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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 يراقرآن ب اتياز آ يكند و با تأس يهمراه م يمخاطره انداخته و با مشكالت جد
 .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
صدا درآمده است و بحران  در كشور به ياز منابع آب نهيخطر استفاده به يمشكل مواجه شده و زنگ ها

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

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

هاي مسئولين و كارشناسان مـرتبط بـا    ر قالب ارايه اخبار، آمار، مقاالت و مصاحبهها فقط آنچه كه د سايت

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

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

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

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

نظر  فاي تنظيم شود كه صر مجموعهوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 01/05/1401خبرگزاري تابناك مورخ  – در عطش حقابه هياروم اچهيدر

 

است. اظهارات  يبحران كنون ياصل لياز دال رياخ يها سال يط هياروم اچهينشدن كامل حقابه در محقق

 دهد يستاد نشان م نيخراسان از دو كارشناس ا يريگيو پ اچهيدر ياياح يستاد مل هيانيب رو،ين ريمعاون وز

 نيامسال تام يانيپا يها در ماه دياست كه شا زمندايحقابه ن نيخشك نشدن به تام يبرا اچهيدر نيكه ا

 شود

 ران،يوز ئتيدر جلسه چهارشنبه گذشته ه زدهميبه نقل از روزنامه خراسان، دولت س» تابناك«گزارش  به

 215و اختصاص  هياروم اچهيدر ياياح يكارگروه مل ديجد ريو انتصاب دب يكالنتر يسيع يبا بركنار

به  توان ياست و م يكشور كامال جد ياتيح اچهيدر نياز ا تين داد كه در حماتومان اعتبار، نشا ارديليم

  نشان اچهيدر ياياح يما از كارشناس ستاد مل يريگيخراسان و پ يها يبود؛ اگرچه بررس دواريآن ام جينتا

تا  ديداشت و با اچهيدر نينگران كننده ا تيوضع رييبه تغ يديام توان يامسال نم يكه حداقل برا دهد يم

 زمستان صبر كرد.

 

 و جناب خان ييدا يتا واكنش عل يمردم يها از هشتگ ؛يعموم مطالبه

و اعالم هشدار درباره خشك شدن جنوب آن در  هياروم اچهيبا كاهش سطح تراز در رياخ يها هفته در

 يها كار آمد؛ مردم با هشتگ يمسئوالن پا يزودتر از برخ يتابستان امسال، باز هم افكار عموم

 ييدا يمثل عل وستند،يپ شيپو نيها هم به ا از چهره ياريمطالبه را مطرح كردند و بس نيا هياروم_اچهيدر#

نوشت:  ،»هياروم اچهيدر يايستاد اح«آن نوشته شده بود  يكه رو ياز خود با لباس يريكه با انتشار تصو

 هياروم اچهياسفناك در تيوضع به مردم و مسئوالن از ياطالع رسان يبرا 98 يمل ميبا ت شيهفت سال پ«

 يب». نشده است يها عمل چ كدام از وعدهياما متاسفانه تا به امروز ه م،يشركت كرد ينينماد يدر باز
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 يها يجنوب نيريجناب خان را هم در آورد تا با لهجه ش يصدا يحت ه،ياروم اچهيبه در ها يتوجه

 نيا هيسرما هياروم اچهيدر: «ديبرساند و بگوشمال غرب كشور را به گوش همه  وريخونگرم، داد مردم غ

 .»رديگ ياش م هيآدم گر د؟يكشور است، ولش كرده ا

 

 جمهور سيبه رئ يمل تيامن ونيسيكم سيرئ نامه

 ديو تاك يجمهور در سفر استان سيرئ ژهياز دستورات و ريمجلس هم در كنار تقد ندگانينما ن،يب نيا در

و  قيكردند و طرح تحق هيها گال دستگاه يبرخ ياز كم كار ه،يروما اچهيدر يايبر اح يسيا... رئ تيآ

 سيجالل زاده رئ ديحرساندند. عالوه بر آن، و بيرا هم به تصو اچهيدر نيا ياياح يتفحص از ستاد مل

 يجلسه كارگروه مل ليجمهور خواستار تشك سيخطاب به رئ يا مجلس در نامه يمل تيامن ونيسيكم

مطالبه را مطرح  نيا ت،يانتشار توئ اي يهم با نطق در صحن علن ندگانينما رگيشد و د هياروم اچهيدر

انتقال آب به  يلومتريك 37تونل  ييمتر نها 50فقط«كه اعالم كرد:  »انيمسعود پزشك«كردند؛ از جمله 

 ونيليم 170اختصاص داده نشده و  يجمهور، اعتبار سيمانده، اما با وجود دستور رئ يباق اچهيدر

شمال  ندگانيعضو مجمع نما ينيعباس زاده مشك». است دهينرس اچهيآب پشت سد، به در مترمكعب

مطالبه  ه،ياروم اچهياست، نجات در رانيسر ا جانيآذربا ،يبه قول مقام معظم رهبر«غرب هم گفت: 

هم  جانيخطه آذربا ندهينما گريا... متفكر آزاد، د روح». دارد نهيبه آن هز يتوجه ياست و ب جانيآذربا

 ستيمسئله ز كياست؛ بلكه با  ياسيو نه س يتينه امن ،ينه قوم هياروم اچهيموضوع در«كرد:  تيتوئ

مردم  ندهينما يگيب رضاي. احمد عل»ميانسان رو به رو هست ونيليم 14 اتيو به مخاطره افتادن ح يطيمح

 اچهيدر« تريبا ت 1380 وريچاپ شهر ،»جانيآذربا دينو« هياز صفحه اول نشر يريتصو روزيهم د زيتبر

تلخ در حال وقوع  ينيب شيپ نيرا منتشر كرد كه نشان دهد كه ا »شود يخشك م ندهيسال آ 15 هياروم

 است.
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 اچهيحقابه در نيتام تيوضع قيدق يبررس

كه  مياحساس كرد م،يديرا د هياروم اچهيبه در ها نگويبازگشت فالم يبايز ري، تصاو98در سال  يوقت

را از  هياروم اچهيكار خودش را درست انجام داده و در يستاد مل كير هم كه شده، با كي يحداقل برا

دوباره رو  اچهين دريستاد، اوضاع ا نيا ليسال پس از تشك 8كه چرا  نيرسانده است. اما ا اتيمرگ به ح

، آن نيتر جست وجو كرد كه مهم يستاد مل يها برنامه اتيدر جزئ ديبه وخامت گذاشته، پاسخش را با

 تيريسرپرست مركز مد »يحجت جبار«با دكتر  ،يبررس نيا ياست. ما برا اچهيحقابه در نيتام يچگونگ

و  يزير كارشناس دفتر برنامه» زاده يمصطف يمصطف« نيو همچن هياروم اچهيدر ياياح يابيو ارز يهماهنگ

 گفت و گوهاست. نيا يخروج ر،يز يها و داده ميگفتگو كرده ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيتلف

 

 حقابه نيتام يبرنامه برا 4

 ،يستاد مل يزيمحال است، اما طبق برنامه ر بايتقر ،يو آرمان يعال طيدر شرا هياروم اچهي* قرار گرفتن در

مترمكعب  ونيليم 3426 يدر هر سال آب دياز خشك شدن آن، با يريماندن و صرفا جلوگ داريپا يبرا

 شود: نيتام ريز يها رياز مس مترمكعب) حقابه آن ارديليم 3,4(

 اچهيبه در لوهيمترمكعب از سد س ونيليم 95و  بيس ياز سد كان ديمترمكعب، با ونيليم 623 -1

 .ابديانتقال 

 زيو تبر هياروم يفاضالب شهر يها خانه هيفعال شدن تصف قيمترمكعب، از طر ونيليم 302 نيتام -2

 رود نهيميفاقد سد، از جمله نازلو، باراندوز و س يها مترمكعب از رودخانه ارديليم 1,4 نيتام -3

 ياجرا قياز طر يمصارف كشاورز يدرصد 40مترمكعب با كاهش  ونيليم 950 نيتام -4

 ياريآب نينو يها وهيكشت و استفاده از ش يالگو رييهمچون تغ ييها طرح

شود،  نيخزر تام يايز دربا انتقال آب ا ه،ياروم اچهياز حقابه در يگمانه هم وجود داشت كه بخش ني*ا
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 ياست و اجرا هياروم اچهياز در تر نييپا اريخزر بس ياينشان داد سطح تراز در يكارشناس يها ياما بررس

 است. يمنتف يطرح از نظر علم نيا

 

 شده است؟ ييحقابه چقدر اجرا نيتام يها طرح

 شده است؟ يير كدام چقدر اجراه ه،ياروم اچهيدر ياياح يشده در ستاد مل نييراهكار تع 4 مينيبب حاال

 

 زمستان امسال ديشا ب،يس يآب كان انتقال

 رويوزارت ن يزاده معاون سابق آبفا ينشده است. قاسم تق ياتيهنوز عمل بيس يانتقال آب از سد كان-1

هزار  36سال گذشته كه از دولت مرخص شدم كار احداث تونل «باره نوشت:  نيچند روز قبل در ا نيهم

خروج دستگاه حفار،  يتمام شده بود و فقط برا هياروم اچهيبه در بيس يقال آب از سد كانانت يمتر

داشت، اما علت  ينگيها كمبود نقد طرح مثل همه پروژه نيهرچند ا خواستند، يهمكاران دوماه فرصت م

وزارت  ديدالبته محمد جوانبخت معاون ج». است كه از كمبود اعتبار باشد ديطرح بع نيدر افتتاح ا ريتاخ

گذشته،  يها در ماه«مطرح كرده است:  گونه نيرا ا ريتاخ ليموضوع را داده و دل نيپاسخ ا يبه نوع رو،ين

است. تملك  يليتكم يها در حال انجام كار رو،يو شركت آب ن دهيبه اتمام رس بيس يتونل كان يحفار

و  ميتحك يبرا ياقدامات فن تونل، يريآب گ يمخزن سد به منظور تراز مخزن برا اچهيدر در ياراض

است كه در  يدست تونل، از موارد نييدر پا يرودخانه كالچا يروب ياز تونل و ال ييها بخش تيتقو

 .»ميباش اچهيشاهد انتقال آب به در يآت يها در ماه ميدواريدستور كار است و ام

 

 اند ختهينر اچهيبه در يها هم هنوز آب خانه هيتصف

حقابه، با  نيشده راهكار دوم تام ينيب شيمترمكعب پ ونيليم 302مترمكعب از  ونيليم 170قرار بود  -2
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 يها دو پروژه از سال نيشود. ا نيتام هيخانه اروم هيو مدول سوم تصف زيخانه تبر هياحداث مدول دوم تصف

از  يريجلوگ يشود. برا نهروا اچهيكامل، به سمت در هيآغاز شده تا پساب فاضالب پس از تصف 95و  94

كامل  بايدر نظر گرفته شده كه تقر ژهيخط انتقال و ز،ين يدر بخش كشاورز هيفاضالب تسو نيبرداشت ا

 دو پروژه بود. نياز ا يمنتظر بهره بردار ديشده و با

 
 

 حوضه يها از رودخانه نيتام زانيبودن م نامشخص

چرا  رفت،يپذ يتا حد توان يمو بدون سد حوضه، را  يفصل يها نشدن انتقال آب از رودخانه يياجرا -3

شده، اما طبق  نيحقابه تام نياز ا يارتباط دارد. البته بخش ها يبارندگ زانيبا كاهش م ميكه به طورمستق

 ارائه نكرده است. ارهب نيدر ا يا شده كيگزارش تفك رويبه خراسان، وزارت ن يمل رخانهياعالم دب

هم  يمصرف آب بخش كشاورز يدرصد 40اهش ك ياست، برا يبه خراسان حاك رخانهيگزارش دب-4

شده، اما تحقق  ليتكم ،يو زهكش ياريآب يها شبكه جادياز جمله ا ،يرساختيو ز ياقدامات سخت افزار

 يبرا ييها كشت است كه كار يالگو رييمانند آموزش به كشاورزان و تغ ياقدامات نرم افزار ازمنديآن ن

 نشده است. ليآن صورت گرفته، اما تكم
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 رويوزارت ن هيعل يستاد مل زيتند و ت هيانيب

 اچهيدر زيحوضه آبر يها آب از سد نيآن، كه همان تام نياول رسد يراهكار، به نظر م 4 نيا انيم در

 ونيليم 1050 يجار ياعالم كرده در سال آب يبه تازگ رويدو چندان دارد. وزارت ن تياست، اهم

شده و  راههم يستاد مل زيبا موضع تند و ت كرديرو نياكرده، اما  هياروم اچهيمترمكعب آب وارد در

 شرح است: نياز آن به ا ييها است كه سه روز قبل منتشر شد و بخش يا هيانياش ب يخروج

 

 اچهيدر ريسد احداث شده در مس 67

مترمكعب  ارديلمي 1٫05صنعت آب، اصرار دارد كه عدد  يسخنگو ياز نشست خبر يخروج يمحتوا

 رويرا به عنوان عملكرد وزارت ن هياروم اچهيبه در يمنته يها رودخانه يآب سنج يها هستگايثبت شده ا

سد كوچك و بزرگ احداث  67كه البته با  اند،يحوضه بنما نيا يها از سد اچهيحقابه در يدر رهاساز

 تا كيآن  ينمانده كه رو يا چون عمالً رودخانه ست،يراه ن يپر ب ييادعا نيحوضه، چن نيشده در ا

 رويوزارت ن ،يمل هياحداث نشده باشد. طبق ابالغ 1392به  يمنته يها ) در ساليچا يسد (آج 22يگاه

در  يبارندگ يدرصد 11كند كه با توجه به كاهش  نيرا تام اچهيمتر مكعب حقابه در ونيليم 2578 ديبا

اعالم خود  مترمكعب، قابل قبول است، اما طبق ونيليم 2294عدد به  نيا دنيرس ،يجار يسال آب

است.  يدرصد كمتر از تعداد قانون 55كه  دهيرس اچهيمترمكعب آب به در ونيليم 1050وزارتخانه، فقط 

 ونيليم 1950 ،يجار يمشابه سال آب يبارندگ زانيبا م 95-96 يگفت، در سال آب توان يم سهيمقا كيدر 

دارد.  رويوزارت ن يد كنوناز عملكر شتريمترمكعب ب ونيليم 900شد كه  اچهيمترمكعب آب وارد در

سال  ي(ابتدا 1395نسبت به اول مهر  1396 ريت 20در  هياروم اچهيكه در آن سال، تراز در نيماحصل آن ا

 افت داشته است. متر يسانت 10 يبازه زمان نيهمو امسال در  افتي شيافزا متر يسانت 20)، يآب

 دوارياز دست رفت، ام امسال اسان مطرح كرد:در گفتگو با خر هياروم اچهيدر ياياح يستاد مل كارشناس
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 ميباش ندهيآ يبه سال آب

 يهم برا يخبر تلخ و البته كارشناس كي هياروم اچهيدر يايكارشناس ستاد اح زاده، يمصطف يمصطف

ماه تا اواسط  يد لياز اوا ه،ياروم اچهيها به در انتقال آب سد ي: زمان مناسب براديگو يخراسان دارد و م

انجام  املاست و انتقال به شكل ك نييپا يماه است كه مصارف آب در بخش كشاورز تبهشيارد

با رها كردن  نكي: هم اديافزا يم ي. وميآب را از دست داده ا يرهاساز ييما بازه طال نيبنابرا شود، يم

 يديعا چيو ه شود يمصرف م يكشاورز يهم برا يو بخش رياز آن تبخ يبخش اچه،يآب به سمت در

 نخواهد داشت. اچهيدر يبرا
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مسئوالن به  تيحساس زانيچرا م ؛يدر آستانه مرگ قطع هياروم اچهيدر؛ ديشو يخوانده م

 02/05/1401خبرگزاري تابناك مورخ  - كمتر از مردم است؟ ستيز طيمح

 

است كه هر سال در تابستان  يدر حال نيقرار دارد. ا ريچند سال اخ تيوضع نيتر يدر بحران هياروم اچهيدر

 تيرا در وضع اچهيموضوع امسال در ني. ارود ياز دست م اچهيدر نياز آب ا ياديآب، بخش ز ريبا تبخ

در خصوص  ها ينگران وجبعد از فروكش كردن م رياخ يها در سال رسد يقرار داده است. به نظر م يتربد

 سپرده شود. يآن به فراموش تيبهبود وضع ه،ياروم اچهيدر

است كه هر سال در تابستان  يدر حال نيقرار دارد. ا ريچند سال اخ تيوضع نيتر يدر بحران هياروم اچهيدر

 تيرا در وضع اچهيموضوع امسال در ني. ارود ياز دست م اچهيدر نياز آب ا ياديآب، بخش ز ريبا تبخ

در  ديدر دولت جد اچهيدر يايو كمرنگ شدن اقدامات اح يدولت روحان انيقرار داده است. پا يبدتر

آن  ندهيآ يدوباره برا ديقرار داده كه با يتيرا در وضع هياروم اچهيدر ،يميو اقل يجو  ماتيكنار نامال

 تيدر خصوص وضع يعموم يها يدهه نود بود كه نگران ليبار اواخر دهه هشتاد و اوا نيگران بود. اولن

 يكي يموجب شد تا حسن روحان اچه،يت دريبه وضع نژاد يدولت احمد يتوجه يباال گرفت و ب اچهيدر

 قرار دهد. هياروم اچهيدر يايخود را اح يانتخابات يها از وعده

 ياياح يبرا ييها شكل گرفت و برنامه هياروم اچهيدر يايستاد اح ،يروحان كار آمدن دولت يرو با

كه  ميديرس ييستاد، سرانجام به جا تيشد؛ اما پس از هشت سال فعال ييهم در نظر گرفته و اجرا اچهيدر

 يها يقرار دارد و نگران مان دگانيدر مقابل د اچهيكه مرگ در ييها روز يعني م؛يقرار داشت 92در سال 

 آن باال رفته است. يبرا يمومع

بهبود  ه،ياروم اچهيدر خصوص در ها يپس از فروكش كردن موج نگران ر،ياخ يها در سال رسد ينظر م به

 سپرده شد. يآن به فراموش تيوضع
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مردم مهم است  يآنچنان كه برا ستيز  طيمساله مح ايكه آ آورد يم ديرا پد يسوال ،يداستان نيچن تكرار

 ر؟يخ ايدارد  تيهم اهم نيمسئول يبرا

 

 ديبخوان شتريتابناك ب يكيدر و هياروم اچهيمورد در

 اتيكل

 نيا ران،يا يكشور ماتياست كه طبق تقس رانيكشور ا يدر شمال غرب يا اچهينام در هياروم اچهيدر

در  اچهيدر نياست. مساحت ا قرار گرفته يشرق جانيو استان آذربا يغرب جانيدو استان آذربا انيم اچهيدر

از نظر  ايبزرگ دن اچهيدر نيو پنجم ستيب فيمربع بود كه در رد لومتريدر حدود شش هزار ك 1377سال 

آب شور در  اچهيدر نيتر بزرگ ران،يا يداخل اچهيدر نيتر بزرگ ه،ياروم اچهي. دررديگ يمساحت قرار م

از  شتريشور بوده و ب اريبس اچهيدر نياست. آب ا ايبزرگ آب شور دن اچهيدر نيو ششم انه،يخاور م

 .شود يم هينازلو و زوال تغذ  ،يشهرچا راندوز،تلخه رود،  گادر،  با  رود، نهيميس  رود، نهيزر يها رودخانه
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 يفسلفه نام گذار  

گرفته  يغرب جانيمركز استان آذربا ه،ياست كه از نام شهر اروم هياروم اچهيامروزه در اچهيدر نيا نام

 هيرضائ اچهيدر يبه افتخار و اچهيدر نيرضاشاه ا يبه هنگام پادشاه يالديم 1930است. در دهه  شده

 هياروم اچهيخود، در نيشيبه نام پ اچهينام در 1357در سال  رانيا يشد. پس از انقالب اسالم ينامگذار

به  چستيچ اچهيدر نيكهن، ا ي. در زبان پارسشود ياورمو گولو گفته م يشد. در زبان ترك بازگردانده

 است. شده دهيدرخشنده نام ينامع

 

 يخيدر اسناد تار اچهيدر

در شلمنسر سوم (سلطنت  حيمس الدياز م شيسده نهم پ بهيدر كت هياروم اچهياشارات به در نياز نخست يكي

 اي انيرانيا ياشاره شده: پرسواه (به معن هياروم اچهي) به دو نام در محل درالدمي از قبل 824–858 نيب

 نيكه ب يونديپ اي لهيقب ايبه منطقه  ها نام نيكه ا ستيروشن ن قاًي). هنوز دقها يتانيم اي( يا) و ماتانيپارس

 .كند يمردم با شاهان وجود داشته اشاره م يها از نام يگروه

 اچهيدر تپه حسنلو در جنوب در انيمنائ ياحتمال يبود. محل زندگ انيمنائ يمركز پادشاه اچهيدر

كه سكاها،   يمختلف يرانينام داشتند غلبه شدند،  مردمان ا انيكه مت يسط گروهبه تو انياست. منائ بوده

 اياند  گرفته اچهياز در اكه مردمان نامشان ر ستيمعلوم ن ي. به درستشدند يشناخته م يمريك اي ها، يسرمت

 نيام التكه ن شد يم دهينام انيمت يكشور باستان ياست؛ ول نامش را از مردمان اطراف آن گرفته اچهيدر

 است. از آن گرفته شده اچهيدر

و مردم كرد  ها يجانيشامل آذربا يرانيمحل سكونت مردمان ا اچهياطراف در ينواح ريپانصد سال اخ در

 است. بوده
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 يستيز تنوع

است پارك  ارائه شده 2016و  2014كه در سال  هياروم اچهيدر يپارك مل يستيتنوع ز ستياساس ل بر

گونه  20 ،يكروسكوپيم يها گونه قارچ 42و آركئوباكتر،  يگونه باكتر 62مسكن  هياروم اچهيدر يمل

گونه  27گونه از پرندگان،  226)، ريجزا يها (رودخانه يا تنان دو كفه گونه نرم 5 اه،يگونه گ 311جلبك، 

 .است شده افتهيگونه  47 ليدست كم فس ني. همچنباشد يگونه از پستانداران م 24و  ستيخزنده و دوز

 . است دهيبه عنوان منطقه تحت حفاظت به ثبت رس ونسكويتوسط  يالملل نيبصورت ب بوم ستيز نيا

 
 اچهيدر نياست. ا نموده ييشناسا يرا به عنوان پارك مل اچهيدر نياكثر نقاط ا رانيا ستيز طيسازمان مح

  نگو،يفالم محل توقف پرندگان مهاجر از جمله يا كوچك سخره رهيجز صد كياز  شيبا داشتن ب

 .باشد يم  نوروزي مرغ و پا، چوب ٬يخنجر نوك سه،يلك،  اردك پ نوك،  اكراس،  لك كفچه  كان،يپل

 اچهيدر حال ني. با اكند ينم يزندگ اچهيدر نيدر ا ينوع ماه چيه اچهياز حد در شيب يخاطر شور به

از منابع  يكيسخت پوست  ني. اشود يم اشناختهيپوست آرتم مهم سخت يها گاه ستياز ز يكي هياروم

وقت مركز  سيرئاز  2013سال  لي. در اواديآ يشمار م به نگويپرندگان مهاجر از جمله فالم هيتغذ ياصل

 ينظر توسط برخ نياست. ا منقرض شده اچهيدر نيدر ا اينقل شد كه آرتم هياروم يايمطالعات آرتم
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 است. رد شده گريكارشناسان د

زنده در  يايآرتم ها يبررس هيكشور عنوان داشت كه بر پا يايآرتم قاتيمركز تحق سيرئ 1394بهمن  در

به علت وجود آب و  ياسدپور افزود: در سه ماه اول سال جار يوسفعليوجود ندارد.   هياروم اچهيدر

كرد كه متأسفانه با  يشروع به زندگ ايآن آرتم يها در مصب رودخانه هياروم اچهيآن به در يورود كاف

 موجودات نابود شدند. نيستانه اتاب يخشكسال

 

 هياروم اچهيدر يمل پارك

از  ه،ياروم اچهيدر ي. پارك ملديبه ثبت رس رانيا يمل يها در فهرست پارك 1352در سال  هياروم اچهيدر

از  يكي نيهكتار همچن 462600با وسعت  يپارك مل ني. اباشد يم رانيجانوران در ا يعيطب يها ستگاهيز

 است. رانيدر ا كره ستيز گاه رهيذخ 9

 

 زيآبر حوضه

است.   قرار گرفته رانيدر شمال غرب فالت ا يغرب يايدر آس يميدا ريآبگ نيتر بزرگ هياروم اچهيدر

 راناي كشور كل مساحت ٪3از  شيمربع است معادل ب لومتركي 51٬876 ه،ياروم اچهيدر زيحوضه آبر

هستند  يفصل اي يميرودخانه دا 21كه  شود يم رآبيرودخانه س 60حوضچه توسط مجموع  ني. اباشد يم

 يها يرود) ورود (تلخه يچا يرود و آج نهيميرود،  س نهيزر انيم ني. از اباشند يم يا ها دوره آن يتا39و 

آذرشهر،    ز،يتبر  ه،يمانند دشت اروم ييها حوضه با داشتن دشت ني. اباشند يم هياروم اچهيبه در ياصل

ارزشمند  يها از كانون يكي ه،يو اشنو رانشهريمهاباد،  نقده،  سلماس،  پ  اندوآب،يبوكان،  بناب،  م

 نيدر حفظ ا يبوكان نقش مهم ي.  سد بزرگ مخزنرود يشمار م به رانيدر ا يو دامدار يكشاورز تيفعال

 است. تاكنون داشته اچهيدر
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 اچهيشدن در خشك

در خطر خشك شدن كامل قرار دارد.  شروع به خشك شدن كرد و امروزه 80از اواسط دهه  اچهيدر نيا

درصد مساحت خود را از دست  88 اچهيدر 2015كه در سال  دهد ينشان م يا ماهواره ريتصاو يبررس

 لي). دالداشاره كرده بودن اچهيدرصد مساحت در 50تا  25تنها به از دست رفتن  يقبل يها داده (گزارش

و  اچه،يدر ياحداث بزرگراه بر رو ،يه خشكسالاست از جمل ذكر شده اچهيخشك شدن در يبرا ياريبس

 رياخ يها بارش كم برف و باران در سال نيو همچن اچهيدر زياز منابع آب حوزه آبر هيرو ياستفاده ب

تنها  يسال دهد كه خشك ينشان م يشمال يكايتوسط چند تن از محققان در آمر يديجد قي. تحقباشد يم

طلبانه  جاه يها شامل پروژه يشده و عوامل انسان اچهيدر زيبارش در حوزه آبر يدرصد 5باعث كاهش 

 1/2كوچك  چهيبا در اچهيدر يبر رو يلومتريك 15به همراه ساخت بزرگراه  يآب-يتوسعه اقتصاد

استفاده  اچهيكوه مجاورت در ازساخت آن  يكه برا است دهيرا به بحران كشان اچهيدر تيوضع يلومتريك

 كردند.

در مرحله آماده  اچهيدر نيا زيحوزه آبر يها رودخانه يسد بر رو ستيدواز  شيب 2012سال  تا

 بودند. يمراحل طراح انيپا اي ،يبردار بهره

 آبان به نسبت كه شد اعالم متر 1270٫04 هياروم اچهيتراز آب در ،يديخورش 1394هفته از آبان  نياول در

 .داد يكاهش نشان م متريسانت 40 ،يدخورشي 1393 سال

 

 اچهيمجلس در خشك شدن در ندگانيانم نقش

كرد كه  يمعرف يندگانيرا مردم و نما هياروم اچهيدر دنيمقصر خشك يا در سرمقاله اياقتصاد پو روزنامه

 اچهيكه به در ييها ها خواستار انتقال آب رودخانه بار جان،يآذربا يو خانگ يكشاورز يها ازين نيتأم يبرا

 يها برا رودخانه نيتا آب ا داشتنددرخواست  ياند و از مقامات حكومت شده گريبه نقاط د زندير يم هياروم
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طرح پل  ن،يبر مسئول اريبا فشار بس اياستان استفاده شود  يها شهر گريمراغه و د يها باغ ازين نيتأم

 قياز طر هيدرصد مردم اروم 70از  شيكردند. البته قابل ذكر است كه ب ييرا اجرا هياروم اچهيدر گذر انيم

طرف متضرر نشود.  چيشود تا ه ياساس يفكر ديو با كنند يم نيأمخود را ت يزندگ يها نهيهز يشاورزك

 يها نيبردن زم نيخشكاندن ارس و از ب يبه جا هياروم اچهينجات در يكارشناسان معتقدند: برا يبرخ

را  ييها آب رودخانهاجازه داده شود تا  روياز مصرف آب كاسته شود و به وزارت ن ديبا گر،يبارور نقاط د

 .زنديبر هياروم اچهيدوباره به در اند ختهير يم هياروم اچهيبه در يعيطور طب كه به

 

 خشك شدن يطيمح ستيز يها بيآس

معتدل  يهوا اچهيدر نيدر صورت خشك شدن ا كنند يم ينيب شيپ ستيز طيكارشناسان مح يبرخ

خواهد كرد.  رييمنطقه تغ طيمح ستيشد و زخواهد  ينمك يها با باد يريگرمس يبه هوا ليمنطقه تبد

 يمورد استفاده در صنعت و مواد سم نيسنگ يشامل فلزات سم يها ياز آلودگ ياريعالوه بر نمك بس

اند و در صورت  نفوذ كرده اچهيمرتبط با در يسطح ريو ز يسطح يها به آب ياستفاده در كشاورز وردم

و  بوم ستيز يبرا يتنفس يها يماريشده و خطرات ب يهواز ياز از مواد سم ياريبس اچهيخشك شدن در

 مردم منطقه بوجود خواهد آورد.

 

 اچهينجات در يها طرح

از جمله  گريد زيآبر يها مطرح شده انتقال آب از حوضه هياروم اچهينجات در يكه برا ييها از طرح يكي

كند. به گفته نادر  يانيكمك شا هياروم اچهيبه پر شدن در توانست يرود ارس بود كه انتقال آن م

 نياست. اما ا رانشهريپرود ارس و شهرستان  يها استفاده از آب ه،ياروم اچهيتنها راه نجات در پور، يقاض

طرح  تيبا دو فور ياسالم يمجلس شورا يديخورش 1390روبروست. در مرداد  ييها با مخالفت هينظر
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 موافقت نكرد. هياروم اچهيانتقال آب به در

 

 و دوازدهم ازدهميدر دولت  هياروم اچهيات درنج برنامه

 اچهيبرنامه نجات در ازدهم،يدولت  يريگ و شكل جمهور استي) به سمت ريانتخاب (حسن روحان با

 جمهور سيمعاون اول رئ تيريبه مد هياروم اچهينجات در يقرار گرفت و كارگروه مل ديمورد تأك هياروم

كشت در منطقه و تعداد  يو الگو يكشاورز تيوضع زگردها،يهمچون مقابله با ر يشد. موضوعات ليتشك

 قرار گرفت. يآب مورد بررس يها چاه اديز

 ،يمردم يها تيدوره در كنار حما نيانجام شده در ا يميترم يها تيكارشناسان اعتقاد دارند فعال يبرخ

 ست.ا شده طيها باعث بهبود شرا بخش يو در برخ هياروم اچهيدر بيموجب كاهش روند تخر

 بودند. ايستاد اح قيو تلف يزيبرنامه ر ركليمد يشيو مسعود تجر ايستاد اح سيرئ يكالنتر يسيع

 طيسازمان مح سيبه عنوان رئ يكالنتر يسيرغم انتصاب ع يعل ايستاد اح بيترك زيدولت دوازدهم ن در

 نكرد. رييتغ ستيز

نشد، بلكه سطح تراز  اياح اچهيتنها در و دوازدهم نه ازدهمي يدولت ها انيها نشان داد كه در پا يبررس

 كمتر شد. زياز سال آغاز كار ستاد ن اچهيدر

 

 زدهميدر دولت س ايستاد اح تيفعال ادامه

عزل  ايستاد اح يريرا از دب يكالنتر يسيبا اجماع نظر ع 1401 رماهيدر ت زدهميدولت س أتيه ياعضا

 شد.  تيمسئول نيعهده دار ا يغرب جانيذربااستاندار آ - انياو محمد صادق معتمد يكردند و به جا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – تداوم حيات استان سمنان وابسته به تامين آب پايدار

02/05/1401 

 

آبي حيات، توسعه و آباداني استان  آب مايه حيات است؛ اكنون به دليل خشكسالي و تنش -ايرنا -سمنان

ها در سال هاي اخير، نيازمند تسريع  سمنان به خطر افتاده و رفع اين نياز اساسي با توجه به ادامه خشكسالي

 .در اقدامات تامين آب پايدار و آبرساني است

ايرنا، استان سمنان با ميزان بارش كمتر از ميانگين و تبخير باالتر از متوسط كشور، ظرفيت به گزارش 

هاي متنوع براي توسعه، همچنان با مساله كمبود آب مواجه  و با وجود ظرفيت محدود آبهاي زيرزميني

 .انتظار اقدام جدي براي اين مساله هستند است و مردم چشم

دشت هاي سمنان، افت سفره هاي زير زميني، كم شدن آبدهي ساالنه  ادامه برداشت هاي بي رويه از

ها و چشمه ها، ادامه خشكسالي ها و بارندگي كم ، تامين آب در شهرها و روستاهاي استان  ها و قنات چاه

 .سمنان را با چالش جدي مواجه كرده است

شكني كرد و در  چاه بايد كف كارشناسان اكنون براي تامين آب آشاميدني شهرها از طريق حفر به گفته

اي است كه پيامد  توان به آب دست يافت و حفر چنين چاه هاي عميقي فاجعه متر مي 350عمق بيش از 

اصلي آن چالش فرونشست است و همين عامل خود گوياي آن است كه استان سمنان براي تامين آب 

ق راهكارهاي ديگر مانند انتقال آب و يا آشاميدني ديگر مجاز به حفر چاه نيست و بايد تامين آب از طري

 .هاي سطحي دنبال شود آوري آب جمع

هاي استان در خطر فرونشست زمين قرار دارد و اين پديده  دهد تمام دشت هاي اوليه نشان مي بررسي

 .شود ها محسوب مي تهديدي براي زيرساخت

به حالت قبل از آن وجود ندارد،  زماني كه پديده فرو نشست در منطقه اي رخ داد امكان بازگشت زمين

https://www.irna.ir/news/84828602/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84828602/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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ها و  اي براي جلوگيري از اين پديده زيان بار انجام نشود، در آينده شاهد معضل بنابراين اگر امروز چاره

 .هاي زيستي و اقتصادي خواهيم شد هاي جدي در حوزه آسيب

 
 روستاي استان سمنان در عطش آب 30شهر و  2

شهر و  2 جويي در مصرف آب، گفت: نان با تاكيد بر صرفهمديرعامل شركت آب و فاضالب استان سم

 .روستاي استان در تابستان امسال درگير تنش آبي است 30

هستند و   محمد طاهري در گفت و گو با ايرنا ابراز داشت: شهرهاي سمنان و شاهرود داراي تنش آبي

يت مصرف به دنبال رفع هاي تامين آب در دست اجرا و مدير شركت آب و فاضالب استان با برنامه

 .مشكل تامين آب آشاميدني در فصل گرم سال در اين مناطق است

روستاي استان سمنان، ادامه داد: آبرساني با تانكر براي رفع مشكل آب  30وي با اشاره به تنش آبي در 

 .شود آشاميدني در روستاهاي استان دنبال مي

داراي تنش آبي استان سمنان با هشت تانكر انجام روستاي  30آبرساني سيار به   طاهري تصريح كرد:

رساني در حال تامين  شود كه اكنون شركت آب و فاضالب استان به منظور ارتقاي كيفيت خدمات مي

 .يك دستگاه تانكر جديد است

ها و تانكرهاي آبرساني بخش  ها، سازمان وي يادآور شد: استفاده از تانكر هاي آبرساني ديگر ارگان

 .ه منظور آبرساني به روستاهاي داراي تنش آبي استان در دستور كار استب  خصوصي

جويي در مصرف آب براي  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان سمنان از شهروندان خواست با صرفه

 .عبور از تنش آبي در تابستان امسال همراهي كنند
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هكتار در  ونيليم كيت در كشور با سرع ييزا ابانيب خبرداد: يجهاد كشاورز ريمعاون وز

 02/05/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – سال

 

كشور گفت:  يزداريو آبخ يعيبسازمان منابع ط سييو ر يجهاد كشاورز ريمعاون وز - رنايا - تهران

كاهش  يكه برا يكه حداكثر كار يهكتار در سال است در حال ونيليم كيدر كشور  ييزا ابانيسرعت ب

 هزار هكتار است. 300 شود يآن انجام م

فرهنگ  يارتقا يدر كارگروه مل كشنبهينوبخت روز  يعباسعل رنا،يا ستيز طيگزارش خبرنگار مح به

هزار  8است و  يغن يكشور يو جانور ياهيگ ياز لحاظ گونه ها رانيافزود: ا ستيز طيحفاظت از مح

 در آن وجود دارد.   ياهيگونه گ

كه  ستيدر حال نيا ميدرست رفتار نكرد عتيو طب ستيز طياظهارداشت: در چند سال گذشته با مح يو

دارند كه ما  يارتفاع خود خط يبرا يو جانور ياهيمختلف گ يندارد، تمام گونه ها يبا ما شوخ عتيطب

شود كه ممكن  يانجام م ايمتر از در 700مثال رشد انار در شمال كشور در ارتفاع  م،يكرد يآنرا دستكار

 نيمتر باالتر رفته است. ا 600تا  400 ياهيموارد ارتفاع رشد گ يكند، االن در برخ ريياست به مرور تغ

 است كه در حال رخ دادن است.   يبوم ستيفاجعه ز

متخصصان مشهود  ريغ يبرا ديشود شا ليبه مرتع درجه دو تبد كيمرتع درجه  كياظهارداشت: اگر  يو

 .  ميبه آن بپرداز تيبا جد ديو با ستيبردار ن يمسئله شوخ نياست. ا يبوم ستيفاجعه ز كينباشد اما 

به خطر خواهد افتاد ما هم  ييغذا تيامن فتدياگر به خطر ب ميهست يستيز تيامن يكرد: ما متول ديتاك يو

 هشدار است.   كي نيا

 يكشور كه زندگ يدر هر كجا يبا هر تفكر يرانيكه هر ا ميندازيفرهنگ را جا ب نيا ديگفت: با نوبخت

 نهال بكارد.   كيكند ساالنه  يم
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 نيبرابر بزرگتر 2زاگرس  يجنگل ها م،يهزار هكتار جنگل دار 355و  ونيليم 14افزود: در كشور  يو

كه در حال نابود  ستيدر حال نيكند ا يم نينفر را تام ونيليم 60 ژنيكند، اكس يم دير آب تولسد كشو

كرده است،  تجربهو افت را  يمارينوع ب 70از  شيتا كنون ب 1369شمال از سال  يشدن هستند، جنگل ها

را به هم  يكيدروليچرخه ه م،يكن يم غيحقابه را هم از آنها در يحت م؟يحفظشان چه كار كرد يما برا

 خود را داشته باشند. ييكه جنگل ها همچنان كارا ميآن وقت انتظار دار ميزد

 
 

 



   

 

 

22 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  – زيدر چهار حوضه آبر ليوقوع س احتمال آب اعالم كرد؛ قاتيموسسه تحق

 04/05/1401ايرنا مورخ 

 

در  زيدر چهار حوضه آبر ليوقوع س ياز احتمال باال رويآب وزارت ن قاتتحقي مؤسسه – رنااي – تهران

به وقوع  يشمال زيآبر يها حوضه يپراكنده در برخ يها بارش ندهيهفته خبر داد و اعالم كرد: هفته آ نيا

 .وستيخواهد پ

كشور  يهوا يتر شدن دما زمان با آغاز فصل تابستان و گرم گرچه هم رنا،يا يگار اقتصادگزارش خبرن به

در  ليمنجر به س يها مونسون باعث بارش دهيهفته پد نيشدت كاسته شده است اما ا ها به بارش زانياز م

 شده است. زيآبر يها حوضه يبرخ

 
 يها عمدتاً برا وقوع بارش ،ياست كه هفته جار آن انگريب زين رويآب وزارت ن قاتيمؤسسه تحق ديجد گزارش
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 شود، يم ينيب شيخزر پ يايزاگرس و سواحل در يها كوه كشور تا محدوده رشته يجنوب مهيمناطق واقع در ن

 ژهيو بلوچستان و كل مهران (به يها خانهرود ر،يدر انج ريكو رجان،يابرقو س ريكو زيآبر يها در حوضه كه يطور به

 همراه خواهد بود. البيوقوع س سكيو بلوچستان، كرمان، هرمزگان و فارس) با ر ستانيس يها استان يبرا

مناطق واقع  يپراكنده برا يها وقوع بارش نده،يهفته آ يبرا شده ينيب شيانداز بارش پ به چشم باتوجه ن،يهمچن

 انتظار است.از جنوب كشور مورد  ييها زاگرس و بخش يها كوه كشور، محدوده رشته يشمال يدر نواح

 

 اتفاق افتاد؟ زيآبر يها بارش در كدام حوضه نيشتريهفته ب نيا

 19 ◌ٴ و متوسط محدوده يمتريليم 150بارش  نهيشيهفته ب نيعمان ا يايو در فارس جيخل زيآبر حوضه

 كشور است. زيآبر يها حوضه نيدر ب زانيم نيشتريرا دارد كه ب يمتريلمي

و   يمتريليم 150بارش   نهيشيبا ب يفالت مركز زيبوط  به حوضه آبرهفته  مر نيا يها دوم پربارش مقام

 است. يمتريليم 9متوسط محدوده 

 يمتريليم 7و متوسط محدوده  يمتريليم 146بارش  نهيشيشرق هم ب يمرز زيبارش در حوضه آبر تيوضع

 را شاهد است.
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 دارد. يمتريليم 5وسط محدوده بارش و مت يمتريليم 44 نهيشيخزر هم  ب يايدر زيبارش در حوضه آبر تيوضع

دارد و  متر يليم 1با متوسط بارش   يمتريليم 6بارش  نهيشيب هياروم اچهيدر زيحوضه آبر  يهفته جار در

 بدون متوسط بارش را دارا است. متريليم 5بارش  نهيشيقره قوم هم ب زيحوضه آبر

به فراخور  زيآبر يها حوضه تيريمد گانه 9 يها كشور و محدوده 2  درجه زيحوضه آبر 30هفته  نيا

 بارش دارند.

 

 مرداد چگونه خواهد بود؟ 14به  يدر هفته منته زيآبر يها بارش حوضه تيوضع

 نهيشيعمان با ب يايو در فارس جيخل زيبارش در حوضه آبر زانيم نيمردادماه بازهم باالتر 14به  يمنته هفته

 بود. خواهد يمتريليم 3و متوسط محدوده  متريليم 93

 يايدر زيمردادماه  متعلق به حوضه آبر 14به  يدر هفته منته ياصل زيآبر  حوضه نيتر دوم پربارش  مقام

 هم متوسط محدوده خواهد داشت. متريليم 3خواهد بود كه  متريليم 66 نهيشيخزر با ب

را  يمتريليم 1و متوسط محدوده  يمتريليم 52بارش  نهيشيب يفالت مركز ياصل زياز آن حوضه آبر پس

 خواهد داشت.

و متوسط  يمتريليم 9بارش   نهيشيمردادماه  ب 14به  يهم در هفته منته  هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 .نديب يرا به خود م يمتريليم 1محدوده 

را  متريليم كيو متوسط محدوده  يمتريليم 7 نهيشيمردادماه  ب 14به  يقره قوم هم در هفته منته  حوضه

 كرد.تجربه خواهد 

 14به  يبارش داشت در هفته منته متر يليم 146مردادماه   7به  يشرق  كه در هفته منته يمرز زيآبر حوضه

 بدون متوسط محدوده را تجربه خواهد كرد. متريليم 4بارش   نهيشيبارش با ب زانيم نيمردادماه كمتر

 نخواهند داشت.باران  يا حوضه  قطره 4در  2  درجه زيحوضه آبر 30از مجموع  ن،يهمچن
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درصد ايران/ تا 40بر  "مونسون"خيمه سنگين  |هاي اخير  آخرين اخبار سيل و بارش

خبرگزاري تسنيم مورخ  – اوايل هفته بعد فعاليت سامانه ادامه دارد + نمودار

04/05/1401 

 
ورود توده بارشي مونسوني به ايران از اوايل روز يكشنبه گذشته تا امروز باعث افزايش قابل توجه حجم 

به فعاليت غيرنرمال اين  شرق ايران شده است و سازمان هواشناسي نسبت ها در اغلب نقاط جنوب بارندگي

 .توده در ايران در برخي از نقاط ايران هشدار صادر كرد

هاي مونسوني در  ، درحالي كه از روز گذشته شدت بارشتهران از خبرگزاري تسنيم گزارش به

در برخي مناطق شد   و هرمزگان باعث جاري شدن سيالبهاي سيستان و بلوچستان ، كرمان و فارس  استان

هاي هواشناسي از  ها تا پايان هفته ادامه دارد و براساس نقشه برآوردها حكايت از آن دارد كه اين بارش

 .كند شود و حتي سواحل خزر را نيز درگير مي مركز كشور تا شمال غرب ايران كشيده مي

تا دومين هفته از دومين ماه تابستان ورود اين  1401ي مردادماه هاي هواشناسي از ابتدا براساس گزارش

روز آينده جو ناپايدار و  4دهد و تا  درصد كشورمان را تحت تأثير قرار مي 40سامانه بارشي نزديك به 

 .غربي تجربه خواهد شد جز غرب و شمال ها به هاي فراتر از نرمال در بسياري از نقاط كشور و استان بارش

ه كارشناسان سازمان هواشناسي از ديروز كه فعاليت قدرتمند سامانه بارشي مونسوني در استان گفت به

شود كه  سمت شمال و مركز كشورمان كشيده مي سيستان و بلوچستان آغاز شد رفته رفته اين سامانه به

و   سيستانهاي گيالن، مازندران، گلستان،  را در استان  همين اتفاق روند افزايش رگبار و رعدوبرق

و بختياري و   بلوچستان، كرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال

 . هاي اين چند روز خواهند بود دهد و حجم عمده اصلي بارش غرب يزد شدت مي

ي كنند فعاليت اين سامانه پرقدرت بارش اين درحالي است كه كارشناسان سازمان هواشناسي تأكيد مي

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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غرب  جز مناطق محدودي از غرب، شمال هاي يادشده در ساير نقاط كشور به اي است كه عالوه بر استان گونه به

 .تواند شديد باشد ها در ارتفاعات مي شرق كشور شاهد بارش خواهيم بود و شدت اين بارش و شمال

در استان سيستان و   بود كه حدي عنوان مثال در اولين روز فعاليت قدرتمند سامانه بارشي مونسوني به به

ترين مناطق ايران تا ابتداي مردادماه نسبت به سال گذشته شاهد رشد  عنوان يكي از خشك بلوچستان به

بزمان از توابع شهرستان  1401عنوان مثال در اولين روز مرداد  ايم و به ها بوده درصدي بارش370نزديك به 

 .ترين نقطه استان شناخته شد متر بارندگي پربارش ميلي 50ايرانشهر با 

از سوي ديگر اين حجم از بارندگي اگرچه در اين نقطه از ايران نقطه اميدي براي بهبود شرايط 

شد اما واقعيت امر اينجاست كه خشكي بيش از حد زمين و همچنين نبود  خشكسالي در منطقه شناخته مي

آبها باعث شد جاري  سب مديريت روانهاي منا پوشش گياهي مناسب و از همه مهمتر كمبود زيرساخت

عنوان مثال  بار آورد به هاي فصلي خساراتي هم به ها در مناطق مختلف استان و البته رودخانه آب شدن روان

در اولين روز با سرريز شدن رودخانه سرباز منطقه با مشكالتي مواجه شد و بندر كنارك هم درگير 

 .آبگرفتگي سطح شهر شد

 
 سمت مركز ايران شرق به شرق و شمال تصوير مربوط به حركت ابرهاي بارانزا از جنوب
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 زاي مونسوني مستقر برفراز استان سيستان و بلوچستان اي روز گذشته از ذخامت ابرهاي باران تصوير ماهواره

 
 هشدارها را جدي بگيريم

ادرشده از سوي نهادهاي مسئول باعث توجهي برخي هموطنان به هشدارهاي ص اين درحالي است كه بي

رغم تمام تمهيداتي كه انديشيده شده است در برخي نقاط شاهد بروز مشكالتي از جمله  شده است علي

خصوص در مناطقي كه  موارد فوتي ناشي از گرفتار شدن ميان سيالب باشيم و الزم است هموطنان به

اند نسبت به رعايت  نجي يا حتي قرمز صادر كردههاي مربوطه براي آنها هشدار سطح زرد و نار سازمان

 .آبها به حداقل برسد كامل موارد اعالمي جديت داشته باشند تا با اين شيوه ميزان خسارات جاني اين روان

رغم جريان شديد آب در رودخانه تعدادي از هموطنان مشغول تماشاي  عنوان مثال در برخي نقاط علي به

توجه به خطري كه زيرپايشان در جريان است ناگهان ناخواسته درگير  بيشوند و  جريان شديد آب مي

شوند كه بعضاً جبران آن ناممكن است و گيرافتادن دو نوجوان در گويمرك منطقه سرباز  مشكالتي مي

 .كننده روز گذشته بود سيستان و بلوچستان يكي از موارد نگران  در

استهبان در استان فارس تأكيد دارند ايستادن در فاصله كمتر از كارشناسان در اين زمينه با اشاره به حادثه 
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تواند در زماني كوتاه باعث بروز مشكالت  هاي فصلي مي خصوص در رودخانه آبها به متر از لبه روان 2

عمده براي افراد باشد به اين دليل كه جريان شديد آب در مسير رودخانه فصلي هنگامي كه شدت داشته 

آنكه از باالي سطح جريان آب چيزي مشخص  كند بي هاي رودخانه را نيز خالي مي كناره باشد همراه خود

باشد اما ناگهان با خالي شدن و سست شدن بخشي از خاك شاهد ريزش آن داخل جريان هستيم كه 

 .تواند به از دست رفتن جان افراد منجر شود مي

هاي روي رودخانه  ابنيه بتني و همچنين پل اين گروه تأكيد دارند خطر سقوط داخل جريان شديد آب در

هاي  نيز وجود دارد به اين دليل اتفاق يادشده يعني سست شدن و خالي شدن زير سازه در جريان سيل

شديد و خروشاني مثل آنچه در منطقه سرباز استان سيستان و بلوچستان تجربه كرديم دور از انتظار نيست 

ترين راه اين است كه از ايستادن  ؛ بنابراين در چنين شرايطي عاقالنهآفرين باشد تواند مشكل و ناگهان مي

 .نزديك به جريان شديد آب جداً خودداري شود

ها صرفاً موضوع غرق شدن افراد در  گفته كارشناسان البته خطر در شرايط جاري شدن سيل و بارندگي به

فعال شدن سامانه بارشي در چنين  ها و دليل شدت گرفتن بارش هاي ايجادشده نيست بلكه به آب روان

هاي شديد و حتي مرگ براي افرادي كه در  شرايطي احتمال برخورد صاعقه با زمين و ايجاد سوختگي

گونه شرايط جوي در فضاي  محل نامناسب باشند بسيار باالست و به همين دليل نبايد هموطنان هنگام اين

 .هاي مرتفع بايستند يا در محل  هاي برق كلهاي تلفن همراه، د باز، كنار تيرهاي فلزي، آنتن

 
 محور مواصالتي بلوچستان در پي وقوع سيالب مسدود شد 3

وگو با خبرنگار تسنيم  عليرضا شهركي مديركل مديريت بحران استانداري سيستان و بلوچستان در گفت

نيكشهر ـ قصرقند از در زاهدان اظهار داشت: محورهاي مواصالتي ايرانشهر ـ مهرستان، فنوج ـ اسپكه و 

 .هاي فصلي و جاري شدن سيالب مسدود شده است شب گذشته در پي طغيان رودخانه
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نفر از نيروهاي  300مديركل دفتر مديريت بحران استانداري سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه بيش از 

رساني به  حال خدمتزده جنوب استان در  تيم با تجهيزات كامل در مناطق سيل 50راهداري در قالب 

رسان براي مديريت بحران در  هاي خدمت ويژه در مجموعه مردم هستند، افزود: همه نيروهاي اداري به

 .برند سر مي باش به آماده

بيني هواشناسي تا پايان هفته شرايط بارندگي و احتمال  وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه طبق پيش

صورت روزانه در  دارد، با تأكيد استاندار جلسات مديريت بحران بهجاري شدن سيالب بلوچستان ادامه 

 .شود تا مديريت بحران به بهترين وجه انجام شود هاي جنوبي استان برگزار مي شهرستان

 
 شوند العبور استان اعزام مي بالگردهاي امداد هوايي به نقاط صعب

ار سيستان و بلوچستان وضعيت نقاط در دومين نشست شوراي مديريت بحران استان به رياست استاند

ها و وضعيت محورهاي مواصالتي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين در اين جلسه  خيز، مسيل حادثه

رسان مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اقدامات انجام  هاي امدادي و خدمات باش يگان وضعيت آماده

 .شده توسط مديران ذيربط در اين جلسه ارائه شد

رسان با توجه به شرايط  هاي خدمات ر سيستان و بلوچستان در اين جلسه اظهار داشت: همه دستگاهاستاندا

باش قرار دارند و اين  بيني هواشناسي كه تا پنجشنبه و جمعه ادامه دارد در حالت آماده موجود و پيش

 .باش تا سه روز بعد از اين موعد ادامه دارد وضعيت آماده

هاي  رسان، شركت پخش فرآورده هاي خدمات عالوه بر آمادگي دستگاه حسين مدرس خياباني گفت:

هاي مورد  ها در شهرستان نفتي، سهميه ويژه سوخت بنزين و گازوئيل را در اختيار ستاد بحران فرمانداري

 .هاي مناطق مورد نظر اختصاص يابد نظر قرار دهد. همچنين سهميه ويژه آرد براي نانوايي

هاي پشتيبان  ها، تيم پايداري خدمات در شرايط موجود و نگهداري از زيرساختوي تاكيد كرد: براي 
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هاي برق، مخابرات و آب و فاضالب در منطقه استقرار يابند. بالگردهاي امداد هوايي  براي پايداري شبكه

نيز براي نقاطي كه دسترسي سخت است در نظر گرفته شود كه بر اين اساس اورژانس هوايي با سه فروند 

باش است و هالل احمر نيز با يك فروند هليكوپتر آمادگي براي پشتيباني براي شرايط  در حالت آماده

 .اضطرار را دارد

استاندار سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: با توجه به اينكه محدوديت پرواز براي بالگردها وجود دارد اين 

رداشته شده تا بالگردها بتوانند در نقاط مرزي محدوديت در شرايط بحران فعلي تا سه و چهار روز آينده ب

رساني داشته باشند. عالوه بر اين نيروهاي نظامي و انتظامي براي  و نقاط دور از دسترس نيز خدمات

 .امدادرساني در شرايط مورد نياز آمادگي داشته باشند

 
 شود سختي انجام مي گنج به تردد در مسير رمشك به قلعه

، با اشاره كرمان وگو با خبرنگار تسنيم در ديريت بحران استان كرمان در گفتمجيد سعيدي مديركل م

هاي استان كرمان، ابراز كرد: در زمان حاضر راه مواصالتي مسدودي چه راه اصلي  به آخرين وضعيت راه

 .و يا راه فرعي در استان كرمان نداريم

ها دچار  دليل بارندگي شهرستان جيرفت بهگنج و چند راه روستايي در  وي بيان كرد: مسير رمشك به قلعه

 .شود سختي انجام مي مشكل شدند كه تردد در آنها به

مديركل مديريت بحران استانداري كرمان با اشاره به اعالم هشدار سطح قرمز هواشناسي و فعاليت سامانه 

 .باش هستند هاي استان در آماده ها و فرمانداري مونسوني در استان گفت: همه دستگاه

، اضافه كرد: فعاليت "ها بسيار قدرتمند است بيني اين سامانه بارشي براساس پيش"وي با تذكر اينكه 

 .شود و تا صبح جمعه ادامه دارد شديدتر اين سامانه از اواخر وقت امروز آغاز مي

ند، از تردد ها و هشدارها توجه داشته باش ها درخواست داريم به توصيه استاني سعيدي ادامه داد: از همه هم



   

 

 

31 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ها و نزديك شدن به  ها جداً خودداري كنند و از حضور در تفرجگاه و مسافرت غيرضرور و تردد در جاده

اي صعود به ارتفاعات به  بيني صاعقه و تندبادهاي لحظه ها خودداري كنند و با توجه به پيش بستر رودخانه

 .شود هيچ عنوان توصيه نمي

طوفان و گردوخاك كه از "گنج نيز با اعالم اينكه  ي فرمانداري قلعهمحمدجعفر جهانگيري معاونت عمران

هاي بخش  اظهار داشت: اين طوفان تمامي روستا "گنج آغاز شده است همچنان ادامه دارد ديروز در قلعه

هاي درختان خرماي باغات  موجب ريزش خوشه  گنج را درنورديد و دادخداي قلعه مركزي و بخش چاه

 .كشاورزان شد

شدت كاهش پيدا كرده و امكان عبور و مرور در  با اشاره به اينكه ميدان ديد در اين شهرستان به وي

گنج به  گنج به كهنوج و قلعه هاي ارتباطي قلعه سختي ميسر شده است، گفت: در مسير ساعات طوفان به

 .دادخدا در زمان حاضر هوا صاف اعالم شده است رمشك و چاه

هاي اطراف آن گزارش  گنج ادامه داد: ديشب در رمشك و روستا ي قلعهمعاونت عمراني فرماندار

 .هاي فصلي در اين شهر شد بارندگي نسبتاً شديدي را داشتيم كه موجب جاري شدن رودخانه

گنج، خاطرنشان  ها در مسير رمشك به قلعه پردل رئيسي، شهردار رمشك نيز با اشاره به طغيان رودخانه

هاي روستايي در اين شهر شده است كه تالش براي بازگشايي  موجب انسداد جادهها  كرد: طغيان رودخانه

 .مسير ادامه دارد

هاي اطراف از توابع بخش  ديشب بارندگي نسبتاً شديدي را در شهر رمشك و روستا"وي با بيان اينكه 

، گفت: "ود نداردگنج داشتيم اما مشكلي در ارتباط با قطعي آب، برق و تلفن فعالً وج دادخداي قلعه چاه

طوفان عصر ديروز تا صبح امروز در اين منطقه ادامه داشت كه بر اثر وزش باد و طوفان خطوط تلفن ثابت 

هاي مخابرات اين مشكل رفع شده و خطوط  در اين منطقه بيش از يك ساعت قطع بود كه با تالش نيرو

 .تلفن وصل شده است
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 فعاليت سامانه بارشي مونسون تا جمعه در كرمان فعال است

وگو با خبرنگار تسنيم در كرمان،  كل هواشناسي استان كرمان در گفت بيني اداره حميده حبيبي رئيس پيش

بيني بارش در اكثر مناطق استان كرمان  به آخرين وضعيت جوي استان كرمان اعالم كرد: پيشبا اشاره 

 .شود مي

وي با ابراز اينكه شرايط هشدار قرمز هواشناسي در سطح استان اعالم شده است، گفت: چند روزي است 

ت مرتب انجام صور هاي الزم از شرايط جوي استان به رساني كه مرتباً هشدارهاي جوي صادر و اطالع

 .شده است

تحت تأثير سامانه بارشي مونسون "كل هواشناسي استان كرمان با يادآوري اينكه  بيني اداره رئيس پيش

شود كه افزايش ابر را داشته  بيني مي ، افزود: شرايط جوي به همان صورت باقي است و پيش"هستيم

 .باشيم
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بيني شده است، ادامه داد: وزش تندبادهاي  برق پيش هاي رگباري همراه با رعد و وي با بيان اينكه بارش

اي همراه با خيزش گردوخاك را داريم و اين شرايط امروز بيشتر مناطق استان كرمان را در بر  لحظه

 .خواهد گرفت

هاي  روزهاي قبل هم در بسياري از مناطق جنوب و جنوب غرب استان بارش"حبيبي با تصريح به اينكه 

فردا هم رگبار و رعد و  ، گفت: براي امروز، فردا و پس"ري شدن سيالب شده بودرگباري منجر به جا

 .برق در اكثر مناطق استان دور از انتظار نيست

شود، اضافه  بيني مي ها براي نيمه غربي استان پيش وي با اعالم اينكه روز چهارشنبه و پنجشنبه شدت بارش

 .كرمان حاكم است كرد: اين شرايط جوي تا روز جمعه در سطح استان

اي، طوفان، بارش  كل هواشناسي استان كرمان از احتمال وقوع تندبادهاي لحظه بيني اداره رئيس پيش

هاي عزيز از  استاني شود هم تگرگ و احتمال برخورد صاعقه در ارتفاعات نيز خبر داد و گفت: توصيه مي

 .صعود به ارتفاعات جداً خودداري كنند

وگو با خبرنگار تسنيم، با اشاره به  داشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان نيز در گفتمحسن باروني معاون به

شنبه چهارم مردادماه ميزان  وقوع پديده گردوغبار در سطح استان و شهر كرمان اظهار داشت: امروز سه

 .گردوغبار در استان كرمان مقداري از حد مجاز گذشته است

شود كودكان، افراد سالمندان، زنان باردار و افرادي كه داراي  وي با هشدار نسبت به اينكه توصيه مي

اي و قلبي هستند از حضور در اماكن و فضاهاي باز خودداري كنند، گفت: در صورت  هاي زمينه بيماري

 .شود حتماً از ماسك و يا پارچه مرطوب استفاده كنند ضرورت به حضور در بيرون خانه توصيه مي

علوم پزشكي كرمان گفت: بقيه افراد هم تا زماني كه غلظت گردوغبار كاهش معاون بهداشتي دانشگاه 

پيدا كند از حضور در اماكن باز تا حد امكان خودداري كنند و در زمان حضور در هواي آزاد از دويدن 

 .شود پرهيز كنند هاي ورزشي كه منجر به افزايش تعداد تنفس مي و فعاليت
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 بارش سنگين باران و تگرگ در منطقه كوهشاه/ خسارت به باغات و محصوالت كشاورزي 

و از شب گذشته فعاليت  سامانه بارشي مونسون در استان هرمزگان فعاليت خود را از روز شنبه آغاز كرد

 .ويژه در مناطق شمالي استان تشديد شده است اين سامانه در استان به

همراه تگرگ دهستان كوهشاه را تحت  هاي سنگين به آباد از شب گذشته بارش طبق گفته فرماندار حاجي

 .تأثير قرار داده است

توجهي  جاري شد و خسارت قابل هاي شديد باران و تگرگ سيالب در مناطق مختلف بعد از وقوع بارش

 .به محصوالت كشاورزي اين منطقه وارد كرد

هاي  در شهرستان ميناب هم براي حفظ آمادگي و افزايش سطح ذخيره آب و كنترل سيالب دريچه

مترمكعب بر ثانيه آب از اين سد شرايط براي مهار  100تحتاني سد استقالل بازگشايي شد تا با خروج 
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 .يا شودسيالب احتمالي مه

تواند  دست سد در حال انجام است كه مي همچنين احداث دايكت حفاظتي در اين شهرستان در پايين

 .كمك شاياني به جلوگيري از ورود سيالب به روستاها كند

وگو با  شب گذشته از بشاگرد خبر رسيد دو كودك در سيالب غرق شدند كه بخشدار گوهران در گفت

ها برشمرد و  ر، غرق شدن آنان در گودال آب را عامل اصلي اين فوتيتسنيم ضمن تأييد فوت دو نف

گفت: در آن ساعات اصالً بارش و بارندگي در بشاگرد رخ نداده بود و جان باختن كودكان در سيالب 

 .شايعه است

هواشناسي استان باالترين سطح هشدار را صادر و اعالم كرده است مردم طي روزهاي دوشنبه تا جمعه از 

 .هاي فصلي پرهيز كنند و به ارتفاعات نزديك نشوند ارگيري در حاشيه رودخانهقر

متر بارندگي در برخي مناطق  ميلي 80بيني كرده است: با فعاليت سامانه مونسون بيش از  اين سازمان پيش

 .ودهاي فصلي و جاري شدن سيالب در انتظار خواهد ب سبب آن طغيان رودخانه استان را شاهد باشيم كه به

رغم تمامي هشدارها، سيل جان دو كودك را در هرمزگان گرفت و ذاكري، بخشدار  در همين حال علي

ساله از روستاي پوسمن بخش  14و  8گوهران در اين زمينه گفت: متأسفانه غروب امروز دو دختربچه 

 .دهند ست ميشوند و جان خود را از د گوهران بشاگرد در پي ورود به رودخانه فصلي دچار عمق آب مي

ها  هشدارهاي جدي به مردم مناطق مختلف براي جلوگيري از ورود كودكان و نوجوانان به حريم رودخانه

 .خواهيم از امشب تا پايان هفته بيش از پيش مراقب باشند ها داده شده است و از مردم مي و ماندآب

 
 رفتسامانه بارشي مونسون تا امشب تمام مناطق هرمزگان را فرا خواهد گ

خبرگزاري  وگو با خبرنگار مديركل مديريت بحران استانداري هرمزگان در گفت  زاده مهرداد حسن

در بندرعباس با اعالم تشديد فعاليت سامانه بارشي مونسون از ظهر امروز اظهار داشت: اين سامانه  تسنيم

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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رسد و در نهايت تا شب  گيرد سپس به مركز و شمال استان مي تدريج شرق استان را در بر مي امروز ابتدا به

 .سراسر هرمزگان را در بر خواهد گرفت

آسا همراه با  هاي رگباري و سيل رود وقوع بارش وي اضافه كرد: در پي استقرار اين سامانه انتظار مي

 .ر جزاير را شاهد باشيماحتمال تگرگ و صاعقه در اكثر مناطق استان حتي د

ها اكنون در جاسك آغاز شده است و تا شب  مديركل مديريت بحران استانداري هرمزگان گفت: بارش

در نواحي مختلف استان شاهد بارش خواهيم بود لذا نياز است مردم شريف استان از ورود به حاشيه 

 .م هشدارهاي قبلي را رعايت كنندهاي فصلي و صعود به ارتفاعات جداً خودداري كنند و تما رودخانه

رسان و امدادي، فرمانداران، بخشداران و دهياران در  هاي خدمات وي تصريح كرد: تمام دستگاه

 .اي اقدامات الزم را انجام دهند باش كامل هستند تا در صورت وقوع هر حادثه آماده

م كرده مردم طي روزهاي دوشنبه به گزارش تسنيم، هواشناسي استان باالترين سطح هشدار را صادر و اعال

 .هاي فصلي پرهيز كنند و به ارتفاعات نزديك نشوند تا جمعه از قرارگيري در حاشيه رودخانه

متر بارندگي در برخي مناطق  ميلي 80بيني كرده است: با فعاليت سامانه مونسون بيش از  اين سازمان پيش

 .هاي فصلي و جاري شدن سيالب در انتظار خواهد بود سبب آن طغيان رودخانه استان را شاهد باشيم كه به

 
 فعاليت در بنادر مسافري و تجاري شرق هرمزگان تا بهبود شرايط جوي ممنوع شد

حميدرضا محمدحسيني تختي مدير بنادر و دريانوردي شهيد باهنر و شرق هرمزگان صبح امروز با اشاره به 

مال وقوع طوفان و نيز اقدامات پيشگيرانه در مواجهه با باش كليه واحدهاي اين مديريت در پي احت  آماده

كل هواشناسي استان و ستاد مديريت بحران  حوادث احتمالي افزود: با هشدار سطح نارنجي از سوي اداره

كل مبني بر طوفاني شدن و وقوع سيالب در منطقه، كليه بنادر تابعه فعاليت خود را تا عادي شدن  اداره

 .محدود و در برخي ساعات ممنوع خواهند كردصورت  شرايط جوي به
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اين مقام مسئول افزود: بنادر شرق هرمزگان براي جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي ناشي از وقوع 

ترين زمان ممكن اقدامات  باش كامل است تا در صورت وقوع حوادث در كوتاه طوفان در منطقه در آماده

 .الزم را به انجام رساند

هاي مسافري بنادر از جمله بندر شهيد  دريانوردي شهيد باهنر و شرق هرمزگان بيان كرد: فعاليت مدير بنادر و

توانند با  وهوايي تعطيل خواهد شد و هموطنان مي حقاني و هرمز در شرايط ناپايدار تا بهبود اوضاع آب

 .تان اطالع حاصل نماينداز وضعيت تردد شناورهاي مسافري در مركز اس 3111ارتباطات با سامانه تلفن گويا 

طور  رساني در زمينه رعايت نكات ايمني و اخطاريه هواشناسي به محمدحسيني تختي عنوان كرد: اطالع

 .شود كامل ارائه شده است و طي روزهاي آينده از ترددهاي دريايي جلوگيري و يا با احتياط كامل انجام مي

متخذه در بندر باهنر نيز گفت: اقداماتي از قبيل چيدمان شده و تصميمات  وي با اشاره به تمهيدات انديشيده

هاي حفاظت،  نشاني بنادر، آمادگي يگان هاي آتش مناسب تجهيزات بندري، آمادگي كامل ايستگاه

 .ها ابالغ شده است جلسه به تمامي بخش هماهنگي و ارتباط با ستادهاي مديريت بحران در قالب صورت

كل هواشناسي با ورود سامانه بارشي به استان هرمزگان تا اواخر هفته،  ادارهبه گزارش تسنيم، طبق اخطاريه 

 .ها دور از انتظار نيست احتمال طوفان شديد و سيالبي شدن رودخانه

 
 هاي خليج فارس شدن آب هاي قشم در پي متالطم تعطيلي اسكله

تسنيم ابراز كرد: ما با وگويي كوتاه با خبرنگار  سعيد رنجبر مدير هواشناسي هرمزگان نيز در گفت

هاي هواشناسي خود را در اختيار اين  هماهنگي و همكاري كه با سازمان بنادر و دريانوردي داريم تحليل

 .ايم دهيم و هشدارهاي الزم را در باب سفرهاي دريايي طي روزهاي آتي داده سازمان قرار داده و مي

و توجه به هشدارها در صورت وقوع   ها دستورالعملها و مردم با رعايت  وي اظهار اميدواري كرد دستگاه

 .خطرات احتمالي بتوانند با كمترين چالش از روزهاي آينده گذر كنند
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ديرستاني رئيس اداره هواشناسي قشم نيز كه اداره تحت مديريتش در حوزه  همچنين محمد كاملي

ا گفت: وزش بادهاي شديد جنوب هواشناسي دريايي نيز داراي ابزار و تجهيزات الزم است، در اين راست

شرقي در مناطق دريايي و پيراموني جزاير جنوبي بندرعباس از جمله قشم، ابوموسي، هرمز و هنگام و 

 .الرك سبب مواج شدن دريا و اختالل در ترددهاي دريايي خواهد شد

بيني  اي پيش تندباد لحظه نيز با تأثير سامانه بارشي، رگبار باران و رعدوبرق و وي اضافه كرد: در اين مناطق 

 .رساني و مديريت شرايط، از بروز خسارات جلوگيري كنيم رود بتوانيم با اطالع شود كه انتظار مي مي

 ريز ثبت شد هاي موسمي در فارس و اعالم هشدار به كشاورزان؛ بيشترين ميزان باران در ني تشديد بارش

هاي موسمي همراه با تندبادهاي موقتي و سيالبي از  از شيراز، تشديد بارش خبرگزاري تسنيم به گزارش

ساعته 24ها در  ابتدا تا هفتم مردادماه از سوي هواشناسي استان فارس اعالم شد كه براساس آن ميزان بارش

 . متر ثبت شده است دهم ميلي3گذشته در كل استان 

ريز با  ساعته گذشته مربوط به شهرستان ني24ش تحليلي هواشناسي بيشترين ميزان بارندگي براساس گزار

دهم 2آباد داراب با  متر و ايستگاه حسن متر، فورگ داراب با يك ميلي ميلي 1,6متر، استهبان با  ميلي 3

 . ها هنوز خسارتي نداشته است متر بوده است كه البته اين بارش ميلي

باش تمامي نيروهاي امدادي و بحران در كل استان فارس  نبال هشدار سطح قرمز و آمادهد با اين حال به

رساني جديد هشداري به فعاالن بخش كشاورزي داده و  مدت يك هفته، هواشناسي استان در اطالع به

 .مخاطرات احتمالي ناشي از اين سامانه بارشي را مطرح كرده است

برق همراه با وزش باد شديد و بارش تگرگ ممكن است بيني رگبار و رعدو براساس اين پيش

هايي به بخش كشاورزي وارد كند و اين سامانه در نيمه جنوبي، نيمه غربي و مناطق مركزي بيش  خسارت

 .از ديگر نقاط فعال خواهد بود

برداران بخش كشاورزي  در همين راستا رئيس اداره مديريت بحران جهاد كشاورزي فارس از بهره

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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ست كرد كه با حضور فيزيكي و رعايت اصول مراقبتي در محدوده فعاليت كشاورزي خود نسبت درخوا

 .موقع براي كاهش خسارت مخاطرات اقدام كنند به انجام اقدامات الزم و به

گفته نادر محمودي كشاورزان در اسرع وقت نسبت به بررسي و مستحكم كردن ابنيه و تأسيسات كشاورزي  به

آالت و ادوات خود را  هاي آبياري اقدام و ماشين اي، مرغداري، دامداري و سيستم گلخانه از جمله تأسيسات

 .آوري كنند و به مناطق امن انتقال دهند آب وجود دارد جمع ها يا مناطقي كه امكان روان كه در مسيل

واست كرد كه سوخت بيني قطع احتمالي شبكه برق بر اثر طوفان و صاعقه از كشاورزان درخ وي با اشاره به پيش

مورد نياز ژنراتورهاي خود را تأمين كنند تا طي اين هفته دچار مشكل نشوند همچنين دامداران نسبت به مديريت 

 .ها و ارتفاعات خودداري كنند هاي پرخطر از جمله مسيل چراي دام خود اقدام و از تردد دام در محل

رو نيز نسبت  زي فارس گفته است كه عشاير كوچدر ادامه اين هشدار رئيس مديريت بحران جهاد كشاور

هاي خروج  به انتقال محل اسكان خود به مناطق امن اقدام كنند و زنبورداران نيز عالوه بر مسدود كردن راه

 .زنبور از كندو، كندوهاي خود را به مناطق امن منتقل كنند

رقاب حضور نداشته باشند چون عنوان در مزرعه غ  كاران در زمان صاعقه به هيچ گفته وي شلتوك به

زدگي وجود دارد و باغداران چنانچه ميوه درختاني از جمله انجير و خرما بر اثر عوامل باد،  خطر برق

آوري و معدوم كردن اقدام كنند  محض ايجاد شرايط مساعد نسبت به جمع طوفان و رگبار ريزش كرد به

 .تا محل تجمع بيماري و آفت نشود

ت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي تصريح كرده است كه در صورت بروز رئيس اداره مديري

ساعت به نزديكترين مركز  48برداران كمتر از  هر گونه خسارت براي محصوالت تحت پوشش بيمه، بهره

 .هاي خدمات بيمه كشاورزي مراجعه و اعالم خسارت كنند جهاد كشاورزي و شركت

بحران استانداري فارس هنوز خسارتي از فعاليت اين سامانه بارشي  براساس اين گزارش و تماس با ستاد

 .اعالم نشده است
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 كند بارش رگباري باران در همدان خطر بروز سيالب را تشديد مي

وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، اظهار داشت: از فردا بعد از ظهر  محمدحسن باقري شكيب در گفت

 .گيرد مي  استان را در بررگبار و رعدوبرق بيشتر مناطق شرقي 

صورت  هايي به وي افزود: در روزهاي جمعه و شنبه، در شهرستان همدان و بسياري از نقاط استان بارش

 .رگبار همراه با رعدوبرق رخ خواهد داد

هاي رگباري، احتمال بروز سيل،  بيني هواشناسي استان همدان با بيان اينكه با توجه به بارش مسئول پيش

 .آبگرفتگي معابر وجود دارد، تصريح كرد: بر اساس اين شرايط هشدار زرد صادر شده استسيالب و 

گذارد،  جاي مي هاي رگباري در مدت زمان كوتاهي بارش زيادي به باقري شكيب با تأكيد بر اينكه بارش

 .كند گفت: همين امر خطر بروز سيل و سيالب را تشديد مي

، اظهار داشت: تا روز جمعه "اهد افزايش دماي استان خواهيم بودامروز و فردا ش"وي با اعالم اينكه 

 .رسد درجه مي 38ها به  حداكثر دماي بيشتر شهرستان

تدريج دماي مناطق مختلف استان، روند  بيني هواشناسي استان همدان افزود: از روز جمعه به مسئول پيش

 .كند كاهشي طي مي

هاي بلندمدت، ميانگين دماي مرداد ماه نيم تا يك درجه  بيني شباقري شكيب با اشاره به اينكه بر اساس پي

 .شود گرمتر از نرمال خواهد بود، عنوان كرد: معموالً در نيمه دوم مرداد ماه از شدت گرما كاسته مي

ساعت گذشته اشاره كرد و گفت: در اين مدت اسدآباد با حداكثر  24وي به وضعيت دماي استان در  

ترين  عنوان خنك درجه به 13وان گرمترين نقطه استان و بهار با حداقل دماي عن درجه به 35دماي 

 .شهرستان استان گزارش شده است

 14و  33بيني هواشناسي استان همدان افزود: در اين مدت دماي شهرستان همدان نيز بين  مسئول پيش

 .گراد در نوسان بوده است درجه سانتي
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گراد و در روز  درجه سانتي 35راي فردا حداكثر دماي همدان به شود ب بيني مي باقري شكيب گفت: پيش

 .درجه برسد 37پنجشنبه به 
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 چرا؛ آب يو حكمران تيرياز منظر مد هياروم اچهيوان با در اچهيدر تيوضع سهيمقا

 05/05/1401روزنامه آفتاب يزد مورخ  - نتوانست؟ رانيتوانست ا هيترك

 

 نتوانست؟ رانيتوانست ا هيترك چرا

  وارد   رانيا   كريپ   بر   هياروم   اچهيدر   شدن   خشك   درد   كه   است   ها مدت  : الشعراء   شوق   گانهي   _   زدي   آفتاب

  . است   كرده   بلند   را   ستيز   طيمح   دوستداران   از   ياريبس   اديفر   و   شده 

  گردن   به   را   هياروم   اچهيدر   مشكل    ديبا   كه   هستند   اعتقاد   نيا   بر   افراد   از   يهنوزبرخ   گريد   يسو   از

  بايتقر   كه   يصورت   در. كنند   قلمداد   ييهوا   و   آب   طيشرا   را   آن   شدن   خشك   ليدل   و   ندازنديب   عتيطب 

  زده   رقم   اچهيدر   نيا   يبرا   را   يطيشرا   نيچن   موجود   يها يتيمسئول يب   و   ها تيريمد   سوء   كه   ميدان يم   همه 

  ريغ   يها يساز   سد   به   توان يم   خصوص   نيا   در   مثال   يبرا. است   ساخته   ليتبد   آب يب   يريكو   به   را   آن   و 

  ها ترك   عملكرد   و   سهيمقا   هيترك   وان   اچهيدر   با   را   اچهيدر   نيا   يبرخ   گريد   يسو   رد . كرد   اشاره   ياصول 

  وان   استان   در   و   يغرب   جانيآذربا   استان   يگيهمسا   در   وان   اچهيدر. كنند يم   نيتحس   آن   خصوص   در   را 

  دهيد   آن   در   مرگ   از   ينشان   كه   دارد   قرار   وان   اچهيدر   ه،ياروم   اچهيدر   يگيهمسا   در   دارد   قرار   هيترك 

  فراهم   را   دو   نيا   سهيمقا   يفضا   هياروم   اچهيدر   به   آن   يكينزد   و   اچهيدر   نيا   يسرزندگ   و   شود ينم 

  و   است   يهمگان   فهيوظ   كي   هياروم   اچهيدر   نجات   همچنان   كه   است   روشن   ما   همه   يبرا  . كند يم 

  . باشد   نيآفر   خطر   اريبس   تواند يم   آن   به   يتوجه يب 

 

 هياروم   اچهيدر   با   هيترك   وان   اچهيدر   سهيمقا

  يولوژيب   استاد   كي   راهكارها   و   ها چالش   ه،ياروم   اچهيدر   يالملل نيب   شيهما   در   شيپ   سال   نيچند

  مشكل   يحت   ستين   رانيا   مشكل   ه،ياروم   اچهيدر   مشكل  : گفت   هيترك   وان   شهر   ليوزي   دانشگاه 

  ينسلها   به   ييپاسخگو   در   را   ما   فهيوظ   نيا   و   باشد يم   ايدن   كل   به   متعلق   بلكه   ستين   هم   منطقه   يكشورها 
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  و   است   رينظ يب   تاالب   نيا   در   موجود   يها ييبايز  : افزود   اوزگوكجه   يفوز   دكتر . كند يم   تر نيسنگ   ندهيآ 

  يمكاره   رانيا   با   دارند   فهيوظ   ايدن   متخصصان   همه   رو   نيا   از. باشد يم   نهفته   آن   در   يانيپا يب   ثروت 

  در   ترك   شناس   ستيز   نيا . ميا   هيهمسا   كه   ما   كشور   مخصوصاً   گردد   حل   اچهيدر   نيا   مشكل   تا   ندينما 

  به   توجه   با   بلكه   است   نشده   هياروم   اچهيدر   شدن   خشك   لعام   آب   ريتبخ   صرفاً   كه   كرد   ديتاك   ادامه 

  يبرا   لذا  . است   كرده   يشتريب   استفاده   ينيرزميز   منابع   از   يكشاورز   بخش   منطقه،   در   موجود   يلخشكسا 

  برداشت   كه   چرا   شود   متوقف   ديبا   يورزكشا   مجاز   ريغ   يها چاه   حفر   ينيزم   ريز   آب   منابع   تيريمد 

  به   اچهيدر   از   شور   آب   انتقال   باعث   بلكه   دهد يم   كاهش   را   ينيزم   ريز   يها آب   تنها   نه   آب   هيرو يب 

  يو . است   اچهيدر   شدن   كخش   از   شتريب   اريبس   يكشاورز   و   ستمياكوس   به   لطماتش   كه   گردد يم   ها چاه 

  نيا   به   است   دهينكش   چالش   به   را   هيترك   وان،   اچهيدر   شدن   خشك   نام   به   يا مقوله   نونكتا   ر: اگافزود 

  و   يجد   طور   به   نكه،يا   اول. ميكن   حفظ   را   وان   اچهيدر   راهكار   چند   با   ميا توانسته   ما   كه   است   علت 

  كه   بوده   نيا   ما   دوم   كار . ميا   كرده   تيريمد   را   وان   اچهيدر   اطراف   و   هيحاش   آب   يها چاه   ياتيعمل 

: افزود   يا هيترك   دانشگاه   استاد   نيا  . ميكن يم   يريجلوگ   آب   حد   از   شيب   و   ميكرد   كنترل   را   يساز سد 

  آن   و   شود   توجه   بدان   آب   منابع   تيريمد   در   ديبا   كه   دارد   وجود   آب   يرو   هدر   درباره   هم   نكته   كي 

  هدر   آب   يول   رود يم   هدر   به   ها اچهيدر   زيآبخ   حوضه در   آب   يا مالحظه   قابل   مقدار   همواره   كه   نيا 

  از   بعضاً   بلكه   ستين   اچهيدر   به   يمنته   يها ررودخانهيمس   اي   و   ها سد   پشت   شده   ريتبخ   آب   همان   الزاماً   رفته 

  . گردد يم   انباشت   آنجا   در   و   گشته   منتقل   گريد   تاالب   كي   به   ينيزم   ريز   يراهها   قيطر 

 

 اچهيدر   دو   نيا   يها تفاوت 

  كامال   سهيمقا   نيا   دگاهيد   كي   از  «   : گفت   زدي   بآفتا   به   باره   نيا   در   آب   حوزه   پژوهشگر   يخلق   ناصر

  كي   از   بايتقر   اچهيدر   دو   ني. ااست   درست   سهيمقا   نيا   گريد   يدگاهيد   از   و   باشد   تناقض   پر   است   ممكن 
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  انسان   كي   عنوان   به   متاسفانه. رندندا   قرار   گريكدي   از   زين   ياديز   فاصله   در   و   هستند   برخوردار   وسعت 

  در   شده   خشك   هياروم   اچهيدر   كه   است   كننده ناراحت   اريبس   من   يبرا   عرصه   نيا   متخصص   يرانيا 

  سهيمقا   يليخ   ميتوان ينم   ما   يعلم   نظر   نقطه   از. است   برآب   اريبس   آن   يكينزد   در   وان   اچهيدر   كه   يصورت 

  وان   با   هياروم   اچهيدر   آب   تيفيآب،ك   تيفيك   نظر   از   اصوال   و   ميبده   انجام   اچهيدر   دو   نيا   نيب   يدرست 

  متر176   حدود   يعمق   يدارا   حداكثر   وان   اچهيدر   كه   ميريبگ   نظر   در   ديبا   را   نيا   نيهمچن. كند يم   فرق 

  باهم   اچهيدر   دو   نيا   كياكولوژ   تراز. است   متر   17   تا   16   هياروم   اچهيدر   عمق   تاينها   كه   يصورت   در   است 

  است   ييها اوتتف   يدارا   اما   دارد   ييها شباهت   هم   با   اگرچه   ييهوا   و   آب   ميرژ   نيهمچن   و   است   متفاوت 

  از   يسر   كي   زين   يشناس   نيزم   نظر   نقطه   از. است   برخوردار   يشتريب   نسبتا   يبارندگ   از   وان   اچهيدر   و 

  در   يفراوان   يها يبارندگ   مدت   يطوالن   در   بسا   چه   ما. ادارند   گريكدي   با   اچهيدر   دو   نيا   ييها تفاوت 

  از   است   افتاده   اتفاق   هياروم   اچهيدر   در   االن   كه   يزيچ   نيا. ميا   داشته   هياروم   اچهيدر   زيآبخ   حوزه 

  نيا   در   ما   وگرنه. ميا   آورده   وجود   به   سال   ها ده   يط   آب   يحكمران   در   كه   شود يم   يناش   يمشكالت 

  نييپا   يبارندگ   متوسط   االن   و   ميا داشته   ها سال   از   يبرخ   در   زين   ييباال   اريبس   يها يبارندگ   زيآبخ   حوزه 

  نيا   از   مينتوانست   متاسفانه   ميا تهداش   حوزه   نيا   در   يخوب   يها يبارندگ   كه   يزمان   در   اما. است   آمده 

  را   يمختلف   يها چاه   هزار   ها ده   ما. ميكن   هياروم   اچهيدر   به   يكمك   و   استفاده   يعيطب   و   يدخدادا   امكانات 

. ميكرد يم   را   كار   نيا   دينبا   كه   ميا داده   مجوز   و   پروانه   هياروم   اچهيدر   زيآبخ   حوزه   در   يكشاورز   يبرا 

  در   يدكتر   يآقا   كي   يزمان   كي  . مينيبب   هياروم   اچهيدر   بعد   و   هياروم   زيآبر   حوزه   در   را   مشكل   ديبا   ما

  اچهيدر   نيا   بلكه   است   خودش   به   متعلق   هياروم   اچهيدر   كه   كند   فكر   دينبا   رانيا   كه   گفت يم   هيترك 

  حفر   اجازه   ما   كه   است   سال   يها سال   كه   بود   كرده   نظر   اظهار   شانيا . است   جهان   تمام   به   متعلق   يعيطب 

  ورود   شدن   مسدود   به   منجر   كه   ييها يسدساز   از   و   ميا نداده   را   وان   حوزه   در   يكشاورز   يها چاه 

  »  . ميا   نكرده   را   ها كار   نيا   ما   اما   ميا كرده   يريجلوگ   شدت   به   شود   انو   اچهيدر   درون   به   يسطح   يها آب 
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 راهكارها

  ياديز   تعداد   م،يداد   رييتغ   زين   را   كشت   يالگو   م،يكرد   مسدود   را   اچهيدر   به   آب   ورود   ما «  : داد   ادامه   يو

  شكل   حوزه   نيا   در   مجاز   ريغ   يها چاه   ياديز   تعداد   آن   بر   عالوه   و   ميا داده   يقانون   مجوز   را   ها چاه 

  چكسيه   اصوال   رايز   داند ينم   دارد،   كه   ييادعا   رغم   يعل   روين   وزارت   زين   را   آن   آمار   كه   گرفتند 

  زين   آن   مقصر   كه   ها استيس   نيا   از   يا مجموعه. باشد   داشته   را   مجاز   ريغ   يها هچا   تعداد   آمار   تواند ينم 

  رييتغ   يمصرف   يالگوها   است   شده   باعث   داشته   ريتقص   زين   يكشاورز   جهاد   بلكه   نبوده   روين   وزارت   فقط 

  ارائه   يمختلف   يها راهكار   هياروم   اچهيدر   اءياح   يبرا   االن. رديبگ   صورت   دينبا   كه   ييها كشت   و   كند   دايپ 

  يها چاه   يريآبگ   ديبا   كه   كه   شود يم   ادعا   مثال   يبرا. است   قبول   مورد   يعلم   صورت   به   كه   شود يم 

  يحكمران   ايآ. هستند   ها راهكار   از   يبخش   ها نيا. كند   دايپ   رييتغ   مصرف   يالگو   اي   و   شود   كم   اريبس   مجاز 

  يزمان   كي   در   نكهيا   ليدل   به   ريخ   مسلما   بدهد؟   را   مجاز   يها چاه   يخاموش   فرمان   تواند يم   كشور   آب 

  يها سد   از   يساز رها   رياخ   سال   دو   در   يطرف   از  . است   شده   داده   كشاورزان   از   ياريبس   به   ييمجوزها 

  ها سد   پشت   را   ها آب   نيا   چرا   ستين   كاشت   فصل   كه   يفصل   در   است   هنگرفت   صورت   مهاباد   و   بوكان 
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. شود يم   صحبت   ارس   از   هياروم   اچهيدر   يطيمح   ستيز   آبه   حق   از   كه   شنوم يم   بعضا   من   د؟يا   داشته   نگه 

  پس   است   يسدساز   حال   در   هيترك   ارس   سد   باالدست   االن   نيهم   و   است   مشكل   دچار   خود   ارس   اما

  از   را   آب   و   ميا هكرد   درست   ينيرزميز   ونلت   ميا آمده   ما   گريد   طرف   از. است   يمنتف   زين   راه   نيا 

 . ديرس   نخواهد   يا جهينت   به   و   است   عبث   زين   كار   نيا   اما   ميده   انتقال   ميخواه يم   الوند   شرق   ارتفاعات 

  ميگو يم   من   نه؟   اي   تهس   ريپذ   امكان   كلمه   يواقع   يمعنا   به   اياح   اصال   حاضر   حال   در   االن   ديد   ديبا   حال 

  فرض   ما   اگر   يحت   كه   است   اديز   آنقدر   هياروم   زيآبخ   حوزه   در   سال   ها ده   يط   متاسفانه   بيتخر   زانيم 

  ميتون ينم   ها يزود   نيا   به   ما   كند   رييتغ   و   دهد   اجازه   كشور   آب   يحكمران   در   موجود   يساختارها   ميكن 

  يالگوها   شوندو   خاموش   ها چاه   تمام   اگر   يحت  . ميبرس   هياروم   اچهيدر   يمتر   1274   كياكولوژ   تراز   به 

  نيا   به   هك   ميدار   ازين   خالص   بآ   مكعب   ارديليم   مين   و   3   تا   3   حدود   حداقل   ما   شود   تيرعا   كامال   كشت 

  نيچن   شدن   ادهيپ   اجازه   كشور   طيشرا   ايآ   م؟يدار   را   يآب   نيچن   نيتام   توان   ما   ايآ   شود   ختهير   اچهيدر 

  » دهند؟ يم   را   ييراهكارها 

 

 آب   يحكمران

  حوزه   از   صحبت   يوقت   ما    «  : گفت   زدي   آفتاب   به   باره   نيا   در   زين   ستيز   طيمح   كارشناس   رزادهيام   مسعود

  تيوضع   كه   نديگو يم   معموال   ميده   قرار   يابيارز   مورد   را   آن   ميخواه يم   و   ميكن يم   آب   يحكمران 

. است   تيريمد   نما   تمام   نهيآ   ستا   آب   يها انيشر   مخزن   كه   يخارج   و   يداخل   يها اچهيدر   اي   و   ها تاالب 

  اچهيدر   هنوز   كه   شود يم   دهيد   اگر. شود يم   مشخص   آب   يحكمران   كارنامه   ها،   آن   به   كردن   نگاه   با   لذا

  دل   كه   ميكن   فيتعر   يا هيهمسا   از   ميبخواه   آنكه   بدون   نيقي   به   قطع   است   آب   پر   و   سرپا   هيترك   وان 

. است   آب   پر   اچهيدر   كه   دارند   درست   يحكمران   نظام   كي   هيقض   پشت   ها آن   يول   ميندار   آن   از   يخوش 

  به   جهتو   و   رديگ يم   شكل   يستيز   طيمح   ونيكنوانس   كي   آن   در   كه   است   جهان   كشور   نياول   رانيا
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  و   است   زيخ   تاالب   كشور   كي   رانيا   گريد   يسو   از. كند يم   دايپ   يجهان   جنبه   كي   آن   در   ها تاالب 

  دهه   از   بعد   ما. ابودند   زيانگ   رتيح   اريبس   يستمياكوس   لحاظ   از   كه   است   داشته   را   ها تاالب   از   يا مجموعه 

  وجود   كشور   شمال   در   كه   ييها تاالب   بلكه   يگاوخون   تاالب   تنها   نه   كه   ميديرس   يا نقطه   به   االن   ما   40 

  با   مردم   كه   دارد   يشتريب   نمود   جهت   نيا   از   هياروم   اچهيدر   جعهفا   اندو   رفته   شدن   خشك   سمت   به   دارند 

  نيبزرگتر   اچهيدر   نياد. كردن   دايپ   آن   به   يدلبستگ   ينوع   و   دارند   يشتريب   تييآشنا   هياروم   اچهيدر 

  سلسله   هياروم   اچهيدر   اما. است   زيانگ   رقت   اريبس   آن   نشد   خشك   االن   و   است   بوده   رانيا   يداخل   اچهيدر 

  غلط   يحكمران   شاهد   ما   كشور   نقطه   به   نقطه   در   يعني. است   شده   خشك   رانيا   در   كه   تاس   ييها تاالب 

  ميبده   نمره   كشور   در   آب   يحكمران   به   ميخواهب   اگر   ما   لذا  . شود يم   دهيد   آن   نمود   و   ميهست   آب 

  فرونشست   دچار   زين   ها دشت   بلكه   اند شده   خشك   ها تاالب   تنها   نه   رايز   ميبده   ينييپا   اريبس   نمره   ميمجبور 

  »  . اند   رفته   نيب   از   زين   يممه   اريبس   يرودها   و   ميا داده   دست   از   را   ها چشمه   اند،   شده 

 

 نجها   يها كشور   انيم   در   رتبه   نيتر نييپا 

  يابيرد   ميتوان يم   را   آب   يحكمران   ضعف   نقاط   ما   يآب   يها كرهيپ   يتمام   در    «  : كرد   حيتصر   ادامه   در   يو

  يعيطب   يها آبراه   اند داده   اجازه   كه   است   معنا   نيبد   است   سالم   اچهيدر   كي   كه   مينيب يم   يوقت   ما. ميكن 

  البته. رفت   خواهند   نيب   از   ها اچهيدر   نيقي   به   قطع   و   ميا نكرده   ما   را   كار   نيا   اما   بمانند   برقرار   اچهيدر 

  نيالنهر   نيب   و   فرات   و   دجله   زيآبر   حوزه   در   نكهيا   كما   ستندين   دوست   عتيطب   يها انسان   چندان   ها ترك 

  در   ما. اروند   شيپ   شدن   خشك   سمت   به   فرات   و   دجله   شدند   باعث   متعدد   يها يسدساز   با   ها ترك 

  يعيطب   آبه   حق   تاالب   كي   كه   دهند   اجازه   كه   اند دهيرس   تيعقالن   از   يحد   به   خودشان   كشور   داخل 

  يها كشور   انيم   در   رتبه   نيتر نييپا   در   هوا   و   جنگل   آب،   يحكمران   حوزه   در   ما  . دكن   افتيدر   را   خود 

  »  . باشد   كرده   عمل   ما   يبد   به   كه   داشته   وجود   يكشور   كنم ينم   فكر   من   و   ميا ستادهيا   جهان 
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 دادندن   انجام   را   ما   اشتباهات   ها ترك

  نيا   كه   يكسان   از   يكي    «  : گفت   زدي   آفتاب   به   باره   نيا   در   ستيز   طيمح   كارشناس   كهرم   لياسماع

  اثر   در   هياروم   اچهيدر   گفتند يم   كه   يكسان   مقابل   در   من   حرف   و   بودم   بنده   كرد   مطرح   را   موضوع 

  70   حدود   باهم   هيترك   و   وان   يها اچهيدر   گفتم يم   من   كه   بود   نيا   شده   خشك   نيمز   رهك   يگرما 

  اچهيدر   يول   باشد   سرحال   زانيم   نيا   در   وان   اچهيدر   كه   است   ممكن   چطور   لذا. دارند   فاصله   لومتريك 

  ما   گفتند   ها ترك   و   شد   برگزار   هيترك   در   يكنفرانس   كي   است   ادمي   من. است   رفته   نيب   از   كل   به   هياروم 

  وان   مواظب   ما   بلكه   ميكن   خشك   را   وان   كه   ميده ينم   انجام   را   كردند   انيرانيا   كه   ياشتباه   وقت   چيه 

  كي. داشت   آب   مكعب   ارديليم   37   حدود   و   داشت   وسعت   هياروم   اچهيدر   مربع   لومتريك   50. ميهست 

  از   من   را   اچهيدر   نيا   يهردو   كردم؛   گذر   مايهواپ   با   اچهيدر   نيا   يدو   هر   يرو   از   يسفر   در   بنده   يزمان 

  اچهيدر   درصد   5   فقط   نديگو يم   االن   كه   يطور   به   نبودند   سهيقام   قابل   گريكدي   با   اصال   و   دميد   باال 

  را   آن   ها ترك   كه   ميداد   انجام   را   ياشتباهات   ما   نيبنابرا. است   شده   خشك   آن   هيبق   و   دارد   آب   هياروم 

  اچهيدر   اطراف   چاه   هزار   70   يباال. است   مانده   يباق   آب   از   رپ   و   سرحال   هيترك   وان   و   نشدند   مرتكب 

  به   نييپا   از   اچهيدر   آب   يعني. كند يم   حفظ   را   اچهيدر   آب   اسفنج   مانند   چاه   و   است   شده   حفر   هياروم 

  بود   هياروم   اچهيدر   آبه   حق   كه   يآب. خورند يم   زراعت   درد   به   صرفا   ها چاه   نيا   و   است   شده   دهيكش   باال 

  به   كه   يا رودخانه   14   يرو   كه   ييسدها   تعداد   گريد   يسو   از. گرفت   قرار   دامدار   و   كشاورز   سفره   در 

  حوزه   نكهيا   با. است   كرده   خارج   هياروم   اچهيدر   از   را   آب   هم   است   شده   ساخته   زدير يم   هياروم   اچهيدر 

  يخشكسال   زمان   در   كه   بود   نيا   ميكرد   ما   كه   يكار   اما. است   رانيا   آبدار   حوزه   نيدوم   هياروم   اچهيدر 

  كشت   ريز   سطح   يوقت. ميداد   شيافزا   ربراب   دو   به   هياروم   اچهيدر   حوزه   در   را   ركشتيز   سطح   زانيم 

  700   از   شيب   به   يكشاورز   خاك   هكتار   هزار   350   جهيدرنت   رساند   آن   به   آب   ديبا   شود يم   داده   شيافزا 

  صورت   نيبد   آن   تيوضع   النا   و   ماند   آب يب   هياروم   اچهيدر   و   كرد   دايپ   شيافزا   يكشاورز   خاك   هزار 

  »  . كردند   عمل   تر عاقالنه   ها آن   بلكه   ندادند   انجام   را   كار   نيا   ها ترك   وان   حوزه   در   حتما  . است 
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 –سايت خبري   !رانيبه ا يجد يسابقه در قاره سبز و هشدار يب يموج گرما و خشكسال

 05/05/1401مورخ تحليلي نوانديشان ايرانيان 

 

كه  ييدهند، هشدارها يهشدار م نيزم شيشناسان سال ها است در مورد روند گرما ميو اقل دانشمندان

مرگبار و  يگرما ديشود، امسال اما موج شد يگرفته نم يرهبران جهان جد يان از سومتاسفانه چند

د همه جهان يشهره بوده با ايخنك و معتدل در دن ييكه همواره به آب و هوا يغرب يدر اروپا يخشكسال

 را به فكر فرو برد. رانيخشك تر مثل ا ميبا اقل ييكشورها ژهيبه و

هشدار  نيزم شيشناسان سال ها است در مورد روند گرما ميمندان و اقلسعادتمند: دانش ايآر -شينواند

شود، امسال اما موج  يگرفته نم يرهبران جهان جد يكه متاسفانه چندان از سو ييدهند، هشدارها يم

 ايدر دن دلخنك و معت ييكه همواره به آب و هوا يغرب يدر اروپا يمرگبار و خشكسال يگرما ديشد

 را به فكر فرو برد. رانيخشك تر مثل ا ميبا اقل ييكشورها ژهيه جهان به وهم ديشهره بوده با

و  دهيدرجه رس 46از  شيهفته گذشته به ب ياز مناطق اروپا ط يهوا در برخ يدما وز،ين وروي  به گزارش بنا

ها از كشور يكه شمار ستيدرحال نيهوا جان باخته اند. ا يباال يدما لياز هزار نفر به دل شيتاكنون ب

 از شدت گرما شده اند. يگسترده ناش يها يسوز شاهد آتش

كه  ديرس گراديدرجه سانت 42در لندن به  ترويدما در ه ا،يتانيبر يسازمان هواشناس ياساس برآوردها بر

درجه  38,7هوا به  يدما نيباالتر 2019كشور است. در سال  نيدر ا 2019از سال  ديجد يركورد

 بود. دهيرس گراديسانت

سفر كردن با  يو شهروندان برا  ها مختل شده ونقل و مدرسه شبكه حمل ايتانيگرما در بر يريگ اوج يپ در

 مواجه شدند. يمشكالت

 يبرا يقرمز اعالم كردند و هشدار دادند كه گرما حت تيسابقه دما وضع كم شيبا افزا ييايتانيبر يها مقام

 جوانان و افراد سالم هم خطرناك است.
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ثبت شده از سال  يدما نيكه باالتر ديرس گراديدرجه سانت 33هم در روز دوشنبه به  رلنديا نيدر دوبل دما

 است. 1887

درجه  40 يكشور به باال نيا ياز مناطق شرق ياوج گرفته و در برخ شيكه از هفته پ ايگرما در اسپان موج

 15تا  10نفر از  360ها  گزارش بنا به  مواجه كرده است.  يسوز را با خطر آتش اياسپان د،يرس گراديسانت

 اند. هوا جان باخته يباال يدما ليبه دل ايدر اسپان هيژوئ

 يسازمان هواشناس ينيب شيقرار داد اما بر اساس پ ريشنبه تحت تأث گرما در اروپا فرانسه را هم روز سه موج

 اطلس رو به كاهش است. انوسيكشور، دما در سواحل اق نيا

 يا به گونه د،يرس گراديدرجه سانت 42 ياز مناطق فرانسه به باال يشنبه در برخ و سه دوشنبه يدر روزها دما

 كشور شكسته شد. نياز ده شهر ا شيدر ب يا منطقه يكه ركوردها

كه باعث شده است تا  يفرانسه همچنان ادامه دارد، موضوع يدر جنوب غرب ها يسوز آتش نيوجود ا با

. رديبگ ميكنترل آتش تصم يبرا شتريب يمايبه همراه هواپ يكمك يروهاياعزام ن يدولت فرانسه برا

 كرد. ديزدبا دهيجمهور فرانسه بعدازظهر چهارشنبه شخصا از مناطق حادثه د سيامانوئل ماكرون، رئ

 14هفته،  كيمنطقه در كمتر از  نياز نقاط ا يآتش در برخ يها انجام شده، شعله ياساس برآوردها بر

 ها را سوزانده است. هزار هكتار از جنگل

 زانيم نيخود باالتر ياز مناطق جنوب يدر برخ گراديدرجه سانت 46 يبا ثبت دما 2019ژوئن  28در  فرانسه

 دما را تاكنون داشته است.

كشور  نياز مناطق ا يدر برخ گراديدرجه سانت 39 يروز سال خود را با دما نيتر شنبه گرم هم روز سه هلند

 شود. كينزد 2019 يجوال 25در  گراديدرجه سانت 40,7ثبت كرد تا به ركورد 

سال گذشته  70در  يخشكسال نيكشور را با بدتر نيا گراد،يدرجه سانت 42تا  ايتاليهوا در ا يدما شيافزا

اروپا در حال حاضر به  هياز خاك اتحاد يمياروپا، حدود ن ونيسيمواجه كرده است. بر اساس اعالم كم

 قرار دارد. يعرض خطر خشكسالدر م يكمبود بارندگ ليدل
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مرتبط  يمياقل راتييبا تغ ميرا به طور مستق سابقه يب يموج گرما ستيز طيو فعاالن مح كارشناسان

 شود. تر ميوخ ندهيآ يها تواند در سال يكه م يتيوضع دانند، يم

 كينه  يميلاق راتييو تغ شيدهد كه گرما ينشان م گريسبز د شهيسابقه در قاره هم يب يو خشكسال گرما

به مراتب گرم و  ميمثل ما كه از اقل ييروشن است، رهبران كشورها يقتيدروغ كه حق ايافسانه 

 يمل تيامن ياه تياز اولو يكيموضوع را به  نيا ديبرخوردار هستند با يغرب ينسبت به اروپا يتر خشك

 است! يرو شيدر پ يكنند وگرنه بحران بزرگ ليخود تبد
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خبرگزاري مهر مورخ  – رانيا يها عروس تاالب يآخر گاوخون يها نفس پنجره مهر؛

05/05/1401 

 

آب،  در انتظار 1401مرداد  5تابستان و در  يروزها نيتر در گرم يگاوخون يالملل نيتاالب ب -اصفهان

 برهوت شده است. ابانيب

 دهد ينشان م يا ماهواره ريتصاو ليو تحل يدانيم يها شي: پايندا سپاه -ها گروه استان -مهر  يخبرگزار

درصد  2هم اكنون خشك است و تنها  يگاوخون يالملل نيتاالب ب يهزار هكتار 47درصد از پهنه  98كه 

 هيبر ثان تريل 100 دورو ليب رطوبت دارد كه به دلدر ضلع شمال غرب تاال يا پهنه به صورت لكه نيا

بر  يالملل نيتاالب ب نيخانه جنوب از بند شاخ كنار به تاالب است. ا هيو پساب تصف يزهاب كشاورز

 يدر حال نيكم بارش دارد و ا يها مترمكعب حقابه در سال ونيليم 176آب  يعال ياساس مصوبه شورا

تاالب پس از  نينشده است و ا نيبه طور كامل تأم يابه گاوخونسال گذشته حق 20 ياست كه دستكم ط

 .كشد يآخر را م يها نفس 1401مرداد  يروزها نيتر دو دهه اكنون در گرم

هاست  سال، سال 23پس از گذشت  يگاوخون يالملل نيو تاالب ب رود ندهيرودخانه زا يو خشك يآب كم

 ،يطيمح ستيز يها شرق اصفهان را دچار بحرانجنوب  يلومتريك كصديواقع در  زيحوضه آبر نيكه ا

 كرده است. يفراوان يو اقتصاد ياجتماع

كشور است كه در  يها تاالب نيتر تياز پراهم يكي رانيا يها عروس تاالب ،يگاوخون يالملل نيب تاالب

 شد. يرامسر ثبت جهان ونيدر كنوانس 1352 ريت

از  يارينبود آب، بس ليبدل ريدهه اخ 2ع شد و در شروع شرو 1378از سال  يتاالب گاوخون يخشك روند

 اند. رفته نيتاالب از ب نيا ستمندانيز

تاالب  نياگر ا راياند ز هشدار داده يتاالب گاوخون يهمواره در باره تبعات خطرناك خشك كارشناسان

 كهزاريخواهد شد كه تا شعاع  ليتبد يسم يزگردهايبصورت كامل خشك شود به كانون خطرناك ر
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 خواهد كرد. ريو پنج استان كشور را درگ يلومتريك

 
مترمكعب آب در سال است كه  ونيليم 313 يو تاالب گاوخون رود ندهيزا ست،يز طيمح يقانون حقابه

حقابه  زانيم نيا نيشده و تأم نييرود تع ندهيزا يخشك يها مترمكعب در سال ونيليم 176 يسهم گاوخون

 يگاوخون بتاال ش،يدهه پ 2است كه تا  يدر حال نيآن را حفظ كند. ا كيكاركرد اكولوژ تواند يم

 .شد يم رابيس رود ندهيمترمكعب آب زا ارديليتا دو م كيساالنه با حدود 

حال،  نيدوم قرار دارد با ا تيدر اولو ستيز طيحقابه مح نيتأم ،يدنيآشامقانون، پس از آب  طبق

 قرار گرفته است. يمهر يمورد ب رياخ يها در سال يگاوخون
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خبرگزاري تابناك مورخ  – هياروم اچهيخشك شدن در جهيدر نت يطوفان نمك ديتهد

05/05/1404 

 

 يگفت: در اثر خشك يشرق جانيآذربا يسازمان جهاد كشاورز يمهندس يآب و خاك و امور فن ريمد

 .شود يمنتقل م يكشاورز يبه اراض يذرات نمك وزند، يكه م ييو بادها هياروم اچهيدر

مصرف  زانياستان و م يمنابع آب تيراد در مورد وضع يسفويبه نقل از مهر، كامران » تابناك«گزارش  به

 ارديليم 3استان  ريدپذيكل آب تجد روياظهار كرد: طبق اعالم وزارت ن يآب در بخش كشاورز

از  ونيليم كصديو  ارديليم كيو  يآن از منابع سطح ونيليم 900و  ارديليم كيمترمكعب است كه 

ها و امكان  بارش زانيمنابع به م نياست كه وجود دارد و ا يتيظرف ني. اشود يم نيتأم ينيرزميز يها آب

 دارد. يبستگ هيتغذ

 يدر تمام ينيرزميو ز يسطح يكل مصرف از منابع آب زانيم يشرق جانيدر استان آذربا نكهيا انيبا ب يو

درصد از آن  70است كه حدود  ونيليم 142و  ارديليم 2 يسبز و كشاورز يموارد شرب، صنعت، فضا

از  آنمترمكعب  ونيليم 950افزود:  شود يمصرف م يمترمكعب در بخش كشاورز ارديليم 1,7 ينعي

 .شود يم نيمترمكعب از چاه و قنات تأم ونيليم 897و  شود يم نيتأم يسطح يها آب

كشورها سهم بخش  يرا در كشور دارد و در تمام ديتول گاهيجا يادامه داد: بخش كشاورز يوسفي

 70هم به تبع آن حدود  ما كشور در است…صنعت و شرب و  يعنيها  بخش ريسا از شتريب يكشاورز

در  افته،ي توسعه ي. در كشورهارديانجام گ داتيتا تول شود يمصرف م يدرصد آب در بخش كشاورز

ها بهتر است و درصد  شبكه زيتجه ،ياريآب نينو يها و استفاده از سامانه يفنّاور تيمصرف، وضع ركنا

 باشد. نهيها به آن يمصرف آب كشاورز تيكه وضع شود يباعث م نياست و ا شتريا به آن يياجرا

آغاز و  يكردن مصرف آب كشاورز نهيمنظور به در استان ما به ياقدامات خوب نكهيبا اشاره به ا يو
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 يفشار است. در اراض تحت ياريآب ،ياريآب نينو يها ها سامانه شده است اضافه كرد: ازجمله آن ياتيعمل

به  زيتجه تيقابل كهوجود دارد  يهزار هكتار اراض 125ها، قنوات استان حدود  چاه ابيپا ،يخرد مالك

با استفاده از اعتبارات  ميهزار هكتار را ما توانست 69تاكنون  زانيم نيرا دارند. از ا ياريآب نينو يها سامانه

 .ميكن زيها تجه بالعوض است به شبكه يها كه عمدتاً كمك يدولت

 ريكرد: از سا ديتأك يشرق جانيآذربا يسازمان جهاد كشاورز يمهندس يآب و خاك و امور فن ريدم

 يها است كه شبكه ياريآب يها شبكه ياجرا ،يمصرف آب بخش كشاورز يساز نهيبه يبرا ها تيفعال

هزار  118شده است. در استان ما  جاديبزرگ و كوچك ا يسدها ابيدر پا يو زهكش ياريآب يفرع

 .ميكن زيها تجه به شبكه ميا هزار هكتار آن را توانسته 50وجود دارد كه  نهيزم نيدر ا ليپتانس ارتهك

كه  يفشار است. به تبع شبكه اصل تحت زين ياست و تعداد يها ثقل شبكه نياز ا يادامه داد: تعداد يو

كه نمونه  ميجرا كنا ميسه و چهار آن را مكلف هست يها ما هم شبكه كند ياجرا م يا شركت آب منطقه

سد  ابيپااست. در  يهم ثقل اش ياست چون شبكه اصل يصورت ثقل به انيسد علو ابيآن شبكه پا

 به صورت تحت فشار اجرا شده است. يو ارسباران شبكه فرع دوغموشيآ

مصرف  يساز نهيبه منظور به ميتوان يم ياستان يكه از منابع اعتبار يگريد يها كرد: پروژه انيب يوسفي

هستند  يها خاك كانال شترياست در استان ما ب يعموم ياريآب يها كانال ياحداث و بازساز ميكن يياجرا

باال باشد.  يكشاورزدر بخش  يآب مصرف زانيكه م شود يم نيو منجر به ا شوند يكه باعث پرت آب م

از  لومتريك 871 ميا سرلوحه كار ماست كه توانسته ياريآب يها كانال يمنظور احداث و بازساز نيبه هم

 شود. يريتا از تلفات آب جلوگ ميكن ياستان را بتن يها كانال

 داتياشاره كرد افزود: معاونت بهبود تول زين يمصرف آب كشاورز يساز نهيبه يها روش گريبه د يو

 هياروم اچهيحوضه در طيكشت را با توجه به شرا يكه دارد اصالح الگو يسازمان طبق رسالت ياهيگ

و  هاست هيو توص يدولت يها قيكشت تشو ياصالح الگو يسو كيكار خود قرار داده است.  سرلوحه
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به  شتشانيمع نيرا قبول كنند و با لحاظ تأم يجيترو يها هيبرداران هستند كه توص بهره زيآن ن گريد يسو

 شود. نيها تأم آن يمصرف كنند و هم مسائل اقتصاد يبروند كه بتوانند هم آب كمتر يسمت

كلزا است.  يروغن يها به كشت دانه هيسازمان توص ياهيگ داتيادامه داد: رسالت معاونت تول يسفوي

 يمعرف ها نيدارند و مصرف آبشان كمتر است ا ييباال يكه بازده ياهانياند. گ را كاهش داده ازيكشت پ

 .كند يمدر روستاها برگزار  جيترو يهماهنگ تيريرا مد يهيتوج يها كالس ني. همچنكنند يم

 يديمنابع آب عمده تهد يواسطه شور به هياروم اچهيدر هيحاش يها اظهار كرد: در استان در شهرستان يو

. در روند يم يبه سمت شور جيتدر ها به و خاك گذارد يم ريخاك تأث يآب رو يشور شود يكه م

 يدر تمام اراض نهسان پهها باال بود؛ اما االن كارشنا مصرف آن زانيبود و م متيق گذشته سم و كود ارزان

و  ييايميو مشخصات ش يو سم ده يكود ده زاني. مشود يخاك انجام م هيدر روستاها هستند و تجز

تا سم و كود اضافه ندهند؛  شود ياست به كشاورزان اعالم م ها شيآزما جيخاك كه حاصل از نتا يكيزيف

 شود. حفظ تواند يم مانيها خاك رديگ يكه انجام م ياقدامات نيبا ا نيبنابرا

 يدگيد بيكه باعث آس دهد يخودش را نشان م شتريها ب خصوص در كانال عامل به نياضافه كرد: ا يو

است كه حداقل تراز آب  نيدر نظر گرفت ا توان يمسئله م نيحل ا يكه برا ي. اقداماتشود يم اهانيگ

كه ان شاء اهللا  ستمنظور ا نيبه ا كرده است فيتعر ايكه ستاد اح ياقدامات نيشود؛ بنابرا نيتأم اچهيدر

مشكالت  نيها كه در برنامه ستاد است ا حوضه ريباشد و با انتقال آب از سا رگذارياقدامات تأث نيا

 .شود يبرطرف م

 ينيرا كشت فرا سرزم يدر مصرف آب كشاورز ييجو صرفه يبرا گريد ياز راهكارها يكي يوسفي

 يتنها فشار بر منابع آب نه ميها ارتباط دار كه با آن ييشورهابرشمرد و اظهار كرد: با كشت محصول در ك

 .شود يوارد كشور م زيمحصول و آب ن شود، يداخل استان كم م

آب در بخش  ييجو صرفه يها راه گريها را از د شده و گلخانه كنترل طيكشت در مح نيهمچن يو
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به مجتمع  توان يها م و ازجمله آن شود يارائه م التيمنظور تسه نيا يعنوان كرد و گفت برا يكشاورز

 جلفا اشاره كرد. يا گلخانه

اند اشاره كرد و افزود:  شده ياريآب يها كه مجهز به شبكه ييسدها ايها و  چاه ابيبه نظارت بر پا يوسفي

 نكهيبعد از ا ييآب بران و تعاون روستا يها و تشكل رديگ يدولت انجام م يها از سو شبكه يگذار هيسرما

 .كنند ينظارت م آب عيتوز يو حت يحفظ نگهدار اب،يپا تيريبر مد شود يداده م ليتحوشبكه 
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روزنامه دنياي اقتصاد  –ي با كشت آب يخشك شارژ ست؟يچ رانيا ميكشت سازگار با اقل

 06/05/1401مورخ 

 
 يبحران آب تيريبر سوءمد يگريشاهد د رانيدر ا يكشت آب ياي: جغراف يميرح ميمر -اقتصاد يايدن 
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 ريز يها نياز كل زم دهد ينشان م ياطالعات و ارتباطات وزارت كشاورز ياست. گزارش مركز فناور

است. نكته قابل  يميط به كشت دمربو يو مابق يدرصد مربوط به كشت آب92از  شيكشت كشور، ب

 يعبارت گرم و خشك دارند. به مياست كه اقل تر نيسنگ ييها در استان يآنكه وزن كشت آب توجه

است  يدر حال ني. اشود يكشور كشت م مياقال رياز سا شيها ب استان نيا يها نيبر در زم محصوالت آب

 يمنطق هيگرم و خشك توج يها ستاناز محصوالت در ا يكشت برخ كنند يكه كارشناسان عنوان م

 ندارد.

اطالعات و  يدر كشور به چه شكل است؟ براساس گزارش مركز فناور ياعمال تاراج آب سازوكار

از  1399-1400 يدر بازه زمان يدرصد از محصوالت زراع 7/ 63تنها  ،يارتباطات وزارت جهاد كشاورز

 يآب يها نيدر زم يمحصوالت كشاورز مانده يد باقدرص 92/ 37 يعنياند؛    برداشت شده يميد يها نيزم

 طيكشور در شرا دهد، يم يگواه روياست كه گزارش خردادماه وزارت ن يدر حال نياند. ا   كشت شده

 خود را از دست داده است. يها         يكل بارندگ پنجم   كياز  شيو ب برد   يبه سر م يبحران آب

 ،يرضو اصفهان، خوزستان، فارس، خراسان يها   استان منتشرشده، ياعداد و ارقام رسم طبق

اند.    به خود اختصاص داده يكشاورز ييسهم را در وزن محصوالت نها نيشتريو تهران، ب يغرب جانيآذربا

 خشكگرم و  مياست كه اقل نيسنگ ييها در استان يمحصوالت كشاورز ديوزنه تول گر،يبه عبارت د

در مصرف  تيري. سوءمددهند يانجام م يآب يها نيكشت خود را در زم طور كه گفته شد، دارند و همان

ها، وجود  استان نيدر ا يكشاورز داتيتوجه تول آمار قابل ليتنها دل شود؛ يختم نم جا   نيآب به هم

اند.    اختصاص داده درا هم به خو يسطح كشت كمتر يها حت   استان نياست و ا يآب يزراع يها   نيزم

 يرا در بازه زمان يدر كشت آب گريمحصوالت د نيب ديتول زانيم نيشتريكه ب يآب ياعمحصول زر سه

گرم  يها   استان«گزاره  توان   ياند. البته نم   و چغندر بوده يگندم آب ،يا   اند، شامل ذرت علوفه   مذكور داشته

ونه كه كارشناسان گ كرد؛ آن انيخاطر كامل ب نانياطمرا با » داشته باشند يكشت آب ديو خشك نبا
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اما حاال با  شد؛   يو بنا بر عرف انجام م ياديز يها ها، سال   استان نيدر ا يو كشت آب يمعتقدند، كشاورز

 هيگرم و خشك توج يها محصوالت در استان يمنطقه و كشور، كشت برخ يطيمح ستيز طيشرا رييتغ

 ندارد. يمنطق

 

 يآب ديتول زانيم نيشتريبا ب يزراع محصوالت

كشور در سال  يآب ديتول زانيم نيشتريمحصول با ب پنج ونجهيو  شكريگندم، چغندرقند، ن ،يا علوفه رتذ

 هستند. 1399-1400 يزراع

 ،يآب ديتول زانيدرصد از كل م 18/ 51تن و سهم  ونيليم10/ 8 ديبا تول يا   : ذرت علوفهيا علوفه ذرت

محصول در استان فارس با  نياص داده است. ادست از محصوالت را به خود اختص نيا ديتول نيشتريب

در اصفهان  ،يدرصد12/ 1در خوزستان با سهم  ،يدرصد14/ 05در تهران با سهم  ،يدرصد22/ 27سهم 

شده  دياول تا پنجم تول يها   در رتبه يدرصد7/ 12با سهم  يو در خراسان رضو يدرصد10/ 15با سهم 

 اند.     كشور را به خود اختصاص داده يا   علوفه ديل تولدرصد از ك 65/ 69پنج استان حدود  نياست. ا

 ،يدرصد7/ 12كرمانشاه با سهم  ،يدرصد11/ 34فارس با سهم  ،يدرصد16/ 83: خوزستان با سهم گندم

 يبزرگ گندم آب دكنندهيپنج تول ،يدرصد5/ 35و گلستان با سهم  يدرصد6/ 4با سهم  يخراسان رضو

 ديتول يدارا يمحصول زراع نياست. ا يمتعلق به گندم آب يآب يت زراعاند. رتبه دوم كش   كشور بوده

بوده و پنج استان،  يآب يمحصوالت زراع ديتول زانيدرصد از كل م 14/ 01تن و سهم  ونيليم8/ 18حدود 

محصول كشت  نياند.چغندرقند: سوم   كرده نيكشور را تام يگندم آب ديدرصد از كل تول 47/ 03حدود 

 شود يم ديتن تول ونيليم6/ 26بر حدود    محصول آب نياست. ا -بر   از محصوالت آب يكي-چغندر ،يآب

توجه در  بوده است. نكته قابل يآب يمحصوالت زراع ديتول زانيدرصد از كل م10/ 73آن  ديو سهم تول

است كه خوزستان سال گذشته  يدر حال نيگزارش، نقش استان خوزستان در كشت چغندر است. ا نيا
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مورد  يكه در بازه زمان دهد يم شانمناطق خود داشت. حال آمارها ن يآب برخ نيدر تام ياديالت زمشك

 استان اختصاص دارد. نيچغندرقند در كشور به ا ديدرصد از تول 17/ 85 ،يبررس

/ 32بر،    محصول آب نياست. ا شكريرا داشته، ن يآب ديتول زانيم نيشتريكه ب يمحصول ني: چهارمشكرين

درصد بوده است. استان خوزستان با 9/ 12 ،يآب ديآن از كل تول ديسهم تول  داشته و ديتن تول ونيليم5

 قرار داشته است. شكرين دكنندگانيدر رتبه اول تول يدرصد99/ 97سهم 

درصد  6/ 01داشته و  ديتن تول ونيليم3/ 51بود كه  يمحصول پرتكرار كشت آب نيهم پنجم ونجهي: ونجهي

 را به خود اختصاص داده است. يكشت آب دياز كل تول

 

 يميد ديتول زانيم نيشتريمحصول با ب  پنج

در سال  ميد ديتول زانيم نيشتريبا ب يمحصول زراع  پنج ،يا جو، نخود، هندوانه و ذرت علوفه گندم،

 اند. بوده يمورد بررس يزراع

 نيا ديتول زانيده است. ممربوط به گندم بو 1399-1400 يدر سال زراع ميد ديتول نيشتري: بگندم

 يميدرصد از كل كشت د 77/ 83در كل كشور بوده و  يميكشت د ديتول زانيدرصد از م3/ 75محصول، 

/ 55گلستان با سهم  ،يدرصد13/ 37كردستان با سهم  يها را به خود اختصاص داه است. استان

و  يدرصد10/ 52با سهم  يشرق جانيآذربا ،يدرصد11/ 18كرمانشاه با سهم  ،يدرصد12

كشور قرار  ميگندم د دكنندگانياول تا پنجم تول يها در رتبه يدرصد8/ 32با سهم  يغرب جانيآذربا

 .اند   كرده نيرا تام 1400تا  99كشور در بازه  ميگندم د ديدرصد از كل تول 55/ 95و جمعا حدود     داشته

تن آن  ونيليم0/ 61و است كه كشت شده، ج يميد يها نياز همه در زم شيكه ب يمحصول ني: دومجو

/ 96كرمانشاه با سهم  يها بوده است. استان يآن از كل كشت آب ديدرصد تول 12/ 68و  يميد  ديتول

 يصددر9/ 32با سهم  لياردب ،يدرصد9/ 75همدان با سهم  ،يدرصد13/ 14لرستان با سهم  ،يدرصد15
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كشور قرار  ميجو د دكنندگانيپنجم تولاول تا  يها در رتبه يدرصد8/ 21با سهم  يشرق جانيو آذربا

 اند.   كرده نيكشور را تام ميجو د ديدرصد از كل تول 56/ 38پنج استان جمعا  نياند. ا داشته

تن و  ونيليم0/ 12محصول  نيا ديتول زانياست؛ م يمحصول پرتكرار در كشت آب ني: نخود سومنخود

 ،يدرصد34/ 53است. استان كرمانشاه با سهم درصد بوده 2/ 5حدود  يميد يها   نيكشت آن در كل زم

 يدرصد8/ 95كردستان با سهم  ،يدرصد15/ 81با سهم  غربى جانيآذربا ،يدرصد22/ 35لرستان با سهم 

كشور قرار  مينخود د دكنندگانياول تا پنجم تول يها در رتبه يدرصد6/ 51با سهم  شرقى جانيو آذربا

 اند.   كرده نيكشور را تام مينخود د ديدرصد از كل تول 88/ 14پنج استان جمعا حدود  نياند و ا داشته

محصول  نياند، چهارم   داده ييبر بودن آن هشدارها   محصول كه كارشناسان نسبت به آب ني: اهندوانه

درصد از  1/ 17آن  ديتن و مقدار تول ونيليم0/ 06هندوانه حدود  ديتول زانياست. م يميپرتكرار در كشت د

 يدرصد18/ 76با سهم  يبجنو خراسان ،يدرصد59/ 48با سهم  النيگ يها است. استان يميد يها نيكل زم

اند.  كشور قرار داشته ميهندوانه د دكنندگانياول تا سوم تول يها در رتبه يدرصد12/ 15و گلستان با سهم 

 كرده اند. نيكشور را تام ميهندوانه د ديدرصد از كل تول 90/ 39سه استان جمعا حدود  نيا نيهمچن

/ 05حدود  دياى با تول   مربوط به ذرت علوفه زين يميمحصول د ني: ستون پنجم پرتكرارتريا علوفه ذرت

 يها بوده است. استان ميد يمحصوالت زراع ديتول زانيدرصد از كل م 0/ 98تن و سهم  ونيليم0

/ 04رز با سهم و الب يدرصد23/ 97گلستان با سهم  ،يدرصد38/ 63با سهم  وبلوچستان ستانيس

سه استان  نياند. ا   كشور قرار داشته مياى د ذرت علوفه دكنندگانياول تا سوم تول يها   در رتبه يدرصد11

 اند.   كرده نيكشور را تام مياى د ذرت علوفه ديدرصد از كل تول 73/ 64حدود 

 

 غالت از كشت يباال سهم

كل كشور، سهم غالت است. سهم غالت از  يها   نيدرصد كشت زم  نيشتريبر گزارش منتشرشده، ب بنا
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درصد  28/ 28 ،يديدرصد و از وزن كل محصوالت تول 80/ 18كشت در كشور،  ريز يها    نيبخش زم

/ 79كشت كل كشور،  ريز يها نيگزارش اذعان دارد كه سهم بخش حبوبات از زم نيا ن،ياست. همچن

تا  99سال  يدر بازه زمان يست.محصوالت صنعتدرصد ا 0/ 55 ،يديدرصد و از وزن كل محصوالت تول 3

 نيكشت كل كشور را به خود اختصاص داده بودند و ا ريز يها نيدرصد از زم 4/ 86حدود  1400سال 

 يارهاآم ياند. بررس درصد سهم داشته 19/ 43مدت،  نيدر ا يديمحصوالت از كل وزن محصوالت تول

درصد بوده است. 2/ 96كشت در كشور،  ريز يها نيزماز كل  جاتيكه سهم سبز دهد يمنتشرشده نشان م

را به خود  يديدرصد از وزن كل محصوالت تول 18/ 97هم حدود  1400تا  99سال  نيبخش ب نيا

 التكشت در كل كشور، به محصو ريز يها   نيدرصد از زم 1/ 3مدت،  نياختصاص داده است. در ا

درصد از وزن  6/ 24 يبازه زمان نيمحصوالت در ا نيحال، ا نياختصاص داده شده است. در ع يزيجال

 ريز يها نيدرصد از كل زم6/ 43هم  يا   را به كار گرفته است. سهم نباتات علوفه يديكل محصوالت تول

 است. دهدرصد بو 26/ 31كشور،  يدينباتات از وزن كل محصوالت تول نيكشت بوده و سهم ا

 

 رانيا يها مياقل يكشاورز يايجغراف

 نيزم زانيم نيآنها و همچن ميها، اقل   در خصوص استان يگريد يبررس نيهمچن يجهاد كشاورز وزارت

هستند كه  ييها نيزم م،يد يها نيها انجام داده است. زم   استان نياز ا كيدر هر  يميد نيو زم يآب

شوند و  زيخحاصل يموسم يها باران نياز كود، دانه، اصالح و برداشت و همچن يريگ با بهره توانند يم

آب،  يكاف زانيهستند كه اگر به م ييها   نيهم آن دسته از زم يآب يها   نيكشاورزان در آن كشت كنند. زم

 پرداخت. يكشاورز تيدر آنها به فعال توان يبه آنها برسد م

و در كمربند گرم و خشك  كند يپنجه نرم م   و   چند سال است با مشكل آب، دست رانيا نكهيوجود ا با

مدعا،  نياز شاهدان ا يكي. شود يانجام م يآب يها   نيدر زم يكشاورز زانيم نيشترياقع شده است، بو
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 ميكشت د مانده غفولم تيمقام مسوول با اشاره به ظرف نياست. ا ياظهارات معاون زراعت جهاد كشاورز

هكتار مساعد كشت  نويليم10تنها  م،يقابل كشت د ياراض ونيليم17گفته بود: از  نياز ا شيدر كشور، پ

هكتار آن رها شده است. براساس گزارش  ونيليم4كشت رفته و  ريهكتار آن ز ونيليم6است كه تاكنون 

مقدار  نيهكتار بوده و از ا ونيليم11در كشور حدود  يكشت محصوالت زراع ريمنتشرشده هم، سطح ز

 بوده است. يآب نيدرصد متعلق به زم 49/ 55و  ميد يها نيدرصد متعلق به زم 50/ 45

 يكوهستان مياقل يكه دارا يشرق جانيگزارش، در استان آذربا ني: براساس ايكوهستان ميدر اقل يكشاورز

 ،يغرب جانيهستند. در استان آذربا يآب يها نيدرصد زم 20/ 6و  مياستان، د يها نيدرصد از زم 79/ 4است 

/ 4 ل،ياستان اردب يم كوهستانيهستند. در اقل ميد يها نيدرصد زم 64/ 8و  يآب ها، نيدرصد از زم 35/ 2

درصد  4و  يآب نيدرصد زم 96هستند. استان البرز،  ميد يها نيدرصد زم64/ 6و  يآب ها نيدرصد از زم 35

 ميهم د ها نيدرصد زم 59/ 1و  يآب نيزم الم،ياستان ا يها نيدرصد از زم 40/ 9 ن،يدارد. همچن نيزم

 يها از استان گريد يكيهستند.  ميد نيزم درصد كي هاو تن يآب ها نيدرصد زم 99 تخت،يهستند. در پا

/ 1و  يآب ها،   نيدرصد از زم 54/ 9استان  نياست. در ا ياريچهارمحال و بخت ،يمورد بررس يكوهستان

 ها نيزم نيدرصد از ا 64/ 6و  يآب يشمال استان خراسان يها   نيدرصد زم 35/ 4هستند.  ميد نيدرصد زم 45

 هستند. ميد نيدرصد هم زم 84/ 4و حدود  ياستان زنجان آب يها نياز زم رصدد 15/ 6هستند.  ميد

هستند. در غرب كشور و  ميدرصد د 52/ 5و  ياستان آب يها نيدرصد زم 47/ 5هم حدود  نياستان قزو در

تان كردزبان اس گريهستند. در د ميد ها نيدرصد زم 90/ 3و  يآب ها نيدرصد زم 9/ 7در استان كردستان، 

و  هيلوي. در كهگندهست ميد ها نيدرصد زم 75/ 4و  يآب ها نيدرصد زم 24/ 6كرمانشاه  يعنيكشور، 

 زانيهستند. در استان لرستان، م ميد ها نيدرصد زم 77/ 6و  يآب ها نيدرصد زم 22/ 4حدود  راحمد،يبو

استان  يها نيدرصد زم 33/ 4 نيدرصد است. همچن72/ 2 ميد يها نيدرصد و زم 27/ 8 يآب يها نيزم

جدول،  نيهم بيكشور طبق ترت يناستان كوهستا نيهستند. آخر ميد نيدرصد زم 66/ 6و  يآب ،يمركز
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 هستند. ميد ها نيدرصد زم 70/ 8و  يآب ها نيدرصد زم 29/ 2استان  نياستان همدان است. در ا

گرم و  ميخشك است. در اقل گرم و لمياق ،يمورد بررس يبعد ميگرم و خشك: اقل مياقل يكشاورز

 ميد ها، نيدرصد زم 13/ 5و  يآب يها نياستان اصفهان، زم يها نيدرصد از زم 86/ 5خشك، حدود 

هستند. در استان  ميهم د ها نيدرصد زم 0/ 1و  يآب ها نيدرصد زم 99/ 9هستند. در حوزه جنوب كرمان، 

هستند. در  ميهم د ها نيدرصد از زم 7/ 5و  يآب ها نيدرصد از زم 92/ 5 زانيم ،يجنوب خراسان

هستند. در استان سمنان كه  ميهم د ها نيدرصد زم 18/ 7و  يآب ها نيدرصد زم81/ 3هم  يرضو خراسان

هستند. در استان  ميد ها نيدرصد از زم 23/ 6و  يآب ها نيدرصد زم76/ 4گرم و خشك دارد، حدود  مياقل

درصد از  99هستند.  ميهم د ها نيدرصد از زم 16/ 5و  يآب نياستان زم يها نيدرصد زم 83/ 5فارس، 

/ 2هستند.  مياستان د نيا يها نيزم درصد  كيو  يآب نيگرم و خشك، زم مياستان قم با اقل يها نيزم

همه  زديهستند. در استان  ميد يها نيزم ددرص 0/ 8و  يآب يها نياستان كرمان، زم يها نيدرصد از زم99

 هستند. يآب يها نياستان زم يها نيزم

و  يآب ها، نيدرصد از زم 19استان بوشهر  يگرم و شرج مي: در اقليگرم و شرج ميدر اقل يكشاورز

درصد  0/ 9و  يآب نيدرصد زم 99/ 1 ،يگرم و شرج ميهستند. استان هرمزگان هم با اقل ميدرصد د 81

درصد  95/ 5 يمزمان شرجگرم و خشك و ه ميو بلوچستان، با اقل ستانيدارد. در استان س ميد نيزم

قرار  يكوهستان يگرم و شرج ميهستند. استان خوزستان هم در اقل ميد ها نيدرصد زم 4/ 5و  يآب ها نيزم

 هستند. ميد ها نيدرصد زم 20و  يآب ها نيدرصد زم 80استان،  نيدارد. در ا

قرار  يطقه معتدل خزرو گلستان هم در من الني: سه استان مازندران، گيمعتدل خزر ميدر اقل يكشاورز

/ 7دارد. در استان مازندران  ميد نيدرصد زم 8/ 7و  يآب نيدرصد زم 91/ 3 الن،ياند. استان گ گرفته

 ها نيدرصد زم 50/ 3 ستاندر استان گل تيهستند. در نها ميد ها نيدرصد زم 15/ 3و  يآب ها، نيدرصد زم 84

 هستند. ميد ها نيدرصد زم 49/ 7و  يآب
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 حيمورد توض نيدانشگاه لوند سوئد در هم لكردهيو تحص مدرس   تيدانشگاه ترب اريدانش ،يباقر يعل

از  يعني م؛يرا دار يبرد منابع آب تيكرد. ما ظرف ليخود تحل زيمنابع آب را در حوضه آبر دي: بادهد يم

درآمد و  زانيم مساله هيمساله شب ني. امياستفاده كن ميتوان   يدر هر حوضه، چقدر م دشوندهيمقدار آب تجد

.  مياست، مصرف كن دشوندهيخود كه همان آب تجد يآب ياز درآمدها شيب ميتوان   ينم يعنيخرج است؛ 

 دشوندهيآب تجد زانيمصرف آب از م زانيم ديشكل است و با نيهم به هم مي: در هر اقلديافزا   ياو م

ممكن  م،يديها د سال نيگونه كه در ا نهما رايم؛ زيكن تيرا رعا نانياطم هيكمتر باشد و حاش ميهمان اقل

: دهد يم حيتوض ي. باقرميالزم است مصرف خود را كنترل كن ني. بنابراابديكاهش  ريدپذياست آب تجد

 رايز شود؛ يو تعرق از دسترس خارج م رياست كه با تبخ يآب زانيكه منظور از مصرف، م ميتوجه كن ديبا

در مصرف آب  رايز م؛يخود را مشخص كن يها   تيست اولو. الزم اگردد ياز آب به حوضه بازم يبخش

 .ميبرسان ميخواه   يكه م يآن را سخاوتمندانه به هر محصول ميتوان يو نم ميدار تيمحدود

بر سازوكار  ديبا تاك ياست؟ باقر ريپذ   هيگرم و خشك، توج ميبا اقل ييها   در استان يآب يبارگذار ايآ

 يها . در استانستيقابل فهم ن م،يكن يبارگذار يآب تياز ظرف شياگر ب: دهد يم حيتوض يآب يبارگذار

 است. يآب تياز ظرف شيبمناطق  نيدر ا يآب يها   يبارگذار زانيآمده و م شيمشكل پ نيما هم يمركز
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مهم اقتصاد كشور شد /  سكير 5جز  ،يعيمنابع طب بحران :دهد يگزارش م وزين تجارت

 07/05/1401سايت خبري تجارت نيوز مورخ  - سال بعد آب ندارد؟ 15 رانيا

 

. آب و خاك داند يم رانياقتصاد ا ياصل كسياز پنج ر يكيرا  يعياقتصاد، بحران منابع طب يجهان مجمع

 ياز كمبود جد ها ينيب شيكه پ ييندارد. تا جا رانيدر ا يمناسب تيوضع ،يعيبه عنوان دو مولفه منابع طب

 دارد. تيحكا 1415سال  يبرا رانيآب در ا

مهم و  ياصل سكياز پنج ر يكيرا  يعياقتصاد، بحران منابع طب يمجمع جهان وز،ين گزارش تجارت به

 نيمختلف منتشر كرد. در ا يكشورها ياصل يها سكياز ر يمجمع، گزارش ني. اداند يم رانياقتصاد ا

 .پردازد يكشورها م يها سكيسپس به ر كند، يعمده جهان را عنوان م يها يگزارش ابتدا نگران

، بحران مدت يطوالن يگسترده جوانان، ركود اقتصاد يسرخوردگ شت،يگزارش، بحران اشتغال و مع نيا

 .داند يم رانيمهم اقتصاد ا سكيرا پنج ر ستمياكوس يو فروپاش يستيو از دست دادن تنوع ز يعيمنابع طب

موضوع پرداخت و به صورت جداگانه به  نيبه ا يبا انتشار گزارش رانياتاق ا يها پژوهش مركز

 است؟ يچقدر جد رانيدر ا يعيهر كدام از موارد باال پرداخت. اما بحران منابع طب ييآزما يراست

 

 آب مواجه است يبا كمبود جد راني، ا1415 سال

 10متعارف حداكثر  طي. در شراشود يحاصل م ياريبا آب رانيدر ا ياهيگ داتيدرصد تول 90از  شيب

 است. 65و  35 بيكه در جهان به ترت ي. در حالشود يحاصل م مياز د يكشاورز داتيدرصد تول

گفت كه  توان يمتر مكعب بود. اما حاال م ارديليم 130در گذشته حدود  رانيا ريدپذيمنابع آب تجد زانيم

 مترمكعب است. ارديليم 100كشور  يمنابع آب تيظرف

 1385از سال  رانينفر در روز است. ا تريل 150و در جهان  250 رانيسرانه مصرف آب در ا گريد يسو از
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آب) خواهد  ي(كمبود جد يبه حد كم آب رانيا 1415كه در سال  شود يم ينيب شيشد. پ يوارد تنش آب

 ـطيمح يكلـ اسـتيس ينظـارت بـر حسـن اجـرا يدر راسـتا يراهبـرد يابـيگـزارش ارز ـني. (دومديرس

مصلحـت نظـام،  صيمجمـع تشـخ يـديو تول يـيربنايز ونيسـيكم سـتيز ـطيمح تـهيكم ـران،يا سـتيز

1399( 

 رانياقتصاد ا ياصل سكياز پنج ر يكيبه عنوان  يعيد باال، بحران منابع طبموار يو بررس نجايتا ا يعبارت به

 .كند يم ديرا تائ

سال «گفت:  وزين به تجارت يبحران خشكسال تيريو مد مياقل يمركز مل سيرئ فه،ياحد وظ زين نياز ا شيپ

. در است يكشور خال يسدها ريدرصد مجموع ذخا 50گذشت. در حال حاضر  يبا خشكسال 1400 يآب

با  زين هگذشت يسال آب نكهيضمن ا.» ميمواجه باش يبا خشكسال زين ديجد يحال احتماال سال آب نيهم

 بود. راياخ يبرا رانيا يو بارندگ يخشكسال تيتنها فقط وضع نيتمام شد. البته ا يخشكسال

 

 برد يم نيرا از ب يناخالص مل ديدرصد تول 23 ،يآلودگ

 95سال  ران،ياتاق ا يها . به گزارش مركز پژوهششود يختم نم نجايبه ا انريدر ا يعيبحران منابع طب اما

درصد  23 رانيبه مجلس ارائه كرد كه بر اساس آن در ا يگزارش ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 .رود يم نيدر بخش بهداشت از ب يآلودگ ليبه دل يناخالص مل ديتول

 برد، يرنج م يمياقل راتييمعنا كه هم از آثار تغ نيبه ااست.  يا گلخانه يكشور اول گازها 10جز  رانيا

 .ستيا گلخانه يگازها ديتول يهم جز كشورها

 

 يجهان نيانگيبرابر م 3 رانيخاك در ا شيفرسا

 65حدود  رانياست. ا يعيمنابع طب تيوضع يبررس يبرا يابياز موارد مورد ارز يكياز  زيخاك ن تيوضع
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 خاك است. يهكتار دارا ونيليم 76وسعت فاقد خاك و  نياز ا ارديليم 89هكتار وسعت دارد.  ونيليم

قرار  ييزا ابانيدرصد مساحت كشور در معرض ب 88از  شيب ران،ياتاق ا يها گزارش مركز پژوهش به

 دارد. ازيتا هزار سال زمان ن 700 رانيخاك در ا متر يهر سانت ليتشك ياست كه برا يدر حال نيدارد. ا

 يتن در هكتار است. به عبارت 16/4خاك به طور متوسط ساالنه حدود  شيفرسا انزيم گريد يسو از

 رهيذخ ،ييغذا تيامن لياست. حفظ خاك به دل يجهان نيانگيسه برابر م بايتفر رانيخاك در ا شيفرسا

 خبرساز شد. رانيبارها فروش خاك در ا يطيشرا نياست. در چن يكيبزرگ ژنت

گزارش  نيخبر داد. بر اساس ا يركانيه يها از فروش خاك جنگل يرششهروند در گزا زيدوشنبه ن روز

 .شود يو فروش م ديهزار تومان هم خر 40تا  يركانيه يها خاك جنگل لوگرميك 10هر 
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 08/05/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – آب يتقاضا تيريملزومات مد

 

 دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران يعلم اتيماجد/ عضو ه ديوح دكتر

بخش  ياصل يها    از نهاده يكيكنندگان (شهروندان) و  مصرف يبرا ياتيو ح ياساس ياز كاالها آب

 ،يزندگ يها    وهيش رييو تغ ياقتصاد شرفتياست. امروزه توسعه و پ يدر حوزه كشاورز ژهيو به د،يتول

همراه كرده است.  ياساس يها    و مصرف با چالش ديتول يها    را در بخش ياساس ازين نيو عرضه ا نيتام

 ياساس يها    رساختيز جاديو ا اديز يها    نهيمصارف مختلف، مستلزم صرف هز يو تدارك آب برا هيته

شكست  يكه برا ي. استداللشود يواجه متوازن عرضه و تقاضا با شكست م ،يا    دهياست و در موارد عد

 ليعرضه است كه كمبود آب را دل تعمدتا ناظر بر سم شود، يآب ارائه م يتوازن عرضه و تقاضا

 .كنند   يم يتوازن مذكور معرف عدم

 

 آب  يتقاضا تيريمد ملزومات

كمبود  اي يكيزيود فكمب ليدر دسترس نبودن آن به دل يمرتبط، كمبود آب به معنا اتيمبنا در ادب نيهم بر

در  ني. اشود يم ريتفس يكاف يها    رساختينبود ز اياز تدارك آن  ينهاد نانياطم عدم ليبه دل يدسترس

 ،يربازاريو غ يارزش بازار يو دارا ياقتصاد يعنوان كاال آب را به يابيكم كرد،يرو نياست كه ا يحال

و امكان بروز  ديايآب، تعادل به وجود ن يعرضه و تقاضا نيب يتر، وقت    . در نگاه جامعدهد    يمدنظر قرار نم

 است: ريناپذ انكار تيامر معلول دو واقع نيبحران وجود داشته باشد، ا

 نيا يبشر رو يها    تيفعال شياقدامات و افزا يرگذاري)تاث2در سمت عرضه و  يمنابع آب يها تي)محدود1

 يآب برا نيرا به سمت تام شتريكه توجه ب يه برداشتدر سمت تقاضا. با توجه ب نيگزيجا رقابليمنبع غ

باور رسانده بود كه  نيرا به ا يمنابع آب زانير    برنامه ،يمتماد يها سال يمختلف داشت، ط يازهاين
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آب را  يكه مسائل سمت تقاضا يمشكالت و مسائل عمده بخش آب در سمت عرضه آن است؛ در حال

آشكار شده است، مسائل  رانيمسائل آب در ا ژهيو به ر،ياخ يها    جربه دهه. با توجه به تانگاشتند    يساده م

نسبت به مسائل سمت  يو اصول مهندس كيدرولوژيه يعيطب نيكار با قوان ليسمت عرضه آب به دال

به  ياست؛ عالوه بر حق دسترس تر    دهيچيپ يمختلف ليآب به دال يتر است. مسائل سمت تقاضا    تقاضا ساده

مختلف،  يها    در بخش ،يحقوق بشر شده رفتهياز اصول پذ يكيعنوان  همه شهروندان، به يلم براآب سا

 نيمرتبط است. ا يديو تول يمصرف يو رفتارها ازهاياست كه با ن ستهواب ياديز يرهايآن به متغ يتقاضا

 .ستيود كردن نقابل كنترل و محد يراحت مختلف، متفاوت است و به يها    ها و مكان مسائل در زمان

است كه چگونه  نيا شود، يكه مطرح م يو عرضه آب، سوال نيدر تام يتوجه به وجود چالش جد با

بوده  يفعل ياساس يازهاين يكه جوابگو يطور منابع آب در كشور پرداخت؛ به داريپا تيريبه مد توان    يم

از  يارياشاره كرد كه مانند بس توان    يسازگار باشد. با توجه به مجال نوشتار حاضر م يو با اصول علم

 ت،يجمع شيافزا ليفشار تقاضا به دل اديازد ،يميو اقل يطيدر كنار عوامل مح زين رانيدر ا ايدن يكشورها

در بخش آب كشور شده  يجد يها    و صنعت، موجب چالش يو توسعه بخش كشاورز ينيتوسعه شهرنش

اتخاذشده در حوزه  يها    استيو س دهاتر كرده، راهبرحاد رانيمذكور را در ا يها    است. آنچه چالش

عنوان  برخورد نكرده است. آب به ينسل    نيو ب ياقتصاد يعنوان كاال منابع آب است كه با آب به تيريمد

 يو مصرف است، بلكه كاركردها ديدر تول يبازار يها    ارزش يتنها دارا نه ،ياقتصاد يكاال كي

 آن است. يبازار متيفراتر از ق اريكه بس كند يم جاديا ييها    ارزش دارد و ياريبس يستمياكوس

و  هياستحصال، انتقال، تصف نهيهز نيتام كرديبا رو يصورت درست آب، به يبازار متيق نكهيفرض ا با

از ارزش  يفقط بخش متيق نيشده باشد، ا نييتع يو شهر يصنعت ،يمصارف كشاورز يآن برا عيتوز

 نيتام يها    نهيآب، تمام هز يبازار يگذار متياذعان كرد كه در خصوص ق دي. باكل آب است ياقتصاد

شدن  امر موجب مستهلك نيو ا رديگ يكننده آن مدنظر قرار نم    و استفاده يبه دست متقاض دنيآب تا رس
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آب، توجه به  يگذار متيتر در ق آب در كشور شده است. نكته مهم يها    رساختيو ز ساتيتاس

است كه فراموش شده  ينسل    نيبعنوان منبع  و هم به يطيمح    ستيز يعنوان كاال كل آن، هم به يها    ارزش

و منازعات  زگردهاير    كننده    نگران اديكشور، ازد يها    اچهيها و در    شدن تاالب است و آثار آن را در خشك

 ي. البته چالش آب، چندبعدميانتقال آب شاهد هست يها    پروژه ليبه دل يا    حوضه    و درون يا    حوضه نيب

 ها و البته به نظر نگارنده بخش مهم بوده است.     چالش نياز ا يناظر بر بخش شده ارائه لياست و تحل

 انينما يرا تا حدود نهيزم نيراه شروع اصالحات در ا    نقشه تواند    يآنها م يبند    ها و صورت    چالش طرح

 نيشيو مطالعات پ يجهان اتيو تجرب ينظر اتيبر ادب يمبتن توان    ينوشتار م نيدر مجال ا سازد. آنچه

در سمت عرضه و  يطيو مح يمياقل طيامنابع آب، درك شر تيريدر مد ينگر    نگارنده اشاره كرد، جامع

 Water Demandآب ( يتقاضا تيريمد كرديها در سمت تقاضا با رو    تمركز تالش

Managementاست. ينسل    نيو در نظر گرفتن حقوق ب يطيمح    ستيز ،ي) سازگار با اصول اقتصاد 

آنها را در  يها    تياست كه افراد، رفتار و فعال يو مجموعه ابزار تيهدا ،يزير    آب برنامه يتقاضا تيريمد

كه  كند    يم و كنترل ميتنظ يصورت به ،يمختلف اقتصاد يها    استفاده و مصرف آب در بخش ،يدسترس

 يدادن تقاضا تطابق يتقاضا در پ تيريو دست اول را كاهش دهد. مد نيريفشار به منابع عرضه آب ش

آب  نهيبر مصرف به تيريمد نيو بلندمدت است. ا مدت انيمدت، م    آب با عرضه محدود آن در كوتاه

مصرف آب  يو الگوها يندگسطوح ز يارتقا يموجود برا يمصرف و ابزارها يها    وهيمتمركز شده و ش

 مدت انيمدت، م    آن در افق كوتاه يها    رساختيز جاديآب و ا نيدر تام ندهيفزا يها    نهيكه هز يصورت را به

 يآب به دو دسته، شامل ابزارها يتقاضا تيريمد ي. ابزارهاكند    يمطرح م د،يايو بلندمدت، به وجود ن

تقاضا، عمدتا با استفاده  تيريمد ،ياقتصاد ي. در ابزارهاشود يم ميتقس يراقتصاديغ يو ابزارها ياقتصاد

 ني. اشود    يآب متمركز م يتقاضا تيريآب بر مد يها    تعرفه يعني ،ياقتصاد يگذار متيق زمياز مكان

 ،يفصل يها متي)تفاوت ق3 ،يتصاعد يها    )تعرفه2 ،يو چندبخش يبخش كي يها    ) تعرفه1ابزارها شامل 
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 يها    زشار يعنيكل آب،  يمشروط است كه ارزش اقتصاد يها    )تعرفه4و  يفصل يها    پرداخت )اضافه3

 .دهد يرا مدنظر قرار م ينسل    نيب يها    و ارزش يربازاريغ يها    ارزش ،يبازار

آب متمركز  يتقاضا تيريمد يمتيرقيغ يها و ابزارها بر روش شتريتقاضا، ب تيريمد يابزارها ريسا

 يها    ) آموزش2 ن،يساختار و اصالح قوان ريي) تغ1در  توان    يرا م يمتيرقيغ ي. عمده ابزارهاشود    يم

منابع آب قابل  نهيدر زم ارو هشد يرسان    ) اطالع3از آب،  نهيو استفاده به تيريمد نهيدر زم يهمگان

الزم در  يها    زشيانگ جادي) ا5مصرف، اوج  يها    كاهش تقاضا در دوره يها    ) برنامه4استفاده در دسترس، 

مصرف و  ياستانداردها في) تعر6  ،يرفتار يكردهايكردن آب با رو رهيجهت استفاده درست و ذخ

متناسب با  يبخش يگذار ) هدف7شده،  تعرفه ياستانداردهامتناسب با  هيو تنب قيتشو ياستفاده از ابزارها

 ديشد يها تيمحدود طيدر شرا يبند    هي)سهم8و  كياكولوژبا در نظر گرفتن توان  يمنابع آب تيمحدود

 عرضه است.

آب و  نيتام ،ياجتماع دگاهيآب هدف از د يتقاضا تيريدر مد متياستفاده از ابزار ق آل،    دهيحالت ا در

ممكن  متيق ني)، اخذ كمتريو خارج يخصوص يها    نهيممكن (شامل هز نهيهز نيبا كمتر يخدمات آب

 جه،ي) و در نتها    نهياز پرداخت تمام هز نانيحصول اطم نيآب (در ع يارزش كل اقتصادمتناسب با 

در  ييكارآ يكه از منظر اقتصاد يصورت كننده ممكن در طول زمان است؛ به مازاد مصرف نيتر بزرگ

اول در  نهيبه به يابيدر دست يشود. چهار چالش جد ني) تامFirst Best Optimaاول ( نهيسطح به

 آب وجود دارد كه عبارتند از: يگذار متيق جهينت

 يربازاريمانند ارزش غ ،يخارج يها    نهيآب، از جمله هز نيتام يها    نهيتمام هز يبرا ي) حسابدار1

آب امروز تمام  يساز    رهيكه ذخ يدر صورت يآت نيتام يها    نهيو هز ستميكاهش خدمات اكوس

محل  ناقتصاددانا نيمحاسبه آنها هم ب يها رد و روشمحاسبه ندا تيصورت كامل قابل شود، به

 مناقشه است.
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دارند، مانند  ييكه ارزش باال يمصارف يشهروندان برا يو اساس يآب حداقل ازين ني) لزوم تام2

 .شود يشناخته م يعيعنوان حق طب وپز كه به كردن و پخت زيوشو و بهداشت، تم شست دن،ينوش

ثابت  يها    نهيهم هز دهد، يآب اجازه م كننده    نيدرست آب كه به تام يها    / تعرفه    متي) اعمال ق3

عرضه متفاوت است) را  زاني(كه با م ريمتغ يها    نهي) و هم هزكند    ينم رييعرضه تغ زاني(كه با م

 پوشش دهد.

در  يرسطحيمنابع آب ز يبرا ژهيو آب، به ينسل نيب صيتخص يو حسابدار يريگ    ) اندازه4

آنها.  موارد مذكور باعث  ليتنز يو چگونگ يآت يها    مختلف و برآورد ارزش يها    ستفادها

هرگز  بايآن تقر متيپارادوكس، ق نيآب رخ دهد. در ا يگذار متيكه پارادوكس ق شود يم

. بخش دوم پارادوكس دهد يآن را پوشش م يها    نهيندرت هز و به كند    ينم يرابربا ارزش آن ب

 يخارج نهي. اوال، هزشود يم ي) از دو عامل ناشدهد يآن را پوشش م نهيندرت هز به متي(ق

آب، در  عيو توز هي) از استحصال، انتقال، تصفيآت يها    (شامل نسل گرانيبر د شده ليتحم

 يها    نهيهز ني. اديآ    يآب به حساب م نيتام يها نهيدر محاسبه هز يتا حد احالت، تنه نيبهتر

 تيمحدود جاديو ا يستمياز انواع خدمات اكوس كيرفتن هر نيشامل از ب تواند يم يخارج

وجود  تواند    يم يمعتبر ليمبنا دال نيخود باشد. بر ا يآب يازهاين نيدر تام يآت يها    نسل يبرا

كل  نهيكمتر بودن از هز ايآب از ارزش كل آن  متيبودن ق تر    نييپا ييچرا كهداشته باشد 

 كند. هي) را توجيخارج يها    نهيآن (شامل هز نيتام يينها

است. عالوه  ياصل ليدل كيفقرا  يبرا ژهيو آب انسان، به هياول يازهايجمله اشاره شده است كه حفظ ن از

و  تياخذ محبوب ياستيعنوان ابزار س استفاده از آب به ايآب  انيمتقاض »ييجو رانت«رفتار  ليبه دل ن،يبر ا

از قدرت  تواند    ي) مPublic Choice( يانتخاب عموم ليدر چارچوب تحل اراستگذيس يبرا يرأ

 تيريدر انحراف مد ليدال ريشده و سا اشاره ليبرخوردار باشد. با توجه به دال يخوب يدهندگ    حيتوض
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بخش  انزير    برنامه ديبا ،يمتيق يبر ابزارها يتقاضا مبتن تيريمد يكردهاياول، در اتخاذ رو نهيمنابع از به

 توجه كنند: ريآب كشور به موارد ز

و  نيتام يها    نهيحاصله بتواند، هز يها    باشد كه درآمد يصورت به ديبا     متي) استفاده از ابزار ق1

 يبرا يبه اندازه كاف نيو همچن هيآب به صورت خودپا نيعرضه آب را پوشش دهد تا تام

 باشد. ردايپا يگذار هيو سرما يزير    اهداف برنامه

 نيدلخواه در ا اتيمحاسبه شود و از فرض يواقع يها    نهيآب براساس هز نيتام يها    نهي) هز2

 است. يو خارج يخصوص يها    نهيشامل هز ن،يتام يها    نهيخصوص اجتناب شود. البته هز

ب كه حجم آ يكنندگان وجود داشته باشد، به طور مصرف يمناسب برا يمتيق يها    گنالي) س3

 تيريمد يمناسب برا يابزار كنترل مت،يبگذارد و ق ريپرداخت آنها تاث زانيآنها بر م يمصرف

 آب باشد. يتقاضا

 يمصرف فعل ياز سو شده ليتحم نهياز جمله هز ها    نهيآب شامل تمام هز نيتام يينها يها نهي) هز4

 منعكس شود. انيقاضحساب مت    و در صورت يساز    شفاف دياست كه با ندهيآب آ نيبر تام

 يبه معنا ،يبه متقاض يحساب واقع    و ارائه صورت حيصح يگذار متياشاره كرد كه ق ديبا يبند    جمع در

تقاضا باشد  تيريابزار مد ديموضوع با نيو ا ستيصورت متناسب ن مذكور از تمام آنها به متياخذ تمام ق

ها را     مصرف و كم مهيجر راها     پرمصرف ،يهي/ تنبيقيتشو استيكه در قالب س يزميمكان يو با طراح

ها بدون كاهش درآمد عرضه را     مصرف    ها به كم    متقابل از پرمصرف يده    ارانهيكند، موجبات  قيتشو

 جابيها ا    انسان يزندگ تيفيك يجامعه و ارتقا يآب برا تيتوجه كرد كه اهم ديبا نيفراهم كند. همچن

كه استطاعت آن  يمتيمناسب به آب با ق ي) از حق دسترسدرآمد خصوص اقشار كم (بهكه هر فرد  كند يم

در مورد  يريگ ميقائل شد و تصم كيو تقاضا تفك ازين نيب ديرو با نيرا داشته باشد، برخوردار شود. از ا

 دانست. يتقاضا را متاثر از اصول اقتصاد
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خبرگزاري تسنيم  - ه كرد؟تهران اضاف يسدها ريچقدر آب به ذخا رياخ يها البيس

 09/05/1401مورخ 

 

مترمكعب،  ونيليم 10بود، كمتر از  يها نفر كشته و مفقود با ده ديشد ييها البيتهران كه س رياخ يها ليس

 استان اضافه كرد. نيا يروز مصرف شرب تهران به مخازن سدها 3به اندازه  يتعبار به اي

 ريكه درگ ياستان 22 يتمام نيتهران در ب يها البيس م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

زاده  امام البيبود. از س يو زخم يتعداد كشته، مفقود نيو با باالتر ديشد ييها البيشدند، س البيس

 .دكر رياز غرب تا شرق استان را درگ روزكوه،يف يروستاها البي(ع) گرفته تا س داوود

 نيتهران نسبت به سال گذشته و متوسط بلندمدت كشور، ا يقابل توجه مخازن سدها يتوجه به كسر با

 كرده است. هيتهران را به طور قابل توجه تغذ يسدها ر،ياخ يها البيمطرح شد كه س عهيشا

شركت آب  يو برقآب يآب ساتياز تأس يدفتر بهره بردار ريمد ،ياريحمد شهرخصوص، م نيا در

استان تهران اضافه  يآب ريمتر مكعب به ذخا ونيليم  9,5حدود  رياخ يها البيتهران گفت: س يا منطقه

  كرده است.

به  ياز هفته گذشته  در استان تهران، حجم آب ورود يافزود: خوشبختانه با استقرار سامانه بارش يو

 .افتيبهبود  يكننده آب استان تهران تا حدود نيتأم يمخازن سدها

 وستهيبارش در سطح استان به وقوع پ متريليم 23,3مردادماه حدود  8مرداد تا  5از  نكهيا انيبا ب ياريشهر

مواجه  يريچشمگ شيرقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته و متوسط بلند مدت با افزا نياست،گفت: ا

 ست.بوده ا

 203,4تهران با اشاره به بارش  يشركت آب منطقه ا يو برقآب يآب ساتياز تأس يدفتر بهره بردار ريمد

متوسط بلند مدت  يمتريليم 273,5 زانيبا م سهيرقم در مقا نيتاكنون گفت:  ا يسال آب ياز ابتدا يمتريليم
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 باشد. يبارش ها در استان تهران م يدرصد 25,6كاهش  انگريب

 565كننده آب استان تهران گفت: در حال حاضر  نيتأم يمخازن سدها طيامه در خصوص شرادر اد يو

 نيشده است كه ا رهيكننده آب استان تهران ذخ نيپنجگانه تام يمتر مكعب آب در مخازن سدها ونيليم

 متر مكعب بوده است. ونيليم 681حجم  در روز مشابه سال گذشته 

استان تهران نسبت به مردادماه سال  يآب به مخازن سدها يورود نيكرد: همچن حيتصر ياريشهر

 زانيمردادماه سال گذشته م ييروز ابتدا 7كه در  يروبه رو بوده است به طور يخوب شيگذشته با افزا

درصد  77 اب يمردادماه سال جار ييحجم در هفت روز ابتدا نيمتر مكعب بوده اما ا ونيليم 11,8 يورود

 .ديمتر مكعب رس ونيليم 21به  شيافزا

كه  يسد ماملو داشته به طور يرا رو ريتاث نيشتريب رياخ يروزها يها البيها و س يافزود: بارندگ يو

 ريذخا رياخ يبا بارش ها نياست؛ همچن افتهيمتر مكعب بهبود  ونيليم 5,5سد  نيآب ا رهيذخ تيوضع

 ريركبيمكعب  و ام متر ونيليم 1,2قان متر مكعب، طال ونيليم كي انيمتر مكعب، لت ونيليم 1,6الر  يسدها

 است. افتهي شيمتر مكعب افزا ونيليم كيكمتر از 

تهران خاطرنشان كرد: با توجه  يشركت آب منطقه ا يو برق آب يآب ساتياز تأس يدفتر بهره بردار ريمد

 يرپد يدوسال پ يبه سدها ط يو هم در منابع آب ورود ينزوالت جو زانيكه هم در م ييبه كاهش ها

را  ييجو صرفهمصرف و   تيريهمچنان مد مياز شهروندان محترم  تقاضا دار م،يمواجه بوده ا يخشكسال

 مدنظر داشته باشند.



   

 

 

78 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 09/05/1401خبرگزاري ايمنا مورخ  – است يمياقل راتيياز تغ يمونسون ناش دهيپد

 

كاهش  يبارندگ ،يمياقل راتييتغ ليحاضر به دل گفت: درحال رانيدر ا كينوپتيس يشناس مياقل گذار انيبن

با توجه به  يوارد كشور شد ول يشرق ابرها از جنوب يو هوا گرم شده است، اما در سال جار افتهي

 يمياقل راتييتغ اب يمونسون نيسنگ يها بارش نيگفت ا توان يجهان، م ميصورت گرفته در اقل ينظم يب

 در ارتباط است.

 يها تحت عنوان بارش رياخ يها بارش نكهيا انيبا ب منا،يوگو با خبرنگار ا در گفت يجان يعل بهلول

و عمدتاً در  دهد يدر فصل تابستان رخ م يموسم يها اظهار كرد: بارش شود، يشناخته م يموسم

 .شود يمشاهده م رانيا يجنوب شرق يها قسمت

 يخاص طيتحت شرا يبلكه تنها در سال مشخص شود، يهر سال مشاهده نم يسامانه بارش نيافزود: ا يو

پرفشار  طيدر شرا رانيهوا است؛ درواقع در فصل تابستان ا يكيناميموضوع اثر د نيا ليكه دل دهد يرخ م

مانند بندرعباس و  يدر مناطق ليدل نيبه هم كند، يم يريحالت از صعود هوا جلوگ نيو ا رديگ يقرار م

 .دهد يرخ نم ياما بارش شود، يم يچابهار هوا شرج

و از  ابدي يم رييجو تغ يكيناميد طيها شرا سال يادامه داد: در برخ يو آب و هواشناس ميكارشناس اقل نيا

 يموسم يابستانو باران ت كند يم دايپ يهنگام هوا حالت صعود نيدر ا كند؛ يم ينينش حالت پرفشار عقب

 رانيا يها يژگيبلكه جزو و ست،منتظره ا ريغ رانيدر ا يگفت كه باران موسم توان يالبته نم دهد؛ يرخ م

 .رود يشمار م به

برخوردار است. در  يو از رطوبت مطلوب رديگ يعمان نشأت م ياياز در يكرد: باران موسم ديتاك يو

 .ابدي يادامه م زين رانيشمال ا يا تهران و نواحها ت اتمسفر مناسب باشد، بارش طيكه شرا يصورت
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 ست؟يچ مونسون

تحت عنوان بارش  دهد، يكه در فصل تابستان رخ م ييها در رابطه با واژه مونسون گفت: بارش يجان يعل

به  طيشرا نيفصل است كه در ا يبوده و به معنا يواژه برگرفته از زبان عرب نيا شود؛ يشناخته م يموسم

 .شود يم يمعن زين يفصل يها عنوان بارش

به  يو عرب يشده است، اما در زبان فارس ليتبد» مونسون«به  يسيدر زبان انگل »يموسم«افزود: واژه  يو

 .شود يگفته م يبارش موسم كند يم ريرا درگ رانيجنوب ا يو نواح دهد يكه در فصل تابستان رخ م ييها بارش

 حيتوض نيشهرها را چن يعلت مشاهده نشدن بارش در برخ ان،ريدر ا كينوپتيس يشناس مياقل گذار انيبن

بوده و ممكن  نيمع كند، يحركت م رانيعمان به سمت ا يايدر ايفارس  جيكه از خل يداد: مقدار رطوبت

 نكهيا ليبه دل اما شود، يمواقع ابر در آسمان مشاهده م يشود. در برخ هياز كشور تخل ياست در نقاط

 .بارد ينم يباران ست،يبزرگ ن يافقطعات باران به قدر ك

 يايها از سمت غرب و در و اكثر آن دهد يدر فصل زمستان رخ م رانيا يها بارش شتريكرد: ب حيتصر يو

 زانيم شود، ياصفهان بارش باران مشاهده نم اي زديمانند  ييدر شهرها نكهي. علت اشود يحاصل م ترانهيمد

 .ودش نيكه قطعات آب سنگ دهد يرخ م ينقطرات آب است؛ باران معموالً زما يدرشت

هوا  ينبود باران و خشك ،يمونسون گفت: مفهوم خشكسال دهيو پد يخشكسال نيدر رابطه با ارتباط ب يو

و منطقه  رانيكه در ا يبا مونسون ارتباط ندارد، اما خشكسال يخشكسال دهيمفهوم پد نياست؛ بنابرا

 است. يمياقل راتييتغ ليداده به دل رخ

 يبارندگ يمياقل راتييتغ ليادامه داد: در حال حاضر به دل رانيدر ا كينوپتيس يشناس مياقل گذار انيبن

باتوجه  يوارد كشور شد ول يابرها از جنوب شرق يو هوا گرم شده است، اما در سال جار افتهيكاهش 

 راتييبا تغ يونمونس نيسنگ يها بارش نيگفت ا توان يجهان صورت گرفته، م ميكه در اقل ينظم يب

 در ارتباط است. يمياقل
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هم داشت و آن جان گرفتن  يگريد يرو رياخ رانگريو يها البيبارش ها و س؛ گزارش

جم  روزنامه جام – كشورمان بود يآبخوان ها هيسدها و تغذ ،ها اچهيدر ،دوباره تاالب ها

 10/05/1401مورخ 

 

 فاطمه مرادزاده

 يبه آباد ياز هموطنان مان از لحظه ورود رودخانه فصل يكيكوتاه را كه  يدئويشما هم آن و احتماال

 دهينشسته، د يمجاز يرسانه ها و فضا شتريب يخروج يگرفته و رو زدياستان  روزآباديرستان فشان در شه

خنده تان  د،يديرا شن يروزآباديمرد ف جانيو ه يپر از شاد يو صدا ديآن را تماشا كرد يوقت دي. شاديا

 ،يخوش آمد شكرت، رودخانه ايخدا«... گفت:  يزد و م يم اديبلند فر يو صدا جانيبا ه يگرفت؛ وقت

چقدر  يخورد... بر محمد صلوات... وا يبه درد م يليرودخانه خ نيا ،يخوش آمد يليپس از سال ها خ

» تو و... يعشق من ،يخوش آمد هخشك شده، قلب مان خشك شده، رودخان روزآباديخوشحال شدم... ف

درمناطق  ژهيمان به واز هموطنان  ياريگذشته از دل و زبان بس يروزها يط ،يزديمرد  نيا يشاد ويغر

 م،ياگر گوش دل مان را به خاك بچسبان ديبرخاست؛ نه از زبان هموطنان مان تنها، كه شا يريخشك كو

كه  ينيزم يها يشاد م؛يرمق شده، بشنو يبرا هم كه كامش خشك و جانش  نيشاكرانه زم ينجواها

چاك  ،يآب ياز ب يمار ناشپرش يفرونشست ها ليبه دل كرشيو پ دهيخشك شيتاالب ها و رودخانه ها

و  ياز شاد يبودند، موج بگريبه همان اندازه كه تخر رياخ يآسا ليس يچاك شده است. بارش ها

اش در مناطق  دهيخشك يتاالب ها دند؛يدم ندر روح آ گريد يو جان دنديپاش نيسرزم نيبه ا يزندگ

افتاده اند و ارتفاع  انيبه جر دوباره شيكنند، رودها يشوند و نفس تازه م يپرآب م يكي يكي يريكو

 .ديآ يهر روز باالتر م شيآب پشت سدها يب يها اچهيدر

و حال  ميبه آسمان نگاه و خدا را شكر كن يهر بارش يكه ابتدا نيشده؛ ا ليقانون نانوشته تبد كيبه  انگار
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آسا شد و به  ليسوقفه و  ي. بعد اگر باران تند و بميحال خوب را به اشتراك بگذار نيمان خوب شود و ا

را به  يبال و عقوبت آسمان يپاو  ميريغم در بغل بگ يگذاشت، زانو يكرد و تلفات برجا رانيو ليهر دل

 . ميبكش انيم

از آسمان نازل شدند كه گرما و  يكرد، درست زمان يشان فرق م تياما حكا رياخ يالبيس يها باران

 نيگرفته تا زم يو جانور ياهيگ يا آدم ها و گونه هابود، از م دهيامان تك تك ما را بر يآب يو ب يخشك

 بود. يو نابود دنياش درحال خشك يآب يلكه ها نيزد و آخر يله له م يكه از تشنگ

گرچه در چله تابستان و به ظاهر نابهنگام اما به  د؛ياما كار خودش را بلد است؛ آسمان به موقع بار عتيطب

 بود انگار.  دنشيلحظه بار نيهنگام تر

 يريدهد؛ حاال كه اخبار آبگ يتابستانه آرام آرام دارد خودش را نشان م يها البيس نيمثبت ا يرو

 يپرآب شدن نخلستان ها يپشت سدها و زنده شدن دوباره رودخانه ها و حت يها اچهيتاالب ها و در

 د؛سر يبه گوش مان م يو جنوب يمركز رانيا ژهياز گوشه و كنار كشور بو يكي يكيخشك جنوب، 

 يحت ديافتاده بودند و شا يجان گوشه ا يشان مدت ها ب يكه برخ ييها اچهيو تاالب ها و در رهايآبگ

 رفت.  يدوباره شان نم يبه زندگ يديام

كافتر و مهارلو در استان  شان،يدر اصفهان، بختگان، طشك، كمجان، ارژن، پر يگاوخون يها تاالب

ها و  اچهيو بلوچستان و شادگان در خوزستان، از جمله در ستانيدر مرز كرمان و س انيفارس، جازمور

 يمه جانيشده و جان و ن ريآنها سراز دهيبه كام خشك رياخ يها البيس انياست كه جر ييتاالب ها

 است.    دهيدوباره به آنها بخش

) و لهينمك قم (مس اچهيدر حال باز كردن راه خود به سمت در ايو تهران هم گو يها در البرز جنوب بارش

 حوض سلطان است.  اچهيدر

ها را  اچهيخبر جان گرفتن دوباره تاالب ها و در يوقت ونسكوي ستيز طيمح يكرس ريدب ش،يدرو محمد
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كند  يفراهم م يها مجال ليس ني: وقوع اديگو يم يدواريكند، با ام يمان بازگو م يبه نام برا يكي يكي

آب  يها رهسف ياز پروژه بزرگ تعادل بخش يشكند و بخ دايپ شيمان افزا نيسرزم يكه تاب آور

 اجرا شود.  ينيرزميز

تفاوت  ديشد رييكاهش تغ يگرد و خاك و حت ديتول يآبخوان ها، كاهش چشمه ها النيب يكسر جبران

 يبا اشاره به آنها م شياست كه درو رياخ يها البيشدن س يآثار مثبت جار گريشب و روز از د يدما

كه  لياز س يو هر بخش ستين ريتاث ياست اما ب يمثبتش موقت يامدهايها و پ البيس ني: گرچه اديگو

خودش به سمت  ريدر مس ابد،ي انيرودخانه، بدون دخل و تصرف و مانع حركت كند و جر ريبتواند در مس

و  يبرسد و زندگ يريكو يها اچهيكند تا به تاالب ها و چاالب ها و در يم هيدشت ها را تغذ اب،يپا

 دوباره به آنها برگرداند.     را  اتيح

 

 ديما هم رس يبه داد تشنگ البيس 

پشت سدها كه معموال آب  اچهيگردد به باال آمدن سطح در يحال خوش اما برم نياز ا يگريد بخش

و  يدر رگ و پ ينگران ابد،ي يافت سطح م يكند و تا كم يم نيرا تام مانيها يشرب شهرها و آباد

 بخشكد و... . يآبرسان يشبكه ها ياند كه نكند آب در لوله هادو يم شهياستخوان مان ر

است و آنطور كه  يپشت سدها هم روبه بهبود يها اچهيحال در رياخ يها البيوقوع س منياما به  حاال

جنوب شرق كشور در  يسدها يبرخ البي: سديگو يصنعت آب كشور م يقاسم زاده، سخنگو روزيف

 يحتكرده و  هيكرمان و فارس را تغذ ياز استان ها يلوچستان و بخشو ب ستانيهرمزگان، س ياستان ها

 يدرحال نياز آنها شروع شده است. ا يبرخ هياز سدها وجود دارد، لذا تخل يشدن بعض زياحتمال سرر

 مترمكعب رشد داشته است. ونيليرود هم هشت م ندهياست كه آب سد زا

دفتر  ريمد ،ياريمواجه شده و محمد شهر شيبا افزا پنج سد استان تهران هم يها اچهيآب در خوشبختانه
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 يورود زانيتهران، سرجمع م يشركت آب منطقه ا يو برقاب يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار

كه  ني: به رغم اديگو يمتر مكعب اعالم كرده و م ونيليم9,4پنجگانه تهران را  يآب اضافه شده به سدها

كرد اما از  جادياز هموطنان ا يبرخ يرا برا يا دهيمشكالت عد رياخ يها البيمتاسفانه بارش ها و س

 را جبران كرد. يخشكسال يحاصل از دو سال متوال يمنابع آب يها ياز كسر يبخش گريد يسو

 

 خود عمل كند فهيبه وظ روين وزارت

 ميه را داشته باشمطالب نيهم ا رويو از وزارت ن ميرودخانه ها احترام بگذار يالبياست به بستر س يضرور

رودخانه ها كه در برنامه پنج ساله چهارم آمده و  يالبيس ميحر نييخودش درخصوص تع فيكه به تكل

رودخانه ها را  يالبيس ميهنوز به طور كامل اجرا نشده، عمل كند و اجازه ساخت و ساز و تجاوز به حر

تاالب ها و  يريخاك و آبگ يزيصلخنعمت باشد و نه نقمت و به حا يآسمان يو بارش ها البيندهد تا س

 كمك كند. يريكو يچاالب ها
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 10/05/1401روزنامه جام جم مورخ  – دما شيو افزا مياقل رييتغ؛ گرم نيزم

 

 )مياقل رييرحمن پور (پژوهشگر حوزه تغ دهيسپ 

 تيتواند سالمت بشر و سطوح تمدن و امن يم مياقل رييتغ يامدهاياست. آثار و پ يجهان يچالش مياقل رييتغ

 تيشدت ببخشد، فعال زيآن را ن يامدهايتواند پ يكه م مياقل رييتغ لياز دال يكيكند.  ديرا تهد يالملل نيب

شدن با مداخله در  يپس از صنعت ژهيوبه  يگلخانه ا يگازها شيو افزا ياست. اقدامات انسان يانسان يها

كرده است. از  عيرا تسر نديفرآ نيا ستيز طيرسان از مح بيو آس داريرپايغ يو بهره بردار عتينظم طب

 يمهم در آب وهواشناس ياست. دما شاخص ييامواج گرما يريدما و شكل گ شيافزا مياقل رييتغ يامدهايپ

و  يكيزيف راتيياز تغ ياريتواند مسبب بس يم يكيناميترمود اثرگذار ريدما به عنوان متغ راتيياست. تغ

 باشد. يستيز طيو مح ييايميش

از نقاط جهان و  ياريدما در بس شينشانگر افزا يو جهان يو منطقه ا يها در ابعاد مختلف مل يبررس

و  نهيمك يدماها ريدر مقاد رياخ يهستند. هرچند كه در دهه ها نيكره زم يهوا يدما نيانگيم شيافزا

در همه  ييدما رهگست راتييتغ يشود. البته الگو يمشاهده م ييمختلف جهان تفاوت ها يبخش ها نهيشيب

 دهند.  يرخ م »نيفر عيوقا« مياقل رييدر نقاط مختلف جهان به دنبال تغ ي. در برهه كنونستين كسانيمناطق 

حتمال وقوع كم و شدت باال در مكان و با ا يجو يدادهايرا رو نيفر عيوقا مياقل رييتغ يالدول نيب اتيه

 راتييساكنان با تغ يبوم و زندگ ستيز يعاد طيكند كه هنگام وقوع آنها شرا يم فيزمان مشخص تعر

 نيگذارد. در ا يم ريتاث دادهايرو نيبر ا مياقل رييبه عنوان منشا تغ يشود. اقدامات انسان يمواجه م يجد

 رياخ يآمار ياشاره كرد كه در دوره ها مياقل رييتغ يان واكنش اصلبه عنو ييتوان به امواج گرما يم انيم

 داشته اند.  يشيروند افزا

 از يناش ريتواند سبب مرگ وم يابرگرم است كه م يمدت هوا يطوالن يدوره ها ييگرما امواج



   

 

 

85 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يرا برا يشود و مخاطرات فراوان يمصرف انرژ شيو افزا يمحصوالت كشاورز يو نابود يگرمازدگ

 به دنبال داشته باشد.  ستيز طيمح

در  زين رانيا طيرا به ثبت رسانده است. شرا يديتابستان امسال موج گرما در جهان مشاهدات جد در

 . ستيو مقوله امواج گرما مستثنا ن مياقل ريياز تغ يريرپذيتاث

شهر اهواز در  ،يره اماهوا ريبا انتشار تصاو كايمتحده آمر االتيا ييسازمان فضا رماهيت يانيپا يروزها در

 كرد.  يمعرف نينقاط زم نياستان خوزستان را در زمره گرم تر

داشته است اما محدوده  يروند صعود رياهواز در دهه اخ يهوا يكه به طور كل دما نيوجود ا با

گرم موثر  يهوا يداريو پا ييدما تيدر وضع زين يتيريو مد يو اقدامات انسان مياقل رييو تغ ييايجغراف

 طيمعضالت مح ريبا سا يتواند بحران ساز باشد، در صورت همراه يكه م نيعالوه بر ا مياقل رييستند. تغه

توان  يمساله نم نيا يريباشد. بدون شك در شكل گ زين نيشيپ يبحران ها دكنندهيتواند تشد يم يستيز

منطقه  ياهيپوشش گ يضعف و نابود م،يمثال تاالب هورالعظ يتاالب ها برا يچون خشك ياز كنار مسائل

 .شتگذ يبه راحت يمقاصد صنعت يرودها برا ريمس رييو جنگل ها و تغ

كمتر  يها يبارش به سمت بارندگ يدر الگوها يو دگرگون ييآب وهوا يالگوها رييبدون شك تغ 

 شيبه همراه افزا انهيو موج گرما در خاورم نيشيپ يبا دوره ها اسيو در ق يآمار يبر داده ها يمبتن

گذاشته  ريخوزستان (اهواز) تاث يهوا يدما تيو... بر وضع يابانيوسعت مناطق ب شيو افزا يشكسالخ

 رسد.  يبه نظر نم ديبع ينيچن نيا عياوصاف احتمال بروز مجدد وقا نياست. با ا

عالوه  شتريب يو اقتصاد ياجتماع ،ياز متحمل شدن خسارات انسان يريجلوگ يبرا رانيو مد پژوهشگران

و  يكيزيمهم ف يمولفه ها يريرپذييو تغ نيانگيم ريبه مقاد ديبارش دوره با نيانگيم ليو تحل يرسبر بر

 يتاب آور شيافزا يبرا يجامع يبرنامه ها قيدق يها يابيارز يبپردازند و بر مبنا زين گريد يشاخص ها

 ارائه دهند. يشهر تيريمد ژهيعرصه ها به و ياريدر بس
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 - »مونسون« يرانگريو ليدل 5؛ كرد يكارشناسان بررسدر گفت و گو با » جام جم«

 10/05/1401روزنامه جام جم مورخ 

 

 زاده نيحس اليل 

ها  يكارشناسان و دولت ياز مردم و حت ياريبس يبرا البيم از سحج نيتابستانه آن هم با ا يها بارش

منجر به  يموسم يوبلوچستان و هرمزگان شاهد بارش ها ستانين،سيبود. تا قبل از ا يو باورنكردن بيعج

بحران مخاطرات وضع هوا و  تيريو مد ينيب شيپ يمركز مل سيرئ ان،يائيبود اما به گفته صادق ض البيس

 رياز كشور، تحت تاث يعيوس اريحاال پهنه بس ،يمركز خشكسال سيو رئ يشناس هواشناسكار فه،ياحد وظ

گران  اريكه البته بس يرا تجربه كرد. تجربه ا البيو س ياز بارندگ يحجم نيمونسون چن يسامانه بارش

 نيكه چرا چن نيآمارها گرفت. ا نيخرنفر را براساس آ 70از  شيجان ب ب،يتمام شد و عالوه بر تخر

بود كه جام جم از كارشناسان  يسوال د،ياز شمال تا جنوب و شرق تا غرب كشور را درنورد يالبيس

 .ديپرس

 ،يفصل يشدن رودخانه ها يالبيقبل درخصوص س يكه روزها يقرمز يهشدارها ديگو يم يهواشناس اداره

 يت و سامانه بارشاس يمعابر صادر كرده، همچنان به قوت خود باق يشدن روان آب ها و آبگرفتگ يجار

 ان،يائيكه صادق ض ي. موضوعندازديراه ب رانگريو يالبيس ييروستا ايمونسون ممكن است دوباره در شهر 

كه  ديگو يكند و م يم دييآن را تا زيبحران مخاطرات وضع هوا ن تيريو مد ينيب شيپ يمركز مل سيرئ

 ليتند و س يبارش ها ريدرگ رانياز ا يعيسبه كشور باعث شد مناطق و ديرطوبت شد قيسامانه مونسون و تزر

حاكم  سمياز مكان يكه ناش يمحل يها يداريبه همراه ناپا دهيپد نيدهد كه وجود ا يم حيآسا شود. او توض

كه به گفته  ييمحدود شد. بارش ها يدر بازه زمان ديباران شد زشيمناطق مختلف بود، موجب ر يبر جو رو

 و مخرب است. يناگهان اريشود كه بس يم ييها البيروان آب ها و س جادياو باعث ا
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 از نگاه كارشناسان البيوقوع س ليدال

وبلوچستان، جنوب  ستانياز س ييدهد، مونسون هرساله در بخش ها يم حيتوض انيائيطور كه ض آن

د متفاوت بو اريبار بس نيشد، اما ا يباران م زشيخوزستان باعث ر يكرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر و حت

 يدر بخش ها نبارا زشيباعث ر جادشدهيكرد، بلكه رطوبت ا رياز كشور را درگ يعيو نه تنها مناطق وس

 ليبحران مخاطرات وضع هوا دال تيريو مد ينيب شيپ يمركز مل سيشد. رئ زيو شرق كشور ن يمركز

: ديگو يو مداند  يرودخانه ها م ميو حر هيرا در ساخت وساز و دخل وتصرف در حاش البيس نيوقوع ا

كند، پس با دخل  دايپ انيدر آن منطقه آب جر ياما روز م،ينداشته باش يبارش چيممكن است پنج سال ه

پهنه  نيندارم كه در تابستان با چن اديخود به  يشد. در سابقه ذهن ميوتصرف، قطعا متحمل خسارت خواه

توان آن  يم ت،يچند روز قبل از فعالو  ستين ينيب شي. مونسون قابل پمياز بارش روبه رو شده باش يعيوس

از مونسون  يبارش ناش ريدرگ زين ندهيآ يها لجنوب كشور در سا يكرد، اما به طوركل ينيب شيرا پ

 خواهد بود.

از  يهواشناس يالزم است به هشدارها ييها البيس نياز عواقب چن يريجلوگ يكند: برا يم ديتاك او

در  يبه طور رسم يكه هواشناس ييو كانال ها يرسم يها يخبرگزار ما،يمراجع مختلف مانند صداوس

رودخانه ها  ميدر حر ژهيبه و عتيكرده است، توجه و از دخل وتصرف در طب جاديا يمجاز يفضا

 . ميكن يخوددار

درخصوص علل  حاتشيتوض يدر ابتدا زين يمركز خشكسال سيو رئ يكارشناس هواشناس فه،يوظ احد

 يچرا نيو همچن ياز خشكسال يناش ياهيشدن پوشش گ فيبه علت ضعخاك  شيبه فرسا البيوقوع س

مشكالت  نيكه ا ديگو ياشاره كرده و م يمناطق كوهستان ياز حد دام در علفزارها و چراگاه ها شيب

 جذب باران داشته باشد.  يبرا يشده تا خاك توان كمتر ثباع

 يبه آن اشاره م فهياست كه وظ البيشدن س يجار گريآن علت د هيوساز در مصب رودخانه و حاش ساخت
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كانال وجود دارد و درواقع  كيو  ستين يزده، رودخانه ا لياز نقاط س ياريدهد: در بس يم حيكند و توض

رودخانه را  ابوت چيكرده و پ يواركشيعرض رودخانه را كم و د يكند. وقت ياز كانال عبور م البيس

 نيرودخانه ازب يعيشود، چون كاركرد طب يجار لياست كه س يعيطب م،يبساز اليتا باغ و و ميبر يم نيازب

 عتيانسان در طب ي. اگر دخالت هاميبدون خسارت هم داشته باش البيس ميتوان يكه م يرفته است. درحال

كانال، كاهش  هيشد، اما با تعب يجمع م اچهيدر ايپشت سد  ،يرانگريو يبه جا البينبود، آب حاصل از س

و با  ردياز حد مجاز بگ شيكه آب ارتفاع ب ميكرده ا يكار راستاندارد،يغ يث پل هاعرض رودخانه و احدا

ها  لياز س ي. برخابدي يم شيافزا ليس بيمشخص است كه قدرت تخر يو حجم گل وال يچگال نيا

 زيباشد، زمان تكرارش ن دتريشد البي. هرچه سفتديبار اتفاق ب كيسال 50 يحت اي10ممكن است هر 

 ديآب توسط رودخانه ها با يدارد. توان گذرده يو مرزبند يعيطب ميحر يست. هر رودخانه اتر ا يطوالن

رودخانه  مينظارت بر حر تيمسئول فه،يتوان مختل شده است.  وظ نيعمال ا يحفظ شود، اما با دخالت انسان

 يعيهند افراد به مرز طباجازه د ديدو نهاد نبا نيداند. او معتقد است ا يم ارهايدهها و  يشهردار فهيها را وظ

كه دو سال بارش باران  نيرودخانه ها تجاوز كرده و اقدام به ساخت وساز كنند. به گفته او، صرف ا

 . ميرودخانه را سلب كن يعيحق طب ديو نبا ستيساخت وساز ن يبرا يمنطق ليدل م،ينداشت

 يدهد كه برا يم حياند و توضد يم البيس رانگريو جيخاك را از نتا رشدنيفق ،يكارشناس هواشناس نيا

تا خاك  ميكن تيمناطق باالدست را حفظ و استانداردها را رعا ياهيپوشش گ ديمعضل با نيرفع ا

 تياهم كو حفاظت از خا يزدارياو، توجه به آبخ ديكه به تاك نجاستيمملكت شسته نشود. ا زيحاصلخ

 كند. يم دايپ

 

 تماشا ندارد ليس

هموطنان را از  يرفتارها يهم برخ رانيا يانجمن مخاطره شناس رهيدم اتيزارع، عضو ه يمهد دكتر
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 ليدانند در مقابل س يمونسون اعالم كرد و گفت: متاسفانه مردم نم يها يمرگبار بودن بارندگ ليدال

از آن آگاه  يمروزاز آن اطالع داشتند، اما مردم ا اريكه البته گذشتگان بس يهستند. نكته ا ريپذ بيآس

 . ستندين

است كه  ييكارها نياز بدتر يكي البيشدن س يهنگام جار ليس يگرفتن و تماشا لميگرفتن، ف يسلف

كه  يبه افراد يتخصص يامداد يروهاين يدگيشود تا در رس يمساله باعث م نيدهند. هم يمردم انجام م

به  دگانيدشود و شانس نجات حادثه  جاديا يگرفتار شده اند، اختالل جد يگل و ال ريز اي البيدر س

 كند. دايشدت كاهش پ

 يجار ليس هيدهد ممكن است در آن ناح يهشدار م يكه هواشناس نيبا ا زياز مردم ن يادامه داد: برخ يو

 ياصال هشدارها را جد ايروند  يم يحيخود به آن محل تفر يبا خودروها يحت ميشود اما باز هم شاهد

كنند.  يم جاديا كلمش زيآنان ن يروابط عموم يها مياز مسئوالن و ت ي. به جز مردم، گروهرنديگ ينم

شود تا باز هم در  يحضور آنها باعث م نيكرده است. هم تيسرا زيگرفتن به آنها ن ريو تصو لميعالقه به ف

 زيحضور مردم را در مناطق حادثه خ ديبا زين يانتظام يرويشود. ن جاديها اختالل ا دهيد بيروند نجات آس

به  يانتظام يرويدره مشخص است، ن كيچون حادثه در  روزكوهيمزداران ف ير روستاممنوع كند. مثال د

است كه آمار تلفات امسال  يبه گونه ا طيرا مسدود و مانع از تردد مردم شود. شرا ريتواند مس يم يراحت

 در حال حاضر يهواشناس يكرد: هشدارها دياز تلفات سال گذشته هم در حال جلو زدن است.  زارع تاك

به مردم و مسئوالن  يكه هشدارها به صورت نقطه ا ياست كه مساله ساز است. تا زمان يبه صورت كل

بود. جمله خانم دكتر تاجبخش كه گفته بود دره امامزاده داوود  ميتلفات خواه شيداده شود، شاهد افزا

شده  يجار نيسهمگ ليسه بار س ر،يسال اخ100. در امامزاده داوود و در ستين قيشده است، دق يدستكار

كه  مينيب ياما م ميدر آن نقطه ساخت و ساز كن دياست، چرا با زيخ البيمنطقه س ميدان يم ياست. وقت

 هشدارها توجه شود. نيكه به ا ميدواريكنند. ام يكرده و ساخت و ساز م يزيبتون ر
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 را كم كرد ليتوان خسارت س يم چگونه

به شهروندان هشدار  يمجاز يو در فضا ميريبگ يدرباره بارش ها را جد يهواشناس يهشدارها •

 ديبده

 بشيبرخورد با آن و تخر رمجازيرودخانه ها و در صورت مشاهده ساخت و ساز غ ريمس يروبيال •

 ليدر مناطق روان شدن س ريمانند استفاده از آژ ل،يو هشدار س عيسر ينيب شيپ ستميس يانداز راه •

  يعموم يآگاه شيو افزا يباران يروزها رودخانه ها در يها هينكردن در حاش توقف •

 روان آب انجام شود ريوجود دارد، ساخت و سازها باالتر از مس ليكه احتمال س ييمحل ها در •

 البيكاهش سرعت س يبرا زيخ ليتالب در مناطق س جاديمناسب و ا ياهياز پوشش گ استفاده •

 

 مونسون مرگبار شد؟ ليس چرا

 رودخانه ميدر حر يساز اليو مجاز به خصوص ريغ يساخت و سازها .1

 شود يروان آب م جاديدار كه باعث ا بيو ش يدر مناطق كوهستان ياهيپوشش گ بيتخر .2

 ها  ليرودخانه و مس ريدر مس راستاندارديغ ياز حد دام و احداث پل ها شيب يچرا .3

  يعمران يپروژه ها يبر ساخت و ساز ها و اجرا يمتول ينظارت نداشتن دستگاه ها .4

 البيس ريخطرناك مانند كنار مس يو حضور در محل ها ليشهروندان از رفتار س يناآگاه .5
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خبرگزاري مهر  – رانيا ميبر اقل يمونسون هند يرگذاريتاث شيافزا مطرح كرد؛ يزيعز

 10/05/1401مورخ 

 

و  يمياقل راتييگفت: با تغ ستيز طيو حفاظت از اتمسفر سازمان حفاظت مح مياقل رييگروه تغ سيرئ

مونسون قرار  تيدر معرض فعال شتريرسد كشور ما هر سال ب يدما، به نظر م يها نيانگيساالنه م شيافزا

 .رديگ يم

 طيآن بر شرا ريو تأث» مونسون« يوص سامانه بارشدر خص ،يزيالهام عز دهيمهر، س يگزارش خبرگزار به

اتفاق خاص آب و  كيمشخص،  يبازه زمان كيكشور ما، اظهار كرد: هر ساله در  ييو آب و هوا يمياقل

 انسان به آن گره خورده است. ها ونيليم اتيكه ح افتد ياتفاق م ايدر جنوب شرق آس ييهوا

ماه  بهشتياز اواخر ارد شود يهم شناخته م يموسم يها م بارانبه نا رانيمونسون كه در ا انيافزود: جر يو

باالتر  ييايجغراف يها به سمت عرض جيو به تدر شود يهند شروع م يجنوب يها و بخش النكاياز سر

شده آن به  فيضع خشب ر،يت مهياز حدود ن تاًيبه پاكستان و نها رماهيت ليحركت كرده و سپس در اوا

و بلوچستان، هرمزگان، شرق  ستانيرا در استان س يمناسب يها يو بارندگ سدر يهم م رانيجنوب شرق ا

 .شود يفارس و جنوب كرمان باعث م

شدت و ضعف  نكهيا انيبا ب ستيز طيو حفاظت از اتمسفر سازمان حفاظت مح مياقل رييگروه تغ سيرئ

همان  امياال مياز قد ران،ياثر آن در ا نيشتريمختلف، متفاوت است، گفت: ب يها در سال ستميس نيا

شن  يها طوفان ريو بلوچستان و جنوب خراسان را درگ ستانيروزه است كه س 120معروف به  يبادها

 .كند يم

هند به شبه قاره هند و  انوسياق ياز رطوبت را از رو يميعظ اريخاطرنشان كرد: مونسون حجم بس يزيعز

 ييها يباعث بارندگ ايماليه يها به رشته كوه حجم از رطوبت ني. برخورد ادهد يمجاور انتقال م ينواح
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خود  ياقتصاد يها تيو فعال يكه مردمان آن مناطق از گذشته روش زندگ شود يباال م اريبس اسيدر مق

اتفاقات حداكثر استفاده  نيكرده اند و از ا ميرا بر اساس آن تنظ يو دامدار يكشاورز نهيمخصوصاً در زم

 را به عمل آورده اند.

كشور ما هم سال به  رسد يدما، به نظر م يها نيانگيساالنه م شيو افزا يمياقل راتييكرد: با تغ حيرتص ،يو

در برابر خسارات  رعامليپدافند غ كيو به عنوان  رديگ يمونسون قرار م تيدر معرض فعال شتريسال ب

 خواهد بود. ريد يليخ ندهيكرد كه قطعاً در آ يشيچاره اند دياز حاال با ده،يپد نيا تياز فعال يناش

حركت  كيمونسون  انيگفت: جر نده،يآ يها در سال يشرويپ نيا ديبا اشاره به احتمال تشد يزيعز

اواخر  ت،يو در نها كند يبه سمت جنوب م ينياست و از اواخر مرداد شروع به عقب نش يرفت و برگشت

 شود. يآن مناطق شروع م يابر يآن خارج و فصل خشك تيهند هم از حوزه فعال يجنوب يها آبان بخش

). يفصل يبادها يبرا يفصل است (نام يبه معنا ياز زبان عرب» موسم«افزود: مونسون برگرفته از واژه  يو

با سطوح  سهيدر مقا يدما در مناطق بزرگ خشك اديز اريساالنه بس رييمونسون، تغ يريشكل گ يعلت اصل

 است. هيهمسا يها انوسياق

منبع  نيتر هند مهم انوسيبنگال و اق جيعرب، خل يايدر ژهيبه و ،يحاره ا ينوساياق هيگفت: ناح يزيعز

آن بر  وستهيپ تيمونسون و فعال اسيادامه گردش بزرگ مق يالزم برا يهستند كه انرژ يو رطوبت ييدما

 .كنند يشبه قاره هند را فراهم م يرو

 ستميمطرح كرد: امسال س ستيز طيو حفاظت از اتمسفر سازمان حفاظت مح مياقل رييگروه تغ سيرئ

 يها شدن به عرض ليبرخوردار است كه و با متما ياديز يليفعال بوده و از رطوبت خ اريهند بس يمونسون

كه رطوبت  يمواقعشده است اما در  يسبب بروز بارندگ زين رانيا يمركز يها در استان تر، يو غرب يشمال

 شيكم ضخامت تر، طوفان گرد و خاك و افزا يجوشش يهاابر جاديبا ا ينواح نيكم باشد، در ا يانتقال

 .ديآ يم ديدما پد ينسب
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 رييتغ يياستثنا باًيرفتار مونسون امسال به شكل تقر م،ياقل رييو تغ نيزم شيگرما يكرد: با چاشن حيتصر يو

كشور شده است. با توجه به  يجنوب مهياز ن يعيوس يها در قسمت نيفراسنگ يها كرده و موجب بارش

 ديشد يرگبار يها مناطق، بارش نيمناسب در ا ياهيو عدم وجود پوشش گ نياز حد زم شيب يخشك

 نقاط شده است. يدر برخ البيس يشدن روان آب و حت يمنجر به جار
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؛ نديگو يم ها البيس تيريمد يخال يوگو با قدس از جا كارشناسان و مسئوالن در گفت

پايگاه خبري تحليلي قدس آنالين مورخ  – ليراه كنترل س ؛تنهايزداريآبخ توسعه

10/05/1401 

 

. از گرد راه كه برسد هزاران انسان و موجود شناسد ينم ييايمرز جغرافاست كه  يرانگريرخداد و ل؛يس

 .بلعد يزنده را در خود م

در  يپ يس يس يبزرگ م ليس ايهزار نفر را گرفت 2از  شيپاكستان كه جان ب 2010سال ميعظ ليس مثل

 خود فرو برد. نفر را در كام 50كرد و  ليتحم كايبه دولت آمر يدالر ارديليم15 يا نهيكه هز 1993سال

هزار نفر كشته شدند و 230از  شيب ائويبانك يبا شكسته شدن سد مخزن 1975در سال بار كيكه  نيدر چ اي

كه تاكنون اتفاق افتاده  يعيطب عيفجا نياز مرگبارتر يكي نيرود زرد چ ليكه با س 1931در سال گريبار د

 ختند.نفر در آن جان با ونيليم7/3هزار تا حدود  422رقم خورد و 

 اند. كرده ينيب شيمقابله و مهار آن پ يبرا يا ژهيو ريتداب ل،يوقوع س ينيب شياز كشورها با پ ياريبس حال نيا با

وقوع  ليو نظرات كارشناسان درباره دال ليكشورها در مقابله با س يبعض اتيگزارش تجرب نيا در

 .ديخوان يكاهش خسارات را م يدر كشور و راهكارها ليس ديخسارات شد

 

 يجهان اتيتجرب

پر از  ليشهرشان مثل س يها كوچه پسكوچه زييدر بهار و پا ژهيو كه هر سال به ايتاليا زيون رهيجز مسئوالن

مد و  دهيبا پد قيطر نيمتحرك را در دست اجرا دارند تا از ا ييايپروژه سد در 2003از سال شود يآب م

 باال آمدن آب مقابله كنند.

در هلند شده » دلتا«پروژه مهم  يريگ شكل هينفر هم دستما 800هلند و كشته شدن هزارودر  1953سال بيمه ليس
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 اند. در جهان را در دست گرفته ليپرچم كنترل س يعلم يكردهاياز رو يريگ با بهره ها ياست و حاال هلند

 يد از روشقرار دار ليكالنشهر جهان كه همواره در معرض خطر س نيتر تيپرجمع و؛يدر توك زين ها يژاپن

كه  يبزرگ ينيرزميسازه ز كي كنند؛ ياستفاده م ليمقابله با س يبرا »ليكنترل س ينيرزميسامانه ز«با عنوان 

 .شود يآن برقرار م انيارتباط م ييها تونل قياز طر

. ميا نگرفته شيمقابله با آن در پ يبرا يجد يرينشان داد هنوز تدب گريدر كشور ما بار د رياخ يها ليس اما

ها و  وساز در آن رودها و ساخت ميها و مراتع، تجاوز به حر جنگل بيبا تخر ميا در عوض تا توانسته

 .ميا داده شيرا افزا نآ يها و احتمال خسارت ميا را هموار كرده ليراه ورود س ،يتوسعه كشاورز

استان كشور با  24شدن  رينهم مرداد با درگ روزياز اول مرداد تا د ،يرسم يها براساس گزارش كه چنان

اند.  مفقود شده زينفر ن 45نفر مصدوم و  39اند.  نفر جان خود را از دست داده69 ،يگرفتگ و آب ليس

 شده است. بيهم تخر يهزار منزل مسكون20مدت  نيدر ا نكهيضمن ا

 

  اند توجه يب البيس جاديا ليبه دال مسئوالن

 نيتر را مهم يتهران عوامل انسان قاتيوم و تحقدانشگاه عل ستيز طيو مح يعيدانشكده منابع طب سيرئ

از  يكيبه عنوان  مياقل ريي: تغديگو يو م داند يكشورمان م ريچند دهه اخ يها ليها در س خسارت ليدل

 شتريعامل، ب نينظر از ا با آن سازگار شد؛ اما صرف دياست و با شيانكار رو به افزا رقابليعوامل غ

و بستر  ميدر حر يرقانونيغ يوسازها ساخت ليشده به دل بيتخر ريخا يها البيكه در س ييها خانه

 نياز ا يريشگيدر پ زيو مسئوالن ن شود يبه آن نم يها بوده است كه باوجود همه هشدارها توجه رودخانه

 گريها و مراتع از د از حد جنگل شيب بيتخر نياند. همچن الزم را به خرج نداده تيوسازها جد ساخت

 يو كشاورز يو دامدار شتريب يبردار همچون بهره يليكه به دال هاست البيخسارت در س جاديعوامل ا

 مناطق اتفاق افتاده است.  نيدر ا
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شود كه بتوان بارش را  تيريمد يا به گونه ديمناطق با نيدر ا يزداري: آبخكند ياضافه م يريدل ايك يهاد

 يريشگيپ البيكرد تا از وقوع س تيريجا مد همان ياهيپوشش گ جاديبا ا افتد يكه اتفاق م يا در هر نقطه

پس از  كنند يو تالش م اند توجه يب البيس جاديا لياست كه متأسفانه مسئوالن ما به دال يدرحال نيشود. ا

 وقوع آن را كنترل كنند. 

 

 ندارند ياهيدرصد مراتع كشور، پوشش گ 56

با اشاره به  زيكشور ن يكشاورز جيو ترو آموزش قات،يسازمان تحق يعلم ئتيعضو ه ياكبر دماوند يعل

 يها : پروژهديگو يبه قدس م ها البياز خسارت س يريشگيدر پ يزداريآبخ يها پروژه ياجرا تياهم

 تيريمد يا گونه به ديو با شود ياز خاك اجرا م داريپا يبردار و بهره يبا هدف حفاظت از اراض يزداريآبخ

وجود آمده است كه ساكنان  به يحفظ شود. اما مشكل از زمان ياهيآب، خاك و پوشش گ نيشود كه تعادل ب

تعادل را برهم  نياز مراتع، ا ياهيپوشش گ يو برداشت حداكثر يرعلميغ يها روش يريكارگ مناطق با به نيا

 هستند. ياهيكشور بدون پوشش گ مراتعدرصد از 56از  شيآن شده كه امروزه ب جهياند و نت زده

پوشش  ريهكتار ز ونيليم32پوشش جنگل،  ريكشور ز يهكتار از اراض ونيليم5/12 كهنيبا اشاره به ا يو

هكتار از  ونيليم 22و  يپوشش كشاورز ريهكتار ز ونيليم5/18پوشش مراتع،  ريهكتار ز ونيليم80 ابان،يب

خشك و  قدرصد مساحت كشور جزو مناط80: حدود كند يشده است، اضافه م ليو كوه تشك ايدر

و  ميا مواجه يسوز و آتش يخشكسال الب،يس ريمتعدد نظ يعيست و هر ساله با مخاطرات طبا خشك مهين

بلكه  ميباش يعيبه فكر مقابله با مخاطرات طب دينبا نيوجود دارند، بنابرا دهايخطرات و تهد نيكه ا ميدان يم

 . دهاستيتهد نيبخش عمده ا تيريمد يبرا يكل يراهكار يزداريكه آبخ ميكن تيريها را مد آن ديبا

اجرا  توان يم يزداري: سه نوع پروژه آبخكند ياظهار م يزداريآبخ يها با اشاره به انواع پروژه يدماوند

 اديدر آن ز البيخاك و س شياست كه خطر فرسا يدر مناطق ياهيپوشش گ جادينوع آن ا كيكرد. 
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شامل  گريداد. نوع د جامكار را ان نيا توان يم يكار و بوته يكار نهال يها است و با استفاده از انواع روش

است.  يبند مثل تراس يزداريآبخ يكيمكان اتيو عمل ياهيبا استفاده از پوشش گ كيومكانيب يها پروژه

سرعت آب در  توان يم ريگ كوچك رسوب ياست كه با ساخت سدها يكيمكان يها نوع سوم پروژه

 يكرد. كشور ما دارا يريشگيپ البيس جادياآب، از  رهيها را گرفت و عالوه بر ذخ باالدست آبراهه

ما  يو مشكل اصل شود يم البيس جاديسرعت حركت آب و ا شياست كه موجب افزا يمتعدد يها دامنه

 .  ميسرعت آب را مهار كن يزداريآبخ اتيبا عمل ميا است كه نتوانسته نيا

 يها است و ضرورت دارد روش شيرو به افزا يعيمخاطرات طب م،ياقل راتييبا توجه به تغ ،يگفته و به

و  رانياعم از مردم، مد يعيبرداران منابع طب بهره يآور تاب ميو بتوان مياموزيمخاطرات را ب نيبا ا يسازگار

متناسب با مناطق مختلف  يزداريبخآ يها پروژه يتا بتوانند با اجرا ميده شيها را افزا عرصه نيساكنان ا

است و ضرورت دارد  يساز فرهنگ ازمنديمهم ن نيند كه البته ابحران را كاهش ده تيريمد يها نهيهز

 ازمندين يها پروژه يبا توجه به گستردگ رايكنند، ز تيخصوص احساس مسئول نيهمه مردم در ا

و بدون كمك مردم قادر به  ييتنها بهبخش، دولت  نيدر ا يعيو كمبود بودجه منابع طب يزداريآبخ

 . ستيها ن پروژه نيا ياجرا

 

 ستيمناسب ن يزداريآبخ تيريمد هرم

 تيقابل نيكشور ا يهكتار از اراض ونيليم120: حدود ديگو يبه قدس م زين رانيا يزداريانجمن آبخ سيرئ

 نيهكتار از ا ونيليم35تا  30يانجام شود كه تاكنون رو يزداريآبخ اتيها عمل آن يرا دارند كه رو

از كار  يا مدهبخش ع دهند ينشان م يام به خوبارق نيانجام شده است. ا يزداريآبخ اتيوسعت عمل

 . ميآن را انجام ده ديمانده و با نيزم يهنوز رو يزداريآبخ

از مشكالت  يكي: ديگو يم يزداريآبخ اتيانجام عمل يرو شيپ يها با اشاره به چالش يطالب يعل دكتر
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. ستيكشور مناسب ن يزداريآبخ تيرياست كه هرم ساختار مد نيا ميدار يزداريآبخ نهيكه در زم يبزرگ

از  وقت ناست آ رويدر كشور با وزارت ن البيكنترل س يآب و حت تياز مسئول يا بخش عمده يعني

كار  يزداريكه درخصوص آبخ شود يسازمان انتقاد م نيا يزداريو معاونت آبخ يعيسازمان منابع طب

بتواند  يعيسجم شود تا سازمان منابع طبمن يزداريآبخ تيريمد ديابتدا با ني. بنابرارديگ يصورت نم يچندان

از وقوع  يريشگيالب برود. پيو كنترل س يريشگياعتبارات الزم را جذب كند و پس از آن به سمت پ

كه هشدار  يدر حال دهند يهشدار م البيفقط در خصوص وقوع س رانيمهم است، اما در ا يليخ البيس

ساله  10پنج و  يها كه ممكن است با طرح ييتا جا ديبا نيكار است. بنابرا يانيمرحله پا البيوقوع س

 م. يها را كم كن تا اثرات آن ميكار كن البيس يريشگيپ يرو

ما در  نكهيدارد. نخست ا يمختلف ليدال ها البي: وقوع سديگو يم ها البيوقوع س ليدرخصوص دال يو

 يشدت از سو به رياخ يها در دههمنابع  نيو ا ميندار يمردم كارنامه خوب ياز سو يعيحفاظت از منابع طب

و  مياقل رييتغ گريد يشده است. از سو فيضع يليخ مان ياراض ياهيو پوشش گ بيبرداران تخر بهره

درصد 20حدود  مياقل ريينقش تغ ها البيبر علت شده است. البته در وقوع س ديهم مز ها يتداوم خشكسال

 عتيبرداران بر طب است كه بهره يو فشار يعيطبنامناسب منابع  تيريموضوع مد نيعمده ا لياست و دل

گام در  نيكشور نخست زيآبخ يها در سطح حوضه ياهيپوشش گ بيتخر ني. بنابراكنند يكشور وارد م

 ديبا ياهيپوشش گ تيعالوه بر تقو البيكنترل س يرو برا نياست. از ا البيس جاديشروع رواناب و ا

 در هم هستند.  دهينت ها نيچون ا ميخاك كشور را هم حفاظت كن

 نيا تي: واقعديگو يو م كند ياشاره م ها البيدر كنترل س يزداريآبخ تيسپس به نقش و اهم يطالب دكتر

 يعنياست؛  يزداريفقط آبخ ليمعتبر تنها راه كنترل س يامروز و در مجامع علم ياياست كه در دن

چند  جاديتنها ا يزداريانسان. آبخ يحتو  اهيجامع و هماهنگ بر همه منابع اعم از آب، خاك، گ تيريمد

تنها راه  زيجامع آبخ تيريمد يالگو ياجرا ني. بنابراستين ياهيو پوشش گ يكيولوژيكار ب ايسازه و 
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 .هاست البيكنترل س يبرا يعلم

تا  2 نيبخش ب نيبودجه ا رسد ي: به نظر مديگو يو م كند ياشاره م يزداريسپس به موضوع بودجه آبخ يو

 كي ميخواه ياما اگر م دهد، يرا پوشش م ازهايدرصد ن30تا  20تومان در سال است كه تنها  ارديليهزار م3

 . ميدار ازيتومان بودجه ن ارديليهزار م10حداقل ساالنه به  ميدر كشور داشته باش يو كاربرد يعلم يزداريآبخ

مواجه است،  يا عمده يها چالش در كشور با يزداريتوسعه آبخ نكهيا انيبا ب رانيا يزداريانجمن آبخ سيرئ

و  يعيسازمان منابع طب يعنياست كه به آن اشاره شد؛  يتيريچالش ساختار مد نيتر : مهمكند يم حيتصر

وزارتخانه در حال  نيا ودكه خ شود يمحسوب م ياز وزارت جهاد كشاورز يكشور به عنوان جزئ يزداريآبخ

ها و  با بخش تواند ينم يبه خوب يعيسازمان منابع طب نيمواجه است. بنابرا يا دهيحاضر با مشكالت عد

 يشتريچون در بخش آب قدرت ب رويهماهنگ شود. مثالً وزارت ن رويازجمله وزارت ن گريد يها دستگاه

با آن  يعيو انتظار دارد منابع طب كند يهماهنگ نم يزداريدر بخش آبخ يعيدارد خود را با سازمان منابع طب

 ياست و آب فقط بخش زيجامع حوضه آبخ تيريمد ؛يزداريآبخ يكه به لحاظ علم يهماهنگ شود؛ در حال

و  وستهيهم پ به تيريمد يعنيرا مد نظر داشت.  زيآبخ يبحث حكمران دي. امروزه باشود ياز آن محسوب م

 و يعيسازمان منابع طب نيب يناهماهنگ كيهاست. به  از آن بخش يكيو آب  دكه همه عوامل را دار كپارچهي

 بخش است.  نيا ياصل يها از چالش يكي نيوجود دارد كه ا يزداريآبخ نهيدر زم رويوزارت ن

از بودجه كنترل  يكه بخش شود يهم مربوط به بودجه و اعتبارات آن م يزداريچالش بزرگ آبخ نيدوم

ه ك يدر حال رود؛ يم رويخود به خود به سمت بخش آب وزارت ن زيآبخ يها و حفاظت از حوضه البيس

 با هم هماهنگ باشند.  ديبا ها نيا

 

 ستيالزم ن يزداريآبخ فقط

در  يزداريمعتقد است آبخ زين زيپژوهشكده خاك و آبخ يعلم ئتيپور جم، عضو ه صالح نيام دكتر
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 نيبخش ب نيا في: وظاكند يو گو با ما اضافه م در گفت يندارد. و يخاص و مشخص يكشور متول

 ازمانس ايو  رويوزارت ن دهد يرخ م يليس يوقت جهيشناور است، درنت يعيو سازمان منابع طب رويوزارت ن

 نكهي. به هرحال آنچه مسلم است ارنديرا بپذ ها تيو مسئول نديايكار ب يپا ييكه به تنها ستندين يعيمنابع طب

در  ديگو يو م دارد يكه حجم آب را نگه م زند يم ييها آن سازه يرا رو ليس تيريمد شتريب رويوزارت ن

ها  سرشاخه يرو شتريب يزداريو آبخ يعيسازمان منابع طب ي. ولدهد يرخ نم يليمن س يسدها نيا ابيپا

و  كيولوژيو ب يكيمكان اتياز سرمنشأ كنترل شود و انواع عمل ديبا ليس ديگو يو م كند يكار م

 است. البيدو سازمان در كنترل س نيا يمند فهيوظ ني. ادهد يرا انجام م ها يكيومكانيب

 نكهيوجود دارد؛ نخست ا يمسائل نهيزم ني: در اديگو يدر كشور هم م يزداريدرخصوص روند آبخ يو

 رويوزارت ن يعنياست.  يعيمنابع طب اراتياخت طهيدر ح ها نيها ندارد، ا دامنه يرو يتيمسئول رويوزارت ن

 يعيسازمان منابع طب ديبا بخش نيا در نيندارد. بنابرا تيها جدا شود مسئول اگر بخواهد از رودخانه و آبراه

 ديگو يم رويها كار كند، وزارت ن رودخانه يبخواهد رو يعياگر سازمان منابع طب گريد يكار كند. از سو

دو سازمان است  نيا يها از چالش يكي نيرا ندارد، ا ياصل يها سازمان مجوز كاركردن در رودخانه نيا

 ندارد.  يمشخص يبخش متول نيكه ا

را انجام  يزداريكه كار آبخ يعيمنابع طب  سازمان يكه برا يا از بودجه ياست مقدار اندك نيمسئله ا نيدوم

از  يكي نيداده شده و ا صيبودند، تخص دهيو در برنامه شش ساله توسعه د يو در سال جار دهد يم 

 است. يعيمنابع طب سازمان يها يمند گله

نشود و تمام  بيتصو زيجامع آبخ تيريكه قانون مد يانپور جم معتقد است: در كشور ما تا زم صالح

. مثالً شود يگرفته نم البيجلو وقوع س نند،يملزم نشوند اقداماتشان را در قالب سالمت حوزه بب نفعان يذ

كار  يپس از مدت يصورت گرفته بود و حت يزداريآبخ اتيدر باالدست امامزاده داوود تهران قبالً عمل

 است؟! دهيبه امامزاده داوود رس ليچرا االن س يه بود، ولمرمت آن هم انجام شد



   

 

 

101 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

تجاوز به  يعنياند؛  را توسعه داده رهيامامزاده داوود، بازارچه و غ ينيياست كه در گلوگاه پا نيا لشيدل

 اند. رودخانه كرده ميحر

ه را رودخان ميحر يآزادساز رويمجوزها را داده و چرا وزارت ن نيا يچه كس نجاست،يپرسش ا حال

 انجام نداده است؟

 .ميبر ينم ييكنند راه به جا يبيو كار تخر نديايب گريد يها اما ارگان م،يانجام ده يزداريهر چقدر كار آبخ نيبنابرا

 

 آمار متفاوت از دو مسئول! 2

به قدس  يزداريو آبخ يعيو حفاظت خاك سازمان منابع طب يزداريدفتر آبخ ركليمد ،يجز هوشنگ

 يمقدار رو نياند كه از ا شده يآب شيكشور دچار فرسا يها هكتار از عرصه ونيليم125: ديگو يم

 اتيعمل يهكتار آماده اجرا ونيليم18مقدار  نيو از ا ميا انجام داده يزداريهكتار مطالعه آبخ ونيليم39

 صورت نگرفته است.  يا هكتار هنوز مطالعه ونيليم 90 ياست؛ اما رو يزداريآبخ

انجام شده است هم  يزداريآبخ اتيها عمل آن يكه تاكنون رو ييها عرصه در خصوص گستره يو

معاون  يگرشاسب يسازمان اختالف نظر وجود دارد. در واقع آقا يبنده و رؤسا نيب نهيزم ني: در اديگو يم

انجام  يزداريآبخ تيها فعال هكتار از عرصه ونيليم35 يمعتقد است رو يعيسازمان منابع طب يزداريآبخ

 اتيكشور عمل يهكتار از اراض ونيليم20 يرو يعنيرقم كمتر است.  نياست، اما من معتقدم اشده 

 صورت گرفته است.  يزداريآبخ

 ونيليم10 يرو يو استان ي: طبق برنامه ششم توسعه قرار بود از محل اعتبارات ملكند ياضافه م يجز

مسال كه سال آخر برنامه توسعه است كه متأسفانه تا ا رديصورت گ يزداريكشور، آبخ يهكتار از اراض

 ميكن يزداريآبخ مينتوانست گريهكتار د ونيليم5 يو رو ميانجام داد يزداريهكتار آبخ ونيليم5 يفقط رو

 نكرد.  داياختصاص پ يعيچون بودجه مورد نظر به سازمان منابع طب
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سه  يكشور ط يها عرصههكتار از  ونيليم19 يرو يزداريآبخ يبرا يعيسازمان منابع طب ياز آمادگ يو

 ونيليم 5/2حدود  يزداريهر هكتار آبخ-منظور با نرخ امروز نيا ي: براديگو يو م دهد يخبر م ندهيسال آ

 ميكن نهيرقم را هز نيا گراست كه ا ازيتومان بودجه ن ارديليم 500هزار و  47حدود  -برد يم نهيتومان هز

برابر آنچه  7/4 يعني. ميكن يم ديتول يارزش اقتصاد تومان ارديليهزار م 223به  كيوقت از آن نزد آن

است؛  ليس يها از خسارت ريارزش افزوده به غ نيكه البته ا ميكن يم ديارزش افزوده تول ميكن يم نهيهز

 . ميو خاك و رسوب را محاسبه كرد آببلكه فقط ارزش  ميرا حساب نكرد ليخسارت س يعني

 يبرا افتهيبودجه اختصاص  ،يزداريو آبخ يعيازمان منابع طبو حفاظت خاك س يزداريدفتر آبخ ركليمد

رقم  نياگر ا ن،ي: با وجود اديگو يو م كند يتومان عنوان م ارديليهزار م2را حدود  يجار در سال يزداريآبخ

 يهزار هكتار از اراض 800تا  700حدود  يرو ميتوان يوقت م آن ابدي صيبه صورت كامل به سازمان تخص

 ندادند. صيتخص يزداريبابت آبخ الير كي ي. البته تا امروز حتميانجام ده يزداريآبخ اتيكشور عمل

 يزداريها به آبخ دولت يتوجه در كم شهير ها البياز س يناش نيسنگ يها خسارت نكهيبا اشاره به ا يو

در  يزداريبه آبخ يتوجه يصورت ب نيدر ا ميبدان زيآبخ تيريرا مد يزداري: اگر آبخديگو يدارد، م

موجب  لين قبياز ا يو موارد يمنابع آب هيرو يبرداشت ب ،يكشاورز ياراض يكاربر رييتغ يها بخش

را هم در  يزداريآبخ اتيعمل ياجرا نكهي. ضمن اميداشته باش يحساس زيآبخ يها شدند تا اكنون حوضه 

را در كل  ها البيرل سكنت اي تيريمد مينتوانست جهيدر نت ميكه الزم بود، انجام نداد يها آنچنان عرصه

 .  ميكشور داشته باش

 مصدق -يراني: طخبرنگار
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 10/05/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي آب ريبر ذخا رياخ يها بارش راتيتاث

 

كشور داشت؟ به  يآب ريبر ذخا يريشد، چه تاث يجار رياخ يكه در روزها يليا و سه   : بارش اقتصاد يايدن

با وجود  رياخ يكرد: سامانه بارش انيها ب   بارش يارتقا زانيصنعت آب، درباره م يسخنگو ،»رنايا«گزارش 

 افتيدمدت دركه در بلن يو عدد دادماهكه در مر ييها   تناسب بارش   و به ميكه شاهد بود يخوب يها   بارش

 13كه محدوده بارش آن از  رياست. متوسط بلندمدت در سامانه اخ مترمكعب يليم 4حدود  م،يكرد   يم

 است. يتوجه بارش متوسط كشور را ارتقا داده كه عدد قابل متر يليم11شروع شده تا االن  رماهيت

از  يكيست. سامانه مونسون ا يريداده، عدد چشمگ متوسط بارش رخ يكرد: ارتقا انيزاده ب قاسم روزيف

شرق  و محدوده اثر آن در جنوب و جنوب دهد يالشعاع قرار م است كه كشورمان را تحت يا   پنج سامانه

كوه    سامانه تا رشته ني. امسال ادقرار ده ريتاث   كه همه پهنه كشور را تحت داد   يندرت رخ م   كشور بوده و به

در نقاط مختلف داشته  يديشد اريبس يها   قرار داد و باعث شد باران ريتاث   البرز و زاگرس را هم تحت

 اريبوده و در زمان و مكان هم بس داريناپا ارياست كه بس نيا رياخ يسامانه بارش يژگيگفت: و ي. وميباش

آن در بازه  البيو س شود يمنجر م ييها   البيدارد كه به س يديشد اريسب يرگبار يها   است و بارش ريمتغ

 يا   زاده گفت: نسبت نقطه   است.قاسم ييباال اريبس يدب يكه معموال حاو افتد   يكوتاه اتفاق م اريبس يزمان

 يدر خارج از مناطق يبرخ نهاياما ا م؛يا   دوره داشته نيدر ا يتجمع يمتر يليم200نقاط  يآن را در برخ

. مثال در جنوب فتاديه سدها اتفاق نب يمناسب يورود نيبودند كه در مجاورت سدها واقع شوند. بنابرا

مترمكعب  ونيليم260تا  250ها حدود    بارش نيادامه داد: ا يعمان شد. و يايو در فارس   جيكشور وارد خل

 نياز ا يصنعت آب گفت: بخش ي.سخنگوستين يا   مالحظه   كشور كرد كه عدد قابل يآب وارد سدها

اثر آن  زانيماه م12 يها اثر دارد كه در بازه زمان   آبخوان يهم رو يها در سدها اتفاق افتاد و مقدار   بارش

 ستانيهرمزگان و س يها   به مخازن سدها در استان يورود نيشتريزاده ادامه داد: ب   مشخص خواهد شد.قاسم
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دود ح زين رود   ندهيافزود: زا يمترمكعب اتفاق افتاد. و ونيليم10به  كيزدو بلوچستان بود. در تهران هم ن

عددها  نيكه اكنون درباره آب وجود دارد، ا يتيبه حساس   داشت و با توجه  يمترمكعب ورود ونيليم9

 وززاده ادامه داد: سامانه وقفه چندروزه خواهد داشت و پس از چند ر   كننده باشد.قاسم   كمك تواند   يم

كشورمان داشته  يبرا ييها   بارش زين ندهيو احتمال دارد سامانه هفته آ كند يخود را آغاز م تيمجددا فعال

 باشد.

كه هشدار قرمز  يگفت: زمان يبر اثر سامانه بارش يآب و برق ساتيوارده به تاس بيآس زانيدر باره م يو

كه صادر  ييبراساس هشدارها ياتيعمل يها   گروه شود، يصادر م يسازمان هواشناس ياز سو يو نارنج

وارد عمل شده و  ياتيعمل يها   كه صادر شد، گروه يقبل بر اساس هشدار . از هفتهشوند يآماده م شود   يم

 ساتيهم در تاس ياتيالزم انجام شد و مانور عمل يرسان   وجود داشت اطالع يشتريب تيكه حساس ييجاها

 الزم هم انجام شد. يها   ينيب شيو در مناطق مستقر شدند و پ زيتجه ييانجام شد و گروها

عدد مطلوب بود و  حال   نيكشور نشده است، افزود: با ا يوارد سدها يآب مناسب نكهيا انيبا ب زاده   قاسم

 يروبيدرباره ال يخواهد بود.و يابيچند ماه بعد قابل ارز شود يم ينيرزميهم كه وارد منابع ز يعدد

 شياافز يو خصوص يولتدر مشاركت بخش د يروبياعتباربخش ال 98سال  ليها افزود: در س   رودخانه

در سال  لومتريهزار ك برابر شده و به  سه 98در سال  لومتريك350از  يروبيال اتيحجم عمل ني. بنابراافتي

 است. دهيرس

 هياروم اچهيگفت: قطعا در هياروم اچهيدر ياياح يشده برا انجام يها   صنعت آب درباره اقدام يسخنگو

 يها كرد و مثبت شد؛ اما در سال دايرشد پ هياروم اچهيتراز در يترسال يها است؛ چرا كه در سال رياپذياح

 يها   و تحقق طرح يترسال طيزاده اظهار كرد: در شرا   . قاسمميرا شاهد بود يخشك اثرات نامطلوب

 نيادامه داشته باشد، ا ها   ياما اگر خشكسال م؛يباش دواريام اچهيدر ياينسبت به اح ميتوان   يم شده ينيب شيپ

 ت.موضوع اثرگذار اس
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 10/05/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – در جهان بيمه يها البيعلت وقوع س

 

 شود يبشر باعث م تياز فعال يناش ييآب و هوا راتيياست، تغ يعياتفاق طب كي ليوقوع س اگرچه

 متداول شود. ديشد يها لياحتمال وقوع س

 نيبه ا يا كلرادو در مطالعه يالتيدر دانشگاه ا يداونپورت از محققان علوم جو سيفرانس سنا،يگزارش ا به

گذارد. در مناطق  يم ريتاث ليو س يدرولوژيبر ه ييآب و هوا راتييموضوع پرداخته كه چگونه تغ

 رييتغ دتر،يشد رششود: با يم ليخطر س شيبه طور خاص باعث افزا مياقل راتييتغ ريسه تاث يكوهستان

 .يبرف و باران و اثرات آتش سوز يالگو

 

 شود يم دتريشد يها گرمتر منجر به بارش يهوا

 رايز شوديم يدتريشد يها است كه جو گرمتر موجب بارش نيا ييآب و هوا راتييتغ راتياز تاث يكي

 رديتواند دربرگ يكه اتمسفر م يقدار بخار آبرا در خود نگه دارد. م يشتريتواند رطوبت ب يگرم م يهوا

 .شوديم شترياتمسفر حدود هفت درصد ب يدما شيافزا گراديدرجه سانت كيهر  يبه ازا

 نيباران در سراسر جهان در حال وقوع است. ا ديموارد بارش شد شينشان داده است كه افزا قاتيتحق

 ا،يفاجعه بار در استرال ليجربه كرده از جمله سرا ت ليحادثه س نيچند رياخ يكه جهان در سالها تيواقع

باعث  يمياقل راتيي. تغستين يتصادف ايو جنوب آس انهياز خاورم يو البته مناطق نيغرب اروپا، هند و چ

 شود. شتريب ديشد يها بارش يكه ركوردشكن شوديم

الگو در  نيچگونه ا دهد كه ينشان م يمياقل راتييتغ يدولت نيب ئتيمنتشر شده توسط ه يابيارز نيآخر

 ادامه خواهد داشت. يجهان يدما شيبا تداوم افزا ندهيآ

 

 به صورت باران است شتريب ها بارش

به  ييآب و هوا راتييباال تغ ييايبا عرض جغراف يمناطق اي يمناطق كوهستان ژهيمناطق سردتر به و در
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از  يناش يخيتار يها البيس نيتراز بزرگ ياريمناطق، بس نيگذارد. در ا يم ريتاث ليبر س يگريشكل د

بارش  ،ييآب و هوا راتييتغ ليگرم تر شدن فصل زمستان به دل يذوب برف بوده است. هرچند، در پ

 .ميشاهد بارش باران هست شتريكمتر به صورت برف است و در عوض ب يزمستان يها

 كهيداشته باشد. در حال ليس يبرا يريچشمگ يامدهايتواند پ يبارش از برف به باران م يدر الگو رييتغ

به  عتريكه سر شوديرواناب م جاديشود، باران باعث ا يذوب م يتابستان به آرام ايبرف معموال اواخر بهار 

 بيمه اريبس توانند ياز باران م يناش يها لينشان داده كه س قاتيتحق جه،ي. در نتشوديم زيرودخانه ها سرر

ها از برف به باران خطر  بارش يالگو رييو تغ شونديم جاديبرف اباشد كه تنها با ذوب  ييها البيتر از س

 .دهد يم شيرا افزا ليس يكل

 

 ليو س يآتش سوز يبيترك اثرات

را  يجنگل يها يوقوع آتش سوز ييآب و هوا راتييافتد. تغ يبه صورت جداگانه اتفاق نم ليدر س راتييتغ

 است. يكند و آن رانش گل و ال يم جاديان ابار ديباران شد نيرا در ح يگريكند و خطر د يم ديتشد

و  ياهيكمبود پوشش گ ليباران به دل دياند هنگام بارش شد بوده يجنگل يآتش سوز ريكه درگ يمناطق

بارش  2018هستند. در سال  يمستعد رانش گل و ال شتريب ياز آتش سوز يخاك ناش تيدر وضع رييتغ

گل  بيمه ششده بود ران يگرفتار آتش سوز 2017كه سال  ايفرنيدر جنوب كال يا باران در منطقه ديشد

 نفر شد. 20از  شيكرد و منجر به كشته شدن ب رانيخانه را و 100از  شيرخ داد كه ب يو ال

به درون خاك نفوذ كند،  يدهد كه باران كمتر رييتغ يخاك را به گونه ا تيتواند وضع يم آتش

 شود. يم بيمه البيدخانه ها روانه و منجر به وقوع سبه سمت نهرها و رو شتريباران ب نيبنابرا

كند و  يم جاديا ستيز طيرا در مح يا دهيچيپ راتييتغ يجهان شيگرما شن،يكانورس هيگزارش نشر به

 دهد. يم شيرا افزا ليوجود دارد كه خطر س يواضح ريتصو
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نا مورخ خبرگزاري ايس - باعث انقراض بشر شود؟ تواند يم ييآب و هوا راتييتغ ايآ

11/05/1401 

 

 climate(ييآب و هوا راتيياند تغ خود اظهار كرده يها افتهي نيدر آخر "جيكمبر"دانشگاه  محققان

changeانجامديبه انقراض بشر ب تواند ي) م. 

 يبرا ديجهان با د،يمطالعه تكان دهنده جد كي يها افتهياف، براساس  و به نقل از اس سنايگزارش ا به

 آماده شود. ييآب و هوا راتييتغ ليانقراض بشر به دل

دما،  شياگر افزا اي ابدي شيافزا شود يم ينيب شياز آنچه پ شيب ياگر دما حت ند،يگو يم دانشمندان

 تيبشر يبرا تواند يم يجهان شيرقم بزند، گرما عتياز حوادث را در طب ينيب شيپ رقابليغ يا رهيزنج

 فاجعه بار باشد. يا دهيپد

 يوهايسنار يبرا ديانجام شد محققان گفتند افراد با جيمحققان دانشگاه كمبر يمطالعه كه به رهبر نيا در

 آماده شوند. ن،يزم ين روانسا يزندگ انيجهان تا پا تيدرصد از جمع 10وحشتناك مانند از دست دادن 

از  شيبا دوران پ سهيدر مقا نيگرم شدن كره زم تيدرجه فارنها 5,4از  شيب يامدهايپ نديگو يم محققان

 ئتيقرار نگرفته است. گزارش سال گذشته ه يمورد بررس يبه اندازه كاف يشدن، در مطالعات قبل يصنعت

شدن دو  ياز صنعت قبلربن اتمسفر نسبت به سطوح ك دياكس ينشان داد كه اگر د مياقل رييتغ يدولت نيب

 يدرصد 18صورت احتمال  نيشدن به آن است) در ا كيما در حال نزد ارهيكه س يزيبرابر شود(چ

 وجود خواهد داشت. تيدرجه فارنها 8,1دما به حدود  شيافزا

 يهداتها(برخالف تع موجود دولت يها استي، اگر سClimate Action Trackerاساس گزارش  بر

تر شدن قرار  گرم تيدرجه فارنها 5,2تا  ريدر مس 2100جهان تا سال  ابد،يادامه  ريياند) بدون تغ كه داده

 است. شيگرما منيسطح ا تيدرجه فارنها 2,7 نديگو يدارد. دانشمندان م
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 ييآب و هوا راتييعامل تغ چهار

و سوء  يشامل قحط ييو هوا آب راتييتغ "چهار عامل"بر  ديجد قاتيخواستار تمركز تحق محققان

 ناقل هستند. يها يماريو ب يريدرگ ،يرعاديغ يآب و هوا ه،يتغذ

. دهد يم شيافزا زيجهان را ن يمناطق كشاورز نيزتريخ در حاصل يدما خطر شكست محصول ده شيافزا

انسان  ياه ستگاهيز رايشود، ز ديمرگبار جد يها يماريب وعيباعث ش تواند يتر م گرم يحال، هوا نيدر هم

 .شوند يكرده و كوچك م رييتغ واناتيو ح

 ،ينابرابر شيموجود از جمله افزا داتيتهد گريد نيفاجعه بار زم شيكه گرما نديگو يم محققان

را بدتر  يمخرب هوش مصنوع حاتيتسل دياشكال جد يو حت ها يدموكراس ياطالعات نادرست، فروپاش

 خواهد كرد.

 يزمان زيبجنگند و آن ن گريكديگرم با  يها ممكن است در جنگ شرفتهيپ يها افزودند كه ابرقدرت ها آن

منحرف  يبرا متيق گران يها شيآزما يبرا يو حت جنگند يكربن م ياست كه آنها بر سر كاهش فضا

 .كنند يم نهيهز يجهان يو كاهش دما ديكردن نور خورش

كه  يمانند ذوب شدن خاك دائم يعيجاجرقه ف تواند يرا كه م ينقاط اوج ديآنها با ند،يگو يم محققان

را  شود يپوشش ابرها منجر م يو حت كنند يم رهيكه كربن ذخ ييها رفتن جنگل نياز ب كند، يمتان آزاد م

 يقطب مهيو ن يقطب ينواح درمنجمد خاك كه معموالً   شهيهم هيو ال بسته خيدائم  نيبهتر درك كنند. به زم

 .شود ي) گفته مPermafrostخاك منجمد ( شود، يم افتي

فاجعه بار آب و هوا  راتييدر مورد تغ يتا گزارش خواهند ي) مIPCC(مياقل رييتغ يدولت نيب ئتياز ه آنها

 كند. هيبهتر به مردم ته يو اطالع رسان قاتيتحق تيتقو يدر تالش برا

 ياديز ليگفت: دال جيمطالعه از دانشگاه كمبر نيا ياصل سندهي) نوLuke Kemp("لوك كمپ" دكتر

بار  فاجعه تواند يم زين شيدر سطوح متوسط گرما يحت ييآب و هوا راتييباور وجود دارد كه تغ نيا يبرا
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 يحت رسد ينقش داشته است. به نظر م يجمع انقراض دسته داديدر هر رو ييآب و هوا راتييشود. تغ

 خاص سازگار شده است. ييآب و هوا طيبا شرا زيمدرن ن يايدن

 ديجد يها يماريب وعيو ش ها يريدرگ ،يمال يها مانند بحران هيادامه افزود كه اثرات ثانوكمپ در  دكتر

 شود. يا مانند جنگ هسته ياحتمال ياياز بال يشود و مانع بهبود گريد يايباعث بروز بال تواند يم

 اي يمال بحران ،يا باعث جنگ هسته تواند يم يجهان شيكه گرما كنند يادعا م جيدانشگاه كمبر محققان

از  ينه تنها برخ دهيد بيشود. مناطق آس 2070در سال  يدر سطح انقراض ريگ همه يماريب كي

 مناطق جهان هستند. نيتر شكننده زين ياسيمناطق جهان هستند، بلكه از نظر س نيتر تيپرجمع

كرد، نشان  ليو تحل هيو تجز سهيرا با هم مقا مياقل رييتغ يدولت نيب ئتيه يها كه گزارش يقبل قاتيتحق

 يدما شيبرموضوع افزا يا ندهياند و به طور فزا دور شده اديز شيداد كه دانشمندان از تمركز بر گرما

 اند. تمركز كرده تر نييپا

آب و  ريتأث قاتيتحق يموسسه پوتسدام برا ري) مدJohan Rockström("راكستروم وهاني" پروفسور

اطالعات را در  ني) گفت: ما كمترPotsdam Institute for Climate Impact Researchهوا(

خود  ارهيدر مورد نحوه عملكرد س شتري. هرچه بميرا دارند، دار تياهم نيشتريكه ب ييوهايمورد سنار

تر شده  و شكننده تر دهيچيپ يما موجود ارهيكه س ميكن ي. ما درك مشود يم شتريما ب ينگران م،ياموزيب

 .ميتا از آن اجتناب كن ميفاجعه را محاسبه كن دياست. ما با

 "Proceedings of the National Academy of Sciences"مطالعه در مجله  نيا يها افتهي

 منتشر شده است.
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 - مواجه است؟ ييها با چه چالش رانيدر ا ليس يحكمران شد؛ يمطالعه بررس كيدر 

 11/05/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

عنوان كردند كه عدم  ران،يدر ا ليس سكير يحكمران تيوضع يمطالعه با بررس كيدر  پژوهشگران

 و به موقع حيعدم انجام صح ها، رساختيز يو طراح يبه رودخانه در شهرساز تيتوجه و اهم

بحران، عدم استفاده كارآمد از منابع موجود  طيدر شرا يتيريمد يتداخل ساختارها ،ينهاد يها تيمسئول

 رانيدر ا ليس سكير يموجود در حكمران يها از جمله چالش ل،يمحور س دولت تيريبر مد ديو تاك

 هستند.

بزرگ  يها اسيكه در مق است يعيطب يها دهيپد نيتر و مخرب نيتر از متداول يكي ليس سنا،يگزارش ا به

 يامدهايپ نيو همچن يمال ،يو همواره تلفات جان دهد يو كوچك به صورت روزمره در جهان رخ م

 .گذارد يم يبر جا يستيز طيو مح ياقتصاد ،ياجتماع

درباره  ها ينگران شياست. با افزا شيمختلف در حال افزا ليجهان، به دال يدر كشورها ليوقوع س خطر

 پررنگ شده است. ليس نينو تيريدر جهان، مفهوم مد ليس يسنت تيريمد يتنگناها

به منظور دور  يدفاع يصرفاً بر راهبردها ل،يس يسنت تيريبر خالف مد ،يعيطب يايبال نينو تيريمد

نوع  نيا ني. همچنكند يتمركز نم يا از جوامع، آن هم عمدتاً با انجام اقدامات سازه ليداشتن س نگه

 دارد. ديتاكدر مواجهه با آن  يآور تاب كرديو بر رو ستين ليكنترل و مهار سبه دنبال  تيريمد

منابع آب، به طور خاص  ياز حكمران يبه عنوان بخش ل،يس يشده، مفهوم حكمران توجه به موارد گفته با

 يرسم ريو غ يرسم يندهايو فرآ ها هياز قواعد، رو يا منابع آب، مجموعه ي. حكمرانشود يبرجسته م

ملزم به  انيمجرو  شود ياتخاذ و اجرا م نفعان يبا لحاظ منافع ذ ماتيها، تصم كه بر اساس آناست 

 .شوند يم ييپاسخگو
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 ل؛يس سكير تيرياز نهادها و تعامالت مربوط در حوزه مد يا به صورت شبكه توان يرا م ليس يحكمران

 كرد. فيبحران و ... تعر تيريآب، مد تيريمد ،ييفضا يزير از جمله برنامه

مختلف  يدر سطح جهان انجام شده است و كشورها ليس سكير يدرباره حكمران يمختلف يها پژوهش

 شتريب رانيفرانسه و .... انجام شده است. در ا س،يانگل ا،يتاليكانادا، هلند، سوئد، ا ،ياز جمله مالز

هستند و  مركز... مترواناب و -بارش يساز بر مباحث مدل شتريب ل،يشده در مورد س انجام يها پژوهش

 توجه شده است. ليبه مسئله س يتر از نگاه حكمران كم

سوال پاسخ دادند كه با انجام چه  نيمطالعه، به ا كيموضوع؛ پژوهشگران با انجام  نيتوجه به هم با

 كاهش داد؟ رانيدر را در ا لياز س يناش يو خسارات مال يتلفات جان توان يم ييها اقدامات و برنامه

 يمورد توجه قرار گرفتند و مراجع اصل 1398 نيو فرورد 1397اسفند  ليس يمطالعه رخدادها نيا در

 يتخصص يها كارگروه يها گزارش ،يكشور يها نامه نييو آ نيعالوه بر قوان ق،يتحق نيمورد استناد در ا

 بوده است. يجمهور استير يها البيس ژهيو اتيه

 رانيدر ا ليس يكه در حكمران ييها مولفه يتمام نه،يزم نيد در اموجو نيقوان يمطالعه پس از بررس نيا در

جبران  ،يو دام يمحصوالت كشاورز مهيب ل،يس مهيها شامل ب مولفه نيموثر هستند را مشخص كردند. ا

 يكاربر يزير مهبحران، برنا تيريكنترل و مهار آب، مد ،يو نوساز يخسارت توسط دولت، بازساز

و  يرسان و اطالع ينيب شيپ ،يو درمان ياتيساز، ارائه خدمات ح ساخت و تيو محدود ياراض

 ريو چهار مولفه غ ها رساختيز يطراح عت،يبر طب يمبتن يو راهكارها يدار آبخوان ،يزداريهشدار،آبخ

 يروهايمسلح و ن يروهاين ،يداوطلب و مردم يروهايمردم نهاد، ن يها سازمان يها شامل واكنش ميمستق

 دانشگاه بودند.

از  كيدر مرحله بعد هر  ني. همچندهند يرا نشان م ليس يو چند سطح يچند بخش تيريها مد مولفه نيا

و  يآمادگ ،يكاهش ،يدفاع ،يريشگيشامل پ ل،يس سكير تيريمد يها از منظر راهبردها مولفه نيا
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(قواعد،  آنو چهار بعد  ياستيس ريتداب كرديها بر اساس رو مولفه نيشدند. سپس ا يبند دسته يابيباز

 قرار گرفتند. يها) مورد بررس كنشگران، قدرت و منابع آن

ها، قواعد و  از منظر كنشگران و منابع آن رانيدر ا ليس سكير يپژوهش، حكمران نيا يها افتهياساس  بر

 است. ياريبس يها چالش يگفتمان، دارا

به موقع منابع و عدم  صيه عدم تخصب توان يم ،ياستيس ريتداب كرديموجود در ابعاد رو يها عمده چالش از

در  يو منابع مال يانسان يها تيهر منطقه، ظرف يدانش بوم ،ياز منابع از جمله دانش علم حياستفاده صح

در راهكارها و  عكنشگران، عدم تنو نيب يو همكار يعدم هماهنگ نيبخش قدرت و منابع و همچن

ها اشاره  آن يها ، در بخش كنشگران و ائتالفكنشگران يريپذ تيموجود عدم مسئول يتيرياقدامات مد

 كرد.

چالش  ران،يا ليس سكير يحكمران ستميدر قواعد موجود س ييايو عدم پو يبخش قواعد؛ كاست در

كنشگران بخش  نيغالب متضاد در ب يدر بخش گفتمان؛ وجود تفكرها نيبخش است. همچن نيا ياصل

 رانيا سكياز شكاف و خال در گفتمان ر تياحك گريكديو مردم نسبت به  يبخش خصوص ،يتيحاكم

 دارد.

به رودخانه در  تيآمده، عدم توجه و اهم دست به جيمطالعه و بر اساس نتا نيگفته پژوهشگران ا به

 يتداخل ساختارها ،ينهاد يها تيو به موقع مسئول حيعدم انجام صح ها، رساختيز يو طراح يشهرساز

از  ل،يس محور تدول تيريبر مد ديه كارآمد از منابع موجود و تاكبحران، عدم استفاد طيدر شرا يتيريمد

در  ييو همسو يهمبستگ نيهستند. همچن رانيدر ا ليس سكير يموجود در حكمران يها جمله چالش

 گرينسبت به د ؛يو آمادگ يرنگ است و دو راهبرد دفاع كم ليس تيريمد يها و اقدامات راهبردها برنامه

 است. تر نهينهاد ليس تيريمد يها رحگانه ط پنج يراهبردها

 ل،يس سكير تيريمختلف مد يها موجود در بخش يها مطالعه عالوه بر پرداختن به چالش نيا در
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 ياستيس ريتداب كرديبر اساس رو زين رانيا ليس سكير يحكمران رياصالح تداب يبرا دار تياولو يها بخش

 است. شده يمعرف

استفاده  ،يا كه قبل از تجام اقدامات منفعالنه متمركز بر اقدامات سازه ندكن يم شنهاديمطالعه پ نيا محققان

 ليس سكير يسطح حكمران يبه ارتقا تواند يم ها يريگ ميها در تصم پژوهش و اتخاذ آن نيا يها افتهياز 

 كمك كند.

منابع  يزير و برنامه تيريارشد مد يآموخته كارشناس دانش ؛يرستم يشاكر نيحس قيتحق نيانجام ا در

مدرس، به  تيآب دانشگاه ترب يفناور يا رشته انياز گروه م يباقر يمدرس و عل تيآب دانشگاه ترب

گرگان، با  يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يزداريگروه آبخ اريدانش ن؛يسعدالد ريهمراه ام

 مشاركت داشتند. گريكدي

در  سكير يحكمران تيوضع يابيارز«با عنوان  يبه صورت مقاله علم 1400 زييمطالعه، پا نيا يها افتهي

 منتشر شده است. رانيمنابع آب ا قاتيتحق هيدر نشر »ياستيس ريتداب كرديبر اساس رو رانيا
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 11/05/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – در راه است ديشد يها ليس

 

 يها تياز فعال يناش ييوهوا آب راتيياست اما تغ يعياتفاق طب كي لياگرچه س ي/خراسان رضوسنايا

 دتر،يبارش شد مياقل رييسه اثر تغ يشود. در مناطق كوهستان عيشا ديشد يها ليس شود يباعث م يانسان

 ليوقوع س در شتريخطرات ب جاديطور خاص باعث ا  به يسوز برف و باران و اثرات آتش يالگو رييتغ

 .شود يم

بحران  تيواقع ادآوري قايآفر يو جنوب شرق يغرب يدر سراسر اروپا هيمرگبار ژانو يها طوفان

و  كيكه تا هفته گذشته در ماداگاسكار، موزامب» طوفان آنا«كه  ديگو يم سفيونياست.  ييوهوا آب

 ردوستانهبش يها كمك ازمنديودك را نهزار زن و ك 23هزار نفر از جمله  45از  شيب زد، يموج م يماالو

 كرده است.

هزاران  د،يرا درنورد ايتانيچك، دانمارك، آلمان، لهستان و بر يكه جمهور كيحال طوفان مال نيهم در

 ليس راتيمسائل با تأث نيقرار داده است. ا ريتحت تاث شان يها خانه بينفر را از قطع برق گرفته تا تخر

 يها سميشود و از مكان شتريب رقب نيمانع تام ندازد،يها را به خطر ب جان انسان تواند يبدتر شده است و م

 كند. يريجلوگ يكمك كاف

 134دهه قبل  2با  سهيدر مقا 2000از سال  لياز س يناش عيفجا يهواشناس ياساس گزارش سازمان جهان بر

 كند، يم ديتاك يمياقل تراييتغ يدولت نيب اتيه ريطور كه گزارش اخ است. همان افتهي شيدرصد افزا

و  دتريرا شد يلو خشكسا ليو س گذارد يم ريبر چرخه آب تاث يريطور چشمگ  به يجهان يدما شيافزا

 .كند يمكرر م

سراسر  يدر كشورها ليس ريكمك به كاهش تاث يسازمان ملل متحد و همكاران برا ستيز  طيمح برنامه

و  داريتوسعه پا جيترو ت،يظرف جاديا ل،يدر برابر سمقاومت  عيتسر يها برا جهان در تالش هستند. آن



   

 

 

115 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .كنند يتالش م يرسان اطالع يمهم برا يها داده ليوتحل هيو تجز يآور جمع

 كند يم جاديا يدتريشد يبارش يدادهاياست كه جو گرمتر رو نيا ييوهوا آب راتييتغ راتياز تاث يكي

 تواند يكه اتمسفر م يدارد. مقدار بخار آب را در خود نگه يشتريرطوبت ب تواند يگرمتر م يچون هوا

حدود هفت  تمسفرا يدما شي) افزاگراديدرجه سانت كي(تيدرجه فارنها 1,8هر  يآن باشد، به ازا يحاو

 .ابدي يم شيدرصد افزا

مناطق بلكه در سراسر جهان در حال  ينه تنها در برخ ديدر بارش شد شيافزا نينشان داد ا قاتيتحق جينتا

. ستين يرا تجربه كرده، تصادف ليس داديرو نيچند رياخ يها كه جهان در سال تيواقع نيا وقوع است.

 شود. شتريب ديشد يها بارش يركوردشكن شود يباعث م يمياقل راتييتغ

الگو  نيچگونه ا دهد ينشان م يمياقل راتييتغ يدولت نيب اتيمنتشر شده توسط ه يابيگزارش ارز نيآخر

 ادامه خواهد داشت. يجهان يدما شيابا ادامه افز ندهيدر آ

 

 در راه است ديشد يها ليس

 ،يمناطق كوهستان ژهيبه صورت باران است. در مناطق سردتر، به و شتريها ب بارش يتيوضع نيچن در

 يها ليس نياز بزرگتر ياريمناطق بس ني. در اگذارد يم ريتاث ليبر س يگريبه طرق د ييوهوا آب راتييتغ

 يزمستان يها بارش ييوهوا آب راتييتغ ليگرمتر به دل يها وب برف بوده و با زمستاناز ذ يناش يخيتار

 به صورت باران است. شتريو در عوض ب بارد يكمتر به صورت برف م

كه برف معموال  يداشته باشد. در حال ليس يبرا يريچشمگ يامدهايپ تواند ياز برف به باران م رييتغ نيا

ها  به رودخانه تر عيكه سر كند يم جاديا يآب باران روان شود، يذوب م يبه آرامتابستان  ايدر اواخر بهار 

از ذوب برف باشد. در  يناش يها ليس ازبزرگتر  اريبس تواند ياز باران م يناش يها ليس جهي. در نتزدير يم

 .دهد يم شيرا افزا ليس ياز برف به باران خطر كل رييواقع تغ
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 بيترك بارد، يبرف م يكه باران رو ي. هنگامشود يم تر عياز باران شا يناش ياه ليس اند افتهيدر دانشمندان

 شود. ليو س اديآب ز روان يريگ منجر به شكل تواند يباران و ذوب برف م

 خيكه  يزده است. خاك خي يهنوز تا حد نيكه زم دهد يرخ م يبرف زمان يموارد باران رو يبرخ در

از باران و ذوب  يشتريمقدار ب نيرا جذب كند؛ بنابرا يآب اضاف تواند ياز قبل اشباع شده است، نم ايزده 

 .كند يكمك م ليبه وقوع س مايو مستق شود يبرف خارج م

زمان و مكان وقوع آن را  تواند يم ييوهوا آب راتييو تغ ستين يديجد دهيباران بر برف پد داديرو البته

 .شود يم تر عيبرف در ارتفاعات شاباران بر  يدادهايگرمتر رو طيدهد. در شرا رييتغ

از  يخاك ناش راتييتغ ليو هم به دل ياهيكمبود پوشش گ ليبه دل ديسوخته هنگام باران شد مناطق

دهد كه باران  رييتغ يا خاك را به گونه تواند ياست. آتش م يمستعد لغزش گل و ال شتريب يسوز آتش

 ليبدتر س طيها ختم و منجر به شرا نهرها و رودخانهبه  شتريباران ب نيبه خاك نفوذ كند؛ بنابرا يكمتر

 .شود يم

خطرات قرار  نيدر معرض ا يشتريمناطق ب ييوهوا آب راتييتغ ليبه دل يجنگل يها يسوز آتش شيافزا با

با گرم  ندهيدر آ زين دياست و به دنبال آن باران شد يجنگل يها يسوز از آتش يبيترك ني. ارنديگ يم

 واهد شد.تكرار خ شتريشدن ب

را  ليو واضح است كه خطر س كند يم جاديما ا ستيز  طيرا در مح يا دهيچيپ راتييتغ نيزم شيگرما

 .دهد يم شيافزا

 منابع

https://www.unep.org/ 

https://theconversation.com 
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 –ي در هفته جار يفالت مركز زيحوضه آبر يبارش برا متر يليم 150 ينيب شيپ

 11/05/1401خ خبرگزاري ايسنا مور

 

 زيمتعلق به حوضه آبر يبارش هفته جار زانيم نياعالم كرد: باالتر رويآب وزارت ن قاتيتحق موسسه

 نيخزر باالتر يايدر زيمردادماه حوضه آبر 21به  يدر هفته منته است كه متر يليم 150با  يفالت مركز

 بارش را خواهد داشت.

وقوع  ،ينشانگر آن است كه هفته جار رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ديگزارش جد سنا،يگزارش ا به

زر خ يايزاگرس و سواحل در يها كوه مناطق واقع در جنوب كشور تا محدوده رشته يها عمدتاً برا بارش

 يها برا وقوع بارش نده،يهفته آ يبرا شده ينيب شيانداز بارش پ به چشم با توجه  ني. همچنشود يم ينيب شيپ

فالت  زيزاگرس مورد انتظار است، حوضه آبر يها كوه و محدوده رشته يشمال يمناطق واقع در نواح

 زانيم نيشتريرا دارد كه ب يمتر يلمي 3 ◌ٴ و متوسط محدوده يمتر يليم 150بارش  نهيشيهفته ب نيا يمركز

 كشور است. زيآبر يها حوضه نيدر ب

 120بارش  نهيشيعمان با ب يايو در فارس جيخل زيهفته مربوط به حوضه آبر نيا يها دوم پربارش مقام

 يمتر يليم 51بارش  نهيشيخزر هم ب يايدر زياست. حوضه آبر يمتر يليم 11و متوسط محدوده  يمتر يليم

 را شاهد است. يمتر يليم 3 و متوسط محدوده

و  يمتر يليم 47بارش  نهيشياست كه ب گونه نيشرق هم به ا يمرز زيبارش در حوضه آبر تيوضع نيهمچن

با  يمتر يليم 19بارش  نهيشيقره قوم ب زيحوضه آبر يرا دارد. در هفته جار يمتر يليم كيمتوسط محدوده 

است  هياروم اچهيدر فتهه نيبارش ا كم زيا حوضه آبراساس، تنه نيدارد. بر ا متر يليم 12متوسط بارش 

هفته از  نيها ا را دارا است كه بر اساس داده متر يليم كيو متوسط بارش  متر يليم 7بارش آن  نهيشيكه ب

 بدون بارش هستند. زيآبر  حوضه 2كشور  2  درجه زيحوضه آبر 30
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را تجربه خواهند  يمتفاوت يها كشور روند بارش زيآبر يگانه اصل 6 يها مردادماه حوضه 21به  يمنته هفته

و  يفالت مركز يها در حوضه شتريمرداد ب 14 يكه در هفته منته ييها كه بارش يا گونه كرد به

كاسته خواهد  دتش ها به آن زانيخواهند بود ضمن آنكه از م يشمال يها بود به سمت حوضه فارس جيخل

و  متر يليم 25 نهيشيخزر با ب يايدر زيبارش در حوضه آبر زانيم نيباالتر ندهياساس هفته آ  نيشد. بر ا

 رخ خواهد داد. يمتر يليم 5متوسط محدوده 

 زيحوضه آبر 2مردادماه متعلق به  21به  يدر هفته منته ياصل زيآبر يها حوضه نيتر دوم پربارش مقام

 يمتر يليم 21 نهيشيحوضه بدو  نيكه ا يا گونه عمان خواهد بود به يايو در فارس جيو خل يفالت مركز

 كيشاخص  نيا يها متفاوت است در حوضه فالت مركز را خواهند داشت اما متوسط محدوده بارش آن

 عمان صفر خواهد بود. يايو در فارس جيخل زيو در حوضه آبر متر يليم

 يفته منتهه يبارش بود برا مرداد كم 14به  يكه در هفته منته هياروم اچهيدر ياصل زيحوضه آبر تيوضع

 را خواهد داشت. يمتر يليم 2و متوسط محدوده  يمتر يليم 12بارش  نهيشيمرداد ب 21به 

و متوسط محدوده  يمتر يليم 11بارش  نهيشيمردادماه ب 21به  يشرق هم در هفته منته يمرز زيآبر حوضه

 .نديب يرا به خود م يمتر يليصفر م

را  متر يليم كيو متوسط محدوده  يمتر يليم 9 نهيشياه بمردادم 21به  يقوم هم در هفته منته قره حوضه

باران  يا حوضه قطره 5در  2  درجه زيحوضه آبر 30اساس، از مجموع  نيبر ا نيتجربه خواهد كرد. همچن

 نخواهند داشت.
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – همچنان خشك» هامون« ؛يمرز يها حال ناخوش تاالب

11/05/1401 

 

 يايكل دفتر حفاظت و اح ري، مد رياخ يروزها يدر نقاط مختلف كشور ط البيوقوع س يپ در

خبر داد و در  انيتاالب جازمور يدرصد 30تا  20يرياز آبگ ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب

 ندارند. يخوب تيوضع يو گاوخون ميگفت: تاالب هامون كامال خشك است و هورالعظحال  نيع

اشاره كرد و گفت:  رياخ ليشده از س يريآبگ يها به تاالب سنايدر گفت و گو با ا زاده ياشرف آرزو

داشته است و همچنان  يريدرصد آبگ 30تا  20حدود  انيتاالب جازمور يا ماهواره ريبراساس تصاو

ها  تاالب هيها نسبت به بق تاالب نياستان هرمزگان، هستند و ا يساحل يها در حال ورود به تاالب ها البيس

 اند. بوده ها يبارندگ نيمتاثر از ا شتريب

 

 كامل تاالب هامون يخشك تداوم

و پشت  رمنديرغم ورود آب به باالدست حوضه ه يتاالب هامون اشاره كرد و گفت: عل تيبه وضع يو

 100در افغانستان نداشته و در حال حاضر  رمندياز رودخانه ه يريآبگ چي، تاالب هامون هسد كمال خان

 نيتاالب هامون از ا رمند،يرودخانه ه ريانحراف در مس جاديا ليبه دل زيدرصد خشك است. سال گذشته ن

 نكرد. يريرودخانه آبگ

دو كشور در بحث  نيب يجارعالوه بر معاهدات  ستيز طياضافه كرد: سازمان حفاظت مح زاده ياشرف

 اتيبه جهت حفظ ح رمنديه يعيطب ريآب از مس افتني انيجر يبرا يريگيپ ،يآب شرب و كشاورز

 وابسته است. ها البيتاالب هامون به س اتيتاالب هامون را خواستار شده است چراكه ح

اشاره كرد و افزود:  تاالب هامون يخشك نهيدر زم رويوزارت امور خارجه و وزارت ن يها يريگيبه پ يو
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از  يآب مناسب ميخود هستند تا بتوان يعيطب ريكردن آب از مس يط يبرا يريگيدر حال پ ربط يمراجع ذ

از تحمل   ريناگز نستانو افغا  رانيصورت ا نيا ري. در غميدو كشور داشته باش نيمشترك ب ستمياكوس نيا

تاالب  نيدولت افغانستان ا يبا همكار مياردويتاالب هامون هستند. ام ياز خشك يناش زگرديتبعات ر

 و كاركرد خود ادامه دهد. اتيزنده بماند و به ح

 

 مينامساعد تاالب هورالعظ وضع

 تيدر ادامه درباره وضع  ستيز طيها در سازمان حفاظت مح تاالب يايكل دفتر حفاظت و اح ريمد

ندارد. حدود  يخوب تيوضع زين ميلعظگفت: تاالب هورا رياخ يها البيوقوع س يدر پ ميتاالب هورالعظ

 نيا دهگستر يداده شد اما از سمت عراق به علت خشك رانياز سمت ا ميآبه هورالعظ درصد از حق 50

. به ميا بوده زين ميهورالعظ يدر بخش عراق يخشكسال نياز ا يناش يسوز شاهد آتش راي. اخفتادياتفاق ن

 .ميهست يبخش عراق در ميهورالعظ قيحر ياطفا يبرا يدنبال همكار

 تيوضع زيياواخر تابستان و در فصل پا م،يدر هورالعظ يفعل طياضافه كرد: در صورت تداوم شرا يو

شود چراكه  ليتبد زگرديبه كانون ر ميهورالعظ يرانيبود و امكان دارد بخش ا ميرا شاهد خواه يبدتر

 ندارد.  يمناسب آب تيامسال حوضه كرخه هم وضع

 

 يالب گاوخونتا زيناچ يريآبگ

اشاره كرد و  رياخ يها يمردادماه بر اثر بارندگ 7تا  6از  يگاوخون يالملل نيتاالب ب يريبه آبگ زاده ياشرف

از شاخه  يآب و روان البيس چيبوده است چراكه ه زيناچ اريتاالب بس نيا يريداد: سهم آبگ حيتوض

بر اساس  نياست همچن شدهن يب گاوخونشاخ كنار وارد تاال يدرومتريه ستگاهيو در محل ا رود ندهيزا

  اهيآبراهه مجاور كوه س قيو از طر نييآب از سمت گردنه مال احمد نا روان يمقدار كم ،يدانيم يها شيپا
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 كم بوده است. اريوارد شمال تاالب شده كه موقت و حجم آن بس

اما  ستين سريم يبه گاوخون يآب ورود قيدق زانيم نيينبود امكانات، سنجش و تع ليافزود: به دل يو    

 هزار متر مكعب بوده است. 10حدود  ديشا

مدت چند ساعته از سمت شرق و ارتفاعات  كوتاه البيمدت دو س نيدر ادامه اظهار كرد: در ا زاده ياشرف

حجم  ،يرياندازه گ زاتينبود تجه ليوارد شرق تاالب شده است كه به دل زديدر استان  يقلعه خرگوش

 .ستيمشخص ن زيآن ن قيدق

 زدخواستياز سمت شهرستان ا يآب "واز"رودخانه  قياز سمت جنوب و از طر نكهيبا توجه به ا يو

 نييپا يها از آبراهه يرواناب نكهيداد: مگر ا حينشده است، توض ريدست سراز نييعلت وجود سد به پا به

تاالب،  جنوببه  يدسترس صعب العبور اريبس طيعلت شرا باشد كه به افتهي انيدست به سمت تاالب جر

 و حجم آن مشخص نشده است. البيس يورود احتمال

 ثبت و گزارش نشده است. يبارندگ گونه چيه يكرد: در سطح تاالب گاوخون ديتاك زاده ياشرف

برآورد احجام وارد شده به تاالب اشاره كرد و  يبرا يدانيم يليو تكم شتريب يها يبه بررس يو

قابل   ندهيكه تا چند روز آ يماهواره ا ريحال انجام است.  ضمن آنكه تصاو موارد در نيا يگفت:بررس

وارد شده به  البيس زانيها از م و شاخص ها هياز نما  يو درك بهتر شتريدسترس خواهد بود، اطالعات ب

 جيو نتا كند ينباشد، محقق م يهوا ابر نكهيمشروط به ا رحوضهيرود و ز ندهيزا ريغ يها تاالب از شاخه

 مشخص خواهد شد. ندهيدر هفته آ زيآن ن

افزود: در مجموع بر اساس  ستيز طيها در سازمان حفاظت مح تاالب يايكل دفتر حفاظت و اح ريمد

 ،يموقت يرطوبت تاالب گاوخون شيافزا اي يريآبگ زاني، م يليو اطالعات تكم يدانيم هياول يها يبررس

 ازين زانيم جامدرصد حداقل اح كيكمتر از  رياخ يها يدگاز بارن ياست كه ناش يا محدود  و لكه اريبس

از عدم  يدر خشك شدن كامل تاالب ناش ريكه موجب تاخ شود يزده م نيتاالب، تخم انهيسال يآب
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 .شود يآن م يزيغبار خ جهيها و در نت آبه حق افتيدر

ها حفظ و نگه  آن يدهااز كاركر يكيداد:  حيها توض با اشاره به كاركرد تاالب انيزاده در پا ياشرف

 ياصل ياز كاركردها گريد يكي نيآن است همچن يها از بروز خسارت يريو جلوگ البيداشتن آب س

 است. ينيرزميز يها آب يايتاالب اح
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آبي در    تداوم بي؛ رو هستند بارشي روبه   هاي آبريز با كم هاي اخير، حوضه   رغم بارندگي به

 11/05/1401اد مورخ روزنامه دنياي اقتص -استان 30

 
حوضه آبريز 6ي اخير بر ها   آبي چه وضعيتي دارد؟ تاثير بارندگي   بي 1401تا ميانه تابستان  : اقتصاد دنياي

ها هستند؟ بررسي    هاي اخير در نقشه آبي كشور كدام استان   چگونه بوده است؟ برندگان و بازندگان بارش

هاي بلندمدت كشور،    آل بارندگي يا همان نرخ ميانگين بارش   دهد كه تا نقطه ايده نشان مي» اقتصاد دنياي«

 .فاصله بسيار است

 
آبي حاكم بر كشور گذاشته؛ هرچند وضعيت بارش در  هاي اخير اثر اندكي بر تنش   در واقع بارندگي

https://static4.donya-e-eqtesad.com/servev2/4T4JeVx9WX14/aztreVakjSU,/ePC2JExMaaPl.jpg
https://static4.donya-e-eqtesad.com/servev2/4T4JeVx9WX14/aztreVakjSU,/ePC2JExMaaPl.jpg
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نسبت به  1401هاي سال آبي    اي فاصله بارش   پله9ها را بهبود داده است. با وجود كاهش  برخي از استان

استان كشور همچنان درگير كاهش بارندگي هستند و فقط  30در كشور،     ميانگين بلندمدت بارش

هاي    ر از ميانگين بلندمدت خود، پذيراي بارشركورد زده و باالت هرمزگان است كه تا اينجاي سال

وبلوچستان  هاي سيستان هاي اخير بوده است. در روز نهم مرداد نيز دو منطقه در استان بيشتري نسبت به سال

اند. با توجه به افق بلندمدت،    متر، باالترين ارقام بارندگي را رقم زده ميلي50و فارس با عبور از سطح 

تري از    لب مناطق كشور كامال محسوس است. افق بلندمدت از آن جهت تصوير دقيقكاهش بارش در اغ

توجه به تغييرات اقليمي به نمايش    دهد كه پتانسيل آبي كشور را با  ها و كشور نشان مي وضعيت آبي استان

قبل حدود متر كمبود بارندگي دارد. اين عدد تا هفته  ميلي56در نماي بلندمدت، كشور     گذارد.   مي

آساي اخير كمي از اين فاصله كاست و تداوم اين بارندگي احتماال    هاي سيل   متر بود كه بارندگي ميلي65

 .بازهم اين شكاف را كمتر خواهد كرد

مدت    ها بهتر بوده كه اين به معني بروز بهبود كوتاه   نسبت به سال گذشته اما عملكرد كشور از منظر بارش

است كه بارندگي تابستاني  1400جاري در حالي بهتر از سال  هاي سال   ران است. بارشدر وضعيت آبي اي

هايي نظير تبخير سريع و وقوع سيالب را به    به دليل سرعت باالتر تخريب و خشك بودن خاك، پديده

تابستان عموما سابقه است. ايران در فصل    جاري كامال بي هاي تابستاني در سال   همراه دارد. البته بارندگي

متر بارندگي داشته كه  ميلي13/ 7حدود  1401بارندگي ندارد اما امسال از ابتداي تير تا دهمين روز مرداد 

كند كه  دهد. آمارهاي سازمان هواشناسي تاييد مي درصد رشد نشان مي 184نسبت به بلندمدت حدود 

در همين دوره زماني بوده كه چنين  هاي بلندمدت كشور   برابر بارش هفته اخير هشت هاي يك   بارش

توان    رغم اين خبر خوب نمي هاي تابستاني بوده است. اما به   سابقه بودن بارندگي   جهشي عمدتا به دليل بي

  .وضعيت آبي كشور را مناسب ارزيابي كرد

ديده شده؛ استان مختلف كشور رد پاي بارندگي تابستاني در روزهاي گذشته 25با وجود اينكه در بيش از 
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هاي ايالم و كرمانشاه نداشته است. اين دو استان صدرنشين كاهش    هاي اخير اثري بر استان   اما بارندگي

اند و شكاف    نشين كمترين بارندگي را داشته   استان زاگرس بارندگي هستند. در عين حال پنج

» اقتصاد دنياي«اند.    به ثبت رسانده جاري متري در بارندگي نسبت به ميانگين بلندمدت را در سال ميلي966

وضعيت پنج استان كردستان، كرمانشاه، ايالم، » نماي بلندمدت افول آبي«تر در گزارشي تحت عنوان  پيش

لرستان و خوزستان در حوزه كاهش بارندگي را وخيم اعالم كرده و افت بارش را يكي از داليل 

ر روزهاي اخير نيز گرچه شكاف بارش در سال آبي هاي زاگرس عنوان كرده بود. د   خشكيدگي جنگل

متر كاهش يافته؛  ميلي 5متر و در خوزستان به ميزان  ميلي3جاري و ميانگين بلندمدت در لرستان به ميزان 

آل زياد است؛ موضوعي كه از تنش آبي شديد در اين بخش از كشور حكايت    اما فاصله تا نقطه ايده

 .دارد

هاي اخير باعث شده است تا كل    دهد كه بارش زمان هواشناسي ايران نشان ميشواهد آخرين گزارش سا

متر برسد. حال آنكه ميانگين بلندمدت كشور  ميلي174جاري آبي كشور به وراي  هاي تجمعي سال   بارش

درصدي در بارندگي كشور در 24متر است. مقايسه اين دو عدد گوياي كاهش  ميلي230بيش از 

هاي ساالنه كشور در    چهارم بارش ه ميانگين بلندمدت است و ادعاي از دست رفتن يكجاري نسبت ب سال

دهد كه  استان كشور نشان مي31كند. آمارهاي سازمان هواشناسي در  نتيجه تغييرات اقليمي را تاييد مي

 .هاي اخير اثر نسبتا مناسبي بر كاهش شكاف بارش در استان تهران داشته است   بارندگي
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در حوزه آب/  ها يگذار استيشكست س ليدال؛ 1-منابع آب تيريو مد يآب كم نشست

 11/05/1401خبرگزاري مهر مورخ  - بحران آب؟ اي تيريبحران مد

 

 بحران آب؟ اي تيريدر حوزه آب/ بحران مد ها يگذار استيشكست س ليدال

با حضور مسئوالن مرتبط در دولت و مجلس و كارشناسان در » منابع آب تيريو مد يآب كم« نشست

چهار دهه گذشته در  يها يگذار استيشكست س يو چگونگ ييمهر برگزار و در آن چرا يخبرگزار

 شد. يررسحوزه آب ب

به » ها منابع آب در استان تيريو مد يآب كم«پرونده  يبند ها: نشست جمع گروه استان -مهر يخبرگزار

صنعت آب و  يزاده سخنگو قاسم روزيمهر با حضور ف يخبرگزار يها همت اداره كل اخبار استان

آب  تهيكم سيرئ يبروجن يجعفر يقل رياالسالم ام آب كشور، حجت يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 يحانيو رضا ر ستيز طيوخاك و كنشگر مح رضا گلزار كارشناس آب فيحن ،ياسالم يمجلس شورا

 مهر برگزار شد. يخبرگزار يزبانيدر حوزه آب به م يفعال جهاد

صورت  لرستان و خوزستان به ،يارياصفهان، چهارمحال و بخت يها خبرنگاران مهر در استان نيهمچن

 نشست مشاركت داشتند. يردر برگزا نيآنال

 كيمختلف كشور در قالب  يها منابع آب در استان تيوضع ◌ٴ نهيشده درزم مطرح يتوجه به هشدارها با

مهر  يچالش در خبرگزار نيا رامونيمهم پ يها به بحث يا مختلف رسانه يها پرونده با انتشار گونه

 تيريمد يراهكارهابه  يبوم يبه دنبال نگاه يا و منطقه يگزارش استان 38از  شتريپرداخته شد. در قالب ب

پرونده راهكار محور و با  نيدر ا يديتول يها و گزارش ميبود يآب و كم يسال منابع آب و مقابله با خشك

 و منتشر شد. ديتول يپژوهشگران و نخبگان دانشگاه د،ياسات تياستفاده از ظرف

منابع آب و  تيريمد يبه راهكارها يبوم يال نگاهبه دنب يا و منطقه يگزارش استان 38از  شتريقالب ب در
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پرونده راهكار محور و با استفاده از  نيدر ا يديتول يها و گزارش ميبود يآب و كم يسال مقابله با خشك

 ييو اجرا يقانون يهاخأل يو منتشر شدبررس ديتول يپژوهشگران و نخبگان دانشگاه د،ياسات تيظرف

مرتبط با حوزه آب با  ياستان يها دستگاه فيكردن وظا هينما ،يسال شكمنابع آب و مقابله با خ تيريمد

و صنعت  ديعملكرد، روند آموزش به شهروندان، كشاورزان و فعاالن حوزه تول يو بررس ها تيذكر مسئول

سال  يو كاهش آن ط يبارندگ زانيم ها، كاهش مصرف آب در همه حوزه يها درباره بحران آب و راه

 پرونده بود. نيمدنظر در ا ياز محورها ريمس نياستان، در صورت ادامه ا ندهيآ يو دورنما يجار

به  يخبرگزار نيا ياز سو يعنوان ابتكار مهر به يخبرگزار ياداره كل اخبار استان »ژهيو يها پرونده«

 يريگياستان كشور پ 31جامع در  يرا به نحو يمشترك كشور يها ها و دغدغه است كه سوژه نيدنبال ا

منتشر كند.  يخبرگزار يخروج يها را رو سوژه نيهركدام از ا نيمع يزمان يها ده و در فاصلهكر

 نيا داتيهدف تول يها گروه نيتر سازان مهم ميو تصم رانيگ ميمسئوالن، پژوهشگران، كارشناسان، تصم

منابع آب داشته  حوزه نيها در ا استان تيبر وضع يرصد توانند يها م گزارش نيپرونده بودند كه با مرور ا

 بگذارند. گريكديو ملموس را كنار  يقيحق يها باشند و داده

 يها گروه نيسازان در دولت و مجلس و همچن ميو تصم رانيگ ميبا حضور تصم ينشست يط تيدرنها

و  يآب كم«پرونده  يبند شد كه مشروح نشست جمع يبند پرونده جمع نيا يو كارشناسان محتوا يمردم

 مهر خواهد رفت. يخبرگزار يخروج يدر قالب دو گزارش رو» ها آب در استانمنابع  تيريمد

 .ديخوان يگزارش م نينشست را در ا نيبخش ا نينخست

 

 شدن به بحران آب كينزد ريدر مس رانيا

با  خشك مهيخشك و ن ميدر اقل رانيا يرينشست با اشاره به قرارگ نيصنعت آب كشور در ا يسخنگو

 70 ياسالم رانيمترمكعب آب اظهار كرد: در ا ارديليم 400حدود  ديو تول متر يليم 250متوسط بارش 
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 .شود يم ريتبخ يديمترمكعب آب تول ارديليم 400درصد از 

است، افزود:  ايدن يها بارش زانيم سوم كيدر كشور  يبارش نزوالت جو نكهيا انيزاده با ب قاسم روزيف

 ديعنوان آب تجد مترمكعب آب به ارديليم 114 ،يت جودر كنار بارش كم نزوال اديز ريعالوه بر تبخ

 ريدر كو يمتر يليم 50نقطه از كشور و  كيدر  يمتر يليم 1300در كشور وجود دارد و بارش  ريپذ

و  يرفتار يها اساس مدل نيمتفاوت در نقاط مختلف كشور بوده و بر ا يها وجود بارش انگريب يمركز

 متفاوت است. طيشرا نياز هممتأثر  زين يمنابع آب تيرينوع مد

مترمكعب آب  ارديليم 140درصد از  40آن است كه تنها مجاز به مصرف  انگريسازمان ملل ب يها شاخص

با اشاره به  يشودو يمصرف م رانيدر ا ريپذ ديدرصد از آب تجد 90در حال حاضر  كه يدرحال ميهست

تر  رصدد 20 ،يخشك آب تيها در وضع سال نيدرصد از ا 50ساله حدود  15 قاتيبر اساس تحق نكهيا

در  رو،يوزارت ن ريسال اخ 53اضافه كرد: بر اساس آمار  م،يداشت يمتوسط تيوضع هيدرصد بق 30و  يآب

 يدرصد كاهش در بارندگ 38با  1400بارش بوده و سال  نيشتريكشور با ب يپرآب يها سال 99و  98سال 

درصد  23با  طيشرا نيا تداومبا  زيال تا سوم مردادماه نامس يو از ابتدا ميبارش را تجربه كرد نيكمتر

 كشور است. ييآب و هوا مياقل رييدهنده تغ امر نشان نيكه ا ميمواجه هست يكاهش بارندگ

 يموارد رابطه خط نيو ا ابديآب در دسترس هم كاهش  شود يباعث م تيوضع نيادامه داد: ا زاده قاسم

 كند يرشد م »يبيضر«اعداد  نيا كند يم دايها ادامه پ سال يت جوروند كاهش نزوال يندارند چراكه وقت

 اچهيبرده و در سؤال ريشده و تمام عملكردها را ز خشك هياروم اچهيكه در ميكه شاهد آن هست ييتا جا

 .ستين يمناسب طيدر شرا

ه بحران آب شدن ب كينزد ريدر مس رانيا نكهيبر ا ديآب كشور با تأك يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

هر نفر در  يمترمكعب به ازا 1700از  شتريب يموجود اگر كشور يها قرار دارد، گفت: بر اساس شاخص

و  يبا توجه به رشد صنعت رياخ يها در سال رانيندارد اما در ا يمشكل يسال آب داشته باشد ازنظر منابع آب
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 1200 ريها به ز شاخص كه يو درصورت دهيمترمكعب رس 1200عدد به  نيا يو كشاورز ياقتصاد

 .شود يم يتلق يآن كشور بحران طيهر نفر در سال برسد شرا يمترمكعب آب به ازا

درصد از  40آن است كه تنها مجاز به مصرف  انگريسازمان ملل ب يها كرد: شاخص حيتصر زاده قاسم

 رانيدر ا ريپذ ديدرصد از آب تجد 90در حال حاضر  كه يدرحال ميمترمكعب آب هست ارديليم 140

 .شود يمصرف م

عنوان  به يمباحث فن ريها و سا الزم از طرح جهيغلط و عدم حصول نت يها يگذار استيبر س ديبا تأك يو

 ايمنابع آب در دن تيريمقرر شد كه مد 1980گفت: از سال  يكشور به مرز تنش آب دنيرس ليدال

و  نفعان يذ يمامبا مشاركت ت زيه حوزه آبرباشد و در پهن ينهاد متول كي تيريو با مد كپارچهيصورت  به

و اجرا شود اما در سازمان  يريگ ميو تصم يگذار استيمدخالن مشكالت مربوط به موضوع آب س يذ

را  كيمدخالن برنامه استراتژ يو ذ نفعان يكه ذ كرديرو نيكرد با ا دايپ رييآب تغ يملل به حكمران

 همراه كنند. طيخود را با آن شرا ريدر مس رييكرده و در صورت مواجهه با هرگونه تغ نيتدو

به  يهركس گفتند يو م شد يخالصه م» عرضه تيريمد«آب در  تيريمد ايدر دن يكرد: زمان انيب زاده قاسم

به  ازيكه ن ميديرس ييجا به ينبود ول زانيم نيهم به ا تيهست و جمع اريدارد منابع در اخت ازيآب ن

 .رنديآب را بگ صيتخص يجلو شود يالن گفته ممصرف آب ملموس شده و ا تيريمد

منابع آب  تيريمصرف را گام نخست در مد تيريمد يو بررس يابيصنعت آب كشور ارز يسخنگو

 ارديليم 98مترمكعب آب موجود  ارديليم 114از  رويوزارت ن يابيكرد: بر اساس ارز ديبرشمرد و تأك

درصد در  90درصد در بخش شرب و  8درصد آن در بخش صنعت،  2كه  شود يمترمكعب مصرف م

 .شود يمصرف م يبخش كشاورز

با  يسازگار يالزم برا يزير كننده آب دانست و گفت: برنامه مصرف نيتر را عمده يكشاورز زاده قاسم

مختلف در  يها دستگاه ندگانيشده و نما انجام رويدر مصارف توسط وزارت ن يباهدف بازنگر يآب كم
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 .ابديمترمكعب از مصارف آب كشور كاهش  ارديليم 15كه  دنديرس يبند جمع نيبه ا ينشست

 1,2 يآب كشور در بخش كشاورز يور بهره يبر اساس آمار وزارت جهاد كشاورز نكهيا انيبا ب يو

بر مترمكعب بوده  لوگرميك 2,5 ايآب در كل دن يور بهره نيانگيبر مترمكعب است، ادامه داد: م لوگرميك

 .استيدن كشور نصف يور و بهره

 

 كشت وجود ندارد ياصالح الگو نهيالزم در زم يياجرا ضمانت

در  ديمنابع آب كشور گفت: با تيريمد يكشت برا يبر ضرورت اصالح الگو ديبا تأك زاده قاسم

و  ميكشت نداشت ياصالح الگو ◌ٴ نهيدرزم يما تاكنون دستاورد كه يرا باال برد درحال يور بهره يكشاورز

 .كند ينم نينداشته باشد كشاورز از آن تمك يكاغذ باشد و دستاورد يط روكه فق يكشت يالگو

كشت وجود ندارد و وزارت جهاد  يالزم در الگو ييمسئول ادامه داد: در حال حاضر ضمانت اجرا نيا

از  ياريكشت بس يالگو رييدر صورت تحقق تغ كه يعزم الزم را تاكنون نداشته درحال زين يكشاورز

 .شود يمشكالت ما حل م

محصوالت  ديبا حفظ تول توان يرا محدود كرد، افزود: م يكشاورز ديتول دينبا نكهيا انيبا ب يو

 كرد. تيريكشت، مصرف آب را مد يدر الگو يور بهره شيبا وضع موجود و با افزا يكشاورز

 ياريبكرد: راندمان آ حيدولت تصر يبر لزوم ارائه آموزش به كشاورزان از سو ديبا تأك زاده قاسم

 تواند ينم يبه سمت مزارع را كشاورز شده تيدرصد آب هدا 56درصد است و  44كشور  يكشاورز

آب به مزارع  حيانتقال صح يالزم را برا ساتيو تأس زاتيتجه ديكند و معتقدم دولت با يور منجر به بهره

 فراهم سازد.

 نكهيا يبرا يريگ ون سازه اندازهآب از سد مشخص است اما اكن يرهاساز زانيم نكهيافزود: باوجودا يو

 .ميمختلف ندار لياست را به دال دهيآب به دست كشاورز رس زانيچه م ميبدان
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كشت  يالگو رييدر صورت تحقق تغ كه يعزم الزم را تاكنون نداشته درحال زين يجهاد كشاورز وزارت

 عيصنا جاديبا انتقاد از اآب كشور  يها دفتر اطالعات و داده ركليشودمد ياز مشكالت ما حل م ياريبس

آب  نيعدم تأم صورتدر  عيصنا نيدر ا اريبس ييزا اظهار كرد: باوجود اشتغال يپر آب بر در فالت مركز

و  نتيام ست،يز طيمنابع آب عالوه بر اقتصاد و مح تيريشده و معتقدم امروزه عدم مد كل پروژه متوقف

هستند و  رانيگ ميهمه تصم آن يو مقصر اصل دهد يالشعاع قرار م تحت زيرا ن يفرهنگ يمسائل اجتماع

 چند وزارت خانه انداخت. اي كيرا به گردن  ريتقص توان ينم

مصرف آن  تيريدر خصوص مد ديآب شرب با ديتول يباال متيق ليبه دل نيا انيبا ب زاده قاسم

كالن  يها حطر يموجود در فالت باوجود اجرا عيشود، گفت: در حال حاضر انتقال صنا يساز فرهنگ

 سخت است. اريكردن آب بس نيريو ش ريبه كو اياز در يرسان آب

 160آن به  يارتقا تيهر نفر و قابل يدر روز برا تريل 230 زانيبه م نيريبا اشاره به سرانه مصرف آب ش يو

شود  يزير آن برنامه حيصح تيريمد يبرا ديآب با يباال يدر روز ادامه داد: با توجه به ارزش اقتصاد تريل

 يكيموجود هم  يها قانون يينبود ضمانت اجرا نيدر مصرف آب و همچن يقانون ياما وجود خألها

 منابع آب است. تيرياز مشكالت بر سر راه مد گريد

 

 آب تيريمد يها چالش يكشاورز هيرو يو توسعه ب عيغلط صنا يها ييجانما

منابع آب  تيمحدود نكهيا انيشست با بهم در ادامه ن ياسالم ياز آب مجلس شورا انتيص تهيكم سيرئ

و  يمثل زاگرس شمال يدر مناطق نكهيچالش عصر حاضر است، اظهار كرد: با توجه به ا نيتر بزرگ

و  مياقل رييبه بارش برف دارد در كشور با تغ يمنابع آب بستگ يداريو پا يماندگار يو مركز يجنوب

 .ميه هستاز برف به باران مواج يبارش نزوالت جو ييجا جابه

كشور از استان  يدرصد منابع آب 11در گذشته  نكهيا انيبا ب يبروجن يجعفر يقل ريام االسالم حجت
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مجرد  است به افتهيرييها تغ افزود: در حال حاضر چون شكل بارش شد، يم نيتأم ياريچهارمحال و بخت

 رونپشت سد كاساعت بعد  24روده و  ندهيپشت سد زا شده يساعت بعد آب جار 12بارش  نياول

 نتوان آب را نگه داشت. شود يباعث م نيزم يتوپوگراف نكهيبه خاطر ا رسد يم

رساند كه  يا كرد ما را به نقطه يآب در چهل سال گذشته ط تيريكه كشور در خصوص مد يغلط ريمس

 يبروجن ياالسالم جعفر استحجت يممنوعه بحران ايها ممنوعه  از استان ياريبس يها درصد دشت 90

كرد ما را  يآب در چهل سال گذشته ط تيريكه كشور در خصوص مد يغلط ريعنوان كرد: معتقدم مس

 است. يممنوعه بحران ايها ممنوعه  از استان ياريبس يها درصد دشت 90رساند كه  يا به نقطه

ده بو ازحد شيب ها يوجود ندارد و بارگذار يو آب شده هيها آب تخل دشت نيدر ا يعنيعنوان كرد:  يو

ممنوعه  مييگو يم يوقت ميرا ندار ها نيو سرزم ها مياز اقل ياز برخ تريل مين ياست و اآلن اجازه برداشت حت

غلط در  يگذار استيغلط معلول س ريمس نيشده غلط و ا يكه تاكنون ط يرياست بدان معناست مس

دل توسعه در كشور م يعنياست  دهيكشور رس يمختلف كشور بوده كه تبعات آن به منابع آب يها بخش

 است. نشده فيصورت درست تعر از ابتدا به

است كه  نيموجود ا تيمنابع آب وجود دارد، گفت: واقع تيريدر كشور بحران مد نكهيبر ا ديبا تأك يو

موجود منابع، كشور را  تيمحدود نيبا هم توان ياما م ميمواجه هست يمنابع آب تيشدت با محدود به

 اداره كرد. يخوب به

 

 آب در برنامه هفتم توسعه تيريبه مد گاهن

 يو محل ييروستا ،يمدل توسعه كشور از ابتدا كشاورز نكهيا انياز آب مجلس با ب انتيص تهيكم سيرئ

برنامه  6از انقالب دو برنامه توسعه بلندمدت وجود داشت و در حال حاضر  شيبود، افزود: پ شده فيتعر

 است. شده ميهفتم تنظتوسعه برنامه  حهيو در قالب ال نيتدو
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 ينيسرزم شيبر اساس سند آما ديمدل توسعه در كشور با نكهيبا اشاره به ا يبروجن يجعفر االسالم حجت

آب در كشور  تيريمد يها چالش يكشاورز هيرو يو توسعه ب عيغلط صنا يها ييباشد، ادامه داد: جانما

 ست.ا نشده فيآن است كه مدل توسعه در كشور تعر انگريبوده و ب

كشور در حوزه  يكننده منابع آب مصرف نيشتريب كيو سرام يفوالد و كاش عيصنا نكهيبا اشاره به ا يو

مانند فوالد  يعيصنا يو كس شوند يدر كنار آب احداث م ايآب بر دن عيصنعت هستند، ادامه داد: تمام صنا

 .سازد يمت، ناس يكه فاقد منابع آب يريرا در فالت و در دل كو كيو سرام يو صنعت كاش

مجلس، بعد از انقالب  يها بر اساس اعالم مركز پژوهش نكهيا انيبا ب يبروجن يجعفر االسالم حجت

روبرو  يمنابع آب تيداشته است، گفت: كشور با محدود يبرابر 5در كشور توسعه  يكشاورز ياسالم

و  عيصنا لطغ يياما جانمااست  ريناپذ و نوع بارش از برف به باران اجتناب مياقل ريياست و اگرچه تغ

 يها را نداشته باعث شده چالش يكشاورز ليو پتانس تيكه اصالً ظرف يميدر اقل يكشاورز هيرو يتوسعه ب

 آب در كشور چند برابر شود.

 

 يا حوزه نيغلط انتقال آب ب راهكار

 ريپذ ديتجد منابع و مصارف آب در كشور افزود: منابع آب نيتعادل درست ب با اشاره به وجود عدم يو

آب خود  ريپذ ديدرصد از منابع تجد 45از  ايهمه دن نكهيمترمكعب است و باوجودا ارديليم 130كشور 

 ديدرصد است و با 90از  شيدر كشورمان ب ريپذ ديمصرف از منابع آب تجد زانيم كنند ياستفاده م

 شود. دهيشياند ياساس يا چاره

بودن مدل توسعه  حيتوسعه كشور و ناصح شيسند آما نبود ياسالم يبروجن در مجلس شورا ندهينما

موجود در كشور  يمنابع آب ح،يصح تيريكشور را به نقطه بحران آب رسانده است، گفت: در صورت مد

 داد. صيتشخ يخوب مشكالت و موانع موجود را به ديبحران آب ابتدا با تيريمد ياست و برا يكاف
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 نيا صيدو سال تشخ نيطه چه كرده است؟ پاسخ داد: در اراب نيسؤال كه مجلس در ا نيبا طرح ا يو

 داد و سپس به سراغ درمان آن رفت. صيتشخ يخوب مشكالت را به ديبوده كه اول با

 70برنامه ششم توسعه در خصوص آب محقق شده و  فيو تكال ها يزير درصد از برنامه 30تنها  متأسفانه

با اشاره به  يبروجن ياالسالم جعفر مانده استحجت نيمز يمنابع آب رو يا توسعه يها درصد از برنامه

جادشده و كشور را يمنابع آب ا يشدت باال و غلط رو به يها يمجلس گفت: بارگذار ينظارت يدهايبازد

آن بلند شده و راهكار  يمختلف صدا يها مواجه كرده است كه از استان نيبه نام فرونشست زم يبا چالش

 كه دچار فرونشست شده است. يا ال آب به حوزهانتق ميده يكه باز م يغلط

 40منابع و مصارف آب در كشور اضافه كرد: عالوه بر پلمب  نيتعادل و تراز ب با اشاره به وجود عدم يو

مبدأ،  يمشكل برا جاديبا تكرار اشتباهات گذشته عالوه بر ا ديدر كشور، نبا رمجازيغ يها درصد از چاه

 .ميكن ديعطش را در مقصد تشد

و  ها يزير درصد از برنامه 30اظهار كرد: متأسفانه تنها  ياسالم ياز آب مجلس شورا انتيص تهيكم سيرئ

منابع آب  يا توسعه يها درصد از برنامه 70برنامه ششم توسعه در خصوص آب محقق شده و  فيتكال

 مانده است. نيزم يرو

 تيريبحران آب افزود: مد تيريوع مدمجلس در موض ندگانيو تفحص نما قيبا اشاره به انجام تحق يو

امروزه به مشكل  نياز قواعد و قوان يبرخ ياست و با عدم اجرا يمشكالت متعدد يآب در كشور دارا

 .ميا برخورده

 

 آب تيريراهكار مد يكشت و كوچك كردن بخش كشاورز ريسطح ز كاهش

نشست با اشاره به  نيا در ادامه زين ستيز طيوخاك و كنشگر مح كارشناس آب» رضا گلزار فيحن«

نفر بود  ونيليم 16كشور  تيكه جمع 1340سال گذشته اظهار كرد: در سال  60مصرف آب در  تيوضع
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 و شد ياستفاده م يبخش كشاورز يبرا يرسطحيو ز يسطح يها مترمكعب از منابع آب ارديليم 40حدود 

ازآن روند  مترمكعب و پس ردايليم 80نفر سهم مصرف آب كشور به  ونيليم 70 تيبا جمع 80در سال 

 90حدود  نيو ا ديمترمكعب رس ارديليم 85 زانيدر سال گذشته به م تر ميمال بيمصرف آب با ش شيافزا

 سال كشور است. كي يمنابع آب يدرصد از حجم تمام

 36كه ساالنه  ميدار ييها كرد: بر اساس آمارها دشت انيكشور ب يستيز طيمح تيبا اشاره به وضع يو

تا  50 يحاالت سال نيتر نانهيب كه در خوش ميدار ييها در فارس دشت اي رود يفرو م نيدر دل زم متر يسانت

 كننده است. نگران تيوضع هبوده ك نيدهنده ا روند نشان نيكه ا روند يفرو م نيدر دل زم متر يسانت 60

داشت و نسل  مينخواه يا دهنيآ مينرس تيوضع نيمعتقدند اگر امروز به داد ا ها يادامه داد: برخ گلزار

است و  كينزد اريبس شود يكه از آن صحبت م يا ندهيآ نيخواهد رفت و من معتقدم ا نياز ب ندهيآ

عنوان نسل  را به انخودم ميعنوان نسل حاضر نشانه گرفته است، اگر بخواه موجود امروزمان را به تيوضع

 .ميحواله نده ندهيو به آ ميداشته باش ينگران تيبا نياز ا ديبا ميحاضر حفظ كن

 

 آب تيريمختلف مد يها در حوزه شكست

 تيريمد يافزود: برا شود، يمصرف م يو خانگ يصنعت يدر سه بخش كشاورز يمنابع آب نكهيا انيبا ب يو

آب  يور بهره شيكشت و افزا ياصالح الگو ،ياريآب نينو يها توسعه سامانه« يآب در بخش كشاورز

 يها يژگيو ليو به دل ميشد اما معتقدم در هر سه بخش شكست خورد ادشنهيپ »يدر بخش كشاورز

 يها نهاده نيما در تام يها و ناتوان كشت، مصرف نامتوازن نهاده ريخاك، كاهش روزافزون سطح ز

 امر محقق نشد. نيا يبردار بهره يموقع برا و به تيفيمناسب باك

كرد،  فيتكل نييكشاورز در خصوص نوع كشت تع يبرا توان ينم هيبا دستور و ابالغ نكهيا انيبا ب گلزار

بر  يفعال بخش خصوص كيعنوان  است و كشاورز به يدرصد خصوص 100 يبخش يادامه داد: كشاورز
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 .كند يم نييدارد نوع كشت محصول را خودش تع اريكه در اخت يمنابع يمبنا

مترمربع به  كيحصول در كشت م يبرا نكهيا انيبا ب ستيز طيوخاك و كنشگر مح كارشناس آب نيا

كشت و كاشت  ريجز كاهش سطح ز ميريبپذ دياست، اضافه كرد: با ازيآب ن لوگرميك كيحدود 

مترمكعب  ارديليم 40 يعني شيسال پ 60به مقدار  دنيآب تا رس تيريمد يمحصوالت كم آب بر برا

 نمانده است. يباق يراه چيكشور ه يمصرفسهم آب 

 يها ندارد، گفت: مركز پژوهش ييغذا تيبا امن يمنافات چياهش سطح كشت هك نكهيبر ا ديبا تأك گلزار

درصد  60با حدود  يكار چيبحران آب ه تيريمد يبرا مياعالم كرده كه مجبور يمجلس در گزارش

 ميتصم كيكشت به  يكه در الگو يبدان معناست كه تا زمان نيو ا مينداشته باش ريپذ ديمنابع آب تجد

 .ميستيموفق ن مينرس يكشاورز يواحد برا يتيحاكم

 

 ستنديشده از وزارتخانه ن كتهيكشت د يالگو يرايپذ كشاورزان

 شيكشت و افزا يفشار، اصالح الگو تحت ياريآب يها در بخش يقانون يضمن اشاره به خألها يو

(بند ب ماده  عنوان راهكار دانست و ادامه داد: بر اساس به توان يموارد را نم نيكرد كه ا ديتاك ،يور بهره

تا  91از سال  كه يالشده درح فشار عنوان تحت ياريآب، توسعه آب تيري) قانون توسعه برنامه ششم مد35

 ياريبالعوض در بخش توسعه آب التيتومان از منابع كشور به شكل تسه ارديليهزار م 7از  شيب 98

 را بدتر كرد. يمنابع آب تيشد اما عملكردها وضع نهيفشار هز تحت

 ديشده و حال با ديكشت تأك يبر اصالح الگو زي) برنامه ششم ن35اضافه كرد: در (بند ر ماده  ارگلز

 نيما چن يوزارت جهاد كشاورز ايكند و آ ياتيعمل ديبا يكشت را چه نهاد ياصالح الگو نيا ديپرس

از موارد و  ياريبس نياكنون در تأم هم ياست چراكه وزارت جهاد كشاورز يرا دارد؟ پاسخ منف يتوانمند

 را ندارد. گريروبرو است كه فرصت پرداختن به موارد د يا دهيبا مشكالت عد اتيضرور
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كرد: اگر قرار  حيتصر ستند،يشده از وزارتخانه ن كتهيكشت د يالگو يرايكشاورزان پذ نكهيا انيبا ب يو

بر  يناسب و مبتنم يكشت هياروم اچهيدر حوزه در ديباشد با يكشت راهكار مناسب يبود اصالح الگو

مثل  يرتن محصول آب ب ونيليم كياز  شيب 99پس چرا در سال  شد ياجرا م يمنابع آب تيوضع

در حوزه  يغرب جانياستان آذربا ازيها و مصوبات ستاد و مازاد بر ن دستورالعمل يچغندرقند برخالف تمام

 كشت شد؟ هياروم اچهيدر

 

 محل مصرف آب در منابع، خطوط انتقال آب و تيريمد لزوم

آب در منابع، خطوط  تيرينشست با اشاره به لزوم مد نيدر حوزه آب هم در ا يفعال جهاد يحانير رضا

ها) خطوط انتقال آب  آب را در سه بخش منابع (سدها و چاه ديانتقال آب و محل مصرف اظهار كرد: با

 آمده عمل به يها يرسكرد چون بر اساس بر تيريدر محل مصرف مد تي(از منابع تا مصرف) و درنها

سه بخش در  نياما در ا شود ياست كه اعالم م يبرابر آمار 3در كشور  يو نزوالت آسمان يمنابع آب زانيم

 حال هدر رفتن است.

 زين ميدار اريرا كه در اخت يآب ،يدر منابع اصل حيصح تيريافزود: متأسفانه عالوه بر عدم مد يو

 تيبا توجه به وضع اند شده يخال يگفت اگر منابع آب ديبا هك يدرحال ميدرست مصرف كن ميتوان ينم

 شده است؟ چگونه مصرف اريآب در اخت ،ينزوالت جو

 يها طرح گريد يو از سو شود يحفظ نم وجه چيه به ينزوالت آسمان يمانند خراسان شمال ياستان در

كرد: در  ديتأك يحانيودرش يحفظ آب موجود اجرا نم يبرا ديگونه كه با آن يزداريو آبخ يدار آبخوان

 يها طرح گريد يو از سو شود يحفظ نم وجه چيه به ينزوالت آسمان يمانند خراسان شمال ياستان

 .شود يحفظ آب موجود اجرا نم يبرا ديگونه كه با آن يزداريو آبخ يدار آبخوان

ادامه داد: در  شود يحفظ م ياز منابع آب ياديمقدار ز يدار طرح آبخوان يبا اجرا نكهيبا اشاره به ا يو
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 ليآب به دل نيدرصد از ا 80) حدود عيسد (منابع) تا محل مصرف (مزارع و صنا ايانتقال آب از چاه 

 يگل يها يل استفاده از جويبه دل زين يو بخش رود يها در خطوط انتقال آب هدر م لوله يو نشت يدگيپوس

 .گردد يبازم نيبه زم

كم آب بر و اصالح  اهانيعالوه بر كاشت گ يد: در كشاورزكر ديحوزه آب تأك يفعال جهاد نيا

 كند. رييتغ زيمزارع ن ياريدر نحوه آب كردهايرو ديكشت، با يالگو

با  دياست كه با يو غرق آب يا صورت قطره مزارع به ياريگفت: در حال حاضر نوع آب يحانير

 غلط گذشته كنار گذاشته شود. ياريآب ،يرسطحيز ياريآب يريكارگ به

در خصوص هر سه  يخوب يها كه طرح ميديرس جهينت نيآمده به ا عمل به يها ياضافه كرد: با بررس يو

 تيريبا مد ديآن مغفول مانده و با يدر مرحله اجرا يمشخص است ول زيمورد وجود داشته و نقشه راه ن

 .ميمشاركت ده يكار جهاد نيدر ا زيها را به اجرا رسانده و مردم را ن طرح نيا يو كار جهاد يجهاد
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – است ميهمچنان وخ رانيا يها هم آمد اما حال تاالب ليس

12/05/1401 

 

سدها و  يريبر آبگ ياديز ريكشور تأث يها از استان ياريدر بس ليشدن س يتصور كه جار نيا برخالف

 زيها ن تاالب يريپر شده و آبگ يزيكه مخزن سدها به شكل ناچ دهد يها داشته است، شواهد نشان م تاالب

 شده است. ريتبخ ديشد يگرما ليبه دل زيبوده كه همان مقدار ن يجزئ

در  ليشدن س يباران و جار ديدبارش ش ريهفته اخ 2 يط م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

وارد شدن  رغم يتصور را به وجود آورد كه عل نيمانسون ا دهيكشور به دنبال پد يها از استان ياريبس

 نيا وطنان، ماز ه ياديو از دست رفتن تعداد ز يشهر يها رساختيبه اموال مردم، ز ديخسارات شد

 يها تاالب يريآبگ نيو همچن يخشكسال طيسدها در شرا رهيذخ شيكم باعث افزا دست ميعظ البيس

 رفت. شيتصورات پ نيبرخالف ا طيكشور شده باشد، اما متأسفانه شرا

نبوده و  زيآبر يها حوضه ريدر مس ها البيشدن س يكه جار رسد يبه نظر م ديشد يوجود بارندگ با

ب وارد سدها شده است متر مكع ونيليم 200كه تنها  يسدها نداشته است به طور ريذخا شيبر افزا يريتأث

معادل با مصرف  ب،متر مكعب آ ونيليم 10در تهران مقدار  رياخ يها البيها و س و به عنوان مثال بارش

موضوع، وارد  نياز ا يكننده آب شهر تهران كرده است. جدا نيتأم يشهر را وارد سدها نيروز ا 3آب 

 شده است. زيبه سدها ن بيباعث آس يگل و ال اديشدن حجم ز

نبود و حال  رانيا يها درد تاالب يدوا زين ها البيشدن س يو جار رياخ يها بر سدها؛ بارش عالوه

كشور  يها در تاالب يريآبگ اديچند روزه و با شدت ز يها است. با وجود بارش ميها همچنان وخ تاالب

 يخشك نتظاردر ا ميكه تاالب هامون همچنان خشك است، تاالب هورالعظ يبوده به شكل زيناچ اريبس

حله،  ،ياز جمله تاالب گاوخون ييها در تاالب يرياست و آبگ زييكامل در اواخر تابستان و فصل پا
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بر اثر شدت آفتاب  زيمقدار ن نيمرطوب كرده كه هم يها را تا حدود نمك قم و ...، تنها سطح آن اچهيدر

 خواهد شد. ريتبخ يبه زود اديز يو گرما

ها  خوان در كاهش تراز آب يمحدود ريتنها تأث رياخ يها كه بارش رسد ينظر م توجه به موارد مذكور به با

دلخوش  رياخ يها به بارش دينبا جهيمورد محدود شده است. در نت نيداشته و اثرات مطلوب آن تنها به ا

به  يو بحران آب يخشكسال طيكرد و آن را راهكار خروج از بحران آب دانست. كشور ما همچنان در شرا

ها، كاهش مصارف  حداكثر استفاده از بارش يبرا يزير برنامه ازمنديبحران ن نيو خروج از ا برد يم سر

 مختلف است. زيآبر يها در حوضه ضابطه يب يها يو كاهش بارگذار يدر بخش كشاورز ژهيو آب به

 



   

 

 

141 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري مهر مورخ  –ي ريبختگان بعد از آبگ اچهياز در يماهواره ا ريتصو

12/05/1401 

 

 شده است. يريآبگ يبختگان تا حدود اچهيدر استان فارس، در رياخ يروزها ليبعد از س - بختگان

و نقاط  البيس شدن يروز گذشته در استان فارس باعث جار 8 يها گزارش خبرنگار مهر، بارش به

مختلف به همراه داشت اما شاهد  يها به بخش ييها ها خسارت بارش نيمختلف استان شد اما هرچند كه ا

 .ميبود زياستان فارس ن يها و سدها از تاالب يپر شدن برخ

امروز مجدد مملو از آب شده  يسال خشكسال نيبختگان در استان فارس پس از چند اچهيدر انيم نيا در

 درآمده است. يدر كشور به رنگ آب اچهيدر نيا يهواشناس يا ماهواره رياه تصاوو از نگ

 
 است. يآب يا ماهواره يها و نقشه ريبختگان در تصاو اچهيدر حاال
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 – ري+ تصاو نياستراتوسفر زم هيبخار آب به ال سابقه يو ورود ب "تونگا"فوران آتشفشان 

 13/05/1401خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 نياستراتوسفر زم هياز بخار آب را به داخل ال يميتوده عظ ،يآرام جنوب انوسيآتشفشان تونگا در اق فوران

 يجهان يدما يبر رو دهيپد نياست؛ ضمن آنكه ا يهزار استخر كاف 58از  شيپر كردن ب يفرستاد كه برا

 است. رگذاريتاث زين نيزم

 
و در  هيژانو 15كه آتشفشان هونگا تونگا در  يهنگام م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

را دور زد.  نيرا به راه انداخت كه دوبار كره زم يو موج صوت يفوران كرد، سونام يآرام جنوب انوسياق

 نياستراتوسفر زم هياز بخار آب را به داخل ال يميتوده عظ ،يآرام جنوب انوسيآب در اق ريفوران ز

بخار آب  نيا اديبود. مقدار ز يكاف كياستخر در اندازه المپ 58000از  شيپر كردن ب يفرستاد كه برا

 بگذارد. ريتأث نيزم يجهان يدما نيانگيباشد كه به طور موقت بر م يا به اندازه تواند يم
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 يزيگفت: ما هرگز چ ايفرنيجت ناسا در جنوب كال شرانشيپ شگاهيدانشمند عضو آزما "النيم سيلوئ"

را كه  يبخار آب زانيكه م كند يم يرا رهبر ديمطالعه جد كي ي. وميبود  دهيند دهيپد نيبه ا هيشب

 قيتزر ني) باالتر از سطح زملومتريك 53و  12( ليما 33تا  8 نيجو ب هيآتشفشان تونگا به استراتوسفر، ال

 .كند يم يكرد، بررس

رخداد  كي) Hunga Tonga eruption and tsunami 2022هونگا تونگا ( يو سونام آتشفشان

 انوسيدر منطقه هونگا تونگا در كشور تونگا در اق 2022 هيژانو 14است كه از  يفوران بزرگ آتشفشان

و  خاكستراز  يستون هيژانو 14قرار دارد و در  انوسيسطح اق ريآتشفشان ز نيآرام آغاز شده است. دهانه ا

 از آن متصاعد شد. ديانفجار شد يصدا كيبا  لومتريك 20بخار آب به ارتفاع 

از ابر به شعاع  يرخ داد و قارچ يانفجار بزرگ تر هيژانو 15) روز ي(وقت محل 17:00در ساعت  سپس

با  ي. آتشفشانديآرام را در نورد انوسياق يساحل يواحل كشورهاس يشد و سونام ليتشك لومتريك 130

 نيتر بزرگ االآتشفشان احتم ني. ادهد يمنطقه رخ م نيبار در ا كيهزار سال  كيشدت معموالً هر  نيا

) بوده 1991( ناتوبوياز زمان فوران كوه پ يانفجار آتشفشان نيدتريزمان و شد نيتا ا 21آتشفشان سده 

 است.

شد،  ييناسا شناسا ويكرووياز بخار آب پرتاب شده به اتمسفر، همانطور كه توسط امواج ما يميعظ مقدار

 را گرم كند. نيبه طور موقت سطح زم تواند يم

 نيو همكارانش تخم النيمنتشر شد، م "Geophysical Research Letters"مطالعه كه در  نيا در

 نيگرم) بخار آب به استراتوسفر زم ونيليگرم برابر با ترترا 1تراگرم ( 146كه فوران تونگا حدود  زنند يم

 فرستاده است.

 2015 ليدست نخورده را در آور Hunga Tonga-Hunga Ha'apai كي ،يا ماهواره ريتصو نيا

 محو كند. 2022 هيرا در ژانو ينزيپل رهيجز شتريآب كه ب ريز يسالها قبل از فوران آتشفشان دهد، ينشان م
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از سازمان  Landsat يآلن، با استفاده از داده ها يناسا توسط جس نيدخانه زمرص ري: تصومنبع

 متحده االتيا يشناس نيزم

 
كه ناسا مشغول  يسال 18. در كنند يم قيرا به استراتوسفر تزر ياديبه ندرت آب ز يآتشفشان يها فوران

در آالسكا و فوران  2008در سال  يكاساتوچ داديشامل رو گرياست، تنها دو فوران د يريگ اندازه

 سهيها در مقا . اما آندبخار آب را به ارتفاعات فرستا يتوجه  قابل ريمقاد ،يليدر ش 2015كالبوكو در سال 

رفت. بخار آب  نيبه سرعت از ب يضربه بودند و بخار آب هر دو فوران قبل كيتونگا تنها  داديبا رو

 يسال در استراتوسفر باق نيچند يبرا تواند يم ر،گيد يشده توسط آتشفشان تونگا، از سو قيتزر ياضاف

 بماند.
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را  Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ي، توده خاكستر فوران آتشفشان2022 هيژانو 16از  يريتصو

 ستون گرفت. نياز ا يعكس يالملل نيب ييفضا ستگاهيفضانورد از ا كيكه روز قبل رخ داد.  دهد ينشان م

 : ناسامنبع

كند كه  جاديرا ا يخاص ييايميش يها بگذارد و واكنش ريبر اتمسفر تأث تواند يم يفبخار آب اضا نيا

قرار  ريسطح را تحت تأث يدما تواند يم نيازن را بدتر كند. همچن هيال بيبه طور موقت تخر تواند يم

 ختنير رونيرا با ب نيمعموالً سطح زم ناتوبويمانند كراكاتوآ و كوه پ ميعظ يآتشفشان يها دهد. فوران

 .كنند يخنك م كنند يرا به فضا بازتاب م ديكه نور خورش يگازها، غبار و خاكستر
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آب باران را  رهيذخ ايدن ي!/وقتميا شوشتر را ما ساخته يآب يها سازه م؛ينترس لياز س

 13/05/1401خبرگزاري فارس  – گرفته يجد

 

 يها ليو س» مونسون« دهيروزها كه پد ني. افتديراه ن البيكنند تا هدر نرود و س رهيآب باران را ذخ كاش

تا بوده باران  راني. امييگو يجمله را م نيا مانيها يليخ بارد يباران م ياز آن در كشور رخ داده، وقت يناش

 يبرا يرانيا يخردورز ادگاري همهها  شوشتر و قنات د،يتخت جمش يآب يها سازه ده،يبه خود د ليو س

 همچنان هم باشد اما چطور؟ تواند يو حفظ آب بوده كه م ليمهار س

 اتيدبواژه در ا نياما وجود ا رسد يبه نظر م يسيواژه انگل كي» مونسون: «يديجاو مهيجامعه؛ نع گروه

در  ها نيكه از قهارتر گردد يبر م يعرب يها عرب و واژه انوردانيجهان به مهارت در يآب  و هواشناس

منشأ  تواند يهند دو مقطع از سال م انوسيكه به تجربه آموختند، اق يانوردانياند. در حرفه خود بوده

 باشد. يجو يها يناآرام

 يكرانه آب نيبا ا انوسيبا اق هيهمسا يِخشك عيسطح وس نيب يكه اختالف دما دهد يرخ م يدو، زمان نيا

كه عموماً به  شود يپرفشار و پرقدرت م ييهوا يها توده ليحالت باعث تشك نيباشد. ا اريبزرگ، بس

است. تابستان از ماه  رمستق انوسياق يرو يحالت توفان نيها ا . زمستانگردد يم يآسا منته ليس يها بارش

در  يفعل و انفعال ي. طشود يم يمرطوب، وارد خشك يجبهه هوا ني، مردادماه ابه خصوص وريتا شهر ريت

بارش زا  يبزرگ ابرها يها به توده يحاكم بر خشك يهوا يباال يو دما يجو و در برخورد با خشك

جمع  يبرا يمختلف ي. كشورهاخورد يرقم م يموسم يآسا ليس يها يمونسون؛ بارندگ دهيو پد ليتبد

در  م؟يكن يو چه م ميا ستادهيپر آب برنامه دارند، ما كجا ا يها يبارندگ نيبه خصوص اآب باران  يآور

 .ميكن يم يموضوع است، بررس نيبر ابعاد مختلف هم يقيگزارش كه تحق نيا

 



   

 

 

147 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 مونسون يهند در گرو ييغذا تيامن

و در  ودش يمختلف پرقدرت وارد م ليبه دال ياست اما هر از گاه عتياز ساختار طب يبخش مونسون

. حجم آب شود يهمراه م البيو س بيبا تخر گر،يمسائل مؤثر د اينداشتن كشورها  يصورت آمادگ

 آن يبه شدت رو يآب كشاورز نيتأم يدر مونسون تابستانه چنان باالست كه شبه قاره هند برا يبارش

 .كند يحساب م

و خروج  شود يبا مشكل روبرو م ييغذا تيامن نيتأم ينباشد، شبه قاره برا يها قو بارش نيكه ا يمقاطع

آب شرب در هندوستان مسئله  دي. بحران شدكند يتجربه م ييواردات موادغذا يبرا يهنگفت يارز

فقط  ماداده است ا يجهان را در خود جا تيششم از جمع كي ايدن تيكشور پرجمع ني. استين يديجد

نداشتن  يدسترس ليافراد به دل ينه برخكشور ساال نيدارد. در ا يجهان دسترس نيريدرصد از آب ش4به 

و  يجد داتيهندوستان تمه  ل،يدال ني.به همدهند يجان خود را از دست م  ،يبه آب شرب سالم و بهداشت

از سال  يجد يها گامچند دهه گذشته داشته و  يط ينيرزميو ز يسطح يها آب تيريمد يبرا يديجد

نظارت بر   شود، يكه سفت و سخت هم اجرا م نينقوا نياز مهمتر يكيبه بعد برداشته است.  2006

آب باران،  يساز رهياست كه با ذخ ياز جمله مناطق  ،»گجرات«برداشت آب از چاه و حفرچاه آب است. 

 يو كشاورز ياريآب نينو يها وهيش ياجرا نيهمچن ينيرزميز يها محدود شدن حفر چاه و برداشت آب

 كسب كند. نهيزم نيدر ا يقابل توجه تيتوانسته موفق
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 و نگه دار! ريباران را بگ آب

باران را «عنوان كه  نيدارند با ا ستيز طيشعار مهم و البته برنامه محور در حوزه مح كي راًياخ ها يهند

 يها وهيها، ش سنت يايبه اح يتوجه خوب د،يو جد ينظارت يها هندوستان عالوه بر طرح» و نگه دار! ريبگ

صدها سال قبل،  ستانآب باران دارند. در هندو يو جمع آور ليهار سدر م يآبا و اجداد يميقد

 نيداشتند. ا يشده بود كه حالت پلكان جاديجمع شدن آب باران ا يبرا يميو عظ قيعم يها گودال

كوچك اما ساده و كم عمق. شهروندان  يبزرگ  و پر پله بودند. در روستاها اريگودآبه ها در شهرها، بس

 نيا ري. تا دو، سه دهه اخشدند يم مندآب بهره  نياز ا يدام، شرب و كشاورز ازيرد نآب مو نيتأم يبرا

آمدن بارش ساالنه، هند به  نييشده بود حاال اما با پا ليتبد يمخازن به استخر نوجوانان و جاذبه گردشگر

 افتاده است. يعيمخازن طب نيفكر مرمت و توسعه ا

مثمر و  ،يمناسب خشك اهانيخود با كاشت گ يابانيرا مناطق ب ييزدا ابانيمانند ب ييها طرح نيبر ا  عالوه

 يفشرده، رو يو جنگل كار زيپسند انجام داده. توسعه حوزه آبخ يبه آب و شور ازمنديالبته كمتر ن

 يرهنگو ف ستيز طيدوستدار مح يآن در قالب گردشگر تيو تقو يآوردن به صنعت گردشگر

 هند است. يراهكارها رگيمنبع درآمد از د نيتأم نيهمچن

 

 !تابد يتصرف را بر نم عت،يطب

است كه وجود دارد و بشر آموخته  خود را با آن  يدراز اني. سالستين يمياقل ديجد دهيپد كي مونسون

ها، ساخت و ساز در جنگل و  رودخانه مياست بشر با ورود به حر يا سازگار كند. حاال اما چند دهه

خشك شده، ساخت و ساز  يباريرود و جو رياست. اگر موقتاً مس ختهينگخشم آن را برا عت،يطب بيتخر

 يرو يو حت ميدر حر يداده است. به بهانه توسعه گردشگر رييشدن آب را تغ يجار ريكرده و مس

و  يكشاورز يها نيبه زم يكاربر رييرا با تغ يكشاورز عيوس يها نيها ساخت و ساز داشته، زم رودخانه
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 كرده. ليتبد يمسكون

كشانده است.  يبه نابود يو توسعه مراتع كشاورز يياليو يشهرك ساز يها را با طمع برا و جنگل دشت

 رياخ يها ليس بيتخر نيشترياست كه ب نياز ا يحاك هياول يها اما گمانه ستيمشخص ن يقطع جينتا

 موارد باشد. نيكشور متأثر از هم 1401 يمونسون مردادماه

 

 پاكستان؟!در  يآباد ستان،يدر س ليس

و البته  نيچند سال گذشته به دنبال گرم شدن زم يكمربند گرم و خشك قرار دارد و ط يرو رانيا

روبرو شده.  يآب با مشكالت نيتأم نهيكه به مرور رخ داده است، در زم يستيز طيمح يها بيتخر

 هيالشدن سوراخ است به دنبال بزرگتر  يمختلف، چند سال يكشورها يكارشناسان ناسا و آب و هواشناس

گرم شدن  دهيپد نهيالزم در زم يهشدارها ييو جنگل زدا ييزا ابانيب ،يا گلخانه يگازها شيافزا  اوزون،

 دهيتر، پد گرم نياند. حاال آنها اشتراك نظر دارند، هرچه زم از آن را اعالم كرده يو عواقب تلخ ناش نيزم

از آب الزم  يبخش قابل توجه كستانوستان و پامانند هند ييحال كشورها ني. با اتر يمونسون هم قو

. كنند يم نيتأم يمونسون يها ياز بارندگ يناش يسطح يها آب نيخود را با مهار هم زهييكشت پا يبرا

خواهد بود و  ستانيس يمونسون برا ليگفت س توان يم م،يالزم را نداشته باش ياگر ما برنامه و آمادگ

 ان!هندوست ايپاكستان  يبرا اش يآباد

 ران،يپاكستان و ا ن،يچ كا،يمنتشر كرد هند، آمر 1401نيفرورد 14كه سازمان ملل متحد،  يآمار طبق

برداشت از منابع  نيشتريب ،يالديم 2020تا  1950 يسالها يو فرانسه ط هيروس ،يعربستان سعود ك،يمكز

كه  يي. كشورهاتع اسمناب نيكشور پر برداشت آب از ا نياند. كشورمان پنجم آب را داشته ينيرزميز

و  نيخاك، فرونشست زم يبه مرور زمان با سست كنند يبرداشت م هيرو يرا ب ينيرزميمنابع آب ز

 .شوند يمختلف روبرو م يطيمح ستيمشكالت ز
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 آب سه برابر! ريسوم، تبخ كي يبارندگ

هم سه  يسطح ياه آب ريتبخ بيضر نيانگياست كه م يسوم متوسط جهان كيساالنه ما  يبارندگ نيانگيم

درصد جزو مناطق  85خشك دارد. از وسعت موجود آن  مهيخشك و ن يايجغراف راني. ايبرابر متوسط جهان

 ،يرقانونيغ ييكرد كه جنگل زدا ديمناسب. اضافه با ياهيپوشش گ يدرصد دارا 15گرم و خشك است و 

 زند. يشدن كشور دامن مبه گرم و خشك تر  رياخ يها يساالنه و جنگل سوز يبارندگ ريكاهش چشمگ

قابل توجه  زانيوارد دانست، هدررفت م توان يم يمنابع آب حيصح تيريعدم مد نهيكه در زم يينقدها از

كشت و ذرع  يبرا ينظارت ناكاف نياست. همچن يكشاورز ژهيمختلف مصرف بو يها نهيآب در زم
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 ي. برازند يو ضربه م كند يوارد مكشور فشار  ياست كه به منابع آب ياز موارد ميهدفمند و مناسب اقل

در كشور كشت  يا هيرو يبه طرز ب رود يبه شمار م يمثال، هندوانه كه از محصوالت آب بر در كشاورز

محدود و  اريبس زانيكشت آن به م اي شوند ياقالم عموماً وارد م نيمانند كشور ما ا يي. در كشورهاشود يم

هزار تن هندوانه كشت  نيساالنه چند ران،يكه در ا ي. در صورتداخل است ازيبه ن ييپاسخگو يصرفاً برا

آب است در  ميرمستقيصادرات غ  ،يبه نحو ني. اشود يصادر م گريد ياندك به كشورها ييو با بها

دامن  ،يبه هدررفت منابع آب رانيكه در ا ينكات گريروبروست. از د يجد يكشورمان با كم آب كهيحال

 يپر مصرف آب در مناطق خشك و دور از منابع آب يعنياصطالح آب بر  به عيصنا ييزند جانما يم

از كشورها  يارياست. در بس يشربِ قابل بازچرخان رقابليغ يها و آب ايدر ،يخاكستر يها همچون آب

 يها ها، آب از پساب يدارد با استفاده از تكنولوژ يمانند فوالد كه مصرف آب قابل توجه يعيصنا

 ريدا يمنابع آب نيبه ا كيدر مناطق نزد نيكنند. همچن يم هاستفاد ايصنعت و آب در مناسب استفاده در

 .كنند يم تيو فعال شوند يم

 

 تر! يگرمتر؛ مونسون قو نيزم هرچه

 يمواقع ب ياريساالنه است و بس يجو دهيپد كيكه اگر مونسون  ديايب شيپرسش پ نيا يبرخ يبرا ديشا

در  يعني يبعد يبود كه مونسون ها دواريام توان يآسا و مخرب بود؟ م ليبار س نيكم خطر، چرا ا ايخطر 

 .ستيسئوال سخت ن نيپاسخ به ا  بعد، رام و آرامتر باشند؟ يها تابستان

مرطوب از سمت هند و پاكستان  يهوا انيثابت كرده كه هرچه جر يو تجربه آب و هواشناس قاتيتحق

و  شوند يم تر يآب باال برود، مونسون قو ريورها و تبخكش نيگرما در ا زانيباشد در واقع م تر يقو

. پر بارد يو در زمان كمتر م شتريباران با شدت و قدرت ب يعني. تر يجد ،يآب و هواشناس يهشدارها

 يكه م ياهيشدن پوشش گ فيضع يآب و از طرف انيجر يرهايها و مسدود شدن مس شدن رودخانه
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كند.  يم شتريرا ب ليس بيآب را مهار و پخش كنند، تخر مقاومت و حجم يبارندگ ريتوانند در مس

 تانبه خصوص درخ اهانيمنطقه  مؤثر است. گ يدر كاهش دما يقابل توجه زانيبه م ياهيپوشش گ

را  ياز رطوبت مونسون يموضوع بخش قابل توجه نيبه شدت جاذب رطوبت هستند. هم يتنومند و جنگل

 يها طرح هيهمسا يكشورها گريو د هيهند و پاكستان، ترك. كند يم تيريمد عت،يمهار و به دست طب

 دهند. يانجام م كرديرو نيسبز را با هم يتوسعه فضا

 
 

 بارش ها عصر است؟ شتريب چرا

 اد،يز يدر مواجهه با گرما انوسيبرخاسته از اق يرطوبت شرج ،ينظر كارشناسان آب و هواشناس طبق

در  يآب و خشك عيكه دو سطح و س دهد يرخ م ياتفاق زمان ني. ادهد يم ليابر پرباران تشك يها جبهه

از آن به  يشو بخ نيجذب زم يو در خشك شود يم ليبه بخار آب تبد انوسيكنار هم باشند. گرما در اق

 جهيشود. در نت گريتوده د نيگزيهوا جا يا توده ديبا ي. طبق اصول هواشناسرود يسبك بودن باال م ليدل
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بارش زا  يبه ابرها يجو يباال يها هيو در برخورد با گرما در ال رديگ يرا مآن  يجا انوسيرطوبت اق

 زاني. از آنجا كه مشود يهم گفته م »يتوفان تندر« اي» نهان يگرما«كه به آن آزاد شدن  شود يم ليتبد

ها معموالً  زمان بر است، صبح يقاعدتاً كم نديفرآ نياست و ا شتريهوا در روز ب يآب و گرما ريتبخ

كشورها با  ي. برخشود يو بعدازظهر و شب، بارش، توفان و رعد و برق آغاز م ستياز بارش ن يخبر

سرعت عمل  ياضطرار هيتخل ايآب باران  تيو هدا رهيذخ يتوانسته اند، برا يجزئ يها يبررس نيهم

 . رنديرا در دست بگ شتريب

 

 ستيوحشتناك ن شهيهم مونسون

 يهم دارد. بادها يگريراه انداخته، سالهاست كه ابعاد د راًيخكه ا يبرخالف هول و هراس مونسون

جذب و  يموضوع برا نياز ا انوسياق هيحاش ياز كشورها ياريدارند. بس يمونسون، طراوات قابل توجه

مونسون  نوارهاهل سفر، همه ساله جش ي. در كشور ما هم براكنند يگردشگر تابستانه استفاده م شيافزا

و  كشهريچابهار، كنارك، ن يبه هوا يلطافت خاص ،يمونسون يموسم يت. وزش بادهاآشناس يچابهار نام

 يهوا ني. ابخشد يبه هوا م يمطبوع ياما سبك در مدت كوتاه خنكا يرگبار يها . بارشدهد يسرباز م

 يا جاذبه اما گرم جنوب شرق كشور، خود جاذبه كيگردشگران مناطق هزار و  يمطبوع در تابستان برا

مناسب، جشنواره  يها فيفروش و تخف يها جشنواره ييبرپا ،يهوا، رونق گردشگر ي. خنكاريپذاست دل

و  يگرم و مشرف به خشك ،يمناطق مركز يبرا ميهرسال از بركات مونسون مال ينييو آ يفرنگ ،يآشپز

 كشور است. يجنوب شرق يايدر

 

 ميا دهيد يهند لميرا در ف مونسون

اما پر بارش بوده،  ميدارد كه هر وقت مونسون مال نياز ا تيحكا ران،يا هند، پاكستان و انيبوم تجربه
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 يبرا ميو كشت د يحاصل از بارندگ يمنابع آب يرو توان يو م افتد ينم ريهم به تأخ يزييبارش پا

و  ستانيس روندانشه يمونسون معموالً برا رانيحساب باز كرد. در ا يو كشت علوفه دام ييمصارف غذا

 يتابستانه برا يگهگاه يها . بارششود يآغاز م ستانيروزه س 120 يزمان با وزش بادهابلوچستان هم

 توانند يترها طبق تجربه م بزرگ ،ييايدر مينس هيشب يياست و از وزش بادها يمناطق عاد نيشهروندان ا

هند  نوسايكه سوغات اق يم مونسون هندياگر بخواه ؟ ميمال ايخواهد بود  ديها شد بارش نيحدس بزنند ا

 يدئوهايدانلود و ايبه سفر  يازيملت چگونه است؟ ن 72چهره آن در كشور  ميو بدان مياست را تصور كن

را  ييها صحنه اياحتماالً مردم دن ييها در سكانس وود،يو بال يهند يها لمياز ف ياري. در بسستيمستند ن

 ني. اشوند يم سيسراپاخ لم،يف گرانيبازو  بارد يم يباران تند اگهانن يروز تابستان كيكه عصر  اند دهيد

و حاال دو، سه سال است  ميديد يم ها لمياست كه تا سالها قبل چهره آن را فقط در ف يهمان مونسون هند

 آسا آشنا شده است. لينمناك س دهيپد نيكل كشور با ا رتر؛يو اكنون، فراگ رانيكه مركز و جنوب ا

 

 ميكن يرا ما خطرناك تر م مونسون

 عتيو طب ستمياكوس تيتقو يمونسون را در كشور مهار كرد و به استخدام گرفت برا توان يچگونه م اما

كشور به دنبال  يها و سدها حجم آب در رودها، تاالب شيبر افزا يمبن يروزها اخبار نيحتماً ا ران؟يا

و  ليبه دنبال س كشورآب در جنوب  نياز ا يحال بخش قابل توجه ني. با اميا دهيشن رياخ يها يبارندگ

 گريفارس اضافه شده است. در مركز و د جيو البته خل يشرق هيهمسا يكشورها زيبه حوزه آبر انيطغ

پرت  ،يآب و ورود به خشك انيجر ياصل ريها در قالب انحراف از مس آب نيكشور هم ا يشهرها

منافذ خاك  ،ياهيگ پوششرفتن  نياست كه از ب نياز ا يحاك يستيز طيمحكم مح يها . دانستهشود يم

از جذب به روان آب و با  شيپ جهيدر نت كند ينم دايخاك نفوذ پ يي. آب در بافت سفت و روبندد يرا م

 طيمح ي. ما با رفتارهاشود يم ليتبد يگر پر گل و ال انيآسا و طغ ليس انيبارش به جر زانيم شيافزا
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با كج  يمحل يها رودخانه ي. برخميا بسته را بو راه آ ميا غلط، مساحت رودخانه را اشغال كرده يستيز

 شود يم يآب منته ريموضوع نه تنها به تبخ نياند. ا آب شده يها به كانال ليپوش و تبد مانيس يقگيسل

 هيرو يب ي. چرادهد يآن را تحت الشعاع قرار م حيصح تيكف رودخانه و هدا قيكه جذب آب از طر

. دهد يآب را كاهش م يخاك را خشك و جذب سطح اتع،حساب و كتاب مر يرفتن ب نيدام و از ب

و به  شود يشكننده م ،يخشك شيافزا ليخشك اگرچه جذب آب ندارد اما به مرور زمان به دل نيزم

 كند. يموارد مونسون را مخرب م ني. اميشو يروبرو م نياست كه با فرونشست زم ليدل نيهم

 

 باران، بام خانه و فكر بكر آب 

و  يجار يآب يها هيها به عنوان سرما آب باران و روان آب يجمع آور يكه برا ييفهرست كشورها در

كه  ايهم اشاره كرد. استرال يگريد يبه كشورها دياند با آب، اقدام كرده ينيرزميحفظ كننده منابع ز

 يها تاالب نندما يجهان است، ساز و كار يها نيسرزم نيتر يابانيگرم و خشك و معروف به ب يا قاره

و توسط  شود يم قيگود و عا عيوس يآب باران، رونق دارد. سطح يجمع آور يبرا يمصنوع يسطح

را پشت سر  يساز رهيو ذخ يشكل آب باران، مراحل جمع آور يا لوله يها و سازه بيش ميتنظ

بام  قياز طر نآب بارا يجمع آور يجنوب يكايآلمان و انگلستان و البته آمر ،ي. در كره جنوبگذارد يم

 ياز انبار يدر قسمت اي اطيكه گوشه ح يبه سمت مخازن يو لوله كش قيعا ريآن توسط مس تيه و هداخان

شده  هيآب تصف نهياما هز ستنديكشورها كم آب ن نيكه ا يي. از جاشود يفرستاده م ه،يخانه تعب نيرزميز اي

 يها است، با سازه ازيباال ن يسوخت و انرژ نهيها هز گرم كردن خانه يزمستان برا اي ستين نييها پا در آن

شستشو و  اهان،يمثل پرورش گ يمصارف يبرا يمنابع آب نياز ا يبخش يو آب گردان يكوچك و كاربرد

است كه  نيا نهيزم ني. نكته مهم در اشود ياز خانه، استفاده م يمشخص يها بخش شيو سرما شيگرما

 يانتقال آن برا ينشود و از طرف ليهستند كه آب به گنداب تبد يآب به نحو يجمع آور يها سازه
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 نيخالق و مولد ا يرويكه ن يزاتياست كه با تجه يخدمت نيمصارف موردنظر، ارزان و آسان باشد. ا

 شده. ريكشورها انجام دادند، امكان پذ

 

 آب باران! رهيپر آب و ذخ ژاپن

كند.  يودنش را تداعآب و آفتاب ب نيسرخ است كه سرزم رهيدا كيو  ديسف نهيزم كيكشور ژاپن  پرچم

آب باران برنامه  تيريمد يشده است هم اما برا دهيكه توسط آب در آغوش كش انوسيمشرف به اق نيسرزم

ها در جهان  آب نآب باران و روا يساز رهيسازه ذخ نيبزرگتر ميبدان ستيخوب و كامل دارد. بد ن يزير

و به  ارياستفاده از آب باران بس نهياست هزندارد اما معتقد  يكشور است كه مشكل كم آب نيمربوط به هم

سخت مثل جنگ،  يروزها يرا از حاال برا ديتمه نيو ا استيآب در يساز نيريش نهيمراتب كمتر از هز

 .دهيشيبشود، اند يمنته يسطح يها آب يكه ممكن است به آلودگ ينديزلزله و اتفاقات ناخوشا ل،يس

 500و محكم  ميعظ يها به ستون يمتك ينيرزميبزرگ ز زيانگ رتيسازه ح كيدر قالب  يشيدوراند نيا

آب  تيهدا يژاپن به جا كند يكه كمك م يكري.  مخازن غول پدهد يچهره خودش را نشان م ،يتن

 نيرد. ايآبش بكار بگ ينيرزميسفره ز تيمصارف گوناگون و تقو يآن را حفظ و برا  ا،يباران به سمت در

 است. يسطح يها آب يجمع آور ينيرزميسازه ز نيتر ميآب انبار مدرن و بزرگ، عظ

 

 شوشتر تا قنات يسازه نادر و آب از

 نياست، حاصل ا دهيكشور به دست ما رس ني. اگر امروز ادانستند يم يحرمت آب را به خوب شهيهم انيرانيا

باستان  رانيد. در او خودشان را با آن سازگار كنن اموزنديرا ب عتيكردند، زبان طب يما سع اكانيتفكر بوده كه ن

نبوده بلكه در خدمت كاربرد  يو هنر يذوق ييها سازهقنات و... صرفاٌ  كخانه،يمنار، گنبد، تار ر،يآب انبار، بادگ

را آوازه  رانينام ا ،يو ذوق هنر يمعمار شيكه در آرا يتيمردم بوده است. خدمت و خالق يبودن برا ديو مف

ها به شكل و افراط  كه ساخت سدها و حفر چاه ياها بودند. روزگاربن نياز ا يكي رانيها در ا كرد. قنات
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 يساز رهيو البته هوشمندانه كار ذخ كيو ارگان يعيها با ساز و كار كامالً طب قنات د،مرسوم نبو يامروز

و  رشياز تبخ يريشگيپ يداشتن آب برا انيآب و البته جر رياز تبخ يريشگيآن و پ هيآب، تصف ينيرزميز

كاهش  لخشك شدند اما به دنبا يگريبعد د يكيكه متاسفانه  ييها ن را برعهده داشتند. قناتهدررفت آ

 و استفاده هستند. ايمختلف در حال اح يها در شهرها از آن يخوشبختانه بعض ر،ياخ يها يبارندگ

 
 يلومتريك 900در  رود يجهان هم بشمار م يآب بيعجا 8كه جزو  رانيا يقنات يها سازه نيتر از معروف يكي

آب و  يبوم نيشود، كاربردش  در تأم ايكه اگر كامالً اح ياست. قنات» زارچ«قرار دارد؛ قنات » فهرج«

 جبران كند. يرا به خوب شيايحفظ و اح يها نهيهز تواند يم يگردشگر يآن برا تياز اهم يناش يدرآمدها

و  ديتخت جمش يآب يها مثل سازه ييها نشان داد كه سازه يهم به خوب رياخ ليو س 1398بهاره  البيس

 يآب يباستان يها سازه نيتر و معروف دهيچيپ ،يميكه از قد» شوشتر« يآب يها سازه نينقش رستم همچن

را مهار و  نيخشمگ ليس توانند يم ياگر بخواهند به خوب انيرانياند، ثابت كنند ا جهان هستند هم توانسته

در  يباستان شناس معروف فرانسو »والفوآيژان د«كنند.  تياو استفاده هد يساز رهيذخ يآب آن را برا

آب جهان  يمجموعه صنعت نيسازه بزرگتر نيا سد،ينو يشوشتر م يها كتاب سفرنامه خود درباره سازه

 است. ياز انقالب صنعت شيپ
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 يمردم يقنات تا سدساز ياياح از

متنوع و قابل  يها تيودجوش خالقمختلف كشور، مردم به صورت خ يهم در شهرها و روستاها امروزه

 يها نيكنار زم يكوچك يمصنوع يها اند. تاالب از آب باران به خرج داده يبهره مند يبرا يشيستا

در قالب  انآب بار ق،ياما عا قياستخر نه چندان عم جاديكه با ا شود يم دهيها د استان يبرخ يكشاورز

محصوالت  ياريآب يبرا ازيتا آب موردن شود يو با آب چاه مخلوط م يكوچك جمع آور ييها حوضچه

و خودجوش و  يكامالً مردم يمنابع مال يمردم با جمع آور زد،يشهرها از جمله  يشود. در برخ نيتأم

 يها به ساخت سازه دستهم  يكنند. برخ ايها را اح اند، قنات كرده يسع يميقنات كاران قد داكردنيپ

 124هاست كه در آن  شهرستان نياز هم يكي »هيبشرو«اند.  و به اصطالح سد دست ساز زده يگل-يسنگ

توسط سنگ و مالت  يمردم نهيها با هز سازه نياز ا يكيتوسط دولت ساخته شده اما  يزداريسازه آبخ

 كند. يم تيدست، هدا نييدر پا يكشاورز يو برا يآب باران را جمع آور
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 پس بهانه ممنوع! ميشوشتر را ساخت

درصد از روان  70حدود  يزيها هنوز چ سازه نيو با وجود هم هيك از كشور؛ بشرومحدوده كوچ نيهم در

و روان آب ها فقط در گوشه  يسطح يهدررفت آب ها قيكوچك از حقا يتنها آمار ني. ارود يها هدر م آب

ات و آن با امكان قيحفظ آب و تلف يها و سنت يمعمار ياياح يروستاها، همت برا نياز كشور است. تجربه ا يا

ها و  رودخانه ميحر تيو رعا يجنگل كار ،ييزدا ابانيدانش امروز بدون شك كمك خواهد كرد در كنار ب

 يها، كشورمان نه تنها از مونسون هراس نداشته باشد كه از آن به عنوان فرصت مراتع و دشت ياهيپوشش گ تيتقو

 استفاده كند. ينيرزميآب زو حفظ منابع  ها آبروان  تيريمد ،يمنابع آب سطح تيتقو يناب برا

 
خارق العاده و كارآمد را ساخته  با،يز ز،يبرانگ رتيكه سازه شوشتر، ح يمسئوالن؛ فرزندان همان نسل يبرا

 .ستين يهمت و خواستن ابداً نشدن نياست، ا
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 رهيمترمكعب آب در سدها ذخ ونيليم350مرداد/  يها البيس يمترمكعب ارديليم7آورد 

 15/05/1401نيم مورخ خبرگزاري تس – شد

 

مترمكعب  ونيليم350رقم،  نيكرد كه از ا ديمترمكعب آب تول ارديليم7مردادماه در مجموع  يها البيس

 ينيرزميز يمنابع آب ياياح يدر راستا ،يمصنوع هيمترمكعب توسط تغذ ونيليم220شد و  رهيدر سدها ذخ

 شد. تيهدا

اظهار  ميتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد صنعت آب در گفت ي، سخنگو»زاده قاسم روزيف«

 ايشده،  ديتول مقدار آبِ نيشده كه ا ديمترمكعب آب تول ارديليم 7مردادماه، بالغ بر  يها داشت: در بارش

 .كند ينفوذ م ينيرزميبه منابع ز ايو  افتهي انيآب جر صورت روان به

در نوار  يشده در پشت سدها آرام گرفت؛ بخش جاديآب ا از روان يبخش ر،ياخ يها البيافزود: در س يو

 شد. ريزها سرا ها و تاالب به دشت زين يشد و بخش ينيرزميوارد منابع آب ز يبخش خت؛ير ايبه در يجنوب

 

 رياخ يها البيدر س ينيرزميمنابع آب ز يمترمكعب ونيليم 220 يمصنوع هيتغذ

 رهيكشور ذخ يمردادماه در مخازن سدها يها البيكه در س يمجموع حجم آب" نكهيا انيبا ب زاده قاسم

 ديتول يها آب از روان يمند حداكثر بهره يبرا روين ري، گفت: با دستور وز"مترمكعب بود ونيليم 350شد، 

 220شده، حدود  ييامختلف توسط همكاران ما اجر يها كه در استان يمصنوع هيتغذ يها شده، در طرح

 شد. ينيرزميوارد منابع ز يمصنوع يها هيمترمكعب آب در تغذ ونيليم

طشك، بختگان و  ،يگاوخون ان،ينمك، حوض سلطان، جازمور اچهيمثل در ييها افزود: تاالب يو

مترمكعب آب  ونيليم 400حدود  هياول يكردند كه بر اساس برآوردها افتيب را دراز آ يشادگان حجم

 ها شده است. هم وارد تاالب
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ها، مخازن سدها و  تاالب اها،ياز آب كه وارد در يكرد: بعد از كسر حجم حيصنعت آب تصر يسخنگو

رخ دهد كه  نينفوذ در زم مترمكعب، ارديليم 7رقم تا  نيا ياست كه مابق نيشده، انتظار ا يمصنوع هيتغذ

تا  نيتوجه داشت كه فاصله نفوذ آب از سطح زم ديآب شود؛ البته با ينيرزميوارد منابع ز تيدر نها

 بازه چندماهه است. كي ينيرزميآن به منابع ز وستنيپ

 

 نشد؟ رهيمترمكعب در سدها ذخ ونيليم 350از  شتريب ،يمترمكعب ارديليم 7 يها البي* چرا از س

 7آب در سدها و آورد  يمترمكعب ونيليم 350 يساز رهيذخ اديفاصله ز ييدر پاسخ به چرا ادهز قاسم

كه مطمئن  يبر اساس مطالعات، منابع آب ديساخت سد با يگفت: برا ر،ياخ يها البيس يمترمكعب ارديليم

كنترل  يرا برا ييدهاهم وجود دارد كه س ينقاط م؛يداشته باش اريرا در اخت شود يم ديهست و ساالنه تجد

 يها با دوره ييها البيكه خشك هستند و س ينقاط يدر تمام ستياما قرار ن م،يكن ياحداث م البيس

 .ميسد بساز م،يساله دار 100 اي 50بازگشت مثالً 

فعال  يبود كه در همان نوار جنوب نيسامانه از جنوب شرق شروع شد و قاعدتاً انتظار ا نيادامه داد: ا يو

در سطح  ينفوذ خوب م،يدر سطح كشور شاهد بود ها البياز س يكه ناش يفارغ از اتفاقات تلخبماند، اما 

سال آب به آنها وارد  50 ديشاكه  ميداشت ييها ليمس ياتفاق افتاد و حت يخوب يها يكشور داشت؛ بارندگ

 .ميبود ها ليمس نيآب در ا افتني انيشاهد جر رياخ يها نشده بود كه در بارش

كوچك  اريمكان بس كيصورت بود كه در  نيبد ها يبارندگ نيعت آب خاطرنشان كرد: اصن يسخنگو

ها  بارش نيا يديآب تول رو سهم روان نياز ا افتاد؛ ياتفاق م يديشد اريبس يها كم، بارش اريو در زمان بس

 نينفوذ كند و همچن يشمال يها كوه البرز نتوانست به دامنه سامانه از رشته نيبود؛ اما متأسفانه ا اديز اريبس

 نفوذ كند. يغرب يها توانست به دامنه زيكوه زاگرس ن از رشته

رقم  نيو در كل كشور ا ميمترمكعب حجم سد دار ارديليم 24به  كيدر استان خوزستان نزد  افزود: يو
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كشور در استان  يمخازن سدها تياز ظرف يميبه ن كينزد يعنيمترمكعب است؛  ارديليم 50از  شيب يكم

هم  يقاعدتاً آب ند،كوه زاگرس نفوذ ك رشته يغرب يها سامانه نتوانست به دامنه نيا يوزستان است و وقتخ

 ما وارد نشد. يدر آنجا به مخازن سدها

 

 باال يبا تنش آب يآب در نقاط ريذخا يمترمكعب ونيليم 350 شي* افزا

خوزستان  يترمكعب آب فقط در سدهام ارديليم 22بالغ بر  98سال  البيدر س" نكهيا انيبا ب زاده قاسم

كشور است  يمترمكعب آب در كل سدها ونيليم 350 يساز رهي، گفت: اآلن صحبت از ذخ"شد رهيذخ

 .ندكوه زاگرس قرار دار و جنوب كشور و شرق رشته يكوه البرز در فالت مركز كه از جنوب رشته

بودند و آب  ييسدها مييكه بگو ميندارسد  ياديتعداد ز يادامه داد: ما در شرق كشور و فالت مركز يو

 نيكوه البرز است كه ا كوه زاگرس و شمال رشته كشور در غرب رشته يسدها نيتر يوارد آنها نشد، اصل

شرق و جنوب  دربود كه توانست  رياخ يبه آن نقاط ورود نكرده بود، فقط در روزها يسامانه بارش

 خوزستان شد. يمترمكعب آب وارد سدها ونيليم 40محل،  نيكند كه از ا جاديا ييها خوزستان بارش

مترمكعب آب وارد  ونيليم 350مردادماه،  ييروز ابتدا 10كرد: در  حيصنعت آب تصر يسخنگو

آب به داد مردم  زانيم نيا يساز رهيباال هستند كه ذخ يبا تنش آب يتيدر نقاط جمع شتريشده كه ب ييسدها

قابل  يرودما و يدر مردادماه، سدها مينداشت يانتظار چيه كه ياست؛ در حال دهيرس يدر فالت مركز

 داشته باشند. يتوجه

 

مصرف آب  تيريو مد ييجو دهنده رفع ضرورت صرفه سدها نشان ريذخا شيو افزا رياخ يها البي* س

 ستين

در فالت  يآب يها به كاهش تنش يكمك مؤثر تواند يآب سدها م رهيذخ شيافزا زانيم نيافزود: ا يو
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مصرف آب توجه الزم را داشته  نهيبه تيرياست كه مردم همواره در مد يكشور باشد، اما ضرور يمركز

 آب باشند. نيتأم يداريپا رسان ياريدر مصرف آب،  ييجو و با صرفه

در  تواند يم رياخ البيسدها در س يآب ريذخا شيصنعت آب خاطرنشان كرد: اگرچه افزا يسخنگو

دهنده رفع ضرورت  وجه نشان چيمسئله به ه نيآب مؤثر باشد، اما ا داريپا نيو تأم يآب يها تنش تيريمد

 .ستيمصرف آب توسط مردم ن تيريو مد ييجو توجه به صرفه

تا  يجار يسال آب يكشور گفت: از ابتدا يسدها يمنابع آب تيوضع نيدر خصوص آخر زاده قاسم

با مدت  سهيرقم در مقا نيكه ا ميا شتهآب به مخازن سدها را دا يمترمكعب ورود ارديليم 29,5امروز، 

 درصد رشد داشته است. 5مشابه سال قبل، 

 

 است يكشور خال يمخازن سدها تيدرصد ظرف 54* 

 46كشور، درحال حاضر حدود  يآب در سدها يمترمكعب ارديليم 22,7 رهيادامه داد: با وجود ذخ يو

نسبت  ،يفعل رهيذخ زانيم سهيت؛ كه مقااس يخال تيظرف نيدرصد ا 54مخازن سدها پر و  تيدرصد ظرف

 درصد كاهش است. 2دهنده  به زمان مشابه سال قبل، نشان

مترمكعب آب امسال  ارديليم 26كرد: در بخش مصارف از محل سدها،  حيصنعت آب تصر يسخنگو

ش با توجه به كاه يعنيدرصد كاهش داشته است؛  19كه نسبت به زمان مشابه سال قبل،  ميا مصرف داشته

 ينرژا دياز سدها در تول يو حت ميا آب نداشته  نيدر تأم يتنش گونه چيمصرف آب سدها، ه يدرصد 20

 دارد. يدر سال جار رويخوب مجموعه وزارت ن تيرينشان از مد نيهم استفاده شده و ا يآب   برق
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خبرگزاري ايسنا  – المللي ثبت تصاويري از رودهاي ايران توسط ايستگاه فضايي بين

 17/05/1401رخ مو

 
 

پي، كلرادو، نيل، اروندرود و  سي سي هاي مي به تازگي تصاويري از رودخانه المللي ايستگاه فضايي بين

 .بهمنشير را ثبت كرد

به گزارش ايسنا، رودخانه بهمنشير و اروندرود در ميان تصاويري هستند كه به تازگي از ايستگاه فضايي 

 .ثبت شده است (ISS) المللي بين

 تصوير اول: نيواورلئان در ايالت لوئيزيانا

 2022آوريل  28مان ثبت تصوير: ز

 
شهر نيواورلئان، لوئيزيانا و نواحي اطراف آن از جمله گرتنا، متري و كنر كه در امتداد رودخانه 

قرار دارند، در اين تصوير قابل مشاهده هستند. ايستگاه فضايي  پي و درياچه پونچاترين سي سي مي
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مايلي از  264المللي در هنگام ثبت اين تصوير درست بر فراز سواحل جنوب شرقي پليكان و در فاصله  بين

 .خليج مكزيك در حال چرخش بود

 

 تصوير دوم: رودخانه كلرادو

 2022ژوئيه  1 زمان ثبت تصوير: 

 
 

رودخانه كلرادو به درياچه بوكانان (سمت راست و پايين) كه توسط سد بوكانان تشكيل شده و تامين 

شود. ايستگاه  يكننده آب و نيروي برق آبي (برق توليد شده از نيروگاه آبي) در تگزاس است، منتهي م

و بر فراز ايالت تك ستاره (شعار تگزاس  مايلي  262المللي در زمان ثبت اين عكس در فاصله  فضايي بين

 .ستاره است) در حال گردش بود ايالت تك
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 تصوير سوم: رود نيل

 2022ژوئيه  8 زمان ثبت تصوير: 

 
 

المللي ثبت شده، جرياني به سمت درياي مديترانه  تصوير رود نيل در اين عكس كه از ايستگاه فضايي بين

مايلي كشور آفريقايي سودان در  261المللي هنگام ثبت اين تصوير در فاصله  دارد. ايستگاه فضايي بين

 .حال گردش بود
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 چهارم: اروندرود تصوير

 2022ژوئيه  1 زمان ثبت تصوير: 

 
اي است كه مرزهاي جنوبي عراق و ايران را در ساحل خليج فارس جدا  اروندرود (مركز) رودخانه

ريزد. در  شود كه به خليج فارس مي ست تصوير، رودخانه بهمنشير در ايران ديده ميكند. در سمت را مي

مايلي باالتر از عربستان سعودي و  262در فاصله  (ISS) المللي زمان ثبت اين عكس، ايستگاه فضايي بين

تان هاي رود كارون در اس در نزديكي كشور بحرين درحال گردش بود. بهمنشير، نام كنوني يكي از شاخه

شود، شاخه نخست،  خوزستان است. رود كارون پس از رسيدن به شهر خرمشهر به دو شاخه تقسيم مي

گذرد و به سوي اروندرود در مرز ايران و عراق رفته و  (رود كور) است كه از خرمشهر مي كوركارون

 .ريزد رس ميشير، با گذر از كنار آبادان مستقيم به خليج فا ترين دهانه يا بهمن شاخه دوم، پرآب
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درصد از درياچه اروميه خشك شد/ پروژه  95؛ 1-هاي درياچه اروميه بازخواني چالش

 18/05/1401خبرگزاري مهر مورخ  - احيا شكست خورد؟

 
 

درصد اين  95آغاز شد اما امسال با خشك شدن  76روند خشك شدن درياچه اروميه از سال  –وميه ار

 .آبي رقم خورده است تاالب بين المللي، بدترين وضعيت تاريخ درياچه از نظر كم

كيلومترمربع  5400ه اروميه به مساحت سكينه اسمي: پارك ملي درياچ -ها گروه استان - خبرگزاري مهر

رفت، سطح تراز درياچه اروميه در  رود يا مي و با داشتن آب شور، بزرگترين درياچه ايران به شمار مي

ميليارد  32كيلومترمربع و حجم آب به  5400متر بوده كه مساحت آن به  1277شرايط نرمال حدود 

متر كمتر  4ه از شرايط درياچه اروميه، تراز اين پهنه آبي رسد، اما در جديدترين آمار منتشر مترمكعب مي

 از شرايط نرمال اكولوژيك است.

ميليارد مترمكعب و نسبت به  1,45غربي نسبت به مدت مشابه سال گذشته  حجم آب نگين آبي آذربايجان

 ميليارد مترمكعب رسيده است. 2,24ميليون مترمكعب كاهش يافته و به  490ابتداي سال آبي 

 

https://www.mehrnews.com/news/5550734/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5550734/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5550734/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 متر كمتر از شرايط نرمال اكولوژيك است 4تراز درياچه اروميه 

نسبت به سانتي متر كاهش  46مردادماه، تراز درياچه اروميه با  4بر اساس آخرين آمار منتشره در روز 

 1401متر نيز نسبت به ابتداي سال آبي مهر  سانتي 16رسيده كه  1270,49مدت مشابه در سال گذشته به 

 متر فاصله دارد. 4,01افت كرده و با ميانگين بلندمدت 

كيلومترمربع كاهش نسبت به مدت مشابه  949,52همچنين بر اساس همين آمار، وسعت درياچه اروميه با 

كيلومتر  1848,54ابتداي سال آبي به  1400كيلومترمربع كاهش نسبت به يك مهر  178.18سال گذشته و 

 مربع رسيده است.

سانتي متر كاهش داشته باشد، سطح تراز درياچه به رقم  50اگر سطح تراز درياچه اروميه تا پايان مهرماه، 

نيستيم و بخش جنوبي  خواهد رسيد كه با اين وضعيت، آينده خوبي براي درياچه اروميه متصور 1270

غربي نسبت به مدت مشابه  شودحجم آب نگين آبي آذربايجان درياچه اروميه به صورت كامل خشك مي

ميليون مترمكعب كاهش يافته و به  490ميليارد مترمكعب و نسبت به ابتداي سال آبي  1,45سال گذشته 

 ميليارد مترمكعب رسيده است. 2,24

شدن تغييرات اقليمي، به ويژه خشكسالي در حوضه آبخيز درياچه  پررنگ تا كنون با 76-77از سال آبي 

خصوص در بخش كشاورزي و در پي آن توسعه بي رويه  اروميه، افزايش برداشت از منابع آبي حوضه به

و غيراصولي اراضي كشاورزي، افزايش سدسازي در حوضه آبريز، حفر هزاران چاه غيرمجاز و تخليه 

حداث ميانگذر، عدم تأمين حق آبه زيست محيطي، حجم آب وارده كاهش يافت و هاي زيرزميني، ا آب

 نهايتاً سطح تراز پايين رفت.

تدوين و تصويب برنامه مديريت جامع درياچه اروميه » كارگروه ملي نجات درياچه اروميه«قبل از تشكيل 

و تشكيل ستاد احيا هر سال  94ل رود و تا قبل از سا مهمترين اقدام براي حفظ و احياي درياچه به شمار مي

 يافت. سانتيمتر از سطح تراز اين حوزه آبي كاهش مي 40به صورت متوسط ساالنه 
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 70بر اساس گفته معاون فني محيط زيست آذربايجان غربي ميزان تبخير ساالنه درياچه اروميه حدوداً 

سانتي متر كاهش داشته  50ن مهرماه، سانتيمتر است، و با اين روند، اگر سطح تراز درياچه اروميه تا پايا

خواهد رسيد كه با اين وضعيت، آينده خوبي براي درياچه اروميه  1270باشد، سطح تراز درياچه به رقم 

 شود. متصور نيستيم و بخش جنوبي درياچه اروميه به صورت كامل خشك مي

 
 

 هاي ستاد احياي درياچه اروميه شكست خورده است؟ آيا طرح

درصدي ستاد احيا تشكيل و قرار  95با تشديد بحران درياچه اروميه و خشك شدن  94و  93هاي  در سال

 ز اكولوژيك برسد.هاي متعدد اين زيست بوم به ترا ساله با اجراي طرح 10شد در مدت زمان 

با تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه قرار شد در كنار برخي اقدامات از جمله مديريت سدسازي در 

هاي بهكاشت، نكاشت، آبياري تحت فشار و نيز مديريت بهينه آب  هاي حوضه آبريز با اجراي طرح استان

زاب)، رهاسازي پساب فاضالب  اي (انتقال آب از هاي انتقال آب بين حوضه در حوزه كشاورزي، طرح

 شهرهاي تبريز و اروميه وضعيت بهبود يابد.

هاي مناسب در چند سال اول وضعيت درياچه بهبود نسبي يافته بود اما  و بارش 94بعد از تشكيل ستاد در سال 
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ا درياچه ميليارد ريال اعتبار نه تنه 20،841سال از تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه و صرف  8بعد از گذشت 

هاي مهم و كليدي ستاد احيا از جمله  هاي مصوب و راكد ماندن طرح اروميه احيا نشد بلكه عدم اتمام طرح

ها  هاي فاضالب شهرهاي اروميه و تبريز به همراه كاهش بارش طرح انتقال آب از زاب و عدم اتمام تصفيه خانه

 بازگردانده است. 94تا  93هاي  ني در سالامسال وضعيت اين تاالب بين المللي به شرايط وخيم و بحرا

با بحراني شدن وضعيت درياچه اروميه در ابتداي دهه حاضر يكي از سواالت مهم و كليدي در سطح 

متخصصين و عامه مردم اين بود كه دليل يا داليل وقوع چنين شرايطي در اين درياچه چيست؟ آيا 

 ست؟هاي ستاد احياي درياچه اروميه شكست خورده ا طرح

سال با هزاران ميليارد هزينه  8شايد پاسخ دقيق اين سوال به دليل انحالل ستاد احياي درياچه اروميه بعد از 

هاي مهم و كليدي اين ستاد پاسخ اين سواالت را دچار ابهام كند اما  بدون نتيجه و نيمه تمام ماندن طرح

به طرح تحقيق و تفحض از ستاد احياي بعد از تشديد وضعيت بحراني اين تاالب اين بار مجلس اقدام 

ها سوال بي  تواند به ده درياچه اروميه را مطرح كرده است كه بايد منتظر ماند و ديد آيا اين طرح مي

 جواب در خصوص ستاد احيا پاسخ روشني بدهد يا نه؟

تعيين شده براي ميليارد  2000اقدامات دولت قبل در مورد درياچه اروميه بيشتر از كار تبليغات بود و از 

 ميليارد هزينه شده است 50براي احياي درياچه توسط دولت قبل فقط 

هر چند افزايش بيش از سه برابري اراضي كشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه، ترك خوردگي 

تونل انتقال آب سد كاني سيب، عدم تأمين حق آبه درياچه در سال جاري از سوي وزارت نيرو، حرف و 

اي فراوان در خصوص مشكالت فني ميانگذر درياچه اروميه پاسخ روشني به ناموفق بودن ه حديث

هاي ستاد احياست اما هنوز كور سوي اميد مردم و متخصصان به همت دولت سيزدهم براي بهبود  طرح

 وضعيت وضعيت نسبي درياچه اروميه باقي است.

ز در حوضه آبريز درياچه اروميه حفر شده كه هزار حلقه چاه غيرمجا 90بر اساس آمار غيررسمي بيش از 
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 هاي زيرزميني و تشديد شدن وضعيت خشكسالي در استان شده است. اين امر موجب تخليه آب

تيرماه امسال در جريان سفر دادستان ديوان محاسبات كل كشور عنوان شد كه اقدامات دولت قبل در 

ميليارد تعيين شده براي براي احياي درياچه  2000 مورد درياچه اروميه بيشتر از كار تبليغات بود و از

هاي صورت  ميليارد هزينه شده است، در خصوص اعتبارات هم، طبق بررسي 50توسط دولت قبل فقط 

 ها و تبليغات بود. ها يك چهارم ميزان گفته گرفته آنچه هزينه شده، در برخي بخش

كرد  ر كرد: با وجود اينكه دولت گذشته ادعا ميعلي كاميار در اين سفر در جمع خبرنگاران اروميه اظها

هاي احياي درياچه اروميه تزريق كرده اما تنها يك چهارم آن مبلغ  كه بيش از ميزان مورد نياز براي طرح

 بوده است و دولت بيش از اينكه عمل عمل باشد اهل شعار و تبليغات بود.

ها، افزايش دماي هوا به همراه عدم  ير بخشكارشناسان عدم مديريت منابع آبي در بخش كشاورزي و سا

هاي مهم ستاد احياي درياچه اروميه از جمله  تحقق حق آبه مورد نياز درياچه و نيز نيمه تمام ماندن طرح

ترين داليل بازگشت درياچه به شرايط بحراني عنوان  انتقال آب از سد كاني سيب و تصفيه خانه را از مهم

ها و افزايش تبخير به همراه عدم تأمين حق آبه مورد نياز در  ه كاهش بارشكنند اين در حالي است ك مي

 سال جاري اين وضعيت را تشديد كرده است.
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 پيامدهاي تشديد بحران درياچه اروميه چه خواهد بود؟

هاي گردوغبار نمكي، كويرزايي در داخل پارك  ساس اعالم كارشناسان محيط زيست بروز طوفانبر ا

ملي درياچه اروميه، نابودي تنوع زيستي گياهي و جانوري منطقه، تشديد، تغيير و نوسانات اقليمي در 

ي منطقه، تهديد جمعيت حيات وحش جزاير و اكوسيستم آبي، تهديد اراضي و باغات كشاورزي و حت

در سطح درياچه، كاهش » آرتميا اروميانا«جوامع سكونت گاهي در اطراف درياچه، كاهش شديد ذخاير 

هاي داخل درياچه به يكديگر و نابودي  شديد در جمعيت پرندگان مقيم و مهاجر، الحاق خشكي

هاي  هاي زيستي در درياچه بخشي از پيامدهاي اين بحران زيست محيطي است كه نه تنها استان ارزش

 حوضه آبريز درياچه اروميه بلكه بخش وسيعي از كشور را درگير خواهد كرد.

ميليارد تن نمك به صورت گردوغبار و طوفان بر سر مردم اين  10با خشك شدن درياچه اروميه بيش از 

گيرد، بلكه بسياري از مناطق  ناحيه فرو خواهد ريخت و اين بحران تنها گريبان آذربايجان غربي را نمي

 كشور را تحت تأثير خود قرار خواهد داد.

هاي آذربايجان غربي و شرقي با بهبود  معيشت و زندگي مردم منطقه شمال غرب كشور به خصوص استان

شرايط بحراني درياچه اروميه ارتباط مستقيمي دارد، با بازگشت وضعيت درياچه اروميه به شرايط كم 

 ر مردم منطقه به خطر خواهد افتاد.ميليون نف 15آبي، معيشت و زندگي نزديك به 

 

 هاي آبريز درياچه اروميه برابري سطح زير كشت كشاورزي در حوضه 3افزايش 

رزي چندان تأثيرگذار نبوده و هاي ستاد احياي درياچه اروميه در حوزه كشاو هم اكنون اجراي طرح

ها تغيير چنداني نيافته و در زمينه الگوي كشت نيز خيلي  راندمان آبياري در بخش كشاورزي در اين سال

 كار عملي صورت نگرفته است.

درصد منابع  80رود و بيش از  درصد، بزرگترين مصرف كننده آب به شمار مي 92بخش كشاورزي با 
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هاي پيشرفته آبياري و رعايت نكردن الگوي كشت صحيح  كردن از تكنولوژيآب هم به دليل استفاده ن

 رود. در مناطق مختلف، در اين بخش به هدر مي

تاكنون سطح زير كشت كشاورزي سه برابر افزايش يافته و اين موضوع مصرف آب را افزايش  80از سال 

هاي سنتي براي كشت و آبياري  شيوه داده استدر بسياري از مناطق آذربايجان غربي همچنان كشاورزان از

 ها بيشترين سهم مصرفي آب را به دنبال دارد. كنند و اين روش محصول استفاده مي

شمسي، محور توسعه آذربايجان غربي عنوان شد و بر همين اساس اين بخش  80كشاورزي در اواخر دهه 

زير كشت اراضي كشاورزي بدون بدون ضابطه و غيركارشناسي گسترش يافت، بر همين اساس افزايش سطح 

 هاي نوين آبياري، مصرف آب را در اين حوزه به صورت سرسام آوري افزايش داد. توجه به استفاده از شيوه

هاي اخير با تشديد بحراني شدن درياچه اروميه وزير نيرو در سفري يك روز ضمن بازديد از  در هفته

ياچه اروميه نيز پرداخت، محرابيان در جمع خبرنگاران هاي ستاد احياي در درياچه اروميه به بررسي طرح

اروميه با بيان اينكه بخش كشاورزي به عنوان يكي از مسائل مهم در مديريت آب در كشور به شمار 

تاكنون سطح زير كشت كشاورزي سه برابر افزايش يافته و اين موضوع مصرف  80رود گفت: از سال  مي

 آب را افزايش داده است.

توان با حفظ اراضي ولي با مديريت آب و كاهش  هاي آبياري نوين مي رو عنوان كرد: البته با روشوزير ني

شديد مصرف آب در اين بخش به احياي درياچه كمك كرد و معيشت مردم به خطر نيفتد كه اين امر در 

 دستور كار دولت قرار دارد.

 

 ترك خوردگي تونل انتقال آب طرح كليدي و مهم ستاد احياي درياچه اروميه

شود  تونل انتقال آب زاب به درياچه اروميه كه از دو سال پيش تا كنون افتتاح آن به زماني ديگري موكول مي

يدن به تراز اكولوژيك درياچه را مسير نخواهد و حتي در صورت بهره برداري، باز هم آب كافي براي رس
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 ».متر ترك خورده است 700به طول «كرد، اكنون بنا بر اعالم مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيرو؛ 

متر، انتقال آب به درياچه اروميه را متوقف كرده  750هاي متعدد تونل انتقال آب به طول  ترك خوردگي

هاي متعدد تونل انتقال  ع آب و نيروي ايران با بيان اينكه ترك خوردگياستمديرعامل شركت توسعه مناب

متر، انتقال آب به درياچه اروميه را متوقف كرده است، اظهار كرد: شتاب زدگي در  750آب به طول 

هاي  مطالعات و آبگيري زودتر از موعد تونل انتقال آب به درياچه اروميه، سبب بروز ترك خوردگي

 تونل شده است.متعدد در اين 

رود و اميدواريم تا پايان  كريم شيباني ادامه داد: عمليات اجرايي ترميم نقاط ضعف گذشته با سرعت به پيش مي

 ميليون متر مكعب آب به صورت ساالنه از سد كاني سيب به درياچه اروميه را مهيا كنيم. 300سال زمينه انتقال 

كه استاندار آذربايجان غربي اواخر هفته گذشته در  گيرد اظهارات كريم شيباني در حالي صورت مي

ديدار با اساتيد دانشگاهي فعال در حوزه احياي درياچه اروميه با تاكيد بر ضرورت گفت و گوي شفاف و 

متر از احداث كامل تونل انتقال آب به  750صادقانه با مردم در بحث احياي درياچه اروميه افزود: تنها 

 مشكل حادي براي اتمام آن وجود ندارد.درياچه باقي مانده و 
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 هاي ستاد احياي درياچه اروميه به نتيجه نرسيد طرح

ت دومين سرپرست مركز مديريت هماهنگي و ارزيابي احياي درياچه اروميه در خصوص آخرين وضعي

گذارد و متأسفانه  درياچه شور دنيا گفت: در حال حاضر درياچه اروميه روزهاي بحراني را پشت سر مي

 افزايش تبخير به همراه كاهش آب ورودي به اين تاالب وضعيت را تشديد كرده است.

هاي آتي  اينكه با بيان اينكه با ادامه اين روند در هفته با بيان خبرنگار مهر حجت جباري در گفتگو با

رود، اظهار كرد: روزهاي آتي با تداوم افزايش  بخش جنوبي درياچه اروميه به صورت كامل از بين مي

 رود. شود و از بين مي تبخير تابستان امسال اين بخش از درياچه به صورت كامل خشك مي

ي درياچه اروميه در حوزه كشاورزي چندان تأثيرگذار نبوده و هاي ستاد احيا هم اكنون اجراي طرح

ها تغيير چنداني نيافته استسرپرست مركز مديريت  راندمان آبياري در بخش كشاورزي در اين سال

هاي انتقال آب از سد كاني  هماهنگي و ارزيابي احياي درياچه اروميه اضافه كرد: در صورت اتمام طرح

هاي اروميه و تبريز در مجموع يك ميليارد مترمكعب آب به  يلوه و تصفيه خانهسيب، انتقال آب از سد س

 ها متأسفانه به نتيجه نرسيدند. شد كه اين طرح درياچه اروميه سرازير مي

وي با تاكيد بر اينكه در حوزه كشاورزي و مديريت آب در حوزه در طول فعاليت ستاد كم كار شده 

اي ستاد احياي درياچه اروميه در حوزه كشاورزي چندان تأثيرگذار ه است، گفت: هم اكنون اجراي طرح

ها تغيير چنداني نيافته و در زمينه الگوي كشت نيز  نبوده و راندمان آبياري در بخش كشاورزي در اين سال

 ايم بايد اين بخش مورد توجه ويژه قرار گيرد. خيلي كار نكرده

اروميه گفت: در كنار توجه به مديريت مصرف جباري در خصوص راهكارهاي نجات بخشي درياچه 

آب در بخش كشاورزي بايد احداث و توسعه منابع آبي ذخيره جديد در استان جلوگيري شود با توجه به 

 تداوم وضعيت بحراني درياچه اروميه نبايد شاهد احداث، توسعه و منابع آبي ذخيره جديد در استان باشيم.

ستاد احياي درياچه اروميه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: نجات  هاي مصوب وي تسريع در اتمام طرح

https://www.mehrnews.com/
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هاي مهم  درياچه اروميه نيازمند تأمين آب و حق آبه مورد نياز آن است و بخشي از اين نياز با اتمام پروژه

 هاي اروميه و تبريز است. ستاد احيا از جمله انتقال آب از سدكاني سيب و اتمام تصفيه خانه

 

 هاي مؤثر در احياي درياچه اروميه ها براي اجراي طرح ها و سياست لزوم بازنگري در برنامه

هاي مؤثر در  ها براي اجراي طرح ها و سياست استاندار آذربايجان غربي با اشاره به لزوم بازنگري در برنامه

احياي درياچه اروميه گفت: اين استان، نيازمند نهضت ترويج براي كاهش مصرف آب بخش كشاورزي 

 برداران است. و افزايش درآمد كشاورزان و بهره

اي به حوزه نرم  محمدصادق معتمديان روز پنجشنبه در گفتگوي خبري با بيان اينكه بايد توجه ويژه

مؤثر در حوزه ترويج كشاورزي استان بويژه حوضه آبريز درياچه شود، افزود: هاي  افزاري و تدوين برنامه

ها  اولويت اول ما در بخش كشاورزي، آموزش و ترويج است كه در اين خصوص، عالوه بر اجراي برنامه

 ها، مطبوعات، علما و دانشگاهيان نيز استفاده كرد. توسط سازمان جهاد كشاورزي، بايد از ظرفيت رسانه

ندار آذربايجان غربي با تاكيد بر اينكه ما عزم جدي براي احياي درياچه اروميه داريم، ادامه داد: در استا

 اين خصوص، بايد خود مردم هم پاي كار باشند و در مسير احيا، نقش خود را به خوبي ايفا كنند.

اي گذشته در زمينه ه معتمديان با بيان اينكه عمده اقدامات در راستاي احياي درياچه اروميه طي سال

سخت افزاري نظير احداث سد، تونل، انتقال آب، ساخت تصفيه خانه و نظاير آن تدوين و اجرا شده، 

اظهار كرد: رويكرد نرم افزاري بايد جايگزين بخش سخت افزاري شود و اولين گام هم در اين حوزه، 

 ترويج كشاورزي با الگوي كشت مناسب است.

هزار حلقه چاه غيرمجاز، مشكالت فني  90زايش سدسازي و حفر بيش از در كنار بخش كشاورزي، اف

ميانگذر درياچه اروميه، عدم تأمين حق آبه موردنياز درياچه اروميه در كنار كاهش بارشها و خشكسالي 

هاي ستاد احياي درياچه اروميه دست به دست هم داده اند تا امروز وضعيت  در كنار عدم موفقيت طرح



   

 

 

178 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در قالب يك  خبرگزاري مهر ترين وضعيت تاريخي خود قرار گيرد كه در يه در بحرانيدرياچه اروم

 پرونده تمام اين داليل به صورت كارشناسي بررسي و منتشر خواهد شد.

ك پرونده وضعيت درياچه اروميه، طرح ستاد احيا و داليل تشديد در نظر دارد در قالب ي خبرگزاري مهر

بحراني شدن دومين درياچه شور دنيا را در سه استان حوضه آبريز آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و 

توانيد اين  هاي بعدي اين خبرگزاري مي كردستان به صورت كارشناسي و علمي بررسي كه در گزارش

 .پرونده را دنبال كنيد

خبرگزاري  هاي پرونده بررسي وضعيت درياچه اروميه، داليل و راهكارهاي آنكه از سوي در گزارش

هاي جداگانه ميزان تأثيرگذاري، آخرين وضعيت و راهكارهاي هر كدام از  شود در گزارش پيگير مي مهر

 شود. ه اروميه بررسي ميعلل به وجود آمدن وضعيت بحراني درياچ

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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ساله؛  10 اضتي/ريآب يپرسش درباره ورشكستگ 5به  پاسخ :دهد يگزارش م وزين تجارت

 18/05/1401سايت خبري تجارت نيوز موزخ  – راهكار فاجعه!

 

 حيصح تيريو نبود مد يخشكسال ليبه دل رانيا يكشاورز يها نيدرصد از زم 70كرده  ينيب شيپ فائو

آن را در  تيريكه كارشناسان راهكار مد يا خواهند رفت. فاجعه نياز ب ندهيآ يها در سال يمنابع آب

 .دانند يشت مك يالگو رييو تغ يسال آب 10 اضتير

 
 

درصد از  70كرده  ينيب شيمتحد (فائو) پ سازمان ملل يسازمان خواربار و كشاورز وز،ين گزارش تجارت به

 نياز ب ندهيآ يها در سال يمنابع آب حيصح تيريو نبود مد يخشكسال ليبه دل رانيا يكشاورز يها نيزم

 يالگو رييو تغ يآبسال  10 اضتيدر رآن را  تيريكه كارشناسان راهكار مد يا خواهند رفت. فاجعه

 .دانند يكشت م

 يقرار گرفت كه در ادامه سع يمورد بررس زيتهران ن ياتاق بازرگان ندگانينما اتيموضوع در جلسه ه نيا
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 .مينشست بپرداز نيدر قالب پرسش و پاسخ به آمار و اطالعات ارائه شده در ا ميا كرده

 

 است؟ چگونه يمصرف آب در بخش كشاورز تيوضع

در  رانيكننده آب كشور است. كشاورزان ا مصرف نيتر بزرگ ياساس گزارش فائو، بخش كشاورز بر

بحران  دي. با تشدكنند يآب مصرف م يجهان نيانگياز م شتريبرابر ب هر هكتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه 

 يها   نيدرصد از زم 70اال احتم رانيا شود يم ينيب شيكشور، پ يآب يها و تنش ييمواد غذا متيق شيافزا

 خود را از دست خواهد داد. يكشاورز

 

 شوند؟ يوارد م ياز محصوالت كشاورز زانيم چه

 يشده، در حال نيواردات تام قيكشور از طر ازني مورد غالت از درصد 36٫6در مجموع  2016سال  در

 .است بوده درصد 18٫1حدود  2005در سال  زانيم نيكه ا
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 كننده هستند؟ ه آب تا چه نگراندر حوز آمارها

است. اما،  افتهيكاهش  متريليم 240به  متريليم 250از حدود  ر،يچهار دهه اخ يبارش در كشور ط زانيم

 90اول دهه  مهيدر ن درصدي 54٫7مواجه بوده؛ كاهش  يريآب در كشور با كاهش چشمگ   روان زانيم

 .50اول دهه  مهينسبت به ن

 شيهزار حلقه افزا 840در كشور، به  يديخورش 60هزار حلقه در دهه  40از حدود  آب    يها   چاه تعداد

در دهه  ياز كسر زانيم نيكه ا يطور است؛ به يصعود زيمخازن آب در كشور ن يكسر زانياست. م افتهي

 است. دهيمترمكعب رس ارديليم 140حاضر به  مكعب بود كه در حال متر ونيليم 20، حدود 60
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 ل در كاهش منابع آب؟عام نيتر مهم

حوزه  ياثرگذار كه يدرصد موثر بوده درحال 18در كاهش منابع آب در كشور تنها  يمياقل راتييتغ

 درصد بوده است. 82 يانسان

 

 شود؟ يم شنهاديپ ييچه راهكارها يسر گذاشتن بحران آب پشت يبرا

 است: ندازميو بلندمدت ن يفور يدر حوزه آب به راهكارها ياز ورشكستگ يريجلوگ

 ساله10 يآب اضتير •

 رانيكشت گندم در ا يمساحت اراض كاهش •

 ستيز   طيو مح يآب به مناطق شهر شتريسهم ب اختصاص •

 و زمستانه زهييبر كشت پا يمبتن يكشاورز •

 (مثل: گوشت) شود يم دهيد دشانيدر تول يآب مجاز يكه رد پا يمحصوالت واردات •

منابع و توسعه  يداريپا يشرب در راستاصنعت و  ،يكشاورز يها آب در بخش صيبازتخص •

 يمل

 آب در مرزها تيرينظر در مد ديتجد •

 كشت يالگو رييتغ •

مطابقت  نيسرزم شي) كه با آمايفوالد يها طرح ياجرا رينظ ( يليتحم يها گذاشتن طرح كنار •

 ندارند.
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 18/05/1401خبرگزاري تابناك مورخ  - چه بود؟ يتابستان يآسا ليس يباران ها ليدل

 

در تابستان  رانيتابستانه جنوب شرق ا يها وقوع بارش يعرب، عامل اصل يايدر يزا رو بارش يها سامانه

 بوده است. رانيا يو داخل يگذشته در مناطق جنوب يروزها يها و بارش يجار

 يزا رو بارش يها فعال شدن سامانه نكهيا انيمشهد با ب يدانشگاه فردوس يايگروه جغراف يعلم اتيه عضو

 يها و بارش يدر تابستان جار رانيتابستانه جنوب شرق ا يها وقوع بارش يعرب، عامل اصل يايدر

 يالگو ،يالديم  يبوده است، گفت: هر ساله اواسط ماه م رانيا يو داخل يگذشته در مناطق جنوب يروزها

 .ابدي يم رييتغ يناگهان يبه شكل بايتقر اياز جنوب شرق آس ييها هوا در بخش انيجر

و  اتيدانشكده ادب يكه توسط معاونت پژوهش 1401مردادماه  يآسا ليس يها بارش يبا موضوع بررس 

از  يعيخش وسب رايبرگزار شد، اظهار كرد: اخ يمشهد به صورت مجاز يدانشگاه فردوس يعلوم انسان

 يها بارشسرخ  يايدر يها قسمت جنوب كناره زياز افغانستان، شمال غرب هند و ن ييها پاكستان، قسمت

 را داشتند. يديشد

 اريبس يها فصل از سال بارش نيا يبرا ييبه صورت كامال استثنا رانيها، ا بارش نيادامه داد: به دنبال ا يو

از استان فارس و غرب كرمان  ييها زاگرس و بخش يها منهدا يرو تريل يليم 200را تا حدود  يخوب

 بار اتفاق افتاده است. نياول يكرده كه حداقل در قرن گذشته برا افتيدر

شاهد   روزه 8 يال 7دوره  نيمشهد افزود: ما در ا يدانشگاه فردوس يايگروه جغراف يعلم اتيه عضو 

 نيرا نداشته اما در ا ييها بارش نيخوزستان چنگذشته، جنوب غرب  يها . در سالميبود يخوب يها بارش

 كرده است.  افتيرا در يخوب يها بارش رياخ يروزها

 چه بود؟ يتابستان يآسا ليس يباران ها ليدل

پرسش كه چرا  نيكرد: در پاسخ به ا حيكالن، تصر اسيمق كيها در  در خصوص علت وقوع بارش يو
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از  يا از كشور كه اصال تجربه يو در مناطق ميبود ييها بارش نيشاهد چن كبارهيبه  1401در تابستان 

د گفت در گذشته يكردند با افتيرا در يخوب يها بارش يبازه زمان نيگسترده نداشتند، اما در ا يها بارش

است كه  يا دهيهمان پد نوين شد و ال ديشد يها بارش نيبه وجود آمد كه باعث ا نوين به نام ال يا دهيپد

 .افتد يرام مآ انوسياق يرو

 افتد، ياتفاق م نايالن دهيو پد شود يسردتر م يو شرق يآرام مركز انوسيكه اق يكرد: زمان انيب يديمف 

. در پاسخ شود يم تر يهند در تابستان قو ي. موسمشود يم تر يدر زمان تابستان قو ايدر جنوب آس يموسم

 انوسيكه در اق يطيشراموضوع به  نيا گفت دياست با تر يقو يموسم نيسوال كه چرا امسال ا نيبه ا

 .گردد ياتفاق افتاده است، برم نايآرام وجود دارد و الن

قرار دارد و  يآرام در حالت منف انوسياق تيوضع يالديم 2023خاطرنشان كرد: متاسفانه تا زمستان  يو 

 نيتر ياز طوالن يكي كنم يهم ادامه دارد و تصور م نايمعنا كه الن نياز نرمال است بد تر نييدماها پا

 باشد. ريچند دهه اخ يناهايالن

گذشته، در  قاتيمشهد عنوان كرد: براساس تحق يدانشگاه فردوس يايگروه جغراف يعلم اتيه عضو 

ها در  مقدار و شدت بارش نكهياز نرمال است، عالوه بر ا تر يقو ييايتابستانه آس يكه موسم ييها سال

و فعال  يربغ يسامانه به سمت مرزها نيحال، امكان گسترش ا نيدر عخواهد بود،  شتريب يمنطقه موسم

 يها در سال رانيتابستانه ا يها امكان وقوع بارش يبه عبارت ابد؛ي يم شيعرب افزا يايكردن منطقه در

 است. شتريب ،يقو يموسم

ها،  ، پس از سالآرام انوسيدر منطقه اق نايالن دهيمدت پد ياضافه كرد: امسال به واسطه تسلط طوالن يو 

تابستانه در محدوده شبه قاره  يموسم تيوضع ياز نرمال ظاهر شده است. بررس تر يقو ييايتابستانه آس يموسم

به  ييجا جابه كيهند در  يموسم اركم فش يها امسال نشان داد كه در دو ماه گذشته بارها سامانه يهند ط

 اند. هند شده انوسيعرب شمال اق يايدوده درزا در مح بارش يها سمت غرب، سبب فعال كردن سامانه
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تابستانه  يها وقوع بارش يعرب، عامل اصل يايدر يبارش زا رو يها افزود: فعال شدن سامانه يديمف 

بوده  رانيا يو داخل يگذشته در مناطق جنوب يروزها يها و بارش يدر تابستان جار رانيجنوب شرق ا

به  بايا تقرياز جنوب شرق آس ييها هوا در بخش انيجر يلگوا ،يالديم  ياست. هر ساله اواسط ماه م

 .ابدي يم رييتغ يناگهان يشكل

و ظرف  شود يآغاز م اياز جنوب شرق آس يهوا به شكل پلكان انيجر يالگو رييتغ نيمطرح كرد: ا يو 

 يرحالد ني. اابدي يپاكستان گسترش م يو شمال يشرق يتا مرزها ايحدود دو ماه از جنوب شرق آس يمدت

قرار  يسممو انيجر يگاه در محدوده اصل چيه رانيپاكستان و جنوب شرق ا يجنوب يها است كه بخش

آرام،  انوسيهند و غرب اق انوسيمرطوب با منشأ اق يجنوب اناتيهوا، جر انيجر يالگو ريي. با تغرنديگ ينم

 .كنند يم قيتزر ايآس ياز رطوبت را به مناطق جنوب يميحجم عظ

 نكهيبا توجه به ا يكيزيمشهد اظهار كرد: از نظر ف يدانشگاه فردوس يايگروه جغراف يعلم اتيه عضو 

 تيظرف ليباال و در دوره گرم سال به دل يدر دماها ن،ياز دماست؛ بنابرا يجذب رطوبت در هوا تابع زانيم

ما شاهد وقوع اشباع،  وهوا به سطح تراكم  دنيمناسب و رس يرطوبت هيهوا، در صورت تغذ يباال يرطوبت

 بود. ميخواه يو رگبار نيسنگ يها بارش

رطوبت  نكهيصرف نظر از ا ران،يفالت ا يتابستانه در مناطق داخل يها علت، بارش نيكرد: به هم انيب يو 

نبود  لينرمال هم به دل طيآساست. در شرا ليو س يرگبار ن،يشده باشد، سنگ نيتام ايها از كدام در بارش

 يداخل يها در بخش حاره،موسوم به پرفشار جنب  ياز سامانه جو ياستقرار نوع نيو همچن يرطوبت كاف

گذشته به واسطه  يابرها در طول فصل تابستان وجود ندارد، اما در روزها ليامكان صعود هوا و تشك رانيا

كه  وستيبه وقوع پ رانيفشار حاكم بر ا يدر الگو راتييتغ يسر كيعرب  يايفعال شدن منطقه در

 بوده است. راتييتغ نيا جهينت نيسنگ يها شبار

عرب و شمال  يايشامل نفوذ سامانه كم فشار بارش زا از محدوده در راتييتغ نيكرد: ا حيتصر يديمف 



   

 

 

186 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

جو  يانيم يمركز پرفشار جنب حاره ترازها ييهمزمان با جابه جا ران،يا يجنوب يها هند به بخش انوسياق

كشور بوده  جنوبجو در  نيريز يمركز كم فشار در ترازها تيقوو ت يريگ باالتر و شكل يها به عرض

و انتقال رطوبت مناسب از  رانيا يگسترده رو يجنوب انيجر كي يريگ شكل ر،ييتغ نيا جهياست. نت

 بوده است. رانيعمان به داخل ا يايعرب و در يايدر

 يكم فشار در ترازهامشهد عنوان كرد: گسترش  يدانشگاه فردوس يايگروه جغراف يعلم اتيه عضو 

پرفشار جنب حاره و انتقال حجم  يشمال از سو ييبه همراه جابه جا رانيمركز تا جنوب ا يجو رو نيريز

در  يو رگبار نيسنگ يها وقوع بارش يرا برا يمناسب طيشرا ،يجنوب ياهاياز رطوبت از در يقابل توجه

 كرده است. جاديا رانيا

 رانيعصرا
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هكتار مساحت كشور/  ونيليم 125در  يآب شيفرسا: دو نشانو  ريت كي؛  يزداريآبخ

 19/05/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي زداريبا آبخ ليخسارات س يدرصد 70كاهش 

 

هر  نكهيكشور با اشاره به ا يزداريو آبخ يعيو حفاظت خاك سازمان منابع طب يزداريدفتر آبخ ركليمد

 هيو تغذ يزداريآبخ تيتومان خسارت به همراه دارد،گفت: فعال ارديليم 450 نيانگيطور م به ليس

 .ابديدرصد كاهش  70 از آن را يوخسارات ناش ليس كند يها كمك م آبخوان

 ليو خسارات س يكاهش آثار خشكسال ياقدامات برا نياز موثرتر يكي يزداريسنا،آبخيگزارش ا به

آن  يريگيبه پ يعيطب يها دهيدر كنترل پد يزداريآبخ تيبا توجه به اهم زين ياست. مقام معظم رهبر

 اتيانجام عمل يبرا ياعتبارات قابل توجه يرهبر  معظم  به اذن مقام زين  99تا  97اند. از سال  داشته ديتاك

بودجه موجب  نيكرده بود كه ا داياختصاص پ ياز محل صندوق توسعه مل يدار و آبخوان يزداريآبخ

 نيبه ا ياديتوجه ز رايست كه اخ يدرحال نيدر كشور شد ا يزداريآبخ اتيعمل يرشد چند برابر

سازمان منابع  خاكو حفاظت  يزدارير آبخدفت ركليكه به گفته مد يموضوع نشده است؛ در صورت

از  يخسارات ناش زانيدرصد م 70ها تا  آبخوان هيو تغذ يزداريآبخ جاديكشور، با ا يزداريو آبخ يعيطب

 .ابدي يكاهش م ليس

اظهار كرد:در  يزداريانجام شده در حوزه آبخ يها تيدرباره فعال سنا،يدر گفت و گو با ا يجز هوشنگ

هكتار  ونيليم 19 زانيم نيكه از ا ميحوزه دار نيهكتار مطالعه آماده به اجرا در ا نويليم 39حال حاضر 

 شيمساحت كشور كه تا هكتار ونيليم 125است. از  كاره مهيآن ن ياجرا اياجرا نشده و  يشده ول  مطالعه

مطالعه و به  ديكشور مورد مطالعه قرار نگرفته است كه با يزداريهكتار از عرصه آبخ ونيليم 90دارد،  يآب

 انجام شود. يزداريآبخ تيتناسب آن فعال

 يزداريآبخ اتيامسال عمل ياظهار كرد: ط 1401در سال  يزدارياقدامات آبخ  نهيهز شيدرباره افزا يجز



   

 

 

188 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يهكتار باق ونيليم 19در مساحت  ميو اگر بخواه شود يتومان انجام م ونيليم 2,5 نهيدر هر هكتار با هز

تومان اعتبار  ارديليهزارم 47 م،يرا انجام ده يزداريآبخ اتيها انجام شده، عمل ر آنمانده كه مطالعات د

برنامه هشتم آماده شده است كه  انيبرنامه تا پا كيبرنامه سه ساله و  كي ها تيانجام فعال ياست. برا ازين

 90مطالعه  زيه هشتم نبرنام انيخواهد شد و تا پا ييبرنامه مطالعه شده اجرا ونيليم 19در برنامه سه ساله 

 .رسد يم نجاممانده به سرا يهكتار باق ونيليم

 مانده يو هم اعتبار مطالعه بر مناطق باق يياجرا اتيشده هم اعتبار عمل نييتع يها افزود: طبق برنامه يو

شود  دييدولت تا أتيكه دره ميارسال كرد يرا به وزارت جهاد كشاورز نييخواهد شد و امكان تب نيتام

 برسد. ييه مرحله اجراو ب

 زانيكشور درباره م يزداريو آبخ يعيو حفاظت خاك سازمان منابع طب يزداريدفتر آبخ ركليمد

 توان ينم ،ياز موارد همچون تلفات جان ياريدر بس نكهيگفت: با توجه به ا ليخسارات وارد شده توسط س

خسارت  همردادما  ليس يط ياورزتومان تنها در بخش كش ارديليم 9000كرد، حدود  يماد يگذار ارزش

 ليطور متوسط برآورد ما از خسارت هر س . بهابدي شيخسارت افزا زانيم نيا رسد يوارد شد كه به نظر م

 تومان است. ارديليم 450حدود 

 يزداريآبخ تيهر هكتار فعال يگفت: برا يو خشكسال ليهنگام س يزداريمثبت آبخ راتيدرباره تاث يو

 ايو  ليطور دائم در س كه به يدر كشور توان يم طيشرا نيو در ا شود يم نهيومان هزت ونيليم 2,5حدود 

 9ساالنه  ميتوان يم نهيهز زانيم نيبا ا نيمتر مكعب آب استحصال كرد همچن 700است ساالنه  يخشكسال

 هيغذعالوه بر آن به ت ابدي يم شيافزا زيها ن ها و چاه . علوفه و آب قناتميرا كاهش ده شيتن فرسا

اقدامات  ني. اميده يدرصد كاهش م 70از آن را  يوخسارات ناش ليو س ميكن يها كمك م آبخوان

 .ميكن يسود م يمصرف  نهيو هز تيبرابر فعال 4,7حدود  شود يموجب م

كشور ادامه داد: به  يزداريو آبخ يعيو حفاظت خاك سازمان منابع طب يزداريدفتر آبخ ركليمد
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 يزداريآبخ اتيو عمل زيآبخ يها حوزه تيري. مدمينگاه كن تيفعال كيبه عنوان تنها  دينبا يزداريآبخ

انتظار سود  رو فوالد د يميپتروش ،يسدساز يها تيهمچون فعال دينبا نياست بنابرا يتيحاكم تيفعال كي

 .ميباش يزداريو كسب درآمد از آبخ

 يو اجتماع ييغذا تيو امنبه حفظ خاك و آب  تيدر نها اتيعمل نيكرد: ا حيتصر انيدر پا يجز

قرار  اريدر اخت ازيمورد ن يمنابع مال ديبه آن داشت، با ينگاه تجار دينبا نكهيعالوه برا شود يكشور ختم م

 بود. ميخواه يصورت هرساله شاهد خسارات وحشتناك نيا ريدرغ رد،يگ
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – ريسال اخ 500 يدر اروپا ط يخشكسال تيوضع نيبدتر

19/05/1401 

 

قرار  ريسال اخ 500 يخشكسال نيبدتر ريدر اروپا در مس ياروپا هشدار داد كه خشكسال ونيسيكم محقق

 دارد.

كه  ي) هشدار داد: خشكسالECاروپا ( ونيسيكم يخشكسال سيمحقق ارشد سرو كي سنا،يگزارش ا به

 از قرن شانزدهم تاكنون خواهد بود. يخشكسال نياروپا را فرا گرفته است، بدتر هياز اتحاد ياديبخش ز

رصدخانه  يها را برا اروپا كه داده هيمشترك اتحاد قاتي، محقق ارشد مركز تحق"يتورت ايآندر"

در  يخشكسال نيبدتر نيكه ا رسدياضر به نظر مگفت: در حال ح كند، يم ياروپا گردآور يخشكسال

 كامل انجام شود. ليتحل كيباشد اگرچه الزم است  ريسال اخ 500

 نيكه ا كنمياما بر اساس تجربه تصور م ميا نكرده ليو تحل هيرا به طور كامل تجز داديرو نيافزود: ما ا يو

 است. دتريشد زين 2018از سال  يحت دهيپد

سال گذشته،  500به فهرست  يبود كه با نگاه ديآنقدر شد زين 2018 يخشكسال محقق اظهار كرد: نيا

گرم و خشك وجود نداشته است. در آن سال،  يآب و هوا بيترك ليبه دل يگريمشابه د داديرو چيه

 يو شمال يمركز يدر اروپا يديبازده محصوالت كل يدرصد 50خشك و گرم موجب كاهش  يهوا

 برداشت همراه بود. شير جنوب اروپا با افزارطوبت مناسب هوا د اشد ام

خشك  يمناطق اروپا در معرض موج گرما و هوا شتريب يهر چند در سال جار وز،ين يگزارش اسكا به

 نيگذارد. آخر يم ريوحش تاث اتيو ح يدنيآب آشام ،يغذا و انرژ ديبر تول يقرار دارد و خشكسال

 طيامنطقه تحت شر نيدرصد از ا 47كه حدود  دهديم) نشان EDOاروپا ( يرصدخانه خشكسال يها داده

 قرار دارد. "هشدار"
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 19/05/1401خبرگزاري فارس مورخ  – خشكسالي اروپا را بلعيد+عكس

 
 40ثبت رسيد. بريتانيا براي اولين بار از مرز ترين خشكسالي در تاريخ مكتوب اروپا به  سابقه امسال بي

ها و مراتع به آتش كشيده شد. تمام اين ها را در  درجه سانتيگراد عبور كرد و هزاران هكتار از جنگل

 .روايت تصويري مالحظه مي فرماييد

 
ترين خشكسالي در تاريخ مكتوب  سابقه امسال بي :خبرگزاري فارس ـ گروه تجسمي ـ عليرضا سپهوند

درجه سانتيگراد عبور كرد و هزاران هكتار از جنگل  40اروپا به ثبت رسيد. بريتانيا براي اولين بار از مرز 

 .شد. تمام اين ها را در ادامه و در روايت تصويري گاردين مالحظه مي فرماييدها و مراتع به آتش كشيده 

 تصوير بدترين خشكسالي اروپا: به زبان

اروپا در  -پارك خشك شده گرينويچ، خشكسالي برلين و آتش سوزي هاي جنگلي از اسپانيا تا بلژيك 

 .كند تابستان امسال گرماي هوا را با تمام وجود احساس مي

تحت تاثير بحران خشكسالي ناشي از تغييرات آب و هوايي جو پليمر تصوير اصلي: رودخانه اروپا 

كوچك پانكه در برلين در برخي مناطق كامالً خشك شده و استخرهاي ماهيگيري محلي انجمن 

 .ماهيگيري ناپديد شده اند
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 سوئيس لو برنت، 

 
آگوست گرفته شده، بستر خشك الك دو برنت را نشان مي دهد، بخشي از  4نماي هوايي كه در 

 مرز طبيعي بين شرق فرانسه و غرب سوئيس. از آنجايي كه بسياري از بخش هاي اروپا در -رودخانه دوبز 

سومين موج گرما از ژوئن تا كنون دست و پنجه نرم مي كنند، رودخانه خشك شده است.خشك شدن 

اين رودخانه تركيبي از عواملي از جمله گسل هاي زمين شناسي، كاهش بارندگي و موج شديد 

 ايميج فابريس كافريني/گتي عكس: .هستند گرما

  
 لَه تسته دو بوش، فرانسه

 
آتش نشانان در  .(dune du pilat) جوالي آتش سوزي حاصل از گرماي شديد روي تپه پيالت 16
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هكتار زمين را  10000بيش از سراسر جنوب فرانسه بسيج شدند و آتش سوزي در جنگل هاي ژيروند 

 عكس: گايزكا آيروز/گتي ايميج  .ويران كرد

  
 كنت، انگلستان

 
آگوست، اين  5در يك زمين گلف در نزديكي نيو رامني در كنت در هاي دريايي  ها و راه نمايي از سبزه

در حالي است كه بخش هاي خشك شده انگليس در آستانه موج گرماي اخير، با ممنوعيت لوله كشي 

آب روبرو هستند. ماه ها كمبود بارندگي، همراه با دماي بي سابقه در ماه جوالي، سطح رودخانه ها را در 

ن آورده و مخازن ذخيره سازي خالي از آب شده و خاك منطقه را كامال خشك حد فوق العاده پايي

 pa /عكس: گرت فولر  .كرده است
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 لينارولو، ايتاليا

 
ردم هنگام غروب آفتاب در بستر رودخانه پو در كنار پل بكا استراحت مي كنند. طوالني ترين رودخانه م

كه بين  -ايتاليا كه به دليل كمبود باران به شن و ماسه اي طوالني تبديل شده، زمين هاي برنج لوملينا 

  .ا با بحران مواجه هستندبدون آب الزم براي آبياري شالي ه -رودخانه و كوه هاي آلپ واقع شده اند 

   apعكس: لوكا برونو/آسوشيتدپرس

 

 كوه مارموالدا، ايتاليا

 
جوالي، يك روز پس از ريزش آن  4يك يخچال طبيعي در  پرواز يك هليكوپتر بر فراز قسمت آب شده

 epa/عكس: آندره سولرو. كام مرگ فرو برد منجر به سقوط بهمن در كنازي شد و حداقل ده نفر را به كه
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 جينياك، فرانسه 

 
جوالي نگاه مي كنند. فرانسه تابستان خشكي را پشت سر  26مردم به آتش سوزي جنگل در گيگناك در 

  .مي گذارد و آتش سوزي هاي جنگلي سراسر كشور را فرا گرفته است

 عكس: سيلوين توماس/ خبرگزاري فرانسه/ گتي ايميج

  
 روپا، ايتاليا

 
  .جوالي بلند مي شود 20دود ناشي از آتش سوزي جنگلي در نزديكي مرز با اسلووني در 

 عكس: بورات زيوولوويچ/رويترز
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 دي هان، بلژيك 

 
جوالي پس از آتش سوزي در تپه هاي شني ساحلي، ناشي از موج گرما  19خودروهاي سوخته در 

 عكس: ركس/ شاتر استوك  .تخليه شدمشاهده مي شوند. با وقوع آتش سوزي، سواحل 

  
 گاليسيا، اسپانيا

 
آتش  12در مجموع  جوالي به آسمان مي رود. 17يك ستون دود از آتش سوزي جنگلي در اورنس در 

 epa/عكس: برايس لورنزو  .هكتار در منطقه فعال بوده است 4430سوزي جنگلي به مساحت 
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 لو پوليژن، فرانسه 

آگوست در  5يك كارگر توليد نمك در 

غرب فرانسه نمك دريا را پس از دو برابر 

شدن محصول به دليل موج گرماي بي سابقه 

رشيد در اين كشور برداشت مي كند. نور خو

و بادهاي خفيف باعث تبخير آب دريا شده 

كه در هنگام جزر و مد به داخل نمكدان ها 

 عكس: يان تسيه/ رويترز. رها مي شود

  
 

 كاسال دا كوئينتا، پرتغال

يك داوطلب مهار آتش سوزي از شاخه 

درخت براي جلوگيري از رسيدن آتش 

جوالي  12سوزي جنگل به خانه ها در 

صدها آتش نشان براي مهار استفاده مي كند. 

آتش گسيل شدند كه منجر به تخليه ده ها نفر 

از خانه هايشان در روستاهاي اطراف سانتارم، 

  .ليريا و پومبال شد

 apعكس:ژائو هنريكس/آسوشيتدپرس
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 تورين، ايتاليا

 
 عكس: ماسيمو پينكا/ رويترز .مردي در بستر خشك رودخانه سنگونه قدم مي زند

  
 آنكارا، تركيه

 
يك عكاس از خاك ترك خورده حوضچه ديكيليتاس در منطقه گلباسي پس از خشكسالي عكس 

  .گيرد مي

 عكس: آدم آلتان/ خبرگزاري فرانسه/ گتي ايميج
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 گواداالخارا، اسپانيا 

 
يك درخت خشكيده در مزرعه گندم 

جوالي. اسپانيا چندين  31درو شده در 

رخي از خشك ترين سال است كه با ب

شرايط آب و هوايي دست و پنجه نرم مي 

كند كه پيامدهاي بالقوه شديدي براي 

كشاورزي و گردشگري دارد. برخي از 

مناطق در حال حاضر با محدوديت آب 

 عكس: پابلو بالزكز دومينگوئز/گتي ايميج  .مواجه هستند

  
 كرستنا، يونان

 
جوالي، در نزديكي شهر كرستنا،  24در 

زديك به المپياي باستاني، يك كابل برق ن

زند. به گفته سرويس آتش نشاني،  جرقه مي

مقامات، پنج روستاي ديگر را در اين منطقه 

تخليه كردند، در حالي كه حداقل شش 

آتش سوزي ديگر در سراسر يونان در حال 

شعله ور شدن بود. برخي از آنها چند روز 

 apسوشيتدپرسعكس: جيانيس اسپيرونيس/آ  .طول كشيد
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 لندن، انگلستان 

يك چمن خشك در پارك 

گرينويچ در مقابل خانه ملكه و 

  .منطقه كنري ورف در پس زمينه

عكس: جاني آرمستد / ركس / شاتر 

 استاك

  
 

 

 

 
 لوبيث، هلند

در سوم آگوست، يك دوچرخه كه 

مدت ها در رودخانه راين زير آب بود، 

با فروكش كردن شديد سطح آب اين 

  .دخانه، پديدار شدرو

 عكس: وينسنت جانينك/گتي ايميج

/anp/afp/getty images 
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 ماساروسا، ايتاليا

تالش آتش نشانان براي خاموش كردن 

  .جوالي 20آتش در 

عكس: فدريكو اسكوپا/ خبرگزاري 

 فرانسه/ گتي ايميج

  
 

 

 

 
 اورنسه، اسپانيا

فوريه از ويرانه  15نمايي هوايي كه در 

از آب پوشيده روستاي سابق هاي 

آسردو گرفته شد كه از زير مخزن 

نيروگاه برق آبي ليندوزو به دليل سطح 

پايين آب ظاهر شده اند. مردم روستا 

براي ساخت آب انبار از  1992در سال 

  .خانه هاي خود بيرون رانده شدند

عكس: كارملو آلن/ خبرگزاري 

 فرانسه/ گتي ايميج
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 برلين، آلمان

دخانه كوچك پانكه در برخي مناطق رو

كامالً خشك شده است. استخرهاي 

ماهي كپور انجمن ماهيگيري پانكو كه 

از طريق پانكه با آب تامين مي شود نيز 

  .در حال خشك شدن هستند

 عكس: اف بويلوت،عكس فوري

/rex/shutterstock 
 
  
 

 مالكانتون، ايتاليا

يك ماهي مرده در بستر خشك رودخانه 

ژوئن افتاده است. بخش هايي از  23در پو 

بزرگترين مخزن آب شيرين ايتاليا به دليل 

سال اخير خشك  70بدترين خشكسالي 

 .شده است

 عكس: گوگليِلمو مانگياپانه /رويترز
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خبرگزاري تسنيم مورخ  - دارد؟ يو چه راهكار دهد يرخ م "البيس"چرا 

23/05/1401 

 

و بستر رودخانه و پهنه  ميها، تعرض به حر اعم از مراتع، جنگل ياهيپوشش گ رفتن نيازب ليدل به ليس

و  نيسرزم شيبدون در نظر گرفتن آما يو صنعت يها، توسعه شهر نادرست سازه ييجانما ر،يگ ليس

 .شود يو باعث خسارت م ردگي -يبه خود م يبار شكل خسارت ن،يممتناسب ز يكاربر

و  يحوزه اصل 30 ز،يحوضه آبخ كالن 6به  رانيكشور ا م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

 ونيليم 90ـ95هكتار مساحت كشور  ونيليم 164شده است. از مجموع  ميتقس يفرع زيحوضه آبخ 1081

 بيش كم ناطقهكتار آن مربوط به م ونيليم 69ـ74و حدود  بداريو ش يكوهستانهكتار آن مربوط به مناطق 

 هستند. البياست كه مستعد س ييها و دشت

هستند،  زيخ ليدرصد از مساحت كشور) س 55,5( زيآبخ يها هكتار از حوزه ونيليم 91كشور ما حدود  در

 شيها ساالنه ب عرصه نيكه ا يطور بهنقش دارند  عيو سر يهرزآب سطح ديها در تول عرصه نيا يعبارت به

 يريپذ شياستعداد فرسا نيخود مب نيكه ا كنند يم ديتول عيو سر ميمترمكعب هرزآب مستق ارديليم 23از 

 12,7معادل  يآباد 8650كشور،  يدرصد كل شهرها 41,5شهر، معادل  255حدود  يطور كل است. به

 در معرض خطر قرار دارند. يو باغ يزراع يهكتار از اراض ونيليم 1كشور،  يها يدرصد آباد

 اي باره كي به تواند- يكه م شود -يم يجار يعيطب يها در صورت نزول برف و باران در آبراهه البيس

شدت  ليبه عوامل مختلف از قب ليآب و س روان انجري سرعت اما شود- يجار ستميدر اكوس يمقطع

و...  يمنطقه، توپوگراف بيخاك، سنگ بستر، ش نوع ،ياهيبارش، نوع بارش، پوشش گ زانيبارش، م

 ياصل لياز دال يكيباال بوده و  اريبارش باران در واحد زمان بس زانيم ريوابسته است كه در چهار سال اخ

 يكردهايبا اقدامات و رو ميرابطه مستق كي يموضوع دارا نياست، ا نيآفر خسارت يها البيس جاديا
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را  يا عارضه كيصرفاً  و ديبه وجود آ يكه اتفاق ستين يموضوع دهيپد نياست چرا كه ا يگذار استيس

 كرده باشد. جاديا

 نياز ب ليدل به شود، -يقلمداد م يسوز بعد از فاجعه آتش نيزم يمتداول رو يعيفاجعه طب نيكه دوم ليس

ه متناسب (ك ريگ ليو بستر رودخانه و پهنه س ميها، تعرض به حر اعم از مراتع، جنگل ياهيرفتن پوشش گ

بدون در  يو صنعت يشهرها، توسعه  نادرست سازه ييبا دوره بازگشت هر رودخانه متفاوت است)، جانما

 جاديو باعث ا ردگي -يبه خود م يبار شكل خسارت ن،يمتناسب زم يو كاربر نيسرزم شينظر گرفتن آما

و  يعمران يها سازهو  ساتيو متعاقباً تأس شود- يكنترل با صدمات گسترده م رقابليغ طيشرا كي

 خواهد كرد، بيرا تخر يرساختيز

است كه در بستر و  يسطح كشور متوجه مناطق رياخ يها البيحاصل از س يها مثال عمده خسارت طور به

 ياهيشده است. اگر پوشش گ يمختلف بارگذار يها يو خشك، كاربر يفصل ،يدائم يها روخانه ميحر

 اهشدر ك يو منحصر به فرد ژهيعهده دارد و نقش و را بهآب  رهيحفاظت خاك و ذخ يذات فهيكه وظ

و سرعت  البيمحورانه شود، حجم س كامالً انسان يكردهايآب دارد، دستخوش نگاه و رو انيسرعت جر

 مخرب خواهد بود. اريو بس كند يم دايپ شيآن افزا

و اقداماتمان  يريگ ميو در تصم ميباش توجه يب ستيز طيمح ميكه به مفاه يدر توسعه، مادام ييسو از

 شياگر بدون توجه به آما يعنيو پاسخ خواهد داد،  شود يخواسته انسان نم ميتسل ستمياكوس م،ينده ميتعم

برد  تيظرف يو از طرف دهم نداشته باش يدرست ييشود و جانما فيتعر يكاربر ن،يسرزم تيو قابل نيسرزم

نشان خواهد  نيآفر خسارت يها البيمثال با س طور خود را به جهيدر بلندمدت نت م،يريرا هم درنظر نگ

 داد.

گرفته  كه الهام يروش و مدل نيتر يو مترق نيبهتر يعياز كارشناسان حوزه آب و منابع طب ياريبس گواه به

 يعني يزدارياست. آبخ يزداريآبخ زند -يرا رقم م يقيمتنوع و عم جياست و نتا عتياز خود طب
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انباشت  ب،منظور حفاظت از خاك، آ كه به يتيريو مد يكيزيف ،يكيولوژياز اقدامات ب يا مجموعه

 يزداريآبخ گر،يد فيتعر به رد،يگ يصورت م زيباالدست حوضه آبخ يرسوبات و... كه عمدتاً در اراض

 ،يعياعم از طب زيآبخ يها منابع حوضه تيريمد ياقدامات الزم برا يمستمر و اجرا يزري -علم و هنر برنامه

 خاك است. ودر منابع آب  ياثرات منف جاديبدون ا يو انسان ياداقتص ،يكشاورز

و ابعاد  ستيز طيحق مح نيو همچن ستيز طيبرد مح تيگذشته به مقوله ظرف هاي- در دهه متأسفانه

 يزداريمكمل و همراه با اقدامات آبخ دباي كه آب محور -سازه تيريمد ريآن توجه نشد و در مس دهيچيپ

با منابع آب  بطهدر را رانيا ياسالم ينظام جمهور يكل يها استيده است. مطابق سش  باشد، گام برداشته

 يها طرح يتناسب در اجرا تيابالغ شد، صراحتاً به رعا يتوسط رهبر انقالب اسالم 1377كه در سال 

 نيا يخالف اسناد باالدست پرداخته شده است اما به ياريو شبكه آب يدار آبخوان ،يزداريو آبخ يسدساز

 يو مقامات محل مانكارانيپ نيب تيذابهمواره از ج يا نشد چرا كه اقدامات سازه تيرعا گاه چيتناسب ه

 برخوردار بوده است.

را رقم زده است كه  يطيانسان، شرا يبعد و تك هيسو كيو اقدامات  ها يريگ ميتصم جهينت امروزه

 كيمنتظر  ديبا يطيو مح يمياقل هديپد نيشكننده شده است و با كوچكتر اريبس ستمياكوس يآور تاب

 انيو متول گذاران استيتا بلكه س كند، -يحمل م ستيز طيرا از مح اميپ يكه با خود نوع ميعارضه باش

 دهند. رييو تغ حيحركت و نوع فكر و حركت خود تصح ريمس يعيمنابع طب

 !كند؟ يم ديتهدچگونه جان شهروندان را  البيس تيريدر مد يا رسازهيغ يها روش گرفتن دهيناد

  ستيز طيارشد آموزش مح يچروده؛ كارشناس يجد پدرام
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 24/05/1401خبرگزاري تابناك مورخ  – خزر در حال بزرگ شدن است يايدر

 

و برداشت  انيپرندگان و آبز رمجازيغ ديشكار و ص ،ياراض يكاربر رييخزر تغ يجد يها چالش گريد از

شده  يساحل شيفرسا زانيم شيها است كه موجب افزا و رودخانه ايشن و ماسه از ساحل در هيرو يب

 است.

و  يطيمح ستيز ،يخزر از گذشته تاكنون به لحاظ اقتصاد يايگزارش  تابناك به نقل از مهر، در به

خزر، از بزرگ شدن  يايدر يبه ارزشمند ديضمن تاك يمجاب دمحمديداشته است. س ژهيو تياهم ياسيس

 خبر داده است. ايدر نيا

 
 نيداشته است، ا ژهيو تياهم ياسيو س يطيمح ستيز ،يخزر از گذشته تا كنون به لحاظ اقتصاد يايدر 

و  ليبد ينعمت ب نيا يادآوري ياست. روز خزر درواقع برا افتهيفراوان  بيضر رياخ يها در دهه تياهم

 نداشت. يروز چندان بازتاب نيا داشتيگرام زيآن است. امسال ن يها ارزش يبررس
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و  يكارشناس حوزه كشاورز يمجاب دمحمديروز، به سراغ س نيو ا ايدر نيا تياهم يبازخوان يبرا

 .ديخوان يگزارش را م نيمشروح ا ريكه در ز ميرفت ستيز طيمح

جهان قرار داده  ياسيس يو حت يطيمح ستيدر معادالت ز يا ژهيو گاهيخزر را در جا ياتي*چه خصوص

 است؟

 يجهان يو حت يا منطقه ،يمل دگاهياز د ،يطيمح ستيز يها جهان به لحاظ ارزش اچهيدر نيتر بزرگ خزر

 7آن به  رامونيجهان است و طول پ اچهيدر نيمربع بزرگتر لومتريهزار ك 436خزر با وسعت  ياياست. در

 .رسد يم لومتريهزار ك

 انيدر آن وجود دارد. ماه يبوم ،يگونه آبز 400است و حدود  يغن اريبس يستياز نظر تنوع ز اچهيدر نيا

به لحاظ  ،يبريفارس و س جيپس از خل ايدر ني. عالوه بر منابع زنده، اباشند يآنها م نيتر از مهم ياريخاو

سكنه  ونيليم 11حدود  يبرا زررد. خدر مقام سوم قرار دا ربسترينفت و گاز موجود در ساحل و ز ريذخا

 .شود يدرآمد محسوب م يكرده است و منبع اصل جاديا يخود، هزاران فرصت شغل هيحاش

 

 ساخته است؟! نيطور غمگ نيرا ا بايز يايدر ييها يحال خزر خوب نباشد! چه نامهربان رسد ي*اما به نظر م

خزر با آن  يايدر ياست كه پهنه آب يطيمح ستيز يها است به خاطر چالش نيخزر غمگ يايدر اگر

 مواجه است.

دارد و در اثر  ياز آن منشأ خشك ييها مختلف كه بخش يها ياز آلودگ يريرپذيتأث ليبه دل نخست

و سواحل  ييايدر طي) در محشي(اكتشاف، استخراج، حمل و نقل و پاال يرو به گسترش نفت يها تيفعال

 داشته است. يا كننده نگران يطيمح ستيزروند  رياخ يها در طول دهه باشد، يآن م

 تيرعا يبرا نفع يذ يجامع و به موازات آن عدم تعهد الزم كشورها ينبود چارچوب حقوق ليدل به

 يبه خوب يطيمح ستيز رياعمال تداب ا،يدر نيا يستيمطلوب از منابع ز يبردار و بهره يطيمح ستيمسائل ز
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 بيو تخر يپهنه آب نيا به يو كشاورز يصنعت ،ياعم از نفت ها ندهينبود. نمونه بارز آن ورود آال ريپذ امكان

 .هاست ستگاهيسواحل و ز

 

 را با مشكل مواجه نكرده است؟ اريخاو يعنيخزر  ديمروار ها ندهيآال نيا اي*آ

 ي و هجوم گونه رياخ يها در سال ياريخاو انيماه ريذخا ديباعث كاهش شد ها ندهيآال نيچرا! ا اتفاقاً

 دار شده است. و مضر شانه گانهيب

 

 خزر آشنا كرد؟ تيمردم را با واقع يگردشگر يكرد؟ مثالً با تورها ها ينگران نيمردم را متوجه ا دينبا اي*آ

 يها تياستفاده در قالب فعال زانيم شيافزا ياست. اما به طور كل ديمف يكار با هدف روشنگر نيا

 Carryingبرد  تيو ظرف Land Capability نيبدون توجه به توان سرزم يساحل يگردشگر

Capacity يستيز طيو اثرات مح EIA خزر كه منجر  ينوار ساحل يها در سكونتگاه تيجمع شيو افزا

 شود، يآنها م بيو تخر ييايو در يخشك ريبرداشت از منابع و ذخا شيابه افز

و برداشت  انيدگان و آبزپرن رمجازيغ ديشكار و ص ،ياراض يكاربر رييخزر تغ يجد يها چالش گريد از

شده  يساحل شيفرسا زانيم شيها است كه موجب افزا و رودخانه ايشن و ماسه از ساحل در هيرو يب

 است.

 

 شد؟ دهيخزر نام يايدر يعني جيخل يروز هم به نام خواهر شمال كي*چطور شد 

 تيبودن وضع يبحران تهران است. با توجه به ونياست و مربوط به كنواس يالملل نيروز ب نيا اتفاقاً

 يبرا يا منطقه ونيكنوانس كيدر قالب  ياهرم قانون كيخزر، ضرورت استفاده از  يايدر يطيمح ستيز

 بود. يخزر ضرور يايدر ستيز طيحفاظت از مح
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 يو تركمنستان) برا هيقزاقستان، روس ران،يا جان،يخزر (آذربا يايدر هيپنج كشور حاش 1995سال  در

منظور  نيبد يا برنامه يو نجات آن، در مورد اجرا يپهنه اب نيا ستيز طيمح شتريب بياز تخر يريجلوگ

 .دندي) به توافق رسCEPخزر ( يايدر ستيز طيتحت عنوان برنامه مح

تداوم  1382در ژنو شروع و تا آبان ماه سال  يا اجالس منطقه يبا برگزار 1375از سال  ييها تالش سپس

 يتعهدات برا جاديبه منظور ا يطيمح ستيز يچارچوب حقوق كي نيدواقدامات ت نيا جهيكرد. نت دايپ

» خزر يايدر ييايدر ستيز طيحفاظت از مح ونيكنوانس«سند تحت عنوان  نيبود كه ا يساحل يكشورها

 اريتام االخت ندگانيو نما ستيز طيمح ي) به امضا وزرا2003نوامبر  4( 1382آبان ماه سال  13در 

 كسب كرد. زيرا ن» تهران ونيكنوانس«و عنوان  ديزر در تهران رسخ يايدر يساحل يكشورها

روز «روز بعنوان  نيو از آن به بعد ا ديالزم االجرا گرد 1385مردادماه  21 خيدر تار تاًينها ونيكنوانس نيا

 نيعضو ا يروز در كشورها نيمناسبت هر ساله مراسم بزرگداشت ا نيشد و به هم دهينام» خزر يايدر

 .گردد يبرگزار م نويكنوانس

 

كشورها  نيا يبرا يتهران چه تعهدات ونيروز در سكوت برگزار شد؟ كنوانس ني*جالب است! پس چرا ا

 كرده است؟ جاديا

در  يعني ديموضوع پرداخته ا نيكه شما به ا نيو هم دهند يم بيضر عيها هستند كه به وقا رسانه نيا

منطقه  يساحل يكشورها ونيكنوانس نيم شما بر اساس اسكوت هم نگذشته است! اما در پاسخ به سوال دو

از ورود،  يريجلوگ ،يكاهش و كنترل آلودگ ،يريجلوگ نهيخزر در زم يايدر ستيز طيحفظ مح يبرا

 يايو اح يحفاظت و نگهدار ،يطيمح ستيز يمهاجم، موارد اضطرار يها بردن گونه نيكنترل و از ب

 ،يطيمح ستيز يابيخزر، ارز ياينوسانات سطح آب در ،يمناطق ساحل تيريمد ،ييايمنابع زنده در

با  بيترت ني. بدمودخواهند ن يموارد همكار ريبه اطالعات و سا يو توسعه، تبادل و دسترس قيتحق ش،يپا
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 يامكان اجرا ،يالملل نيب يها خزر و سازمان هيحاش يمورد قبول كشورها يداشتن چارچوب حقوق

 خواهد بود. سريشده م ينيب شيضوابط و مقررارت پ

 

 هم شده است؟ يياجرا اياست  يتوافقات كاغذ نيا اي*آ

 ونيكنوانس رمجموعهيگذشته ز انيسال يط ياست و حت يريگيدر مجموع در حال پ ييها با تفاوت بله

 يسازمان ملل و كشورها ستيز طيبرنامه مح ون،يموقت كنوانس رخانهيتوسط دب يپروتكل الحاق 4تهران، 

 شده است. هيته ونيعضو كنوانس

 يواكنش و همكار ،يآمادگ«تهران، پروتكل  ونيبه كنوانس يالحاق يها پروتكل نياز مهمتر يكي

كه در  ينفت يها يپروتكل به نحوه مقابله با آلودگ نياست. ا »ينفت يدر مبارزه با سوانح آلودگ يا منطقه

 .پردازد يدهند م يخزر رو يايممكن است در در يياياثر سوانح در

 

 ريسا يخزر نباشد. برا يايدغدغه اول در ديشا ينفت يدر مبارزه با سوانح آلودگ ي*خب آلودگ

 شده است؟ يفكر ها يآلودگ

 يكنفرانس كشورها نيحال در چهارم نياست اما در ع يجد يديخزر تهد ياياتفاقاً در در ينفت يآلودگ

خزر در برابر  يايحفاظت از در«تكل متن پرو 1391آذرماه  22 يال 20 خيتهران در تار ونيعضو كنوانس

عضو قرار  يرهاكشو هيكل بيهم مورد تصو »يمستقر در خشك يها تياز منابع و فعال يناش يها يآلودگ

. ورود پردازد يم ياز منابع مستقر در خشك يخزر ناش يايدر يپروتكل به كاهش آلودگ نيگرفت. ا

 .رديگ يها صورت م رودخانه قيعمدتاً از طر ايبه در ييها يآلودگ نيچن

 چه هستند؟ گريد يها چهار پروتكل؟! پروتكل دي*انگار گفت

در تركمنستان  1393ماه  بهشتيتهران كه در ارد ونيعضو كنوانس يكنفرانس كشورها ني! در پنجمبله
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 يايدر يستيپروتكل به حفاظت از تنوع ز ني. اديگرد هيته »يستيحفاظت تنوع ز«برگزار شد پروتكل 

 .پردازد يها م گاه ستيحفاظت از ز نيو همچن يا بر حفاظت گونه ديخزر با تاك

عضو، متعهد  ياست كه كشورها »يفرامرز يطيمح ستياثرات ز يابيارز«در خصوص  يينها پروتكل

كشورها در  ريسا يبرا يبزرگ كه احتمال دارد اثرات سو فرامرز يها طرح ياز اجرا شيتا پ گردند يم

به  اانجام داده و گزارش آن ر يطيمح ستياثرات ز يابينند، مطالعات ارزك جاديخزر ا يايمنطقه در

 يپروتكل هنوز تحت بررس نيعضو درخواست كننده ارائه دهند. ا يو كشورها ونيكنوانس رخانهيدب

 منطقه قرار دارد. يتوسط كشورها يكارشناس

 

. البته نه به آن رديم يارد مسروده بود كم كم د يرازيش يديكه حم ييبايز يمانند قو هياروم اچهي*در

 خزر وجود ندارد؟ يايدر يبرا ينگران نيچن ايتلخ و سخت! آ يليشكوه بلكه خ

هزار  420 ستميقرن ب ليدر اوا ايدر نيماجرا برعكس است و خزر در حال رشد است! مساحت ا اتفاقاً

 1977تا  1970) و يديخورش 1320تا  1309( يالديم 1941تا  1930 يها سال نيمربع بود. ب لومتريك

آب از  داشتبر رايكرد؛ ز ينينش در سال عقب متر يسانت 16از  شي) سطح آب با سرعت ب1356تا  1349(

 كند. نيگزيرا جا يريحجم تبخ توانست ينم يبود و آب ورود اديز اريبس ايدر كننده هيتغذ يها رودخانه

رو به رشد گذاشت و  عاًيب دوباره سر) سطح آيديخورش 1373تا  1357( يالديم 1994تا  1978سال  از

 يبه داخل خشك لومتريك 25تا  5 نيآب ب كه يباال آمد، بطور متر يسانت 40تا  5 نيارتفاع آب ساالنه ب

 آب رفت. ريز افتهينو نيهكتار زم ونيلينفوذ كرد و دو م

 

 است؟ چطور ممكن ها يخشك سال نيبا ا ابد؟ي يم شيحجم آب افزا يعنياست!  يخبر خوب ني*ا

دانشمندان، علت آن را نه رشد حجم آب بلكه رشد  يامروزه سطح آب هنوز در حال رشد است ول بله،
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 ندهيسال آ 200رشد تا  نيكه ا زند يم نيتخم تارنكويدانشمندان به نام ت نياز ا يكي. دانند يم ايدر نيزم

امر  نيمتر رشد كند. ا 40سطح آب  كميو  ستيدوم قرن ب مهيادامه خواهد داشت و احتمال دارد تا ن

 عيصنا جاديكنند. ا يگذار هيسرما ايساحل در يكيرا برآن داشته كه كمتر در نزد يساحل يكشورها

 .شود يمحسوب م يبزرگ سكير ايدر نيكنار ا يمياستخراج نفت، گاز و پتروش

 

خزر اثر  يايدر يدر حفظ و نگهدار رياخ يسالها ياسيمسائل س اي. آديرا اشاره فرمود ي*نكات مهم

 ندارد؟ يمنف

خزر  ياي. درگردد يبه خودمان بر م عتيبا طب يبدانند نامهربان ديسوال روشن است! اما همه با نيا پاسخ

است و  شتازيپ ياله هيسرما نياز ا يدر نگهدار رانياست. البته ا يبا ارزش نهيو گنج رينظ يب يموهبت

 سترش است.در حال گ ييها هم با تفاوت گريد يكشورها يهمكار
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 - هاي آبريز چگونه است؟ وضعيت تبخير آب در حوضه بر اساس اعالم مؤسسه تحقيقات آب؛

 25/05/1401خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

 
 

هاي  بر اساس گزارش مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو، بررسي وضعيت تبخير در حوضه -ايرنا -تهران

ها اين روند با افزايش  و هفته آينده براي برخي حوضهآبريز كشور نشان از آن دارد كه در اين هفته 

 .ها كاهش خواهد بود رو خواهد شد و براي برخي حوضه روبه

ترين مسائل  هاي آبريز كشور يكي از مهم به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، ميزان تبخير آب در حوضه

ير بيشتر باشد وضعيت تأمين آب هم طوري كه هرچه ميزان تبخ آبي يا پرآبي است، به وجودآمدن كم در به

 .مشكالت بيشتري خواهد داشت

سال اخير به  5بر اساس اعالم مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو، وضعيت پتانسيل تبخير نسبت به متوسط 

خصوص  صورت پراكنده در برخي از مناطق كشور (به جز براي مناطق واقع در جنوب شرق كشور، به

ي و نسبت به هفته گذشته براي مناطق شمالي كشور افزايشي و در ساير مناطق سواحل درياي خزر) افزايش

https://www.irna.ir/news/84855954/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84855954/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84855954/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/07/08/4/169789688.jpg?ts=1657229948671
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/07/08/4/169789688.jpg?ts=1657229948671
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خصوص جنوب شرق كشور) به صورت پراكنده كاهشي خواهد بود. وضعيت پتانسيل تبخير براي هفته  (به

سال اخير به صورت پراكنده براي برخي از مناطق كشور همراه با افزايش خواهد  5دوم نسبت به متوسط 

 .بود

ين وضعيت پتانسيل تبخير براي هفته دوم نسبت به هفته گذشته، به جز سواحل درياي خزر و برخي همچن

 .از مناطق واقع در جنوب غرب كشور، در ساير مناطق كاهشي خواهد بود

 بيني اختالف متوسط هفتگي پتانسيل تبخير روزانه براي اين هفته پيش

 28ر در حوضه آبريز درياي خزر در هفته منتهي به بر پايه اين گزارش، اختالف هفتگي پتانسيل تبخي

كه اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال  ميليمتر است، درحالي 1,9 مرداد نسبت به هفته گذشته 

 .ميليمتر است 2,1 اخير 

ميليمتر و  0,8  اين وضعيت براي حوضه آبريز درياچه اروميه به اين شكل است كه نسبت به هفته گذشته 

 .ميليمتر است 1,6ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير نيز اين 

نسبت به هفته   مردادماه 28اختالف هفتگي پتانسيل تبخير در حوضه آبريز فالت مركزي در هفته منتهي به 

متر  دهم ميلي 2دهم ميليمتر است، همچنين اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير  7گذشته منفي 

 .است

ميليمتر و اين ميزان  0,2قوم به اين شكل است كه نسبت به هفته گذشته  وضعيت براي حوضه آبريز قره اين

 .ميليمتر است  1,3نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير 

مردادماه نسبت به هفته  28اختالف هفتگي پتانسيل تبخير در حوضه آبريز مرزي شرق در هفته منتهي به 

ميليمتر  0,3كه اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخيرمنفي  است، درحالي ميليمتر 1,8گذشته منفي 

 .است

فارس و درياي عمان به اين شكل است كه نسبت به هفته گذشته  اين وضعيت براي حوضه آبريز خليج
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 .ميليمتر است  0,1 دهم ميليمتر و اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخيرمنفي  7منفي 

 

 
 

 شهريورماه 4الف متوسط هفتگي پتانسيل تبخير روزانه براي هفته منتهي به بيني اخت پيش

نسبت به هفته  شهريورماه  4اختالف هفتگي پتانسيل تبخير در حوضه آبريز درياي خزر در هفته منتهي به 

 .ميليمتر است1,4كه اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير ميليمتر خواهد بود، درحالي 1,2گذشته 

ميليمتر  0,2اين وضعيت براي حوضه آبريز درياچه اروميه به اين شكل است كه نسبت به هفته گذشته 

 .ميليمتر خواهد بود 1,1خواهد بود و اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/16/3/169856827.jpg?ts=1660632737574
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/16/3/169856827.jpg?ts=1660632737574
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ه نسبت ب  شهريورماه 4اختالف هفتگي پتانسيل تبخير در حوضه آبريز فالت مركزي در هفته منتهي به 

كه اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير دودهم  هفته گذشته منفي يك ميليمتر است، درحالي

 .ميليمتر است

ميليمتر  دهم  7اين وضعيت براي حوضه آبريز قره قوم به اين شكل است كه نسبت به هفته گذشته منفي 

 .ميليمتر خواهد بوددهم  4خواهد بود و اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير 

شهريورماه نسبت به هفته  4 اختالف هفتگي پتانسيل تبخير در حوضه آبريز مرزي شرق در هفته منتهي به 

كه اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير سه دهم ميليمتر  ميليمتر است، درحالي1,5گذشته منفي 

 .است

مان به اين شكل است كه نسبت به هفته گذشته فارس و درياي ع اين وضعيت براي حوضه آبريز خليج

 .دهم ميليمتر خواهد بود 4ميليمتر خواهد بود و اين ميزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخير 0,5منفي 
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اطلس سالمت  هيته شوند؛ يحاصل م يا ماهواره يها كه بر اساس داده ياطالعات

 – بيفاكتور تخر نيان مهمتركشور در دستور كار محققان/دخالت انس زيآبخ يها حوزه

 25/05/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

    بيفاكتور تخر نيكشور در دستور كار محققان/دخالت انسان مهمتر زيآبخ يها اطلس سالمت حوزه هيته

 زيآبخ يها از حوزه يبرخ ياقدام به بررس يا ماهواره يها مدرس بر اساس داده تيدانشگاه ترب محققان

 طيباشد، در شرا تر يدخالت انسان قو يمطالعات نشان داد كه هر جا كه ردپا نيا جيكشور كردند و نتا

 ط،يباشد، شرا شتريب زيآبر يها دارند كه هر چه مداخالت انسان در حوضه ديقرار دارد و تاك يبدتر

حوضه  تواند يم مياقل رييهمانند تغ "يا ماشه"رو وارد شدن هر گونه عامل  نيتر خواهد شد؛ از ا متزلزل

 قرار دهد. يبينامناسب و تخر طيرا در شرا زيآبر

 نيمنابع موجود جهت تام تيو محدود نيكره زم تيروزافزون جمع شيامروزه با افزا سنا،يا گزارش به

 ريها مانند تصاو ماهواره قيها و اطالعات به دست آمده از طر گوناگون آنها، كاربرد داده يازهاين

در  يهمنقش م ت،پردازش اطالعا يها ستميو پردازش آنها با استفاده از نرم افزارها و س يا ماهواره

 دارد. نيمنابع محدود سرزم داريو پا نهيبه تيريمد

و  عيوس ديد نيچون تام يمنحصر بفرد يها يژگيبا توجه به و يا سنجش از دور ماهواره يها ستميس

در سطح  ها، دهيپد تيجهت ثبت خصوص يسيالكترومغناط فياز منطقه، استفاده از گستره ط كپارچهي

  يمناسب برا يبه ابزار ليها امروزه تبد كه ماهواره يا ه است، به گونهكرد دايپ ياديز يجهان كاربردها

چون آب و خاك، هوا، جنگل،  ينيو منابع سرزم ستيز طيمح داريپا تيريكنترل و مد ش،يو پا يابيارز

 اند. و مراتع شده يمحصوالت كشاورز

 زيآبخ يها به مطالعات حوزهها اقدام  و ماهواره يدورسنج يها ستميبا استفاده از س زيكشور ن محققان
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موجب شده تا  گريبه دست آمده نشان داد كه دخالت انسان قبل از هر عامل د جيكشور كردند كه نتا

 نباشند. يمطلوب تيكشور در وضع زيآبر يها حوضه

 يقاتيو تحق يتخصص نهيزم سنا،يوگو با ا مدرس در گفت تياستاد دانشگاه ترب ،يصادق درضايحم ديس دكتر

مطالعات با توجه به مشكالت حاكم بر  نيعنوان كرد و افزود: ما در ا يزداريآبخ ،يعيطب يا در منابعخود ر

احصا  دهد، يكشور رخ م ستيز طيكه در مح ييها بيها را از لحاظ تخر حوزه نيكشور، ا زيحوزه آبخ

 شود. يكاربرد تا بتواند در بخش اجرا ميرا توسعه داد يها، دانش فن چالش نيو متناسب با ا ميكرد

 نيكشور عنوان كرد و ادامه داد: در ا زيآبخ يها اطلس سالمت حوزه هيمطالعات را ته نيا  نمونه يو

 نيو در ا ميكشور را مورد مطالعه قرار داد يها از استان يبرخ زيآبخ يها حوزه يكنون تيپروژه، وضع

 قرار دارند. يتيدر چه وضع مياطلس اعالم كرد

 زيآبخ يها سالمت حوزه تيكننده وضع نييتع يها علت ز،يآبر يها حوضه يو مكان يزمان عيتوز يصادق

 نيموضوعات مورد مطالعه در ا گريها را از د استان نيا زيآبخ يها حوزه تيبهبود وضع يها و ارائه راه حل

 نياو  شود يشامل نم اكشور ر يزداريآبخ يها مطالعه كل حوزه نيپروژه نام برد و خاطر نشان كرد: ا

 .رود يمطالعات به شمار م نيا ياز خالها يكي

 يبرا يو اساس نيادينقشه بن كيطرح  نيآنكه ا رغم يمدرس افزود: عل تيدانشگاه ترب يعلم اتيه عضو

 ينشده، در حال هيكشور ته زيسالمت آبخ يهنوز اطلس مل رود، يكشور به شمار م يزداريجامع آبخ تيريمد

 .ردياستفاده قرار گ موردكشور  زيمنابع آبخ تيريمد يابزار جامع برا كيان به عنو تواند ياطلس م نيكه ا

بد تا  طيمطالعات انجام شده است، دامنه سالمت آنها از شرا نيكه ا ييها استان ياضافه كرد: برا يو

را  ينامساعد طيبرخوردار هستند، شرا يسالمت بدتر تيكه از وضع ييسالمت خوب بوده است. هر جا

 .دهد ينشان م

بوده  يكشور عوامل انسان زيآبخ يها عدم سالمت حوزه لياز دال يا خاطر نشان كرد: بخش عمده يصادق
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 يها سالمت حوزه ميتوان يم م،يقرار ده تيريرا تحت مد يعامل مداخالت انسان مياست و اگر قادر باش

 .ميكشور را ارتقا ده زيآبخ

ها  حوزه نيرا از ا يكشور قادر خواهد بود كه خدمات بهتر ز،يسالمت حوزه آبخ يدر صورت ارتقا يو گفته  به

 و كشور خواهد بود. يمل تيامن تيو در نها يسالمت باالتر جامعه انسان يامر به معنا نيكند و ا افتيدر

و مازندران مورد  زدي يها استان زيپروژه حوزه آبخ نيدر ا نكهيا انيمدرس با ب تياستاد دانشگاه ترب نيا

رود  كياست كه  يكيزيف تيمحدود يبه معنا يزداريداد: حوضه آبر حير گرفته است، توضمطالعه قرا

 شده را خارج كند. افتيآب در  ،يكند و از نقطه خروج افتيآب را در تواند يم

هزار هكتار  100انجام شده كه شامل  شكوهيپ زيدر حوزه آبخ يپروژه مطالعات نياضافه كرد: در ا يو

آن  جيكه نتا ميكرد ييرا اجرا ياستان مازندران مطالعات متنوع يزداريحوزه آبخ نيو در چند شود يم

 است. يياجرا يها قابل كاربرد در حوزه

مختلف كسب شده كه  يها ما از بخش يها مطالعات، گفت: منابع داده نيا يها در خصوص منابع داده يصادق

 بوده است. ييصحرا يدهاياز مطالعات و بازدآن  گريو ماهواره و بخش د يدورسنج ستمياز آنها از س يبخش

 دانست. قاتيتحق نيمنابع مورد استفاده در ا گريرا از د زيرو در رو با افراد مرتبط با حوضه آبر يها مصاحبه يو

 م،ياقل رييتغ ايموثر بوده  يعوامل انسان شتريب زيآبر يها حوضه بيسوال كه در تخر نيدر پاسخ به ا يو

حساس و آماده  يا مجموعه يمعنا كه وقت نياست؛ به ا "يا ماشه"عامل به اصطالح  كي مياقل رييگفت: تغ

 يرا برا طيسرعت شرا به تواند يم يگريد امديهر پ ايو  مياقل ريياست كه تغ يعيطب شود، يم بيتخر

 قرار دارد. تيوضع نيكشور در ا زيآبخ يها حاكم بر حوزه طيفراهم كند و شرا تر يجد بيتخر

همانند  يا متزلزل قرار دارند و وجود هر گونه عامل ماشه طيشرا كيها در  حوضه نيه كرد: ااضاف يو

 قرار دهد. يبينامناسب و تخر طيها را در شرا آن تواند يم مياقل رييتغ
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 زيحوضه آبر يا رهيفقط به صورت جز ز،يآبر يحوضه ها ريتوان بدون توجه به سا ينم

 26/05/1401روزنامه رسالت مورخ  – ايناهموار اح ريمس؛ را نجات داد هياروم اچهيدر

 

در معرض  ايكه خشك شده و  يا اچهيدر ست،ين هياروم هاچيدر ياز روند بهبود يروزها خبر نيا

تعداد  م؛يرا به نظاره نشسته ا يآب يكه لحظه به لحظه جان دادن پهنه ا ميستياست و فقط ما ن دنيخشك

 دارند. هياروم اچهيبه در هيشب يتيمشابه وضع يها ستمياز اكوس ياديز

در معرض  ايكه خشك شده و  يا اچهيدر ست،ين هياروم اچهيدر ياز روند بهبود يروزها خبر نيا

تعداد  م؛يرا به نظاره نشسته ا يآب يكه لحظه به لحظه جان دادن پهنه ا ميستياست و فقط ما ن دنيخشك

آب  تيريمد زانيراز برنامه  يدارند. بعض هياروم اچهيبه در هيشب يتيمشابه وضع يها ستمياز اكوس ياديز

 يها عمل كرد و برخ از مجموعه درس آموخته يريگ و با بهره يتجارب جهان يبرمبنا ديبا نديگو يم

 اچهيدر يايكه اح حيتوض نيدهند، با ا يم شنهاديرا پ يحكمران يو الگوها يهم اصالح ساختار گريد

 دارد. رارو ناهموار ق يطوالن يريو هنوز در آغاز مس ستين يكار ساده ا هياروم

گوناگون،  يها فياز ط يو انتشار مطالب ير نظرات كارشناسب هيشماره با تك نيدر چند» رسالت روزنامه«

 اچهيدر ياياح تياز وضع يو نه انتزاع يواقع ييها ارائه و دورنما دگاهياز د يچشم انداز متنوع و متوازن

پژوهشگر و كارشناس ارشد منابع آب  ،»يخلق اطيناصر خ«شماره به سراغ  نيكرده و در ا ميترس هياروم

 ديگو يم نانيدارد و با اطم يبرحذر م يرعمليغ يكه مسئوالن را از دادن وعده ها ياسرفته است. كارشن

كند  يم ديتاك اياح ريو ضمن دشوار دانستن مس ستيساله ممكن ن 10تا  5 يدر بازه زمان اچهيدر يايكه اح

 يها حوضه رينسبت به سا يرا نجات داد، ول هياروم زيفقط حوضه آبر ،يا رهيتوان به صورت جز ينم«كه 

 يو ساختار نياديبه شكل بن يراتييساله، تغ 40تا  30 يحداقل در چشم انداز ديتفاوت بود. با يب زيآبر

 »شود. يط يبه درست اچهيدر ينجات بخش نديرقم بخورد تا فرآ
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شود، از نگاه شما چه  يآن ذكر م يهم برا يمختلف ليموفق نبوده و دال هياروم اچهيدر ياياح اتيعمل

 موثر باشد؟ اياح ريتواند در مس يم يعوامل

 هياروم اچهيدر يايفقط مختص به ستاد اح ا،يناموفق بودن اح ييو چرا ليمطرح كرد كه دال ديبا ابتدا

دهد.  يم ليجامعه را تشك يو علم يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيس كرهياز پ يستاد بخش ني. استين

و بدون در نظر  يا رهيتواند به شكل جز يستاد م نيكه ا مييبه صورت منفك بگو ميتوان ينم نيبنابرا

 ديپاسخ پرسش شما، با يشكل ممكن انجام دهد. برا نيگرفتن عوامل مختلف كار خود را به بهتر

همراه است.   يدگيچيبا پ اچهيدر يايارائه كنم تا بهتر مشخص شود كه چقدر مسئله آب و اح يا خچهيتار

خود را با طرح  ديشد خالفتم ست،يز طيوقت سازمان حفاظت مح سيئابتكار، ر يمرحوم تق 1358سال 

عنوان كرد.  يستيز طيبزرگ مح عهيپروژه را ضا نياعالم و ا هياروم اچهيگذر در انيپل م ايآزادراه و 

در دستور كار قرار گرفت؛ هزاران تن خاك را  كبارهيكه به  ييطرح ها يهم سوا يليپس از جنگ تحم

پس از گذشت  نكهيناموفق بودند. تا ا هگذر را احداث كنند ك انيتا پل م ندختير اچهيدر كف در

مسئله هشدار دادند، اما سرانجام به  نيمتخصصان كه خطر را احساس كردند نسبت به ا يچندسال، برخ

 يبردار به بهره 1387شد و در آبان ماه سال  ساخته هياروم ◌ٴ اچهيدر يپل بر رو نيمخالفت ها ا يرغم تمام

 ليها آغاز و بدون توجه به پتانس ياز سدساز يگسترده ا جمح زين 1384تا 1374 يسال ها ني. بديرس

 هياروم اچهيكه بر سر راه در ميدار هياروم زيسد در حوضه آبر 34كرد. ما  دايادامه پ هياروم زيحوضه آبر

قاعده در  يورت بهم به ص يكشاورز يكرده اند. از طرف جاديمانع ا كيبه تراز اكولوژ دنيرس يبرا

ممكن  يگذشته به سادگ ياصالح خطاها نياست، بنابرا افتهيتوسعه  هياروم زيآبر ضهو حو اچهياطراف در

 امكان تحقق ندارد.    يهم به سادگ دهايو وعده و وع ستين

ستاد  يدر قالب طرح ها هياروم اچهيوعده داد كه در ستيز طيوقت سازمان مح سيرئ ،يكالنتر يسيع

وعده  نيكه ا دينيب يرسد، اما اكنون م يخود م كيسال به تراز اكولوژ10، ظرف مدت 1394سال از اياح
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 ديبا ياسيس شيبا هر گرا يهر دولت ست،يدولت ن كيخواست  اچهيدر يايمحقق نشده است. معتقدم اح

كشور  يادو اقتص يو اجتماع يقانون يساختارها ديبا رانيا يا روزهيف نينگ تيبهبود وضع يبداند كه برا

 نيچن ديو دولت نبا ستين ريشود، امكانپذ يم اياح اچهيدر 1405تا سال  نديبگو نكهيكند. ا رييتغ

در زمره مسائل  هياروم اچهيدر سئلهوجود ندارد. م ايامكان اح يبازه زمان نيرا بدهد چون در ا ييها وعده

ارتباط  يو اجتماع ياسيس يهادهادر ن يماتيبا اخذ تصم  يدگيچيپ نيا تيرياست و مد دهيچيو پ ميبدخ

 دارد. 

 

 موثر باشد؟ اياح ريتواند در مس يم هياروم اچهيدر يايساختار ستاد اح رييتغ ايآ 

به  يغرب جانيدهد. متاسفانه استاندار آذربا ينم رييرا تغ يزيچ ه،ياروم اچهيدر يايساختار ستاد اح رييتغ

ستاد حضور دارد. حال  نيدر ا زين يشرق جانير آذرباشده و استاندا يستاد معرف نيا ديجد ريعنوان دب

به  خواهد يچطور م ا،ياح دبه عنوان نهاد مسئول در رون يغرب جانيكه استاندار آذربا نجاستيپرسش ا

و  ستيز طيسازمان برنامه و بودجه و حفاظت مح يكشور، صمت و رئوسا ،يجهاد كشاورز رو،ين يوزرا

 جاديا انيم نيدر ا يدستان دستور بدهد. مسلم است كه تعارض منافعو كر يشرق جانياستانداران آذربا

حال  نيكه در ع ستيز طيسازمان حفاظت از مح سيبه رئ ديبا ريخط تيمسئول نيا ديترد يشود. ب يم

 شد.  ياست، واگذار م زين يجمهور سيمعاون رئ

استان كردستان حوضه  از ييو بخش ها يو غرب يشرق جانيآذربا ياست كه استان ها نيا يبعد نكته

 ميحوضه تحت الشعاع رژ نينفر در ا ونيليم 15تا  14به  كيدهند و نزد يم ليرا تشك هياروم زيآبر

گذارند.  يم ريتاث هياروم اچهيدر يايبر اح ميرمستقيو غ ميبه طور مستق يقرار دارند و به نوع كيدرولوژيه

 يا رهيتوان به صورت جز ينمكه  ليدل نيد؛ به اكن يرا حل نم يساختار ستاد مشكل خاص رييتغ نيبنابرا

بختگان و  شان،يپر اچهيازجمله در ز،يآبر يحوضه ها رينسبت به سا يرا نجات داد، ول زيحوضه آبر كي
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وجود دارد،  يآب و خاك و كشاورز يدر حكمران يكه به طوركل ياز مشكالت ياريرود و بس ندهيزا

رقم  يو ساختار نياديبه شكل بن يراتييساله، تغ 40تا  30 يزحداقل در چشم اندا ديتفاوت بود. با يب

غلط  يها دگاهياصالح د رات،ييتغ نيشود. از جمله ا يط يبه درست اچهيدر ينجات بخش نديبخورد تا فرآ

 يها ليبا پتانس يو فن ياز نظر علم ياست كه تناسب يطيتحت هر شرا ييمواد غذا نيو تام ييغذا تيامن

كشت در  يالگو راتييكشور به لحاظ مصرف و تغ يباالدست نيدر ساختار و قوان ديباكشور ندارد.  يآب

كه متاسفانه هنوز  يمياقل يها يمانند دگرگون يمهم ارياعمال كرد و عامل بس يراتييتغ زين رانيتمام نقاط ا

 ينف كرهيو پ يمورد توجه باشد. در بخش تخصص ديكه با ينگرفته اند، درحال يمسئوالن آن را جد

و  نيشود اما مسئول يگرفته م يجد بايو تقر رديگ يقرار م ليو تحل هيمسئله مورد تجز نيكشور ا

از  هياروم زيو حوضه آبر اچهيكه در يتوجه اند، درصورت يب يمياقل راتييهنوز نسبت به تغ رانيگ ميتصم

 . ستيمسائل منفك ن نيا

 

برخالف «از آن است كه  يحاك 98خرداد 19در  يجمهور استير كياستراتژ يها يگزارش مركز بررس

آب به  صيكاهش تخص يما به ازا نهيبر پرداخت هز يمبن ه،ياروم اچهيدر يايمصوبه اح نيهشتم ديتأك

به  ايستاد اح احترام عدم«نيهمچن» برداران نبوده است. دنبال جبران خسارت بهره به ايكشاورزان، ستاد اح

هرج  شيبه افزا هياروم اچهيبه در صيو تخص يكشاورز حقوق آب و جلب توافق در كاهش مصرف آب

 مسائل توجه كند؟ نيبه ا هياروم ياياح ريدر مس ديكه دولت با ديكن ي، فكر م»و مرج دامن زده است

 نهيموافقم. اما با پرداخت هز يجمهور استير كياستراتژ يها يدر مجموع با نقطه نظر مركز بررس دينيبب

مصرف كنندگان را از  يآنكه وقت ليبه دل ستم،يبه كشاورزان موافق ن آب صيكاهش تخص يما به ازا

 رييكشت تغ يالگوها د،يكن يم تيهدا شتريبه سمت مصرف ب يكالن مملكت يها استينقطه نظر س

 يانگور بوده و به طور سنت ديقطب تول ،يشرق جانياستان آذربا ژهيبه و هياروم اچهيكند. اطراف در ينم
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ندارد، اما در حال  ياديكه مصرف آب ز يشود؛ محصول يكشت انجام م نياچند صدسال است كه 

چه  ادند صيبا تخص نيمحصول باالست. بنابرا نيو مصرف آب ا افتهيگسترش  بيحاضر باغات س

 شود؟  يحل م يا مسئله

د خواهن يمسئوالن م اي نيندارد، بنابرا يكشاورز تيوجود دارد، قابل زيحوضه آبر نيكه در ا يآب حجم

 گريتا چند سال د تيدر نها يهستند. كشاورز هياروم اچهينجات در يدر پ ايرا نجات دهند و  يكشاورز

ها را در كنار  بيكه چطور س مينيب يو خبرها م ريو در تصاو ستيسودآور است اما بعضا سودآور هم ن

، پروانه ده ها هزار حلقه چاه ده ها سال يط رويوزارت ن نكهيكنند. باتوجه به ا يم رهاها  ابانيجاده  ها و ب

 يواقع يمشكل به معنا نيدانم ا يم ديمشكل را حل كند كه بع ،ييضمن پاسخگو ديرا صادر كرده با

 حل شود.  يگريد زيحوضه آبر چيكه در ه هياروم اچهيدر زيكلمه نه در حوضه آبر

است. اگر  يطيمح ستيزپهنه  كي اچهيدر نيمهم است، چون ا هياروم اچهيدر يايكه اح دينكن فراموش

رود و مشكل  يخود نرسد، دودش به چشم همه م يكيبه آن تراز اكولوژ يطيمح ستيپهنه ز كي

مسئله موافقم  نيبا ا ني. بنابرارديگ يم مختلف را دربر يشهرها ،ينمك يزگردهايآن هم از نوع ر زگرد؛ير

در مصارف و  ياساس راتييدم، تغتر اشاره كر شيكند، اما همانطور كه پ رييمصرف تغ يالگو ديكه با

كشت  يدر الگو ينياديبن راتييتغ ديشود و با يمحدود نم هياروم زيكشت، فقط به حوضه آبر يالگوها

قرار  ليو تحل هيمورد تجز يمسئله به صورت مل نيا يكشور اعمال شود. وقت زيآبر يتمام حوضه ها يبرا

 يها رساختيگذارد. البته ز يهم م هيمچون اروممختلف؛ ه زيآبر يخودش را بر حوضه ها ريتاث رد،يگ

 يو حت ميو چه نكار ميچه بكار ميدان يوجود ندارد و ما نم ينيچن نيا راتييتغ يبرا يو فن يو علم يقانون

 تيحاصل نشده است. عدم شفاف يتوافق يو جهاد كشاورز رويوزارت ن نيهم ب يآب مصرف زانيبر سر م

تناقضات و  نيرا توسعه دهد و همچن يخواهد كشاورز يم زانيم تا چه نكهيا يراب يجهاد كشاورز

مشكالت  نياز بزرگتر يو جهاد كشاورز رويوزارت ن نيموجود ب يو فن ياقتصاد ،ياسيس يها چالش
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هنوز   نكهيباتوجه به ا د،يكار آ يكه رو يبيبا هر ترك يياياست. هر ستاد اح هياروم اچهيدر يايستاد اح

 رسد.   ينم جهيها را حل كند، به نت قضو تنا مشكالت نينتوانسته ا

 

 ،يبخش انيم يها يبه موقع و همكار يوعده دادند كه با بودجه ده هياروم اچهيدر يايمسئوالن ستاد اح 

ارائه  يگانه ا نوزده يها مسئله، طرح نيتحقق ا يو برا گردانند يباز م كيرا به تراز اكولوژ اچهيتراز در

عنوان برآورده نشده است،  چيه هب ايشد، اما وعده ستاد اح نهيهز يكالن يدجه هااساس بو نيدادند و برا

 است؟ يشدن اياح هياروم اچهياساسا در ايآ

 يها رساختيبدون در نظر گرفتن ز ز،يگزاف ن يها نهيبا صرف هز يحت يطيشرا چيتحت ه ديترد يب

آب شرب  نيو صنعت و تام يورزدر نوع نگرش نسبت به مصارف كشا نياديبن راتييو تغ يو فن يعلم

 شود. يحل نم يزيچ

است، به  دهيفا يبازهم ب د،يكن نهيهم هز گريتومان د ارديليتومان اگر هزاران م ارديليهزار م 11 يبه جا 

 يالگو ياساس راتييدر مورد تغ نيو منتقد نيمتخصص يبه پرسش ها يحيكه هنوز پاسخ صر ليدل نيا

ندارند و  ييكارآ گرياز سدها د ياديداده نشده است. تعداد ز هياروم اچهيكشت و روند ورود آب به در

و  يجهاد كشاورز انيآب و خاك م يها استي. تناقض سرنديگ يرا م هياروم اچهيورود آب به در يجلو

به  يمشاركت تيريو عدم اعتقاد به مد هياروم زيدر حوضه آبر نفعانيندادن به نقش ذ تيو اهم رويوزارت ن

دست، موجب شده تا  نياز ا يدر مورد كنترل مصارف و موارد يريگ ميتصم يبرا يو عمل يعواق يمعنا

به حدود  كيبه تراز اكولوژ دنيرس يبرا اچهيدر نيبرسد. در حال حاضر ا يبه نقطه كنون هياروم اچهيدر

 ارديليم 2,7تا  2,5 انهيسال مياگر بتوان يمتر. حت 1274 يعنيدارد؛  ازيمترمكعب آب ن ارديليم 15,7و  15,6

را كنترل كرده و آب از پشت  يمردم كشاورز نكهيبا فرض ا م،يوارد كن اچهيدر نيمترمكعب آب را به ا

سد و شبكه  ياديعلت كه تعداد ز ني. به استين ريامكان پذ يبه راحت ايسدها وارد شود، بازهم مسئله اح
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هم  رمجازيغ يادر كرده اند و متاسفانه چاه هاده ها هزار حلقه چاه پروانه ص يشده و برا جاديانتقال آب ا

بر  يبازهم ضربه مضاعف يول ستيمجاز ن يبا حجم چاه ها سهيآنها قابل مقا ياگرچه حجم بهره بردار

 يايبازهم اح گريتومان د ارديليكرده اند. معتقدم با صرف هزاران م اردو هياروم اچهيدر فينح كرهيپ

آب شرب و ده ها مسئله  نيكشاورزان و تام يرا برا يما حق راياست زمشكل  اريبس يفعل طيبا شرا اچهيدر

مصارف را به شدت كاهش  نيا ميخواه يآل هم، چگونه م دهيا طيدر شرا يحت م،يكرده ا جاديا گريد

 اجازه بدهد.  يمياقل راتييتازه اگر تغ م؛يباش هياروم اچهيدر يايساله در انتظار اح 10 يپروسه ا يو ط ميده

 

 نيكه ا يپروژه انتقال زاب تمركز شده، درحال رينظ يسازه ا يبر طرح ها اچهيدر ياياح انيدر جرچرا  

 يبلكه انتقال آب به نابود ست،ين هياز كارشناسان نه تنها نسخه نجات بخش اروم ياريرودخانه به زعم بس

 ه،ياروم زيكه مشكل حوضه آبر يدرحال گريخواهد شد. از طرف د يرودخانه منته نيا ستمياكوس

موضوع ندارند و صرفا انتقال آب زاب را گرهگشا  نيبه ا يها توجه يلياست، خ هيرو يب يكشاورز

  ست؟يشما چ يكنند، نظر كارشناس يم فيتوص

 يادعا م روي. وزارت نستين هياروم زيدارد كه متاسفانه فقط خاص حوضه آبر يحق آبه ا هياروم اچهيدر

 صياست و سپس تخص يطيمح ستيز يحق آبه ها نيشرب و بعد تام آب نيتام تشياولو نيكند كه اول

 شورآب ك يحكمران خيدر تار يبيترت نيگاه چن چيو صنعت قائل است. اما ه يكشاورز يبرا ييها

قرار  تيو صنعت در اولو يبالفاصله كشاورز يبوده ول تينشده، اگرچه همواره شرب در اولو تيرعا

 همواره مغفول مانده اند. يطيمح ستيز يگرفته و حق آبه ها

 يحوضه ها ريمنفك از سا هياروم اچهيدر زيآب در حوضه آبر يو حكمران تيريمد ميگو يم يوقت 

منظورم  قايدارد، دق ازيكشور ن يريگ ميو تصم يفكر يدر ساختارها نياديبن راتييو به تغ ستين زيآبر

از  يكوچك شآبِ بخ نيكه نسبت به تام كنم ديتاك دياست. در رابطه با اصل پرسش شما با يمسائل نيچن
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 زيحوضه آبر يشرق ياز سرشاخه ها يكيرودخانه  نيرودخانه زاب انتقاد دارم. ا قياز طر هياروم اچهيدر

است كه  ريزاب صغ ياز سرشاخه ها يكيو  رديگ يدجله است و از ارتفاعات غرب الوند سرچشمه م

و انتقال آب آن به سد  زاباز  يمتاسفانه بهره بردارشود.  يكردستان عراق م ميوارد سد دوكان در اقل

 يكيتيدروپوليرا از نقطه نظر ه يا دهيمسائل عد ،ينيرزميتونل ز لومتريك 36و بعد انتقال  بيس يكان

در فرات و دجله با  ميبه طور مستق يمشترك زيما حوضه آبر ديدان يبوجود آورده است. همانطور كه م

مسئله  ني. اميمشترك در منطقه زاب دار زيآبرحوضه  كي ميق به طور مستقو فقط با عرا ميندار هيترك

كردستان عراق دچار مشكل باشد  ميسد دوكان در اقل قيو برق از طر يآب كشاورز نيباعث شده كه تام

 هيقرار داده و آن را عل يو بهانه ا زيمتر مكعب را دستاو ونيليم 600و  550 نيو متاسفانه دولت عراق هم ا

پروژه گاپ در حوضه  ميعظ يعراق سدها بياما به هر ترت م،يمقصر بوده ا اكند. البته م ياستفاده م ما

 نيا يزند كنار گذاشته و بر رو يمترمكعب م ارديليرا كه سر به ده ها م هيدجله و فرات توسط ترك زيآبر

مسئله در  نيخره اباال يكار اشتباه است ول نيمترمكعب تمركز كرده است. اگرچه ا ونيليچند صد م

منطقه مبدا را از نظر  ميخواه ياست كه ما م نيبوده، حال پرسش ا نيمشكل آفر كيتيدروپليحوضه ه

و  يو علم يكار از نظر فن نيا ابد؟ينجات  هياروم اچهيتا در ميدچار مشكل كن يطيمح ستيز

رودخانه زاب  قيز طرا هياروم اچهياز در يآب بخش كوچك نيتام ني. بنابراستيدرست ن يطيمح ستيز

 نيبا ا هياروم اچهيدانم، ضمن آنكه مشكل در يخطا م اريبس يكيتيدروپليو ه يطيمح ستيز ليرا به دو دل

موثر بدانند اما  انيجر نيرا در ا يو خشكسال يمياقل راتييها تغ يشود. ممكن است بعض يمسائل حل نم

 يسالها به طور متوال يدانند كه در برخ ياند م فعال هياروم زيكه در حوضه آبر ي. متخصصانستين نگونهيا

 250در حدود  يزيما چ يكه متوسط درازمدت بارش ها يدرحال م،يداشت يمتر بارندگ يليم 500تا  450

 ييدر سال ها يكرده است. به هر رو دايرقم كاهش پ نيا رياخ يها يمتر است كه البته با خشكسال يليم

ما را دچار مشكل  نيو ا مياستفاده كن ليپتانس نياز ا ميبازهم نتوانست ،ميداشت يمتر بارندگ يليم 500كه 
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كه  يشود. ارس يرود ارس صحبت م قياز طر يطيمح ستيحق آبه ز نياوقات از تام يكند. گاه يم

 كنند.  يمسائل توجه نم نيخودش تحت الشعاع پروژه داپ است. متاسفانه حكمرانان آب كشور اصال به ا

 

 دانند، شما چطور؟ يم ايرا به مفهوم اح كيبه تراز اكولوژ هياروم اچهيدر نديها رس يليخ 

 يبه معنا اياز اح ميتوان يم يما موقع نكه،يا لي. به دلستين اياح يبه معنا كيبه تراز اكولوژ دنيررسيخ

در  را يگسترده نباشد. مثال يليخ كيدر تراز اكولوژ يو تحول رييكه هرگونه تغ ميكلمه صحبت كن يواقع

 طيچندان با شرا يكيدروژئولوژيو ه يكيدرولوژيكنم كه ممكن است از نقطه نظر ه يمطرح م نجايا

وان در  اچهيو در هياروم اچهيدر اني. فاصله مستياز لطف ن يمنطبق نباشد، اما ذكر آن خال هياروم اچهيدر

 گريكديدو نقطه با  يسشنا نيزم طيو شرا كسانيمساحت هر دو  باياست. تقر لومتريك 150 هيكشور ترك

قسمت  نيتر قيعم تيمتفاوت است و در نها هيومآن منطقه با ار يماتولوژيكروكليم طيكند. شرا يفرق م

 يگونه مشكل چيمتر است. وان ه 176وان  اچهيقسمت در نيتر قيمتر است، اما عم 17 -16 هياروم اچهيدر

دارد، اما همانند ما  هياروم اچهينسبت به در يبهتر يآب ليپتانس نكهيندارد و با ا يكياز لحاظ تراز اكولوژ

 يمانع ورود آب ها يحفر ده ها هزار حلقه چاه اقدام نكرده و با سدساز ينسبت به صدور مجوز برا

 تيريو مد يدو نگرش در حكمران نيكه تفاوت ب دينيب يم نينشده اند. بنابرا اچهيبه درون در يسطح

ما به فاصله  زيبه وسعت حوضه آبر هيشب يدر وسعت اچهيدر كيد. شو يم يراتييمنابع آب باعث چه تغ

شده  ليتبد هيدر شرق ترك ياز مراكز مهم گردشگر يكيپرآب و زنده است و به  ه،ياروم اچهياز در يكم

 است.  يمتاسفانه در حال نابود يگريو د

 

 دياسات يت مشترك با تمامگفت و گو به صور انيرا در پا يپرسش ه،ياروم اچهيپرونده در يريگيما در پ 

تواند  يم زانيمثل پارلمان آب تا چه م ييها دهيا نكهيا م؛يگذار يم انيو صاحب نظران در م يدانشگاه
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 ساختار موجود عمل كند؟ ليبه عنوان بد

حوزه  عتايمهم در حل معضل عرصه آب كشور است كه طب ياز راهكارها يكيآمدن پارلمان آب  بوجود

 ستين يپارلمان آب، اقدام جاديشود. لذا ا يو مصارف آب را هم شامل م ستيز طيمح ،يكشاورز يها

تمام  قوقحق و ح تيكه اعمال قانون جامع با رعا يها امكان تحقق داشته باشد. مادام يزود نيكه به ا

 ينشود و تا هنگام جاديمنابع آب ا وستهيپ تيريمد يآب و به عبارت يو حكمران تيريو كنترل مد نفعانيذ

و ساختارها  نيدر قوان يمهم يو دگرگون رديرا نپذ نياديبن راتييكشور ما تغ ياسيس -ياقتصاد يكه الگو

نخواهد شد و  ليشود. پارلمان آب خلق الساعه تشك يپارلمان آب فراهم نم ليتشك يبرا نهيرخ ندهد، زم

پارلمان  جاديكه ا ديباشدر نظر داشته  ييشود. از سو يكه مطرح كردم حاصل م يطيبا در نظر گرفتن شرا

پارلمان آب  ليتشك ياكنون، برا يتوانست مشكل گشا باشد ول ياست و وجود آن م يضرور اريآب بس

 شده است. ريد هياروم اچهيباهدف حل معضل در
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - دهد؟ يرا نم رانيدر افغانستان حقآبه ا يحكومت چيه چرا

26/05/1401 

 

و  رانيا اني. اختالف مستيو دوره حكومت طالبان ن روزيموضوع امروز و د رمندياز رود ه رانيا حقآبه

گفت همواره  توان يبوده و به جرات م زين يو حامد كرزا ياشرف غن يها افغانستان بر سر حقابه در دولت

 گرفته شده است. دهيطرف افغان ناد ياز سو

 ديجد يها استيرا بپردازد اتخاذ س رانيحقآبه ا ستيحاضر ن زيطالبان ن نكهيبا توجه به ا يفعل طيشرا در

فشار، حكومت  يتا بتوان با استفاده از اهرم ها رديمربوطه در كشورمان قرار گ يدر دستور كار نهادها ديبا

 كرد. نيمابيمعاهدات ف يدر افغانستان را وادار به اجرا يفعل

پور  ميرح ميدانشگاه و ابراه كيتيراد استاد ژئوپل يبا حضور عبدالرضا فرج يدر نشست سنايا يخبرگزار

  و افغانستان در موضوعات حقآبه، رانيا يموارد اختالف يامور خارجه به بررس ريمعاون سابق وز

 پرداخته است. نيمهاجر تيو وضع يمرز يها يريدرگ

طالبان در عمل به  يامور خارجه درخصوص مساله حقآبه و بدعهد ريپور معاون سابق وز ميرح ميابراه

آب مردم را گردن  نيخودمان در تام يعرضگ يب ديكنم ما نبا يو افغانستان گفت: فكر م رانيمعاهده ا

و  يحامد كرزا شيار در مرز جلسه داشتم، پب نيداشتم چند تيكه مسئول ي. بنده در زمانمياندازيب يخارج

مساله فقط  نيكه ا ميبگو دينشد. با يريگيپ تيانجام شد اما در نها يرفتم مالقات متعدد ياشرف غن

كه قبل از انقالب انجام شد  يمساله مربوط به افغانستان است. دو كار خوب ستيمتعلق به دوره طالبان ن

بودند. حقآبه ما حدود  يكه هر دو عال دبو 1351در سال  دايهو-قيشف يگريبود و د 1975قرارداد  يكي

 وارد كشور شود. ديمتر مكعب در سال است كه با ونيليم 720

 دانشگاه كيتيراد استاد ژئوپل يامور خارجه و عبدالرضا فرج ريپور معاون سابق وز ميرح ميابراه
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آب   يدب ديگو يم رانيابراز داشت كه ا نهيزم نيدر هم زيدانشگاه ن كيتيراد استاد ژئوپل يفرج عبدالرضا

 يرسد، اما طالبان م يگذرد و به هامون م ياز رودخانه م هيكه در ثان يآب زانيم يعني د،يرا حساب كن

 يالبيس شتريدهند ب يهم م يآب زانيآن م نيبنابرا ميكه به شما بده ميآب را تعهد دار زانيفالن  م ديگو

 توانند استفاده كنند. ين نماست كه خودشا ياست و همان آب

 ريغ  ،يكار عمد كي  نرسد، رانيكه به ا نيا يكردن آب به سمت شوره زار برا زيطالبان در سرر اقدام

 منصفانه است ريو غ يگيهمسا

 يبر سد كجك يكار آمدند راه فرع يكه طالبان رو يكشورمان ادامه داد: اما از زمان نيشيپ پلماتيد نيا

 ياستان است برا كيشود به شوره زار برود كه خودش به اندازه  يم زيآب سر ر يتكردند كه وق جاديا

 منصفانه است. ريو غ يگيهمسا ريغ ،يكار عمد كيمساله  نيكه به ما نرسد، ا نيا

بود  نيطالبان ا يبه افغانستان رفت. از خوش شانس روين ريمساله شده است و وز نيا ريگيپ رانيافزود: ا يو

 يآسا صورت گرفت و آنها دو روز ليس يداشته باشد باران ها روين ريكه قرار بود وز يرهمزمان با سف

 آب را رها كردند.

آب  يو حت ميزد مهيچاه ن م،يدار يحفظ آب مشكالت يما هم برا گريد ياستاد دانشگاه گفت: از سو نيا

مدت  نياما در ا ميديما كشزرنج را  يآب لوله كش نيهمچن م،يده يم ها مهيچاه ن مين نيزاهدان را از ا

خودشان را هم قطع  يهالبلكه آب ا ديياين رانيعمل كردند كه نه تنها آب به سمت ا يطالبان به گونه ا

انجام شد و هر بار ابراز  ييوگوها بار گفت نيما است. چند يپلماسيمسائل ضعف د نيكردند. به نظرم ا

 عمل نكردند. شانيا آنها به حرف هاكند ام يم نيكردند كه طالبان آب را تام يدواريام

اكنون از نظر  ميدرد افغان ها را درك كن ديكرد: ما هم با انيب نيكشورمان همچن نيشيپ پلماتيد نيا

 ياديز يها يشاهد خشكسال ريسال اخ 30كند. در  يو انعقاد معاهده فرق م 51با سال  طيشرا يمياقل

 نياز ا يشود. البته جدا يم رمنديوارد ه يتركم شده و آب كم شي. آب هندوكش و برف هاميبود
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گرفتند كه  ادي يو غن يهستند. آنها از كرزا يگريد يرسد طالبان به دنبال خواسته ها يمسائل به نظر م

 نيداد و ما بهتر يآب م رانيها به ا يكار آمد بهتر از قبل يرو شيسال پ 18كه  يچه كار كنند، طالبان

پا را فراتر  يرا به كار بردند و حت يرزاو ك يا اكنون طالبان تجربه اشرف غن. امميرا داشت يريدوره آب گ

 گذاشتند و آب را وارد شوره زار كردند.

 يكه  آن زمان با كرزا يدر مالقات ميداشت رانيدر ا يافغانستان ونيليم 3شد: ما  ادآوريپور در ادامه  ميرح

تواند  يمساله م ني. اديخند د،يبشكه آب به ما ده كيهر نفر از شهروندان خودتان  يداشتم گفت به ازا

 ما باشد.  يبه عنوان اهرم برا

هم  هياست، ترك يهر كشور يبرا شتريمنافع ب جادياهرم ها و ا يريبه كار گ يكرد: جهان واقع حيتصر يو

 كار را كند. نيا دهيكند. افغانستان هم امروز به عقلش رس يكار را م نيا

حقابه انگار  يهم به ما آب ندادند در بحث رهاساز يو غن يكرزا يشده و حت يموسنا رانيندادن به ا آب

 بدهند رانيشان را به ا نياز سرزم يخواهند بخش يم

و  يكرزا يشده و حت يبه نظر ناموس رانيكه آب ندادن به ا نيبر ا ديامور خارجه با تاك ريسابق وز معاون

شان را  نياز سرزم ياست كه تكه ا نيرسد مساله مانند ا يگفت: به نظر م  هم به ما آب ندادند، يغن

متر مكعب  ونيليم 720 ديما با كهاست  نيكنند. بنده استنباطم ا يريگ ازيدر نظر دارند امت  بخواهند بدهند،

محافل  قياز طر ايدو جانبه  ديبا ايما است  يعيشود اگر حق طب ينم البيكه شامل س ميكن افتيرا در

 .ميكنحل  يالملل نيب

 50 يرودخانه ها كشورها ميطبق رژ ست،يمساله هم جوابگو ن نياظهار كرد: ا نهيزم نيراد در ا يفرج

تواند  يدرصد م 50هم قانونا تا  هيمثال ترك يتوانند مصرف كنند، برا يخود را م يها درصد آب رودخانه

 رسد. ينم جهيبه نت يكسهم  يلالمل نيب يو سازمان ها يرودخانه ا ميرژ قيكند. در واقع از طر يسد ساز

  م،يمانند نفت و گاز به عنوان اهرم فشار استفاده كن يگريد يراهكارها قياز طر ديبا نكهيبا اشاره به ا يو
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 ياتيتوافق را هم عمل نيكردند اما معتقدم طالبان ا يبه افغانستان رفت توافق روين ريكه وز رايگفت: اخ

 .ددهن يآب نم يود هستند به راحتخ يها كنند آنها دنبال برنامه ينم

از موضوعات چالش  زيو افغانستان صورت گرفت ن رانيا يكه در گذشته در نقاط مرز ييكش واريد

نشد بلكه  يشياست كه درباره آن نه تنها دور اند يبه گونه ا واريد نيدر روابط دوكشور است. ا زيبرانگ

مرز با  رد يريمورد در گ نيشاهد چند رياخ كرده و در مدت جاديكشور ا تيامن يرا برا يمشكالت

دو جانبه و حل مشكالت موجود در نقاط  يرسد اگر با گفت و گوها ي. به نظر مميطالبان بوده ا يروهاين

كشور خواهد بود و در  تيامن يبرا يديامر تهد نيا رديها اصالحات الزم صورت نگ يكش واريو د يمرز

 ورد.به بار خواهد آ ياديمشكالت ز ندهيآ

 جاديطالبان ا يروهايكشور با ن يمرزبان يروهاين انيم ييها يريبار در نقاط مذكور درگ نيچند تاكنون

را در قبال مرزها در نظر  ييها استيطالبان چه س ديد دينشان نداده است. با يشده اما طالبان واكنش خاص

مربوط به  نيو قوان يمرز يها كلپروت و وافر نسبت به يرسد اطالع كاف يبه نظر م نكهيدارند با توجه به ا

 مرزها ندارند.

انجام شد دولت  يمرز يها يكش واريكه د ياظهار داشت: در زمان نهيزم نيراد در ا يفرج عبدالرضا

در كابل  ديبود كه دولت جد يكار آمده و طالبان سقوط كرده بود، احتماال در زمان كرزا يرو يديجد

و طالبان  ديآ شيپ ياتفاقات نيكردند چن يشد تصور نم دهيكش واريد نيكه ا يحاكم شده بود اما زمان

 شهيرا هم كرد چرا كه هم ندهيسال آ 500حساب  يارض تيتمام يدر راستا ديكه با يبرگردد در حال

 ييها يريتواند به مرور زمان درگ ياشتباه بزرگ اصالح نشود م نياگر ا نيبنابرا  ستند،ين كسانيدولت ها 

 ند.ك جاديرا ا

ارزشش را  يها نهيهز نيدر مرزها اصالح و برطرف شود ا يكش واريد تيكند و وضع نهيهز ديبا رانيا

 شود جاديا يريو درگ اديكه هر روز طالبان ب ستيدارد. به نفع كشور ن
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در مرزها  يكش واريد تيكند و وضع نهيهز ديبا رانيكرد ا دهيدانشگاه ابراز عق كيتياستاد ژئوپل نيا

 يريو درگ اديكه هر روز طالبان ب ستيارزشش را دارد. به نفع نظام ن يها نهيهز نيبرطرف شود ا اصالح و

 شود. جاديا

و  ستنديآگاه ن نديكه بگو نيا ديآ يرسد دستور از كابل م يگفت: به نظر م نهيزم نيراد در ا يفرج

با آب دارند در خصوص  كه در رابطه ي. آن ها همان عملكردستين ياند حرف قابل قبول دهيآموزش ند

 كنند. يدنبال م زيمرزها ن

است در  نيمورد اظهار داشت: مشكل ما ا نيامور خارجه هم در ا ريپور معاون سابق وز ميرح ميابراه

از رفتار  يلي. خرديگ يكار صورت نم  انجام شود، يبه طور مداوم مذاكرات مرز ديمورد مرزها كه با

 .ميداشت ياهات. در گذشته خودمان اشتبميدار يمشكالت نيها هم چن يما با عراق ديطالبان تعجب نكن

رفت از عراق غرامت گرفت اما ما دو هزار هم  تيكو دينيب يافزود: همان طور كه م زيپور ن ميرح

 يرو يكه هر دولت ميطور هست نيا ستميدر س يدر ساختار ماست. به هر حال وقت يعرضگ ي. بمينگرفت

 تلفمخ قيسال سال 43است. در طول  نياش هم هم جهيكند نت يم بيرا تكذ يدولت قبل ديآ يكار م

گرفته شده  يميتصم نيچن يزمان مينفر را مقصر بدان كي ميتوان ينشد، نم نيتام يحاكم شد و مصالح مل

توان به سفر  ياش هم م يخيغلط بوده و اجرا هم غلط انجام شده است. مثال تار ميتصم نيا ريمملكت اس

 كه با آتاترك داشت اشاره كرد. يو بده بستان هيه تركرضاشاه ب

خودمان را با  يعرضگ يب ديطور است ما نبا نيهم زيكرد: در مساله آب ن ديدر ادامه تاك زيپور ن ميرح

 شود. دهيخودمان پوش يها بيو ع مييبگو راهيبد و ب گرانيبه د م،ينشان ده يرونيب يغوغاساالر

كار  نيو قرار نبود ا ميزد مهيكرد: افغان ها معتقدند ما چاه ن انيب نيمچنكشورمان ه نيشيپ پلماتيد نيا

عربستان  ديني. ببنديگو يدرست هم م ميكن نيتام قيطر نيآب شرب زاهدان را از ا ميخواه يانجام شود م

 يما ذوب آهن را به جا قتكند آن و يكن استفاده م نيريچه گونه از آب ش يمياقل طيبا توجه به شرا
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اصفهان آب  م،يرود را خشك كرد ندهيو زا ميكرد جاديدر اصفهان ا ميكن يراه انداز ايكه كنار در نيا

 و بلوچستان است. ستانيكل آب س نيشرب ندارد كوهرنگ مشكل آب دارد. مگر افغانستان مسئول تام

كه  ميكن يرگ مرا بز هيارمنستان و ترك جان،يمشكل با تركمنستان، آذربا يكسريپور ادامه داد: ما  ميرح

 .ميندار يمشكل چيخودمان ه مييبگو

مهاجران از افغانستان  ليشدن س ريجنگ و فقر بوده همواره شاهد سراز ريكه افغانستان درگ ييسال ها يط

به دنبال داشته  رانيا يخاص خود را برا يها نهيمهاجر هز زانيم نيحضور ا عتايكه طب ميبوده ا رانيبه ا

بر  يهمواره سع ميدار بوممرز و  نيكه با مردمان ا ييو قرابت ها يگيهمسا تاسياست. با توجه به س

 نيمردم ا گريكار آمد بار د ياقشار بوده است. از سال گذشته كه طالبان مجددا رو نيا يمهمان نواز

 خود شدند. ارياز د يطعم تلخ آوارگ دنيمجبور به مهاجرت و چش نيسرزم

كار آمدن طالبان به  يبعد از رو نياز مهاجر ياديشده حجم ز كه تاكنون ارائه ييآمارها براساس

اقشار مشخص  نيا يو سامانده تيمهاجرت كرده اند كه هنوز وضع رانيمنطقه از جمله ا يكشورها

 .ستين

: ساختار انقالب، فرهنگ ما و  ديگو يم نهيزم نيامور خارجه در ا ريپور معاون سابق وز ميرح ميابراه

مهاجران به داخل كشور  ميكه اجازه نده ميكه توپ و تانك لب مرز بگذار ستين نهنگويبودن ا يرانيا

 .ندو مهاجران در كل كشور رها شده ا ميهم نكرد يمورد سازمانده نياما در ا نديايب

 رانيافغان كه در ا ونيليم 5 يكرده و برا يراستا گفت: وزارت كشور كار خوب نيراد هم در ا يفرج

شناسه نداشته باشد  يكنند. اگر هر فرد افتيمراجعه كرده و شناسه در 110 سيه به پلهستند اعالم كرد ك

 از كشور خارج شود. ديبا

به كار  ازياستفاده كرد كه ن توان يم رانيدر ا يحضور مهاجران افغانستان تيمعتقد است از ظرف او

 دارد.  يكارشناس
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مهم ما است و عالوه بر فرهنگ و  گانياز همسا يكيباره اظهار كرد: افغانستان  نيدر ا زيپور ن ميرح

در  ديبا يعني مياستفاده نكرد نهيتفوق به نيما بر افغانستان توفق دارد اما از ا يتيترانز تيموقع  اقتصاد،

 استي. معتقدم سميباش اشتهد يدي. راهبرد جدميكن يخودمان نسبت به افغانستان بازنگر يها استيس

 كند. نيرا تام يتواند منافع مل ينم ني. اميتا به حال داشته ا در مورد افغانستان يپاندول

 ياروپا چگونه برا دينيبب نيخاطرنشان كرد: در مساله اوكرا انيكشورمان در پا نيشيپ پلماتيد نيا

 ،يآوارگان سور يدر نظر گرفت در مقابل جلو يو سامانده يبند هيسهم  ،يزيبرنامه ر ينيآوارگان اوكرا

 دادند. تياولو ييرا گرفتند. به آوارگان اروپا يفغانستانا يو حت يعراق
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 – درصدي ميزان ورودي آب به سدهاي كشور 5رشد  در سال آبي جاري رخ داد؛

 29/05/1401خبرگزاري ايرنا مورخ 

 
 20) تا 1400حجم آب ورودي به سدهاي كشور از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه  -ايرنا -تهران

 .درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده است 5مردادماه با رشد 

) گرچه از نظر 1401تا آخر شهريور  1400به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سال آبي جاري (مهرماه 

رود اما بروز پديده مونسان در طي  هاي آبي به شمار مي ا يكي از خشك سال ترين ساله ميزان بارش

 .هاي اخير سبب افزايش اندك ميزان ورودي آب به سدهاي كشور و بهبود بيالن روان آب شد هفته

جديدترين گزارش شركت مديريت منابع آب ايران هم بيانگر آن است كه ميزان ورودي آب به سدهاي 

 .درصدي همراه شده است 5سال آبي جاري با رشد كشور در 

مردادماه ميزان ورودي  20) تا روز 1400به اين ترتيب كه در حالي از ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهر

ميليون متر مكعب شده است كه اين رقم در سال آبي پارسال  70ميليارد و  29آب به سدهاي كشور 

درصدي را  5ميليون متر مكعب بوده كه رشد  20ميليارو و  28) 1400تا آخر شهريور 1399(ابتداي مهر

 .نشان مي دهد

 

https://www.irna.ir/news/84859674/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84859674/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84859674/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/20/3/169862374.jpg?ts=1660979080628
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/20/3/169862374.jpg?ts=1660979080628
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 درصدي خروجي آب از سدهاي كشور باهدف تنظيم آب موردنياز 19كاهش 

) 1400تا آخر شهريور  1399ميزان حجم خروجي آب از سدهاي كشور در سال آبي پارسال (ابتداي مهر 

هاي گسترده برقي در  ي از داليلي بروز خاموشيميليون مترمكعب بود كه اين امر يك 19ميليارد و  33

موقع دولت سيزدهم ميزان خروجي آب از سدها كاهش داده  هاي به تابستان پارسال بود اما امسال با اقدام

 .شد

ميليون  87ميليارد و  26تنها  1401مرداد  20) تا 1400اساس از ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهر  براين

هاي مختلف آب براي  اي خروجي داده شد تا عالوه بر تأمين آب موردنياز بخشمترمكعب آب از سده

 .تأمين برق هم در سدها موجود باشد

 
 درصدي حجم آب موجود در سدها نسبت به پارسال 2كاهش 

درصدي  2حال حجم آب موجود در سدهاي كشور در سال آبي جاري نسبت به پارسال با كاهش  درعين

 .روبرو شده است

ميليارد  21مردادماه در حالي به رقم  20ب موجود در سدهاي كشور از ابتداي سال آبي جاري تا حجم آ

) 1400تا آخر شهريور  1399ميليون مترمكعب رسيده كه اين رقم در سال آبي پارسال (ابتداي مهر  98و 

 .دهد درصدي را نشان مي 2ميليون مترمكعب بوده كه كاهش  32ميليارد و  22

 .درصد گزارش شده است 45مردادماه  20ي سدهاي كشور در سال آبي جاري هم تا درصد پرشدگ
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 29/05/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – خيزي در ايران، علل وقوع و راهكارها سيل

 

 
 

اند و معموال زماني تبديل به خسارت و  تاريخ رخ داده حوادث طبيعي همواره در طول -ايرنا -كرمانشاه 

اي در كوير رخ دهد فاجعه  شوند كه در كنار و محل زندگي انسان رخ دهند. اگر زلزله تلفات انساني مي

تواند  اي نيست، ولي اگر سيالبي در محل زندگي انسان اتفاق بيافتد، مي شود چون جمعيت و سازه نمي

 .تبديل به فاجعه شود

كشور بالخيز دنياست و زلزله، سيل و خشكسالي از مهمترين بالياي رخ داده در تاريخ  10يران در شمار ا

 .ايران هستند

هاي ماقبل تاريخ، مردم جهت دسترسي به سيستم حمل و نقل ارزان و راحت و همچنين داشتن  از زمان

ع و سكونت داشته اند؛ چنانچه ها تجم دسترسي به منابع غذائي و تجارت، در كنار درياها و رودخانه

جمعيت انساني در كنار منابع طبيعي آبي متمركز نبودند، هيچ نگراني از بروز سيل وجود نداشت؛ ولي به 

هاي متعدد و وجود انواع  ها منوط به جاري شدن سيالب هرحال وجود خاك حاصلخيز كنار رودخانه

https://www.irna.ir/news/84856301/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://img9.irna.ir/old/Image/1398/13980115/3679210/N3679210-6961517.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1398/13980115/3679210/N3679210-6961517.jpg
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 .باشد هاي عادي همراه با آن مي رسوب گذاري

شهر و  450درصد از جمعيت ايران در  69نقشه سيل خيزي مخاطرات آبي كشور، محل زندگي بر اساس 

ميليون نفر از جمعيت ايران  56آبادي مناطق مستعد سيل خيزي است. در مجموع حدود  650هشت هزار و 

منتشر شده است، » ارتباطات طبيعت«در نقاط سيل خيز سكونت دارند. يك مطالعه جديد كه در مجله 

ها و بارندگي و همچنين توزيع جمعيت و  هاي جهاني را در مورد خطرات سيل ناشي از دريا، رودخانه ادهد

 23ميليارد نفر يا  1,81كند. اين تحقيق نشان داد كه حدود  برآورد فقر از سوي بانك جهاني بررسي مي

ر (شش اينچ) قرار سانتي مت 15درصد از مردم روي كره زمين به طور مستقيم در معرض سيل بيش از 

 .دارند

پيوندد كه يك سطح پست زمين از آب پر شده باشد، يا در اثر بارش شديد  سيل معموالً زماني بوقوع مي

و افزايش دبي اب رودخانه حجم زيادي ار آب در زماني كوتاه در رودخانه و كانال جاري شود و مقطع 

 .دآن جوابگوي عبور حجم رواناب ايجاد شده را نداشته باش

 :نوع سيل سطحي و رودخانه اي داريم 2به صورت كلي 

دهد كه آب ناشي از بارش باران يا ذوب شدن  سيل سطحي در نواحي مسطح يا پست زماني رخ مي

 .ها با سرعتي بيش از نفوذ يا تشكيل روناب سطحي تأمين شود برف

ارهاي مقطعي در مناطق مرطوب سيل رودخانه اي در تمامي انواع رودها و جويبارها، از كوچكترين جويب

 .دهد هاي جهان رخ مي هاي فصلي در مناطق خشك و بزرگترين رودخانه گرفته تا كانال

 
 :علل اصلي وقوع سيل

تغيير كاربري بستر و حريم رودخانه ها و تجاوز به آن كه عالوه بر شكنندگي بافت  •

هاي  آب ذپذيري موجب ناپايداري آن شده و هم موجب كاهش قدرت و توان نفو خاك، 
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 .مازاد ناشي از بارش به دليل وجود موانع فيزيكي و مستحدثات سر راهي شده است

هاي  از بين بردن و تخريب پوشش گياهي، جنگل ها و مراتع، كه با افزايش غيرمنطقي پهنه •

هاي سبك  ويژه در مناطق داراي خاك تخصيصي به كشاورزي و دامداري متمركز و به

اندازي و  دام ها در جذب، به بر كاهش ظرفيت خاك هاي زياد، كه عالوه  بناپايدار و در شي

هاي آب زيرزميني، از يك سو موجب كاهش زمان  نفوذ طبيعي آب به سفره

ها  (حركت آب در سطح زمين) و در نتيجه كاهش زمان مورد نياز براي تجميع آب آبدوي

حفاظ كردن  ايش شكنندگي و بيالقعرها شده و از سوي ديگر با افز دست و خط در پايين

بافت خاك و رخنمون سطحي آن، موجب افزايش احتمال فرسايش و گسيل ريزگرد با 

 .هاي محلي شده است منشأ داخلي در كانون

هاي باالدست به ويژه در  بي توجهي و كم توجهي به عمليات آبخيزداري در حوضه •

ي و مهندسي و منابع طبيعي بر ترين سدهاي كشور، با وجود تاكيد تمام مطالعات فن مهم

آبخيزداري گسترده و حفاظت منابع آب و خاك در باالدست سدها، موفق نشدن در انجام 

گذري  گذاري مسيرهاي آب هاي باالدست موجب افزايش رسوب آبخيزداري در حوضه

بر كاهش ظرفيت مفيد سدهاي مهم كشور با انباشت رسوبات در مخازن سدها  شده و عالوه

هاي آبي براي انتقال مازاد  كاهش عمق مفيد مسيرهاي آبگذري، ظرفيت منابع و سازهو نيز 

 .ها شده است ها و در نتيجه افزايش شدت سيالب آب هاي ناشي از روان آب

هاي كشور به عنوان كاهنده شدت سيالب و پذيرنده  ترين تاالب توجه نكردن به ظرفيت مهم •

هاي هورالعظيم، شادگان،  طحي در كشور(تاالبهاي س آب ها و روان سرريز آب رودخانه

ها منجر به  بر تاثير بر تشديد سيالب هاي گذشته عالوه بامدژ، بختگان، خشك و...) در سال

 .ها و افزايش سطح در معرض فرسايش و گسيل ريزگردها شده است كاهش پهنه آبي تاالب
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هاي گذشته و  در سال محوري به سدسازي داري و توجه تك انجام ندادن عمليات آبخوان •

فراموش كردن توان سرزميني در پذيرش، مستحيل كردن و كاهش سرعت حركت 

 داري ها از طريق آبخوان آب روان

 هاي منطبق با توان طبيعي مانند تغذيه مصنوعي توجه كافي نكردن به روش •

هاي  خدماتي در حوضه-كشاورزي-توجهي به الگوي منطقي پراكنش و كاربري صنعتي بي  •

  هم آبريز كشوريم

 جغرافيايي در كشور -كاربري نامناسب اراضي و توجه به برخي شرايط ويژه اقليمي  •

ها مانند  شناسي تاالب اندازي به ريخت ويژه دست توجه نكردن به يكپارچگي منابع تاالبي و به •

بندي كردن تاالب هورالعظيم در خوزستان كه در عمل بخشي از عرصه تاالب در  قسمت

هاي مشابه سال  خشكي موجب بروز و تشديد ريزگردها شده است و در زمان بارششرايط 

 .ها را ندارد آبي جاري، اين بخش از تاالب آمادگي و شرايط پذيرش مازاد آب

 محيطي مثال هايي واقعي از دستكاري طبيعت بدون رعايت مالحظات زيست

هاي ديگر در تاالب هورالعظيم كه هاي متعدد از سوي وزارت نفت و برخي دستگاه  ساخت جاده .1

 .يكپارچگي تاالب را از بين برده و امكان رهاسازي آب در تاالب را دچار مشكل كرده است

تغييرات زياد در ورودي رودخانه كرخه به تاالب هورالعظيم كه باعث مسدود شدن اين  .2 

 .ها و پس زدن به شهرها و مزارع كشاورزي شده است ورودي

هاي تجميع عشاير كه  برداري از مراتع و اجرا نكردن طرح رويه دام و كنترل نكردن بهره چراي بي .3 

 .اي وارد كرده است آسيب شديد به پوشش گياهي مناطق جنگلي حوضه زاگرس و مراتع جلگه

انجام ندادن اقدام اساسي در مبارزه با بيماري درختان بلوط در حوضه زاگرس كه باعث نابودي  .4 

هاي لرستان، ايالم، خوزستان، فارس و چهارمحال و  درخت بلوط در استان  ميليون 13حداقل 
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 .بختياري و كرمانشاه شد

ها به دليل  هاي طبيعي جنگلي است كه سال ترين اكوسيستم هاي دز و كرخه يكي از بزرگ جنگل .5 

خشكسالي و ساخت سد كرخه و توسعه كشاورزي حقابه آنها قطع شده و موجب خشك شدن 

 .ها شده است بخشي از اين جنگل

هاي متعدد تفريحي به همراه ويالسازي در حاشيه كارون و دز در  ساخت رستوران و سازه .6

سازي بدون مطالعه موجب عرض  شهرهاي دزفول و اهواز و ديگر رودخانه اي كشور و نيز ساحل

 .استها شده  اندازي گسترده به بستر و حريم اين رودخانه كم رودخانه و دست

هاي  ها يا حريم مستقيم آنها به افزايش خسارت ايجاد پرورش ماهي و كشاورزي در بستر رودخانه .7 

 .اقتصادي و اجتماعي منجر شده است

هاي دز، كارون و كرخه و مسدود  هاي فصلي و دائمي در حاشيه رودخانه اندازي به تاالب دست .8 

هاي روستايي شده  يا خانه  ي كشاورزيهاي طبيعي باعث پخش سيالب در اراض كردن مسيل

 .است

درصد مساحت كشور ايران خشك، نيمه خشك و بياباني است، اما احتمال وقوع  80هر چند بيش از 

سيالب هم در فصول بهار و زمستان و هم در فصل خشك تابستان وجود دارد (مانند بارش هاي سيل 

). در فصل تابستان معموال ايران خشك است، اما امسال در اواخر تير و اوايل مرداد "مون سون"اساي 

نبايد فراموش كنيم در فصل گرم سال هم وقتي شرايط مساعد باشد، از طرف جنوب شرقي يعني از 

 دهد. ر رسد و باران رخ مي اقيانوس هند رطوبت به ايران مي

گر بارشي در تابستان رخ آيد بسيار زياد است و هوا هم گرم است در نتيجه ا طوبتي كه از اقيانوس هند مي

هستند كه در اواخر تير  "مون سون"هايي شديد و سنگين خواهد بود. اين بارش ها موسوم به  دهد، بارش

و اوايل مرداد ماه خسارت جاني و مالي زيادي را به كشور تحميل كرد كه عالوه بر خسارت هزاران 



   

 

 

244 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .نفر كشته و مفقودي برجا گذاشت 100  ميلياردي، حدود

هاي تابستان امسال به سيل تبديل شد؟ بايد بگوييم  كه چرا بارش بخواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم  اگر

ها در كشور ما خشكسالي بوده، پوشش گياهي مناسبي نداريم و خاك خشك است و آب اين  كه سال

و حجم زياد  ها شود، وجود سازه ها و ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانه سرعت جاري مي  ها به باران

شود كه در اواخر تير و اوايل مرداد ماه در جنوب،  سيالب جاري شده همگي باعث وقوع حوادثي مي

 .مركز كشور و حتي در تهران شاهد بوديم

عالوه بر اقدامات سازه اي و مهندسي مانند براي كنترل و مقابله با سيل، فرهنگ سازي و آموزش مردم نيز 

درباره حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله و راهكارهاي مقابله با ان و سازگاري  ضرورت دارد. بايد مردم را

با محيط زيست و احترام به آن آگاه كنيم. دستكاري و تجاوز به طبيعت تاوان دارد و در بيشتر مواقع ما به 

 .خانه رود (رودخانه) تجاوز مي كنيم و ما هم تاوان اين كار را در زمان سيل و بارش مي دهيم

سال گذشته در تخت جمشيد سازه هاي زيرزميني براي عبور رواناب ناشي از باران و سيل از زير  2500در 

ليتر در ثانيه سيالب را ايمن از زير زمين عبور دهد، ولي چرا  8000آن احداث كرده اند، كه مي تواند تا 

رين باراني شهرهايمان دچار ما در عصر مدرن و با وجود دانش روز و اين همه مهندس و مدير با كوچكت

آبگرفتگي مي شوند و اگر باران شديدي چند ساعت بيشتر رخ دهد، همه چيز را با خود مي برد و جان و 

 .مال انسان ها را در بيشتر مناطق كشور مي گيرد، اين جاي تامل و عبرت دارد

توان به دو  آنها را مي طرحها و راهكارهايي كه به منظور پيشگيري و كاهش خسارات سيل وجود دارد و

هاي سازه اي عمدتا با اجراي زيرساخت هايي  قسمت عمده سازه اي و غيرسازه اي تقسيم كرد. در روش

سدسازي، احداث خاكريزها و سيل بند، اليروبي رودخانه و انحراف مسير رودخانه و ... منجر به   مانند

. از طرفي در روشهاي غيرسازه اي نظير دوركردن سيالب از مردم و عدم بروز خسارات مربوطه گردد

مديريت حوزه هاي آبخيز، اعمال قوانين خاص كاربري اين زمين ها، ايجاد سيستم هاي هشدار سيالب (به 
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ويژه براي رودخانه اي برگ و پر آب كشور) و اطالع رساني وقوع سيالب پيش از رخ دادن آن و تهيه 

ب، با دور كردن مردم از سيالب ضمن اجازه گذر سيالب دستورالعمل هاي اجرايي مديريت بحران سيال

 .گردد از نواحي، باعث كاهش خسارات سيل مي

مردم ما بعد از اين سيل هاي اخير و سيل هاي ساليان گذشته بايد درس عبرت بگيرند و به هشدارهاي 

ها نبايد اتراق  و مسيل هواشناسي توجه كنند. بايد بدانند كه در بهار و تابستان هرگز در حاشيه رودخانه ها

 .ها و حريم و بستر رودخانه ها بنشينند كنند و جايي باالتر از مسيل

كه هرگز تصور نكنيم خودرو در هنگام وقوع سيل مكان امني است و فرد را از آسيب دور  نكته ديگر اين

قادر به كنترل آن تواند خودرو را با خود ببرد و راننده  دارد. بايد بدانيم مقدار كمي آب مي نگه مي

سانتيمتر آب مي تواند هر خودرويي را شناور و واژگون كند). مانند تصاوير تلخي كه در  60نخواهد بود (

سيل استهبان شاهد آن بوديم. همچنين بيمه كردن اموال در برابر حوادثي چون سيل و زلزله در كشور با 

 .و احتمال خسارت زياد، الزامي استتوجه به بالخيز بون كشور و غيرقابل پيش بيني بودن آن 

 دكتري عمران مديريت بحران» سعدي قادري«دكتر 
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ها رخ  ها در كدام استان ها نسبت به سال گذشته/ بيشترين بارش درصدي بارش 30رشد 

 29/05/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  - د؟دا

 
مردادماه به  20) تا 1400هاي كشور از ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهر  ميزان كل بارش –ايرنا  –تهران 

) 1400تا آخر شهريور  1399ميليمتر رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال آبي پارسال (ابتداي مهر  201,9

 .ترين نقطه بود است و در اين ميان استان گيالن پربارشدرصدي برخوردار شده 30از رشد 

) 1401تا آخر شهريور  1400به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، وضعيت بارشي سال آبي جاري (مهرماه 

رود اما بروز پديده مونسان  هاي آبي به شمار مي ها يكي از خشك سال ترين سال گرچه از نظر ميزان بارش

 .ها نسبت به سال آبي پارسال شد سبب بهبود نسبي وضعيت بارش هاي اخير در طي هفته

هاي جوي كشور معادل  دهد ارتفاع كل ريزش نشان مي گزارش تازه شركت مديريت منابع آب ايران هم

مردادماه است. اين مقدار بارندگي  20) تا 1400ميليمتر از ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهر  9. 201

درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه 17ميليمتر) 9,243هاي مشـابه درازمـدت ( دورهنسبت بـه ميـانگين 

 .دهد درصد افزايش را نشان مي30ميليمتر) 5,155سال آبي گذشته (

 

 بيشترين بارش در كدام مناطق كشور روي داد

ترين منطقه  رشمردادماه پربا 20ميليمتر بارش از ابتداي سال آبي جاري تا  919,6استان گيالن با دريافت 

 ترين پربارش دوم مقام ميليمتر 641.4 با بويراحمد و كهگيلويه استان آن از بعد رود. كشور به شمار مي

 .است خودكرده آن از را كشور نقاط

هاي كشور را تصاحب كرد و  ميليمتر مقام سوم پربارش 640وبختياري نيز با دريافت  استان چهارمحال

 .هاي كشور هستند ترين استان هاي بعدي در پربارش مقام 425,9و لرستان با  429,7هاي گلستان با  استان

https://www.irna.ir/news/84859931/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84859931/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 ترين نقاط كشور بارش كم

 .ترين نقطه كشور در سال آبي جاري را از آن خودكرده است بارش ميليمتر مقام كم 80,9استان سمنان با 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/20/3/169862924.jpg?ts=1660987654822
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/20/3/169862924.jpg?ts=1660987654822
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لزوم تغيير الگوي كشت براي نجات درياچه/ ؛  2-هاي درياچه اروميه بازخواني چالش

 29/05/1401خبرگزاري مهر مورخ  - ناهمگون متهم رديف اولكاشت 

 

 
 

كشد كه تغيير الگوي كشت براي  هاي آخر خود را مي درياچه اروميه اين روزها درحالي نفس -تبريز

 .نجات اين درياچه ضرورتي غيرقابل انكار است

اي  درياچه اروميه كه روزگاري نگين فيروزه محمدرضا علي اشرفي؛ -ها استان ، گروهخبرگزاري مهر

رفت، اين روزها حال و روز خوبي ندارد و سرعت خشك شدن آن  شمال غرب كشورمان به شمار مي

 .شود بيشتر و بيشتر مي

اچه اروميه، طرح ستاد احيا و داليل تشديد بحراني شدن در قالب يك پرونده وضعيت دري خبرگزاري مهر

دومين درياچه شور دنيا را در سه استان حوضه آبريز آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان به 

 كند. صورت كارشناسي و علمي بررسي مي

ريزگردهاي هاي متمادي است كه زنگ خطر خشكي درياچه اروميه نواخته شده و در حال حاضر نيز  سال

https://www.mehrnews.com/news/5546585/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81
https://www.mehrnews.com/news/5546585/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81
https://www.mehrnews.com/news/5546585/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81
https://www.mehrnews.com/news/5546585/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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نمكي يكي از تهديدات جدي محيط زيستي منطقه است كه موجب مهاجرت وسيع مردم به ديگر مناطق 

 خواهد شد.

ها پيش نواخته شده بود اما متأسفانه بر اثر توسعه بي رويه  زنگ خطر خشكي درياچه اروميه از مدت

 تشديد شد. …ي وهاي زيرزمين هاي بي رويه از آب كشاورزي، كاهش نزوالت جوي، برداشت

حاال دومين درياچه شور جهان در آستانه نابودي است و در حال حاضر، وسعت ريزگردهاي نمكي، در 

 رود. زمره يكي از تهديدات جدي محيط زيستي به شمار مي

گويند توسعه كشاورزي در حوزه درياچه اروميه يكي از داليل خشك شدن  در اين بين كارشناسان مي

اي جز تغيير الگوي كشت  پس با اين شرايط براي نجات از بحران درياچه اروميه چارهاين درياچه است. 

 نيست.

 

 هاي زيست محيطي كشور است احياي درياچه اروميه يكي از مهمترين برنامه

در مجلس شوراي اسالمي گفت: احياي درياچه اروميه يكي از  اسكو نماينده مردم تبريز، آذرشهر و

 يست محيطي كشور است.هاي ز مهمترين برنامه

اجرا  درحال دوم تبريز مدول خانه فاضالب اظهار داشت: تصفيه خبرنگار مهر عليرضا منادي در گفتگو با

 دهد. تبريز را تحت پوشش قرار مي كالنشهر است كه يك ميليون نفر از

هاي زيست محيطي كشور براي احياي  كي از مهمترين پروژهوي با تاكيد بر اينكه اجراي اين پروژه ي

خانه فاضالب تبريز، شركت آب  دوم تصفيه مدول زمان با اجراي پروژه درياچه اروميه است، ادامه داد: هم

اول و  مدول اي نيز به اجراي طرحي پرداخته كه با افتتاح اين پروژه كل فاضالب منطقه

 شود. ميليون مترمكعب تصفيه شده و پساب وارد درياچه اروميه مي 125تبريز به ميزان  كالنشهر دوم

ميليون مترمكعب  75اول تصفيه خانه فاضالب به ميزان  مدول منادي افزود: در فاز اول پساب تصفيه شده

https://www.mehrnews.com/
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دوم تصفيه خانه فاضالب به ميزان  مدول به سمت درياچه اروميه هدايت خواهد شد و در صورت تكميل

ميليون مترمكعب به سمت درياچه  125 دركل توليد شده اضافه و پساپ عب نيز بهميليون متر مك 50

 اروميه هدايت خواهد شد.

هاي  و آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي در ادامه با اشاره به تالش اسكو نماينده مردم تبريز،

خانه  تصفيهسوم  مدول گرفته از طريق مجلس شوراي اسالمي و هيئت دولت درباره تكميل پروژه صورت

ميليون مترمكعبي كه از اين طريق وارد درياچه اروميه  75فاضالب شهر اروميه ابراز اميدواري نمود با 

و تونل كاني سيب انتقال داده خواهد شد  زاب ميليون متر مكعبي كه از طريق 600شود و همچنين با  مي

 ه وارد شده تا باعث احياي آن شود.ميليون مترمكعب آب به درياچه ارومي 800شاهد آن خواهيم بود كه 

خانه فاضالب گفت: با  دوم تصفيه مدول يافته مانده و تخصيص وي در خصوص اعتبارات باقي

 هايي كه انجام شده شاهد افتتاح اين پروژه در آينده نزديك باشيم. صحبت

 
 

 شور شدن منابع آبي زيرزميني و تهديد جدي بخش كشاورزي

به  باتوجه رئيس اتاق اصناف كشاورزي استان آذربايجان شرقي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
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هاي فصلي آذربايجان غربي، كردستان و آذربايجان  اينكه درياچه اروميه در سدها و رودخانه

 دارد بايد اين آب به سمت درياچه اروميه سرازير شود. حقابه شرقي

به درياچه اروميه را از دولتمردان دارند  حقابه سرازيرشدن هادي فرجي آزاد گفت: كشاورزان درخواست

چراكه درياچه وضعيت خوبي ندارد و بايد زمينه احياي آن فراهم شود. با خشك شدن درياچه، 

 افتد. ميليون نفر به خطر مي 14ان كشاورزي منطقه نيز تهديد شده و ج

شود. درياچه اروميه روي  هاي كشاورزي نيز نابود مي وي گفت: با خشك شدن درياچه اروميه زمين

 ميليون نفر تأثير مستقيم دارد. 14زندگي 

رئيس اتاق اصناف كشاورزي استان آذربايجان شرقي ابراز داشت: با احيا نشدن درياچه اروميه شاهد 

گردهاي نمكي در شمال غرب كشور خواهيم بود و عالوه بر شور شدن منابع آبي زيرزميني پديده ريز

 كشاورزي منطقه نيز از بين خواهد رفت.

 

 است بخش اعظم مصرف حوزه درياچه اروميه در بخش كشاورزي

هاي آذربايجان شرقي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده  رئيس اداره حفاظت و احياي تاالب

ناپايدار از منابع در سطح حوزه آبي گفت: بخش اعظم مصرف حوزه ما در بخش كشاورزي است و 

 استفاده ناپايدار از منابع آب در سطح حوزه را شاهد هستيم.

هكتار در  69000هاي مستعد فرسايش به مساحت  دامه داد: پروژه حفاظت فيزيكي عرصها آذرهوا يداهللا

 تا كنون ادامه داشته است. 94ساحل شرقي درياچه اروميه تحت انجام بوده و از سال 

 

 سانتي متر 1270,52 كاهش تراز درياچه اروميه به

كاهش تراز درياچه اروميه به  هاي آذربايجان شرقي همچنين از رئيس اداره حفاظت و احياي تاالب
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 سانتي متر خبر داد. 1270,52

اي آذربايجان شرقي نيز در همين خصوص در گفتگو با  دبير كميته احياي درياچه اروميه آب منطقه

سانتي متر افت تراز آبي درياچه اروميه را  44هاي قبل،  خبرنگار مهر اظهار داشت: حدوداً نسبت به سال

 سانتي متر بهبود داشتيم. 84حدود  94دترين شرايط در سال داريم ولي نسبت به ب

 40هاي حفاظتي، رهاسازي آب و كاهش  اي شامل بخش هاي غير سازه سيد علي جعفري ادامه داد: طرح

اي آذربايجان  درصدي مصرف آب كشاورزي بود و در قالب هفت طرح توسط شركت آب منطقه

 انجام است. درحال شرقي

 
 

 و زعفران به جاي پياز و سيب زميني در حاشيه درياچه اروميه كلزا كشت

و زعفران و همچنين گياهان دارويي  كلزا رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي نيز از كشت

 و گوجه فرنگي در حاشيه درياچه اروميه خبر داد. به جاي پياز و سيب زميني

راهكارهاي مديريت بحران خشك شدن درياچه اروميه  درخصوص اكبر فتحي در گفتگو با خبرنگار مهر
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ستاد احياي  گيري در بخش كشاورزي و تغيير الگوي كشت گفت: از همان روزهاي ابتدايي شكل

ا نياز آبي كمتر به جاي محصوالت گياهي با نياز آبي درياچه اروميه، طرح جايگزيني محصوالت گياهي ب

 بيشتر آغاز شد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي سپس ادامه داد: كشاورزان با وجود اينكه در اوايل كار 

كردند اما امروز همراهي و مشاركت خوبي دارند و اصالح الگوي كشت را در  با اين طرح مخالفت مي

 اند. شان قرار دادهدستور كار خود

 

 كنند كاهش توليد محصوالتي كه آب فراوان مصرف مي

وي ادامه داد: كشاورزان محصوالتي مانند پياز، هندوانه، گوجه فرنگي، سيب زميني كه نياز آبي بيشتري 

كلزا، گياهان  هاي كشاورزي خود حذف كرده و محصوالتي با نياز آبي كمتر مانند گياه دارند را از زمين

 رويي و زعفران را جايگزين كردند كه براي معيشت و گذران خود كشاورزان نيز بسيار مناسب است.دا

 
اند  بر مانند پسته رفتههاي كم آب  وي با اشاره به اينكه كشاورزان در احياي باغات بيشتر به سمت گونه

درصد تخفيف آب كشاورزي كه اتفاق افتاده  40كردند با  ادامه داد: كشاورزان اگر اين كار را نمي



   

 

 

254 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

درصد آب تخفيفي االن توانستند  60توانستند آب باغات و مزارع را مديريت كنند و بخاطر همين با  نمي

 كنند. ييجو هم توليد داشته باشند و هم در ميزان آب مصرفي صرفه

ها و  اي از طريق بهسازي مسيل شده گفت: سازمان آب منطقه جويي فتحي در مورد ميزان آبي كه صرفه

 شده را به پيكر درياچه اروميه منتقل كرد. جويي ها، آب صرفه از طريق اليروبي مسيل

كرده  هاي نوين آبياري نيز به مصرف كمتر آب در بخش كشاورزي كمك وي تاكيد كرد: اجراي سيستم

 است.

 

 اي كم آب بر به جاي يونجه جايگزيني نباتات علوفه

آذربايجان شرقي نيز از تغيير الگوي كشت در اراضي زراعي  جهادكشاورزي مدير امور زراعت سازمان

 حوضه درياچه اروميه خبر داد و گفت: كشت محصوالت آب بر در عرصه كشاورزي كاهش يافته است.

ا خبرنگار مهر با اعالم اين مطلب گفت: با توجه به شرايط اقليمي موجود و جالل رحيم زاده در گفتگو ب

كاهش بارندگي و افزايش دما و وضعيت نابسامان درياچه اروميه، در سنوات اخير اقدامات جدي در 

خصوص تغيير الگوي كشت و تغيير روش كشت و ارقام محصوالت زراعي از آب بر بودن به مصرف 

 عي كم آب بر بودن انجام داده است.بهينه و محصوالت زرا

اي و  اي، ذرت علوفه اي و دانه علوفه سورگوم وي گفت: در اين خصوص از جمله محصوالت مانند

اي با آرايش كشت نوين و مناسب براي آبياري نوار تيپ با حداقل مصرف آب با هدف  چغندر علوفه

بر به جاي يونجه با زمان كاشت  اي كم آب نباتات علوفه وجايگزيني درصدي 65كاهش مصرف آب 

 …اي و گاودانه و  اي و چغندر علوفه و كاشت نخود علوفه تريتيكاله ماشك، خلر، پاييزه و انتظاري مانند

هاي روغني با هدف اصالح تناوب زراعي و توليد روغن مورد نياز  و افزايش سطح زير كشت گياهان دانه

بومي  بذور اصالح شده با بذور ي شهري، ارزن و جايگزينيكاملينا، بالنگو كلزا، گلرنگ، كشور مانند
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بخصوص در گندم، جو و حبوبات و همچنين استفاده از ارقام زودرس در كليه محصوالت زراعي از 

هاي عجب شير و بناب جهت استفاده از آب سبز  جمله استفاده از ارقام زودرس سيب زميني در شهرستان

ر كاهش مصرف آب و پايداري محصوالت كشاورزي نقش بسزايي تا حد قابل توجهي توانسته است د

 ايفا نمايد.

 
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان ادامه داد: در اين راستا از ديگر اقدامات مكمل اصالح 

توان به عمليات حاصلخيزي خاك و افزايش ماده آلي با اجراي كشاورزي حفاظتي و  وي كشت ميالگ

و دستگاه كشت مستقيم اشاره نمود  كفكار حفظ بقايا و تغيير تكنيك كاشت از جمله استفاده از دستگاه

سبز و از آب  مندي و همچنين تغيير زمان كاشت بسياري از محصوالت از بهاره به پاييزه جهت بهره

زرد و كاهش سطح زير كشت محصوالت با نياز آبي باال و  آيش سبز به جاي آيش همچنين جايگزيني

توسعه سطح زير كشت گياهان متحمل به شوري و افزايش درجه و ضريب مكانيزاسيون و اصالح 

ر هاي آبياري نوين تا حد زيادي د هاي آبياري و كاهش سطح آبياري سنتي و تغيير آن به روش روش

تواند در كاهش  افزايش عملكرد محصوالت زراعي استان كارساز بوده و اجراي مستمر اين اقدامات مي

 مصرف آب، افزايش عملكرد و توليد استان بسيار مؤثر باشد.



   

 

 

256 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 سطح زيركشت هندوانه در آذربايجان شرقي كاهش يافت

شاورزي در عرصه هاي جهاد ك وي با بيان اينكه كاهش كشت محصوالت آب بر از جمله سياست

باشد و كاهش كشت محصوالتي همچون هندوانه به عنوان يكي  كشاورزي متناسب با تغييرات اقليمي مي

از محصوالت آب بر در دستور كار سازمان قرار دارد ادامه داد: با توجه به شرايط اقليمي و اتفاقاتي كه در 

دستور كار سازمان قرار گرفته و كشورمان رقم خورده است، محدودسازي كشت محصوالت آب بر در 

هايي از جمله افزايش عوارض، صادرات اين گونه محصوالت غير  شود با روش عالوه بر اين، سعي مي

 اقتصادي شود.

رحيم زاده با بيان اينكه هندوانه يكي از محصوالتي است كه محدود سازي سطح زير كشت آن در دستور 

هاي دام و  هاي مازاد به سمت توليد نهاده زير كشت هندوانه، زمين كار قرار دارد ادامه داد: با كاهش سطح

 شوند. هاي روغني هدايت مي طيور و يا دانه

و روي كاغذ  آمارسازي هاي زيادي براي احياي اين درياچه داد و با با اينكه دولت حسن روحاني وعده

انتظار احياي عملي و واقعي اعالم كردند درياچه اروميه احيا شده است ولي مردم از دولت سيزدهم 

درياچه اروميه را دارند چراكه خشك شدن اين درياچه بحران جدي در كشور ايجاد خواهد كرد و جان 

 اندازد. ميليون نفر را به خطر مي 14
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درصدي موجودي آب سد شميل و نيان/ سد اكباتان باالترين كاهش را تجربه  233رشد 

 30/05/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – كرد

 

 
 

كننده آب شرب و كشاورزي از ابتداي سال آبي جاري  ترين سدهاي تامين وضعيت مهم -ايرنا -تهران

 200گونه است كه سد شميل و نيان در هرمزگان با رشد بيش از  مردادماه به اين 25) تا 1400(ابتداي مهر 

الترين كاهش موجودي مخزن را تجربه اند اما سد اكباتان همدان با درصدي موجودي آب روبرو شده

 .كرده است

) گرچه از نظر 1401تا آخر شهريور  1400به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سال آبي جاري (مهرماه 

رود اما بروز پديده مونسان در طي  هاي آبي به شمار مي ها يكي از خشك سال ترين سال ميزان بارش

 .ن ورودي آب به سدهاي كشور و بهبود بيالن روان آب شدهاي اخير سبب افزايش اندك ميزا هفته

 .حال وضعيت برخي سدها نيز متأثر از خشكسالي به بدترين حالت ممكن رسيده است درعين

https://www.irna.ir/news/84860909/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B3%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84860909/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B3%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/08/21/4/169864711.jpg?ts=1661068693013
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/08/21/4/169864711.jpg?ts=1661068693013
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دهد سد شميل و نيان در استان هرمزگان  هاي آب كشور نشان مي ترين گزارش دفتر اطالعات و داده تازه

درصد رشد موجودي آب نسبت به  233با  مردادماه  25) تا 1400از ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهر 

 .) روبرو شده است1400تا آخر شهريور  1399سال آبي پارسال (ابتداي مهر 

ميليون مترمكعب رسيده و بيانگر آن است كه  57مردادماه به رقم  25ترتيب موجودي آب اين سد تا  اين به

 .درصد است 58درصد پرشدگي آن 

درصد رشد موجودي آب نسب به سال آبي پارسال روبرو  123استقالل در استان هرمزگان با همچنين سد 

درصد  74ميليون مترمكعب رسيده كه نشان از  177اساس موجود آب اين سد نيز به رقم  شده و براين

 .پرشدگي اين سد است

پارسال داراي يك  درصدي موجودي مخزن نسبت به سال آبي 44سد دز در استان خوزستان نيز با رشد 

 .درصد پرشدگي است 64ميليون مترمكعب آب با  689ميليارد و 

ميليون  738درصد رشد موجودي نسبت به سال آبي پارسال  25سد درودزن، مالصدرا در استان فارس با 

 .درصد رسيد 53مترمكعب آب دارد و درصد پرشدگي آن نيز به 

د موجودي در سال آبي جاري همراه شده و موجودي درصد رش 18سد شهر بيجار در استان گيالن با 

 .ميليون مترمكعب رسيده است 61مردادماه به رقم  25فعلي آن تا 

مردادماه نسبت به سال  25درصد رشد موجودي آب تا  16گانه حوضه درياچه اروميه هم با  13سدهاي 

درصد پرشدگي  45مكعب با ميليون متر 752اند و مجموع موجود آنها به عدد  آبي پارسال همراه شده

 .رسيد

 

 سدهاي داراي كاهش موجودي آب نسبت به سال آبي پارسال

سد اكباتان، آبشينه در استان همدان داراي باالترين ميزان كاهش موجودي آب نسبت به سال آبي پارسال 
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رسانده ميليون مترمكعب  2درصد است كه موجود آب آن را به  83اي كه ميزان اين كاهش  گونه است به

 .درصدي دارد 5و درصد پرشدگي 

درصد كاهش موجودي آب نسبت به سال آبي پارسال روبرو شده و  55سد كرخه خوزستان نيز با 

 16ميليون مترمكعب با  833مردادماه به عدد  25اساس موجودي آب آن از ابتداي سال آبي جاري تا  براين

 .درصد پرشدگي رسيده است

 

 
 

درصدي  54مردادماه با كاهش  25هاي سيستان و بلوچستان از ابتداي سال آبي جاري تا  چاه نيمه

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/21/3/169864715.jpg?ts=1661068734819
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/21/3/169864715.jpg?ts=1661068734819
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) همراه 1400تا آخر شهريور  1399موجودي آب نسبت به مدت مشابه در سال آبي پارسال (ابتداي مهر 

 .ميليون مترمكعب شد 178ترتيب موجودي آنها  اين اند و به شده

درصدي موجودي آب نسبت به سال آبي  48و ايالم در استان ايالم هم با كاهش سدهاي تهم در زنجان 

 .اند پارسال روبرو شده

ميليون  23ميليون مترمكعب و سد ايالم  20مردادماه به عدد  25اساس موجودي آب سد تهم تا  براين

 .مترمكعب شده است

ه سال آبي پارسال همراه شده و درصد كاهش موجودي آب نسبت ب 41سد شهيد رجايي مازندران نيز با 

 .ميليون مترمكعب بالغ شده است 23مردادماه به عدد  25موجودي فعلي آن تا 
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – مزمن يآب   كم يرازها كشور چقدر بد است؟ يآب طيشرا

30/05/1401 

 

وقوع  ر،ياخ يها   . در هفتهرديگ يبه خود م يا   هر روز ابعاد تازه رانيا ي: خشكسال اقتصاد يايدن

 يها از شهرها و استان يقطع آب در برخ ريحوادث نظ يو برخ ليس شدن يجار ب،يعج يها   يبارندگ

است. همه شواهد و قرائن، از  دهكر ليها تبد   داغ رسانه    به سوژه گرير درا با رانيدر ا يآب   كشور، مساله كم

كشور در سال  يها   يبارندگ يگزارش رسم نيتر   دارد. تازه تيمصرف آب حكا ياديبارش و ز يكم

گذشته در كشور است.  يسال آب يملموس نسبت به دوره بلندمدت و حت يشكاف آب يايگو يجار يآب

اعالم شده  1401مرداد 28كشور تا  ناستا31 يارائه كرده، تراز آب يزمان هواشناسكه سا يدر گزارش

آب و  يحجم خروج زيبه سدها و ن يحجم آب ورود ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد ياست. آمارها

 .دهد ينشان م يخوب آن را به راتيينسبت تغ

 20) تا 1400(مهرماه  يجار يآبسال  يكشور از ابتدا يبه سدها يگزارش، حجم آب ورود نيا براساس

سال  ،»رنايا«رو شده است. به گزارش  نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه يدرصد5مردادماه با رشد 

 نيتر   شكسالاز خ يكيها    بارش زاني) گرچه از نظر م1401 وريتا آخر شهر 1400(مهرماه  يجار يآب

 زانياندك م شيسبب افزا رياخ يها   هفته يسون طمون دهياما بروز پد رود؛ يبه شمار م يآب يها سال

 آب شد. روان النيكشور و بهبود ب يآب به سدها يورود

 يآب به سدها يورود زانيآن است كه م انگريهم ب رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيدتريجد

سال  يابتدا از يكه در حال بيترت نيهمراه شده است؛ به ا يدرصد5با رشد  يجار يكشور در سال آب

 ونيليم70و  ارديليم29كشور  يآب به سدها يورود زانيمردادماه م20) تا 1400مهر ي(ابتدا يجار يآب

) 1400وريتا آخر شهر 1399مهر يسال گذشته (ابتدا يرقم در سال آب نيمترمكعب شده است كه ا
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 .دهد يرا نشان م يدرصد5مترمكعب بوده كه رشد  ونيليم20و  ارديليم28

 وريتا آخر شهر 1399مهر  يسال گذشته (ابتدا يكشور در سال آب يآب از سدها يجم خروجح زانيم

در  يگسترده برق يها   يبروز خاموش لياز دال يكيامر  نيمترمكعب بود كه ا ونيليم19و  ارديليم33) 1400

ز سدها كاهش آب ا يجخرو زانيم زدهميموقع دولت س   تابستان سال گذشته بود؛ اما امسال با اقدامات به

و  ارديليم26تنها  1401مرداد 20) تا 1400مهر  ي(ابتدا يجار يسال آب ياساس از ابتدا    ني. بر اافتي

مختلف آب  يها   بخش ازيآب موردن نيخارج شد تا عالوه بر تام يمترمكعب آب از سدها ونيليم87

 يكشور در سال آب يدر سدهاحجم آب موجود  حال   نيبرق هم در سدها موجود باشد. درع نيتام يبرا

كشور  يرو شده است. حجم آب موجود در سدها روبه يدرصد2نسبت به سال گذشته با كاهش  يجار

 نيكه ا دهيمترمكعب رس ونيليم98و  ارديليم21به رقم  يمردادماه در حال20تا  يجار يسال آب ياز ابتدا

مترمكعب  ونيليم32و  ارديليم22) 1400 وريتا آخر شهر 1399مهر  يسال گذشته (ابتدا يرقم در سال آب

 . دهد يرا نشان م يدرصد2بوده است كه كاهش 

درصد گزارش شده است. اما آمار  45مردادماه 20تا  يجار يكشور در سال آب يسدها يپرشدگ درصد

نبوده است.  كسانيكشور  يها   گزارش در همه استان نيدر كشور بنا بر آخر يكاهش بارندگ يپراكندگ

 دهد، يممرداد را نشان 28 خيدر سطح كشور در نسبت بلندمدت كه تا تار يگزارش اختالف بارندگطبق 

با  سهيدر مقا الميمانند ا ينمونه استان يقرار دارند؛ برا ميوخ اريبس يطيها در شرا   از استان ياريبس

/ 9و كاهش  ستيكاهش در صدر جدول قرار دارد. اوضاع همدان مناسب ن متر يليم248/ 6بلندمدت، با 

كشور  يها   همه استان يبراو با شدت مختلف جز هرمزگان  شيمساله كماب نيدارد و ا يمتر يليم129

شده، با توجه به آمار مذكور و  ريموقع تفس به يسدها كه از نظر دولت اقدام يصادق است. كاهش خروج

 دياقدام شا نيكه ا كند يم تيه را تقوشائب نياست، ا يباق يسال آب انيتا پا ماه كياز  شتريكه ب يدر حال

 باشد. 1401سال  يآت يها   در ماه يمهار خشكسال يبرا يريتدب
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 زنند   يناظران حدس م يكند؟ برخ نهيكشور را واكس تواند   يم ندهياتفاقات ناگوار آ يبرا ريتدب نيا اياما آ

در  يكشور است كه به همراه ناتوان يآب ريناگوار ذخا تيترس از ادامه وضع لياقدام دولت به دل نيكه ا

 نيمختلف كشور در ا يها   بخشدر  ازيآب موردن نيدر تام يمنابع است و ممكن است ناتوان تيريمد

به زمستان هم  شد،   يم يكه مربوط به تابستان تلق يرو شود و معضل   هم روبه نياز ا شيب يبا مشكالت نهيزم

متفاوت از كاهش آب  ياز تنش آب زينادرست باشد. البته راه گر بود دواريام ديكه با يشود. حدس دهيكش

 دارد. ازين يكامل در بخش كشاورز اصالحاتشهرها و روستاهاست و به انجام  يمصرف
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 31/05/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – را منحرف كردند رمنديرودخانه ه ريطالبان مس

 

قول داده  نكهيبا وجد ا زيگفت: طالبان ن ستيز طيسازمان مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

را منحرف كردند  رمنديرودخانه ه ريافغانستان مس يكنند، مانند دولت قبل نييآبه هامون را تع بودند تا حق

 د.و به گودزره فرستادن

 يايدفتر حفاظت و اح ركليمد زاده، يآرزو اشرف م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

آبه تاالب هامون اظهار  خود درباره حق يامروز در نشست خبر ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب

از ورود آب  يريجلوگ رمند،يرودخانه ه ريمس رييبر تغ يافغانستان مبن يكرد: در ادامه اقدامات دولت قبل

 گريقول داده بود د نكهيبا وجود ا زيو فرستادن آب به منطقه گودزره، دولت طالبان ن رانيرودخانه به ا نيا

 كار را تكرار كرد. نيهم گريدست به انحراف آب نزند، بار د

 وارد هامون يباعث شد تا آب رمنديرودخانه ه يعيطب ريافزود: در سال گذشته انحراف آب از مس يو

ما فرستاده،  ياستان برا ستيز طيكه اداره كل مح يا ماهواره ريتصاو نيبر اساس آخر زينشود؛ امسال ن

چرا كه توان  شود ياوضاع بدتر م افتد، ياتفاق م نياتفاق در حال تكرار شدن است و هر سال كه ا نيهم

 يان عدم حسن همجواراقدام افغانست نيكه آب به آن نرسد، كمتر خواهد شد؛ ا يهر سال ياهيپوشش گ

 .دهد يها را نشان م آن

 يناش يزگردهاير نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

متذكر شد: ابزار ما در خصوص  شود، يم زيافغانستان و پاكستان ن ريبانگياز خشك شدن تاالب هامون گر

 ديمذاكرات با يريگيپدر كنار هم انجام شود؛  دياست كه با يگر بهموضوع، مذاكرات و مطال نيمقابله با ا

قادر به  ييبه تنها ستيز طيانجام شود و سازمان حفاظت مح رويتوسط وزارت امور خارجه و وزارت ن

 .طلبد يدو كشور را م نيب يا مناقشه، عزم منطقه نيمسئله نخواهد بود و حل ا نيحل ا



   

 

 

265 
 1401مرداد   -) 57هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 دهد، ينشان م يمنابع آب تيرينظام را در حوزه مد يها عملكرد كل تاالب تيوضع نكهيا انيبا ب زاده ياشرف

و  رسد يها نم به آن يوجود دارند، متأسفانه آب زيحوضه آبخ يها در انتها كه تاالب ليدل نيكرد :به ا انيب

 در باالدست ها يتراش . جنگلاردمختلف د ريآبخ يها غلط در حوضه تيريها نشان از مد حال بد تاالب

 .ستين حيصح زيآب ن تيريو مد شود يباعث ورود رسوبات به تاالب م يآب يها حوضه

 يها را بهبود بخشد و برا تاالب تيوضع ييانتظار داشت كه سازمان به تنها توان يكرد: نم ديتأك يو

ها  بآبه تاال و حق يمنابع آب تيريآب داشت. ما مسئله مد تيريبه مد ينگاه فرابخش ديها با تاالب ياياح

و  مكردي مطرح ،…و  ياسالم يدر مجلس شورا يمل تيامن يرا در برنامه هفتم توسعه، در شورا

 كرد. يخوددار ينگر ينگاه شود و از بخش يموضوع فرابخش نيتا به ا ميشد نيخواستار ا

آب  هيرو يبا اشاره به مصرف ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

كند.  رييآن تغ كرديرو ديمصرف كننده آب در كشور است و با نيتر مهم يگفت: كشاورز يكشاورزدر 

 يالگو حو اصال ياريآب نينو يها آب، استفاده از روش يور بهره شيافزا قياز طر كرديرو رييتغ نيا

 است. ريپذ كشت امكان

 زيها غبارخ هكتار از تاالب ونيليم ميو ن كي م،ياقل رييو تغ يداد: با توجه به خشكسال حيتوض زاده ياشرف

 تيها و هدا دارند كه در برنامه كوتاه مدت حداقل ييباال يزيغبارخ ليها پتانس درصد آن 55اند و  شده

 يها و فعال شدن كانون زگردهاير زشيشود تا شاهد خ نيتأم ديو منابع آب موجود با ها البيس حيصح

 يخارج يها از كانون ميا داشته زگردهايه تاكنون در حوزه رك ييها . كانونميگرد و غبار نباش يداخل

 يداخل يها مختلف كانون ليبه دال يداخل ستيز طيآب مح ازياند اما در صورت عدم تحقق ن بوده

 .شوند يفعال م زين زگردير

 ليس ها به دنبال از تاالب يداد: برخ حيها توض تاالب يريبر آبگ رياخ يها البيس ريدر رابطه با تأث يو

 نيا يريبود. آبگ شتريب هياز بق انيتاالب جازمور يريآبگ نيب نيشدند كه در ا يريدر كشور آبگ رياخ
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 يتا حدود زيبختگان ن بدارد. تاال ياديز تيما اهم ينظر كه كامالً خشك شده بود برا نيتاالب از ا

 شدند. يريآبگ يبه شكل محدود زياستان قم ن يها كرد و تاالب دايبهبود پ

در خصوص مخالفت سازمان  ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليدم

اظهار كرد:  ايدر يمتر 20گرگان و انتقال رسوبات به عمق  جيخل يزير يدر خصوص ال يرانيبنادر و كشت

مورد كه قرار  نيبود كه با توجه به ا نيما وارد كرد ا شنهاديبه پ يرانيكه سازمان بنادر و كشت يفن راديا

در  يروبيال ييكه توانا ييها از دستگاه چكداميدر عمق و عرض كم انجام شود، ه جيخل يروبياست ال

انتقال  ليدل نياندازه منتقل كنند و به هم نيرسوبات را تا ا توانند يعمق و ابعاد مورد نظر ما را دارند، نم

 .ستين يانجام شدن ايدر يمتر 20رسوبات به عمق 

سازمان  سيتوسط شخص رئ رويها از وزارت ن آبه تاالب حق صيموضوع كه تخص نيا انيبا ب زاده ياشرف

آبه  وزارتخانه تاكنون حق نيخاطرنشان كرد: با وجود مذاكرات متعدد با ا شود، يم يريگيپ ستيز طيمح

 يبرا ديكه با يدرصد از كل آب 15تنها  رويوزارت ن نيانگيداده نشده و به طور م صيها تخص تاالب

 كند را پرداخت كرده است. يها رهاساز آبه تاالب حق
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هاي آبريز كشور در هفته آينده بارشي  حوضه بيني كرد؛ موسسه تحقيقات آب پيش

 31/05/1401خبرگزاري ايرنا مورخ  – ند داشتنخواه

 

خزر در هفته  هاي پراكنده براي سواحل درياي موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو، بارش -ايرنا -تهران

 .شهريورماه هيچ حوضه آبريزي بارش نخواهد داشت 11بيني و اعالم كرد: هفته منتهي به  جاري را پيش

تر شدن دماي هواي كشور  زمان با آغاز فصل تابستان و گرم به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، گرچه هم

هاي منجر به سيل در  مونسان باعث بارشهاي اخير پديده  شدت كاسته شده، اما هفته ها به از ميزان بارش

 .ها در كشور هستيم هاي آبريز شد و با عبور اين سامانه مجدد شاهد كاهش بارش برخي حوضه

هاي  گزارش جديد مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو نيز بيانگر آن است كه هفته جاري، وقوع بارش

 .شود يبيني م پراكنده براي مناطق واقع در سواحل درياي خزر پيش

اي در سطح كشور  مالحظه شده براي هفته آينده، بارش قابل بيني انداز بارش پيش به چشم همچنين باتوجه

 .مورد انتظار نيست

 
 هاي آبريز است؟ اين هفته بيشترين بارش در كدام حوضه

دارد صفر ميليمتري را  ◌ٴ ميليمتري و متوسط محدوده 27اين هفته بيشينه بارش  حوضه آبريز درياي خزر

 .هاي آبريز كشور است كه بيشترين ميزان در بين حوضه

ميليمتري  12 بيشينه بارش  با به حوضه آبريز فالت مركزي مربوط  هاي اين هفته  مقام دوم پربارش

 .متوسط محدوده صفر ميليمتري است و 

ميليمتري را  ميليمتري و متوسط محدوده صفر 5فارس و درياي عمان هم بيشينه بارش  حوضه آبريز خليج

 .شاهد است

https://www.irna.ir/news/84861886/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84861886/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84861886/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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بارش اين هفته  هاي اصلي آبريز بدون  حوضه در هفته جاري درياچه اروميه، قره قوم و مرزي شرق از

 .هستند

 .آبريز بدون بارش هستند  حوضه 16كشور  2  حوضه آبريز درجه 30اين هفته از 

 
 

 د بود؟شهريور چگونه خواه 11هاي آبريز در هفته منتهي به  وضعيت بارش حوضه

هاي متفاوتي را تجربه  گانه اصلي آبريز كشور روند بارش 6هاي  شهريور حوضه 11در هفته منتهي به 

 .ها بارش نخواهيم داشت كدام از اين حوضه كه در هيچ طوري خواهند كرد به

 .اي باران نخواهند داشت قطره  اي نيز هيچ حوضه 2 حوضه آبريز درجه 30همچنين، از مجموع 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/22/3/169866202.jpg?ts=1661150124286
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/08/22/3/169866202.jpg?ts=1661150124286
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