كم تيفيافت ك ،ياستان   نيب يمناقشات اجتماع

 يطيمح   ستيمعضالت ز«ذكر شده است.  در مناطق شمال غرب،  يآب   ماحصل كم »يآب   برق يها   روگاهين

و مشكل  ياستان   نيتوجه مناقشات ب و قابل ديشد شيافزا« يو در مناطق مركز »هياروم اچهيدر خصوص به

 يو در مناطق جنوب» گردوخاك يها   توفان ديو صنعت و تشد يكشاورز آب شرب، نيدر تام يجد

شده  ذكرها    چالش نياز جمله ا» گردوخاك يها   توفان ديو تشد يآب شرب و كشاورز نيمشكل در تام«

 است.

 



   

 

 

183 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 م؟يدچار شد تيوضع نيچگونه به ا  

كه شامل  يعياز منابع طب يبردار   بهره استفاده و ينبود برنامه مل«از جمله  يموارد دهد، ينشان م ها   يبررس

نبود آمار  ،يخشكسال دهيو مقابله با پد يزير   واحد در امر برنامه يآب و جنگل و مرتع و... باشد، نبود متول

از  ياز خسارات ناش يمال قيبرآورد دق نامكا و عدم يخشكسال يامدهاياز علل و پ قيو اطالعات دق

فهرست  نيشود. به ا يآب   كم نهيدر زم يفعل يها   ر گرفتار چالشموجب شده است تا كشو »يخشكسال

در  ياريآب حيصح يها توسعه استفاده از روش اياستفاده  عدم رمجاز،يغ يها   بر، چاه   محصوالت آب ديتول«

زارها و    قطع بوته ه،يرو   يب يمراتع، چرا بياز تخر يناش ياهيكاهش پوشش گ ،يبخش كشاورز

شهرها و  هيرفتن مزارع و باغات در روستاها و حاش نيشهرها و از ب ياصول ريو غ هيرو   يوسعه بها، ت   جنگل

 افزود. ديبا زيرا ن »ريكو يشرويبه علت گسترش و پ نياز سطح زم رياز حد تبخ شيب شيافزا

 

 شود؟ يم ديچگونه تشد يخشكسال  

 تيريمد«كه شامل  كند يم يبند   ستهرا د ندهيدر آ يخشكسال ديتشد يها   چالش نيگزارش همچن نيا

از  كيآن در هر  يآب شامل ارزش ذات يارزش اقتصاد نييتع نادرست منابع آب در كشور، عدم

 يها   يگذار هيارزش سرما نييتع به آب، عدم يدسترس يميو اقل يعيطب طيمتناسب با شرا زيآبر يها   حوضه

به  يتوجه يكشت، ب يمختلف مصرف، نبود الگو يها   بخش يآب برا افتيو باز عيانتقال، توز ن،يتام

سرانه  شيكشور و افزا تيرشد جمع ،يكشاورز داتيتول تيكم شيكشور و اصرار بر افزا طيشرا

 است. »يبا روند كنون يمصرف و ادامه توسعه صنعت

 

 عبور از بحران يگانه برا 9 يراهكارها  

 شنهاديپ9در كشور  يخشكسال تيريمد يهران برااتاق ت يليتبد عيو صنا يكشاورز ونيسيادامه، كم در
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 ست،يز طيمربوط به آب و مح يها   استي(س يبخش   نيب يو هماهنگ استيس    انسجام«كه شامل  كند يارائه م

و بهبود  نيشيپ يحكمران يها   هيو... )، اصالح رو ينيتوسعه سرزم ن،يصنعت، استفاده از زم ،يكشاورز

محصوالت  ديدر توسعه كشت و تول يبند   تيكشت و اولو يالگو يو اجرا نيآب، تدو يحكمران تيفيك

و  نيقوان يو بازنگر كپارچهيصورت    به نيسرزم شيكشور، آما يمتناسب با منابع آب يكشاورز

 .شود يم» آن يبر مبنا ياز بخش كشاورز يتيحما يها   استيس

 يها   مهيب تيو رفع نواقص، تقو يقبل يها   برنامه يابيبا ارز يمقابله با خشكسال يبرنامه مل نيتدو« ن،يهمچن

منابع آب و  شيشبكه پا زيمواجه با بحران، تجه ييجوامع روستا شتياز مع تيبا هدف حما يكشاورز

آن،  يامدهايعلل و پ يخشكسال تيمستمر وضع شيپا ،ينيرزميو ز يتمام مصارف سطح قيدق شيپا

 گرياز د» آب يپلماسيبه د ژهيمشترك و توجه و زيوضه آبرح يدارا هيهمسا يبا كشورها يزنيرا تيتقو

 است. يشنهاديپ يراهكارها
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 22/08/1400مورخ  اقتصاد روزنامه دنياي – روين ريها از نگاه وز   چاره فرونشست

 

 جاديمصرف آب و ا يجز اصالح الگو يها راه   رفع فرونشست يمعتقد است برا روين ري: وزقتصادا يايدن

از  ديدر بازد انيمحراب اكبر يعل ديمهر، س ي. به گزارش خبرگزار   ستيمنابع و مصارف ن نيتعادل ب

اصل  كرد: ارشهرستان برخوار اصفهان در جمع خبرنگاران اظه آباد بيحب يفرونشست روستا تيوضع

ها مناسب نبوده است؛ از    است و برداشت ينيرزميها برداشت مازاد بر تعادل منابع آب ز   فرونشست يماجرا

 .ميمصارف و منابع را متعادل كن زانيم نكهيجز ا ميندار يراه رو نيا

ر درصد آب كشو 90 بايتقر رايز م؛يمعقول كن يدر بخش كشاورز ژهيو مصارف را به ديادامه داد: با يو

را  يكرده و تصرف باال رفته است، اما مصارف كشاورز دايپ شيافزا تيجمع شود، يم يصرف كشاورز

 يها شده و به روش اشتها آب برد   از چاه نكهيبا اشاره به ا روين ري. وزمينكرد ليتعد نينو يها   وهيبا ش

 دياست كه راندمان تول يدر حال نياضافه كرد: ا شود، يم ديمحصول تول يو غرقاب يمانند ثقل يسنت

 يموضوع در مدت نيكه ا ستيجز اصالح مصرف آب ن يراه چيكم است و ه اريكشور بس يكشاورز

و  يشناس نيسازمان زم ركليمد نيهمچن ديبازد ني.  در اشود يحتما اصالح م يزير معقول و با برنامه

 نيانگيبرابر م50تا  40حدود  فرونشست دشت برخوار زانيم نكهيا انياستان اصفهان با ب ياكتشاف معدن

كه در جهان  يدر سال است، در حال متر يليم174منطقه  نينشست ا زانياست، اظهار كرد: م يجهان

ضخامت آبرفت دشت  نكهيبا اشاره به ا يالم.  رضا اسشود يفرونشست در سال بحران شناخته م متر يليم4

 يا   و جنس آن به گونه زدانهيجنس رسوبات رمنطقه از  نيمتر است، افزود: خاك ا300تا  280برخوار 

 است. يآن خال ريخاك وجود دارد، اما ز نيزم يرو مينيب   ي. مكند يخاك را حل م ياست كه بارندگ

 ينيرزميها از منابع آب ز   استان اصفهان گفت: برداشت يو اكتشاف معدن يشناس نيسازمان زم ركليمد

 رود ندهياست و اگر زا افتهيآبخوان كاهش  هيكه تغذ يدر حال ،افتهي شيافزا 1378دشت اصفهان از سال 

 .شد   يدشت دچار بحران نم نيوجود داشت، ا يداشت و كشاورز انيجر
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 يالملل نيبه مجامع ب دي/بارانيا يبرا هيدتركيسد جد تبعات شد؛ حيدر گفتگو با مهر تشر

 23/08/1400خبرگزاري مهر مورخ  – ميكن تيشكا

 

از ساخت سد  يريجلوگ يو عراق برا رانيمنابع آب با اشاره به تالش ناكام ا تيريكارشناس مد كي

 .ميدار ازيعادالنه از آب ن يمند االجرا در منطقه به منظور بهره مالز يالملل نيتوافق ب كيگفت: به  سويليا

رود دجله  يرا بر رو »سويليا« زيبرانگ سد بحث هيترك جمهور سيگزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته رئ به

و در امتداد مرز  سويليا يروستا كيرودخانه دجله نزد يبر رو يبا سطح بتن يسد سنگ نيافتتاح كرد. ا

است و  يآناتول يشرقسد پروژه جنوب  22از  يكيسد  نياست. ا هيترك» شرناق«و  »نيمارد« يها استان

آغاز شد و ابتدا انتظار  2006سد در سال  نيآب است. ساخت ا رهيو ذخ ليبرق، كنترل س ديهدف آن تول

 شود. ليتكم 2016تا سال  رفت يم

 هيسد بزرگ ترك نياز سد آتاتُرك، دوممتر مكعب آب را دارد و پس  ارديليم 43 شيگنجا سويليا سد

به دجله كم خواهد  ياز آب ورود يسد حجم قابل توجه نيبا احداث ا شود ي. گفته مشود يمحسوب م

 و عراق بود. رانيدر ا يطيمح ستيز يمنف يامدهايمنتظر پ ديبا جهيشد در نت

 

 ابدي يدرصد كاهش م 50دجله  »آورد«

مجلس در گفتگو با  يها گروه مطالعات آب مركز پژوهش ريمد ،ينساما يراستا جمال محمد ول نيهم در

موسوم به گاپ است، افزود: با  هيترك يها از مجموعه پروژه يكيسد  نيا نكهيخبرنگار مهر با اشاره به ا

كامالً حجم رود  تواند ياز جمله سد بزرگ آتاترك كه م گريد يها طرح در كنار طرح نيكامل ا ياجرا

با  تواند يو م رديگ يم اريرا در اخت يا باالدست منطقه يها عمالً كنترل آب هيترك رد،يگ اريفرات را در اخت

 خود استفاده كند. ياسياهرم به منظور اهداف س نياز ا يترسال اي يخشكسال طيتوجه به شرا
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. بداي يسد كاهش م نيرود دجله تحت كنترل ا» آورد«درصد  50حداقل  ها ينيب شيافزود: بر اساس پ يو

از  يكيو در حال حاضر افق تار دينرس جهيتالش كردند به نت رانيها عراق و ا سال نيدر واقع هرچه در ا

 جهت وجود دارد. نيا

رود دجله  يفعل تيبر وضع يمبن يمجلس در پاسخ به سوال يها گروه مطالعات آب مركز پژوهش ريمد

دجله ساخته شده است، در  يبر رو يعددمت يدر خود كردستان عراق هم سدها نكهيگفت: با توجه به ا

 نيا تختيقطعاً پا هيترك ديداشته است و با وجود سد جد يرود كاهش جد نيها حجم آب ا سال نيا

 .شود يكشور هم دچار مشكل م

 

 رانيا يبرا سويليا تبعات

سد وجود  نيگفت: در گذشته هم كه ا رانيا يسد برا نيساخت ا يبا اشاره به تبعات احتمال يسامان يول

خود را به  زيسهم ناچ رانيو عمالً فقط ا شد يوارد م رانيدر ا ميبه هورالعظ يكم اريبس ينداشت، خروج

خشك شده است. با  اقدر عر مياز تاالب هورالعظ يا عمده يها ها بخش سال نيو در ا ختير يتاالب م

 يها در استان زگردهايبار و رگرد و غ شيتاالب و افزا نيا شتريب ياحتمال خشك ه،يترك دياحداث سد جد

 ما وجود دارد. يمرز

 يها آب يمتر مكعب ارديليم 6-7با توجه به حجم  كنم يم ينيب شيجهت پ نيكارشناس ادامه داد: از هم نيا

 كند. دايپ شيها افزا آب نياستفاده از ا يبرا رانيفشار عراق به ا كينزد يا ندهيدر آ ران،يا يمرز

 

 است يضرور يمقابله ا اقدام

رود را  نيكامالً ا تواند يرود ارس است كه م يبر رو يدر حال ساختن سد هيترك نكهيافزود: ضمن ا يو

 يآب يها طرح نيا يكند. به طور كل جاديا يما و ارمنستان مشكل جد انيدرآورد و م شيتحت كنترل خو
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متقابل انجام  قداماتا تر عيهرچه سر ديشده و با جاديدر منطقه ا ياسيبه منظور اهداف س هيترك ياز سو

 شود.

 شيو افرا هيمقابله با اقدامات ترك يكرد: برا حيمجلس تصر يها گروه مطالعات آب مركز پژوهش ريمد

 نيبه ا ميضرر سد مذكور به طور مستق رايز م،يكن تيعراق را حما ديآب اوالً ما با يپلماسيقدرت د

 .رسد يكشور م

 

 مينك تيشكا يالملل نيبه مجامع ب ديبا

 يآب، اقدامات يپلماسيد يفعالساز يگذشته در كشورمان برا يها در سال نكهيبر ا ديبا تأك يسامان يول

 رو،يمتشكل از وزارت خارجه، وزارت ن يكارگروه ليبا تشك ديبا نيانجام نشده، ادامه داد: همچن يجد

جمله مشكل  زا، اخود ر يطيمح ستيز يها تيآب شكا يعال يشورا تيو با حما ستيز طيسازمان مح

 .ميارسال كن يالملل نيكرده، به مجامع ب دايپ ينمود جد رانيكه در عراق و ا زگردهاير

و عراق به منظور  رانيها توسط ا سال نيكه در ا ييها اقدامات و تالش رغم يكرد: عل ديتأك انيدر پا يو

 كيآن عدم وجود  ليو دل سد ساخته شد نيا تيدر نها يانجام گرفت ول سويلياز ساخت سد ا يريجلوگ

 .تعادالنه از آب اس يمند اإلجرا در منطقه به منظور بهره الزم يالملل نيتوافق ب
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – رانيا يبرا هيترك دياحداث سد جد يها امديپ

24/08/1400 

 

از ساخت  يريجلوگ يو عراق برا رانيمنابع آب با اشاره به تالش ناكام ا تيري: كارشناس مد اقتصاد يايدن

. ميدار ازيعادالنه از آب ن يمند   االجرا در منطقه به منظور بهره   الزم يالملل نيگفت: به توافق ب سويليسد ا

رود دجله ساخته شده است، افتتاح  يرا كه رو »سويليا« زيبرانگ   سد بحث هيترك جمهور   سيهفته گذشته رئ

» شرناق«و  »نيمارد« يها   و در امتداد مرز استان سويليا يروستا كينزد ،يبا سطح بتن يسد سنگ نيكرد. ا

 است. هيترك

آب است.  رهيو ذخ ليبرق، كنترل س ديو هدف آن تول يآناتول يشرق سد پروژه جنوب22از  يكيسد  نيا

 سويليشود. سد ا ليتكم 2016تا سال  رفت   يآغاز شد و ابتدا انتظار م 2006سد در سال  نيساخت ا

 سوبمح هيسد بزرگ ترك نيمترمكعب آب را دارد و پس از سد آتاتورك، دوم ارديليم43 شيگنجا

اهد شد؛ در به دجله كم خو ياز آب ورود يتوجه سد، حجم قابل نيبا احداث ا شود ي. گفته مشود يم

گروه  ريراستا، مد ني. در اميو عراق باش رانيآن در ا يطيمح   ستيز يمنف يامدهايمنتظر پ ديبا جهينت

از  يكيسد  نيا نكهيا بهمهر، با اشاره  يوگو با خبرگزار مجلس در گفت يها   مطالعات آب مركز پژوهش

 يها   طرح در كنار طرح نيكامل ا ياست، گفت: با اجرا» گاپ«موسوم به  هيترك يها   مجموعه پروژه

عمال  هيترك رد،يگ اريكامال حجم رود فرات را در اخت تواند ياز جمله سد بزرگ آتاتورك كه م گر،يد

 يترسال اي يخشكسال طيبا توجه به شرا تواند يو م رديگ يم اريرا در اخت يا   باالدست منطقه يها   كنترل آب

 استفاده كند. خود ياسياهداف س ياهرم برا نياز ا

 نيرود دجله تحت كنترل ا» آورد«درصد  50حداقل  ها   ينيب شيافزود: بر اساس پ يسامان يمحمدول جمال

و در حال  دينرس جهيتالش كردند به نت رانيها عراق و ا سال ني. در واقع هرچه در اابدي   يسد كاهش م
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 جهت وجود دارد. نياز ا يكيحاضر افق تار

رود دجله  يفعل تيبر وضع يمبن يمجلس در پاسخ به سوال يها   آب مركز پژوهش گروه مطالعات ريمد

ها  سال نيدجله ساخته شده، در ا يرو يمتعدد يدر خود كردستان عراق هم سدها نكهيگفت: با توجه به ا

هم  وركش نيا تختيقطعا پا هيترك ديداشته است و با وجود سد جد يرود كاهش جد نيحجم آب ا

 .شود يدچار مشكل م

سد وجود  نيگفت: در گذشته هم كه ا ران،يا يسد برا نيساخت ا يبا اشاره به تبعات احتمال يسامان   

خود را به  زيسهم ناچ رانيو عمال فقط ا شد   يوارد م رانيدر ا ميبه هورالعظ يكم اريبس ينداشت، خروج

م در عراق خشك شده است. با يورالعظاز تاالب ه يا   عمده يها   ها بخش سال نيو در ا ختير   يتاالب م

 يها   در استان زگردهايگرد و غبار و ر شيتاالب و افزا نيا شتريب ياحتمال خشك ه،يترك دياحداث سد جد

 ارديليم7تا  6با توجه به حجم  كنم   يم ينيب شيپ رو نيكارشناس ادامه داد: ازا نيما وجود دارد. ا يمرز

ها    آب نياستفاده از ا يبرا رانيفشار عراق به ا كينزد يا   ندهيدر آ ران،يا يمرز يها   آب يمترمكعب

 كند. دايپ شيافزا

رود را تحت كنترل  نيكامال ا تواند يرود ارس است كه م يرو يدر حال ساختن سد هيافزود: ترك يو

با اهداف  هيترك يآب يها   طرح ،يكند. به طور كل جاديا يما و ارمنستان مشكل جد انيدرآورد و م شيخو

 .دانجام شو ياقدامات متقابل تر   عيهرچه سر ديو با شوند يدر منطقه اجرا م ياسيس
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 24/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – رانيخسارات فرونشست در ا

 

 نيمعضل فرونشست زم ران،يا   اتاق  يكشاورز يراهبرد    مطالعات يمل    ت مركز: در نشس اقتصاد يايدن

رفت از    برون يالگو دياست و با يبرابر متوسط جهان از پنج شيب رانيدر ا نيشد. فرونشست زم يبررس

 يآب مركز مل خصصموضوع كارگروه ت نيفرونشست زم دهيابعاد مختلف پد يشود. بررس ميبحران ترس

 يبردار   و نقشه يسنج   نيزم ركلينشست، مد نيبود. در ا رانيو آب اتاق ا يكشاورز يات راهبردمطالع

 ارائه كرد. رانيدر ا نيفرونشست زم طياز شرا يكشور گزارش يبردار   سازمان نقشه ينيزم

شده  انجام ايكشور دن41منطقه در 290از  شيكه در ب يمطالعات جهي: نتديگو   يعبدالرضا سعادت م ديس

فرونشست هستند.  دهيپد ريدرگ قاياروپا و آفر كا،ياز مناطق آمر ياريكه بس دهد ياست، نشان م

 يبوده است. برا 1900در سال  كايآمر يآالباما التيشده، مربوط به ا    گزارش يها   فرونشست نيتر   يميقد

انجام شده است.  دهيپد نيا يرو نيچ يدر شانگها يقاتيتحق 1921در سال  يبار به صورت علم نياول

فرونشست  دهيهم پد رانيدچار مخاطره فرونشست هستند. در ا نيشهر چ95از  شيو ب كايآمر التيا45

بحث  يبرا يبردار   ق سازمان نقشهياز طر 1380آن هم در سال  هياول يها   مشاهده شده و گزارش نيزم

 ر قرار گرفته است.بحران كشو تيريمسووالن مد اريارتفاع پوسته در اخت راتييتغ

در سال است و  متر يسانت20از  شترينرخ ب يدارا ايدن يها   درصد از فرونشست 3: حدود دهد يادامه م يو

است. طبق گزارش سازمان  يبرابر متوسط جهان از پنج شيدرصد و ب 16عدد حدود  نيا ران،يدر ا

در سال  متر يسانت20 ات 11 يها است، نرخ قرار گرفته زيمسووالن كشور ن اريكشور كه در اخت يبردار   نقشه

 .رديگ يرا در برم رانيدرصد مناطق ا 35حدود 

 نيشده آمده است: در خصوص قابل اعتماد بودن ا قابل اعتماد است؟ در گزارش ارائه يريگ   اندازه نيا ايآ

 ،يرادار ريتصاو يها وجود دارد كه شامل روش ايدر دن يريگ   اندازه يگفت پنج روش برا ديبا ر،يمقاد
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سازمان  رانيكه در ا است اس يپ يو مشاهدات ج يساز   مدل ق،يدق يابيتراز ،يشناس   نياندازه زم

 شيرا با چهار روش مختلف پا نيفرونشست زم يا   به صورت دوره يقيدق يكشور با ابزارها يبردار   نقشه

 حاصل شود. يشتريب نانياطم رد،يگ يمسووالن قرار م اريكه در اخت يجيتا از صحت نتا كند يم

 راتيي: تغكند يم حيكشور در ادامه تصر يبردار   سازمان نقشه ينيزم يبردار   و نقشه يسنج   نيزم ركليمد

با  سهياتفاق افتاد كه در مقا 1380در شمال بزرگراه آزادگان در سال  بار نيدر منطقه تهران، اول يارتفاع

 ساله مشاهده شد. ر بازه دهمتر د1/ 2معادل  ي، فرونشست1371سال 

 يابيو تراز يارتفاع يها   شبكه يا   دوره يها   يريگ   مشاهدات و اندازه ي: پس از آن با بررسدهد يادامه م او

فرونشست قرار دارند. در  دهيپد ريتاث منطقه از كشور تحت44در سطح كشور، مشخص شد حداقل  قيدق

 ازمنديقرار گرفته و ن دهيپد نيا ريتاث شهرها تحت ا و كالناز مناطق حساس در شهره ياريحال حاضر، بس

نرخ  نيشتريشده، ب انجام يها   پردازش نيخصوص هستند. بر اساس آخر نيمسووالن امر در ا شتريتوجه ب

 متر يسانت29در سال، در استان البرز  متر يسانت21استان تهران در حدود  يساالنه فرونشست در مناطق جنوب

 نيدر سال، در قزو متر يسانت13سال، در استان اصفهان  رد متر يسانت22استان گلستان در سال، در 

 در سال است. متر يسانت19در سال و در استان كرمان  متر يسانت18

: دهد يپرسش پاسخ م نياز گزارش خود به ا يسعادت در بخش ست؟يفرونشست چ يها   خسارت

 يها   بافت خاك بيآن، تخر ديرفتن تخلخل مف نيبر اثر از ب از آبخوان يبخش ايتمام  رشدنيناپذ   برگشت

ها در    سازه يريپذ   بيكشور و آس ياتيح يها   انيو شر ييو روستا يشهر يها   به سازه بيآس ز،يحاصلخ

آب،  النيآب و ب يعيطب انيمشكالت در جر جاديو ا نيزم بيش رييتغ ن،ييبا قدرت پا يها   برابر زلزله

 ايآب در يشروياز منابع آب و پ يبردار   اختالل در بهره جاديها و ا   لوله جدار چاه يزدگ   ونريب ايشكست 

 از جمله خسارات فرونشست است.

بوده كه مورد توجه قرار  ياز نكات يكي ينيرزميز يها   آب هينقش تخل ها،   ي: در تمام بررسدهد يادامه م او
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عوامل  نيدرصد از ا 60است كه  يست به علت عوامل انساندرصد فرونش 77حدود  ايگرفته است. در دن

است و بر اساس مطالعات  ترباال رانينسبت در ا نياست. البته ا ينيرزميز يها   مربوط به برداشت آب

گفته سعادت، بر    است.  به  ينيرزميز يها   برداشت آب ليفرونشست به دل يها   دهيدرصد پد90حدود 

تا  20باعث فرونشست  تواند يم ينيرزميمترمكعب برداشت از آب ز ونيليهر م ،يجهان ياساس نمودارها

فرونشست  زانيضخامت آبخوان هم در م همچون يگريمنطقه شود. البته عوامل د كيدر  يمتر يسانت 30

 زاني. البته مكند يم دايپ شيفرونشست افزا زانيهرچه ضخامت آبخوان كمتر باشد، م يعنياثرگذار است؛ 

مناطق ممكن است برداشت آب داشته  يخاك دارد. در بعض يبند   به دانه ياديز اريبس يت بستگفرونشس

 و فرونشست رخ ندهد. ميباش

 رانياز مناطق ا ياريفرونشست در بس يشده علت اصل انجام يها   ي: با توجه به بررسكند يم ديتاك او

 نياهش نرخ فرونشست مشاهده شده كه اموارد ك ياست. البته در برخ ينيرزميآب ز هيرو   يبرداشت ب

 .شددهنده مرگ آبخوان با نشان تواند يشود و م يابيمناسب ارز تواند ينم شهيهم دهيپد

: كند يگزارش عنوان م نيكشور در ا يبردار   سازمان نقشه ينيزم يبردار   و نقشه يسنج   نيزم ركليمد

از  يروزافزون به منابع آب ازيو ن تيرشد جمع ،ينيرزمياغلب مناطق كشور به منابع آب ز ديشد يوابستگ

از طرف  رياخ ياه در سال يخشكسال دهيو وقوع پد رانيا ييايو جغراف يمياقل تيطرف و وضع كي

منابع آب در  يفيو ك يكم ميحر تيرعا از منابع آب و عدم هيرو   يموجب شده است تا برداشت ب گر،يد

از منابع  ياريبس كه   يشود؛ به نحو ياتيمنابع ح نيبه ا ريناپذ   رانباعث وارد شدن صدمات جب رياخ يها   دهه

قرار گرفته است. در حال حاضر از  ريناپذ تو بازگش يدر معرض خطر جد كيآب در دسترس و استراتژ

مترمكعب از منابع  ارديليم130از  شياند و ب   شناخته شده يدشت ممنوعه و ممنوعه بحران410دشت، 609

بودن ابعاد    روشن   : با توجه بهكند يم حيكشور برداشت شده است.  او تصر يها   در آبخوان ريدپذيآب تجد

كارشناسان، خبرگان  يبرا نياز آن از جمله فرونشست زم يو خطرات ناش ها   آبخوان هيمختلف فاجعه تخل
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 يبخش   و تعادل اياح طرح رسد،   يبه نظر م شود؟ ينم ييجو   چاره نهيزم نيچرا در ا ،يو مسووالن كشور

آب) تنها راهكار مواجهه با بحران آب  يعال يجلسه شورا ني(مصوب پانزدهم ينيرزميز يها   آب

طرح،  نيسال از شروع ا از پنج شياست كه پس از گذشت ب يدر حال نيدر دولت است. ا ينيرزميز

كشور است، با  يها   مخازن آبخوان يخود كه همانا جبران كسر يبه هدف اصل ليآن در ن ياثربخش

نانه يب   واقع يو مال يطرح به لحاظ فن يها   از پروژه يمواجه شده است؛ گذشته از آنكه برخ يابهامات جد

اظهار كرد كه در طرح  نيچن توان يم ،يطور كل   اند. به   امر محكوم به شكست بوده يو از همان ابتدا ستندين

 كرديو غلبه رو نييباال به پا يتياختار تمركزگرا و نگرش حاكموجود س ليدل   به ،يبخش   و تعادل اياح

(از نوع  يو نظارت يها در زمره اقدامات سلب   كشور، اغلب پروژه ينيرزميآب ز تيريكنترل در مد-فرمان

نصب  ،يگشت و بازرس يها   گروه جاديا رمجاز،يغ يها   انسداد چاه ري) نظمحور جهيمحور، نه نت نظارت اقدام

نبود  نيها و همچن   دستگاه نيب يهماهنگ عدم ،يو قانون ينهاد ياند. فقدان بسترها   و... قرار گرفته كنتور

و  جاديا ريمهم طرح نظ يها   از پروژه يالزم موجب شده است تا برخ يو اقتصاد ياجتماع يها   مشوق

 نداشته نباشند. يمناسب شرفتيبران، پ   آب يها تشكل تيتقو

منابع  يبخش   و تعادل ايموضوع طرح اح تيبنا بر اهم رانيو آب اتاق ا يكشاورز يات راهبردمطالع يمل مركز

در سطح  ينيرزميمنابع آب ز يبخش   و تعادل ايطرح و اح يشناس   بيرا به منظور آس يمطالعات ،ينيرزميآب ز

 در دستور كار قرار داده است. ،ينيرزميز يها   آب يبخش   و تعادل اياح ينقشه راه و سند راهبرد نيو تدو يمل

و  اياح يازهاين   شيپ نيتر است، از مهم يحاك يبخش   و تعادل ايطرح اح يشناس   بيمطالعه آس جينتا

(آب، خاك  يعيبه لزوم كاهش فشار بر منابع طب توان يدر سطح كالن م ينيرزميمنابع آب ز يبخش   تعادل

 يبسترها جاديو ضرورت ا وركش يتوسعه اقتصاد يدر الگو هاكرديها و رو   نگرش ريي) با تغستيز   طيو مح

و نقش  گاهيجا تيبا تقو يمشاركت تيريتوسعه مد ي) برايو قانون ينهاد ،ياقتصاد ،ياسيالزم (س

منابع آب  يو اصالح ساختار حكمران شياجرا، نظارت و پا ،يريگ ميبرداران در سطوح مختلف تصم   بهره
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 اشاره كرد. ينيرزميز

 ياقدام برا و عدم يريتدب   يسال ب50انباشت  جهينت ينيرزميكشور در حوزه منابع آب ز يكنون تيوضع

بحران  نيمواجهه با ا يبرا يو گسترده مل قياقدام عم يريگ   هرچه در شكل زياست. اكنون ن ييجو   چاره

است، با  ي.  ضرورشود يم رو   روبه يتر   افزون نهياثرتر و با هز   موجود كم يدرنگ شود، راهكارها يمل

برداران و    بهره ،يكشور، بخش خصوص يو دانشگاه يموجود در بدنه علم يها   تيظرف يريكارگ به

شود  ميرفت از بحران موجود ترس   برون يگانه، نقشه راه و الگو   سه يقوا ندگانيو با مشاركت نما نفعان يذ

آنها،  نيب يمختلف و هماهنگ يها   هادها و بخشن تيلمسوو كيو قبول و تفك يو بر اساس برنامه زمان

 الزم انجام شود. ييسرعت اقدامات اجرا به
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 24/08/1400روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – تهران يآب رياز ذخا يابراز نگران

 

خبر داد. به  تختيآب پا ريذخا يدرصد41تهران از كمبود  يآبفا هيو تصف ني: معاون شركت تام اقتصاد يايدن

شاهد  اميا نيگفت: در ا تختيدر پا يآب   كم تيدرباره وضع زاده   يمجد    نيعبدالحس م،يتسن يگزارش خبرگزار

موثر  يها   يبارندگ ه،ياول يها   ينيب شي. بر اساس پ   بودلحاظ نشده  هياول يها   ينيب شيكه در پ ميبود ييها   يبارندگ

 .وستياتفاق زودتر به وقوع پ نياما خوشبختانه ا شود يماه آغاز م   دوم آذر مهيدر تهران، از ن

درصد از  2تنها  يبارندگ زانيم نيدر تهران، افزود: ا زييفصل پا يها   ياز بارندگ يبا اشاره به آمار كم يو

كه  ي. درصورت   ميبارش داشت متر يليم   170و امسال  متر يليم168است. سال گذشته    بوده  شتريب شيسال پ

مكعب از آب پشت سدها،    متر ونيليم267آب تهران همچنان ثابت بوده و  ريدر ذخا يدرصد41كاهش 

 .   نسبت به سال گذشته كمتر شده است

در پشت سد كرج، كاسته شده است، ادامه  شده رهيب ذخآ زانيدرصد از م 35 نكهيا انيمسوول با ب   مقام نيا

 نيبنابرا    و عمدتا به صورت برف است؛ شود يوارد سدها نم يبه صورت آب جار يفعل يها   يداد: بارندگ

 .ميباش يآب   آن بر مشكل كم ريمنتظر تاث عيسر يليخ ميتوان ينم

الزم  يها   بوده است، گفت: ما اقدام سابقه   يبسال گذشته 50امسال تهران كه در  يبا اشاره به خشكسال يو

تر بود و    اما امسال نسبت به سال گذشته گرم م،يدر تهران انجام داد يخشكسال كيگذر از پ يرا برا

 نيو زمستان بود؛ چون در ا زييپا فصول يما برا ي. از همان ابتدا عمده نگران   ميداشت يكمتر يها   يبارندگ

 .   شود يد سدها نموار يفصول، آب جار

از آب تهران  يا   اظهار كرد: بخش عمده يآب   كم تيريدر مد ييجو   بر نقش مهم صرفه ديبا تاك زاده   يمجد

درصد  10از شهروندان در مصرف روزانه خود،  كي. اگر هرشود يم نيتام ينيرزميز ريذخا قياز طر

آب خواهد  يبند   رهياز ج يريو جلوگ يرفدر سرانه آب مص يمهم ريرا لحاظ كنند، تاث ييجو   صرفه

روز 18تنها در  يهوا، مصرف آب شهروندان تهران يكرونا و گرم وعيش ليافزود: امسال به دل يداشت.  و

 بوده است. تريل ارديليم3از ماه، كمتر از 



   

 

 

197 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي غرب جنوب زيآبر يها   در حوضه لياحتمال وقوع س

25/08/1400 

 

آذرماه 5به  يدر هفته منته ييها   تازه خود، از وقوع بارش ينيب شيآب در پ قاتي: موسسه تحق اقتصاد يايدن

منجر شود. به  ليبه وقوع س يزهره و جراح كرخه، كارون، زيآبر يها   خبر داد كه ممكن است در حوضه

 نهيشيمتوسط/ ب تيوضع انتشارآب با  قاتي(پاون)، موسسه تحق رويوزارت ن يرسان   اطالع گاهيگزارش پا

خزر  يايدر زيماه در حوضه آبر آبان28به  ياعالم كرد: در هفته منته زيآبر ياصل يها   ها در حوضه   بارش

ارش ـمتوسط ب هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يو برا متر يليم114آن  نهيشيب و متر يليم14/ 8متوسط بارش 

 شده است. ينيب شيپ يبارندگ متر يليم10/ 7بارش  نهيشيو ب متر يليم 1/1

 يبارندگ متر يليم28/ 6 نهيشيو ب متر يليم5/ 8 يمتوسط بارش يدارا يفالت مركز زيحوضه آبر نيهمچن

 نهيشيو ب متر يليم10/ 2ارش ـقوم متوسط ب   قره زياست: در حوضه آبر دهـگزارش آم نـيد بود. در اـخواه

 متر يليم19 نهيشيو ب متر يليم2 يشرق هم متوسط بارش يمرز زيخواهد بود. در حوضه آبر متر يليم 4/22

و  متر يليم3/ 7 يعمان متوسط بارش يايو در فارس   جيخل زيحوضه آبر يبرا نيشده است. همچن ينيب شيپ

 رو،يآب وزارت ن قاتيشده است.  بر اساس گزارش موسسه تحق ينيب شيپ يبارندگ متر يليم 39/ 8 هنيشيب

 2/23 بيخزر به ترت يايدر زيرـدر حوضه آب اهآذرم5به  يها در هفته دوم منته   بارش نهيشيمتوسط و ب

 6/23سط بارش متو هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يشده است. برا ينيب شيپ متر يليم 1/81و  متر يليم

 7/5 يمتوسط بارش يدارا يفالت مركز زيشده و حوضه آبر ينيب شيپ متر يليم 1/84 نهيشيو ب متر يليم

 بود. هدخوا متر يليم 1/70 نهيشيو ب متر يليم

 نيخواهد بود. همچن يبارندگ متر يليم 9/32 نهيشيو ب متر يليم 5/7قوم متوسط بارش    قره زيحوضه آبر در

شده  ينيب شيپ يبارندگ متر يليم10/ 8 نهيشيو ب متر يليم0/ 8 يشرق با متوسط بارش يمرز زيدر حوضه آبر
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 4/205 نهيشيو ب متر يليم 8/16 يمتوسط بارش زيعمان ن يايو در فارس   جيخل زيحوضه آبر ياست. برا

 شده است. ينيب شيپ يبارندگ متر يليم

 ،يفالت مركز ه،ياروم اچهيخزر، در يايشامل در رانيا ياصل زيآبر يها   است، حوضه يگزارش حاك نيا

 عمان است. يايو در فارس   جيشرق و خل يقوم، مرز   قره
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روزنامه دنياي  – نيالنهر نيبه ب هيترك يآب حمله؛ شد يبررس »سو يليا«تبعات احداث سد 

 25/08/1400اقتصاد مورخ 

 

سد كه  نيمنطقه باشد. ا يبرا يطيمح ستيسند فاجعه ز تواند يم هيترك يسو يلي: سد ا اقتصاد يايدن

خواهد شد.  رانياز آب سرچشمه دجله به عراق و ا يميسد جهان است، مانع ورود حجم عظ نيتر يطوالن

و در امتداد مرز  سو يليا يروستا يكيرود دجله در نزد يرو ،يبا سطح بتن يسد سنگ كي سو يليا سد

استاد دانشگاه بغداد معتقد است سد  ،يدانيواقع شده است. جواد الب هيترك رناكيو ش نيمارد يها استان

 شهيهم يراب يو كشاورز دهد يشدت كاهش م آب را به انيجر راياست؛ ز يوجود ديتهد كي سو يليا

 .ابدي يم انيدر عراق پا

 

  نيالنهر نيبه ب هيترك يآب حمله

اما به گفته ناظران و كارشناسان قرار است  د؛يباش دهيها شن از رسانه تر شينام را پ نيا ديشا ؛»سو يليا« سد

 هيتوسط ترك يطور رسم كه هفته گذشته به سو يليمنطقه باشد. سد ا يطيمح  ستيسد، سند فاجعه ز نيا

قرار گرفت.  زين »يجنجال« تكه نامش مطرح شد، در كنارش صف يقرار گرفت، از روز يبردار مورد بهره

كه حاال  يتا مقامات عراق ديريبگ هيهمراهش بود، از كشاورزان ترك ياريبس يو خارج ياعتراضات داخل

هان است، مانع ورود سد ج نيتر يسد كه طوالن نيدست و پنجه نرم كنند. ا يشتريب يها يبا خشكسال ديبا

درباره مشخصات  يدر گزارش وزين شد. شفق اهدخو رانياز آب سرچشمه دجله به عراق و ا يميحجم عظ

و  سو يليا يروستا يكيرود دجله در نزد يرو ،يبا سطح بتن يسد سنگ كي سو يليسد نوشت: سد ا نيا

سد پروژه جنوب  22از  يكيسد  نيواقع شده است. ا هيترك رناكيو ش نيمارد يها در امتداد مرز استان

سد  ،يبردار آب است. در زمان بهره رهيو ذخ ليكنترل س ،يآببرق  دياست و هدف آن تول يآناتول يشرق
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شده است.  ليتشك يمتر مكعب ارديليم 10/ 4مخزن كيكرده و از  يبانيپشت يمگاوات 1200 روگاهين كياز 

شود؛ اما بخش  ليتكم 2016تا سال  رفت ينتظار مآغاز شد و در ابتدا ا 2006سد در سال  نيساخت ا

 يو خارج يافتادن آن هم اعتراضات داخل ريبه تاخ ليافتاد. دل 2021آن به سال  يريسد و آبگ نيافتتاح ا

 سد شده بود. نيبود كه به ساخت ا

 هانيدر منطقه خاورم ياپيپ يها يموجب خشكسال ن،يزم شيافتتاح شد كه روند گرما يسد در حال نيا

 اردوغان، بيرجب ط نيهم ياند. برا برده اريو عراق از آن رنج بس هيكه سور ييشده است؛ جا

 تتاحسد داشت، در اف نيبه ساخت ا ياديفراوان، اصرار ز يها رغم مقاومت كه به هيترك يجمهور سيرئ

از  يناش ،ييامحافظت از كشورمان در برابر بحران غذ يخود برا لياز تمام پتانس ديما با«سد گفت:  نيا

فاقد  ياز كشورها يكي هيترك.» مياستفاده كن شتريب يطور مشابه در برابر بحران انرژ و به يخشكسال

در  تواند يسد م نيا تتاحاف نيهم يرو است و برا روبه ياست كه همواره با بحران انرژ يليسوخت فس

ما «كرد:  حيسد تصر نيا تيه اهمباشد. اردوغان دربار تيحائز اهم اريكشور بس نيا يبرا يانرژ نيتام

 يها يانرژ ديتول ديبا ني. همچنميكشورمان را تحمل كن يقطره از منابع آب كيهدررفت  يحت ميتوان  ينم

 .»ميسانرا بر اساس منابع خودمان به حداكثر بر ريدپذيتجد

دانست و آن را  آرامش، رفاه و قدرت ،يرا نماد صلح، برادر سو يليدر سخنان خود ابر پروژه ا اردوغان

 يكشورها يگردنبند برا نيكرد كه به گردن دجله انداخته شده است. اما ا فيتوص يهمچون گردنبند

دجله را بسته  ساست كه راه نف يهمچون طناب دار كنند، يكه از آب دجله استفاده م هيترك دست نييپا

 تيحائز اهم اريتخابات محك بزند، بسدوباره وزن خود را در ان دياردوغان كه با يپروژه برا نياست؛ اما ا

رو هستند.  روبه يبا خطر خشكسال هيجهان و ترك رايكرد؛ ز ديتاك ساتيتاس نيا تياست. او بر اهم

از  يناش ييمحافظت از كشورمان در برابر بحران غذا يخود برا لياز تمام پتانس ديما با«اردوغان گفت: 

.» ميقابل مشاهده است، استفاده كن ندهيطور فزا كه به يرژطور مشابه در برابر بحران ان و به يخشكسال
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و پر از ابهام  كيجهان را تار ندهيرو او آ ني. از اداند يم هيترك يبرا يكيدر تار يسد را نور نياردوغان ا

شده  ميجهان ترس ندهيمربوط به آ يوهايكه توسط سنار يكيتار ريتصو«: ديگو يو م كند يم فيتوص

 .»ميهمه احتماالت آماده باش يكه ما برا دكن يم جابياست، ا

 يانداز راه نيخود را در امتداد رود دجله در استان مارد نيتورب ني، سوم2020نوزدهم ماه مه سال  هيترك

 نيكه به گفته ا سو يلياردوغان سد ا يبه دولت و حام كيروزنامه نزد صباح، يليكرد. به نوشته روزنامه د

 هيدالر به اقتصاد ترك ونيليم 412معادل  ر،يل ارديليم2/ 8است، ساالنه  هيتركسد بزرگ  نيروزنامه چهارم

 يدر حال نيكند. ا ديساعت برق تول لوواتيك ارديليم4/ 1سد ساالنه  نيا رود ي. انتظار مكند يكمك م

 تلووايك ونيليم 200سد  نيماه مه، ا 19در  ن،ياز شش تورب نيتورب نياول يانداز است كه از زمان راه

 كرده بود. ديساعت برق تول

سد است.  نيعهده ا-به هياز برق ترك يبخش قابل توجه نيخواهد داشت و تام نيسد جمعا شش تورب نيا

نفر  ونيليم 6مانند آنكارا با  يبرق شهر ساله كي يازهاين تواند يبرق م نيا يديحجم تول شود يگفته م

اردوغان به مرحله  رارو اص تيبوده، با حما يريل ردايليم12 يا سد كه پروژه نيكند. ا نيرا تام تيجمع

 است. دهيرس يبردار بهره

 يآناتول ياست كه در چارچوب پروژه جنوب شرق يسد سو يلي: اسدينو يصباح در گزارش خود م يليد

)GAPپس  هيسد بزرگ ترك نيدوم يسد از نظر حجم نيتوسعه در منطقه افتتاح شده و ا تيتقو ي) برا

شده است. در  ليتكم 1992مترمكعب آب دارد و در سال  ارديليم48ك است كه مخزن آن از سد آتاتور

 النيب كيقرار گرفت و  بونيپشت تر ه،يترك يو جنگلدار يكشاورز ريوز نيتورب نيزمان افتتاح سوم

 روگاهين 587 ه،يترك يو جنگلدار يكشاورز ريوز ،يرليبكر پاكدم يها ارائه داد. بر اساس گفته يكار

ساعت برق  لوواتيك ارديليم895 اند، دهيرس يبردار سال گذشته به بهره 18در  يكه همگ هيترك يآب قبر

كشور كمك كرده است. در سال  نيبه اقتصاد ا ها روگاهين نيا ريل ارديليم233به  كياند كه نزد كرده ديتول
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و كبان  ايتاتورك، كاراكاآ يسدها - هيترك يآب برق روگاهيشده در سه ن ديتول يگفته شد كه انرژ 2020

از  شيسه سد از زمان افتتاح ب نيافته است و اي شيدرصد افزا106نسبت به سال قبلش  2019در سال  -

 كمك كرده است. هيبه اقتصاد ترك ريل ارديليم400

سال به اقتصاد  26در طول  رهيل ارديليم150از  شيب يي، سد آتاتورك به تنها2019سال  يها اساس داده بر

 ارديليم93/ 8به  كي، نزد2020از زمان افتتاح تا سال  ايسد كاراكا كه يكمك كرده است؛ درحال هيكتر

سد كبان،  يعني ه،يترك رگبز يآب برق روگاهين نيسوم نيكرده است. همچن ديتول هياقتصاد ترك يبرا ريل

 نيبه لطف ا: «ديگو يم يرليبه آنكارا كمك كرده است. بكر پاكدم ريل ارديليم 157/ 3سال  45از  شيدر ب

 رهياز سه برابر مصرف ساالنه آب كشورمان ذخ شيب ميكه بتوان ميا دهيرس يبه سطح ها يگذار هيسرما

و  يدني. ما آب آشامميا داده شيافزا كيبلژ ابراز دو بر شيخود را به ب يآب ي. ما سطح كشاورزميكن

 يساز با رها ،يرليبه گفته پاكدم.» ميا هم كردهساالنه استانبول فرا ازيبرابر ن2/ 5معادل  ،ياضاف يمصرف

 كرد. نيرا هم تام هيترك ياز آب كشاورز يبخش قابل توجه توان يسد م نياز آب ا يبخش

كشورش  يخيو تار يفرهنگ راثيسد را محافظ م نيا يدر حال هيترك يدار و جنگل يكشاورز ريوز

 ادگاريآنكه  يارگ يها رانهيبه همراه و ف،يك هزار ساله حسن12سد شهر  نيكه در زمان ساخت ا داند يم

 قيدق يها اند با روش كه آنها توانسته ديگو يم يرليآب رفت. اما پاكدم ريكم به ز بوده، كم زانسيدوره ب

 سد خارج كنند. نيا اچهيرا از حوزه در فيك شهر حسن يو فرهنگ يخيتار يها ييدارا ،يعلم

 

 هيبرق ترك ديتول يدرصد 15رشد  

 يها نينوشت كه با افتتاح تورب يآنادولو، در گزارش يدولت يخبرگزار ،يآگوست سال جار 28 خيارت در

 هيترك يمقررات بازار انرژ ميكرد. سازمان تنظ دايكشور رشد پ نيبرق مجاز ا ديدرصد تول15/ 1سد،  نيا

)EMRA ونيليم 22/ 3برق از  دياعالم كرد كه كل تول 2021) در گزارش بازار برق خود در ژوئن 
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 است. افتهي شي) افزاMWhمگاوات ساعت ( ونيليم25/ 6به حدود  2020مگاوات ساعت در ژوئن 

/ 4 ،يآب يدرصد از انرژ17/ 6 ،يعيدرصد از گاز طب38/ 6: كند يم ديمنبع تول نيبرق را از چند هيترك

سنگ  توده، زغال تسي. باد، ژئوترمال، زيدرصد از زغال سنگ داخل14و  يسنگ واردات درصد از زغال15

دارند. مصرف برق  عهدهبرق را بر  دياز تول مانده يو نفت كوره سهم باق يديخورش يانرژ ت،يسخت، آسفالت

نسبت  يدرصد11/ 1 شيدهنده افزا كه نشان افتي شيمگاوات ساعت افزا ونيليم20/ 9به  يدر ژوئن سال جار

درصد 23/ 4با   يرصد و پس از آن بخش تجارد45/ 2با  ياست. مصرف بخش صنعت 2020به ماه مشابه سال 

 افتهي شيحجم استفاده از برق افزا ،ييپساكرونا يعاد يبه روزها هيسهم را داشت. با بازگشت ترك نيشتريب

درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است؛ 21/ 5با  يكه بخش مسكون شود يگفته م باره نياست. در ا

. آنادولو دهند يم ليمانده از مصرف برق را تشك-يسهم باق ها ابانيخ ييوشناو ر يكشاورز ياريآب كه يحال در

كرونا،  وعيش ياپيپ يها-در زمان كوج ياقتصاد يها تيپس از كاهش فعال سدينو يدر گزارش خود م

 تواند يم سو يليشده است و سد ا يروند دوباره صعود نياما حاال ا افت؛يكشور كاهش  نيمصرف برق در ا

 نيسد بوده است. او در سخنانش بارها به ا نيبرق ا ديتول يباشد. مانور اردوغان هم عمدتا رو هيترك گر ياري

برق  ديتول يمگاوات1200سد و توان  نيا يمترمكعب ارديليم11 يساز رهيذخ تينكته اشاره كرده است كه ظرف

 به همراه خواهد داشت. يارز ييجو كشور صرفه نيا يبرا ريل ارديليم3آن، 

 

 شود؟ يم هيترك يمنج سو يليسد ا 

است و كشورها  يتا چه حد جد يلمياق راتييتغ دهد ينشان م افت،ي انيگالسكو كه روز شنبه پا اجالس

 يها بيرهگذر آس نياست كه از ا يياز كشورها يكي زين هيقرار خواهد داد. ترك ريرا چگونه تحت تاث

 ها ي. خشكسالسترا به تماشا نش شيها تر شدن جنگلكشور، خاكس نيتابستان ا نياست. هم دهيد يفراوان

در  ترزيرو كرده است. رو منطقه را با مشكالت دو چندان روبه نيكشاورزان ا زين يشرق در قسمت جنوب
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و كشاورزان نتوانستند گندم  ديمنطقه باران نبار نيماه در ا 8به مدت  باياكتبر خود نوشت: تقر 31گزارش 

را  يكه امسال خطر خشكسال ديگو يمنطقه م نياز كشاورزان ا يكي ،يچليا كاريب را بكارند. شان يزمستان

 گذشته احساس كرده است. يها از سال شيب

قرار دارد.  قهيآب، در مض ياز نظر فراوان يياروپا ياز كشورها ياريعكس بس به هيترك كند يم حياو تصر 

 ييها اما در گفته دهند، يابل توجه آب خبر مق ريذخا زانياز م اش يكشاورز رياردوغان و وز كه يدرحال

. حاال افتيآب قابل استفاده همچنان كاهش خواهد  ريمتناقض اردوغان در ماه اكتبر اذعان كرده بود كه ذخا

 نجات دهد؟ يمنطقه را از بحران خشكسال نيكشاورزان ا تواند يم سو يليسد ا ايسوال مطرح است كه آ نيا

 

 ؟بار نيفاجعه خون ايسد  

رفاه،  هيهمچون ما ينيصحبت كرد از آن با عناو سو يلياز سد ا يبردار كه اردوغان در زمان بهره يزمان

 تيكشورها هم سود برساند. سا گريسد واقعا قرار است به د نيا ايو امثال آن استفاده كرد؛ اما آ يبرادر

 يآب تيرفتن امن نياز ب ثاعب هيمنتشر شد، نوشت: اقدامات ترك كشنبهيكه روز  يدر گزارش وزيهوارن

آن  نيتر كه مهم شود يم يگريبار د فاجعه يامدهايو عراق و پ هينفر در كردستان عراق، سور ها ونيليم

 است. نيمنطقه از زم نيمردمان ا نيتر كهن خيو پاك شدن تار تيجمع ييجا جابه

مردمان ساكن  هيطرح عل نيتر به خطرناك هيمردم، دولت ترك هيعل اتيجنا خيشده در تار ثبت يها گام در

 .دهد يبزرگ ادامه م ليدر كنار ن انهيخاورم يها رودخانه نيتر دجله و فرات، مهم يها در كرانه

در ساخت سدها، كاهش سطح آب و  هيدولت ترك كرديگزارش آمده است: در پرونده اول، رو نيا در

آب  ميدرباره تقس هيعراق و ترك ه،يورس يها دولت نيمنعقدشده ب يها توافق نيها و همچن چشمه يكش زه

از لحاظ  تدجله و فرا يها رودخانه تياهم حي. در پرونده دوم، به توضميها را برجسته كرد رودخانه

دنبال  هيكه توسط دولت ترك يجنگ يامدهايدر كردستان و پ يخيآب تار دنيعالوه بر بلع ،يخيتار
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 .ميپرداز يم شود، يم

در جذب  يا نقش عمده نيزم يزيمساعد، در دسترس بودن آب و حاصلخ يآب و هوا يخيمنظر تار از

فراوان امروز  يها ها و چشمه در كنار رودخانه يداشته است. زندگ نيالنهر نيبه سمت ب يانسان يگروه ها

شكار و  يبرا واناتيح يو حاو يعيصورت مزارع طب به ها وهيو م اهانيكردستان و عراق و انبوه گ مياقل

 انيپس از پا واناتيساختن روستاها و...پرورش ح ،يانقالب كشاورز سازآغاز نهيحفاظت، زم يغارها برا

 بود. شيهزار سال پ 20-17 خبندانيدوره چهارم 

در رها (اورفا) در شمال كردستان كه قدمت  »شكيخراب ر« اي» تپه يكوباگل« يخيمعبد تار يها رانهيو

 يها شهيشده در جهان است، گواه ر معبد كشف نيتر يميقدو  رسد يم الديهزار سال قبل از م12آن به 

 .كردند يم يدارد كه در كرانه رود فرات زندگ نيالنهر نياز مردم ب يخيتار

قرار گرفته، به مهد  تيكه در خدمت بشر يفراوان يتمدن يها ياختراعات و نوآور ليدل به نيالنهر نيب

دو  نيموجود در ا يها درباره تمدن ميست. اگر بخواهشده ا ليمتعدد تبد يها ها و سرچشمه فرهنگ تمدن

شهر را در  ها ده ستند،يز يم الديسال قبل از م 3500كه در حدود  ها يسومر م،يرودخانه صحبت كن

ساختند.  ها يو آشور ها يتانيم ها، يبابل نيو همچن ها ي(جنوب عراق)، اكد يسفل نيالنهر نيب يها كرانه

 يايبودند كه پس از آن در جغراف يها تمدن ماد، عالوه بر ده يو امپراتور اورارتو يپادشاه ها، يتيه

 وجود آمدند. به نيالنهر نيب

 هياز اقدام دولت ترك يزيچ توان ينم«منطقه نوشت:  نيا يخيتار تيپس از بر شمردن اهم تيسا نيا

رودخانه بزرگ تالش  ها در سواحل دو در مهد تمدن يدادن به زندگ انيپا يبرا نكهيبرداشت كرد، جز ا

 ،يخياز نظر تار: «ديگو يمنطقه فرات م يمشترك اداره حفاظت از آثار باستان سيرئ مان،يسل يعل.» كند يم

دولت   هيشروع شدند. رو نجايها از ا تمدن نيبرخوردارند. اول ييباال تيدجله و فرات از اهم يها رودخانه

 يندهايهستند و با فرآ گرينطقه بوده و هستند از اقوام دكه در م ياست. مردمان تر يميقد تيحذف هو هيترك
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 .»هيو سركان نيندارند؛ مانند عفر يتفاوت افتد، يم اتفاق هيشمال سور يكه در مناطق اشغال يتيجمع رييتغ

 ي. حسن كوچر، معاون مشترك شوراشود يم ادي خيتار ينابود يبرا يعنوان ابزار كردستان از آب به در

 يها در رودخانه هيبه نوبه خود معتقد است كه آنچه ترك زين هيدمختار شمال و شرق سوراداره خو يياجرا

 هيترك يشرويپ بكه موج يزياست و چ يطيمح ستيو ز يفاجعه انسان كي دهد يفرات و دجله انجام م

 است. هيعراق و سور يها شده، موضع نامشخص دولت

 يو شامل بناها رسد يهزار سال م12ن به را كه قدمت آ »فيك حسن« يخيسد شهر تار نيا يها آب

در جهان به  يبشر يگاه ها سكونت نيتر يمياز قد يكياست و  ينيو مدارس د ييقرون وسطا يخيتار

شهر  يكيدر نزد هيتوسط دولت ترك سو يليدرباره ساخت سد ا يرود، فرا گرفته است. و يشمار م

در تالش هستند تا  هيترك يو جنبش مل حزب عدالت و توسعه«خاطرنشان كرد:  »فيك حسن« يخيرتا

در  ديما با يها پاسخ فيك شهر حسن يهزار سال پنهان كنند. برا12را با قدمت  گرياقوام د يخيتار راثيم

 نيتر مهم زا يكيعمد  است كه حزب عدالت و توسعه به يحسن كوچر مدع» باشد. رانهيگ سخت نهيزم نيا

 .آب فرستاده است ريرا به ز يخيآثار تار

شمال كردستان،  يروستا 200ساخته شده است، ساكنان  يكه به تازگ سو يليسد ا اچهيپر شدن در جهينت در

كه دولت  يجنگ فرهنگ: «ديگو يم نهيزم نيهزار نفر از مردم كردستان آواره شدند. كوچر در ا 80حدود 

 رييها تغ ندارد. شكل يوتتفا يكردها است و با جنگ نظام ياز جنگ نابود يبه راه انداخته، بخش هيترك

مشغول  يعاد يكه به زندگ يكرد يسد در وسط روستاها كيساختن  ي. براماند ياما هدف ثابت م كند؛ يم

ها و  تاكنون جنبش«افزود:  يو» بزرگ آواره كنند. يهزاران نفر را به شهرها كنند يبودند، تالش م

 هيبوده، در برخورد با دولت ترك عتيو طب يناسش ها، اماكن باستان حفاظت از فرهنگ يكه مدع ييها سازمان

 .»كنند يها مشاركت م پروژه نيدر ا هيدر ترك يياروپا ياز كشورها يبرخ ياند، حت نبوده يجد

در  سو، يليسد ا ه،يسد بزرگ ترك نيآمده است: اردوغان در مراسم افتتاح دوم وزيادامه گزارش هوارن در
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 يكيتار يوهايسنار يآماده شدن برا يبرا ير برابر خطرات خشكسالنوامبر بر لزوم حفاظت از كشور د 6

كه با رنج  شود يم انيب يكرده است. اظهارات اردوغان در حال ديدر انتظار جهان است، تاك ندهيكه در آ

 يها كاهش آب رودخانه جهيكمبود آب همراه خواهد شد. در نت ليدل و عراق به هينفر در سور ها ونيليم

 قرار خواهد گرفت. ريتحت تاث يدنيآب آشام نيو تام يكشاورز داتي، تولدجله و فرات

قرار داده است.  يرود دجله را مورد بررس ريدر مس سو يلياستاد دانشگاه بغداد، ساخت سد ا ،يدانيالب جواد

مردم عراق  يبرا ديتهد نيتر بزرگ نيمنتشر كرد، ا بوك سيخود در ف يبر اساس آنچه او در صفحه رسم

كاهش  يآب به سطوح وحشتناك انيجر راياست؛ ز يوجود ديتهد كي نيخود است و ا خيطول تاردر 

را از  هياز دولت عراق خواست ترك يداني. البرسد يم انيدر عراق به پا شهيهم يبرا يو كشاورز ابدي يم

د. مناطق از عراق مقاومت كن يريگ با هدف باج هينرم ترك استيكند و در برابر س ميتحر ينظر اقتصاد

در سال گذشته از كمبود آب رنج  يفناكا يبارندگ ليدل عراق به يمركز يو نواح هيشمال و شرق سور

. كشد يم ريرا به تصو يفاجعه انسان ه،يكه با توجه به كاهش سطح آب دجله و فرات توسط ترك برند يم

 نيو ا دهد يسوق مرا به مهاجرت  تيجمع ه،يكه كمبود آب در سواحل فرات در سور ديگو يكوچر م

 نيا جاديامر با ا نيمعتقد است ا نيهمچناست. او  كيهدف استراتژ كيو  هيهدف بلندمدت ترك كي

 جهيدر نت يقبل تيحساس نكهيبا توجه به ا كنند، يهستند كه آب را قطع م هيمردم ترك نيتصور كه ا

گفت:  ي. وزند يعراب دامن مها، كردها و ا ترك نيب يمل يها يريوجود دارد، به درگ يعثمان تيحاكم

كرده  جاديا ياديز تيو حساس يمنف ريتاث هيبا مردم همسا هيبر روابط مردم ترك هياقدامات دولت ترك«

 »شده است. ليتبد هيخود مردم ترك يبرا ييدولت به بال نياست. دولت و اقدامات ا
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 كياز  شيب كمبود كرمانشاه خبر داد؛ يا آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره

 26/08/1400خبرگزاري مهر مورخ  – كرمانشاه يمنابع آب يمترمكعب ارديليم

 

 كياز  شياستان كرمانشاه از كمبود ب يا شركت آب منطقه يبردار ت و بهرهمعاون حفاظ -كرمانشاه

 كرمانشاه خبر داد. يمنابع آب يمترمكعب ارديليم

سال گذشته و احتمال  يها يكم و خشكسال يها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش يمراد يعل

استان كرمانشاه به طور  ينيرزميآب ز ريگذشته ذخا ياظهار كرد: سال آب ،يتداوم آن در سال جار

 نشده است. هيمناسب تغذ

استان برداشت شده  ينيرزميمتر مكعب از منابع آب ز ونيليم 300 يافزود: باوجود كمبود منابع آب يو

 نداشته است. ينيگزيرقم قابل توجه جا نياست و ا

اضافه  يمتماد انيكرد: در سال حياستان كرمانشاه تصر يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

متر مكعب شده  ونيليم 34و  ارديليم كي يعيتجم ياستان كرمانشاه موجب كسر يآب ريها از ذخا برداشت

 است.

روانسر،  دشت،يكرمانشاه، ماه يها مربوط به دشت ينيرزميز يها آب يحجم كسر نيشتريگفت: ب يمراد

 بوده است. انيآباد ش كنگاور و حسن ،يسنجاب
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درصد  50از  كمتر شد؛ انيجمهور ب سيبا رئ ستيز طيفعاالن مح ينشست تخصصدر

 28/08/1400خبرگزاري مهر مورخ  – محقق شده است يرهبر يابالغ يها استيس

 

 گاهيضعف جا ليبه دل يرهبر يابالغ يها استيمناسب س ياز عدم اجرا ستيز طيمح شكسوتيپ كي

سال  6 يها ط استيس نيدرصد از ا 47در كشور سخن گفت و اظهار داشت كه تنها  ستيز طيمح

 شده است. يياجرا

جمهور به منظور  سيبا رئ ستيز طيو فعاالن مح يگزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست تخصص به

 برگزار شد. طيمح يكل يها استيتحقق س يبررس

 طيسازمان مح يكردهايرو حينشست به تشر نيا يدر ابتدا ستيز طيسازمان مح سيسالجقه رئ يعل

 نيسال گذشته به تدو 6 يپرداخت و گفت: هر چند ط يگانه مقام معظم رهبر 15 هيبر ابالغ يمبتن يستيز

مسئله نشانگر  نيو ا ميا موفق نبوده ها استيدر انجام س ياما به طور كل ميا باره پرداخته نيها در ا نامه نيآئ

 است. قيعم يسيدگرد كياست كه ساختار سازمان نشانگر  نيا

 تواند يكرده است اما م ستيز طيمح ميجانباز تقد 374و  ديشه 146 ستيز طيادامه داد: سازمان مح يو

 و تعداد تلفات ما كمتر شود. شيمسائل پا نياز ا ياريبس انيدانش بن يها و شركت ها يفاده از فناوربا است

كند چون حقوق  رييكه ساختار سازمان تغ طلبد يم ديجد نيابراز داشت: قوان ستيز طيسازمان مح سيرئ

 .ميهست يتدچار مشكال زين يالملل نيب يپلماسيو در عرصه د ستين يمناسب طيدر شرا ستيز طيمح

 نيا فيپاك اشاره كرد و گفت: تكال يقانون هوا طهيدستگاه كشور در ح 23 يبرا فيتكل نيياز تع يو

 است. نييپا ها شرفتيها احصا شده اما درصد پ دستگاه

و  ميدار يخوب يها تيو آب، ظرف ستيز طيمح يپلماسيدر مباحث د ستيز طيسازمان مح سيگفته رئ به

 خواهد بود. رگذاريتأث اريبس يمللال نيحضور در مجامع ب
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را مؤثر عنوان كرد و ادامه داد: ما در  ستيز طيها در كنار مح حضور مجموعه سمن نيهمچن يو

خواهد  نهيزم نيدر ا يكاهش قابل توجه زين يو به زود ميا درصد كاهش داشته 5تا  4 يجو يها ندهيآال

 داشت.

 رييو با تغ ستيمناسب ن ستيز طيدر سازمان مح يرهبر هيابالغ يياجرا تيخاطرنشان كرد: وضع يو

 .ميشدن آن كمك كن ييبه اجرا ميتوان يسازمان م نيبر اهداف ا يو ساختار مبتن يانسان

 يابالغ يها استيبند س 15 انياز م نكهيبا اشاره به ا ستيز طيحوزه مح شكسوتيمخدوم پ ديادامه مج در

 نيا يشده است افزود: متول ييسال گذشته اجرا 6 يطدرصد آن  47تنها  ستيز طيدر حوزه مح يرهبر

 عدول كرده است. فشياست كه از وظا ستيز طيسازمان مح ه،يكار طبق ابالغ

 سيجمهور و رئ سيپرداخت و گفت: معاون رئ ها استيس نيشدن ا ييعلل عدم اجرا حيبه تشر يو

 يقدرت ديكند و در واقع با يفجمهور و مجلس معر سيرا به رئ يمتخط يوزرا ديبا ستيز طيسازمان مح

 داشته باشد كه در حال حاضر ندارد.

هستند و من  ريدرگ ستيز طيسازمان در كشور در حوزه مح 58گفت: در حال حاضر  شكسوتيپ نيا

گام  نيام كه آخر ساله داده 5را در سه فاز  نيسرزم تيريسازمان مد ليتشك شنهاديمشكل پ نيحل ا يبرا

 سازمان خواهد بود. نيمه و بودجه در اآن ادغام سازمان برنا

و سازمان  ستيز طيسازمان مح سيبه رئ ديبا ها استيس نيبه اهداف ا دنيرس يگفت: برا مخدوم

را راه  نيسرزم تيريسازمان مد ايو  رديخالفكاران را بگ يكه جلو ميبده ياش قدرت رمجموعهيز

 .مياندازيب

به مسئله انتقال آب و  يبهشت ديانشگاه شهد يعلم ئتيعضو ه ينشست، مبرقع نيادامه ا در

 نيحوزه از ا 5دارد كه  ياصل زيحوزه آبر 6 رانياشاره داشت و گفت: ا يسدساز

واقع شده  يمجموعه در فالت مركز كياست و تنها  رانيا يها در مرزها مجموعه حوزه
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 ميواجه ام يگانه به فالت مركز 5 يها آب از حوزه قالانت يايبا رؤ ليدل نياست. به هم

 .شود يو مقصد توجه نم ريانتقال آب در مبدا، مس نيكه به اثرات ا

 يها پروژه يريگيرا موجب پ ينيسرزم يها تياستاد دانشگاه عدم توجه به قابل نيا

مطرح شده و  رياخ يها انتقال آب دانست و گفت: انتقال آب خزر به سمنان كه در سال

 ستيز شمال كشور به سمنان منتقل كند اثرات زآب را ا هيمتر مكعب در ثان 7قرار است 

 يبرا يخاص يزيخواهد داشت كه برنامه ر يا انهگلخ يگازها ديهمچون تول يطيمح

 آن صورت نگرفته است. يسامانده

 يكشاورز يسمنان برا ينيرزميز يها درصد آب 86است كه  يدر حال نيگفت: ا يو

 استان هوشمند شده است. نيمزارع در ا ياريدرصد آب 18و تنها  شود يمصرف م

اند، اظهار  كرده ينامگذار دياز تول ييامسال را سال مانع زدا يمقام معظم رهبر نكهيبا اشاره به ا يمبرقع

 يبرا يمانع تراش يخود نوع ،يبه منابع آب يها و وابستگ از حوزه رونيب يها تيداشت: عدم توجه به قابل

 است. ديتول

و  ستيز طيمح يكل يها استيرا موضوع مغفول مانده س ستيز طيمح يراهبر يابياستاد دانشگاه ارز نيا

 برنامه پنجم توسعه برشمرد.

 رييجلسه تغ نيدر ا زين يبهشت ديو استاد دانشگاه شه ستيز طياز معاونان سابق سازمان مح يزدي محمد

انست و گفت: اگر د تيحائز اهم تيرا به عنوان مؤلفه قدرت و امن ستيز طيبه مح تينگاه اركان حاكم

 .كند يم رييحوزه تغ نيو بودجه در ا زاتيامكانات، تجه افتديمؤلفه اتفاق ب نيا

بزرگ در  روگاهيدو ن جاديساحل مكران را ناراحت كننده دانست و گفت: ا لومتريك 700غفلت از  يو

 كند. ايمنطقه را اح نيا تواند يساحل م نيا

 يپسماند با امكانات فعل تيريند را داد و اظهار داشت: مدپسما تيريسازمان مد جاديا شنهاديپ يزدي
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 .ديآ يبزرگ به شمار م يمنبع اقتصاد كيكه پسماند  يدر حال ستيممكن ن

 يها پنل عيسوخت و توز ييگاز و برق در كشور را از محل صرفه جو ياستاد دانشگاه راه حل قطع نيا

 يشدن طرح اسقاط خودروها ييهرها با اجراكالن ش يدانست و ابراز داشت: دو سوم آلودگ يديخورش

 حل خواهد شد. ستيز طيبه سازمان مح عيصنا يستيز طيمح ميفرسوده و انتقال جرا

 

 ونيليم كيكننده  ديكه تول يهزار تن پسماند شهر 50روزانه  نكهيا انياستاد دانشگاه تهران با ب يگلزار

هم آب را آلوده  رابهيپسماند و ش ديحجم از تول نيگفت: ا شود، يم ديهستند در كشور تول رابهيش تريل

به كشور از  ارديليهزار م 30معضل، هر ساله  ني. در كنار ازند يم بيكشور آس يستيهم به تنوع ز كند يم

 .شود يخسارت وارد م يلحاظ منابع درآمد

د داشته پسمان كيو اگر تفك ميكن يدرصد از پسماند كشور را دفن م 80افزود: ما در حال حاضر  يو

 جاديهزار نفر شغل ا 300تا  200 يداشت و برا ميبودجه خواه قيدالر به كشور تزر ارديليم 5تا  3 ميباش

 .شود يم

شركت  ديدانست و گفت: با ليپسماند موجود دخ تيرا در وضع رويوزارت صمت، نفت و ن ،يگلزار

 .ميثابت داشته باش يپسماند با حكمران تيريمد يمادر تخصص

 طيو مح ستيز طيمح يخود را مدع يدولت قبل نكهيبا انتقاد از ا يبهشت دياستاد دانشگاه شه يلعبد اصغر

و  ييايميبا كمك مواد ش خواستند يداشت گفت: م ياما عملكرد نامناسب خواند يدولت م نيتر يستيز

) و هيضائقوه ق سيكنند كه با ورود قاطعانه شما (رئ ايرا اح يسرطان زا به نظر خودشان تاالب انزل

 ياريبس اتيح توانست يفاجعه گرفته شد كه م نيا يجلو انيو مشاوره دانشگاه يدادستان انزل يستادگيا

 .اندازديكشور را به خطر ب يها از تاالب

نامطلوب  ديص نيعمان را خطرناك عنوان كرد و گفت: ا يايفارس و در جيترال در خل ديمسئله ص يو



   

 

 

213 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

قرار داده است. شما  ريرا تحت تأث يبوم اديصدها ص شتيفته و معها است در بطن دولت شكست گر دهه

 طيمح ونياكسو به كمك فر ديكرد دايمسئله ورود پ نيبه ا يبه خوب هيتان در قوه قضائ استيدر زمان ر

 ياز سو ياريبس ياما فشارها ديرا متوقف كن دينوع ص نيبه مدت دو سال ا ديمجلس توانست ستيز

 وارد شده است. مختلف بر ما يها گروه

 يرا برا يشنهاداتيو ما پ شوند يم كاريترال ب ديهزار نفر با توقف ص 2افزود: ترال داران معتقدند  يو

 ياجرا يبرا يتالش التياما از طرف سازمان ش ميا داده يانوسيدور اق يها در آب ديروش ص نيگزيجا

 ستيز طيسازمان مح يترال از سو ديص يراه انداز يبرا يدستورالعمل ناقص ني. همچنشود ينم دهيآن د

 مجدد آن است. يدر صدد راه انداز زين يابالغ شده و وزارت جهاد كشاورز

 تيجمع شيو افزا ها يزاده استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به كاهش بارندگ نيحس

 طيحقابه مح ازيابراز داشت: ن يشرب، صنعت و كشاورز ازيتوسعه ن نيدر كشور همچن

از طرف سازمان  ستيز طيحقابه مح رياخ يها شده و در سال يقربان انيم نيدر ا يستيز

 ايها كه قرار بود طبق برنامه ششم اح درصد تاالب 20نشده است.  يريگيپ ستيز طيمح

 اند. شده زگردهايبه كانون ر لينشده كه تبد ايشود نه تنها اح

شد و  ير بخش منابع آبد ستيز طيسازمان مح اراتياخت طهيح شيخواستار افزا يو

 مسئله را مد نظر قرار داد. نيدر برنامه هفتم ا توان يگفت: م

حال حاضر كشور عنوان كرد و گفت:  يازهاين نياز مهمتر يكيآب را  يبازچرخان يو

 تياز ظرف ميتوان يبلكه م ميبه توسعه شبكه فاضالب ندار ازياز شهرها ما ن ياريدر بس

 .ميخاك استفاده كن ييخودپاال

 شيشدن آما يياز عدم اجرا يكشور را ناش يستيز طيمح يها نور، چالش امياستاد دانشگاه پ امنشيآر

ما چالش  يموجود برا يعيبه منابع طب يتوجه يموجود و ب يعنوان كرد و گفت: نوع حكمران ينيسرزم
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 شده است. زيبرانگ

 يرا به عدم فرهنگ ساز ستيز طياز مشكالت مح ينور بخش امياستاد دانشگاه پ گريد يجانيالر ميمر

در  رييتا با تغ ميهست ستيز طياستفاده از ابزار آموزش مح ازمنديمرتبط دانست و گفت: ن ستيز طيمح

 .ميحوزه كمك كن نيرفتار در ا رييبه تغ يستيز طيمح يها تيحساس جاديها و ا نگرش

را به  ستيز طيمح يگذار استيو س يپلماسيمدرس دو محور د تياستاد دانشگاه ترب يآباد انيم حجت

شده كه  يگذشته غفلت جد يها دهه يپلماسيقرار داد و گفت: در مسئله د ديعنوان حقوق عامه مورد تاك

 و سد كمال خان در افغانستان بوده است. هيدر ترك سويليسد ا جاديآن ا جهينت

 شيپ ييه سمت كنشگراب ديو با ميا واكنشگرا عمل كرده ستيز طيمح يپلماسيگفت: ما در حوزه د يو

 .ميبرو

ابراز داشت: در چند دهه گذشته به صورت  زين ستيز طيحوزه مح ياستگذاريدر خصوص مسئله س يو

است كه  كرديرو نياز ا يناش ستيز طيامروز مح يها انجام شده و عمده چالش تيريو خطا مد يسع

 عادبه اب يو مهندس يابعاد فن يتمركز بر رو يكند و به جا رييتغ كرديرو نيا زدهميدر دولت س ديبا

 .ميتوجه كن ستيز طيمح يتيو امن ياسيس ،ياجتماع

غلط و  يرا نحوه حكمران ستيز طيابرچالش مح زيماكا ن شكدهياند رعامليپور مد يباغ خان محمدصابر

 نيو نگاه جامعه فعاالن ا يا شهيكل ستيز طيعنوان كرد و افزود: نگاه مسئوالن به مح نيسرزم شيعدم آما

كه حاصل آن  ميباشداشته  ستيز طيبه مح يستمياكوس قينگاه عم ديكه با ياست. در حال يحوزه فانتز

 خواهد بود. يستيز طيعدالت مح

با  يآن ندانست و گفت: ساختار يها را غلط و متناسب با رسالت ستيز طيساختار سازمان مح يو

 پوشش دهد. زيرا ن يزداريو آبخ آب تيريكمك كننده باشد كه مد تواند يم كپارچهي يتيريمد

اشاره كرد و گفت: با  يستيز طيكاداستر در حل معضالت مح گاهيبه جا ستيز طيفعال مح يداور



   

 

 

215 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

اتفاق  يو اختالفات ملك يخوار نياز زم يريشگيپ ن،يسرزم شيآما تيريشدن كاداستر، مد يياجرا

 خواهد افتاد.

 ازيو ن يبان طيمح يناوگان حمل و نقل يكشور به فرسودگبانان  طيمح ندهيبه عنوان نما زيعزت پور ن ديام

 طيحفظ جان مح ياشاره كرد و گفت: برا كلتيو موتور س نيبه هزار دستگاه خودرو دوكاب گاني نيا

و  نينو كرديوحفاظت به سمت ر يسنت كرديرو رييتغ ازمنديكشور ن ستيز طيمح تيبانان و رصد وضع

 .ميهست با متخلفان يكيزيف يكاهش برخوردها
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 29/08/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  - است؟ يبحران آب چقدر جد

 

 است؟ يآب چقدر جد بحران

 يرخچنان ادامه دارد. ب گسترده در كشور هم يآب كه كم افتي انيپا يدر حال 1400 يماه از سال آب نيدوم

و سدها را پر  ينيرزميمنابع آب ز يخال تياز ظرف يبتواند بخش رياخ يمقطع يها بارش كردند يتصور م

پراكنده و  يها بارش هاز آن است ك تر ميكشور وخ يمنابع آب تيوضع دهد ينشان م ها يكند، اما بررس

 موقت بتواند آن را جبران كند.

 ياست كه باوجود بارندگ نياز ا يكشور حاك يها يگبارند تيآمار از وضع نيآخر سنا،يگزارش ا به

استان كشور شاهد كاهش  10چنان  ، هم1400 - 1401 يشده از سال آب يروز سپر 52در  يمتر يليم 21,8

گذشته  لنسبت به سا يها حت استان نيا يآب تيمدت مشابه سال قبل هستند و وضع نسبت به يبارندگ

 شده است. زين تر ميوخ

در  ديشد يباران واسطه تبعات كم وجود دارد، به رياخ يها يكه در تداوم بارندگ يديترداز شك و  جدا

 زيموضوع در حوضه آبر نيكشور نامساعد است و ا ياز سدها ياريبس يآب طيگذشته، فعال شرا يسال آب

 بوده است. سابقه يب رياخ قرن ميتهران در ن يسدها

درنگ مشكل  يب يتصور شود كه بعد از چند روز بارندگ دياعالم كردند، نبا يآنچه مسووالن آب طبق

 يو منابع آب ريچرا كه كاهش ذخا ست؛يمصرف ن تيريبه مد يازين گرياستان تهران حل شده و د يكم آب

 .ميشد ديجد يكاهش ها وارد سال آب نيبوده است و ما با ا سابقه يگذشته ب يدر سال آب

معنا  نيبد م؛يمثبت دما در كشور مواجه هست يبا ناهنجار اكنون يطبق اعالم مسووالن هواشناس نيهمچن

 ديجد يِسال آب ياز ابتدا ياست و به طور كل يعياز حد معمول و طب شياز مناطق ب ياريكه دما در بس

 از معمول بوده است. شيمتوسط كشور ب يتاكنون، دما



   

 

 

217 
 1400آبان   -) 48هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 گراد يدرجه سانت 2تا  ريسال اخ 10ساالنه در كشور در  يدما نيانگيم ،يرسم يها اساس گزارش بر

متوسط كشور حدود  يساله در پنج دهه قبل است. در بهار و زمستان سال گذشته دما 10از متوسط  تر شيب

 شيمناطق مانند شمال غرب كشور، افزا يبلندمدت بود و در برخ نيانگياز م شيب گراد يدرجه سانت 3تا  2

 بود. گراد يدرجه سانت 6تا  3 نيدما ب

 

 شود دهيد مياقل رييتغ ليذ ديبا يبارندگ يكم

كه در  رانيدر ا يبارندگ يگفت: كم سنايباره به ا نيدر هم يشناس ميكارشناس ارشد اقل - نانلويا نيحس

 يعيطب يامر يسال شود، چون خشك فيتعر يسال مفهوم خشك ليذ دينبا ميكن يمشاهده م رياخ يها سال

 گشت، يبازم يعادبه حالت  يو بارندگ ميو اقل داد يرخ م رانيا عتيدر طب يا صورت دوره است كه به

بازگشت  مياقل رييشود و در تغ دهيد مياقل رييتغ ليذ ديبا مينيب يم رياخ يها كه در سال يبارندگ يكم يول

 .ميندار يبه حالت عاد

 كيدما و وزش باد است و هر  ،يو شامل بارندگ ستين يوهوا فقط بارندگ آب اي مياقل ،يگفته و به

 مينوع بارش، رژ ،يمقدار بارندگ م،ييگو يسخن م ياز بارندگ يخاص خود را دارند، وقت رمجموعهيز

 .شود يدر طول سال مطالعه م يو حداقل يحداكثر يها و بارش يبارندگ

است، اما  يمياقل تيواقع كي رانيدر ا يسال اظهار كرد: گرچه خشك يشناس ميكارشناس ارشد اقل نيا

نادرست و  يكشاورز ،يتوسعه ناموزون صنعت ،يو كاهش بارندگ ييآب و هوا راتييتغ ت،يجمع شيافزا

 اند. آن شده ديهستند كه باعث تشد يليشهرها از دال داريتوسعه ناپا ريعوامل نظ ريسا

دما،  شياست، افزا افتهيدرصد كاهش  20سال گذشته  20در  يبارندگ زانيكه م يگفت: در حال نانلويا

مترمكعب 1294هر نفر، به  يمترمكعب به ازا3857(در چهار دهه گذشته از  ريدپذيكاهش سرانه آب تجد

شده است  جبمو يمنابع آب تيفيكشور و كاهش ك ينيرزميآب ز يها سفره ديهر نفر)، افت شد يبه ازا
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 .ميدر كشور مواجه شو »يكمبود انباشته منابع آب« دهيتا با پد

 

 در تهران چگونه است؟ اوضاع

خشك و دور بودنش از  مهين مياقل ،ييايو جغراف ياسيخاص س طيتهران به واسطه شرا ان،يم نيا در

 يها يبارندگ ريدر معرض كمبود انباشه آب قرار دارد. به گفته كارشناسان تاث تر شيپرآب ب يها رودخانه

 يورودكه  يا اندك بوده، به گونه اريآب شرب تهران را بس كننده نيتام يسدها رهيذخ شيبر افزا رياخ

 گذشته مواجه است. يبا سال آب سهيدر مقا يسال آب ياز ابتدا يدرصد 34تهران با كاهش  يآب به سدها

 يليم  170و امسال  متر يليم 168بوده، سال گذشته  تر شيب شيتنها دو درصد از سال پ يبارندگ زانيم نيا

 ونيليم 267چنان ثابت و  آب تهران هم ريدر ذخا يدرصد 41كه كاهش  ي. در صورتميمتر بارش داشت

 است.  تر شده مترمكعب از آب پشت سدها، نسبت به سال گذشته كم

فصل زمستان  يشركت آب و فاضالب استان تهران گفته است كه برا رعامليمد - ياريبخت انيم نيا در

 وينارس نيبدتر شهيصحبت كرد، اما ما در هرحال هم توان ينم تيمطرح است و با قطع يمختلف يوهايسنار

 كرد. سكير توان ينم نيبارش كم است، بنابرا زانيچون مصرف تهران باال و م م،يريگ يرا در نظر م

 يبرا شده ينيب شيپ يوهايكنترل فشار و برخورد با مشتركان پرمصرف از جمله سنار ،ييجو صرفه او

 عنوان كرده است. تختيپا زييپا يآب كم افتني مواجهه با شدت

با  يسازگار جاديجز ا يا چاره مياقل راتييهوا و تغ يدما ييان، حال با توجه به روند مانااعتقاد كارشناس به

و  ميده قيتطب يآب و مصرف خود را با كم يو بهتر است سبك زندگ ميندار يآب منابع موجود و كم

 .شناسد يفصل نم يآب كه كم ميداشته باش اديهمواره به 
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آب كشت  يدرصد 45 كاهش نوان كرد:خوزستان ع يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 30/09/1400خبرگزاري ايسنا مورخ  – امسال نسبت به سال گذشته زهييپا

 

شده  نييآب تع زانيدرصد م 45تا  40خوزستان از كاهش  يسازمان جهاد كشاورز سيان رئ/خوزستسنايا

 امسال نسبت به سال گذشته خبر داد. زهييكشت پا يبرا

در استان خوزستان اظهار  زهييبه كشت پا افتهيآب اختصاص  زانيزاده در خصوص م يريام خدارحم

 است. ريسال اخ 50ها در  يلخشكسا نيسابقه تر ياز ب يكيامسال  يكرد: خشكسال

باالدست  يها خوزستان از حوضه يكشاورز يآب مصرف نكهيافزود: با توجه به ا يو سنا،يگزارش ا به

امسال نسبت به  زهييكشت پا يشده توسط سازمان آب و برق خوزستان برا نييآب تع زانيم شود، يم نيتام

 است. افتهيكاهش  درصد 45تا  40سال نرمال بوده، حدود  كيسال گذشته كه 

كشت چغندر قند و كلزا  يخوزستان گفت: تنها در حوضه دز برا يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

شده، است كه تاكنون  هيكشت ته يبر اساس الگو زين ها تيشده است و محدود جاديكشت ا تيممنوع

 تشكر دارد. يكردند كه جا تيكشت را رعا يالگو نيكشاورزان ا

و  التيآب باغات، نخ نيكرد: تام انيب كرد، يصحبت م يونيزيبرنامه تلو كيزاده كه در  يريام

 شده است. نيباغات تام نيا ازيندارد و آب موردن يمشكل يدائم يها كشت
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