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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 ديكتا يقرآن برا 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
رآمده است و بحران در كشور به صدا د 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 گزارشات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت   ششمين پنجاه 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    ارايه اخبار، آمار، مقاالت و مصاحبهها فقط آنچه كه در قالب  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

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

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

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

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  ز درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعها
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خبرگزاري  – نسبت به متوسط بلندمدت رود ندهيآب سد زا رهيذخ يدرصد 62كاهش 

 04/04/1401تسنيم مورخ 

 

آب  رهياصفهان گفت: مجموع ذخ يشركت آب منطقه ا يآب ساتياز تأس ينگهدارو  يبهره بردار ريمد

 .ديمترمكعب رس ونيليم 446بزرگ استان اصفهان در شروع تابستان به  يسدها

 ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد ،ينياحسان اهللا ام م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

شش سد بزرگ استان اصفهان  يآب رهيذخ تيوضع نيبا اشاره به آخر اصفهان يا شركت آب منطقه يآب

و  ارديليم كي رمالن تيرود با ظرف ندهيزا يسد مخزن رهياظهار كرد: ذخ ،يخرداد ماه سال جار انيتا پا

 .ديمترمكعب رس ونيليم 366متر مكعب، امروز به  ونيليم 250

درصد كاهش داشته است، ادامه 18ه سال گذشته رود نسبت ب ندهيسد زا يآب رهيكه ذخ نيا انيبا ب يو

 است. افتهيدرصد كاهش  62سد  نيآب ا رهيسال)، ذخ 50با بلندمدت ( سهيداد: در مقا

 گانيسد گلپا تياصفهان به وضع يا شركت آب منطقه يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد

دارد و حجم آن نسبت به سال  رهيب آب ذخمترمكع ونيليم 33سد در حال حاضر  نياشاره كرد و گفت: ا

 دهد. يرا نشان م شيدرصد افزا19با بلند مدت  سهيدرصد و در مقا 53گذشته در مدت زمان مشابه 

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم23به  رميآقاچ سم سد قره رهيافزود: ذخ يو

كرد:  حياست، تصر دهيعب رسمترمك ونيليم9,3تا امروز به  رميسم يسد حنا رهيكه ذخ نيا انيبا ب ينيام

درصد كاهش و در  36مترمكعب بوده  ونيليم 15سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه  نيحجم ا

 دارد. يآب رهيدرصد كاهش ذخ47با بلند مدت  سهيمقا

در  رانياصفهان ادامه داد: سد خم يا شركت آب منطقه يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد

سد نسبت به سال گذشته  نيا رهيداشته است و ذخ يآب رهيمترمكعب ذخ ونيليم 5,6ن تا امروز و كرو رانيت
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 داشته است. شيدرصد افزا 4

مترمكعب آب دارد و   ونيليم 2,2هم اكنون  زيافزود: سد باغكل واقع در مجاورت شهر خوانسار ن ينيام

 .دهد ينشان م شيافزا درصد17با سال قبل  سهيسد باغكل در مقا ياساس حجم آب نيبر ا

 زانيكه م نياصفهان با اشاره به ا يا شركت آب منطقه يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبهره بردار ريمد

كه   دهد ياستان نشان م يسدها تيوضع يدرصد است، خاطر نشان كرد: بررس 33استان  يسدها يپرشدگ

 .ستدرصد مواجه بوده ا 56 معادل يبلند مدت با كاهش نيانگيسدها نسبت به م يپرشدگ زانيم

ندارد، افزود: با توجه  ديجد يها يبارگذار يبرا يتوان گريرود د ندهيكه حوضه زا نيبر ا ديبا تأك ينيام

ها از جمله آب شرب،  از آب را در همه بخش نهيو استفاده به يياستان، صرفه جو يموجود آب طيبه شرا

 است. يضرور يكشاورز ع،يصنا
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همشهري  – سال 25در  يمتر ميو ن كيفرونشست  | ايفرونشست در دن رتبه سوم رانيا

 04/04/1401آنالين مورخ 

 

به  رانيگفت: ا ي، مسكن و شهرسازراه قاتيمركز تحق يريو خطرپذ يمهندس يشناس بخش زلزله سيرئ

 رتبه سوم در جهان را داراست. ن،يلحاظ نرخ فرونشست زم

راه، مسكن  قاتيمركز تحق يريو خطرپذ يمهندس يشناس بخش زلزله سيرئ ن،يآنال يگزارش همشهر به

ه جزو س ن،يبه لحاظ نرخ فرونشست زم رانيگفت: ا ينيرزميز يها سفره تيبا اشاره به وضع يو شهرساز

 .شود يمحسوب م ايكشور اول دن

راه،  قاتيمركز تحق يريو خطرپذ يمهندس يشناس بخش زلزله سيو رئ يعلم ئتيعضو ه »يالله تيب يعل«

 يها در دشت ينيرزميبا كاهش سطح آب ز ميفرونشست به صورت مستق نكهيا انيبا ب يمسكن و شهرساز

هم انباشته  يبر رو ها هيال نيا رود، يم نييپا نيسطح زم يها هيآب در ال يكشور ارتباط دارد، گفت: وقت

 .ميدان يم نيرا فرونشست زم سميمكان ني. ارود يم نييپا زين نيآن سطح زم جهيشده و در نت

 يهاست كه موجب كسر آب نيدر ا يمنف النيب ينيرزميرفتن سطح آب ز نييپا يافزود: علت اصل يو

است. به طور مرتب  شتريها ب آن هياز تغذ ينيرزميآب زكه مصرف و استحصال  يمعن نيبه ا شود يمخزن م

 يها رهو سف شود يم نيزم يها هيجذب ال يو نزوالت جو ها ياز بارندگ يدر فصول مختلف سال بخش

برداشت متعادل باشد سطح آب نوسان نخواهد  زانيبا م زانيم نياگر ا كند يم هيرا تغذ ينيزم ريآب ز

 خ نخواهد داد.هم ر يفرونشست جهيداشت و در نت

موضوع باشد  نيمتوجه ا ديمقابله با فرونشست با يما برا يياجرا يراهكارها يكرد: تمام ديتأك يالله تيب

 .دهد يفرونشست رخ م دهيصورت پد نيا ريدر غ ميرا كاهش ده ينيرزميمصرف آب ز زانيكه م

 ليدال گرياز جمله د زيل برف نبه شك يممتد و كمبود بارندگ يها يخشكسال نكهيا انيبا ب شناس نيزم نيا
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كه از  يزيها و مناطق آبر در كوهستان ژهيموضوع به و نياست، گفت: ا ينيرزميز يها شدن سفره يخال

نزوالت  رود يهوا باال م يدما يمناطق وقت نيدر ا گريد يدارد. از سو يشترينمود ب كند يم هيها تغذ آن

كمتر  ينيرزميآب ز يها سفره هيد شده و امكان تغذر آسا ليبه صورت باران بوده و به صورت س يجو

 .شود يم

 

 يمتر فرونشست تجمع 1,5

 نيدرصد مصرف ا 90 نكهيا انيبا ب يراه، مسكن و شهرساز قاتيمركز تحق يشناس بخش مركز زلزله ريمد

ما شاهد كاهش مخزن  يشمس 50دهه  يشد: از ابتدا ادآورياست،  يدر حوزه كشاورز ينيرزميز يها آب

 5 كي. صنعت و آب شرب هم هرميا كشت بوده ريو سطح ز تيجمع شيافزا ليبه دل ينيرزميب زآ

تا  1375روبه كاهش بوده اما از سال  ينيرزميز يها تا امروز سطح آب 1355درصد مصرف دارند. از سال 

فالت  كه در مناطق ميا كل كشور شاهد بوده يرا برا يمتر نشست تجمع 1,5امروز به طور متوسط حدود 

 كشور بوده است. يو شمال ياز مناطق غرب شتريب دهيپد نيعدد ا رانيا يمركز

 

 نرخ فرونشست نيشتريب يدر رده سه كشور اول دارا رانيا 

كره  يانيجهان كه در كمربند م ياز كشورها ياريفرونشست در بس دهيشد: در حال حاضر پد ادآوري او

 ايبه لحاظ نرخ فرونشست جزو سه كشور اول دن رانيانه اهستند فرونشست وجود دارد، اما متأسف نيزم

 .شود يمحسوب م

 نيها تدو فرونشست نيكاهش ا يكه برا ييها كشور اظهار كرد: اگر برنامه ندهيدر مورد آ نيهمچن يو

 يزيكننده است اما در حال حاضر چ دواريام ندهيدر نظر گرفته شود، آ يآن اعتبار يشده اجرا شود و برا

 خواهد شد. يبحران تيكند وضع دايروند ادامه پ نيده و اگر ااجرا نش
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 04/04/1401همشهري آنالين مورخ  – غلط ماتيتصم يقربان ه،ياروم اچهيدر

 

كار آمدن دولت  يسال پس از رو كيگذاشت كه  يآنقدر اما و اگر باق هياروم اچهيدر ياياح ستاد

طرح   نيپرداخت. ا ياسيستاد س نيا يتومان ارديليهزار م 11  كرد نهيبه موضوع هز توان يهمچنان م د،يجد

 يها نهيهز چگونهآن هستند كه بدانند  يدر پ ندگانيمجلس قرار دارد و نما يحاال در نوبت صحن علن

 بود.  جهينت يب هياروم اچهيدر ياياح يبرا افتهياختصاص 

 

 هياروم اچهيدر

آب شور  اچهيدر نيتر و  بزرگ يداخل اچهيدر نيتر بزرگ هياروم اچهيدر ن،يآنال يگزارش همشهر به

 ي، برخ74در سال  يبزرگ آب شور جهان است كه پس از آغاز روند خشك اچهيدر نيو ششم انهيخاورم

آمدن  ارك يبا رو 92موجب شد تا سال  اثر، يمات بآن آغاز شد. اما اقدا ياياح يبرا ياقدامات محل

 ستيز طيحفاظت از مح يبرا رانيا خيپروژه تار نيتر بزرگ«آن با صفت  ياياح يستاد مل ازدهم،يدولت 

 ييمقامات اجرا نيبود كه باالتر دواركنندهيچنان ام هياول يشود. برآوردها ليتشك» كشور يو منابع آب

از  يبخش قابل توجه يجز خشك ت،يسال فعال 8تاد شوند. اما اكنون پس از س نيعهده دار ا ازدهميدولت 

 نمانده است. يباق يزيو هدر رفت بودجه چ 93ماندن تراز در سطح سال  اچه،يدر

 هياروم اچهيدر يايناكارآمد ستاد اح كرديكار آمدن و توجه به رو يماه پس از رو كي زدهميس دولت

 اچهيدر يايستاد اح ،يجمهور سيرئ ،يسيرئ ميابراه ديگفته س كند. به رييتغ ديخبر داد كه ساختار ستاد با

دغدغه  نيتر ياصل وانعن رفع مشكل آب به يتا با تالش مضاعف برا شود يفعال م ديبه شكل جد هياروم

 يها و استان يو غرب يشرق جانيآذربا يها استان ستيز طيكه مح اچهيدر نيمشكل ا يمردم و حل اساس

 .رديمانده را از سر بگ نيكار زم كند، يم ديتهدهمجوار را 
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 انفعال گزارش

 اچهيكارگروه نجات در ليتحت عنوان تشك يراهكار ن،يشيدولت پ أتيجلسه ه نيدر نخست 92مرداد  25

در واقع  نيبود. ا يكالنتر يسيآن ع ريو دب يريعهده اسحاق جهانگ آن به استيكه ر ديرس بيبه تصو

 هيروما اچهيدر يايدر اح يستيز طيطرح مح كي يبرا توانست يدولت م كيبود كه  يسطح نيباالتر

تا آن حد بود كه پس از گذشت چندسال خود را به وضوح نشان  يكارگروه مل نيكند. اما انفعال ا نهيهز

در داخل خود دولت، در  ينهاد يعني يجمهور استير كياستراتژ يها يكه مركز بررس يطور داد؛ به

شدن  دهيچيپ املع نيتر ياصل ،يحكمران يها مسائل و چالش«رسما اعالم كرد:  98 خرداد 19گزارش 

و  ياعتماد ياست. ب هياروم اچهيكارگروه نجات در يها و راهبردها مسئله و اجرا نشدن كامل برنامه

 ان،يمجر يها و پاسخگو نبودن آنها، ناهماهنگ سازمان يها تيفعال تيشفاف جامعه، عدم يعدالت ياحساس ب

نامناسب  صينادرست و تخص يها يگذار تياولو اچه،يدر يايبا اح يو منافع بخش ها استيتعارض س

 نيبر ا زياز هر چ شينامناسب مواجهه با مسئله و ضعف اطالعات در دسترس، ب يمنابع بر آنها، سازمانده

 »بوده است. رگذاريمسئله تأث

تومان  ارديليهزار م 20 اچهيدر ياياح يبرا ازينبودجه مورد «عنوان شد كه  يگزارش حت نيا 14صفحه  در

 ياياح يبرا يو مل يبستر محل«اما » تومان آن مصوب شد ارديليم 6600، 96تا  93برآورد شده كه از سال 

» اند. ه از آن غفلت كردهياروم اچهيدر ياينامناسب بوده كه مسئوالن اح زانيبه آن م هياروم اچهيدر

 ياسيس نيسنگ هيو سا هياروم اچهيدر ياينگاه مسئوالن ستاد اح«رش آمده: گزا نيا 19در صفحه  نيهمچن

 نيشود. ا فيتعر يدولت يا از ابتدا مسئله هياروم اچهيدر يايباعث شده كه اح جمهور، سياز وعده رئ يناش

به خواسته ستاد، بدون توجه به حقوق  دنيرس يبرااعمال قدرت  كرديبه مسئله كامالً با رو كرديرو

 بوده است. گريد عاننفيذ

 صيكاهش تخص يمابا ازا نهيبر پرداخت هز يمبن ه،ياروم اچهيدر يايمصوبه اح نيهشتم ديتأك برخالف
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احترام  عدم« نيهمچن» نبوده است. زيبرداران ن دنبال جبران خسارت بهره به ايآب به كشاورزان، ستاد اح

به  هياروم اچهيبه در صيو تخص يرزبه حقوق آب و جلب توافق در كاهش مصرف آب كشاو ايستاد اح

 »هرج و مرج دامن زده است. شيافزا

 

 سامان يب وعده

 يها يبه موقع و همكار يوعده دادند كه با بودجه ده هياروم اچهيدر يايحال مسئوالن ستاد اح نيع در

از تر يعنيمتر،  1274به  1402متر بود تا سال  1271، 93را كه در سال  اچهيتراز در ،يبخش انيم

. براساس آن برآورد ندگانه خود را ارائه داد نوزده يها آن طرح يو برا گردانند يباز م اچهيدر كياكولوژ

اكنون  هم اچهيمتر باشد اما تراز در 1273,7 اچهيشد،  قرار بود تراز در نهيهز شيبرا يكالن يها كه بودجه

به  ايكرده است و وعده ستاد اح دايمتر كاهش پ كي زين ريسال اخ كينسبت به  يمتر است كه حت 1270

 يمصارف كشاورز يدرصد 40 ييجو صرفه ا،ياح دستا يها وعده گريعنوان برآورد نشده است. از د چيه

 نشد. ياتيعمل زيبود كه آن ن هيحقابه اروم نيتام يبرا

 

 سال 8 يتومان ط ارديليهزار م 11

 هياروم اچهيدر يايستاد اح ريدب ،يكالنتر يسيع ،يدولت روحان انيچند ماه مانده به پا يعني، 99سال  در

سال دولت  8 يط اچهيدر نيا ياياح يبرا هياروم اچهيدر يايستاد اح يتومان ارديليهزار م11 كرد نهياز هز

برسد  كيبه تراز اكولوژ اچهيدر 1401خبر داد و اعالم كرد؛ اگرچه برآورد شده بود كه تا سال  يروحان

سال  5 ديساله دستاورد دلخواه نداشته و با 8برنامه  يعني نيمحقق خواهد شد. ا 1406مهم در سال  نياما ا

به آن نرسد،  اچهياست كه اگر حقابه مورد نظر در يطيدر شرا نيآن مصرف شود. ا يبودجه برا زين گريد

 شد.نخواهد  اياح اچهيدر نيشده برباد رفته و ا ميآن تنظ ياياح يكه برا ييها ها و بودجه تمام برنامه
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خبرگزاري مهر مورخ  – 94سال يخشك يبه روزها هياروم اچهيبازگشت در گزارش مهر؛

04/04/1401 

 

 ،يارديليكرد م نهيو با وجود هز هياروم اچهيدر يايستاد اح تيسال از آغاز بكار فعال 7از گذشت بعد

 بازگشته است. 94سال  يدگيخشك يبه روزها ايشور دن اچهيدر نيدوم

قرار بود از  ايستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهي: درياسم نهيسك -ها گروه استان -مهر يخبرگزار

 يو اجرا سال 7خود برسد، حال بعد از گذشت  كيسال به تراز اكولوژ 10، ظرف مدت 1394سال 

 .دهد ينشان م ايرا در مقابل اح يروند معكوس نهيمتفاوت و هز يا سازه يها طرح

ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح لياست كه قبل از تشك يدر حال نيا

مناسب  يها ارشو ب 94در سال  هياروم اچهيدر يايستاد اح ليبعد از تشك افت،ي يكاهش م متر يسانت 40

ها  مصوب و كاهش بارش يها حبود اما با عدم اتمام طر افتهي يبهبود نسب اچهيدر تيدر چند سال اول وضع

 بازگشته است. يو بحران ميوخ طيبه شرا يالملل نيتاالب ب نيا تيامسال وضع

 انيتا پا ريتبخ شيافزاروند با توجه به  نيو با ادامه ا ديرس 1270,66به  هياروم اچهياكنون سطح تراز در هم

 نيبه صورت كامل از ب هياروم اچهيدر يو بخش جنوب دهيرس 1270,22فصل تابستان سطح تراز به كمتر از 

هوا به  يدما شيافزا ها، خشب ريو سا يدر بخش كشاورز يمنابع آب تيريخواهد رفتكارشناسان عدم مد

 هياروم اچهيدر يايمهم ستاد اح يها م ماندن طرحتما مهين زيو ن اچهيدر ازيهمراه عدم تحقق حق آبه مورد ن

 طيبه شرا اچهيبازگشت در ليدال نيتر خانه را از مهم هيو تصف بيس ياز جمله انتقال آب از سد كان

حق آبه  نيبه همراه عدم تأم ريتبخ شيها و افزا بارش هشاست كه كا يدر حال نيا كنند يعنوان م يبحران

 كرده است. ديرا تشد تيضعو نيا يدر سال جار ازيمورد ن

 ازين ليكم بوده و به دل ها يكاهش بارندگ ليدل سدها امسال به يريگ آب زانيم كند ياعالم م روين وزارت
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 متوقف شده است. هياروم اچهيآب سدها به سمت در يو آب شرب رهاساز يبخش كشاورز يآب

 انيتا پا ريتبخ شيروند با توجه به افزا نياو با ادامه  ديرس 1270,66به  هياروم اچهياكنون سطح تراز در هم

 نيبه صورت كامل از ب هياروم اچهيدر يو بخش جنوب دهيرس 1270,22فصل تابستان سطح تراز به كمتر از 

 خواهد رفت.

تن نمك به صورت گردوغبار و  ارديليم 10از  شيب هياروم اچهيگفته كارشناسان، با خشك شدن در به

 رد،يگ يرا نم يغرب جانيآذربا بانيبحران تنها گر نيو ا ختيفرو خواهد ر هيحنا نيطوفان بر سر مردم ا

 خود قرار خواهد داد. رياز مناطق كشور را تحت تأث ياريبلكه بس

با بهبود  يو شرق يغرب جانيآذربا يها مردم منطقه شمال غرب كشور به خصوص استان يو زندگ شتيمع

كم  طيبه شرا هياروم اچهيدر تيدارد، با بازگشت وضع يميارتباط مستق هياروم اچهيدر يبحران طيشرا

 نفر مردم منطقه به خطر خواهد افتاد. ونيليم 15به  كينزد يو زندگ شتيمع ،يآب

منطقه را  نيمردم ا يافكار عموم ياديپاسخ ز يسواالت ب هياروم اچهيدر يبحران تيتوجه به تداوم وضع با

هم در  آن م؟يهم باش هياروم اچهيبستر در يزگردهايران مسئله رنگ گريبار د ديبا ايكرده است. آ ريدرگ

 قرار دارد. رانيا ازدر خارج  شيها است كه كانون ييزگردهايعبور ر ريدر مس رانيكه ا يروزگار

و  ستيدر ب يتومان ارديلياعتبارات هزار م قيبا تزر ايشور دن اچهيدر نيدوم ينجات بخش يبرا يراهكار ايآ

 شود؟ ياتخاذ م زدهميدولت س ئتيجمهور و ه سيرئ ينسفر استا نيكمي

 

 رود يم نيكامال از ب هياروم اچهيامسال جنوب در تابستان

 نيدوم تيوضع نيدر خصوص آخر هياروم اچهيدر ياياح يابيو ارز يهماهنگ تيريمركز مد سرپرست

و متأسفانه  گذارد يرا پشت سر م يبحران يروزها هياروم اچهيگفت: در حال حاضر در ايشور دن اچهيدر

 كرده است. ديرا تشد تيتاالب وضع نيبه ا يبه همراه كاهش آب ورود ريتبخ شيافزا
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تابستان و فصل گرما  ييابتدا يدر روزها نكهيا انيبا ب نكهيا انيدر گفتگو با خبرنگار مهر با ب يجبار حجت

 يها روند در هفته ني: با ادامه ااظهار كرد ست،يبخش ن تياصالً رضا هياروم اچهيدر تيو وضع ميقرار دار

 .رود يم نيبه صورت كامل از ب هياروم اچهيدر يبخش جنوب يآت

و  دهيمربع رس لومتريك 92مترمكعب و سطح آن به هزار و  ارديليم 2,7 هياروم اچهياكنون حجم آب در هم

در  نكهيا انيبا ب يودوش يباال روز به روز از حجم آب و سطح تراز كاسته م ريگرما و تبخ شيافزا ليبه دل

 ريداشت، عنوان كرد: در دو هفته اخ شيافزا هياروم اچهيسطح تراز در متريسانت 25امسال تنها  يسال آب

تابستان  شود يم ينيب شيكاهش داشته است و پ زيناچ شيافزا نيبا ا سهيدر مقا متريسانت 13سطح تراز 

تاالب  نينشان دهنده بازگشت ا زانيم نيبرسد كه ا 1270,20به كمتر از  هياروم اچهيامسال سطح تراز در

 است. يايستاد اح ليزمان تشك 94-93در سال  هياروم اچهيدر يبحران يبه روزها

 اچهياعالم و خاطرنشان كرد: هم اكنون حجم آب در 1270,66را  هياروم اچهيدر يسطح تراز فعل يجبار

 ريگرما و تبخ شيافزا ليو به دل دهيمربع رس لومتريك 92مترمكعب و سطح آن به هزار و  ارديليم 2,7 هياروم

 .شود يباال روز به روز از حجم آب و سطح تراز كاسته م

هم اكنون بخش  نكهيبر ا ديبا تاك هياروم اچهيدر ياياح يابيو ارز يهماهنگ تيريمركز مد سرپرست

الب قرار دارد، افزود: در تا نيا يها بخش رينسبت به سا يتر نامناسب تيدر وضع هياروم اچهيدر يجنوب

شود  يخشك م ملبه صورت كا اچهيبخش از در نيتابستان امسال ا ريتبخ شيبا تداوم افزا يآت يروزها

 .رود يم نيو از ب

 

 دينرس جهيبه نت هياروم اچهيدر يايستاد اح يها طرح

قبل  94-93 يها سال يبحران يبه روزها هياروم اچهيهم اكنون شاهد بازگشت در نكهيبا اشاره به ا يجبار

 يمتعدد يها طرح هياروم اچهيدر يايگفت: در قالب ستاد اح م،يهست هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك
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 ز،تبري – هياروم يها خانه هيو پساب تصف لوهيانتقال آب از سد س ب،يس ياز جمله انتقال آب از سد كان

 نيشود اما تاكنون ا اجرايي …كشت و يگوطرح ال ياجرا ،يدر بخش كشاورز ياريراندمان آب شيافزا

 .دنديها در استان به اتمام نرس طرح

 يها اضافه كرد: در صورت اتمام طرح هياروم اچهيدر ياياح يابيو ارز يهماهنگ تيريمركز مد سرپرست

 كيدر مجموع  زيو تبر هياروم يها خانه هيو تصف لوهيانتقال آب از سد س ب،يس يانتقال آب از سد كان

 .دندينرس جهيها متأسفانه به نت طرح نيكه ا شد يم ريسراز هياروم اچهيمترمكعب آب به در ارديليم

درصد منابع آب  80از  شيو ب رود يمصرف كننده آب به شمار م نيدرصد، بزرگتر 92با  يكشاورز بخش

در  حيحكشت ص ينكردن الگو تيو رعا ياريآب شرفتهيپ يها ياستفاده نكردن از تكنولوژ ليهم به دل

آب در  تيريو مد يدر حوزه كشاورز نكهيبر ا ديبا تاك يرودو يبخش به هدر م نيمناطق مختلف، در ا

 اچهيدر يايستاد اح يها طرح يستاد كم كار شده است، گفت: هم اكنون اجرا تيحوزه در طول فعال

 رييها تغ سال نيدر ا يزدر بخش كشاور يارينبوده و راندمان آب رگذاريچندان تأث يدر حوزه كشاورز هياروم

 .رديقرار گ ژهيبخش مورد توجه و نيا ديبا ميا كار نكرده يليخ زيكشت ن يالگو نهيو در زم افتهين يچندان

درصد منابع  80از  شيو ب رود يمصرف كننده آب به شمار م نيدرصد، بزرگتر 92با  يكشاورز بخش

 حيكشت صح ينكردن الگو تيو رعا ياريآب شرفتهيپ يها ياستفاده نكردن از تكنولوژ ليآب هم به دل

 .رود يبخش به هدر م نيدر مناطق مختلف، در ا

محصول  ياريكشت و آب يبرا يسنت يها وهيهمچنان كشاورزان از ش يغرب جانياز مناطق آذربا ياريبس در

 آب را به دنبال دارد. يسهم مصرف نيشتريها ب روش نيو ا كنند ياستفاده م

بخش  نياساس ا نيعنوان شد و بر هم يغرب جانيمحور توسعه آذربا ،يشمس 80هه در اواخر د يكشاورز

بدون  يكشاورز يكشت اراض ريسطح ز شياساس افزا نيبر هم افت؛يگسترش  يركارشناسيبدون ضابطه و غ

 داد. شيافزا يرحوزه به صورت سرسام آو نيمصرف آب را در ا ،ياريآب نينو يها وهيتوجه به استفاده از ش
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موجب  گريد ياز سو زين يكشاورز هيرو يسو و توسعه ب كياز  يو كاهش بارندگ يسال خشكسال چند

 كرد. ديشد و روند خشك شدن آن را تشد هياروم اچهيدر زيكاهش آب در حوضه آبر

 
 

 نشد نيتأم هياروم اچهيمتوقف شود / حق آبه در يغرب جانيدر آذربا ديجد رهيذخ يو توسعه منابع آب احداث

مصرف  تيريگفت: در كنار توجه به مد هياروم اچهيدر ينجات بخش يدر خصوص راهكارها يجبار

شود با توجه به  يريدر استان جلوگ ديجد رهيذخ ياحداث و توسعه منابع آب ديبا يآب در بخش كشاورز

 .ميباش تاندر اس ديجد رهيذخ يشاهد احداث، توسعه و منابع آب دينبا هياروم اچهيدر يبحران تيتداوم وضع

احداث سدنازلو در  يريبا اشاره به از سرگ هياروم اچهيدر ياياح يابيو ارز يهماهنگ تيريمركز مد سرپرست

 .كند يم ديرا تشد هياروم اچهيموضوع بحران در نيگفت: اگر روند احداث سدنازلو از سرگرفته شود ا هياروم

 است افتهي صيمترمكعب تخص ونيليم 850تنها  هياروم اچهيمترمكعب حق آبه در ارديليم 3,4 از
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قرار داد و گفت: نجات  ديرا مورد تاك هياروم اچهيدر يايمصوب ستاد اح يها در اتمام طرح عيتسر يو

مهم  يها با اتمام پروژه ازين نياز ا يآن است و بخش ازيآب و حق آبه مورد ن نيتأم ازمندين هياروم اچهيدر

 است. زيو تبر هيروما يها خانه هيو اتمام تصف بيس ياز جمله انتقال آب از سدكان ايستاد اح

است  يدر حال نيمترمكعب اعالم و خاطرنشان كرد: ا ارديليم 3,4را  هياروم اچهيحق آبه در زانيم يجبار

هم اكنون در  نكهيشد و با توجه به ا نيامسال تأم هياروم اچهيمترمكعب حق آبه در ونيليم 850كه تنها 

در  ميرا از دست داد سالدرصد كاهش داشته است، عمالً ام 15ها  بارش زانيم وجود ندارد و يحوزه آب

 شود. نيبه موقع تأم هياروم اچهيدر ازيحق آبه مورد ن ديبا يآت يها سال

 
 

 بود غاتياز كار تبل شتريب هياروم اچهيدولت قبل در مورد در اقدامات

 نيدر ا اريكام يحاسبات كل كشور بودند علم وانيدادستان د زانيم يغرب جانيگذشته مردم آذربا هفته

 غاتياز كار تبل شتريب هياروم اچهياقدامات دولت قبل در مورد در نكهيا انيسفر در گفتگو با خبرنگاران با ب
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 نهيهز ارديليم 50قبل فقط  ولتتوسط د اچهيدر ياياح يبرا يشده برا نييتع ارديليم 2000بود، گفت: از 

ها  بخش يشده، در برخ نهيصورت گرفته آنچه هز يها يات هم، طبق بررسشده است، در خصوص اعتبار

 بود. غاتيها و تبل گفته زانيچهارم م كي

دولت هم جلسه  نيخاطرنشان كرد: در ا هياروم اچهيدر ياياح يبرا زدهميبا اشاره به عزم دولت س يو

خصوص منتظر  نيدارد و در ا هياروم اچهيدر يايطرح اح ياجرا يرا برا ژهيو دولت اهتمام و ميگذاشت

 كند. نهياعتبار است كه هز

دولت  نكهيافزود: با وجود ا هياروم اچهيدر يايستاد اح كرد نهيمحاسبات كل كشور به هز وانيد دادستان

كرده اما تنها  قيتزر هياروم اچهيدر ياياح يها طرح يبرا ازيمورد ن زانياز م شيكه ب كرد يگذشته ادعا م

 بود. غاتيو تبل ارعمل عمل باشد اهل شع نكهياز ا شيغ بوده است و دولت بچهارم آن مبل كي

 ميرا لحاظ كن هياروم اچهيآب در ريتبخ شياگر افزا ميفصل گرما قرار دار ييابتدا يدر روزها نكهيتوجه به ا با

صل تابستان ف يآت يها روند در هفته نيو ادامه ا روند يبه سر م يميوخ تيدر وضع هياروم اچهيهم اكنون در

 همگان قرار خواهد داد. ديه را در دياروم اچهياز شوره زار و خشك شدن كامل در يزيفاجعه آم ريتصو

از  زگردها،يو ر ينمك يها از جمله طوفان هياروم اچهيخشك شدن در ميو وخ يتوجه به عواقب منف با

 نيتر يبلكه اصل يكيآن نه  يايبوم منطقه اح ستيمنطقه، به هم خوردن ز يو كشاورز شتيرفتن مع نيب

منطقه شمال غرب است، چرا كه در صورت  يو حت يغرب جانيدغدغه و مطالبه مردم آذربا نيو مهمتر

 ستيبزرگ ز ديتهد نيا ياز اثرات منف زيمنطقه بلكه مردم مركز كشور ن نيموجود نه ا تيتداوم وضع

 بهره نخواهند بود. يب يطيمح

باز خواهد شد  زدهميتوسط دولت س ايدن هياروم اچهيدر نيدوم يايكور اح گره ايآ ديمنتظر ماند و د ديبا

 نه؟ اي
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 04/04/1401همشهري آنالين مورخ  – كشور يآب سدها ريذخا يدرصد 5كاهش 

 

كشور به  يكل حجم آب در مخازن سدها زانيآب كشور گفت: م يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 است. دهيمترمكعب رس ارديليم 26,7حدود 

رود در استان اصفهان،  ندهيسد زا يپرشدگ زانيزاده گفت: م قاسم روزيف ن،يآنال يگزارش همشهر به

به  يفعل طيادر شر ه،ياروم اچهيدر زيحوضه آبر ياستان خوزستان و سدها ياستان تهران، سدها يسدها

 درصد است. 72درصد و  57,7درصد،  33درصد،  28حدود  بيترت

 26,49به مخازن، امسال به  يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يگفته او، بررس به

 .دهد ينشان م شيدرصد افزا 3گذشته،  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم

 يآب و فاضالب كشور گفته است: متوسط بارندگ يشركت مهندس يهره بردارمعاون ب ينيام هاشم

 رانيكه ا يخشك مهيخشك و ن ميمتر در سال است، اما به علت اقل يليم 850تا  800حدود  ا،يساالنه در دن

 .ميبارش دار ايچهارم دن كيمتر است و  يليم 250تا  200عدد در كشور ما متوسط  نيدارد، ا
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 05/04/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - ؟يآب تاضيآغاز دهه ر

 

در مصرف آب برگزار شد.  ييجو  همزمان با آغاز هفته صرفه »يآب و گردشگر«: كنفرانس  اقتصاد يايدن

را دهه  ندهيدهه آ ديكنفرانس گفت: با نيدر ا رانيا اتاق يمطالعات آب و كشاورز يمركز مل سيرئ

به  يدياز آن ام بعدسال كشور نتواند مساله آب را سامان دهد،  ده نيچرا كه اگر در ا د؛ينام يآب اضتير

 منابع آب نخواهد بود. تيريمد

به  يكرد: با نگاه انيب يبر رابطه تنگاتنگ آب و صنعت گردشگر ديبا تاك يعبدالملك اكبر  يعل

كشورها  نيكه ا شود يسوال مطرح م نيدر حال توسعه در منطقه از جمله قطر ا اي افتهي  توسعه يكشورها

خود را حفظ كرده  يآبهم منابع  مينيب  يمانند قطر م ياند كه امروز در مورد كشور  كرده يرا ط يريچه مس

 ه است.شد يجهان جام زبانيكه حاال م ييكرده؛ تا جا يتوسعه را ط ريو هم مس

كه هم  ميتوسعه ده يا  را به گونه ها  رساختيز ديكرد: با ديتاك رانياتاق ا يگردشگر ونيسيكم سيرئ

 يحكمران نكهيبا اشاره به ا ي. عبدالملكميرا هدر نده ندگانيآ يو هم ثروت مل ميمنابع خود را حفظ كن

ارگان مرتبط با  37دتر است. اوضاع ب يها وجود ندارد، ادامه داد: در گردشگر  واحد در وزارتخانه

عنوان  به يمشترك تهيكم ليحال ما از تشك ني. با ارنديگ  يم ميتصم كيكه هر كدام  ميدار يگردشگر

 .ميكن  ياستقبال م رويدر وزارت ن يآب و گردشگر

و  يگردشگر نكهيبر ا ديبا تاك رانيو آب اتاق ا يكشاورز يمطالعات راهبرد يمركز مل سيادامه رئ در

مساله آب  رانيا يجد يها از بحران يكي نكهيهستند، گفت: با توجه به ا گريكديالزم و ملزوم  آب،

نتواند مساله آب  ورسال كش ده نيشود؛ چرا كه اگر در ا يگذار نام يآب اضتيدهه ر ندهيدهه آ دياست، با

ادامه داد:  مدارعتيشر نيمنابع آب نخواهد بود. محمدحس تيريبه مد يديرا سامان دهد، بعد از آن ام

مترمكعب به  ارديليم74حجم منابع از  يسد يمواجه است. در منابع آب يبا بحران جد ينيرزميز ريذخا
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نسبت  98ن اندازه خطرناك است. در سال ياوضاع به هم ينيرزميو در منابع ز دهيمترمكعب رس ارديليم40

نسبت به از  ياست. و دهيهزار حلقه چاه رس 850داشته و به  يبرابر20چاه رشد  يها  تعداد حلقه 57به سال 

مطالعات آب و  يهشدار داد.  سپس معاون مركز مل زين يبا توجه به خشكسال يخيرفتن اماكن تار نيب

آب بر نقش  يجهان يشورا يالملل نيتمركز مذاكرات ب گريد مروزا نكهيا انيبا ب رانياتاق ا يكشاورز

 كيعنوان  شدن مساله آب به يو همگان رياست، بر فراگ ستيز طيبا امر آب و مح يجوامع محل ييآشنا

را  ستيز طيآب و مح اميپ ديبا يكرد. عباس كشاورز ادامه داد: در صنعت گردشگر ديتاك يبحران جد

با اشاره  ي. ومياوريبه ارمغان ب يو هم جوامع محل نيسرزم يداريپا يصنعت و هم برا نيخود ا يهم برا

كه خأل عمده فشار بر آب  دهد يما نشان م يها  يمصرف آب گفت: بررسدر  يبه فشار بخش كشاورز

 نيو كمبود درآمد مردم است. بنابرا يگردشگر يها  تياز كمبود فعال يناش يمصرف كشاورز يبرا

 تواند  يآب و جامعه م تيريمد يصنعت، بلكه برا نيخود ا ينه فقط برا يگرتوسعه صنعت گردش

و خانواده صنعت  كنند يصنعت را اداره م نيكه ا يانيمجر نكهيبه شرط اداشته باشد؛  يخوب يامدهايپ

 قاتيتوجه كنند. عضو پژوهشكده تحق ستيز طيآب و رابطه آب و مح ييجو  به دو امر صرفه يگردشگر

است و همه  ياجتماع تيكنفرانس گفت: حوزه آب حوزه مسوول نيهم در ا صيتشخ معمج يراهبرد

كمك كنند؛  دياست و همه با يآب بحران تيو در آن نقش داشته باشند. وضع آن نگران بوده يبرا ديبا

 يمناسب اريوقت بس ميبرنامه توسعه هفتم هست يكل يها  استيس نيدر حال حاضر كه در حال تدو ژهيو به

نوشته  79آب در سال  يكل يها  استيكنند. س انينظران در آن مشاركت و نظراتشان را ب است كه صاحب

 اجرا نشده است. يدرست به ها  استيس نيا متاسفانه اشده؛ ام

فعاالنه دنبال شوند. چون در  ديهستند كه با يها از مسائل مهم آب و حقابه يپلماسيكرد: د ديتاك يديمج

 يآب يها  استيمساله حل نخواهد شد، الزم است س ييجو  است و تنها با صرفه يحوزه آب اوضاع بحران

 د توجه باشد.مور زين هيهمسا يكشورها
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اطالعات از طرح  نينشست با ارائه آخر نيدر ا زين يشهر يريپذ ستيز شكدهياند سيرئ ،يتراب سياو

آن  ديكه با ميديرس جهينت نيها در تهران به ا دادن روددره نجات يتهران گفت: ما برا يها روددره ياياح

 ونيسيكم اورو مش يگردشگر معاون اسبق وزارت ،يموريت ي. ولميگره بزن عتيطب يرا با گردشگر

 نيدر مورد مصرف آب گفت: براساس ا ونسكويدر  يا  هم با اشاره به مطالعه رانياتاق ا يگردشگر

نشان  نياست و ا تريل 800تا  450گردشگر  كيو مصرف آب  تريل127 يمطالعه مصرف آب شهروند عاد

. او ميآب هست مترمصرف ك يراستاآموزش گردشگران در  يبرا يجد يزير  برنامه ازمنديكه ن دهد يم

اند، افزود:   كم در حوزه آب كار كرده يليكشور خ يو پژوهش يمراكز علم ايبرخالف دن نكهيبا اشاره به ا

 ني. همچنرديخصوص صورت گ نيكشور در ا يمراكز علم ياز سو يشتريتمركز و پژوهش ب ديبا

توجه  نيآب و سرزم شيصنعت به موضوع آماو توسعه  يگردشگر يها  يزير  در برنامه ديها با  دولت

 كنند.
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 05/04/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – است! ييزا ابانيمرحله ب نيتر ميوخ "فرونشست"

 

وجو  آب جست تيريدر سوءمد ديرا با ييزا ابانيب شهير كهنيا انيبا ب ستيز طيكارشناس آب و مح كي

 است. ييزا ابانيمرحله ب نيتر ميو وخ نيآخر "فرونشست"گفت:  ،كرد

است كه بر اثر  يا دهيشدن پد يابانيب اي ييزا ابانيب م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

خاك در مناطق  بيتخر يها وهياز ش يكي ييزا اباني. بديآ يم ديپد عتيعملكرد نادرست انسان در طب

 يها تيعالوهوا و ف آب رييرطوبت است كه بر اثر عوامل مختلف از جمله تغ و كم خشك مهيخشك، ن

 6,3از  شيخشك كه ب يدرصد اراض 70جهان،  تيجمع ششم كي دهيپد ني. اشود يحادث م يانسان

 خود قرار داده است. ريا تحت تأثمساحت جهان ر چهارم كي نيچن و هم شود يهكتار م ارديليم

و  يمياقل راتييتغ ليدل قرار گرفته است و به نيكره زم خشك مهيدر كمربند خشك و ن رانيا كشور

 يطيشرا نيو در چن ابدي يكاهش م زين ها يبارندگ زانيو م شيافزا نيزم يدما نيانگيدما، هرساله م شيافزا

با  عتيطب رانسان د يها دخالت يعير عوامل طب. كنارود يم نيمناطق مختلف از ب ياهيپوشش گ

 قياز طر ينيرزميز يها آب يآلودگ ،ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يبرداشت ب رينظ ييها تيفعال

در كشور هستند. در رابطه با علل  ييزا ابانيب ياز عوامل اصل ،و... يو كشاورز يشهر ،يصنعت يها پساب

 ستيز طيكارشناس آب و مح ،ينرمضا درضايبا حم ،مهار آن يكارهادر كشور و راه ييزا ابانيب شيافزا

 .ديگذران يكه بخش نخست آن را از نظر م ميوگو كرد گفت

در  ييزا انياياظهار كرد: منشأ ب ميتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اجتماع در گفت يرمضان درضايحم

 نيكره زم خشك مهيمنطقه خشك و نكه در  ميهست يما كشور گردد؛ يجهان و در كشور ما به آب برم

 30در كمتر از  رانيدرصد بارش ا 70از  شي. بميستيمطلوب برخوردار ن ينظام بارش كيو از  ميا واقع شده

 ريتبخ زانيم ي. از طرفبارد يدرصد كشور م 70از  شيدرصد آن در ب 30درصد مساحت كشور و كمتر از 
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رطوبت  ريتبخ يكه متوسط جهان ياست و در حال يهانج نيانگيبرابر م5از  شيب زين رانيرطوبت در ا

 است. متر يليم 5000تا  2400مقدار از  نياست در كشور ما ا متر يليم 700ساالنه 

و  ميعمل كن دهيسنج دياست با دارياندازه ناپا نيآب در كشور ما به ا تيكه وضع يادامه داد: زمان يو

اسناد است كه  نيتبع ا و به ميببر شيپ نيسرزم شيسند آماانداز و  تمام توسعه خود را بر اساس سند چشم

انداز توسعه  و افق چشم داردوجود ن نيسرزم شي. متأسفانه در كشور ما سند آماميرس يم داريبه توسعه پا

بود؛  دهيرس زين يمقام معظم رهبر دييكه در دولت هشتم مصوب شده و به تأ زي) ن1404 راني(معروف به ا

و نامتوازن را در  داريناپا يا ها توسعه عملكرد دولت نيهم ليدل نشد و به يعمل يعدب يها توسط دولت

 .ميكشور شاهد هست

 

 كشور در استان اصفهان قرار دارد! عيدرصد مادرصنا10

كرد: استان  انيدانست و ب داريتوسعه ناپا يها را از نمونه يكارشناس آب توسعه صنعت و كشاورز نيا

 150كه كمتر از  يبه مناطق ابانيب يجهان فيبارش دارد و در تعر متر يليم 100ز اصفهان ساالنه كمتر ا

كشور مستقر  عيمادرصنا صددر 10استان  ني. در همشود ياطالق م ابانيتراز بارش ساالنه دارد ب متر يليم

تن  كيهر  ديتول يبرا ياستان است. بر اساس قانون آب مجاز نيفوالد و آهن كشور ا هيشده است و پا

 .شود يآب مصرف م تريهزار ل 23 ،فوالد

 ميا رفته قيعم يها سراغ حفر چاه ،ندارد يدسترس دارياصفهان به منابع آب پا نكهيا ليدل افزود: به يرمضان

از افراد  ياريشده است. متأسفانه بس سريكار م نيكشور ما ا يانجام شود اما در اقتصاد رانت ديكه قانوناً نبا

 ،ها ضابطه تيروابط و عدم رعا نيا جهيو نت رنديگ يم قيحفر چاه عم يه دارند مجوزهاك يروابط ليدل به

 ميتراز دار ناهم يهزار هكتار كشاورز 50از  شياستان ب نياصفهان است. در ا ستيز طيمح مياوضاع وخ

هر  ديولت ياست كه برا يدر حال نيو ا شد يم يكار استان برنج نيهزار هكتار در ا 26 شيو تا چند سال پ
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 .شود يآب مصرف م تريهزار ل 3برنج  لويك

است. آب  دهيمتر رس 350از  شياستان به ب نيدر ا ينيرزميز يها سفره ييستايكرد: سطح ا حيتصر يو

. ميا دهيرس نيو به سطح پوسته زم ميا را دچار مرگ آبخوان كرده نيو زم ميا دهيرا كش ينيرزميز يها ه سفر

آن دشت طاهرآباد در  هكه نمون شود يدچار شكاف م يا نقطه ايو  يناگهان شكل به نينقطه زم نيدر ا

و  كند يعمل م يا مانند شهر اصفهان نقطه ايمتر دهان باز كرد و  79 باره كي به نيكاشان است كه زم

 .زند يم شهر رقم  نيمورد فرونشست را در ا 4 اي 3 يا هفته

اضافه  ،است نيفرونشست زم ييزا ابانيمرحله ب نيو بدتر نيآخر نكهيا انيبا ب ستيز طيكارشناس مح نيا

 ايبه آن زلزله خاموش  ايبدتر است و در دن زين نيآتشفشان و رانش زم ،از زلزله نيكرد: فرونشست زم

محور  و اصطالحاً سازه مانيمنابع آب در كشور ما تا پشت سدها تيري. متأسفانه مدنديگو يزلزله پنهان م

 ،سد دز چهيما در"كردند كه  انيوقت ب نيمسئول ،ميبود ليكه شاهد وقوع س 1398 و 1397است؛ در سال 

آب  نيكه ا يدر صورت ،"ميو در حال مهار آب هست ميا و دو را باز كرده كيعباسپور و كارون  ديشه

 .ميداشته باش يزير برنامه زيبعد از سد ن يبرا ديارزشمند است و با اريبس

 

 را امضا كرد هياروم اچهينهم حكم مرگ در دولت

از  گريد يكيدنبال داشته است كه  را به عتيقهر طب ،ما در حوزه آب تيريگفت: سوءمد يرمضان

 30 ،1378در سال  هياروم اچهيدر ،است هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر ها تيريسوءمد نيا يها نمونه

 ارديليم مين و كيكمتر از  داشت اما در زمان حاضر يمطلوب اريبس طيمترمكعب داشت و شرا ارديليم

سابق  يها و حاصل از قصور دولت يانسان هياروم اچهيدر يدرصد عوامل نابود 85. ميمترمكعب آب دار

 .گردد يبرم عتيدرصد آن به طب 15است و كمتر از 

آن  ياز بخش جنوب شود يم هياروم اچهيكه وارد در يدرصد آب 90داد:  حيقصور توض نيدر رابطه با ا يو
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 100حدود  هياروم اچهيو در در شود يوارد م يغرب جانيزنجان و جنوب آذربا ،استان كردستان يعني

 بيبه س يومحصول از زمان پهل نيانگور است كه ا هياروم زيحوضه آبر ي. محصول بومميدار رهيجز

در  ينيگزيجا نيپس از انقالب شدت گرفت، ا يها انگور در دولت يجا به بيشد و كاشت س ليتبد

 نيا سوم كيو انگور كمتر از  كند يآب مصرف م تريل 70 يگرم100 بيعدد س كياست كه هر  يلحا

 دارد. يبر مقدار آب

 نيكرد و ا انيرا نما بيس يبر اظهار كرد: گذشت زمان آب ستيز طيكارشناس ارشد آب و مح نيا

 زيباران ن سبب شد آب ،ستيپربارش كشور ن يها جزء استان يغرب جانيكه استان آذربا قتيحق

سمت حفر چاه  كشاورزان به ازيآب مورد ن نيتأم يبرا نينباشد و مسئول بيكشت گسترده س يپاسخگو

آمار با در نظر  نيهزار حلقه چاه وجود دارد كه البته ا 100از  شيب هياروم اچهيبروند. اطراف در منطقهدر 

 .شود يتعداد م نياز ا شتريب رمجازيغ يها گرفتن چاه

 قتيحق نيو ا دنديرس نيزم رهيرفتند كه به ش شيپ يقدر ها به در استحصال آب انيمه داد: بومادا يرمضان

 نيماده زم نيتر و پرامالح نيتر تيفيك يب ،نيتر سخت عيما نيمنطقه است. ا نيدهنده عمق فاجعه در ا نشان

كه  ي! زمانميسم بده اي ديها اس افراد به آن يرفع تشنگ ياست كه برا نيمثل ا نيزم رهياست. استفاده از ش

آب  تيفيو ك كند يتجاوز م نيريآب شور به محدوده آب ش ،دنديرس نيزم رهيبه ش يا ها در منطقه چاه

 .برد يم نيرا از ب نيريش

در  يسمت سدساز به نيمسئول ،نبودند بيكشت س يپاسخگو زيها ن چاه نكهيكرد: پس از ا حيتصر يو

رفت. قصور  يكشاورز يها نيسمت زم به اچهيآبه در حق نيتأم يجا سدها به نيمنطقه رفتند و ا نيا

 7,5 نهمدولت  ،بود هياروم اچهيرا امضا كرد ساخت اتوبان در در هياروم اچهيكه حكم مرگ در يگريد

و در  ختيسنگ و خاك ر زيرا در سمت تبر لومتريك 8و  هياروم يكيرا در نزد اچهياز بستر در لومتريك

 خت!منطقه اتوبان سا نيا
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در  تواند يآب نم ،اچهيدر وسط در ها رهيداد: با توجه به وجود جز حيتوض ستيز طيآب و مح كارشناس

در چرخش و گردش است. متأسفانه  اچهيدر نيدوران داشته باشد و آب در دور ا اچهيطول و عرض در

ساخت جاده را  يسنگ و خاك الزم برا نژاد ياحمد يدولت آقا يكاف يها شيعدم مطالعه و پا ليدل به

 وآمد آب را سد كردند. رفت ريكار مس نيو با ا ختندير اچهيدر محور گردش آب در قاًيدق

 نكهيشد و با توجه به ا ميتقس يو شمال يبه دو بخش جنوب هياروم اچهيكار در نيمتذكر شد: با ا يرمضان

 اچهيدر زمان حاضر درشد.  آب يب اچهيسمت شمال در ،ديآ يآن م يجنوب مهياز ن اچهيدرصد آب در 90

 نيبخش اعظم ا شدناز بلند  هياروم اچهيرطوبت در نكهينمك دارد كه با وجود ا ارديليم 800 هياروم

 جانيآذربا يها در استان يكشاورز يهزار هكتار از اراض 50كرده است باز هم حدود  يرينمك جلوگ

 متر يسانت 25از  شياند و ب شده هيومار اچهينمك برخاسته از در ريزنجان و كردستان درگ ،يو شرق يغرب

 ونيليم 20كامل بلند شود حدود  طور به هياروم اچهينشست كرده است. اگر نمك در ها نيزم نينمك در ا

 نفر آواره خواهند شد.

سد به  52حوضه  نياظهار كرد: در ا هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر ها يبا اشاره به آمار سدساز يو

 در حال مطالعه است. زيسد ن 27سد در دست ساخت است و  10 ،است دهيرس يبردار بهره

 

 است يزداريآبخ يها مستعد كشور فاقد طرح يهكتار از اراض ونيليم120

گفت: در  ،"ميپرداخت يم يزداريبه مبحث آبخ ديما با" نكهيبه ا ديبا تأك ستيز طيكارشناس مح نيا

طرح  نيشود اما ا ييها اجرا و آبخوان ينيرزميز ياه سفره يايبرنامه ششم توسعه قرار بود كه طرح اح

 يو حت يبخش و تعادل ايالزام طرح اح نيبود كه بزرگتر نيطرح ا نيشكست ا ليشكست خورد. دل

منابع آب در  تيرياست كه شوربختانه مد يزداريبزرگ آبخ يها طرح يايو اح جاديا ،منابع آب تيريمد

 ديبا يا سازه اتيكه قبل از انجام هر عمل ياست در صورت احداث سد ايو  يا سازه تيريكشور ما مد
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 در مناطق انجام شود. يزداريآبخ اتيعمل

 يها طرح يفاقد اجرا رانيا يهكتار از اراض ونيليم 120از  شيادامه داد: در زمان حاضر ب يرمضان

منابع آب  يبخش و تعادل اءيطرح اح ،هستند يامر مهم نيكه فاقد چن ياست و در مناطق يزداريآبخ

 شوند، يب ميها تخر جنگل يآور با سرعت سرسام راني. متأسفانه در اشود يبا شكست مواجه م ينيرزميز

 يگردشگر يها در مراتع طرح و پروژه شوند، يم اليبه و ليداده و تبد يكاربر رييتغ يكشاورز ياراض

 يها و ساالنه پروژه رديگ يصورت نم عتياز طب انتيدر جهت ص يساز فرهنگ چيو ه شود يم يساز ادهيپ

 .شود يانجام م يدر اراض يزيناچ اريدر حد بس يزداريآبخ

آب  يها مخزن سفره يبرنامه ششم توسعه عمالً كسر انيطرح قرار بود تا پا نياضافه كرد: بر اساس ا يو

ن به اكنو مترمكعب در آغاز طرح هم ارديليم 120مخزن از عدد  يصفر شود اما متأسفانه كسر ينيرزميز

درصد ناموفق  100 نيكشت مسئول يدر اصالح الگو ياست و از طرف دهيمترمكعب رس ارديليم 140عدد 

نابرخوردار  يها بر مانند گذشته در تمام استان آب يها طرح ميشاهد السابق يعمل كردند و هنوز كماف

 نيكه ا آورند يم يور قيسمت حفر چاه عم به داريعدم وجود منابع آب پا ليدل و به شود ياجرا م يآب

 طرح است. نيا يدرصد100شكست  يمعن به

درصد  370در كشور  رمجازيغ يها حفر چاه ريسال اخ 10 يط نكهيا انيبا ب ستيز طيآب و مح كارشناس

ها نگاه كامالً  ندارد و تمام دولت يگاهيدر كشور جا ستيز طيگفت: متأسفانه مح ،رشد داشته است

در  توان يرا م عتيبه طب ينينگاه تزئ نياز ا يا اند. نمونه و آب داشته ستيز طيبه مح ينيتريو و ينيتزئ

 شيمشاهده كرد. معدل فرسا يركانيه يها كاج در جنگل يربوميبا درخت غ يكار جنگل يها طرح

سمت  خاك ما را به شيفرسا نيتن است و ا 20تا  16 نيآمار ب نيتن و در كشور ما ا 4 ايخاك در دن

 برده است. شيشدن پ يابانيب

 بخش نخست انيپا
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با  يو دائم يفصل يها آمار مهاجرت شيافزا |است  يجد رانيدر ا يميمهاجرت اقل

 05/04/1401همشهري آنالين مورخ  – ها گرما و كاهش بارش ديتشد

 

دما  شيكاهش بارش و افزا رد،يگ يرا م ريتأث نيشتريب مياقل ريياست كه در اثر تغ يياز كشورها يكي رانيا

 يها نقاط كشور منجر به مهاجرت يدر برخ د،يآ يحساب م به مياقل رييتغ يها شاخص نيتر كه از مهم

 است.شده  يو فصل يدائم

 

 يداخل مهاجرت

كه از استان  ينوار ست،يز  طيسازمان حفاظت مح يها بر اساس گزارش ن،يآنال يگزارش همشهر به

و  شود يرا هم شامل م راحمديو بو هيلويو در راه استان كهگ رود يخوزستان به سمت استان فارس م

 انيم نيا درخواهند گرفت.  مياقل رييرا از تغ ريتأث نيشتريكشور ب يشرق و جنوب شرق يها استان نيهمچن

 .ديرا خواهد د بيآس نيكمتر ياستان خراسان رضو

الهام  دهيگفته س اند. به نام برده ميبر مهاجرت با عنوان پناهندگان اقل مياقل راتيياز اثرات تغ محققان

تعداد كه نشان دهد چه  يعلم قيهنوز تحق ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييگروه تغ سيرئ ،يزيعز

زده باشند در كشور انجام  يلفص اي يدست به مهاجرت دائم يمياقل راتييتغ ليدل به رانياز ساكنان فالت ا

 نشده است.

 يتي. بلكه واقعستيدور از ذهن ن ياحتمال م،ياقل رييتغ گري: امروزه دديگو يم يوگو با همشهر در گفت او

كه  ييدر شهرها ژهيو ها به سال نيها در ا توفان و ها لياز س يناش يها كه خسارت  ينحو است. به يجار

 اند. در آنها انباشته شده است تكرار شده ياديز يها هيو سرما تيجمع

 رانيآماده شوند. ا يمياقل رييرو شدن با اثرات تغ روبه يبرا يمناسب يبا ابزارها ديبا ياو، مراكز شهر گفته به
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در عرصه سكونت انسان  شتازيپ يهمواره كشور يميو اقل ييايخاص جغراف طيقرار گرفتن در شرا ليدل  به

هست.  زين يآور تاب نهيزم رد يا ژهيتجارب و يبوده است و دارا يانسان يها سكونتگاه جاديو ا

 يكاربر ،يانرژ تيريشاخص مهم مد 4 رانيا يمياقل ژهيو طيو سازگار با شرا يبوم يدر الگو قتيدرحق

 ،يابي هستند در استقرار و مكان يشهر يآور عوامل در تاب نيرترونقل و آب كه اثرگذا و حمل نيزم

و  كياكولوژ يو شهرها عملكرد اند ودهها و اجزا مدنظر ب ساختمان يو معمار يعناصر شهر يطراح

مردم  ياساس يازهاين يتاكنون جوابگو يو فناور شتياند و با توجه به فرهنگ، مع آور داشته كامالً تاب

 اند. برخوردار بوده كيانبوده و از نظم ارگ

ناآگاهانه از  ديمعتقد است كه در عصر حاضر با تقل ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييگروه تغ سيرئ

و  كياكولوژ تيو خارج از ظرف هيرو يتوسعه ب ،يعيطب يها يژگيبه و يتوجه يب ،يربوميتوسعه غ يالگو

شهرها)  ژهيو (به ينسانا يها اثرات آن، سكونتگاهو  مياقل رييتغ ست،يز طيو مح يعيمنابع طب يساز عيضا

 اند. خود را از دست داده ياتيح يكاركردها

 يها شرفتيبهره گرفتن از پ ،يبر دانش بوم هياست با تك ي: ضرورديگو يم ستيز  طيكارشناس مح نيا

 طيناسب با شرامت يا توسعه يها يمش خط رانيا ييايو جغراف يمياقل طيسازگار با شرا يها يو فناور يعلم

 شود. نيمختلف تدو يها در بخش رانيخاص ا

 ،يتگرگ، خشكسال ل،يتوفان، س رينظ ييها دهيپد شيافزا يجهان شي: در اثر گرماديگو يم يزيعز

 يها مهاجرت ،يخانمان يب ،يآوارگ ها دهيپد نينابهنگام مورد انتظار است. ا يو سرماها ييگرما يها موج

 نيرا از ب يشتيمع يزندگ ندهايفرا نيدنبال خواهد داشت. ا را به يفقر و ناامن ،يكاريب ،يتيتابع يكالن، ب

 يها همه بخش مياقل ريي. تغدهند يم رييمكان خاص را تغ كيخارج شدن از  يها زهيو انگ برند يم

 نيرتريپذ بيو آس نيتر حساس ديشا ياما بخش كشاورز دهد؛ يقرار م ريتأث تحت يا را تا اندازه ياقتصاد

از  ياريبس شتيدارند و مع يمياقل املبه عو ياديز يوابستگ يبخش باشد. چرا كه محصوالت كشاورز
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 وابسته است. تيفعال نيبه ا ينواح

 يو كمبود آب رو يكشاورز يها نيمختلف همچون از دست دادن زم يها وهيآب وهوا به ش راتييتغ

 نيبرهم زده است. ا زياز جهان را ن يمناطق تينام ،يريمناقشات و درگ جاديمردم اثر گذاشته و با ا شتيمع

 شود. يريخطر درگ شيمهاجرت و افزا شيمنجر به افزا تواند يم دهيپد

رفتن  نياز ب ،يساحل ينواح بيتخر اها،يسطح در شيافزا ،يكاهش منابع آب ،ييدما يالگو رييتغ

ها از  سالمت انسان ديو تهد يخشكسال ديجنگل، تناوب و تشد بيتخر ،ييو غذا يمحصوالت كشاورز

 رامونيط پيبر سالمت انسان و مح مياقل راتييآب و هوا هستند. اثرات تغ راتييتغ ميمستق آور انياثرات ز

شده است. طبعاً  ليتبد راتييتغ نينوع پاسخ انسان به ا يعني يآن در نقاط مختلف جهان به چالش اساس

با داشتن  يمركز رانيدر ا رياخ يها در دهه يمياقل راتيياثر تغ ست،ين يمستثن يرگذاريتأث نياز ا زين رانيا

 آشكار است. شياز پ شيخشك ب مهيخشك و ن يوهوا آب

 ،يمياقل راتييو تغ نيكره زم شيروند گرما ديتشد ،يا گلخانه يگازها شيبا افزا ريچند دهه اخ در

 يتقاضا برا شيافزا ،ياپيپ يها يخشكسال ريتأث تحت انهيخصوص منطقه خاورم به نياز كره زم ييها بخش

 با بحران آب مواجه شده است. ه،يرو يب يها آب و برداشت

 ينيب شيموجود پ ي: با توجه به روندهاديگو يم ستيز طيسازمان حفاظت مح مياقل رييگروه تغ سيرئ

 نيبرابر شود كه ا1,8و شرب  1,5، صنعت 1,3 يجهان در بخش كشاورز يآب ازي، ن2025تا سال شود يم

داد. كشور  هدمناطق جهان قرار خوا نيتر يرا در زمره بحران يمركز يايو آس انهيخاورم يكشورها روند،

كاهش  ،يدما، كاهش متوسط بارندگ نيانگيم شيافزا ريدهه اخ 5نبوده و در  يبحران مستثن نياز ا زيما ن

بحران آب  ديو تشد شيداياز منابع آب منجر به پ هيرو يب يها يبردار كشور و بهره ريدپذيمنابع آب تجد

 در كشور شده است.

درمناطق شرق و  ژهيو مناطق كشور به يدر برخ يهواشناخت يخشكسال يدرپ يو وقوع پ يمياقل مهاجرت
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 كيدرولوژيه يدما و كمبود بارش است، باعث شده كه خشكسال شياز افزا يكه ناش رانيجنوب شرق ا

 يمركز زيرخ دهد. حوضه آبر ياجتماع راتيتغ تيو در نها يكشاورز يخشكسال يو در مراحل بعد

 مواجه شده است. يا ندهيفزا يمياقل راتييدهه گذشته با تغ كي يط رانيا

 تر قيكاهش و عم ،يكاهش منابع آب جار ،يجو يها بارش زانيبه كاهش م توان يم راتييتغ نيجمله ا از

 نيباشد. با تمام ا رگذاريتأث يميجرت اقلدر مها تواند يامر م نيدما اشاره كرد. ا شيها و افزا شدن آبخوان

در  ندهيدر آ اياكنون  هم يطيمحعوامل  جهيكه در نت ياز تعداد افراد يقابل اعتماد نيتخم چيه ل،يتفاص

رو با مهاجران  شيقرار است كه جهان پ نياز ا تيحال حركت و مهاجرت هستند، وجود ندارد. اما واقع

 است. مواجه مياقل رييو اثرات تغ يمياقل

 ي: روزنامه همشهرمنبع
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 ياياح يژاپن برا يدالر ونيليم 10 يگذار هيسرما مطرح كرد؛ رانيژاپن در ا ريسف

 07/04/1401خبرگزاري مهر مورخ  – هياروم اچهيدر

 

 اچهيدر ياياح يكشور در راستا نيا يدالر ونيليم 10 يگذار هياز سرما رانيژاپن در ا ريسف - هياروم

 خبر داد. هياروم

 يغرب جانيبا استاندار آذربا دارياز ظهر سه شنبه در د شيپ كاوايآ يگزارش خبرنگار مهر، كازوتوش به

بوده  زيآم تيموفق هياروم اچهيحوضه در داريپا يژاپن در توسعه كشاورز يگذار هياظهار كرد: سرما

حال حاضر به  درآب موفق بوده و  نهيو مصرف به داريپا يكشاورز يدر راستا ژهيبرنامه و نياست، ا

 .ميا دهيرس يديعرضه محصوالت تول يبازار برا جاديمرحله ا

دالر  ونيليم 10از همان سال شروع شده و  هياروم هاچيدر يايكمك به اح يپروژه برا نيادامه داد: ا يو

 .ميا كرده يگذار هيخصوص سرما نيدر ا زين

كشاورزان ادامه داد: طبق گفته خود  تيطرح و فعال نيخوب ا اريبس جياز نتا يبا ابراز خرسند كاوايآ

 زين يشتريب و سود ديتول يكمتر، محصول بهتر يها طرح با مصرف آب و نهاده نيكشاورزان، در قالب ا

 اند. داشته

به  ميدر حال انجام است تا فروشندگان را مستق يكرد: در حال حاضر اقدامات ديتاك رانيژاپن در ا ريسف

 محصوالت وصل كند. نيفروش ا يبازارها

 يها تيدر خصوص ظرف ياطالعات افتياز در ياز سخنان خود با ابراز خوشحال يگريدر بخش د يو

 يهمكار نهيتا زم دهم يدولت ژاپن قرار م اريرا در اخت ها تيظرف نيگفت: ا يبغر جانيآذربا يا توسعه

 .ميداشته باش يشتريب

 رانيمنطقه از ا نيدر ا يگردشگر يژاپن برا يالملل نيب يها يآژانس همكار مياز تصم نيهمچن كاوايآ
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در  تواند يم يغرب جانيبا آذربا يو گردشگر يدانشگاه ،يتجار يها يخبر داد و افزود: توسعه همكار

 .رديما قرار گ يدستور كار جد

كاال و  يجيد عياز مركز توز ديضمن بازد يغرب جانيدر سفر دو روزه خود به آذربا كاوايآ يتوش كازو

 كرد. داريد هيدر اروم نالويز يروستا تاليجيهاب د ينيو فروش اقالم پروژه در بستر آن از م عينحوه توز

 ديكاال، بازد يجيكنندگان به منظور حضور در بستر د ديزش كشاورزان و تولروند ثبت نام و آمو شينما

اند و در  شده يساز تيظرف رانيا يها طرح حفاظت از تاالب لهيآن به وس يكه جامعه محل يا از مزرعه

كاال آماده  يجيد يها حضور در ماركت يبرا يمحل يكاالها تيفيو ك يتالش هستند تا با بهبود بسته بند

 از برنامه سفر او بود. يگريبخش د شوند

كه در ان  ياستار و و بخش پرياز ها ديبرگ انگور، بازد هيثانو ديدر رابطه با تول يبا جوامع محل صحبت

از  ياز مسؤوالن استان يو مالقات با استاندار و جمع رسند يبه فروش م ستيز طيمحصوالت دوستدار مح

 سفر دو روزه بود. يها برنام

اجرا در  هي هياروم اچهيدر حوضه در داريپا يتوسعه كشاورز يرا برا يطرح 1393از سال ژاپن  دولت

 منطقه را موجب شده است. ياز حوزه كشاورز يبخش شتيآورده كه موجبات بهبود مع
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خبرگزاري  – ) هم بدتر شد!1400(مهر  يسال آب ينسبت به ابتدا هياروم اچهيدر طيشرا

 07/04/1401خبر آنالين مورخ 

 

 نينگ يبرا يميوخ يو روزها افتهيكاهش  زي) ني(آغاز سال آب 1400نسبت به مهر  هياروم اچهيدر تراز

 در حال رخ دادن است. جانيآذربا يآب

تراز آب  رو،يمنتشره توسط وزارت ن يآمارها نيبنا به آخر ،يغرب جانيآذربا نيرش خبرآنالگزا به

كاهش  متر يسانت 50بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1270,64 رماه،يت 6در روز  هياروم اچهيدر

 است. افتهي كاهشمتر  يسانت كي زين "1400مهر  كي" يروز سال آب نيحال نسبت به نخست نيبا ا افتهي

 لومترمربعيك 35كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و  لومترمربعيك 1369با  زين اچهيآب در وسعت

 است. دهيرس لومترمربعيك 2062نسبت به روز نخست مهرماه امسال به  شيافزا

متر  ارديليم 1,62است كه  دهيمترمكعب رس ارديليم 2,7به  يآب كرهيپ نيحجم آب موجود ا نيهمچن

 سال كمتر شده است. كي يعب در طمك

مترمكعب كمتر شده است و با توجه  ونيليم 30در ده ماهه پر بارش سال،  جانيآذربا يآب نينگ يآب حجم

 .ستيدور از ذهن ن اچهيدر طيتر شدن شرا ميبه ورود به فصل گرم و كم بارش سال احتمال وخ

 كيمتر، نسبت به وسعت اكولوژ 3,46خود  كينسبت به تراز اكولوژ هياروم اچهيكه در ستيدرحال نيا

 مترمكعب فاصله دارد. ارديليم 12,8خود  كيمربع و نسبت به حجم آب اكولوژ لومتريك 2573خود 

 نيكامل ا يخشك يها يزن گمانه اچه،يروند و سرعت كاهش تراز و وسعت و حجم آب در نيا ادامه

با  اياح يبرا يتوجه جد ازمندين اچهيدر نيكرده است و ا جاديا رياخ يها يبارش يرا با ب اچهيدر

 .است يليتكم يها حل راه
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با  ياز تطابق نقشه خشكسال يآمار و سازمان هواشناس مركز؛ رانيدر ا يمهاجران خشكسال

 07/07/1401روزنامه همشهري مورخ  – خبر دادند رانيروند مهاجرت در ا

 

 نگار روزنامه -يعيرف زهرا

 راتييجهان امروز است كه خود شامل تغ يده در شكل » روند كالن« 4از  يكي يطيمح ستيز يها فشار

 شياند. افزا شده نيها در كره زم آدم عيوس ييجا فشارها منجر به جابه نيا. شود يو كمبود منابع م يمياقل

در مورد آن  هاست هستند كه دانشمندان سال مياقل رييتغ ياصل يها و كاهش بارش شاخص نيزم يدما

مركز آمار  يها ياست. بررس يطيمح ستيز يازفشارها  يناش راتيتأث ريدرگ زين راني. ادهند يهشدار م

 يناش يبا نقشه خشكسال ياديدر كشور، تا حدود ز ريدر دهه اخ تيجمع ييجا كه جابه دهد ين منشا رانيا

 ريپذ مهاجر يكه شهرها ديآ ينظر م و به ردتطابق دا ريدپذيتجد يها آب هيرو يو مصرف ب مياقل ريياز تغ

 مهاجرفرست دارند. ينسبت به شهرها يكمتر يآب  تنش زين

بخش  نيبوده و اساسا توسعه در ا يكشاورز قياز طر ربازيدر كشور از د انييروستا تياكثر جمع شتيمع

 يدرصد90با سهم حدود  ياكنون بخش كشاورز دارد. هم يميارتباط مستق يمصرف منابع آب زانيبا م

 است. يكننده منابع آب مصرف نيشتريب

 راتييدر مورد تغ رانيمركز آمار ا يكار و سرشمار يروين ت،يدفتر جمع ركليمحزون، مد اكبر يعل

 ني: در نخستديگو يم يكشور به همشهر يدر كشور و ارتباط آن با نقشه خشكسال يشناخت تيجمع

 ينسبت در سرشمار نيدرصد بود. ا68,6كشور  ييروستا تي، جمع1335گرفته در سال صورت يسرشمار

 تيجمع يفه ترازوو پس از آن معكوس و به ك شود يم يشهر تيبرابر با جمع ينوع به 65تا55 يها لسا

درصد، 26و  يشهر ت،يدرصد جمع74 ها، يسرشمار نياكنون و براساس آخر . همشود ياضافه م يشهر

 مالزو ،يشناس تيدر مباحث كالن جمع ييو روستا ينقاط شهر تيجمع راتييتغ نيهستند. ا نيروستانش
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در  يكشور ماتيستان در تقسروستا به شهر و شهر به شهر ليمثال تبد  ست،ين تيجمع ييجا متاثر از جابه

(شهر به شهر  ينوع مهاجرت داخل4 ،يمسائل مؤثر است. در مباحث مربوط به مهاجرت داخل فيبازتعر

در  يدوره سرشمار داست. رصد چن كيروستا به روستا، شهر به روستا و روستا به شهر) قابل تفك گر،يد

در حال برابر شدن است.     ترازنامه  باير تقركه مهاجرت شهر به روستا و روستا به شه دهد يكشور نشان م

محزون  اكبر ياساس عل ني. بر ادهد يدر كشور م ييجا از روند جابه يانداز چشم زيشهرها ن نيب يمهاجرت

كرج،  يشهرها م،يريدرنظر بگ يو مقصد مهاجرت داءعنوان مب ها را به : اگر مراكز استاندهد يم حيتوض

هزار نفر) را 20از  شتري(ب »يخالص مهاجرت داخل« نيتر بزرگ بيترت سمنان و قم به راز،يرشت، ش

 نيشتريب شهيمثل تهران كه هم ي. كالنشهراند رفتهيپذ ريدهه اخ كيمهاجر را در  نيشتريب يعنياند،  داشته

قرار نگرفته است.  ستيل نيا يدر باال گريكه د دهياز اشباع رس يبه حد تداش يريمهاجرپذ يرتبه را برا

 يدر كشور دارا زيها ن سوم مراكز استان كيداشته است.  يمنف يتهران خالص مهاجرت گريبارت دع به

 نياز افراد وارد شده به ا شتريمعناست كه افراد خارج شده ب نيبد نيهستند و ا يخالص مهاجرت منف

اد، اراك، آب خرم ن،ياصفهان، قزو ز،يتبر يكشور شهرها يها مراكز استان نيدر ب يعني. دشهرها هستن

 نيدر ا يعنياند.  بوده يمنف يخالص مهاجرت داخل يدارا بيترت و بجنورد به ياهواز، زاهدان، تهران، سار

 شهرها عمل كرده است. نيا تيدر جهت كاهش جمع يمهاجرت داخل يها انيجر نديشهرها برآ

: ديگو يو م كند يم كشور منتشر كرده، اشاره يكه مركز هواشناس يمقدمه به نقشه خشكسال نياو با ا 

جنوب شرق و جنوب غرب كشور  ،يساله، نقاط مركز10دوره  كيكه در  دهد ينشان م ها يبررس

نقشه سازمان  بانيو پشت ديمؤ زين رانيمركز آمار ا ياند. نقشه مهاجرت گرفته يرا از خشكسال ريتأث نيشتريب

 يعنيدارند  يمنف يهاجرتكشور، عمدتا خالص م يمناطق مركز گريعبارت د است. به يهواشناس

در شمال غرب كشور، شمال شرق خراسان  ها جانيها، آذربا مهاجرت شتريتر هستند. مقصد ب مهاجرفرست

مسائل  گرچهاست. ا يارياز زنجان و چهارمحال و بخت ييها بخش الن،يگ يغرب يها بخش ،يشمال
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 رير سازمان آمار، نشان از تأثمحو مكان يها و مكان مهاجرت مؤثر است اما داده زانيدر م ياقتصاد

 رانيمركز آمار ا يكار و سرشمار يروين ت،يدفتر جمع ركليبر مقصد مهاجرت دارد. مد يمياقل راتييتغ

مختلف  ي: در چند سرشمارديگو يم ااز سكنه شدن روستاه يبر روند خال يمياقل راتييتغ ريبا اشاره به تأث

درصد 36 يعنيروستاها  نيهزار عدد از ا35كه  در كل كشور احصا شده است يآباد 500هزارو97

 نيشده، ا دهياز خانوارها پرس 95سال يكه در سرشمار ياز سؤاالت يكياند.  از سكنه شده يخال ها يآباد

سؤال  نيدر پاسخ به ا »ر؟يخ ايگرفته است  صورت ييجا جابه يبه مكان فعل ريسال اخ5در  ايآ«است كه 

 ريس ياند. بررس مهاجرت كرده ديبه مكان جد ريسال اخ5نفر در  هزار300و  ونيليم4مشخص شد كه 

در  يعني افتد يم ياتفاقات معنادار زين يكه در حوزه كشاورز دهد يدر كشور نشان م تيحركت جمع

هستند)  يكنندگان منابع آب مصرف نيتر (كه از عمده يرزها از سهم شاغالن بخش كشاو از استان يبرخ

 .شود يصنعت و خدمات اضافه م يها در بخش كاسته و به سهم شاغالن
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خبر آنالين مورخ  – آب دارد يمتر مكعب كسر ارديليم 3آبخوان شهر اصفهان حدود 

08/04/1401 

 

مخزن  يكسر نكهيا انياصفهان با ب يا شركت آب منطقه ينيرزميآب ز گروه حفاظت از منابع سيرئ

دشت ساالنه  نيمترمكعب است، گفت: ا ونيليم 996و  ارديليبرخوار دو م -آبخوان اصفهان يتجمع

 دارد. ينيرزميمتر افت سطح آب ز كيبه  كينزد

 انيبا ب ،يبگ ناياصفهان، م يا شركت آب منطقه ياز اصفهان به نقل از روابط عموم نيگزارش خبرآنال به

ندارد، اظهار داشت: وقوع  ياوضاع مساعد ينيرزميبرخوار از نظر منابع آب ز -دشت اصفهان نكهيا

 طيبه شرا توجه(دشت) كه شهر اصفهان در آن قرار دارد با  يمحدوده مطالعات نيدر ا نيفرونشست زم

 است. تيحائز اهم اريساكن در آن، بس اديز تيو جمع يخيتار يمهم، بناها ساتيوجود تاس ،يكياستراتژ

مترمكعب  ونيليم 996و  ارديليم 2برخوار  -آبخوان اصفهان يمخزن تجمع يكسر نكهيبا اشاره به ا يو

 دارد. ينيرزميمتر افت سطح آب ز كيبه  كيدشت ساالنه نزد نياست، افزود: ا

 480هزار و  كيادامه داد:  اصفهان يا شركت آب منطقه ينيرزميگروه حفاظت از منابع آب ز سيرئ

 15به  يآنها بر اساس آمار بردار هيبرخوار وجود دارد كه تخل-در دشت اصفهان  رمجازيحلقه چاه غ

 رسد. يمترمكعب در سال م ونيليم

مخازن  يكرد: جبران كسر حيدشت، تصر نيحلقه چاه مجاز در ا 800با اشاره به وجود چهار هزار و  يو

است به  يو تعادل بخش ايكامل طرح اح يو اجرا يعزم جد ازمنديبرخوار ن -ندشت اصفها ينيرزميآب ز

 كند. نيدشت را تام نيآبخوان ا ازيكه ن ينحو

است كه در  يياز جمله راهكارها ينيرزميها از منابع آب ز آنكه كنترل و كاهش برداشت انيبا ب يبگ

 -نجات آبخوان اصفهان يه اصلدر حال اجراست، گفت: اما چار يو تعادل بخش ايطرح اح يراستا

موجود  شكالتم ،ينيرزميمنابع آب ز هياست تا با تغذ رود ندهيرودخانه زا يدائم انيجر يبرخوار، برقرار

 كم شود. جيدشت به تدر نيدر ا



   

 

 

38 
 1401 تير  -) 56هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 09/04/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي اصل زيكاهش بارش در حوضه آبر

 

ضمن  ندهيها كاسته شده است. هفته آ   بارش زانيهوا در كشور از م يدما شي: همزمان با افزا اقتصاد يايدن

 بدون بارش خواهند بود. ياصل زياست سه حوضه آبر زيها ناچ   بارش زانيآنكه م

 يهوا يتر شدن دما همزمان با آغاز فصل تابستان و گرم رو،يآب وزارت ن قاتيگزارش موسسه تحق به

ها،    بودن بارش زيضمن ناچ رماهيت 17به  ياست و در هفته منته افتهيشدت كاهش  ها به بارش زانيكشور، م

 زين روين وزارتآب  قاتيبارش خواهند بود. گزارش تازه موسسه تحق يا بدون قطره يحوضه اصل سه

مناطق واقع در شمال غرب و جنوب  يپراكنده برا يها   وقوع بارش ،يهفته جار آن است كه در انگريب

به  يهفته دوم منته يبرا شده ينيب شيانداز بارش پ   به چشم    بود. اما با توجه ينيب شيپ    شرق كشور قابل

 نيخزر ا يايدر زيز خواهد بود. در ضمن حوضه آبريمناطق كشور ناچ شتريها در ب   وقوع بارش رماه،يت17

 نيدر ب زانيم نيشتريرا تجربه كرد كه ب يمتر يليم كيو متوسط محدوده  يمتر يليم45بارش  نهيشيهفته ب

بارش  نهيشيعمان هم ب يايو در فارس   جيخل زيبارش در حوضه آبر تيكشور است. وضع زيآبر يها   حوضه

 صفر را شاهد بود. هو متوسط محدود يمتر يليم15

داشت كه متوسط محدوده ندارد. در هفته  يمتر يليم7بارش  نهيشيب هياروم اچهيدر زيبرهفته حوضه آ نيا

را تجربه  يكساني طيبارش شرا زانيشرق از نظر م يقوم و مرز قره ،يفالت مركز زيحوضه آبر سه يجار

ه حوض30مجموعه  ازهفته  نيو متوسط محدوده صفر داشتند. ا متر يليم كيبارش آنها  نهيشيكردند و ب

به  يخزر كه در هفته منته يايدر زيحوضه آبر نيحوضه بدون بارش است. همچن 17كشور،  2   درجه زيآبر

بارش خواهد بود؛  زانيم نيشاهد كمتر رماهيت 17به  يبود، در هفته منته يشاهد بارش متوسط رماهيت 10

را تجربه خواهد كرد. مقام  يرمت يليصفر م ودهو متوسط محد يمتر يليم كيبارش  نهيشيكه ب يا   گونه   به

 نهيشيبا ب يفالت مركز زيمتعلق به حوضه آبر رماهيت 17به  يدر هفته منته ياصل زيآبر    حوضه نيتر   پربارش

و  فارس   جيخل ياصل زيخواهد بود كه البته بدون متوسط محدوده است. پس از آن حوضه آبر متر يليم 11
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 يمتر يليو متوسط محدوده صفر م يمتر يليم8بارش  نهيشيشاهد ب ماهريت 17به  يمنتهعمان در هفته  يايدر

كشور سه حوضه بدون بارش خواهند  ياصل زيحوضه آبر 6از مجموعه  ادشده،ي يخواهد بود. در بازه زمان

 بارش خواهند بود. يا   حوضه بدون قطره 25هم  2   درجه زيحوضه آبر 30بود. از مجموع 

 

 رانمصرف آب در ته يركوردشكن

شده و ركورد مصرف در  شتريهوا ب يدما شيزمان با افزا   مصرف آب در تهران هم زانيم ط،يشرا نيا در

 نياست و هم شيشدت در حال افزا   هوا در كشورمان به يدما ،»رنايا«بخش شكسته شد. به گزارش  نيا

رو شده و    هوا روبه يماد شيبا افزا زيگذاشته است. شهر تهران ن ريشدن مصرف آب و برق تاث شتريامر بر ب

مصرف آب در كشور در  شياست. افزا دهيشهر را شدت بخش كالن نيمصرف آب در ا زانيامر م نيهم

ها كم و    بارش زانيهفته م نيكه ا يا   گونه   ها كاسته شده است، به   بارش زانيشدت از م   داده كه به   رخ يحال

كشور با كاهش  يآب موجود در سدها زانيم نيبود. همچن دخواه زيناچ رماهيت 17به  يهفته منته يبرا

گزارش شركت آب و فاضالب استان تهران  نيتر   نسبت به سال گذشته همراه شده است. تازه يدرصد5

اند كه    آب مصرف كرده تريل ونيليم672و  ارديليم   3شنبه،  روز سه تختيكه شهروندان پا دهد ينشان م

شركت آب و فاضالب استان  رعامليمد نيازا   شي. پدهد ينشان م شيافزا رصدد 3 روز دوشنبه نسبت به 

برخورد با مشتركان بدمصرف در بخش آب تهران از همان روز نخست تابستان  نديتهران گفته بود: فرآ

درصد مشتركان آب در تهران جزو مشتركان بدمصرف  5اظهار كرد:  ياريآغاز شده است. محمدرضا بخت

در هر ماه مصرف  شده نييتع ياز الگو شيهستند كه ب ي: مشتركان بدمصرف مشتركانتگف يهستند. و

مترمكعب آب در  28از  شيكه ب يشركت آب و فاضالب استان تهران افزود: مشتركان رعامليدارند. مد

 ياريمصرف خود را كنترل كنند. بخت زانيم ديهر ماه مصرف دارند، جزو مشتركان بدمصرف هستند كه با

بازه  نياست و اگر مشتركان بدمصرف در ا 15صبح تا  10مصرف آب در تهران از ساعت  كيگفت: پ

 .شود   يبا آنان برخورد شده و آب آنان قطع م يطور جد   نكنند، به تيرعا يزمان
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – زيآبر يها   آب در حوضه ريتبخ زانيم يشيروند افزا

11/04/1401 

 

 يها   در حوضه ريتبخ تيوضع يبررس رو،يآب وزارت ن قاتي: براساس گزارش موسسه تحق اقتصاد يايدن

 ريتبخ شيها با افزا   هحوض يها با كاهش و در برخ   حوضه يكشور نشان از آن دارد كه در برخ زيآبر

 نيتر از مهم يكي ركشو زيآبر يها   آب در حوضه ريتبخ زانيم ،»رنايا«رو خواهد بود. به گزارش  روبه

آب هم  نيتام تيباشد، وضع شتريب ريتبخ زانياست؛ اگر هرچه م يپرآب اي يآب   وجودآمدن كم   مسائل در به

 خواهد داشت. يشتريمشكالت ب

نسبت به متوسط  ريتبخ ليپتانس تيوضع ،يدر هفته جار رويآب وزارت ن قاتيه تحقاعالم موسس براساس

از شمال و جنوب غرب تا مركز كشور  ييها   واقع در شرق تا شمال شرق و بخش يدر نواح ريسال اخ پنج

نسبت به هفته  واست  يصورت پراكنده كاهش   جنوب شرق كشور به ژهيو   مناطق به ريو در سا يشيافزا

) رماهيت17به  يهفته دوم (منته يبرا ريتبخ ليپتانس تيحاكم است. وضع يمشابه بايتقر يالگو زيشته نگذ

خزر، شمال  يايخصوص سواحل در   صورت پراكنده در سطح كشور (به   به ريسال اخ نسبت به متوسط پنج

شرق تا مركز واقع در جنوب  اطقمن يو نسبت به هفته گذشته برا يشيشرق و جنوب غرب كشور) افزا

 خواهد بود. يشيشمال، شمال شرق و جنوب غرب كشور افزا يو در نواح يكشور كاهش

نسبت به هفته گذشته  ريت10به  يخزر در هفته منته يايدر زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس يهفتگ اختالف

 نياست. ا رمت يليم0/ 2 ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج زانيم نيكه ا يصفر خواهد بود، در حال

 متر يليم0/ 4 يمنفشكل است كه نسبت به هفته گذشته  نيبه ا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يبرا تيوضع

 ياست. اختالف هفتگ متر يليم0/ 1 يمنف زين ريسال اخ نسبت به دوره مشابه پنج زانيم نيخواهد بود و ا

 متر يليم0/ 2نسبت به هفته گذشته  رماهيت10به  يدر هفته منته يفالت مركز زيدر حوضه آبر ريتبخ ليپتانس
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 يبرا تيوضع نياست. ا متر يليم0/ 7 رياخ سال جنسبت به دوره مشابه پن زانيم نيكه ا ياست؛ در حال

نسبت به دوره  زانيم نيو ا متر يليم1/ 6شكل است كه نسبت به هفته گذشته  نيقوم به ا قره زيحوضه آبر

 اهد بود.خو متر يليم1/ 2 ريسال اخ مشابه پنج
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 25,07كشور به  يآب سدها ريذخا آب كشور: يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 11/04/1401خبرگزاري مهر مورخ  – ديمترمكعب رس ارديليم

 

كشور  يكل حجم آب در مخازن سدها زانيم ،يروز از سال آب 283شدن  يبا سپر دهد ينشان م آمارها

درصد كاهش  4 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم 25,07به حدود 

 است.

دفتر  ركليزاده مد قاسم روزيف ن،رايمنابع آب ا تيريمهر به نقل از شركت مد يگزارش خبرگزار به

با  دهد، يآب كشور نشان م يها آب كشور اظهار داشت: آمار دفتر اطالعات و داده يها اطالعات و داده

در مخازن  بكل حجم آ زاني) م1400-1401 ي(سال آب رماهيت 11تا  ،يروز از سال آب 283شدن  يسپر

 انگريگذشته ب يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم 25,07كشور به حدود  يسدها

 درصد كاهش است. 4

 يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يافزود: بررس يو

 .دهد ينشان م شيدرصد افزا 4گذشته  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم 27,83

استان  ياستان تهران، سدها يدر استان اصفهان، سدها رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيمادامه داد:  زاده قاسم

درصد،  33درصد،  27حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يخوزستان و سدها

 درصد است. 64درصد و  55,3

 يصورت گرفته برا يزير هآب كشور خاطرنشان كرد: با توجه به برنام يها دفتر اطالعات و داده ركليمد

 اريبس ز،يمردم عز يمصرف از سو نهيبه يالگو تيرو، رعا شيپ يعبور بدون تنش از فصل گرما

 كننده خواهد بود. كمك
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 11/04/1401روزنامه همشهري مورخ  - آبي چقدر جدي است؟ بحران كم
 
 محمدبلبلي/ گرافيك: داود سرخوش 

كند كمبود آب است زيرا  هايي كه ايران با آن دست و پنجه نرم مي يكي از مشكالت اساسي و چالش
شود و ميزان بارندگي و  ايران از نظر موقعيت جغرافيايي كشوري خشك و نيمه خشك محسوب مي

باالتر است، استفاده نادرست از منابع آبي نيز باعث شده شرايط تبخيري آن نسبت به ميانگين جهاني بسيار 
 .كه ايران مشكالت جدي بحران آب را تجربه كند
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 بحران نيا تيريمد يتا راهكارها "كرخه" يخشكعلت  از استاد آب مطرح كرد: كي

 12/04/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  –

 

است كه اكنون به شدت  يرودخانه وحش كيرودخانه كرخه  نكهيا انياستاد آب با ب كي/خوزستان سنايا

رودخانه كرخه  يرفته است، گفت: اگر اكنون خشك يرو به خشك ياز نقاط حت يكم آب شده و در برخ

خواهد  رتردشوا طيشرا زين ندهيآ يها در ماه دهد يهشدار است كه نشان م كيفقط  ميكن يرا مشاهده م

 كرد. تيريكار را مد ديبود و با

رودخانه كرخه اظهار كرد: از  تيوضع نيدر خصوص آخر سنا،يدر گفت و گو با ا يقمش يمهد دكتر

ساالنه  يدب راتييمعنا كه تغ نيبه ا شود يشناخته م يرودخانه وحش كيگذشته رودخانه كرخه به عنوان 

 ها از سال يبرخو در  اديرودخانه به شدت ز نيا يها دب از سال ياست. در برخ اديز اريرودخانه كرخه بس

 .ابدي يبه شدت كاهش م

 نيبودن ا يمتوجه وحش توان يم ريچند سال اخ نيرودخانه كرخه در هم تيوضع يافزود: با بررس يو

بود اما اكنون به شدت كم آب شده  يالبيباال و س اريرودخانه كرخه بس يدب 1398رودخانه شد. در سال 

 رفته است. يرو به خشك ياز نقاط حت يو در برخ

 طيرودخانه كرخه در شرا يچمران اهواز در خصوص خشك ديگروه آب دانشگاه شه يعلم اتيه عضو

نشده  تيريمد يدر منطقه به خوب يكشاورز ،يعالوه بر بحث خشكسال ريگفت: در چند سال اخ يفعل

 يكدست رو به خش نييدر پا ژهياز نقاط به و يدر كنار هم باعث شده تا كرخه در برخ ليمسا نياست و ا

 كم آب شود. اريبرود و بس

 

 ميدار يسخت اريدر حوضه كرخه سال بس امسال

استفاده شد و پس  كياستراتژ ريدست كرخه از ذخا نييمصارف پا يادامه داد: در سال گذشته برا يقمش
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 دايادامه پ يجبران شود و اكنون كه خشكسال كياستراتژ ريذخا نيرخ نداد تا ا يخوب يبارندگ زياز آن ن

 .ميا كرخه مواجه شده يدر حوضه آب يدكرده با مشكالت ج

و سازمان آب و  رويعنوان كرد: وزارت ن م،يدار يسخت اريامسال در حوضه كرخه سال بس نكهيا انيبا ب يو

مصارف  يآب برا رايبرخورد كنند ز رانهيكرخه سختگ يحوضه آب يبرق خوزستان حق دارند كه برا

 است. دائم در فصل تابستان به شدت كم يها شرب و كشت

 

 
 

 است يبحران اريسد كرخه بس رهيذخ تيوضع

تا آذرماه آب رودخانه كرخه را  ديو با ميفصل خشك قرار دار ياستاد آب گفت: اكنون در ابتدا نيا

 ي. اگر اكنون خشككند يدشوار م اريرا بس طيمساله شرا نيو ا ميكن تيريمختلف مد يازهاين يبرا

 طيشرا زين ندهيآ يها در ماه دهد يهشدار است كه نشان م كيط فق ميكن يرودخانه كرخه را مشاهده م
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 كرد. تيريكار را مد ديدشوارتر خواهد بود و با

 يبحران اريسد كرخه در حال حاضر بس رهيذخ تيسد كرخه عنوان كرد: وضع تيدر خصوص وضع يقمش

 يها بير شدن تراز سد، آسبا كمت رايآورد ز تر نييكه وجود دارد پا يزيتراز سد را از چ توان ياست و نم

 به بدنه سد كرخه وارد خواهد شد. يجد

 يكه دب يطيبودن رودخانه كرخه در شرا ياست كه با توجه به وحش نيادامه داد: حسن سد كرخه ا يو

رودخانه كم  يكه دب ييروزها يو برا مياز آب را در پشت سد نگه دار يميرودخانه باال است حجم عظ

 نشده است. تيريمد يبه خوب طياما متاسفانه شرا مياست از آن استفاده كن

 
چمران اهواز گفت: خشك شدن رودخانه كرخه و كاهش  ديگروه آب دانشگاه شه يعلم اتيه عضو

آن بحث تاالب  نيبه دنبال دارد كه مهمتر زين يمهم يطيمح ستيسد، تبعات ز نيپشت ا ريذخا

 يتر يجد يها تاالب قطعا با چالش نيكرخه، ا يخشك طيكردن شرا داياست و با ادامه پ ميهورالعظ

 شد. واهدمواجه خ
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آب شرب مردم در  نيتام يو حت يدائم يها احشام، كشت ازيآب مورد ن نيعنوان كرد: مشكل تام يقمش

شد و  ميكرخه با آن مواجه خواه ياست كه با خشك ييها چالش گريرودخانه از د نيدست ا نييمناطق پا

 شود. دهيشياند يا نشده چاره ريكه د يتا زمان مشكالت نيا يبرا ديبا

 

 شود يبه سمت خوزستان آب رهاساز مرهيسد س از

انجام شده،  يها يسد و رودخانه كرخه افزود: با توجه به بررس تيبهبود وضع يبرا يشنهاديبا ارائه پ يو

از سد كرخه  خوب و قطعا بهتر تيكه در باالدست سد كرخه قرار دارد وضع مرهيسد س رهيذخ تيوضع

كرخه  ودخانهسد و ر تيسد به بهبود وضع نيا كياستراتژ ريآب از ذخا يبا رهاساز توان ياست و م

 كمك كرد.

به سمت استان خوزستان آب  مرهيشود و از سد س رفتهيپذ سكير نيا دياستاد آب گفت: امسال با نيا

 راياست ز سكيكار ر نيشود. اكه اكنون است بهتر  يزيرودخانه كرخه از چ تيشود تا وضع يرهاساز

ها  بارش تيوضع ندهيآ يبود كه در سال آب دواريام دياما با ستيمطلوب ن زين ندهيسال آ يبرا ها ينيب شيپ

 جبران خواهند شد. ريذخا نيخواهد كرد و ا دايبهبود پ
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 به دز منتقل كرد توان ياز مصارف كرخه را م يبرخ

آب كرد،  نيمصارف كرخه را به دز منتقل كرد و از آن رودخانه تام از يبرخ توان يم نكهيا انيبا ب يقمش

است  ياز موارد يكيكرخه  يو برداشت از رودخانه دز به جا ريغد يطرح آبرسان يكرد: اجرا حيتصر

شرب مردم  بآ تيفيك يموجب ارتقا نيها از كرخه كمك كند و همچن به كاهش برداشت تواند يكه م

 در نقاط هدف طرح شود.

رودخانه  رايآن است ز يزمان اجرا نيشود اكنون بهتر يياجرا يطرح نيافزود: اگر قرار است چن يو

به بهبود  تواند يرودخانه م نيها از ا است و كاهش برداشت ينامناسب و بحران اريبس تيكرخه در وضع

 آن كمك كند. تيوضع

از رودخانه  تواند يم ييجز يا نهيهزها با  از كشت يآب برخ نيتام نيگفت: همچن انياستاد آب در پا نيا

 رودخانه كرخه كمك كند. طيبه بهتر شدن شرا تواند يم زيكار ن نيدز انجام شود و ا
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 13/04/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي شهر در محدوده قرمز آب 5

 

مشترك در 9صنعت آب اظهار كرد: پس از اخطار به مشتركان پرمصرف، آب  ي: سخنگو اقتصاد يايدن

اخطار داده شده است. به گزارش  زيمشتركان پرمصرف ن ريتهران چهار تا پنج ساعت قطع شد و به سا

گذشته از  الت: سدر كشور گف يمنابع آب تيبا اشاره به وضع يخبر يزاده در نشست   قاسم روزيف ،»سنايا«

بود و  سابقه يب ريسال اخ50ها در    بارش زانيكه م يبه طور م؛ينداشت يخوب تيوضع ينظر منابع آب

راستا  ني. در همدهد ينرمال را نشان م ريز تيدر مورد امسال وضع يسازمان هواشناس يها   ينيب شيپ

ادامه داد:  م،يا   كرده فيتعر طين شرايا يبرا ويسنار سه نكهيا انيبا ب يالزم شده است. و يها   ينيب شيپ

درصد و  4 ها   يورود زانيمترمكعب آب وارد سدها شده كه نسبت به سال گذشته م ارديليم28تاكنون 

 درصد رشد داشته است. 26 يبارندگ

عدد بزرگ است،  نيكه ا ميا   را كاهش داده ها   يدرصد خروج 23نسبت به سال گذشته  نكهيا انيبا ب يو

درصد  51. در حال حاضر ميعدد برس نيبه ا ميتوانست   يمشتركان نبود نم يفت: اگر كمك و همراهگ

گفت  ديو با دهدرصد بو 80تا  70مساله در مدت مشابه سال گذشته  نيحجم مخازن سدها پر است كه ا

گرفته  قدامات صورتزاده با اشاره به ا   است. قاسم يدرصد منف 22نسبت به بلندمدت  ها   يبارندگ زانيكه م

آنها در  ياز مشتركان با درج پرمصرف يا   برخورد با مشتركان پرمصرف اظهار كرد: بخش عمده يبرا

ماندند كه  يباق يقبل طيدر همان شرا ااز آنه يدادند؛ اما تعداد رييمصرف خود را تغ يقبوض، الگو

كه  ميت چهار تا پنج ساعت قطع كردمشترك را در تهران به مد9الزم به آنها داده شد و آب  ياخطارها

طرح تاكنون در  نيا نكهيا انيبا ب يگذاشت. و گريبر كاهش مصرف مشتركان د يمثبت ريمساله تاث نيا

الزم صادر شده است و اگر  ياخطارها زيشهرها ن كالن رياس يكرد: برا حيشده است، تصر ييتهران اجرا

كرد. به  ميادامه دهند، آب آنها را قطع خواهمشتركان پرمصرف در كل كشور به روال مصرف خود 
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 نيا نكهياما ا م؛يا   مشتركان پرمصرف لحاظ كرده يرا برا يديصنعت آب، تعرفه جد يگفته سخنگو

 بازدارنده باشد موضوع قابل بحث است. زانيتعرفه تا چه م

مترمكعب در  داريليم8/ 2گفت: در حال حاضر حدود  يمصرف آب در بخش خانگ زانيبا اشاره به م يو

 ليبه دل ريعدد در تابستان متفاوت است. در دو هفته اخ نيكه ا رديگ يبخش شرب مورد استفاده قرار م

گذشته عبور  لسا كيكه اكنون از پ يا   به گونه م؛يا   مصرف بوده شيهوا شاهد افزا يگرما شيافزا

زاده ادامه داد: مصرف را با تهران مورد    . قاسمميرا تجربه نكن ديجد يها   كيپ ميدوارياما ام م؛يا   كرده

كه تاكنون  شود يتهران م عيآب وارد شبكه توز هيبر ثان تريهزار ل 44. در حال حاضر ميده   يسنجش قرار م

اظهار  يتنش آب يدارا يها   در خصوص طرح ي. وميعبور كن تيوضع نيبدون مشكل از ا ميا   توانسته

 نكهياست. ا افتهيكاهش  متر يليم236به  متر يليم250از  ها   يبارندگ زانيم ريسال اخ50كرد: در طول 

ها متوقف شده است. ما در    طرح يكه اجرا ستيمعنا ن نيبه ا كند يم دايپ شيتنش افزا يدارا يشهرها

درحال حاضر حدود چهار تا  نكهيبر ا ديبا تاك ي. وميده   يانجام م ياضطرارتنش اقدامات  يدارا يشهرها

 يشهرها به صورت اضطرار نيا يقرار دارند، گفت: برا ها   رساختيقرمز از نظر ز تيشهر در وضع پنج

 ميا   كرده يزير را برنامه ييها   دارند طرح يزرد و نارنج تيكه وضع ييو از شهرها ميكن   يم نيآب را تام

 قرار دارند. يآب مرحله تنششهر در 300. در حال حاضر حدود رسند   يم يبردار   كه در مردادماه به بهره
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – مرگ رودخانه كارون را رقم زده است "انتقال آب"

15/04/1401 

 

مترمكعب آب  ارديليم 60د ساالنه خو يآب كيگفت: كارون در پ ستيز طيكارشناس آب و مح كي

 نياست؛ با ا دهيمترمكعب رس ارديليم 8رودخانه كارون به  يدب دست نييپا يها داشت اما اكنون در حوزه

 تا به اصفهان بفرستند. رنديگ يكه آب كارون را م ميوجود باز هم شاهد هست

است كه بر اثر  يا دهيشدن پد ينابايب اي ييزا ابانيب م؛يتسن يخبرگزار  يگزارش خبرنگار اجتماع به

خاك در مناطق  بيتخر يها وهياز ش يكي ييزا اباني. بديآ يم ديپد عتيعملكرد نادرست انسان در طب

 يها تيفعالوهوا و  آب رييرطوبت است كه بر اثر عوامل مختلف از جمله تغ و كم خشك مهيخشك، ن

 6,3از  شيخشك كه ب يدرصد اراض 70جهان،  تيجمع ششم كي دهيپد ني. اشود يحادث م يانسان

 خود قرار داده است. ريمساحت جهان را تحت تأث چهارم كي نيو همچن شود يهكتار م ارديليم

و  يمياقل راتييتغ ليدل قرار گرفته است و به نيكره زم خشك مهيدر كمربند خشك و ن رانيا كشور

 يطيشرا نيو در چن ابدي يكاهش م زين ها يگبارند زانيو م شيافزا نيزم يدما نيانگيدما، هرساله م شيافزا

با  عتيطب رانسان د يها دخالت يعي. كنار عوامل طبرود يم نيمناطق مختلف از ب ياهيپوشش گ

 قياز طر ينيرزميز يها آب يآلودگ ،ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يبرداشت ب رينظ ييها تيفعال

 در كشور هستند. ييزا ابانيب ياصل از عوامل ،و... يو كشاورز يشهر ،يصنعت يها پساب

كارشناس آب  ،يرمضان درضايبا حم ،مهار آن يدر كشور و راهكارها ييزا ابانيب شيرابطه با علل افزا در

مرحله  نيتر ميوخ "فرونشست"كه بخش نخست آن با عنوان   ميوگو كرد گفت ستيز طيو مح

 .ديگذران  يوگو را از نظر م  گفت نيا يانيش پاشد. در ادامه بخ ميتسن نيمخاطب مياست! تقد ييزا ابانيب
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 رييدچار تغ ريسال اخ 30 ي) طيمراتع و كشاورز ،ي(جنگل يهكتار از اراض ونيليم 4كرد:  انيب يرمضان

 شيخود و به تبع آن افزا ييغذا تيامن ديكار در حال تهد نياند. ما با ا شده اليبه و ليو غالبا تبد يكاربر

 ميكه حاضر كنند يجهان عنوان م يمهم است كه كشورها يبه قدر ييغذا تي. امنميهست يميمهاجرت اقل

و تحول نشود. متأسفانه  رييما دچار تغ ييغذا داريپا تياما امن ميمتخاصم وارد جنگ بشو يبا كشورها

 ،است و ما شاهد كوچ مردم خوزستان شيدر كشور ما روز به روز در حال افزا يمياقل يها مهاجرت

از  يخال ريسال اخ 25 يما ط يهزار روستا 30از  شي. بميو مازندران هست النيبه سمت گ ،و ...اصفهان 

 ها فقط به خاطر بحران آب است. مهاجرت نيسكنه شده است و ا

است كه در سال  يدر حال نيكشور شده و ا ليپاشنه آش زيتراز ن اوضاع كشت ناهم نيادامه داد: در هم يو

آب است و  كم يكشور رانيشد و همان سال اعالم شد كه ا نيدر كشور تدو نيسرزم شيسند آما 1352

 100بود كه ما ساالنه  نيكند و قرار بر ا دايدر سواحل مكران گسترش پ رانيو صنعت ا يكشاورز ديبا

اما در حال  ميكن ديو بلوچستان تا هرمزگان تول ستانيدر حد فاصل استان س يتن محصول كشاورز ونيليم

 .شود ينم ديمنطقه تول نيتن محصول هم در ا ونيليم 5 يحاضر سال

 يها استان نيتر بر را در خشك آب  عيكار ما تمام صنا نيا يافزود: به جا ستيز طيآب و مح كارشناس

 يآب برا زديكه در  يكشور است در حال كيو سرام يكاش ديقطب تول زدياستان  م؛يكشور به كار گرفت

و  ميمطرح كرد را يا حوضه نيانتقال آب ب ،عيصنا شي. به منظور افزاشود يم رهيذخ يخوردن هم به سخت

 نيمنسوخ شده اما شاهد ا ايدر دن يا حوضه ني. انتقال آب بميو اصفهان برد زديآب را از خوزستان به 

 .شود يمطرح م يديكه در كشور ما هر روز نام پروژه انتقال آب جد ميهست

انتقال آب اشاره كرد و گفت: كارون در  يها پروژه ليخانه كارون به دلسامان رود به اوضاع نابه يرمضان

رودخانه  يدب دست نييپا يها مترمكعب آب داشت اما اكنون در حوزه ارديليم 60خود ساالنه  يآب كيپ

اهواز به رود  ينگهزار مترمكعب فاضالب خا 270است. روزانه  دهيمترمكعب رس ارديليم 8كارون به 
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تا به اصفهان  رنديگ يكه آب كارون را م ميباز هم شاهد هست يطيشرا نيو در چن شود يكارون وارد م

 نيدر ا يچه برسد به االن كه آب شد يانجام م ديخود هم نبا يآب كيبفرستند. انتقال آب كارون در پ

 نمانده است. يرودخانه باق

هان را خلق كرده بهتر از ما كه تمام ج يكرد: دست بردن در كار خداوند اشتباه است و كس حيتصر يو

استان  كي دارياز منابع پا ،ميده يكه ما آب را انتقال م يكه به هر منطقه چه قدر آب بدهد. زمان داند يم

متأسفانه قادر به  زيآب ن قال. در مقصد انتميكن يرو م را با بحران روبه نيو مردمان آن سرزم ميكاه يم

و راه انداخت صنعت  ضابطه يب يكشاورز شيافزا يبرا ،آب نديو به محض رس ميستيكنترل منابع آب ن

هم مبدأ و هم مقصد  جهي. در نتشود يمصرف آب در مقصد چند برابر م باره كيو به  ميكن ياقدام م ديجد

 .ننديب يم انيانتقال آب در كشور ز

 ،ا و مراتعه سازمان جنگل يزدارياظهار كرد: بر اساس گزارش معاون آبخ ستيز طيآب و مح كارشناس

هزار  164آمار  نيكرده است. مصداق ا دايپ شيهكتار افزا ونيليم 2,5 ريدهه اخ كيدر  يرانيا يها ابانيب

هزار هكتار  350است.  دهش ليتبد ابانيبه ب تيرياست كه به واسطه سو مد هياروم اچهيدر يهكتار از اراض

 ليتبد ابانيبه ب يهمگ نيرز و دشت قزودشت الب ،انيهزار هكتار در جازمور 300 ،در استان خوزستان

 .ميمشغول ييزا ابانيبه ب شتريو ب ميستين ييزدا ابانيكه ما به دنبال ب دهد يآمارها نشان م نياند. ا شده

و  يدرولوژيه ،يكشاورز ،يهواشناس يِنوع خشكسال 4با هر  رانيا عتيداد: مادر طب حيتوض يرمضان

از  يها و شهرها خال روستا ،افتد ياتفاق م ها يخشكسال نيكه ا يمان. زميرو هست روبه يو اجتماع ياقتصاد

 يمل تياز مهاجرت امن عنو نيمتأسفانه ا شوند؛ يامرار معاش مجبور به مهاجرت م يسكنه شده و مردم برا

است كه  ييزا ابانيب نياست و ا يميمهاجرت اقل يعامل اصل ييزا اباني. باندازد يكشور را به مخاطره م

 از سكنه شده است. يكشور خال يدرصد از روستاها 40حدود 

آن را گرفته است و  يو آب جا ستينفت و گاز ن ايالزام قدرت در دن گريكرد: امروزه د حيتصر يو
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جنگ  نياز ا يا جنگ آب خواهد بود. نمونه ،رديدر جهان شكل گ يسوم يبدون شك اگر جنگ جهان

 قساب روين ريها در دولت قبل به وز طرح نيشدن ا ييااست كه در زمان اجر هيترك يها يسدساز يآب

ما  يرا برا ريشمش هيكند. ترك تيشكا يدر مجامع عموم هيتا از ترك ميخواست شانيا نيو از ا ميهشدار داد

كشور ما و  ياما متأسفانه نه از سو ميگرفت يها را م آن يخواه ادهيز ياز همان ابتدا جلو دياز رو بسته و ما با

ما با تركمنستان هم دچار  هياز ترك ي. جداشداقدامات داده ن نيبه ا يپاسخ چيه هيعراق و سور يونه از س

 .ميدار يريو در موضوع افغانستان هم درگ ميهست يتنش آب

مشترك است و در حال  ايكشور دن 86 نيرود ب 147اضافه كرد:  ستيز طيآب و مح كارشناس

و  ميهوشمندانه عمل نكرد يجنگ آب نيمتأسفانه ما در ا جنگ آب هستند. ريدرگ ايكشور دن 167حاضر

 1,2 ،ايدن تيدرصد جمع كي ،درصد وسعت جهان كي. كشور ما ميكرد ييزا ابانيكشور خود را وارد ب

جهان را  يابانيدرصد مناطق ب 3,8فاقد پوشش و  يابانيب يها دهيدرصد پد 2,4 ،جهان يها يخشك ددرص

درصد مساحت كشور ما در  61. ميشو يم  كيشدن نزد يابانيبه ب شتريلحظه بدارد و روز به روز و لحظه به 

 است. يبرابر متوسط جهان 3,1آمار  نيمناطق خشك است كه ا

 طيشرا كيكشور خود را به  يمياقل تيكرد: ما وضع انيب ييزا ابانيمهار ب يدر رابطه با راهكارها يرمضان

وجود  طيشرا نينجات كشور از ا يبرا ييهنوز راهكارها نكهيا و با وجود ميا كرده ليتبد داريكامالً ناپا

 يها آب يسمت بازچرخان به دي. ما باميكن يم يتوجه يراهكارها ب نيمتأسفانه همچنان به ا ،دارد

در  نيقوان بيو به سمت تصو ميمصرف كن ياصالح الگو ،ميكشت كن ياصالح الگو ،ميبرو يخاكستر

 نيو با توجه به ا ميرا گوشزد كن يگران و كشاورزان آب مجاز به صنعت دي. باميبرو يرابطه با آب مجاز

 .ميكن تيريرا مد يصنعت و كشاورز داتيموضوع تول

به  م؛يا موضوع به شدت متضرر شده نيدارد چرا كه تا االن از ا ياديز تيكشت اهم يافزود: الگو يو

و  النيگ يها د تا كشت برنج فقط در استانكه بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بو يعنوان مثال در حال
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 يها چاه دي. ما بامياراستان كشور كشت برنج د 21كه همچنان در  ميهست نيشاهد ا ،مازندران انجام شود

 ،ها دارند در ارگان يكه نفوذ يبه افراد قيچاه عم يمجوزها يو از اعطا ميرا پلمب كن رمجازيغ

 جا شوند و به سواحل مكران برود. جابه ديبا شهيهم يبرا بار كيبر  آب عيصنا ني. همچنميكن يريجلوگ

 يبه دنبال سدساز يكه زمان ميآب دار ايخاطرنشان كرد: ما در كشور ماف ستيز طيآب و مح كارشناس

مخرب انتقال آب  يها كردن طرح ييغلط به دنبال اجرا يها با ارائه داده ايماف نيبود و در حال حاضر هم

 تيريرادات و مديصرف برطرف كردن ا توان يرا كه م يا است كه بودجه نيد در اافرا نياست. نفع ا

انتقال  يها مصرف در هر حوضه كرد را به طرح يكشت و اصالح الگو يآب و اصالح الگو حيناصح

چرا كه  رديصورت بگ يآب خاكستر يدر كشور بازچرخان گذارند يافراد نم نيآب اختصاص دهند. ا

است كه  نيا آب به دنبال اياما ماف ميدار يدسترس داريبه منابع آب پا شهيهم يما برا دفتياتفاق ب نياگر ا

است كه با اعمال  نيآب به دنبال ا يايكند. ماف ديرا تشد يآب يها كند كه تنش جاديرا ا ييها طرح شهيهم

ور به نفع خود كش المال تيتا بتواند از ب ديفزايدر كشور ب يانتقال آب بر تنش آب داريناپا يها طرح

 كند. يانداز دست
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خبرگزاري  - مسووالن؟ ايمردم هستند  يآب بحران كم مقصر؛ شد يبررس سنايا زگرديدر م

 15/04/1401ايسنا مورخ 

 

با  ديرخنه كرده و شا رانياست كه در قلب ا يابر بحران كشور، چند سال مييبهتر بگو ديشا ايآب  نبحرا

 يريتدب زيلحظه ن نياگر هم يكه حت يگذر ست؛ين يا كار ساده گريبتوان گفت كه گذر از آن د تيقطع

 .گذارد يم يرا برجا يتر رهيت ندهينشود، آ دهيشيآن اند يبرا يجد

است؛  يبار و بحران اسف طيشرا يايگو رانيا يمنابع آب تياعداد و ارقام موجود از وضع سنا،يگزارش ا  به

 شك يخشك قرار دارد اما روزگار امروز حق آن نبوده و ب مهيخشك و ن ميكه هر چند در اقل يرانيا

سمت  نيط را به ايو نبود فرهنگ درست مصرف شرا يتيرينادرست مد يها استياز جمله س ياديموارد ز

 كرده است. تيهدا

 يبه بررس يحوزه رفت تا در نشست نينظران ا به سراغ مسووالن و صاحب سنايمساله، ا نيا تيبه اهم باتوجه

كل دفتر  ريمد - ياكبر غزل يحل مشكل آب در كشور بپردازد؛ عل يموجود برا يها و راهكارها چالش

 ادقو فاضالب كشور، صآب  يو كاهش هدررفت شركت مهندس نيمصرف، خدمات مشترك تيريمد

مصرف و آب بدون درآمد  تيريسابق دفتر مد رياستان تهران و مد يعامل ابفا ريپدافند غ ريمد - ونسلوي

 نيمنابع آب از مهمانان ا تيريكارشناس ارشد در حوزه مد - يمختار وشياستان تهران و دار يابفا

 بودند. زگرديم

 يبررس يموجود و حت يصنعت آب، راهكارها يها شها و چال كشور، دغدغه يمنابع آب يفعل تيوضع

نشست درباره آن بحث و صحبت شد؛ مشروح  نيبود كه در ا ياز جمله موارد يبه نقطه فعل دنيعلت رس

 و گو در ادامه آمده است: گفت نيا

چقدر از نقطه بحران فاصله  يكنون طيدر شرا د؟ييبفرما حيكشور توض يمنابع آب تيابتدا درباره وضع در
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 د؟يكن يم يابيرا چگونه ارز طيو شرا ميا گرفته

سال است  نيچند ست،يتنها مربوط به امسال و سال گذشته ن ي: در بحث كاهش بارندگياكبر غزل يعل

 نيا ديروال ادامه داشته باشد، با نيا گريكه تا چند سال د ستيو مشخص ن ميا شده يخشكسال ريكه درگ

است،  وريمرداد و شهر ر،يكه شامل چهار ماه خرداد، ت كيپ اميمنابع محدود آب را مخصوصا در ا

 .ميآب مواجه نشو يبند رهيتا با چالش و ج ميكن تيريمد

 

 است يبند رهيقرمز عدم ورود به ج خط

 گريآب و خط قرمز د تيفيخط قرمز ك كيشده،  فيآب و فاضالب تعر يها خط قرمز در شركت دو

 ست،ين يكار راحت گريخروج از آن د م،يشو يم يبند رهيوارد جكه  ياست؛ زمان يبند رهيعدم ورود به ج

را كه نسبت به آب و  يخواهد كرد و اگر مصرف كننده بخواهد اعتماد رييرفتار مصرف كننده تغ

 شود. يفاضالب داشته، برگرداند ممكن است طوالن

 27بت به بلندمدت ها در كل كشور نس بارش زانيتا هفتم خردادماه، م يآمار بارندگ نياساس آخر بر

 سهيمقا م،يها را متاسفانه از دست داد سوم بارش كي يعنياست.  يكه عدد قابل توجه افتهيدرصد كاهش 

جزو  زياست كه كشور ما كال پر آب نبوده و در آمار بلندمدت ن نيا يايگو زياعداد در بلندمدت ن نيا

 يعدد بزرگ م،يا ز دست دادهكه ا يدرصد 30 نيو ا شود يخشك محسوب م مهيخشك و ن يكشورها

 است.

 

 ميمرز بحرآن آب قرار گرفته ا در

به  ماند يم يباق ها يكه از بارندگ يآب زانيم يونيليم 80 تيصورت گرفته مطابق جمع ياساس برآوردها بر

 ونسكويطبق اعالم بخش آب  م،يمتر مكعب است كه در مرز بحرآن آب قرار گرفته ا 1200هر نفر  يازا
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شد كه متاسفانه  ندخواه يوارد تنش آب ايدن تيجمع ارديليم 1,9به  كينزد 2025ل تا سال سازمان مل

 كرده است. ينيب شيپ ونسكوياست كه  يجز آمار زيكشور ما ن

متر مكعب است كه متاسفانه هشت درصد نسبت به  ارديليم 27كشور  يآمار حجم سدها نياساس آخر بر

عدد قابل توجه  نيلذا ا ميا كم آب بوده زياست كه سال گذشته ن يدر حال نيسال گذشته كمتر بوده و ا

 است.

است كه نسبت به  نيا يايگو زيتهران ن يكه آمار سدها ميداشت يبارندگ متريليم 180تاكنون  زيتهران ن در

 تيريكه موضوع مد كند يآمارها به ما گوشزد م نيدرصد حجم آب سدها كم شده و ا 21سال گذشته 

 .ميكن يريگيپ تر يمصرف را جد

 زيو صنعت ن يبخش كشاورز ست،ياست كه آمار مطرح شده تنها مختص شرب ن نيقابل توجه ا نكته

بوده، حجم كل آب  ريدپذيدرصد آب تجد 6آب هستند، سهم شرب در كشور  نيكننده ا مصرف

 متر مكعب است. ارديليم 94متر مكعب و تنها حدود  ارديليم 100 ريدر كشور ز ريدپذيتجد

درصد را شامل  90كه   يهشت درصد سهم آب شرب، دو درصد سهم صنعت و مابق زانيم نيا از

 است. يمربوط به بخش كشاورز شود يم

 

 مانده است؟ يباق يشهر بحران 390در همان عدد  ايكرده  دايپ شيافزا يتنش آب يدارا يتعداد شهرها ايآ

اعالم شده است، سه نوع رنگ در تنش  زيه نبوده كه در گذشت يشهر 390همان  يبحران يشهرها تعداد

سر قرار  و مصرف در حالت سر به  ديكه تول ييو قرمز، در شهرها يرنگ زرد، نارنج شود، يم فيتعر يآب

و  ينارنج تيدرصد باشد در وضع 30تا  20 نيدارد، اصطالحا در رنگ زرد قرار دارند، اگر كمبود ب

 از آن قرمز خواهد بود. شتريب

هر  م،يشو يكرده و با مشكل مواجه م دايپ شيمصرف افزا زانيم يآب يبستان با ورود كولرهافصل تا در
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 500از  شيب يمناطق حت ي. البته در برخكند يدر شبانه روز آب مصرف م تريل 300تا  200 نيب يكولر آب

دو نفر به  يال كي نيب لچهار ماه معاد نياست كه در ا نگونهيدر واقع ا م،يشاهد مصرف آب هست زين تريل

 .شود يخانواده اضافه م كي ياعضا

 يم يسع م،يكرد فيرا تعر يمتفاوت يها تيريدارد، مد يخاص تيمصرف اهم تيريمد طيشرا نيا در

است كه مردم  يمصرف موضوع تيرينشوند اما بحث مد يآب يو ب يآب مدت مردم دچار كم نيدر ا ميكن

سه  يروز شود، يما است كه انجام م فهيوظ ها تيفعال يسر كيبه ما كمك كنند،  توانند يم ياديتا حد ز

چالش پشت  نيرا با كمتر كيتا دوران پ ميكن يمختلف برگزار م يها طور مجزا با استان  تا چهار جلسه به

 .ميسر بگذار

 

 مواجه هستند؟ يتر يبحران طيها با شرا استان كدام

كاهش  يبرا يمدت و به نسبت خوبكوتاه  تي: كاهش مصرف آب كولرها، ظرفيمختار وشيدار

 يگرچه كولرها م؛يدار يدستگاه كولر آب ونيليم ميبه سه و ن كياست. در تهران نزد يمصرف آب شهر

آمار  يشده اند، ول نيگزيجا يميقد يساختمان ها يو برخ ديجد يدر ساختمان ها لتيموسوم به اسپ

بان كولر  هيسا گانيگذاردن را اريدر اخت حال ني. با استيو شمار كولرها در دست ن تياز وضع يروشن

شركت  يبرا يا نهيدشوار و پر هز يياجرا استيس ديفعال دارند، نبا يآب يكه كولرها ييخانه ها يبرا

 يراتواند ب يم ديآ يبه دست م قيطر نيكه از كاهش مصرف از ا يآب و فاضالب باشد. حجم آب

  باشد.    ديرو موثر و مف شيپ زييسخت پا يروزها

بحران آب هستند.  ريدرگ يشرق يها استان شتريو بلوچستان و ب ستانيهمچون كرمان، فارس، س ييها استان

 يمواجه هستند. كالنشهرها در واقع گلوگاه اصل يبا تنش آب الميهمچون استان ا يغرب يها البته استان

در  مصرفش مهمتر از كاه يتصور كه كاهش مصرف آب در بخش كشاورز نيبحران آب هستند. ا
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كاهش  ،يدر بخش كشاورز ديشد يبه دنبال كم آب نكهياست، نادرست است. به سبب ا يبخش شهر

 جبران كرد. ييواردات مواد غذا نهيگز اي يگلخانه ا داتيتول شيتوان با افزا يرا م ياز كم آب يناش ديتول

دشوار است؛  اريباشند، بسگسترده و بزرگ  يليكه خ يهنگام ژهيآب كالنشهرها به و نيكه تام يحال در

انجام  زيآبر يها حوزه ريهمانند تهران با قرض از سا يآب كالنشهر نياست كه تام يدشوارتر هنگام

هستند.  يشهر آبدر سردر بحران  زديتهران، اصفهان، كرمان و  يكالنشهرها انيم نيگرفته باشد. در ا

 داريناپا يرسد راهكار يرفته است كه به نظر مانتقال آب انجام گ نهيشهرها با گز يآب برخ نيهرچند تام

 است. ندهيآكنده از منازعات فزا اي

 

 .دييبفرما حيحوزه تشر نيرا در ا تختيپا طيدر كشور لطفا شرا يبه اوضاع نامناسب منابع آب باتوجه

حدود  يكشور خشك است، متوسط بارندگ كي رانيكشور ا ديمستحضر كهي: همانطورونسلوي صادق

 شيبا افزا دشوندهيسرانه آب تجد رانياست، در ا يجهان يسوم متوسط بارندگ كي يعني متريليم 250

 دشوندهيشود. سرانه آب تجد يم كيبه مرز بحران نزد يجهان يارهايو از نظر مع افتهيكاهش  تيجمع

 از آب يكشورها از نظر منابع آب است و نحوه بهره بردار تيوضع نييدر تع يجهان ياز شاخص ها يكي

سرانه آب  زانيم ييو كارآ يدر بهره ور يشرب، بهداشت و صنعت، عامل مهم ،يدر بخش كشاورز

 خواهد بود. دشوندهيتجد

 ياگر كشور رد،يگ يمنطقه مورد استفاده قرار م يشونده بر سنجش كم آب ديسرانه آب تجد شاخص

شكل آب ندارد و جزو هر نفر آب داشته باشد آن كشور، م يمتر مكعب در سال به ازا 1700از  شيب

 ريزو  يمترمكعب بحران آب 1000 ريو ز يباشد تنش آب 1700تا  1000 نيپر آب است. و اگر ب يكشورها

 .شود يگفته م يهر نفر در سال بحران مطلق آب يمترمكعب به ازا 500
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 است يتهران در فقر مطلق آب استان

قرار  يدر تنش آب يعنيال آب وجود دارد هر نفر در س يمترمكعب به ازا 1200 رانيمتوسط در ا بطور

كشور را به خود  تيدرصد جمع 25رقم در استان تهران متفاوت است، استان تهران  نيا يول ميدار

 يمطلق آب فقراستان تهران در  يعنيدارد،    ارياختصاص داده اما در مقابل پنج درصد منابع را در اخت

هر نفر است  يمترمكعب به ازا 330استان تهران حدود  زيحوزه آبر دشوندهيسرانه آب تجد زانياست.م

ساكنان استان تهران  ازي. فعال كمبود آب مورد نميعبور كرده ا زيبود ن 500از بحران مطلق كه عدد  يعني

 ياريآن بس ياز منابع آب و بازچرخان نهيبهجبران شده است. امروزه با استفاده  يحوزه ا نيبا انتقال آب ب

 يم شيخود را به پ يتوسعه مل يبرنامه ها زيمتر مكعب در سال ن 800ارقام سرانه كمتر از  از كشورها با

 برند.

ها مصرف  استان ريتهران نسبت به سا ياز طرف ياست ول متريليم 231 زيدر استان تهران ن يبارندگ متوسط

كه در تابستان  يحالدر  كند يدر شبانه روز آب مصرف م تريل 220 يدارند، حدودا هر تهران يشتريآب ب

 .كند يآب مصرف م تريل 200از  شيكولر در تهران ب كيتنها 

كرده  دايدرصد حجم سدها نسبت به سال گذشته كاهش پ 27و  ها يدرصد بارندگ 28حدود  يطرف از

 اريعدد بس ني. اميمصرف آب دار تريهزار ل 41حدود  هياست، در حال حاضر در شهر تهران در هر ثان

 رسد. يم هيدر ثان تريهزار ل 52عدد در استان تهران به  نيا بزرگ است و

عامل  يعني مياز ساخت انسان مواجه هست يناش يو خشكسال مياقل ريياز تغ يناش يدو مشكل خشكسال با

 ايدر كل دن مياقل ريياند. موضوع تغ كرده جاديها با اقدامات خود ا را انسان ها يدرصد خشكسال 50 جاديا

 مهيخشك، ن هدرصد آن در منطق 84كشور خشك شناخته شده چراكه  كي زين رانياوجود دارد و 

باشد  اديها ز بارش زانيسال م كيكشور ذاتا خشك است اگر  نيخشك و فراخشك واقع شده است، ا

 رييتغ يو رفتار خود را با توجه به منابع آب مييايكنار ب يبا خشكسال ديبا طيشرا نيدر ا م،يتعجب كن ديبا
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 است. يبا كم آب لهتنها راهكار مقاب يو سازگار ميستياما متاسفانه ما سازگار ن ميده

بوده كه با  نيهدف ا يعني م،يانتقال آب كرد اياقدام به حفر چاه و  ميكه با كمبود آب مواجه شد يزمان

تا  ميكنجمع  رانيدر ا زيرا ن ايدن يها توجه كرد اگر كل آب دياما با ميمشكل را حل كن شتر،يب نيتام

 بود. ميمواجه خواه لشمصرف و الگو درست مصرف وجود نداشته باشد باز هم با چا تيريكه مد يزمان

بر گردن مردم است اما  ريتقص نياز ا يمساله را مردم اعالم كرد بخش نيمقصر صد درصد ا توان ينم

ساختمان  يام مهندسنظ 16مبحث  م،يآن هست ريكه درگ شود يو مقررات م نيمربوط به قوان گريد يبخش

انجام  يستسازها به در و   به شدت مورد غفلت واقع شده است، ساخت نهيزم نياست كه در ا يموضوع

 آورد. يرا به وجود م يمساله مشكالت نيو هم شود ينم

بحران  يمقصر اصل توان ينم شود يانجام م يدرصد مصرف آب توسط بخش خانگ 6تنها  نكيبه ا باتوجه

كاهش  يبرا رويسال است در وزارت ن نيكه چند ييها طرح ياجرا يكرد، برا يرفآب را مردم مع

 انجام شده است؟ يمصرف آب معطل مانده چه اقدامات

 رد،يشكل بگ ياز كودك ستيبا يم يساز فرهنگ ست،يدرست ن م،يكن يم يكه اكنون فرهنگساز يمدل

منعطف باشد. بخش اعظم  يازدر مقابل فرهنگس تواند يآن شكل گرفته است نم تيكه شخص يفرد

از  يبخش كند يآب مصرف م تريل 220فرد روزانه  كي مييگو يو مقررات است، م نيمشكل در حوزه قوان

گفته شده  زيساختمان ن يمل نيقوان 16در مبحث  شود، يساختمان مربوط م يكش لوله ستمين مصرف به سيا

 لوله برگشت آب گذاشته شود. ديداشت با متر فاصله 10از  شيب شيكه اگر نقطه مصرف از محل گرما

اقدام موجب هدر  نيماند تا آب گرم شود، ا يآب باز م يمدت زمان شود، يكه فرد وارد حمام م يزمان

كه  شود يم تريل 120خانواده چهار نفره حدود  كيعدد در  نيا شود، يم تريل 40تا  30رفت آب حدود 

 د.آن را اصالح كر توان يقانون م كيتنها با 

 يكسريساختمان را محدود به  يرهايش يمقررات ساختمان گفته شده كه خروج 16هم در مبحث  باز
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در هر  تريل 50كه  ميدار ييها باشد اما اكنون در بازار دوش تريل 9طور مثال دوش حمام   به د،يمصارف كن

محدود است و  ام يدر ساختمان نصب شود چرا كه منابع آب ييهر كاال مياجازه ده دياست، نبا قهيدق

 .ستين يشدن ديندارد و تول نيگزيجا ييكاال

است و آموزش  ريگسترده و فراگ يآموزش ها ازمندياست كه ن يمقوله ا ،ي: فرهنگ سازيمختار

 وهيبر چارچوب و ش يمبتن يآموزش يها كارگاه ياست. با برگزار نهيو هز يگذار  هيسرما ازمندين

مصرف كنندگان را  زشيتواند انگ يروانشناس و جامعه شناس، ممناسب با كمك كارشناسان  يآموزش

شود به  يمصرف كنندگان م زشيانگ تيكه باعث تقو يداد. عوامل شيكاهش مصرف آب افزا يابر

 افراد باشد.    يكاهش مصرف آب برا يها وهيتواند مهمتر از آموزش ش يمراتب م

 

منطق وجود  نيا ايآ كند يم ليتحم رويبه وزارت ن را ياديز نهيتمام شده آب هز متيق نكهيبه ا باتوجه

كاهنده مصرف  يابزارها يقسط عيرا كه در گذشته داشته، همچون توز ييها طرح رويندارد كه وزارت ن

 را اجرا كند؟

آب شرب  يساز نهيآب و فاضالب كشور بود و در قانون توسعه و به يشركت مهندس شنهاديپ ني: ايغزل

آن به شركت  يشود، به ازا ييطرح اجرا نيبود گنجانده شد تا ا 1395وب سال كه مص ييو روستا يشهر

 ارديليهزار م 10كار به حدود هشت تا  نيا ابد،يتلفات كاهش  زانيدرصد م كيآبفا اعالم شد كه هر سال 

ا اجازه ر نيكه ا ميو درعوض درخواست كرد ميرفتيمساله را پذ نيحال ا نيدارد، با ا ازين هيتومان سرما

در  يآن به صورت قسط نهيكاهنده مصرف نصب شود و هز زاتيمشتركان پر مصرف تجه يبدهند تا برا

 باشد. ركمت زياز بازار ن ميريگيكه در نظر م يمتيق يشود، حت افتيقبوض در

كه  يزمان تيكرده بودند كه وارد شوند، در نها يبخش اعالم آمادگ نيدر ا زين يخصوص يها شركت

كه  يقانون قرار داد و اعالم كرد زمان نيرا در ا "يمتقاض"كلمه  كيكرد  بيا تصوطرح ر نيمجلس ا
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 آن مشترك قرار دهد. اريدر اخت زاتيتجه تواند ينبود شركت آبفا نم يمتقاض يكس

در  لوتيحال پنج پا نيبا ا م،يكن يم يريگيسال است آن را پ نياست كه ما چند يخالء قانون كي نيا

شد. در مشهد به جز هشت نفر از همكاران آبفا مشترك  يير، تهران و هرمزگان اجرامشهد، اصفهان، بوشه

نبود، در  انتظاربود اما باز در حد  شتريها ب درخواست يدرخواست نداد، در اصفهان تا حدود يگريد

 طرح استقبال نشد. نيتهران اصال از ا

كه  ينرفت از آن طرف تا زمان شيپ يخوبطرح به  نيكرد ا جاديرا ا ييها تيقانون محدود نكهيا ليدل به

آمار  نيوجود نخواهد داشت، بر اساس آخر زيمصرف ن تيريمد ينشود، تقاضا برا يآب واقع متيق

 يها نهيهز دقرار دارد، در واقع سهم آب در سب اتيآب بعد از دخان يمركز آمار، در سبد خانوار شهر

 يدر برخ زيدرصد ن 5,3درصد تا  كيحداقل  نيب گريد يدر كشورها نيدهم درصد است و ا 6خانوار 

 .شود يكشورها مشاهده م

 

 انجام شد؟ يبه مشتركان چه اقدامات ياطالع رسان يبرا

نكنند  تيو اگر رعا شود يداده م ييدارند، اخطارها ييكنندگان كه مصرف باال سال به تمام مصرف هر

 تيريسامانه پرتال مد كيب كشور . آب و فاضالروند يم شيپ زيتا مرحله قطع آب مشترك ن يحت

 كرده است. يحوزه طراح نيرا در ا يسامانه ا زيمصرف دارد. آب و فاضالب تهران ن

راستا  نيداد در ا صيمساله تخص نيا يرا برا يكه بحران آب اتفاق افتاد، دولت پول 80: در سال ونسلوي

در  م،يرا اخذ كرد يفيرد زين تيريازمان مداز س م،يداد يمشتركان قرار م اريو در اخت يداريرا خر ياقالم

و مساجد به  يادارات دولت ها مارستانيرا در مدارس، ب يكيالكترون ريتهران سردوش، كاهنده مصرف و ش

را  يداد و مبلغ يكه دولت اختصاص م يشركت آبفا تهران با بودجه ا م،يكرد ينصب م گانيصورت را

 ح در نظر گرفت.طر نيا شبرديپ يكه دو برابر آن بود برا
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 تومان است ونيليم 10 يمترمكعب آب بطر كي

 نيطرح ادامه داشت اما بعد از آن ا نيمطرح شد ا تيريكه بحث انحالل سازمان مد يزمان 1384سال  تا

متر مكعب  كي ديده است، اكنون تول انيشركت ز كيرفت، شركت آبفا تهران  انيبودجه از م فيرد

 .تتومان اس ونيليم 10 يمتر مكعب آب بطر كيكه  ياست در صورتتومان  1500تا  1000 نيآب ب

كاهنده مصرف ندارند. بعد  زاتيبه نصب تجه يلياست كه مشتركان تما نييآب در كشور آنقدر پا متيق

 صورت نگرفت. يادياما استقبال ز ميكرد يطرح اطالع رسان نيا ياجرا يمرتبه برا نيمساله چند نياز ا

 

 د؟يكن ينم يونيزيو تلو ريفراگ غاتياقدام به تبل ينيچن نيا يها حطر ياجرا يبرا چرا

 كياست كه موضوع آب  يدر حال نيا كند يم افتيدر غاتيانجام تبل يرا برا ينيسنگ نهيهز مايس صداو

داشته باشند، موضوع آب مختص  يمساله همكار نيحل ا يها برا همه ارگان ديبوده و با يبحث مل

 ها خواهد شد. تمام حوزه ريگ بانيآغاز شود گر يآب يكه ب يانزم ست،ين رويوزارت ن

دارد  ديدر بند الف ماده دو تاك 1395مصوب سال  ييو روستا يآب شهر يساز نهي: قانون توسعه بهيغزل

در  ييها برنامه رويوزارت ن يمكلف هستند كه با همكار يدولت يها رسانه ريو سا مايكه سازمان صدا و س

 پخش و اشاعه دهند. گانيو به صورت را ديآب، تول نهيرف بهمص جيترو نهيزم

داده نشده  گانيما را پخش كنند اما اجازه پخش را يديكه برنامه تول ميخواسته ا ماياز صدا و س بارها

محتوا صورت گرفت اما  ديو تول ميرا لحاظ كرد يمصرف اعتبار تيرياست، سال گذشته از محل مد

 داشت. بردر  نهيتومان هز ونيليم 500هم  كه آن  سيرنوينها در حد زانجام نشد و ت گانيپخش را

 

 نيو پاسخ به ا نيتام يآمادگ ايآ ابدي شيكاهنده مصرف افزا زاتياستفاده از تجه يمردم برا يتقاضا اگر

 تقاضا وجود دارد؟
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ستند، تصور ه ده انيها ز اند اما اكثر آن شده فيتعر ياقتصاد يها آب و فاضالب جز بنگاه يها شركت

 نكهيا لياما به دل شود يحاصل م يشتريباشد سود ب شتريآبفا ب يها فروش شركت زانياست كه هرچه م نيا

 .ميدار يبهتر طيشرا ميهر چه كمتر بفروش ميهست ده انيز

 زاتيتجه ديكرده و موضوع تول تيكنندگان حما مصرف از مصرف تيريگذشته دفتر مد يها سال يط

باشند استقبال  يمتقاض ديتوجه قرار گرفت، هنوز از طرف مردم كه قانون گفته باكاهنده مصرف مورد 

 .ميبخش را پاسخ ده نيا يازهايوجود دارد كه ن ليپتانس نياما ا شود ينم

اكنون در پرداخت حقوق  رويعادت دارند. وزارت ن يو مردم به بد مصرف ميهست ي: ما كشور مصرفونسلوي

مصرف كه  كم يها مانند المپ ستياي يكاهنده مصرف م زاتيتجه عيت، توزخود مانده اس يها نهيو هز

 نيشود، ا يياجرا دادند يم يدولت متيبه هر فرد پنج المپ كم مصرف با ق ابانيدر خ يمقطع كيدر 

مساله موجب شد كه  نيهم كند ياز المپ پر مصرف استفاده نم يكس گريشد و اكنون د جاديفرهنگ ا

 جا شود. مصرف برق جابه كيپ

 

 در تهران يبحران اساس كي

 250مجاز آب در تهران  انهيبرداشت سال زانيم يكنون طيدر شرا فتد،ياتفاق ب نيا ديبا زيبحث آب ن در

 400تا  380از سفره برداشت كرد، اما اكنون  توان ينم زانيم نياز ا شيب يعنيمتر مكعب است  ونيليم

آن  رينظ يو موارد هياروم اچهيدر يكه برا ياتفاق رد،يگ يمترمكعب درسال برداشت آب صورت م ونيليم

افتد را  يم يچه اتفاق ريدناپذيمنابع تجد يو برا نيزم ريدر ز نكهياما ا مينيب يافتد را به چشم م ياتفاق م

منتقل  ندگانيبه آ ديمتعلق به گذشتگان است و با ست،يآب متعلق به ما ن نيا م،يمشاهده كن ميتوان ينم

راستا روزانه  نيمساله است و در هم نيهم ليافتد به دل ياطراف تهران م يها كه در دشت ياقاتشود، اتف

 .ميهست نيزم يها فرونشست شيشاهد افزا
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 افتياز مردم در زيتمام شده آب را ن متيداده شود و ق ارانهيمصرف  يها بحث كاهنده يبرا كباري ديبا

مصرف  تيريو مد  يساز نهيمصرف توجه شود، به تيريع مدبه موضو ديبا زيمساله ن نيكنند و در كنار ا

و  يساز آن  فرهنگ گريبعد د كيو مقرارت،  نيبعدآن قوان كيمثلث دارد،  كيسه تا بعد به مثابه 

نكنند اقدامات جوابگو  تيراستا با هم فعال و هم گريكديسه بعد با  نياست، اگر ا زاتيابزار و تجه يگريد

 نخواهد بود.

 15 زيناچ اريمصرف در بوجه قرار دارد كه بر اساس آن رقم بس تيريبا عنوان مد فيرد كي: يغزل

است، دولت به ما  افتهي صيبخش تخص نيآن هم جز اسناد خزانه بوده به ا ارديليم 10تومان كه  ارديليم

راستا  نيا دردر نظر گرفته شود و  يو دولت ياماكن عموم يكاهنده مصرف تنها برا زاتيگفته كه تجه

را  زاتيتجه نيا ميتوان ياما نم كند، يم يداريخر يعموم يها بخش يبرا يشركت آبفا هر سال امكانات

 زيبخش ن نيا يصنعت برق افتاد برا يكه برا ياست كه همان اتفاق نيتنها راه ا ميبده يبه بخش خانگ

 .ميا دولت كرده ميتقد و يراحراستا ط نيدر هم زيمصرف آب را ن تيريبرنامه جامع مد رد،يصورت بگ

 اريمناسب در اخت متيرا با ق زاتي. اگر حداقل تجهميآحاد پرمصرف دار ونيليم 10كشور در حدود  در

تا مشتركان پر  خواهد يتومان اعتبار م ارديليم 3200سال گذشته  يها متيبر اساس ق ميافراد بگذار نيا

هر سال  يحت گركشور خارج است، حال ا يآبفا يها شركت ياز توان مال نيمصرف را پوشش دهد كه ا

از مشكالت حل خواهد  ياريبرداشته شود بس زين يقانون يو خالها ميتعداد را مجهز كن نياز ا ونيليم كي

 شد.

كه مصرف كمتر داشته  ميمشتركان را مجاب كن ميتوان يكه م يراه نيتنها راه و مطمئن تر رسد ينظر م به

 زيموضوع آموزش ن نيب نياست، در ا يو گروه يرفتار فرد رييش و تغنگر رييدانش، تغ رييباشند، تغ

 دارد. ياديز تياهم
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 رد؟يگ يكنتورها مورد توجه قرار نم كياجرا دارند، همچون تفك تيكه قابل يياجرا يراهكارها چرا

د اما مطرح ش زيكنتور ن يمطرح بود، جداساز 1388در سال  ها ارانهي يكه بحث هدفمند ي: در زمانونسلوي

 نيا نهيدرصد است هز 22,2دارد، آب بدون درآمد در تهران حدود  يمشكالت فن يسر كيمساله  نيا

 زين يبخش و يهدررفت ظاهر يبخش ،يهدررفت واقع يكرد، بخش افتياز مشترك در توان يرا نم زانيم

اما  كند ير ماست كه از كنتور عبو يآب زانيدر واقع م يمصارف مجاز بدون درآمد است، هدررفت ظاهر

 9درصد حدود  22,2. از شود يمجاز م ريمربوط به انشعابات غ يآن را ندارد، بخش يريگ كنتور توان اندازه

 يپرت را دارند، برا نيا زين ايدن يها شبكه نيرود كه بهتر ياز شبكه هدر م يدرصد بصورت هدر رفت واقع

 يو بخش هدررفت ظاهر ستيعدد باال ن ني) ايمتر 900(اختالف رقوم  يشهر تهران  با توجه به توپوگراف

 .ستيآب بهاء آن ن افتيرسد و تنها شركت آب و فاضالب قادر به در يم نيآب به مصرف مشترك

 يما نسبت به كشورها يعنيدرصد است  16تا  15 نيدر حال توسعه ب يعدد در كشورها ني: ايغزل

 .    ميهست يشتريتالش ب ازمندين افتهيتوسعه  ياما نسبت به كشورها ميدار يدرحال توسعه اوضاع بهتر

واحد وجود  10خانه  كيكه در  يزمان شود، يم يكنتورها مربوط به هدررفت ظاهر ي: جداسازونسلوي

 ني. البته اابدي يم شيهدررفت آب افزا شود، يكه كنتورها جدا م ياندازد، زمان يدارد كنتور عدد م

 .كند ينم ييجو مصرف نشود، صرفه شيد متوجه افزاكه فر يدرست است كه تا زمان زيصحبت ن

شده  تيطرح در ساختمان رعا نيا ياجرا يسازو كار فن نكهيموضوع مطرح شده و به شرط ا ني: ايغزل

 نياز مشتركان رغبت انجام ا يليكار است اما خ نيدر صورت درخواست شركت آبفا موظف به انجام ا

 كار را ندارند.

 

 ميكن ي، قطع مآب پرداخت نشود نهيهز

 دايمصرف آب به شدت كاهش پ ابدي يم شيآب افزا متيكه ق ينشان داده زمان ايدر تمام دن مطالعات



   

 

 

69 
 1401 تير  -) 56هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

كه پرمصرف  يمشتركان ميبود كه اعالم كرد نيا ميانجام ده ميكه امسال توانست يتنها كار كند، يم

باغ  كه خانه يانو مشترك شود يمها اعمال  آن يبرا يديمصرف كنند، تعرفه جد شتريهستند، اگر از الگو ب

دائم مشمول تعرفه  ريغ يها و از امسال تمام سكونتگاه شوند يمند نم بهره يا ارانهياز تعرفه  گريد زيدارند ن

موارد قطع آب را  زيو تا كنون ن شود يها قطع م آب را پرداخت نكنند قطعا آب آن نهيآزاد شدند و اگر هز

 .ميا داشته

اگر نظام  م،يساختمان را دار كي يما مشكل طراح ست،ين متيبحث ق يما رو : تمام چالشونسلوي

 ياديز يها راستا تالش ني. در اشود يها برطرف م از چالش ياريبخش وارد شود، بس نيبه ا يمهندس

تا  200دارد، روزانه  ياديمصرف آب ز يآب يمطلوب حاصل نشده است. كولرها جهياما نت ميا انجام داده

 .رسد يم زين 300عدد به  نيا زديباال است مانند  ريكه تبخ ييها در استان  كنند يآب مصرف م تريل 250

با احداث  توان ياما م مياست، هرچند مشكل برق دار يگاز ي: راهكار مناسب استفاده از كولرهايغزل

 مشكل برق را برطرف كرد. روگاهيچهار ن

 

 انجام نشد؟ يآب شرب و بهداشت كيطرح تفك چرا

 يآب گريبدون هدر رفت وجود ندارد، د يهدررفت آب هست و شبكه ا يدارا ي: هر شبكه اونسلوي

را به صورت  يا . بحث دو شبكهمياستفاده كن يربهداشتيو غ ياز دو شبكه بهداشت ميوجود ندارد كه بتوان

و  باستاندارد آب شر نيب يوزارت بهداشت اعالم كرد كه فرق م،يكرد ييدر مشهد اجرا لوتيپا

صورت محدود در   طرح به نيا زين ايطرح متوقف شد. در دن نيا ليدل نيوجود ندارد، به هم يبهداشت

 شود. يدارند اجرا م يدو نوع منبع آب كهيجاها

 100هر نفر  يبه ازا سيدر موضوع آب چه كرده است؟ در حال حاضر سرانه آب در سوئ ايدن مينيبب ديبا

 متيكردن ق يمصرف استفاده كردند و با واقع يها كشورها از كاهنده نياست، ا تريل 110و عمان  تريل
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 اند. حوزه را برطرف كرده نيآب مشكل ا

 

 طيشرا نيگذر از ا يبرا ستيبا يم يچه اقدامات ست؟يچالش در حوزه آب چ نياعتقاد شما بزرگتر به

 اعمال شود؟

باشد و  دياز آنچه كه با يآب شهرمصرف  تيريمد قيو فاصله عم نيشيپ ي: با توجه به گفته هايمختار

ها  است، تالش يقطع بايدر كشور تقر ياز كم آب يناش ييايجغراف يفروپاش ،يعرضه منابع آب ياپيكاهش پ

 1369آب و فاضالب در سال  يها شركت سيكه از زمان تاس ياتفاق يها قابل درك است. ول و دغدغه

كنند  فيخود را تعر انيها حساب سود و ز ده كه شركتش جاديا ييربنايبوده كه بر اساس آن ز نيافتاده ا

مساله موجب شده تا آب و فاضالب از تمام منابع موجود استفاده و با فروش آن درآمد خود را  نيا

 دهد. شيافزا

بروند  شياهداف خود پ يكه وجود دارد در راستا ييها و شكاف يادار يبروكراس كي جاديواقع با ا در

مصرف آب در  شيكه سرانه افزا يلينخواهد بود، دل زيا به دنبال كاهش مصرف نقطع طيشرا نيو در ا

مصرف آب جزو  شيگرچه افزا ،يحقوق دگاهيموضوع بوده و از د نيهم ابدي يم شيكشور افزا

 ها تيجزو اولو زين ييو روستا يكاهش مصرف آب شهر يول ست،يفاضالب ن و   شركت آب يها استيس

 .ستين يدولت يها ركتش نيا سيو اساسنامه تاس

آب و فاضالب،  يها مجموعه شركت ياست كه كاهش مصرف آب برا يعيطب ،يتيوضع نيچن در

آب و فاضالب  يعدم الزام شركت ها اي يكوتاه نيتوانند از انجام آن سر باز زنند. ا ياست كه م يزحمت

روبروست؛  است كه بحران آب كشور با آن يهمان گلوگاه قايدق ،يبه كاهش مصرف آب شهر

كالنشهر تهران، گلوگاه  ژهيكالنشهرها به و ران،يا يايجغراف ندهيفزا يها يدر متن كم آب ميفراموش نكن

 است. ندهيفزا يها ياز كم آب يو خطرناك ناش ياصل
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در آن  تياز ظرف شيمساله در تهران كه ب نيو ا دهد يشركت آبفا اجازه كاهش مصرف نم يمال هسته

انشعاب صادر كند.در كشور، با  ديآبفا نبا يها است، شركت نيخطرآفر اريبسگنجانده شده  تيجمع

 تيريمد يراهكارها زيكه مادام در حال گسترش هستند و از آن طرف ن ميمواجه هست ييابرشهرها

كولر در تهران بدون  ونيليسه م ميبرو يياجرا يبه دنبال راهكارها ديبست مواجه هستند، با مصرف با بن

رابطه  نيدر ا ياقدام جد ميآن شركت آبفا است اما همانطور كه شاهد هست يجود دارد كه متولبان و هيسا

 .رديگ يصورت نم

آب هستند و  نيتام يمصرف بروند، متول تيريتوانند به دنبال مد يآبفا بر اساس اساسنامه نم يها شركت

مهم تر از آب  اريبس يدهند به صورت خودجوش است. كاهش مصرف آب شهر يكه انجام م ياقدامات

ها استفاده  تياز تمام ظرف نكهيدر قلمرو تهران به صفر برسد با توجه به ا ياست، اگر كشاورز ييروستا

 .ميرس يمطلق م يآب يصورت به ب نيا ريتواند مثمر ثمر باشد در غ يشده است م

 كي يعنامساله به م نيكه هم ميساخت شده ا-بيتخر يچرخه اقتصاد كيكالن شهرها وارد  در

 ارديليهزار م 10كه  ياست. هنگام تيجمع ينفر ونيليم 40تا  30و به دنبال آن كوچ  ييايجغراف يفروپاش

 او از آن طرف هم كاهش مصرف ب ابديدرصد كاهش  كيهدررفت  زانيتومان اعتبار الزم است تا م

 لحاظ شود. ياصول يراهكارها ديبا طيشرا نيآبفا تداخل دارد در ا ياهداف شركت ها

 يآب و فاضالب نم يها كرد؟ شركت ديچه با طيشرا نيدر ا ديو د رديصورت بگ يا ژهيو يبررس ديبا

 .ميرس يكاهش مصرف را دنبال كنند. چون در عمل به كاهش مصرف نم يها استيتوانند س

 آب و ياست كه شركت ها نيكه در قانون نظارت مصرف آمده ا ييبندها نياز مهم تر يكي: يغزل

به شركت ها اعالم شده كه  يعنيآب موجود در شبكه هستند،  يحجم فعل تيفاضالب صرفا ملزم به تثب

 كنند. ديتول يحق ندارند آب اضافه ا
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 ييها يخط دوم انتقال آب از درودزن در حال اتمام است و از آن طرف شهرك ساز رازي: در شيمختار

است. در تهران  ديور انشعاب آب از محل منابع جدصد يدر شمال غرب در حال انجام بوده كه به معنا

 يروز م شبانهدر  تريل 300شود كه سرانه مصرف آب در تهران به  يگفته م ياست، زمان نيهم طيشرا زين

 شيافزا ليبه دل م،يسرانه قرار دار شيافزا ري. ما در مسرديصورت بگ يدرست يشيچاره اند ديرسد با

 شود. جادياآن  يبرا يمانع ديانشعاب كه با

 طيشرا نيدر ا خواهند يو از ما انشعاب آب م سازند يچراكه خانه را م ميستيمساله ما ن ني: مقصر اونسلوي

 بخش وجود دارد. نيدر ا ياديو مشكالت ز ميانشعاب آب را نده ميتوان ينم

ت و موجود در صنع يها استيس دي. باميا خطرناك شده يافتگيچرخه توسعه ن كي: ما وارد يمختار

شود، اگر در تهران  يعمل يياجرا يراهكارها دياست كه با نيا يدغدغه اصل ابد،ي ريمسكن تغ

 ازدرصد مصرف آب را كاهش داد. با استفاده  30تا  توان يشود، م يياجرا يساده و دم دست يراهكارها

 داد. رييموجود را تغ يها استيتوان س يم يقيو تشو يهيتنب يابزارها

 ييو روستا يمصرف آب شهر يساز نهيقانون توسعه و به يساز ادهيدر راهكارها و پ يمجموع بازنگر در

در  يتبصره اصالح كي ازمندياست. افزون بر آن، ن يقانون الزام نيا ياجرا يها برا كارگروه ليو تشك

شركتها ملزم به كاهش مصرف آب  نيكه ا ي. به طورميآب و فاضالب هست يشركت ها سيقانون تاس

 يكاهش مصرف آب اجرا شوند. برا يبود راهكارها دواريتوان ام يصورت، م نيوند. در اش يشهر

 يدر وزارت كشور و استاندار يكم آب ژهيو تهيكم ليپر خطر همانند تهران و اصفهان، تشك يكالنشهرها

 است. ياصفهان از الزامات فعل
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ه آرمان امروز مورخ روزنام – ميليارد مترمكعب رسيد 24,83ذخاير آب سدهاي كشور به 

15/04/1401 

  

تيرماه  14روز از سال آبي، تا  286دهد، با سپري شدن  هاي آب كشور نشان مي آمار دفتر اطالعات و داده

ميليارد مترمكعب  24,83يزان كل حجم آب در مخازن سدهاي كشور به حدود ) م1400-1401(سال آبي 

درصد كاهش است. به گزارش ايسنا، فيروز  4رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال آبي گذشته بيانگر 

اظهار كرد: بررسي وضعيت ورودي سدهاي  -هاي آب كشور  مديركل دفتر اطالعات و داده -قاسم زاده 

ميليارد مترمكعب رسيده كه نسبت به  27,95كه ورودي به مخازن در سال آبي جاري  دهد كشور نشان مي

دهد. طبق اعالم وزارت نيرو، وي اضافه كرد:  درصد افزايش را نشان مي 4مدت مشابه سال آبي گذشته 

رود  در استان اصفهان، سدهاي استان تهران، سدهاي استان خوزستان و سدهاي  ميزان پرشدگي سد زاينده

 62درصد و  55درصد،  33درصد،  27حوضه آبريز درياچه اروميه در شرايط فعلي به ترتيب حدود 

ريزي  هاي آب كشور خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه درصد است. مديركل دفتر اطالعات و داده

 صورت گرفته براي عبور بدون تنش از فصل گرماي پيش رو، رعايت الگوي بهينه مصرف از سوي مردم،

  بسيار كمك كننده خواهد بود.
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خبرگزاري تابناك  – در سراسر جهان ييآب و هوا ديو حوادث شد يمياقل راتييتغ

 15/04/1401مورخ 

 

از ماه مارس تاكنون،  اياسترال يدنيدر شهر س بيمه ليس نيوع چهارموق ا،يتاليمرگبار بهمن در ا سقوط

آب و  ديشد يدادهايرو يمتحده، همگ االتيدر آالسكا و موج گرما در ا يجنگل يها يسوز آتش

را  نياز كره زم يمتفاوت يها هستند كه بخش يانسان تياز فعال يناش يجهان شيمرتبط با گرما ييهوا

 بوده است. نهيآن مرگبار و پرهز يامدهايتاكنون پقرار داده و  ريتحت تاث

موجب سقوط بهمن شده  ايتاليآلپ در ا يها موج گرما در كوه يالديم يسوم ماه جار سنا،يگزارش ا به

 منجر شده است. گريد يتعداد يكه به مرگ دستكم هفت تن و مفقود

كوه ثبت شد كه با ذوب  نيع ادر مناطق مرتف يگراديدرجه سانت 10 يفاجعه، دما نيروز قبل از ا كي

در سراسر جهان به دنبال  يعيطب يخچالهايحادثه در بحبوحه ذوب گسترده  نيبرف همراه بود. ا عيسر

 رخ داد. يمياقل راتييتغ

 التيا نيهزار مورد صاعقه در سراسر ا 17از  شيب ،يدر فاصله دوم تا چهارم جوال نيآالسكا همچن در

است. وقوع صاعقه با  2013ساعته از سال  48دوره  كيبت شده در ث زانيم نيثبت شد كه باالتر

 است. التين ايها در ا زمان نياز بدتر يكياز سال همراه بوده كه  يدر فصل شتريب يجنگل يها يسوز آتش

 البيآسا و وقوع س ليس يبارش بارانها ليبه دل يدنيهزار نفر از ساكنان شهر س 50حدود  زين اياسترال در

 متر يليم 203ساعت حدود  24در مدت  يدنيمناطق س ياند. در برخ خود شده يها ترك خانه مجبور به

 بارش باران گزارش شده است.

 ديدر حال تشد يجهان شيدهد كه گرما يمطالعات نشان م جينتا وس،يآكس يخبر گاهيگزارش پا به

 يهوا رايث مكرر اتفاق افتد زحواد نيشود وقوع چن يآسا در سراسر جهان است و باعث م ليس يها يبارندگ

 برف شود. يباران و حت ديمنجر به بارش شد تواند يكه م دارد يرا در خود نگه م يشتري، رطوبت ب گرم
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – در كشور يآب بحران كم يبرا يعامل رمجاز؛يغ يها حفر چاه

16/04/1401 

 

نامناسب  تيكشور از نظر بحران آب در رده چهاردهم قرار دارد كه نشان دهنده وضع 116 نيدر ب رانيا

حفظ وضع  يبرا 2025در سال  ديبا رانيآن به لحاظ منابع آب است. براساس مطالعات انجام شده، ا

 يها از راه تواند يم شيافزا نيكه ا ديفزايد به منابع آب قابل استحصال خود بدرص 112موجود بتواند 

 .رديآب صورت گ يعرضه و تقاضا تيريمد لياز قب يمختلف

 داريناپا تياست كه باعث وضع ياز مسائل يكي رمجازيغ يها در حال حاضر حفر چاه سنا،يگزارش ا به

 ياجرا يدر راستا رمجازيهزار حلقه چاه غ 91گذشته دهه  كي. در شود يكشور و بحران آب م يمنابع آب

مترمكعب آب در  ارديليم 3,2 رمجازيمسدود و از برداشت غ ينيرزميمنابع آب ز يو تعادل بخش ايطرح اح

  يها بر اساس گفته ديتهد نينكته درباره ا 24شده است. در ادامه به  يريكشور جلوگ يها سال از دشت

و فعال حوزه آب و كارشناس  انيرانيا داريانجمن آب و خاك پاعضو - يخوانسار يمحسن موسو

 :ميكن ياشاره م -ستيز  طيمح

هزار  900در كشور حدود  يرقانونيغ يها از چاه رويآمار منتشر شده توسط وزارت ن ني*بنابر آخر

م سو  كياز  شياحتماال ب زين دياست بنابر آمار جد يرقانونيهزار چاه غ 350كه حدود  ميچاه دار

 هستند. رمجازيموجود غ يها چاه

هستند،  انهيصورت مخف و به رمجازيتر كه غ ساده يها و روش ها كيمعموال به علت استفاده از تكن

 .شوند يكه سطح آب باالتر است حفر م ييها در مكان رمجازيغ يها چاه

مجاز  يها از چاه زيها ن ) آنيآب استحصال زاني(ميندارند و دب ياديعمدتا عمق ز يرقانونيغ يها چاه

 كمتر است.
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 است. يشخص يها باغ اي يالسازيدر و يمنافع فرد ياغلب برا يرقانونيغ يها و حفر چاه جاديعلت ا

 5و  1هستند كه از گذشته تحت عنوان فرم  يعيوس يها متعلق به دشت رمجازيغ يها از چاه ي*برخ

به عنوان  رويوزارت ن فير اساس تعراند و  ب حفر شده 85كه تا قبل از سال  يرمجازيغ يها (چاه

  نشده درآنها صا ي.) بعضا ثبت شده و بعضا هنوز پروانه براشوند يپنج شناخته م اي كيفرم  يها چاه

 است.

 يها مسدود كردن چاه ،يرقانونيغ يها چاه نهيدر زم يبخش برنامه تعادل يها رمجموعهياز ز يكي

 نيا يو عمل يكيزيف شرفتيكه پ يبه طور شود؛ يم كند انجام ارياست كه در كشور بس يرقانونيغ

 است.  دهيدرصد هم نرس 15سال هنوز به  10طرح در طول 

 رويموضوع توسط وزارت ن نينگرفتن ا ياز كمبود اعتبارات و جد يناش يرقانونيغ يها *تعدد چاه

 است.

و آب  كيناميد ينيرزميبه مفهوم آب ز يرقانونيغ يها *جبران آب از دست رفته بر اثر حفر چاه

 دارد. يبستگ كياستات

 رود يم نييهستند كه هر سال تراز آن باال و پا يريدپذيتجد يها آب ك،يناميد ينيرزميمنابع آب ز

ثابت  اي كيهستند. در مقابل آب استات شهيهم زيبه صورت مستمر ن كنند، يم هيها تعذ و از آبخوان

 است. ندهيآ يها و مربوط به نسل نيزم قيعم يها هيدر ال رهيذخ

 .ستيخود ن كياستات ينيرزميز يها مجاز به برداشت آب يكشور چي*ه

 يعنيكشور  كياستات يها نادرست، نصف آب تيرياز جمله مد يمشكالت ليبه دل رياخ يها در دهه

 است.  رفته نيمترمكعب از ب ارديليم 150حدود 

 زيكشور ن يآب اضتيدهه ر كي در صورت يدشوار است و حت اريبس كياستات يها آب ينيگزي*جا

 ناممكن خواهد بود. باياز دست رفته تقر يمنابع آب نيجبران ا
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ها و احتمال وجود  چاه نياز ا قينبود آدرس دق ليبه دل يرقانونيغ يها ابزار مبارزه با چاه نهي*در زم

از  يرقانونيغ يها از چاه يبردار حفر و بهره يبرا ديشد اريمجازات بس شنهاديپ ،يها در هر مكان آن

است با  زمكه شدت مجازات باعث عدم حفر چاه شود.ال شود يمطرح م ستيز طيفعاالن مح يسو

 اريقانون مجازات بس اد،يز يبا دب يها چاه يكم برخورد شود و برا يبا دب يها صاحبان چاه

 ها شود. چاه نيكه منجر به انسداد ا رديدر نظر بگ يتر نيسنگ

 يرقانونيكه چاه غ يافراد 1401و بنابر قانون بودجه سال  ستين ديت شدمجازا نيدر حال حاضر ا

 .پردازند يم مهيهزارتومان جر 600هر مترمكعب  يدارند تنها برا

صورت  ها يآگه اي قيتشو ،يها مانند گشت بازرس انواع اهرم لهيبه وس يرقانونيغ يها چاه ييشناسا

 .رديگ يم

حدود  يصنعت يها و واحدها و رفتن به منازل، كارخانه يآگه لهيبزرگ، به وس در تهران ياقدام يط

 اريبس يبا دب يصنعت يمتعلق به واحدها ايو  يها خانگ شد. اكثر چاه ييشناسا رمجازيهزار چاه غ 14

آب  حصالو است يمترمكعب خروج ونيليم 20هزار چاه، كمتر از  14 نيكه ا يكم بودند؛ به طور

 داشت.

صورت  يبرخورد جد دهيپد نيبا ا ديكم با اريبس يها با آب استحصال چاه نيا اديبه جهت تعداد ز

 .رديبگ

 يبردار ها بهره از آن ايها را حفر  كه چاه يپرونده طبق قانون با افراد ليها و تشك چاه ييبا شناسا

 برخورد شود. ديبا كنند، يم

در حال شورشدن و رو به اتمام ها  دارند. آبخوان يداريناپا اريبس طيمنابع آب كشور شرا يطور كل به

 هستند.

ها باعث  در رودخانه يآب جار شود، يها م شدن آب در رودخانه يمصرف آب باعث جار ليتقل
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و  شود يم ديتجد ينيرزميها منابع آب ز شدن آبخوان رابيو با س شود يها م نفوذ آب به آبخوان

 .ديآ يتراز آب باال م

 يها كنترل و پروانه زيها را ن چاه ديبا نديفرآ نيا يريگ مصرف آب و شكل ليبه موازات تقل

 كرد. ليرا تعد يبردار بهره

 ليجهت مجبور به تعد نياست، بد افتهيكاهش  ينيرزميز يمنابع آب نيزم  كره يبه علت  گرما

و به  ميكمك كن ينيرزميآب ز يها به سفره ميتا بتوان ميهست يميقد ينيرزميآب ز يها پروانه

 .ميده ليرا تحو يمناسب ينيرزميمنابع آب ز ندهيآ يها نسل

 يبخش اعتبارات در طرح تعادل شيجز افزا يراه چيه رمجازيغ يها كاهش تعداد چاه ي*در راستا

كه چاه  ييها در محدوده يتعداد گشت و بازرس شيو افزا رويمطرح شده توسط وزارت ن

 .ميحفر شده، ندار ينيرزميز

و صنعت، معدن و تجارت و سازمان  يجهاد كشاورز رو،ين  رتخانهكار نكردن چهار وزا »يا رهيجز*«

 خواهد شد. رمجازيغ يها صورت مشترك باعث عدم حفر چاه و عمل به ستيز  طيحفاظت مح
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 17/04/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  !ستند؟ين ريدپذيتجد "ژرف يها آب" ايآ

 

 چيه ،پمپاژ و كاروتاژ يها شيآزما ،يحفار ينوشت: از نظر مهندس ستيز طيمح يعاليشورا عضو

 آب ژرف در كشور وجود ندارد! ريذخا يرياپذيدر مورد اح يا كننده مستندات قانع

مناطق جهان را  شتريكه ب يآبكمبود منابع آب و بحران  م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

از جمله استفاده از آب  يآب ازين نيتأم ديجد يمختلف را به سمت راهكارها يكشورها ،كند يم ديتهد

 يكيكشانده است.  ،استحصال آب ژرف و ... ،استفاده از رطوبت هوا ،انتقال آب يها پروژه ،ها كن نيريش

ها از شروع استحصال آن در  جود گذشت دههاست كه با و "آب ژرف"راهكارها، استحصال  نياز ا

 بحث وجود دارد! ،جهان همچنان بر سر استحصال آن در جهان يكشورها يبرخ

و  يبيل ،كايآمر ،نياز جمله چ يياز كشورها مثبت بوده و كشورها يارياستفاده از آب ژرف در بس تجربه

. در برند يو ... خود بهره م يشاورزآب شرب، صنعت، ك نيتأم يمنابع آب برا نيهنوز هم از ا اياسترال

 ژرف وجود ندارد. يها از استحصال آب يتجربه مثبت ،از كشورها مانند عربستان يمقابل در تعداد

شروع شده و مطالعات و  يشمس 90محدود از اواسط دهه  ياستحصال آب ژرف به شكل زيدر كشور ما ن

 يها با واكنش رانيستحصال آب ژرف در ااستحصال آن در حال انجام است؛ تا به امروز ا نيهمچن

در استحصال آب ژرف  يطرح، اختالف ژرف نيرو شده و كارشناسان مخالف و موافق ا به رو يمختلف

 !دارند

خود  نستاگراميدر صفحه ا ستيز طيمح يعاليعضو شورا ،مخدوم ديدكتر مج ،موضوع نيرابطه با ا در

 نوشت:

 يها يژگيو و طيودن استحصال آن از نظر منطبق نبودن با شراب هودهيمن بارها در مورد آب ژرف و ب"

و  يرسوبشناس ،يگرافيتواستراتيل ك،يتكتون ،يكيدرولوژيژئوه ،يكيدروژئولوژيه ،يكيژئولوژ
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 يها شيآزما ،يحفار ياز نظر مهندس نيام عالوه بر ا مختلف صحبت كرده يها در رسانه يكيزيژئوف

 "!ميندار ريذخا نيا يرياپذيدر مورد اح يو فن يعلم ،كننده عمستندات قان چيه ،پمپاژ و كاروتاژ

 ،هستند يرمنطقيغ يها پروژه نيسودجو به دنبال چن مانكارانيو پ نيآب و مشاور يايماف نكهيا انيبا ب يو

چاه، صد  كياستحصال  يفقط برا يميكدام عقل سل ديجهان بپرس نيو از تمام متخصص دينوشت: برو

هزار و  كيفقط  روز كه بتواند در شبانه كند يم نهيهز يمطالعات، اكتشاف و حفار هنيتومان هز ارديليم

 است را استحصال كند. هيدر ثان تريحدود پانزده ل يزيپانصد متر مكعب آب كه چ

نوشت: بر اساس جدول  ،اب ژرف يها حفر چاه يباال نهيبا اشاره به هز ستيز طيمح يعاليشورا عضو

 كيتا  500 نيمتر ب 300تا عمق  يكشاورز قيچاه عم كيحفر  نهيهز ،1401ال ها در س حفر چاه يمتيق

 برابر كمتر از حفر چاه ژرف است! 100رقم حدود  نيتومان است كه ا ارديليم
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 –يي غذا تيامن ديو تهد يباد شيفرسا شيعامل افزا نيمهمتر ،يتداوم خشكسال

 18/04/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

و  يا ماسه يها و طوفان يباد شيفرسا شيافزا ليدال نيمهمتر ،يابانيگروه مطالعات مناطق ب سيگفته رئ به

سبب  ،ياهيكاهش پوشش گ زانيبر م رياثاست كه عالوه بر ت يتداوم خشكسال ،يگرد و غبار در سال جار

 .شود يكاهش رطوبت خاك م

به عمل آمده، از  يها يو بررس يدانيبگلو افزود: بر اساس مشاهدات م يحاج يعل سنا،يگزارش ا به

تداوم  ،يو گرد و غبار در سال جار يا ماسه يها و طوفان يباد شيفرسا شيافزا ليدال نيمهمتر

. شود يسبب كاهش رطوبت خاك م ياهيكاهش پوشش گ زانيبر م رياثاست كه عالوه بر ت يخشكسال

 يباد شيشدت فرسا شيداشته سبب بروز افزا تيكه باد حاكم يباد شيامر در مناطق حساس به فرسا نيا

. فعال شدن شود يم يدر مناطق برداشت و حمل ماسه شده و متعاقب آن فعال شدن مناطق رسوب گذار

داده و  شيو ... را افزا يمواصالت يراه ها ع،يصنا ،يانسان ستيه مناطق زخسارات ب زانيمناطق م نيا

در دستور  دتيمسائل با جد ني. چنانچه اكند يمواجه م يرا با مشكالت جد ييغذا تيو امن ديچرخه تول

مناطق بدنبال داشته و  نيگذاران ا هيو سرما نيساكن يبرا يريتواند عواقب جبران ناپذ يم رديكار قرار نگ

 .ميمناطق از سكنه باش دنش يمهاجرت و خال رينظ ييها دهينه چندان دور شاهد پد ندهيدر آ

 

 ديشد يحشكسال ريدر مس ايكشور دن 40

 ياز جهان يحاك يمياقل راتييو تغ يدر خصوص خشكسال يتخصص يها افزود: گزارشات سازمان يو

. كند يبه شدت متاثر م رانياز جمله ا يآت يها را در سال ايكشور دن 40 كهيدارد، بطور ها دهيپد نيبودن ا

مبتالبه بوده و  يها دولت ياصل يها تيجزء اولو يآت يها در سال ييغذا تيو امن ديتول شود يم ينيب شيپ
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 69، 2022 ياول سال زراع مهيدر ن نياست كه كشور چ يدر حال نيكنند. ا يزيمقابله با آن برنامه ر يبرا

 نيدارد؛ ا اريرا در اخت ايگندم دن ريدرصد از ذخا 51برنج و  ريرصد ذخاد 60ذرت جهان،  ريدرصد ذخا

غالت  رياز ذرت و سا يمياز ن شيب اند شدهجهان موفق  تيدرصد از جمع 20بدان معناست كه كمتر از 

 يدر سراسر جهان شده و ممكن است كشورها متيق ديشد شيكنند، كه منجر به افزا رهيجهان را ذخ

 بكشاند. يطرا به قح يشتريب

 

 ييزدا ابانيدر انجام اقدامات ب عيتسر

 يداريكه پا يباد شيو به جهت حفظ آب و خاك و مقابله با فرسا طيشرا نيبگلو ادامه داد: در ا يحاج

. رديصورت پذ يشتريبا وسعت و سرعت ب ييزدا ابانياست اقدامات ب ازين كنند، يم نيرا تضم ديچرخه تول

 طيدر شرا ييباال سكير يا درختچه يها بخصوص استفاده از گونه يكيلوژوياقدامات ب نكهينظر به ا

 ني. از جمله اشود يم شنهاديپ طيشرا نيدر ا ييزدا ابانياقدامات ب گريدارند، استفاده از د يخشكسال

 يها با استفاده از روش ييزدا ابانيموثر جهت كاهش خسارات وارده، اقدامات ب ياقدامات و راهكارها

در مناطق برداشت و حمل ماسه  يا زهيسنگرزنده و مالچ  ريغ يبادشكن ها ر،يتله رسوبگ رينظ يكيومكانيب

منابع  نيهستند. عدم توجه به تام يدر مناطق رسوبگذار يكوتاه و مالچ پاش يها بادشكن رينظ ييو روشها

 شود ين موجب مبحرا تيريو مد يباد شياز فرسا يجهت مقابله با مشكالت ناش يكاف زانيبه م ياعتبار

 عيكشور در توز يزيبرنامه ر يها متحمل بخش يمناطق بحران رلجهت كنت يشتريب نهيهز يآت يدر سالها

 اعتبار شود.

 

 ييزدا ابانيدر انتظار اقدامات ب يهكتار كانون بحران ونيليم 4

كشور  تيبگلو در حال حاضر ظرف يكشور، به گفته حاج يزداريو آبخ عيگزارش سازمان منابع طب به
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است كه بر اساس  يدر حال نيهزار هكتار در سال است، ا 200تا  150حدود  يزيمناطق چ نيمهار ا يبرا

 يكشور سطح در يباد شيفرسا يبحران يها هكتار كانون ونيليم 14 زانياز م ابانيمطالعات دفتر امور ب

واقع شوند.  تيمورد تثب ديبابحران  نيعبور از ا يدار وجود دارد كه برا تيهكتار اولو ونيليم 4حدود 

 م،يهزار هكتار در سال برسان 500 زانيخود را حداقل به م تيباورند چنانچه ظرف نيكارشناسان بر ا

 .ميبحران عبور كن نياز ا ميتوان يم
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بلندمدت افول  ينما؛ نشان داد يجار يكشور در سال آب يبارندگ يها   داده يبررس

 18/04/1401مورخ روزنامه دنياي اقتصاد  –ي آب

 

كشور از منظر  طيشرا شدن يو بحران يآب يورشكستگ ،يآب    جا صحبت از تنش   : همه اقتصاد يايدن

نسبت به دوره  يجار يكه تنها در سال آب دهد ينشان م يسازمان هواشناس ريگزارش اخاست.  يبارندگ

 دودكاهش ح يافول به معن نيداشته است. ا يدرصد كاهش بارندگ28/ 5از  شيبلندمدت، كشور ب

البته تنها نكته  نينسبت به دوره بلندمدت است. ا يجار يكل كشور در سال آب يبارندگ يمتر يليم65

 .ستين رانيا يبلندمدت افول آب يره نمامهم دربا

 
 ياما بررس افته؛يدر كشور بهبود  ياوضاع بارندگ ،يقبل ينسبت به سال آب يجار يدر سال آب نكهيرغم ا به 

داشته و حدود سه تا  يشتريشدت ب نينش   در چهار استان زاگرس يكه افول آب دهد يروند بلندمدت نشان م
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عنوان  زاگرس به يها   جنگل يابودهشدار درباره ن رايده است. از آنجا كه اخبو يكشور نيانگيچهاربرابر م

كرمانشاه، لرستان و خوزستان كه  الم،يچهار استان ا تيكشور مطرح شده، توجه به وضع ييهوا يها   هير

زاگرس را در خود  يها   حجم از جنگل نيشتريهستند و ب يآب يجار در سال يجدول بارندگ نيقعرنش

كه تا  دهد ينشان م 1401 رماهيت17كشور در  يهواشناساند، جالب توجه است. گزارش سازمان    ادهد يجا

 متر يليم165و خوزستان با  متر يليم211لرستان با  متر، يليم240كرمانشاه با  متر، يليم247با  الميا خيتار نيا

را در كل كشور  تيوضع نيتركشور در بلندمدت، بد يتجمع يها   بارش نيانگينسبت به م يافت بارندگ

 .كنند يتجربه م

 نيانگيباالتر از م زيو همدان ن راحمديو بو هيلويفارس، كهگ ،ياريچهار استان، چهارمحال و بخت نيجز ا به

 يها   نهياز زم يكيكه احتماال  يرو هستند؛ موضوع روبه يجار يدر سال آب يبا افت بارندگ ،يكشور

 يزاگرس آمار بارندگ يها پناهگاه جنگل يها   س است. البته استانزاگر يها   جنگل يدگيخشك ياصل

استان كشور تنها استان  31 نياند و از ب   بلندمدت خود و كشور گزارش كرده نيانگينسبت به م ينامناسب

روست و تمام  بلندمدت خود روبه نيانگينسبت به م يبارندگ يمتر يليم25هرمزگان است كه با رشد 

كشور  نيانگيتهران نسبت به م ينمونه، بارندگ وانعن . بهبرند   يم رنج يبارندگ ياز افول جداستان كشور 30

است كه  ييها   بلندمدت، جزو استان نيانگيكاهش نسبت به م متر يليم107داشته و با  يافت حدود دوبرابر

همدان با كاهش  ،يمتر يليم122اند. جلوتر از تهران البته البرز با افت    را تجربه كرده يتوجه قابل يافت آب

باالتر از  يمتر يليم110با افت  راحمديو بو هيلويو كهگ يمتر يليم116با كاهش  نيقزو ،يمتر يليم121

نامناسب را گزارش  يتيوضع يجار يبلندمدت خود در سال آب نيانگينسبت به م يتهران از منظر بارندگ

جزو  دمدتبلن نيانگينسبت به م يكاهش بارندگ متر يليم106اند. پس از تهران، استان كردستان با    كرده

 را تجربه كرده است. يتوجه از كشور است كه افت قابل يمناطق

كشور در شمال  يبارندگ يها   كه كانون دهد ينشان م يگزارش سازمان هواشناس شتريب اتيجزئ يبررس
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و تا  يآب يجار نمونه در سال يقرار دارند. برا يكاهش بارندگ ريتاث خزر تحت زيكشور و حوضه آبر

 نيانگياز م شيب يزانيبه م يمازندران و گلستان بدون استثنا با كاهش بارندگ الن،يسه استان گ رماه،يت16

و  يشرق جانيدر دو استان آذربا يبارندگ تيگزارش وضع نيدر ا نكهيرو هستند. با ا افت كشور روبه

موجب  هيمختلف از حوضه اروم يها   برداشت شياما افزابوده؛  يكشور نيانگيبهتر از م يغرب جانيآذربا

با  يدر گزارش تر شيپ »اقتصاد يايدن. «وداز قبل ش تر   يجد هياروم اچهيدر يميشده است تا مشكالت قد

بر تراز  يو گاوخون هياروم يها   آب از حوضه هيرو   ياثرات برداشت ب ،»؟يانقراض بر منابع آب هيسا«عنوان 

 شده بود. ادآوري يو دستون ونيذهاب ،يكالنتر ا،يرنيمقاله مش يخش را بر مبنادو ب نيا يآب

 يها   به حوضه ياديفشار ز يو شهر يو مصارف صنعت ينيكرده بود كه اثر شهرنش ديمذكور تاك مقاله

و شمار  يمدن ،يخاتم ،يباره كه توسط خزاع نيدر هم يگريگانه وارد كرده است. مقاله د شش زيآبر

 ديتول شو اضافه مصرف آب در بخ يكشاورز يدارد، فشارها ديشده است، تاك هيز محققان تها يگريد

از تعادل  هياروم اچهيحوضه در رياز كشور نظ يشدن مناطق است كه موجب خارج يغذا و غالت و باغدار

. كند يم ديآن را تشد يمياقل راتييو تغ يكاهش بارندگ ،يكه تنش آب يتيشده است؛ وضع يآب

در  ژهيو فصل تابستان و به يدر ابتدا ها   يافت بارندگ نكهيرغم ا به دهد ينشان م ريتصو نيا يبند   جمع

از  شيكشور نسبت به نرخ بلندمدت كاهش ب يبارندگ تيموجب شده است تا وضع ريروز اخ45

-1401 يدر سال آب ينزول بارندگ يايگو ران،يا يآب تيدر وضع شتريداشته باشد؛ اما تامل ب يدرصد28

 كمتر تجربه شده است. رياخ قرن مياست كه در ن يبه سطح 1400

 ياز سو رو   شيدهه پ يط يآب يورشكستگ نهيدر زم يجد يگذشته هشدارها يروزها يآنجا كه ط از

و  اياح يو رشد آن برا يبارندگ تيبخش اعالم و عنوان شد، اهم نيمرتبط با ا يها كارشناسان و تشكل

در كشور  يطيمح ستيز اتيح يو به طور كل ينيرزميز يها   ها، رودها، سفره   تبه دش يبخش   تعادل

منتشر  »اقتصاد يايدن«است كه هفته گذشته در  يگزارش تريت »يآب يزنگ خطر ورشكستگ«است.  يضرور
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 يمركز مل يو معاون پژوهش يوزارت جهاد كشاورز نيشيمقام پ   عباس كشاورز، قائم يها   شد و صحبت

شده بود كه كشور  ديتاك رزرا بازتاب داد. در آن گزارش از قول كشاو رانيآب اتاق ا يت راهبردمطالعا

دارد  يراه روشن زين يآب يسال زمان دارد. عبور از ورشكستگ10تنها  يآب    يحل معضل ورشكستگ يبرا

بحث  مربوط است و رانيا يآب و عمدتا نوع مصرف آن در بخش كشاورز يآن به تقاضا يسو كيكه 

بر  ديكه تاك يطيمبنا در شرا نياست. برا آنبر  يمياقل راتييو اثرات تغ يبارندگ زانيناظر به م زين گريد

 ياست و تاراج آب رانيداستان مصرف آب در ا يجد يپا كيغذا همچنان  ديدر تول ييخودكفا

 يآب يز خطر ورشكستگتنها راه نجات كشور ا يبا شدت و ضعف ادامه دارد، بارندگ ينيرزميز يها   سفره

 است.

است و  سوز   ميكشور ن يآب يايكه موتور اح دهد ينشان م يبارندگ نهيدر زم يسازمان هواشناس يها   داده

. گزارش كند   يرا مخابره نم يدبخشيام يها   بهبود نسبت به سال قبل، در قاب بلندمدت نشانه يرغم اندك به

 ي، فاصله تا تعادل بلندمدت بارندگ1400-1401 يسال آب يها   رشد در بارش يرغم اندك به دهد ينشان م

قبل،  يكشور نسبت به سال آب يكه بارندگ دهد ينشان م يگزارش هواشناس زياست. در روند ماهانه ن اديز

 سهيمنوال بوده است. در مقا نيبه هم تيوضع زين يرا تجربه كرده است. از بعد فصل يدرصد1/ 3افت 

رشد  ،يقبل يمناسب است و نسبت به مدت مشابه سال آب تي) البته وضع1401ريت16به  ي(هفته منته يهفتگ

 ينيرزميز يها   به سفره يبخش   تعادل يبرا يحادث شده است. از آن سو از آنجا كه بارندگ يمتر يليم0/ 2

و  ها شدت ببخشد   از دشت ياريرا در بس يآب يورشكستگ تواند   ياست، كاهش آن م ياتيح يموضوع

مساله فرونشست را در  تواند   يكه م يرا مسدود كند؛ موضوع ينيرزميز يها   سفره ياياح يرهاياز مس يكي

 دهد. شيرا افزا يمحصوالت كشاورز ديكند و فشار به تول ديكشور تشد يها   از شهرها و دشت ياريبس

آبان تا  انهيد فاصل مكشور در ح يها   يكه عمده بارندگ دهد ينشان م 1400-1401 يسال آب يبررس

حال، طبق  نينبوده است. در ع ريچشمگ ها   يرخ داده و پس از آن شدت بارندگ 1400آذرماه  يانتها
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است؛  دهدرصد بو68/ 5معادل  1400 رماهيت 16كشور تا  يآب نيدرصد تام  يگزارش سازمان هواشناس

 يزارش خردادماه سازمان هواشناسخواهد داشت. گ يشتريكه احتماال در ادامه تابستان افت ب يتيوضع

از  ييها   در قسمت يترسال طي)، شرا1401(خرداد ماهه كي SPEIكه براساس شاخص  دهد ينشان م

 گرياز مناطق د شتريبكرمان، سمنان، اصفهان و فارس  زد،يمانند  يريكو يها   شرق، شرق و استان   شمال

غرب، غرب تا جنوب شرق بوده است.    قع در شمالوا يها از استان ييها   در بخش يبوده است. خشكسال

از  شتريدر مناطق غرب تا جنوب ب يشده بود كه شدت و وسعت خشكسال ديتاك 1401در گزارش خرداد

 يغرب و جنوب غرب يانبوه زاگرس را كه در نواح يها   بر جنگل يميكه فشار اقل يماه قبل است؛ موضوع

 .كند يم ديياند، تا كشور پراكنده شده
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 – كنترل آن يگرد و غبار و راهكارها يها كانون جادينكته درباره عوامل ا 15

 18/04/1401خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

 راتييتغ جهينت طيشرا نيكه ا كند يدما را تجربه م شيو افزا يم بارشك رانياست كه ا ياپيسال پ دو

 يها كانون جاديا جهيو در نت ياست و موجب خشكسال يعياز آب و منابع طب هيرو يب يبردار و بهره يمياقل

 گرد وغبار شده است.

 نيست و چندخشك و سرشار از گرد و خاك ا يدر حال تجربه روزها رانيروزها ا نيا سنا،يگزارش ا به

خطرناك قرار گرفته است.عوامل  تيهوا در وضع تيفيبوده كه ك اديگرد و خاك آنقدر ز نيبار شدت ا

 يو راهكارها عوامل نينكته از ا 15كه در ادامه به  رگذارنديگرد و غبار تاث يها كانون شيبر افزا ياديز

 كرد: ميكنترل آن اشاره خواه

 يرا به دنبال داشته است و ط يدما و كاهش بارندگ شيون افزاهمچ ياديز راتيتاث يمياقل راتيي*تغ

 افتهينسبت به دوره قبل كاهش  متريليم كيطور متوسط حدود  ساالنه به ها يسال گذشته بارندگ 50

 دما اشاره كرد. شيبه كاهش بارش و افزا توان يم مياقل ريياز اثرات تغ نياست بنابرا

قرار  يكم بارش طيشرا نياست كه در ا يال هم سال دوم*سال گذشته خشك و كم بارش بود وامس

 شيآن نسبت به سال گذشته افزا يفركانس گرد و خاك، گستره و تعداد روزها جهيدر نت م،يدار

 است. افتهي

و به  افتهيمعنا است كه آب در دسترس انسان كاهش  نيبه ا ها اچهي*كاهش سطح آب سدها و در

 افزوده شده است. زيشود ن ليد و غبار تبدبه كانون گر تواند يكه م يمساحت

 .كند يگرد و خاك را فراهم م زشيموجب خ يآب و توسعه خشكسال هيرو ي*مصرف ب

كه  ستين يپوش مسئله هم قابل چشم نيا يقرار گرفته است ول ايدن يابانيدر مجاورت مناطق ب راني*ا
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 ياردن حت ه،يعراق،سوره،يهمچون ترك ييو چه در كشورها رانيآب چه در ا هيرو يمصرف ب

 را فراهم كرده است. طيشرا نيافغانستان و تركمنستان هم موجبات ا

 يها است كه آب افتهي شيبه آب افزا ازين ينيشهرنش يو رشد زندگ تيجمع شي*به دنبال افزا

پاسخگو  ستندين يا كنترل شده يازهايمردم كه ن ازيمناطق كه كم بارش هستند، ن نيدر ا يسطح

 يها سطح آب جهي. درنتكنند ياستفاده  م شتريبا شدت ب يها از منابع آب ملت نيبرابنا ستين

 كاسته شده است. زيآن ن تيفيآمده و از ك نييپا اريبس ينيرزميز

 ليو به دل رنديگ يقرار م يباد شيها در معرض فرسا و تاالب ها اچهيخشك بستر در يها *درسال

 ليها به دل خاك نيدارد، ا يبافت نرم اچهيخاك كف درشده است و  ريها تبخ آب داخل آن نكهيا

 ثردر هوا پراكنده و بر ا ديبر اثر وزش باد شد نيدارند بنابرا يكم يآغشته بودن به نمك چسبندگ

 .شوند يمنتقل م گريبه نقاط د انيجو نقاط مختلف و بر اثر جر يانيتراز م يها انيجر

ها  مشخص است، مطالعه و در نقشه گاهشانيو جا ستندين قيگرد و غبار قابل شمارش دق يها *كانون

 نيكانون گرد و غبار وجود دارد اما نكته ا  زانيداده شده و كامال مشخص است كه چه م قيتطب

و شدت  كند يم رييها بر اساس بارش ساالنه تغ چراكه تعداد آن ستيها ثابت ن كانون زانياست كه م

 تبط است.بارش ساالنه مر زانيبا م زين يخشكسال

 رانيها در غرب ا كانون نياز ا يا قرار ندارند و بخش عمده رانيگرد و غبار فقط در ا يها *كانون

با  جهيقرار دارند، در نت تيدر عربستان و كو رانياردن و جنوب ا ه،يعراق، سور يدر كشورها

 ،بستان استدر اردن و عر يو گاه هيشدت باد و جهت باد كه عمدتا در عراق و شرق سور شيافزا

 .شوند يم ليگرد و غبار تشك يها كانون

هم عربستان است و  يو اردن و گاه هيعراق و سور يبه كشور از سو ي*عمده گرد و خاك ورود

و توسط  زديخ يگرد و خاك برم قاياوقات هم كه  كمتر اتفاق افتاده است،از شمال آفر يگاه
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 .شوند يم رانيوارد ا يانيتراز م يها انيجر

گرد و غبار همچون جنوب شرق تهران و جنوب استان سمنان وجود دارند  يكانون ها زين راني*در ا

. خشك شدن كنند يگرد و خاك را به تهران منتقل م يها انيدر فصل تابستان هم جر يكه حت

 دهد. ليگرد و غبار را تشك يها كانون تواند يم زين يتاالب گاوخون

امروزه به مناطق  يوجود داشته است ول ييرهايبال آبگق ني*در جنوب شهر البرز و جنوب قزو

اند و در حوزه شمال غرب كشور با خشك  شده ليگرد و غبار تبد يها و كانون يابانيخشك و ب

 .شود يصورت ذرات نمك پراكنده م گرد و غبار به يها كانون هياروم اچهيشدن در

شوند و  ييگرد و غبار شناسا ياه انجام شدند تا كانون ياريگذشته مطالعات بس اني*در سال

باد  انيگرد و غبار انجام شده است تا جر زشيكنترل خ يهم برا يهمچون مالچ پاش ييها تيفعال

 نممك ريغ بايكار تقر نيبودن منطقه ا عيبلند كند اما با توجه به وس نينتواند ذرات خاك را از زم

 است.

 ستيز طيعد از چندسال موجب صدمه به محب ياستفاده از مواد نفت ليبه دل يپاش مالچ وهي*ش

 .شود يم

 يتيفعال وهيش نيبادشكن كاربرد دارد كه ا يوارهايد جاديهمچون ا يدتريجد يها *امروزه روش

تاكنون  نيبنابرا ستيقابل انجام ن كند يم ديكه گرد و خاك تول يا هم با توجه به وسعت منطقه

 نجام نشده است.گرد و خاك ا زشيكنترل خ يبرا يا ژهيو تيفعال
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خبر آنالين  كمك كند؟ رانيدر مسئله كمبود آب به ا تواند ياروپا چگونه م هياتحاد

 19/04/1401مورخ 

 

نقاط  رياز مبادالت با سا خواهد ياروپا م هيه است و اتحاددوطرف ابانيخ كي يطيمح ستيز يپلماسيد

 .اموزديب ياديز يزهايچ ران،يجهان، از جمله ا

 نوشتند: يكارنگ شكدهياند يبرا يالزارد، در مقاله ا ايويآدباهار و اول وسيكورنل ن،يگزارش خبرآنال به

دهه گذشته از دست داده و سطح اش را در طول دو  يآب رهيمكعب از كل ذخ لومتريك 200از  شيب رانيا

در برابر  نيهمچن رانياست. ا افتهيدر سال به طور متوسط كاهش  متريسانت 28تا حدود  ينيرزميز يآبها

 يالب هايو س ييزا ريكو ،يگسسته( خشك يكيدرولوژيچرخه ه كيو بروز  يجهان شيگرما دهيپد

درجه  ي، كمبود آب به سرعت به نگرانكشند يته م ياست. همچنان كه منابع آب ريپذ بي) آسيناگهان

 شود. يم ليها تبد يرانياول ا

مربوط  ياسيو س ياجتماع -ياقتصاد يو ثبات تعادل ها يداريدر درجه اول به پا يآب ستميس يداريپا

 گره خورده اند. يتيامن يها يبا نگران ميرمستقيبه طور غ رانياست كه در روزگار مدرن ا

 تيو امن ييآب و هوا يسازگار يدر راستا يكيدرولوژيچرخه ه يزدر بازسا رانيبا ا يهمكار

 ييآب و هوا يباال در عصر دگرش ها تيبا اهم ياسيس ياستگذارياز س يعرصه تازه ا ،يكياكولوژ

 يايابا مز يپلماسياز د يريمس جاديا ياروپا برا هياتحاد يبرا يتواند فرصت تازه ا يموضوع م نياست. ا

 باشد. يفن يو همكار يمبادالت فرهنگ ،يتيكاهش خطرات امن ،يميات اقلاقدام ينظام مند برا

در  يجمع ندهيآ نيدر تضم ياتيمرحله ح نياول رانيموثر با ا يهمكار يبرا يكرديگرفتن رو شيپ در

 رانيدر ا يآب تيموضوع است كه وضع نيا ليتحل ازمندياروپا ن هياست. اتحاد يثبات يجهان مستعد ب

و  رفتهشكل گ ياسيس تيريو سوء مد ييآب و هوا يچون دگرش ها ياز عوامل يبيركت جهيچطور در نت



   

 

 

93 
 1401 تير  -) 56هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 كيباشد،  يچالش فن كياز آنكه  شيب رانيبا ا يكرده اند. همكار ديرا تشد نديفرا نيها چطور ا ميتحر

 است. ياسيموضوع س

 ،يشرده كشاورزمدرن و با چرخش به سمت اشكال ف ياريآب يها رساختيو ز ها يآور فن يبا معرف قنات

پمپاژ چاه و در  ،يسطح يمنجر به استفاده كامل از آب ها يفشرده كنون يرفته است. كشاورز نياز ب

 شود. يم نيخشك شدن زم جهينت

 ديناپد باًيتقر 2010تا اواسط دهه  يدر شمال غرب هياروم اچهياز بد، بدتر شده است. در رانيا يآب تيوضع

در جنوب  رمنديحوزه ه يوسط سازمان ملل صورت گرفت. باتالق هاآن ت يبازساز نكهيشده بود تا ا

چه رودخانه  -آب در سدها  رهيبدون اصالح در حال خشك شدن هستند. ذخ رانيبلوچستان در شرق ا

رود كه از اصفهان در فالت  ندهيكند، چه زا يم هيكرخه كه از سد همنام خود در استان خوزستان تغذ

 كرده است. ديمشكل كاهش آب را تشد -سد درودزن در جنوب  زيآبخگذرد و چه حوضه  يم رانيا

 يدائم تيخود روبروست كه منجر به وضع ياپيسال پ نيدر چهارم يسطح بارندگ نياكنون با كمتر رانيا

درصد از  77كه حدود  دهد يتازه نشان م قاتيشده است. تحق ييزا ابانيو ب يو بدتر شدن خشكسال

 ينيرزميز يها آب ديآن) تحت اضافه برداشت شد يحوضه آب يه حوضه از سو س ستيب اي( رانيخاك ا

باعث كاهش  جهياست و در نت يعيطب يابياز سه برابرِ نرخ باز شيكه مصرف آب ب يمعن نيقرار دارند، به ا

بلكه  ستين يبك بحران موقت نيدهد كه ا ينشان م گريد يها لي. تحلشود يم ينيرزميز يها آب ديشد

 است. يمدت از منابع آب يداوم و طوالنكاهش م كي

 يها ها، كاهش سطح آب در حال محو شدن، كوچك شدن تاالب يها اچهيها، در شدن رودخانه خشك

هوا،  يگرد و غبار، آلودگ يها خاك، طوفان شيفرسا ،ييزا ابانيها، ب فروچاله ن،يفرونشست زم ،ينيرزميز

از  يفهرست طوالن يجنگل يها يسوز و آتش ييازد جنگل ،يستيرفتن تنوع ز نيآب و زباله، از ب

 قابل مشاهده است. يها نشانه
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ها كمتر  : خاكگذارد يم ريتأث يكيولوژيب يها يتمام توال يمسئله رو نيرود، ا يم نييسطح آب پا يوقت

 كي ني. اشوند يآزاد م يا گلخانه يو گازها رديگ يقرار م ريتحت تاث يستيتنوع ز شوند، يم زيحاصلخ

 ،ييزا ابانيمانند ب ييايرا مستعد بال ستنديكه قادر به حفظ آب ن يكند و مناطق يرا آغاز م وبيمع چرخه

 رانيكه ا ستين يكند. تصادف يگرد و غبار م يو طوفان ها نيرانش زم ،يآتش سوز ل،يس ،يخشكسال

 نيتر از پرتنش يكيشده در جهان را به ثبت رساند و  يريگ اندازه يدما نياز باالتر يكي 2017در سال 

 است. نيكره زم يكشورها

در  يريانعطاف پذ جاديا يديكننده در چرخه آب، عنصر كل ايبا مداخله اح وبيغلبه بر چرخه مع ييتوانا

 است. يطيمح ستيز يآب و هوا و بحران ها يعصر فروپاش

بروز  نهيود زمناكارآمد، خ تيري. مدستيدما ن شياز افزا ميرژ تيفقط منحصر به روا رانيا يآب چالش

قرار  اديز اريبس اي اديز يبا تنش آب يدر مناطق ياقتصاد داتيو تول تيدرصد جمع 90از  شيبحران است. ب

 است. شيگرفته اند. تنش ها در حال افزا

( كشت يكشاورز-ياقتصاد يو انتخاب ها تيرا تقو ميرژ ييشعار خودكفا يالملل نيب يها ميتحر ميرژ

 زين يا ارانهي يها استيندارند. س رانيا يآب تيبا وضع يتناسب چيكه ه دهيرگزپسته، گندم، برنج) را ب

به  ريش نرخ تبخيافزا ليكرده است. آب به دل تيآب را تقو هيرو ينداشته و مصرف ب يدر پ يتيموفق

سوء  ليشدن است، اما نقطه شروع كمبود آب كامالً به دل ابيدر حال كم نيگرم شدن كره زم ليدل

 است. يد بعدچن تيريمد

درصد به مصارف  7است،  يدرصد) مربوط به بخش كشاورز 92( رانيآب در ا صيتخص نيشتريب

 ريز رانيدرصد از مساحت ا 15حال، تنها  نياختصاص دارد. با ا يدرصد به مصارف صنعت 1و  يخانگ

ناخالص  ديدرصد از تول 13درصد از مشاغل است و تنها  23كننده  جاديتنها ا يكشت است و كشاورز

را  يراهبرد ياقتصاد استيانتخاب س كي يداخل يآمار از ناكارآمد نيدهد. ا يم ليرا تشك يداخل
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 كند. يبرجسته م

 تيرياست: مد رانيا يساختار ياز چالش ها يكي يرقانونيغ يكشاورزان خرده پا به چاه ها ياتكا

 نيرو، رقابت ب ني. از ازيآبخ ياست نه حوزه ها يموضوع در محدوده استان نيا تيآب. مسئول ياسيس

 كند. يم قيرا تشو داريكوتاه مدت ناپا يزيمقامات مختلف، برنامه ر

ها تنوع  ميشود. تحر يم يعيبه اقتصاد كم تر وابسته به منابع طب رانيمانع از گذار ا يالملل نيب يها ميتحر

 يبازساز ريه كشور را در مسك ييها يبه كاالها و فناور يكند و تجارت و دسترس يرا محدود م ياقتصاد

سالم  يطيمح ستيز يها استيس ي. بودجه دولت را برادينما يدهد، محدود م يقرار م يعيطب يتاب آور

 دهد. يم شيو فقر را افزا ياجتماع يها ي. ناآرامدهد يكاهش م

اكنش مجموعه پرسش هاست: و كينظام مند بر اساس  يكرديرو ازمندين رانيبه مسائل آب در ا پرداختن

كرد؟  يابيسالم باز تيتوان منابع آب را به وضع يمستمر آن چگونه است؟ چگونه م هيآب به تخل ستميس

 الزم است؟ يزيرفع آنها چه چ يو برا ستيكاهش چ يچند بعد يمحرك ها

به  نيو بنابرا دهد ياست كه رابطه جامعه با آب را دگرش م يدر برابر آب موضوع يآور با تاب مقابله

 يها پاسخ ازمندي. آب فقط نشود يمربوط م يپلماسيو د ياجتماع يها بافت ،ياقتصاد ،يتيحاكممسائل 

عبور از موانع  يكه شامل درك چگونگ طلبد يم زيرا ن يشناس بوم يكردهايبلكه رو ست،ين يكيتكنولوژ

 است. يخارج گرانيباز گريبا د يو همكار ميرژ درون يياياز نظر پو ياقتصاد-ياسيس

و  يكياكولوژ تيامن نيو همچن يكيتيشامل دنبال كردن همزمان اهداف ثبات ژئوپل كياكولوژ يپلماسيد

 يكپارچگي يدر بازساز دياروپا با هياست. اتحاد يشكننده جهان يبا توجه به آب و هوا يانسان

و  يانسان يريپذ انعطاف شيو افزا ييو كاهش دگرش آب و هوا ياز سازگار تيحما ،يكياكولوژ

 فعال باشد. زيمناطق ن ريدر اروپا و سا ياقتصاد-ياسيس

به كشور با در نظر گرفتن  كرديرو يو درك چگونگ يطيمح ستيز يپلماسيد قياز طر رانيبا ا تعامل
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در قلب  يديكل اميكند. پ يفراهم م ياعتمادساز يبرا يراه ،يو چند بعد دهيچيپ يكياكولوژ يبازساز

و  يمياقل دگرشكشور در مواجهه با  يآور باشد كه تاب نيا ديبا رانيبا ا يكياكولوژ كيپلماتيتعامل د

 دارد و بالعكس. ونديپ يالملل نيو ب يياروپا يآور با تاب يطيمح ستيز يفرسودگ

 يدوباره به مناطق مركز يآبرسان يبرا يكيدرولوژيچرخه ه يكپارچگي يتمركز بربازساز ديبا ياصل كار

گالسكو هماهنگ  يآب و هوا مانيو پ داريبه تحقق اهداف توسعه پا ازيبا ن ديها با تالش نيباشد. ا رانيا

 باشد.

مقاومت در برابر  يبا شروع بازساز ،يكياكولوژ تيتثب نهيدر زم رانيتعامل سازنده با ا ياروپا برا هياتحاد

بر  ميشدن به رژ كينزد ديبا هي. گام اولرديرا به كار گ يو چندسطح يچند بعد يكرديرو ديآب، با

 يشيآزما يبه اجرا ليو تما ييآب و هوا يآب در عصر دگرش ها يرهايمس ندهياساس تامل در مورد آ

 است. رانيكننده باشد كه به طرق مشخص به نفع جامعه و اقتصاد ا اياح يندهايفرآ

كند.  قيرا به انجام آنها تشو رانيا دياروپا با هيوجود دارد كه اتحاد فهيكوتاه مدت، حداقل سه وظ در

از  يو منطقه ا يمل يكيدرولوژيچرخه ه تيتقو يچگونگ ييچشم انداز حفظ آب: شناسا ينيبازآفر

آب و تنوع  لجداو يبازساز يبرا بيها را به ترت تيمختلف فعال يكه مكان ها دهيچيپ يبازساز قيطر

 نيهتر ادرك ب يامر مستلزم استفاده از انواع مختلف داده ها برا نيدهد. ا يخاك هدف قرار م يستيز

 شوند. يآب م كيستماتيس بينكته است كه كدام عوامل منجر به تخر

متقابل  يها يانداز، وابستگ چشم تيفيبه درك رفتار آب، ك ده،يچيپ ينيها: بازآفر داده يآور جمع

 هيتجز ازمندين يكياكولوژ يپلماسيو د دهيچيپ ينيبازآفر نيدارد. بنابرا يو مصرف آب بستگ يكياكولوژ

(پوشش  يل ماهواره ايو تحل هيمنطقه، تجز يياز جمله سنجش از دور، شناسا كپارچه،ي يداده ها ليو تحل

 است. يفيك ي) همراه با داده هاگريو موارد د يستيكربن، چرخه آب، غلظت تنوع ز رهيذخ

 يدر بازساز ديبا يموضوع منجر شود كه چه كس نيبه درك ا ديداده ها با ليو تحل هيگسترده: تجز تعامل
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 ريامكان پذ ندهيآ يفعال را در سال ها يشده و همكار جاديكه اعتماد ا يشركت كند، به گونه ا دهيچيپ

 يها سازمان ني) و همچنيلو مح ي(مل يدولت گرانيتعامل با باز شياز افزا يبيامر مستلزم ترك نيكند. ا

 است. يالملل نيب

 يخاك، جمع آور شيو فرسا لياز س يريجلوگ يمهم هستند. برا زيمدت تا بلندمدت ن انيم يها برنامه

 كياكولوژ يطراح يها است. روش يآنها ضرور ريو تبخ هياز برف قبل از تخل دهيپوش يآب از كوه ها

و  رانيدر ا زيخآب يها حوزه يو سطح ينيرزميمتقابل ز يها يوابستگ تيتقو يها برا تالش تيهدا ازمندين

 است. هيهمسا يدر صورت امكان در كشورها

 يبا تحول اقتصاد ينيبازآفر يها حاصل شود كه تالش نانيمتنوع باشد تا اطم ديبا يكشاورز ديتول سبد

 هيمتنوع شوند تا پا يبه گونه ا ديبا مصرف آب باال با ي. مثال محصوالت كشاورزشوند يم تيتقو

مدت حفظ  يطوالن يريانعطاف پذ فيبدون تضع يفعاالن وابسته به كشاورز يرا برا يمحكم ياقتصاد

 كند.

آب  يپلماسياز د تيآماده حما دياروپا با هي. اتحادديكن يرا بررس يمنطقه ا يهمكار يفرصت ها

 كند. ليرا تسه دهيچيپ يبازساز يبرا يكه گفتگوها بر اساس همكار يباشد به گونه ا يا منطقه

آب  تيراتر رود. امنآب شروع شود و در صورت امكان ف يايبا اح ديبا رانيبا ا كياكولوژ يپلماسيد

 تيحما ن،ينظام مند در كشور است. عالوه بر ا يثبات يب يعوامل اساس يبه برخ يدگيرس يگام برا نياول

 يريپذ افمجدد انعط يبه طراح ديبا تيآب در عصر اختالل آب و هوا در نها يرياز انعطاف پذ

 ابانيخ كي يطيمح ستيز ياسپلميد ل،يدل نيمنجر شود. به هم ،ياز جمله از نظر اقتصاد ،يستميس

 ياديز يزهايچ ران،ينقاط جهان، از جمله ا رياز مبادالت با سا خواهد ياروپا م هيدوطرفه است و اتحاد

 .اموزديب
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 19/04/1401خبرگزاري ايسنا مورخ  – كشور يدر سدها يموج تشنگ

 

اعالم، حجم آب  نيطبق آخر كهيبه طور ست،ين يمطلوب طيشرا يايگو رانيدر ا يو ارقام منابع آب آمار

 .كنند ينم تيرا حكا ينرمال تيوضع زيموجود ن يها ينيب شيمخازن كشور با كاهش روبرو بوده و پ

سال  50ها در  بارش زانيمكه  يرا نداشتند؛ به طور يخوب تيوضع يسال گذشته منابع آب سنا،يا گزارش به

نرمال را نشان  ريز تيوضع زيدر مورد امسال ن يسازمان هواشناس يها ينيب شيسابقه بود و پ  يب رياخ

 روزيو آنطور كه ف افتهي هشكا متر يليم 236به  متر يليم 250از  ها يبارندگ زانيمدت م ني. در ادهد يم

قرمز  تيل حاضر حدود چهار تا پنج شهر در وضعاعالم كرده درحا -صنعت آب  يسخنگو -زاده  قاسم

 ييو از شهرها ميكن يم نيآب را تام يشهرها به صورت اضطرار نيا يقرار دارند؛ برا ها رساختياز نظر ز

 يبردار كه در مردادماه به بهره ميا كرده يزيرا برنامه ر ييها دارند طرح يزرد و نارنج تيكه وضع

 قرار دارند. يشهر در مرحله تنش آب 300. در حال حاضر حدود رسند يم

 ارديليم 8,2اظهار كرد: در حال حاضر حدود  يمصرف آب در بخش خانگ زانيبا اشاره به م يو

عدد در تابستان متفاوت است. در دو هفته  نيكه ا رديگ يمترمكعب در بخش شرب مورد استفاده قرار م

گذشته  سال كيكه اكنون از پ يا به گونه م،يا همصرف بود شيهوا شاهد افزا يگرما شيافزا ليبه دل رياخ

. مصرف را با تهران مورد سنجش قرار ميرا تجربه نكن ديجد يها كيپ ميدوارياما ام ميا عبور كرده

 ميا كه تاكنون توانسته شود يتهران م عيآب وارد شبكه توز هيبر ثان تريهزار ل 44و در حال حاضر  ميده يم

 .ميور كنعب تيوضع نيبدون مشكل از ا

شدن  يآب كشور، با سپر يها آمار دفتر اطالعات و داده نياست كه بر اساس آخر يطيآمار در شرا نيا

 يكل حجم آب در مخازن سدها زاني) م1400-1401 ي(سال آب رماهيت 18تا  ،يروز از سال آب 290

چهار  انگريته بگذش يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمترمكعب رس ارديليم 24,59كشور به حدود 
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 درصد كاهش داشته است.

 28,15به  يجار يبه مخازن در سال آب يكه ورود دهد يكشور نشان م يسدها يورود تيوضع يبررس

. دهد يرا نشان م شيگذشته چهار درصد افزا يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهيمتر مكعب رس ارديليم

 يو سدها ناستان خوزستا ياستان تهران، سدها يدهادر استان اصفهان، س رود ندهيسد زا يپرشدگ زانيم

 60درصد و  54درصد،  32درصد،  27حدود  بيبه ترت يفعل طيدر شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 درصد است.

 

 پنجگانه استان تهران يسدها ريذخا زانيم يمتر مكعب ونيليم 133 يكسر

مترمكعب  ونيليم 622استان در حال حاضر آب شرب  كننده نيتام يآب سدها رهيحجم ذخ زيتهران ن در

مترمكعب  ونيليم 133روز مشابه سال گذشته، حدود  يمترمكعب ونيليم 756 رهيبا ذخ سهياست كه در مقا

تاكنون،  يارج يسال آب يپنج گانه استان، از ابتدا يآب سدها يورود زاني. مدهد يكاهش را نشان م

 ونيليم 1203از  شيگذشته ب يمقدار در مدت مشابه سال آب نيباشد كه ا يمترمكعب م ونيليم 980حدود 

 است. افتهيدرصد كاهش  19متر مكعب بوده و  

 يدر حوزه عملكرد يبارندگ متر يليم 180,1از  شي) تاكنون ب1400مهر سال  ي(ابتدا يسال آب يابتدا از

 33ساله، كاهش  53ندمدت متوسط بل يبارندگ متريليم 269مقدار نسبت به   نياستان تهران ثبت شده كه ا

 .دهد يرا نشان م يدرصد

 زانيم نيكه ا يمترمكعب اعالم شده، در حال ونيليم 133حدود  رماهيت 14تا روز  ريركبيآب سد ام حجم

 ونيليم 286از  زيمترمكعب بوده است. حجم آب سد طالقان ن ونيليم 177در روز مشابه سال گذشته 

روز  رمكعبمت ونيليم 55از  زين انيمترمكعب و حجم آب سد لت ونيليم 264مترمكعب سال گذشته به 

ماه سال  ريت14آب سد الر در  رهيحجم ذخ نيهمچن ده،يمترمكعب رس ونيليم 54مشابه سال گذشته، به 
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 ونيليم 26امسال،  يمترمكعب ونيليم110 يبا موجود سهيمترمكعب بوده كه در مقا ونيليم 136گذشته، 

روز مشابه سال  كعبمترم ونيليم 102از  زي. حجم آب سد ماملو ندهد يمترمكعب كاهش را نشان م

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 60گذشته، در حال حاضر به 

 يعني متريليم 250حدود  يكشور خشك است، متوسط بارندگ كي رانيكشور ا ديمستحضر كهيهمانطور

 افتهيكاهش  تيجمع شيبا افزا دهدشونيسرانه آب تجد رانياست، در ا يجهان يسوم متوسط بارندگ كي

 ياه از شاخص يكي دشوندهيشود. سرانه آب تجد يم كيبه مرز بحران نزد يجهان يارهايو از نظر مع

 ،ياز آب در بخش كشاورز يكشورها از نظر منابع آب است و نحوه بهره بردار تيوضع نييدر تع يجهان

 خواهد بود. دشوندهيسرانه آب تجد زانيم ييو كارآ يور در بهره يشرب، بهداشت و صنعت، عامل مهم

 ياگر كشور رد،يگ يمنطقه مورد استفاده قرار م يشونده بر سنجش كم آب ديسرانه آب تجد شاخص

هر نفر آب داشته باشد آن كشور، مشكل آب ندارد و جزو  يمتر مكعب در سال به ازا 1700از  شيب

 ريو ز يمترمكعب بحران آب 1000 ريو ز يش آبباشد، تن 1700تا  1000 نيپر آب است. اگر ب يكشورها

 .شود يگفته م يهر نفر در سال بحران مطلق آب يمترمكعب به ازا 500

 

 است يتهران در فقر مطلق آب استان

گفت: بطور  سنايبه ا -عامل شركت آب و فاضالب تهران  ريپدافند غ ريمد - ونسلويرابطه صادق  نيا در

 ميقرار دار يدر تنش آب يعنيهر نفر در سال آب وجود دارد  يبه ازامترمكعب  1200 رانيمتوسط در ا

خود اختصاص  هكشور را ب تيدرصد جمع 25رقم در استان تهران متفاوت است، استان تهران  نيا يول

سرانه  زانياست. م ياستان تهران در فقر مطلق آب يعنيدارد،  اريداده اما در مقابل پنج درصد منابع را در اخت

از بحران  يعنيهر نفر است؛  يمترمكعب به ازا 330استان تهران حدود  زيحوزه آبر دشوندهيدآب تج

 نيساكنان استان تهران با انتقال آب ب ازين مورد. فعال كمبود آب ميعبور كرده ا زيبود ن 500مطلق كه عدد 
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از كشورها با  ياريبسآن  ياز منابع آب و بازچرخان نهيجبران شده است. امروزه با استفاده به يحوزه ا

 برند. يم شيخود را به پ يتوسعه مل يها برنامه زيمتر مكعب در سال ن 800ارقام سرانه كمتر از 

 ريتهران نسبت به سا ياز طرف ياست ول متريليم 231 زيدر استان تهران ن يمتوسط بارندگ ،يگفته و به

 يدر حال كند يدر شبانه روز آب مصرف م تريل 220 يدارند، حدودا هر تهران يشتريها مصرف آب ب استان

درصد  28حدود  يرف. از طكند يآب مصرف م تريل 200از  شيكولر در تهران ب كيكه در تابستان تنها 

كرده است، در حال حاضر در شهر  دايدرصد حجم سدها نسبت به سال گذشته كاهش پ 27و  ها يبارندگ

عدد در استان  نيبزرگ است و ا اريعدد بس ني. اميدارمصرف آب  تريهزار ل 41حدود  هيتهران در هر ثان

 رسد. يم هيدر ثان تريهزار ل 52تهران به 

از ساخت انسان مواجه  يناش يو خشكسال مياقل ريياز تغ يناش يبا دو مشكل خشكسال نكهيا انيبا ب يو

اند.  كرده ادجيها با اقدامات خود ا را انسان ها يدرصد خشكسال 50 جاديعامل ا يعنيگفت:  م،يهست

درصد  84 راكهكشور خشك شناخته شده چ كي زين رانيوجود دارد و ا ايدر كل دن مياقل رييموضوع تغ

 كيكشور ذاتا خشك است، اگر  نيخشك و فراخشك واقع شده است، ا مهيآن در منطقه خشك، ن

و رفتار خود را  ميياير بكنا يبا خشكسال ديبا طيشرا نيدر ا م،يتعجب كن ديباشد با اديها ز بارش زانيسال م

 يتنها راهكار مقابله با كم آب يسازگارو  ميستياما متاسفانه ما سازگار ن ميده رييتغ يبا توجه به منابع آب

 است.

 يعني م،يانتقال آب كرد اياقدام به حفر چاه و  م،يكه با كمبود آب مواجه شد يزمان نكهيبر ا ديبا تاك او

در  زيرا ن ايدن يها توجه كرد اگر كل آب دياما با ميمشكل را حل كن تر،شيب نيبوده كه با تام نيهدف ا

باشد باز هم با  داشتهدرست مصرف وجود ن يمصرف و الگو تيريكه مد يتا زمان ميجمع كن رانيا

از  يمساله را مردم اعالم كرد؛ بخش نيمقصر صددرصد ا توان يبود، اظهار كرد: نم ميچالش مواجه خواه

 م،يآن هست ريكه درگ شود يو مقررات م نيمربوط به قوان گريد يگردن مردم است اما بخشبر  ريتقص نيا
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به شدت مورد غفلت واقع شده است،  نهيزم نياست كه در ا يساختمان موضوع ينظام مهندس 16مبحث 

 آورد. يرا به وجود م يمساله مشكالت نيو هم شود يانجام نم يسازها به درست و   ساخت

و سروسامان دادان به  تيريمد يقابل انكار است و برا ريمساله غ كي راني، بحران آب در ااوصاف نيا با

نه  يآب يموج ب فتد،ياتفاق ن نيكه ا يتا زمان م،يكشور هست يها در تمام بخش يعزم مل كي ازمنديآن ن

همه  طيشرا نياست در ا زمال نيموج خواهد زد، بنابرا زيآب ن عيكشور بلكه در شبكه توز يتنها در سدها

 به موضوع آب داشته باشند. يا ژهيمردم و مسئوالن نگاه و
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خبرگزاري تسنيم مورخ  كشور ما در كدام مرحله است؟ ؛يآب يورشكستگ ايبحران  ،تنش

20/04/1401  

 

شاخص آب  ،در دسترس باشد ريدپذيمتر مكعب آب تجد 1700هر نفر در كشور ساالنه  يبه ازا هرگاه

 يمتر مكعب در سال برسد كشور دچار تنش آب 1700 ريبه ز زانيم نيآن كشور استاندارد است، اما اگر ا

 .تداف يعدد از هزار متر مكعب هم كمتر شود بحران آب اتفاق م ني. اگر اشود يم

از نظر  ايدن يكشورها نيبرخوردارتر از كم يكيكشور ما  م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

و  نيزم شيگرما ،منابع آب در كشور تيريسوء مد رياخ يها سال ياست كه ط يبه منابع آب يدسترس

از  شيروزانه ب انيرانيا اند. كرده شهيتر از هم را سخت طيو شرا  دهيرا شدت بخش يآب كم نيا مياقل رييتغ

 ينيرزميز يها و به شدت در برداشت و مصرف آب كنند يآب مصرف م يبرابر استاندارد جهان 2,5

 كشور را در دچار بحران كرده است. يبرخورد نادرست با منابع آب نيكه ا كنند يبرخورد م خواهانه ادهيز

 ،از مراحل تنش كيدر كدام  رانيت كه ااس نيدر كشور ما وجود دارد ا يآب كه در خصوص كم يا نكته

كشور  كيهر نفر در  يكه به ازا يزمان ،يجهان يارهايقرار دارد؛ بر اساس مع يآب يورشكستگ ايبحران 

استاندارد  رآب آن كشو النيشاخص ب ،در دسترس باشد ريدپذيمتر مكعب آب تجد 1700مقدار ساالنه 

 ،رديگ يقرار م يتنش آب طيب در سال برسد كشور در شرامتر مكع 1700 ريبه ز زانيم نياست اما اگر ا

 .شود يم جاديدر كشور ا يبحران آب طيشرا ،متر مكعب هم كمتر شود 1000عدد از  نيحال اگر ا

نرمال خارج شده و در حال حاضر در مرز تنش  طياز شرا 1391كشور ما از سال  ،آمارها نياساس آخر بر

است كه طبق  نيكننده ا قدم تا بحران آب فاصله دارد. نكته نگران كيو بحران آب قرار دارد و تنها 

هر نفر  يبه ازا ريدپذيتجدمتر مكعب آب  500به ساالنه  2050تا سال  رانيروند ا نيبا ادامه ا ها ينيب شيپ

 !كند يرد م زيمقدار مرز بحران آب را ن نيكه ا رسد يم
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 ازمنديمهم ن نيكه ا ميدر كشور دار يآب مقابله با كم يكننده هنوز هم زمان برا آمار نگران نيوجود ا با

 رييو تغ يكشت كشاورز يموضوع است. اصالح الگو نيمربوط به ا يها تمام سازمان يتوجه و اقدام فور

قانون در  نييتب ،يآب و آب خاكستر يبازچرخان يها استفاده از روش ،ها نيزم ياريآب يها روش

در  يساز بر و فرهنگ آب عيدر خصوص استقرار صنانظر  ديتجد ،يخصوص مصرف آب مجاز

 يمهم در ارائه راهكارها يها و خدمات از جمله سرفصل يخصوص مصرف آب در مصارف خانگ

 در كشور هستند. يآب مربوط به مقابله با كم
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – عراق يو خطرات آن برا هيترك ديهشدار درباره سد جد

20/04/1401 

 

كشور  نيا يبر رو يمخرب اريبس راتيكه تاث هيترك ياز سو رهيبه نام الجز يدرباره احداث سد يعراق منابع

 خواهد گذاشت به شدت هشدار دادند.

پارلمان عراق امروز دوشنبه درباره قصد  يامور آب تهيكم ،ميتسن يالملل خبرگزار نيگزارش گروه ب به

 بندد. يهشدار داد كه آب رود دجله به سمت عراق را م ياحداث سد بزرگ يبرا هيترك

 .رديگ يعراق را از آن م ياست و كل سهم آب رهيسد معروف به سد الجز نيا

از  يكيصد احداث آنرا دارد ق هيكه ترك ياعالم كرد: سد تهيكم نيا سيرئ »يالجبور فيمخ ثائر«

به عراق وارد  هيقطره آب هم از ترك كيرود كه اگر احداث شود  يسدها به شمار م نيخطرناكتر

 عراق است. يبزرگ برا يخطر نينخواهد شد و ا

 ياز سو يواكنش چيمرز واقع است، شاهد ه يلومتريك 35سد در فاصله  نيا نكهيافزود: با وجود ا يو

 .ميستيمقامات عراق ن

بهانه به  رايز ستين يراه درست هيبا ترك ياهرم مبادالت تجار يريبه كارگ ديكرد كه تهد ديتاك يالجبور

دست به  ديعراق با يپلماسيو دستگاه د ميهست يالملل نيب ني. ما تابع قوانميده ياحداث سد م يآنها برا

 سد را احداث كند . نيا سالكيظرف كمتر از  هيتداوم سكوت سبب خواهد شد كه ترك رايتحرك بزند ز

 يمنابع آب نكهيا انيعراق  روز شنبه با ب يوزارت كشاورز يسخنگو ،»فيالنا ديحم«است كه  يدرحال نيا

ساالنه  يداد كه دولت عراق از حجم تجار شنهاديشود، پ نيتام هيفشار به ترك قيدر اسرع وقت از طر ديبا

 .برددست آوردن حقوق خود بهره ب به يبرا هيفشار به ترك يبرا يبه عنوان ابراز

 يكشاورز يها نيافكنده و زم هيبر عراق سا يا به طور گسترده ،يمياقل راتييكرد كه بحران تغ ديتاك يو
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 اند. نابود شده ياديز

به  ياريآب نينو يها را با تمركز بر روش يقصد دارد طرح يخاطرنشان كرد كه وزارت كشاورز فيالنا

 والت گندم و جو اجرا كند.در محص ييمنظور خودكفا

و  ها اچهيكه منجر به خشك شدن در يآب است؛ بحران ديدر حال حاضر شاهد كمبود شد عراق

از  رنديگ يسرچشمه م هيدجله و فرات كه از ترك يها سطح رودخانه ييكشور شده و از سو نيا يها باتالق

به  يراهبردپروژه  كيدر قالب  سو،يليااست. ساخت سد  افتهيكاهش  اريبس سوياز سد ال يبردار زمان بهره

) صورت  GAPو به اختصار  Guneydogu Anadolu Projesi ياستانبول ينام گاپ، (به ترك

 گرفته است.

 شيفرسا يها كانون جاديا ه،يعراق، سور يكشاورز يهكتار از اراض ونيليم مياز شش و ن شيب ينابود

 يها بيآس رانيا يكشور بر رو نيبار برخاسته از اعراق و گرد و غ يگرد و خاك، خشك ديو تول يباد

و فرات  لهحوزه دج يبه منافع كشورها يتوجه يو ب يبا سدساز هياست كه دولت ترك يريناپذ  جبران

 عامل آن شده است.
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 – بحران خاموش كياز  يريو نقش آن در جلوگ يزداريآبخ ؛ياقتصاد ادداشتي

 20/04/1401خبرگزاري مهر مورخ 

 

گرفته نشده و  يخاك است كه چندان جد شيراهكار در مقابل فرسا نيو موثرتر نيتر نهيبه يزداريآبخ

 تازد. يخاك به طور خاموش همچنان م شيفرسا

درصد  97از  شيب ديدر جهان است چراكه تول ياتيمنابع ح نيتر مهر، خاك مهم يگزارش خبرگزار به

و  تيفيبا ك يارتباط تنگاتنگ يدر هر كشور يكشاورز يجهان وابسته به خاك است. بهره ور يغذا

و  زتريو حاصلخ تر يمنابع خاك غن يكه دارا يدر آن كشور دارد و هر كشور يعمق خاك زراع

و رفاه خود را  تيشك ثبات، امن يكند ب يوجه بهره ور نيتواند از آن به بهترباشد كه ب يتر وانفرا

 كرده است. نيتضم

 
روند سخت و كند  ليكرده اند اما به دل يدسته بند ريپذ ديخاك را جز منابع تجد ياز نظر علم اگرچه

 ييبسزا تيهما ياتيمنبع ح نيرو حفظ ا نياست. از ا ديتجد رقابليخاك، در عمل جز منابع غ ليتشك
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 شيفرسا كند، يم ديآن را تهد شيادامه بقا انسان معضل فرسا يخاك برا ياساس تياهم رغميدارد عل

 است. شياست كه به صورت خاموش رو به افزا يجد يبحران رانيا ژهيخاك در جهان و به و

ن مانند پر شد يمعضالت نيهمچن شود يو هدر رفت خاك م يزيخاك موجب كاهش حاصلخ شيفرسا

ها و  آلود كردن آب رودخانه ها، گل ها، رودخانه آبراهه ،ياريآب يو انسداد مجار يمخازن سدها، گرفتگ

حدود  هساالن شود يگفته م آورد، يدست را به بار م نييمناطق پا يها آب يآب و آلودگ تيفيكاهش ك

 نيو ا رود يم نيكشور را رسوبات از ب يبزرگ مخزن يآب در سدها يساز رهيذخ تيدرصد از ظرف 30

 بزرگ است. يا فاجعه كند، يدست و پنجه نرم م يكه با بحران كم آب رانيچون ا ،يكشور يبرا

 

 رانيخاك در ا شيفرسا

 كي ريخاك و هدر رفت آب به نوع استفاده انسان مرتبط است، در طول پنجاه سال اخ بيتخر زانيم

با شدت  شيفرسا نيا شود يم ينيب شياند و پ تهرف نياز ب شيدر اثر فرسا نيكره زم يزراع يها نيسوم زم

رو به كاهش  يا كننده ننگرا اريتا سطح بس ديهكتار در سال ادامه داشته باشد كه به تبع آن تول ونيليده م

 خواهد بود.

با  يآمارها اختالفات نيارائه شده است كه اگرچه ا رانيساالنه در ا شيفرسا زانياز م يگوناگون يآمارها

است.  يا ساالنه در كشور رقم نگران كننده شيگواه آن هستند كه مقدار فرسا يارند اما همگد گريكدي

درصد داشته  50 دحدو يشيتاكنون افزا 1330از سال  رانيخاك در ا شيفرسا يمطالعه علم كيطبق 

 يزافسفر به ا لوگرميك 25ازت و  لوگرميك 80از دست دادن ساالنه  يبه معن شيفرسا زانيم نياست كه ا

تن در هكتار در  15بالغ بر  رانيخاك در ا شيفرسا زانيها م گزارش يدر برخ ني. همچنباشد يهر هكتار م

است  ييايآس يسه تا پنج برابر متوسط كشورها رانيخاك در ا شيفرسا زانيم يعني نيسال ارائه شده كه ا

متر  يسانت كي ليتشك يراصورت گرفته، مدت زمان الزم ب يها است كه بر طبق پژوهش يدر حال نيو ا
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 سال است. 500در حدود  يزيچ رانيا ميمشابه اقل يميمكعب خاك در اقل

 

 رانيخاك در ا شيعمده فرسا ليدل يآب شيفرسا

 يعيطب شيفرسا ؛يعيطب ريغ شيو فرسا يعيطب شيخاك وجود دارد، فرسا شيدو نوع فرسا يطور كل به

كه به  يعيطب ريغ شي. اما فرسادهد يها رخ م خاك يروها  كند و آهسته دارد در همه دوران يكه روند

چون  ييها تيفعال شود، يخاك م شيرخ داده و موجب فرسا عيو سر ديانسان است شد يها تيفعال ليدل

 .باشد يو شخم نامناسب و.. م يزراع يها روش ،ييو آب هوا ميدر اقل رييتغ ،ياهيبردن پوشش گ نياز ب

كه از آنها با عنوان  كنند يم جاديرا ا شيهستند كه فرسا ياد دو عاملآب و ب شيهر دو گونه فرسا در

جدا كرده  نيباد ذرات خاك را از سطح زم يباد شيدر فرسا برند، ينام م يآب شيو فرسا يباد شيفرسا

 بياگر در جهت ش ژهيها به و و رواناب ديشد يها يبارندگ يآب شيو در فرسا برد يدورتر م ييو به جا

 شود يم شيدر سه مرحله موجب فرسا يآب شيخواهد شد. فرسا شيكت كنند موجب فرساشروع به حر

و  ارهايدوم ش برد، يم نيخاك را از ب يزيكرده و حاصلخ ياول آنكه ساختمان خاك را متالش

و سوم خاك منتقل شده در  كند يرا كم م نيزم يزراع تيكرده كه قابل جاديدر سطح خاك ا ييها خندق

 ليدل نيتر مهم رسد يكه غالباً مضر هست مانند پر كردن مخازن سدها. به نظر م كند يممكان رسوب  كي

 جاديها و ا آنكه ساالنه بر شدت بارش ژهياست، به و يآب شيفرسا رانيخاك در ا شيفرسا شيفرسا ياصل

 .شود يدر كشور افزوده م ها البيس

 

 خاك شيراهكار مقابله با فرسا نيتر مهم ؛يزداريآبخ

جامع منابع و حفظ آب و خاك و  تيرياست كه به مد ييربنايمجموعه اقدامات ز نيتر مهم يدارزيآبخ

اقدامات شامل  ني. اپردازد يم ياصل هيمنابع و حفظ سرما نياز ا نهيبه يبهره بردار ،ياهيپوشش گ
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ع و در مرات ياهياقدامات شامل كنترل پوشش گ نياز ا ياست برخ يكيو مكان يكيولوژيب يها اتيعمل

 ،يخطوط كنتور يها، استفاده از كشت بر رو يها، تراس بند شكن بيها، استفاده از انواع بندها، ش آبراهه

 ،ياصالح شخم، علوفه كار ،ينهالكار ،يبوته كار ،ياهياستفاده از تناوب گ ،ياستفاده از كشت نوار

 و.. ينيرزميز يحائل، سدها وارهيد ،يزياسكلهر ،يسكوبند ،يساحل يها وارهيد ،يبانكتبند

مقابله با  يراهكار برا نيتر مهم افتهيتوسعه  يدر كشورها يزداريآبخ يها اتيمجموعه عمل امروزه

در  يزداريآبخ اتيبار عمل نياول يبرا 1932در سال  كايمثال در آمر ي. براشوند يخاك اتخاذ م شيفرسا

از  يا وعهشت و تاكنون مجمدا يزيآم تيخاك انجام شد و كاركرد موفق شياز فرسا يريجهت جلوگ

و كنترل  ينزوالت جو رهيبه طور مثال ذخ شود يانجام م شياز فرسا يرياقدامات جهت جلوگ

خاك  شياز فرسا يرياقدامات عالوه بر جلوگ نيموارد است. كه ا نياز جمله ا يسطح يها رواناب

 ينيرزميز يها سطح آبكه  دهد يدر هند نشان م يخواهد شد، پژوهش ينيرزميز يها آب تيموجب تقو

 متر باال آمده است. 3,9به طور متوسط تا  0,6باز از  يها در چاه

نمونه  ي. برارديگ يمؤثر در حفاظت خاك مورد استفاده قرار م يبه عنوان راهكار يزداريآبخ زين رانيا در

وهشكده البرز) توسط پژ ي(دامنه جنوب جيدر منطقه ورد يزداريآبخ يقاتيپروژه تحق 1394از سال 

پوشش  جاديمانند ا كيولوژيب اتيعمل ه،يآغاز شد. پس از مطالعات پا يزداريحفاظت خاك و آبخ

 ،ينيرزميسدز يساز رهيمانند ذخ يياجرا اتيعمل ني) انجام شد همچنيو بذركار ي(نهالكار ياهيگ

 ،يبندبانكت، تراس  ياجرا ،يسطح يها آب ينزوالت، احداث مخزن جمع آور رهيذخ يريتأخ يبندها

 و.. انجام شد. رياحداث طشتك آبگ

منطقه در فصول مختلف سال  نيدر ا يآبده زانيم دهد يپروژه نشان م نيدر ا ها ليتحل هيو تجز آمارها

به  يبه آب و عدم امكان دسترس كيولوژيو ب يجنگل كار اتيعمل ازيمطلوب بوده و با توجه به ن

 ها آبو روان  يسطح يها آب يدر جمع آور يمؤثرحمل آب اقدامات  ايچشمه و  ريدائم نظ يها آب
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منطقه موجب  نيدر ا يزداريآبخ يها اتيكه مجموعه عمل دهد ينشان م ها يابياست. ارز رفتهيصورت پذ

و حفظ رطوبت خاك و  تيمخرب، تثب يها لياز س يريخاك، كنترل رسوب، جلوگ شيكاهش فرسا

 خت،شامل در يبوم ياهيگ يها عالوه كشت گونهرا فراهم نموده است به  ياهيپوشش گ نهيزم جاديا

مجموعه  دهد ينشان م ها ياست. بررس دهيحوزه گرد ستمياكوس ايموجب اح يدرختچه، بوته و مرتع

 عرصه باشد. نيدر ا يمناسب يالگو تواند يبوده و م زيآم تيپروژه موفق نيدر ا ها اتيعمل

و  نيتر حوزه مهم نيكه اقدامات در ا دهد يمنشان  يدار زيدر حوزه آبخ يو خارج يداخل يها تجربه

پروژه  يو اجرا يگذار استيس رود يانتظار م نيخاك است، بنابرا شيراهكار در مقابله با فرسا نيتر نهيبه

 .رديمورد توجه دولتمردان قرار گ شياز پ شيب نهيزم نيدر ا

 پژ وهشگر حوزه آب و خاك ،يمالواجرد ياز محدثه صادق ادداشتي
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 21/04/1401روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – تقاضا و اقتصاد آب تيريدر مد يشيبازاند

 انشركت آب و فاضالب استان تهر يگذار هيو توسعه سرما يزير   برنامه معاون داريب ينيحس يهاد ديس

 

 يجهان كه گستردگ ياياز جغراف    جهان و همه موجودات زنده، به آب وابسته است و در هر نقطه اتيح

 گريهمچون د زيها ن   است. انسان افتهي يشتريتبلور ب اتيبوده، تنوع ح شتريبه آن ب يمنابع آب و دسترس

 نيآن و همچن يصنعت يها و صورت اتيسطح ح نيتر   خود در ساده يادامه زندگ يبرا ن،يساكنان زم

رو  نياند. از ا   داشته ازيآب ن انيجر يغذا به برقرار ديغذا به تول يآور   جمع نديگذار از فرآ  دوران

ما  نيشكل گرفتند و مانند آنچه در سرزم يها و منابع آب   در كنار رودخانه ربازيگذشته، از د يها   تمدن

در  يآب   غلبه بر مساله كم يهمچون احداث قنات برا ياعات خاصدست به ابتكارات و ابد م،يا   شاهد بوده

 اند.   زده يمناطق مركز

است كه آداب و رسوم  اديز يتا حد رانيمنبع ارزشمند، در فرهنگ و جامعه ا نيواسطه كمبود ا آب به تياهم

بر  ديشاهد تاك زين ياله انياست. در اد دهيگذشتگان به ما رس راثيعنوان م در حفظ و نگهداشت آن به يمتعدد

و  نياقدامات تام شيشاهد افزا كسوي ازنو،  يها   يدانش بشر و كاربست فناور شرفتي. با پميآب هست تياهم

 يها آب با روش نيتام نياز ا شيبر مصارف آن افزوده شده است. اگر پ گريد يو از سو ميا   آب بوده ينگهدار

سدها،  ،ييو روستا يامروز با توسعه شهر شد،   يشهرها انجام م انبارها در حفر قنات و احداث آب رينظ يسنت

 مردم قرار گرفته است. اريدر اخت دارتريو پا شتريب يتيفيبا ك ،يآبرسان يها   و شبكه ها   خانه هيتصف

كاهش  تر شياست و چنانچه پ افتهي رييتغ زيمصرف مردم ن يكردهايآب، رو يريپذ دسترس شيبا افزا زمان   هم

آب، باور  يدايدوردست و مخازن ناپ يها به سدها   بود، امروز اتصال لوله تيانبارها با چشم، قابل رؤ آبسطح 

شده،  آورده است. براساس مطالعات انجام ديكنندگان پد از مصرف يبرخ يبودن آن را برا انتها   يب

 ي، در كنار اعتماد اجتماعآب است نهيو نگرش مصرف به يشهروندان كه برآمده از سواد آب يريپذ تيمسوول
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 گذار است. بر سرانه مصرف آب اثر ،يآب از كم يناش يها   يرسان   آب و فاضالب و اطالع يها به شركت

و  استگذارانيس يرا برا ينگران نيشتريكه ب رديگ يقرار م يآب همواره در رده خطرات جهان كمبود

 ياست و بدون مداخله و اجرا ابيجهان كماز نقاط  ياريدر بس قتايوكار دارد. آب حق رهبران كسب

 .ابدي   يو گسترش م شود يم ديتقاضا تشد شيها با افزا   چالش نيهوشمندانه، ا نيقوان

نفر بود كه تا سال  ونيليم32، حدود 1900آب مواجه است، در سال  دياز جهان كه با كمبود شد يتيجمع

همه  ياند امكان دسترس نتوانسته زيآب ن يها خترساي. زافتيخواهد  شينفر افزا ارديليم3/ 1به  2050

از  شيجهان (ب تيجمعدرصد  29 باي، تقر2017سالم را فراهم كنند. در سال  يدنيبه آب آشام ايمردم دن

فاضالب  هيتخل ستميدرصد فاقد س 55نداشتند و  يسالم در خانه دسترس يدنينفر) به آب آشام ارديليم2

كمبود آب قرار  ريتاث تحت ماه كينفر در سال حداقل به مدت  ارديليم4بودند. در حال حاضر  يبهداشت

نشده فاضالب،  كنترل يها   انيجروجود  ليخطرات را به دل نيا زين يآلودگ ي. از طرفرنديگ يم

 ،يفاضالب بهداشت هيتخل ستميدر س ينوظهور و مشكالت اساس يها   ندهيآال ،يكشاورز يها   آب روان

شدن  را در آستانه خشك ايدن ياز شهرها ياريبس ديشد يها يهه گذشته، خشكسال. در دكند يم ديتشد

 .كند يم ريبه همراه داشته است كه اقتصاد را درگ يكيستماتيقرار داده و خطرات س

 دوم مهيمرحله اول، در ن يشاهد بود. ط توان   يمرحله را م سه ،يآب يها   ياستگذاريو س كردهايتحول رو در

به  كيبود. نزد يآب همگان نيتام نهيبزرگ، متمركز و پرهز يها   به نفع پروژه ها   استيس ستم،يقرن ب

، مشخص بود كه 1990در دهه  ،حال نيساخته شد. با ا يآب و انرژ يازهايرفع ن يهزار سد بزرگ برا45

روز  روزبه يادو اقتص يطيمح   ستيمختلف ز ليبه دال ييها   پروژه نيدر راه است. چن ياديو تحول بن رييتغ

 .شدند   يم يساز تلق مشكل شتريب

 نيو تابع قوان ياقتصاد يعنوان كاال آب به يبر تلق يا   ندهيفشار فزا د،يمرحله دوم و در آغاز قرن جد در

آب و  يوجود داشت. بازارها شد،   يبازار اداره م يها   گناليو س ها متيعرضه و تقاضا كه با ق
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 يها   نهيهز نيتام يرا برا مددرآ شيمناسب و افزا يمال يها   زهيبودند كه انگ يدرگاه نياول يگذار متيق

توسط بازار  توان يآب را م متي. قكردند   يم جاديآب ا عيو توز رهيذخ يها   رساختيدر ز يگذار هيسرما

ن و امكا عيسقف در مصرف آب، حقوق توز جاديا يرا برا استگذارانيو س نييحقوق آب قابل معامله تع

عنوان  اغلب به زين يسپار   برون يندهايو فرآ يصخصو تيتجارت آن مجاب كرد. در مرحله دوم، مالك

 .شد ياستاندارد در نظر گرفته م يها   حل راه ياز اجرا يبخش مهم

با  توان   يآب را م يها   چالش نكهيرا در جهت ا ها   زهيتجارب ناموفق، انگ 2010حال، در سال  نيا با

 تيچندان با موفق يساز يخصوص جيبرطرف كرد، كاهش داد. نتا »تيو حقوق مالك ها متيق افتيدر«

 ياقتصاد حاتو اصالح حقوق آب نشان داد كه اصال يگذار متيمربوط به ق يها   همراه نبود. چالش

 .شوند   يماندگار نم اي افتهيسرعت تحقق ن به ق،يدق يبدون طراح

 كننده   نييتع يژگيو دي. شاميمرحله سوم هست گر،يو به عبارت د ديدر آستانه ورود به مرحله جد اكنون

هستند.  يآب ذاتا چندوجه يها   موضوع باشد كه چالش نياز ا رهنگاميد يمرحله سوم، درك و آگاه

. شوند   يم يحقوق و اهداف مناسب آن ناش ن،ينامناسب و نبود قوان يآب از حكمران يها بحران

 يها   استي. سرنديمورد توجه قرار گ ديبا صيو تخص يگذار متيق ،يگذار هياسرم ت،يمالك يها   چالش

كه مستلزم  يبا در نظر گرفتن عوامل ديبا شوند يآب اعمال م تيريو مد صيمنظور تخص كه به ياقتصاد

آب  يو اقتصاد ياجتماع ،يكيزيف زيمتما يها   يژگيپرداختن به و يو تالش هماهنگ برا ياسيس ياستراتژ

و استفاده از  رديآب در كانون توجه قرار گ يتقاضا تيريمد ديمرحله، با نيشوند. در ا يد، طراحهستن

 يآب امر يتقاضا تيريمد يبرا يو قانون يحكمران ،ياجتماع ،يفن ،ياقتصاد يتمام ابزارها

توسعه     استيدر س ياديتحول بن ازمندين ،يآب   با كم يبحران و سازگار نياست. مقابله با ا ريناپذ اجتناب

 تيريعرضه به مد تيريآب از مد تيريمد لير رييتغ قيمهم از طر نيآب شهرهاست. ا تيريو مد يشهر

 بخشد،   يمنابع آب را بهبود م تيريمد   تقاضا  تيري. همچنان كه اقدامات مدشود يمصرف و تقاضا محقق م
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دست آوردن سود  به يبرا ازيموردن يها   نهيو هز دهد يم شيافزا زيرا ن نيمع يبردار سود حاصل از بهره

 .شود يموجب هر دو حالت م اي دهد يرا كاهش م نيمع

 استگذارانيشامل س ،يآب شهر نفعان يمشاركت همه ذ ازمنديكمبود منابع آب ن يبا چالش اساس مواجهه

در  است. آب يردولتيو غ يدولت يو نهادها يها، بخش خصوص   شهروندان، رسانه رندگان،يگ ميو تصم

بر سرنوشت آب و  يها به نحو   از انسان يدارد و هر انسان و گروه يها نقش مهم   همه انسان يزندگ

 منبع موثرند. نيا تيريمد

. همراه ستين سريمنابع آب هم بدون مشاركت همگان م تيريكه حل مسائل مرتبط با مد روست   نيا از

 ،يعنوان امر اجتماع منابع آب به تيريمد طرح مساله قياز طر نفعان يكردن و جلب مشاركت همه ذ

 يريمس ني. حركت در چنشود يم تر   يافتني   آنها دست يذهن طيشرا رييو تغ نفعان يحساس كردن همه ذ

شدن مساله آب و  ياجتماع يجامعه برا يو اجتماع يارتباط يها   تيظرف يمستلزم آن است كه تمام

تقاضا صرفا  تيري. مدرديشود تا مساله آب در دستور كار قرار گ كار گرفته   برجسته كردن آن در اذهان به

 يها   يژگياز و يكياز آنها به  كيكه هر  هاست   كياز تكن يا   بلكه مجموعه ست،يابزار ن ايروش  كي

از اهداف متداول  ي. در ادامه برخدهد يو اقدام الزم را انجام م كند يم يدگيآب رس تيريخاص مد

 ح داده شده است.تقاضا شر تيريمد

كنندگان و  مصرف نيواسطه آن آب ب كه به يكنندگان: روش مصرف نيآب در ب نهيبه صيتخص 

بازده  ليدل نيتر برخوردار است. مهم تيمتعدد از اهم ليبه دال ابد،ي   يم صيمختلف تخص يها   گروه

مقدار  كي يريكارگ حاصل از به يسود كل ابد،ي صيارزش تخص كم ياست. اگر آب به كارها ياقتصاد

و انواع اقدامات  يگذار متيق يريكارگ تقاضا با به تيريخواهد بود. مد نهيكمتر از حد به اريآب بس

بگذارد و آب را به مصارف  ريآب تاث صيبر تخص تواند   يو محدود كردن مصرف آب، م ييجو   صرفه

 كاهش دهد.ارزش را  كم يها   دهد و مصرف در بخش صيتخص شتريباارزش افزوده ب
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 يبند   تعرفه ستميمصرف آب، اتخاذ س قيدق ليتحل قيتقاضا، از طر تيريبخش آب: مد يدرآمدها شيافزا  

 يآبرسان ستمي. اگر سدهد يم شيآب را افزا نيسود خالص حاصل از بخش تام زانيم ها،   نهيمناسب و كنترل هز

آب و  تيفيامر موجب كاهش ك نينشود، ا يبانيخوب پشت ياز نظر مال يشده باشد، ول يطراح يخوب اريبس

 .كند يمشكالت را برطرف م نيتقاضا به نحو مطلوب ا تيريخواهد شد. مد يارائه خدمات آب

تقاضا قادر به كم كردن مصارف  تيريكه مد زاني: به همان مديجد ياحداث واحدها اتيعمل قيتعو

و از  ندازديب قيآب را به تعو نيتام ديدج زاتياست، قادر خواهد بود احداث تجه شده ينيب شيو پ يجار

 بكاهد. ستيز طيبر مح  آب نيتام ديجد يها   احداث پروژه ياثرات منف

 زيو احداث شده باشند ن يطراح قايآب كه دق نيتام يها ستميس نيدر بهتر ي: حتيخشكسال تيريمد 

در  ياشكاالت فن دجايا ايمنابع  يآلودگ ،يجو ياحتمال كمبود آب وجود دارد. به علت خشكسال

تقاضا با  تيريآب بروز كند. مد نيتام يها ستميس تيدر ظرف يممكن است كاهش موقت زات،يتجه

از  يوارده ناش يها   خسارت تواند   يدر مصرف آب م ياجبار اي يارياخت يها   مانند كاهش ييها   رنامهب

 آب را كاهش دهد. يو قطع يخشكسال

مصارف،  يريگ   تقاضا، شامل اندازه تيرياز اقدامات مد يبرخ :يرضروريكاهش تلفات و مصارف غ

 يشبكه منحصرا برا يو نگهدار ريو تعم ينشان و آتش    يعموم يرهايش يبازرس ،يابي   نشت ،يگذار متيق

وجود  يگاكثر مشتركان خان ي. براشود يآب انجام م يرضروريبه حداقل رساندن آب با مصارف غ

و  دهد يكاهش م يريمصرف را به طرز چشمگ ،يبراساس آب مصرف ياقعكنتور و پرداخت تعرفه و

 .كند يرا حذف م يرضروريمصارف غ اياصوال اتالف آب 

 يها   مدت يآنها را برا ديتول تياز حد از منابع آب، قابل شيب يجار يها   حفاظت از منابع: برداشت 

. به سازد   يجامعه را با خطر مواجه م داريپا ياجتماع-يامر توسعه اقتصاد نيكاهش خواهد داد و ا يديمد

 يرياز اتالف آن جلوگ اي دمصرف آب را كاهش دا دياز منابع آب با داريمنظور حفاظت و استفاده پا



   

 

 

117 
 1401 تير  -) 56هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 تقاضاست. تيرياهداف استفاده از مد نيبه ا دنيرس يراهكار برا نيكرد. بهتر

 نامطلوب دارد:آب اثر  تيفيبرك قيطر آب: مصرف آب حداقل از سه تيفيكنترل ك

 راتيي. تغگذارد   ياثر م مانده   يآب باق تيفيك يرو يعيطب يها ستميآب از س ادي) برداشت زالف

در  يراتيياجبار تغ كرده و به رييرا دچار تغ ها   ستگاهيز ،يسطح يها   آب انيجر يو الگو زانيم

شور  يها   هيمجاور ال ينيرزميز يها   . برداشت از آبآورد   يبه وجود م يكيولوژياجتماعات ب

 .شود يم يجار يها آب يآلودگ جهيآلوده باعث اختالل و در نت اي

كه منابع مطمئن موجود  يدارد. هنگام ازين ياز منابع اضاف يبردار   مصرف آب به بهره شي) افزاب

 مشكوك همراه خواهد بود. يمنيبا ا ن،ييپا تيفيبا ك يآب اضاف نيمحدود باشد، تام

پساب  كنند، يمصرف م يشتريآب ب ها   تيفعال ريها و سا شركت ،يكه منازل مسكون ) همچنانج

 يشوند كه گاه هيتخل يسطح يها آب    انيدر جر ديها با   پساب ني. اكنند يم ديتول زين يشتريب

منابع را سرعت  يامر نابود ني. اشوند يم هيتخل هيبدون تصف ايناقص  هياوقات با تصف

 يتمام نيمصرف آب است، بنابرا دياز تشد يجا كه همه موارد فوق ناش. از آنبخشد   يم

 .رسد   يبه حداقل م اي شود يتقاضا رفع م تيريمشكالت فوق با كاهش مصرف، توسط مد   

آن مانند  بعد كي يدارد و توجه و تمركز تنها رو يچندبعد يتيكه اشاره شد، ماه كمبود آب، چنان مساله

فائق آمدن بر  گر،يامر باشد. از طرف د نيا يبرا يحل مناسب و كارآمد راه تواند   ينم ،يفن يكردهايرو

 يدر راستا ديبا اراناست كه همه گرود يو مشاركت يجمع يكردهايمستلزم گسترش رو زيمساله ن نيا

در مصرف  ييجو   هفته صرفه« ،ييهمگرا نيا يريگ   موثر بر شكل يدادهاياز رو يكيتحقق آن بكوشند. 

 ييافزا   و هم ياجتماع يآگاه شياست با افزا دياست. ام رماهياست كه هر سال، از اول تا هفتم ت» آب

 .ميتقاضا و اقتصاد آب باش تيريدر مد يشياند   هفته، شاهد باز نيبا طرح مساله آب در ا ،يجمع
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – هيترك يآب يريگ اللحن عراق به موضع ديواكنش شد

22/04/1401 

 

عامل هدر دادن آب هستند، واكنش  ها يخود عراق نكهيدرباره ا هيترك ريروز گذشته سف يريگ موضع

 عراق را به دنبال داشته است. داللحنيشد

 ه،يترك رياز اظهارات سف ديعراق با انتقاد شد يمنابع آب ريوز م،يتسن يالملل خبرگزار نيگزارش گروه ب به

 عراق دانست. يحقوق آب تياز رعا يخوددار يو بهانه برا ياذهان عموم شيآن را تشو

درباره  هيترك ريكرد كه اظهارات سف ديتأك يا هيانيعراق، با انتشار ب يمنابع آب ريوز ،»يالحمدان ديرش يمهد«

 در عراق است. يمسالمت اجتماع ديو تهد ياذهان عموم شيا در عراق نادرست و عامل تشوه هدر دادن آب

اظهاراتش احضار و اعتراض عراق  نيرا بابت ا هيترك رياز وزارت خارجه عراق خواست كه سف يالحمدان

 ابالغ كند. يرا به و

سهم عادالنه و منصفانه  ديو با ستيعراق ن يو وص ليبر عراق ندارد و وك يتيموميق هيافزود كه ترك يو

 كند. يعراق خوددار يآب يها استيو از دخالت در س نيتأم يالملل نيب نيعراق را بر اساس قوان

 يها در عراق در پ همواره با بهانه كردن موضوع هدررفتن آب هيعراق افزود كه ترك يمنابع آب ريوز

 نيكند و ا جاديعراق را ا يش حقوق آبخود حق كاه يراه برا نيكه از ا كوشد ياذهان است و م شيتشو

 .افتد ياكنون م است كه هم ياتفاق

 آورد يهدر دادن آب ها توسط عراق را بهانه م ،يسردرگم جاديا يبرا شهيهم هيترك نكهيبا اشاره به ا  يو

در  هيترك يها پشت سدها كرد كه حجم آب ديعراق را كاهش دهد، تأك يسهم آب قيطر نيتا از ا

 قرار دارد. يخوب رايبس تيوضع

بر قطع آب و  يكشورش مبن هيدر بغداد ضمن رد اتهامات عل هيترك ريسف ،»يرضا گونا يعل«گذشته  روز
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 وهيمنابع به ش نيو عدم استفاده از ا يهدر دادن منابع آب ليها، خود عراق را به دل رودخانه ريمس رييتغ

 كشور دانست. نيدر ا يمسئول خشكسال ح،يصح

 يريجلوگ يبرا يفور يريتداب ديو با رود يآب به طور گسترده در عراق هدر م نكهيا انيا بب هيترك ريسف

بلكه استفاده  ستيآب ن شتريدرخواست ب ،يموضوع اتخاذ شود، گفت: راه حل مشكل خشكسال نياز ا

 .ميكمك به عراق آماده هست يمنابع راه حل است و ما برا نيدرست از ا

 نيا يآمادگ يا هيترك يها انجام شود و شركت يگذار هيسرما ها رساختيز در ديكرد ، با حيتصر يگونا

 .كند ياستفاده م يو انرژ يخود در كشاورز يازهاين نيتام ياز آب برا عتاًيكشور طب نيرا دارند و ا

به  يا گلخانه يگازها جهيمساله در نت نيبلكه ا ستيتنها مشكل عراق ن يشد كه خشكسال ادآوري يو

 يخشكسال شتريب يها شاهد موج ندهيآ يها شده است و در سال ليو كل منطقه هم تبد هيمعضل ترك

 بود. ميخواه

 

 قاتل رودخانه دجله و فرات هيترك

در عراق رودخانه و  يآورده است: بحران آب يالحل نت در گزارش يخبر گاهياست كه پا يدرحال نيا

 ينابود تيع مهاجرت كشاورزان و در نهاموضو نيقرار داده است كه ا يرا معرض نابود ها اچهيدر

 عراق را به دنبال خواهد داشت. يكشاورز

قابل  ريتاث يامور آب نهيدر زم هيترك يها استيس« پارلمان عراق اعالم  كرد:  ندهينما »يالجبور ثائر«

را  نهيزم نيدر ا يكاف يدارد. دولت ابزارها يبه عراق و شهروندان عراق يورود يآب زانيبر م يا مالحظه

كشور را متوقف سازد تا  نياز ا داتاستفاده كند و وار هيترك هيعل ياز اهرم اقتصاد ديدارد و با اريدر اخت

 ».سهم آب عراق را بدهد

آب است و مسئوالن سد  زانيمنتشر شده از رود دجله، گواه كاهش قابل مالحظه م يها لميو ف ها عكس
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 .كند ينم تيكفا يطرح كشاورز يبرا يآب ريه ذخااند ك اعالم كرده هيمانيدر سل» دربندخان«

روبرو  يدنيشهر با مشكل آب آشام نياعالم كردند كه ا يكردستان عراق، مقامات محل ميمركز اقل ليارب در

 اند. شده ينيرزميز يآوردن به آبها يبحران به منظور حفر چاه و رو ميت ليخواهد شد و خواستار تشك

از  ديطرح پل يرا متهم به اجرا هيپارلمان عراق، ترك يو امور آب يشاورزك ونيسيكم سيرئ »فيمخ ثائر«

 كرد. ها يتشنه و گرسنه نگه داشتن عراق قيطر

به  هيترك هيامكان را دارد كه عل نيگذاشته است و وزارت خارجه ا رپايرا ز ارهايافزود: آنكارا همه مع يو

 كند. تيدر عراق، شكا يبحران آب جاديخاطر ا

 يعراق، اقدام ياراض يلومتريك 35در فاصله » جزره«كرد: احداث سد  ديپارلمان عراق تاك ندهينما نيا

 يو بحران آب رگذاريعراق تاث يبعد ياست و بر نسلها  نيبا قوان ريخطرناك و رعب آور و مغا اريبس

 ».خواهد كرد جاديحل در عراق ا رقابليغ

 نيكرده است كه ا دايذشته به شدت كاهش پگ يها سال يدجله و فرات ط يها آب رودخانه زانيم

 ياز اراض ياديكشت شدن مساحت ز رقابليمكعب آب و غ تريل ارديليم كيموجب از دست رفتن 

 شده است. يزراع

ضمن هشدار درباره احداث سد الجزره و نقش آن  يعراق يو كشاورز يكارشناس امور آب» مختار عادل«

 آب رود دجله نام برده است. يكشتن و نابود در عراق از آن به مثابه يدر بحران آب

به احداث سد قاتل الجزره  ميتصم هيكرد: ترك انيدر عراق، ب يصحرا زائ دهيضمن هشدار درباره پد يو

 يو مرزها »سويليا«سد  انيسد م نيگرفته است كه از مدتها قبل درباره احداث آن هشدار داده شده بود. ا

 عراق خواهد بود.

 در عراق هشدار داده بود. يت كه سازمان ملل قبال درباره بحران آباس يدرحال نيا
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نداشته/جنوب  يدستاورد چيتومان ه ارديليم 5700با صرف  هياروم اچهيدر يايستاد اح

 22/04/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – شود يخشك م اچهيدر

 

 ارديليم 5700پس از صرف  هياروم اچهيدر يايمجلس گفت: ستاد اح ستيز طيمح ونيفراكس سيرئ

 نداشته است. اچهيدر نينجات ا يبرا يدستاورد مهم چيتومان اعتبار ه

 يمجلس شورا ستيز طيمح ونيفراكس سيير يعيرف هيسم م،يتسن يرخبرگزا يگزارش گروه پارلمان به

در مجلس اظهار كرد:  هياروم اچهيدر يايو تفحص از ستاد اح قيطرح تحق بيبا اشاره به تصو ياسالم

 نينجات ا يبرا يدستاورد مهم چيتومان اعتبار ه ارديليم 5700پس از صرف  هياروم اچهيدر يايستاد اح

 نداشته است. اچهيدر

متر  8سال  20 يشروع شد و ط 1374از سال  هياروم اچهيسطح تراز در يروند نزول«كه  نيا انيبا ب يو

 عيخشك شدن وس يدر پ 94در سال  هياروم اچهيدر يايافزود: ستاد اح ،»افتيسطح تراز آب آن كاهش 

 1270,04به  اچهيدر نيشد كه در آن زمان سطح تراز آب ا ليتشك هياروم اچهيدر يجنوب يها بخش

 بود. دهيرس

 ارديليم 57306شده  نهيستاد اعتبارات هز نيا ليمجلس گفت: از زمان تشك ستيز طيمح ونيفراكس سيرئ

دالر و نرخ تورم، معادل  ريبا محاسبه نرخ تسع 1400اعتبار به ارزش سال  زانيم نيبوده است كه ا الير

 بوده است. الير ارديليهزار م 150از  شيب

انجام شده است،  هياروم اچهيدر يبرا يمطالعات يكارها ياديز اريحجم بس نكهيا بر ديبا تاك يو

درصد علت  18 ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح سييمطالعات و برابر اعالم ر نيخاطرنشان كرد: بر اساس هم

 است. بوده زيحوزه آبر يغلط منابع آب تيريمد ليدرصد به دل 82و  مياقل رييخشك شدن تاالب، تغ

سطح تراز آب  ينسب شيپر بارش شاهد افزا يها گذشته فقط در سال يها سال يط«كه  نيا انيبا ب يعيرف
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برسد  1274,1به  1406تا سال  هياروم اچهيكرد: قرار بود سطح تراز آب در ديتاك ،»ميا بوده هياروم اچهيدر

است  1270,57ماه  ريت 19 خيبه تار هياروم اچهيسطح تراز در نيكه در حال حاضر آخر ستيدر حال نيا

 باالتر است. 94از حداقل تراز آبان  متريسانت 53تنها  يعني

ادامه دارد و سطح تراز آب به  هياروم اچهيدر در ريكارشناسان تا اواخر مهر تبخ ينيب شيافزود: بر اساس پ يو

 اهد شد.كامال خشك خو اچهيو جنوب در ديخواهد رس هياروم اچهيدر يايرقم روز اول شروع پروژه اح

 ستيز طيكشاورزان و فعاالن مح ،يمردم بوم يتيبا اشاره به نارضا نيمردم تهران در مجلس همچن ندهينما

 يها سال يشده ط نهيهمه اعتبار هز نيپرسش كه ا نيبا طرح ا هياروم اچهيدر ياياز عملكرد ستاد اح

 اتيهمه سال عمل نيا شود كه بعد از يبررس ديداشته است؟ خاطرنشان كرد: با يگذشته چه خروج

 زيغلط حوزه آبر تيريمد يدرصد 82چقدر و چند درصد از سهم  هياروم اچهيدر يايطرح اح نهيپرهز

 است. افتهياصالح و بهبود 

 حيتصر هياروم اچهيدر يايو تفحص از ستاد اح قيقاطع به تحق يرا يمجلس برا ندگانياز نما ريبا تقد يو

 يبرا يامن هيكنم كه حاش يم ديو تاك كند يخصوص برخورد م نيدر اكرد: قطعا مجلس با هرگونه اهمال 

 ترك فعل مسووالن وجود ندارد.

را پر كند  ها يبرخ بيالمال ج تيكه پول ب ستيگونه ن نيمجلس افزود: ا ستيز طيمح ونيفراكس سيرئ

 وجود نداشته باشد. ييپاسخگو چيو در قبال آن ه

 -رنايخبرنگار ا - ينياسي حانهيو ر -سنايخبرنگار ا - يميد كرو خاطره مهشا ادي داشتيبا گرام يعيرف

در  هياروم اچهيدر يايستاد اح تيبا مسئول يكار يتيمامور انيدو خبرنگار جان خود را در جر نيگفت: ا

پاسخگو  ديخصوص هم با نيا رمظلومانه از دست دادند و قطعاً متخلفان د ها يريتدب يو ب ها يتيرينامد يپ

 باشند.
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روزنامه دنياي اقتصاد  – بزرگ بحران آب مقصر؛ تهران مطرح شد ير اتاق بازرگاند

 22/04/1401مورخ 

 

است  يكشور خال يسدها تياز ظرف يميت. نرا به خطر انداخته اس رانيا ي: بحران آب، بقا اقتصاد يايدن

و  ارديليم26امسال با وجود  ،يرسم ي. براساس آمارهاستيموضوع هم دور از انتظار ن نيا افتنيو شدت 

. نشست است يسدها خال تيدرصد ظرف 48كشور، حدود  يآب در سدها رهيمترمكعب ذخ ونيليم190

مركز  يتهران با همكار يو تبادل در اتاق بازرگاناز كمبود آب محور بحث  يناش يها      چالش يبررس

نشست  نيبرگزار شد. در ا رانيصنعت آب ا ونيتهران و فدارس ياتاق بازرگان تاليجيو تحول د ينوآور

 امكان ظهور و بروز دارد. يآب يها   تنش ديتشد جهيكشور بود كه در نت يتمدن ندهيدرباره آ يكانون نگران

اعالم خطر  ندهيآ دهه كي يكشور ط يآب يگذشته نسبت به ورشكستگ يروزها يكشاورز كه ط عباس

 يدانست. معاون پژوهش رانيو ادامه بقا در ا نيحفظ سرزم يبرا يجد يكرده بود، بحران آب را هشدار

مصرف  يزير   تهران اخطار داد كه برنامه يو آب اتاق بازرگان يكشاورز يمطالعات راهبرد يمركز مل

تهران هم با  يكل اتاق بازرگان رياست. دب يكنون تيخروج از وضع يجد ازين يآب در بخش كشاورز

در مصرف آب و  يانقباض كرديدر جهان، راه حل بحران آب را رو يطيمح ستيز عيسر راتيياشاره به تغ

حاضران در نشست،  رحال از نظ نيحوزه دانست. در ع نيدر ا انيبن   دانش يها شركت تياستفاده از ظرف

 يگذار هيو سرما يگذار متيو رگوالتور مستقل، ق گر   ميكشور سه ابزار شامل تنظ يآب ياياح ازين   شيپ

 يبود كه برا ييراهكارها گرياز د يا   اقتصاد چرخه يكردهايها و رو   پساب هيتصف تيهستند. توجه به اهم

 شد. ححاضران در نشست مطر ياز سو رانيدر ا يرفع تنش آب

در جهان، گفت: متناسب با  يطيمح ستيز عيسر راتييتغ يادآوريتهران ضمن  يگانكل اتاق بازر ريدب

شوند؛  ليتبد    ها به چالش   مشكل مياجازه ده ديكند. نبا رييتغ ديهم با ياستگذاريس راتييموضوع، تغ نيا

و  دشو يم ليتبد بحرانهمان چالش هم به بحران و ابر م،ياتخاد نكن يدرست استيكه س يدر صورت رايز
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است كه رفع  يدر مصرف آب چالش يانقباض كرديادامه داد: رو ،يمصداق بارز آن آب است. بهمن عشق

 ياست.معاون پژوهش سريم ها   انيبن   با دانش ندهينگاه به آ نيندارد، بنابرا انيبن   دانش كرديجز رو يآن پاسخ

 نيكه اول 95گفت: در سال  تهران هم يبازرگانو آب اتاق  يكشاورز يمطالعات راهبرد يمركز مل

 مترمكعب است. ارديليم100آب كشور، تنها  تيكنفرانس آب برگزار شد، متوجه شدم كه ظرف

ها  آب حجم روان ،يبارندگ زانيم شيبا افزا گريبه بعد د 70كشاورز، اظهار تاسف كرد كه از سال  عباس

 يبارندگ شيبا وجود افزا ست،يهم ن يافزود: مثال در حوضه هراز كه منطقه صنعت ي. وابدي ينم شيافزا

موجود را دارد و  آبدرصد حجم  40 اي 20است. انسان تنها حق استفاده از  افتهيآب كاهش  حجم روان

شده است. كشاورز ضمن اعالم خطر،  ريدرگ عتيبشر با طب يعنيدرصد عبور كرد،  50از  زانيم نياگر ا

من از دست  ينگران ستم؛ين يو كشاورز عيست رفتن صنانگران از د گريد يبرهه زمان نيكرد: در ا انيب

آب  يها اما حاال سفره كرد؛ يم نيتام ااز مناطق ر يما در برخ اتيح ،ينيرزمياست. آب ز نيرفتن سرزم

ها در حال ترك  ها و جاده است. خانه دهيبه شهرها رس نياند و فرونشست زم خشك شده ينيرزميز

و حاال  ميكرمان و جنوب تهران هست   نگران از دست دادن اصفهان،    وز، هستند. ما امر ختنيخوردن و فرور

 .ميشو نيمانع فرونشست زم ميتوان ي. تنها مميرگردانروز اول ب اوضاع را به  ميتوان يهم نم

هشدار  ديتهران افزود: با يو آب اتاق بازرگان يكشاورز يمطالعات راهبرد يمركز مل يپژوهش معاون

 ستي. مصرف آب در صنعت و شرب نديمصرف آب را كاهش ده ديزنده بمان ديخواه يبدهم كه اگر م

 نوضع موجود است. در استا يبان ياست، بلكه صنعت كشاورز  كه اوضاع كشور را چنان بغرنج كرده

از آنها  يسبز، صنعت و كشاورز يفضا ياريدر آب ديكه با ميمترمكعب پساب دار ونيليم650تهران، 

 يستيز طيضد مح يها حهيدر برابر ال ديبا ستيز طيمح ياظهار كرد: روسا انيدر پا يو. مياستفاده كن

توسعه  عثبا يكشور چيه يبرا يكه صرف صنعت كشاورز ميتوجه كن ديو مقاومت كنند. با يستادگيا

از آن  رانيكرده و مد ليغلط فشار تحم يها يريگ ميتصم يانجام برخ يبرا ياسيافراد س نكهينشده است. ا

 .شود يم يبحران نيكنند باعث بروز چن نيغلط تمك ميتصم
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 عبور از بحران آب يكارشناسان برا يشنهاديپ ريمس

رسته آب جامعه مهندسان مشاور، با انتقاد از عملكرد دولت در حوزه آب، گفت:  رينشست، دب نيا در

دشت 38در كشور  1345است. ما در سال     دولت فيآن جزو وظا راتييتغ يمنابع آب و بررس تيريمد

. دارندقرار  يبحران طيدشت هم در شرا 135كه  ميدشت ممنوعه دار 609اما اكنون  ميممنوعه داشت

 ليتحل ينيرزميآب ز يها   از سفره متر يسانت 55و ساالنه  ميآب مواجه يمترمكعب كسر ونيليم5امسال، با 

مصرف  يمنابع آب كشور در بخش كشاورز درصد 92تا  90افزود: حدود  ،ياله   تي. عطااهللا آروند   يم

مبنا مصارف شرب و  نيااست. بر يو مصارف خانگ عيدرصد مصرف كشور سهم صنا 8و تنها  شود يم

كرد: دانش  ديتاك يمدون نشده است. و يا   برنامه ياست؛ اما در بخش كشاورز يزير   صنعت قابل برنامه

 .ميدار ازين حيصح يزير   ه برنامهحل بحران در كشور وجود دارد و تنها ب يفن يكاف

با اشاره  ينشست بود. و نيسخنران ا گريد رو،يوزارت ن يو جنوب يزهره، جراح زيآبر يها   حوضه سيرئ

نهادها خواست  رياز سا ر،ياخ يها سال يآب ط وستهيهم پ به تيريمد يبرا رويوزارت ن يساختار رييبه تغ

داد: منشأ  حيتوض يكنند. مهرزاد احسان يرويمشترك پ يوآب، از الگ يبحران تيكنترل وضع يكه برا

، »منابع آب مشترك«عوامل عبارتند از:  نيتر چند عامل است. مهم    ز،يآبر يها تعارض منافع در حوضه

سهم  صيدر تخص زانيدر م ضياحساس تبع« ،»يبر منابع آب تياحساس مالك«، »مشترك يآب ساتيتاس«

از انتقادات، گفت: ما  يدر پاسخ به برخ نيهمچن ي. و»يخشكسال ليبه دل يبكاهش منابع آ«و » ها   استان

ورود به بحران آب است؛  يمساله تنها ابتدا نياما ا م؛يا   داده رييمساله را تغ يساختار بررس رويدر وزارت ن

 يالگو از همان يو همگ فيمنظور حل مساله و بحران آب تعر ها به تمام سازمان يبرا يواحد يالگو ديبا

 .ميكن يرويمشترك، پ

با  يهمكار استان تهران هم از عدم يسازمان جهاد كشاورز يمهندس يآب و خاك و امور فن ريمد

از  يريگ   بهره ها، عدم   شدن پروژه يناتمام ماندن و طوالن لياظهار تاسف كرد و گفت: دل يمتخصصان آب
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 حوزه است. نيمتخصصان ا

انتقال و مصرف آب  ن،يدر سه حوزه تام ديكرد: با حيو ارقام تصر با استناد به آمار يروشن نيام

تا  50تنها حدود  م،يهست يجزو پنج كشور برتر در صنعت سدساز نكهي. با وجود اميكن يزير   برنامه

 نياست. ب مترمكعب ارديليم 100مصرف ما حدود  زانيو م ميا   كرده يساز   رهيمترمكعب آب ذخ ارديليم51

مقدار در  نياما ا شود؛ ي) مRecycle( يبازگردان افته،ي   توسعه يصد حجم آب در كشورهادر 90تا  70

 ي. او به برخميريبگ ميو با هم تصم مينگاه كن يدر موضوع آب، كل ديدرصد است. با 20كشور ما، حدود 

 يز اراضدرصد ا 50استان تهران اشاره كرد و افزود: حدود  يسازمان جهاد كشاورز ياز اقدامات مهندس

پروژه آب و خاك را اجرا 560 ر،ياند و در سال اخ مجهز شده ياريآب نينو يها شهر تهران به سامانه

درصد مشكالت تهران و حدود  70پروژه خود را به سرانجام برساند،  300هم  روي. اگر وزارت نميا كرده

 رانيصنعت آب ا نويفدراس رهيمد اتيشود. عضو ه يحل م يدرصد مشكالت آب در بخش كشاورز 80

به اعتبار دارد.  ازين ،يآب سازگار با كم يها پروژه يها و اجرا پروژه يآب برا يكرد: نظام حكمران انيب

نامناسب  يمانند فضا ياما موانع عموم رد؛يكمك بگ ياز بخش خصوص ديدولت پول ندارد با يوقت

بخش  يگذار هيمانع سرما ،يمال و نبود نهاد تيو كمبود ظرف ميتحر سك،ير يوكار و درجه باال كسب

است كه وازرت  يچندوجه يا مقام مسوول اذعان كرد: آب مساله نيحوزه است. ا نيدر ا يخصوص

حل بحران آن وارد عمل شوند. اكنون آب  يبرا ديبا يوزارت صمت و وزارت جهاد و كشاورز رو،ين

دولت و بخش  ندگانيبا حضور نما يطرف   يو رگالتور مستقل ندارد. الزم است كه مرجع ب گر   ميتنظ

تحت  افتهي   توسعه يهاست كه آب در كشورها   كنند. مدت يگذار متيحوزه ق نيدر مورد ا يخصوص

صنعت  گذاران هيبغرنج شده كه سرما يصنعت در داخل به حد ني. اما اوضاع اشود يعنوان كاال معامله م

 ورود كنند. نيگزيجا يصنعت خارج شوند و به صنعت نيااز  دهند يم حيآب ترج
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خبرگزاري تسنيم  – !ديرا از احتضار كامل در فصل زمستان نجات ده "هياروم اچهيدر"

 22/04/1401مورخ 

 

مترمكعب از  ونيليم 700حدود  زييدر فصل پا ديبا رويفت: وزارت نگ ستيز طيكارشناس آب و مح كي

بود  دواريام توان يبرنامه اجرا شود م نيكند و اگر ا يرا رهاساز هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يآب سدها

 كند. داينجات پ شرو،ياز احتضار كامل در زمستان پ اچهيكه در

 نيدر رابطه با آخر ميتسن يخبرگزار يتماعوگو با خبرنگار اج در گفت يخوانسار يموسو محسن

احتضار به  طيدارد و در شرا يبه شدت نامناسب طيشرا هياروم اچهياظهار كرد: در هياروم اچهيدر تيوضع

است و كاهش حجم آن  دهيمترمكعب رس ارديليم 2,5به  اچهيدر نيدر حال حاضر حجم آب ا برد؛ يسر م

 نيدهد؛ بنابرا شيرا افزا اچهيبرخاسته از در ينمك يها طوفانو خطر  شتريرا ب يرسوبات نمك تواند يم

 است. يضرور يامر اچهيدر نيورود آب به ا

 60حدود  هياروم اچهيمشرف به در يمخزن يسدها رويوزارت ن يكرد: بر اساس اعالم سخنگو انيب يو

منابع  يفعل طيمترمكعب است كه با توجه به شرا ارديليم كيدرصد حدود  60 نيدرصد آب دارند كه ا

با در  روين ارتكه وز كنم يم شنهاديارقام پ نيقابل قبول است. با توجه به ا يرقم، رقم نيآب در كشور ا

سدها را به  نياز آب ا يقابل توجه ريامسال مقاد زييدر پا يو اضطرار يفور ق،يبرنامه دق كينظر گرفتن 

 نيمترمكعب است كه با انتقال ا ونيليم 700د حدو شود يم شنهاديكه پ يمنتقل كند. عدد هياروم اچهيدر

و احتضار كامل در در فصل  يجيتدر شدناز خشك  اچهيبود كه در دواريام توان يم زييآب در فصل پا

 كند. دايزمستان نجات پ

 يطرح نكاشت را برا نهيهز توان يبرنامه م نيشدن ا يياجرا يادامه داد: برا ستيز طيكارشناس مح نيا

 اچهيرا به در رسد يبه كشاورزان م زييكه هر ساله در پا يشاورزان در نظر گرفت و آبك زهييكشت پا
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انجام شود،  حوضه نينكاشت با كشاورزان ا نهيپرداخت هز ياختصاص داد. اگر توافق الزم برا هياروم

 اختصاص داد. هياروم اچهيسدها را به در نياز آب ا يقسمت اعظم توان يم

سدها با  نياز مخزن ا ياست بخش شيفصل زمستان در پ نكهيجه به اداد: با تو حيتوض يموسو

حوضه  يدست سدها نييمردم پا ازيو زمستانه جبران خواهد شد و آب شرب مورد ن زهييپا يها آب روان

 خواهد شد. نيتأم هياروم اچهيدر زيآبر

انجام  نيه و فروردگذشته در اسفندما يها در سال هياروم اچهيآب به در يخاطرنشان كرد: رهاساز يو

 زين زييدر پا نيعالوه بر فرورد ديبا يرهاساز نيا اچهيدر ميوخ طيشرا ليبه دل 1401اما در سال  شد يم

شدن  ييشود و با اجرا يرياز نمك جلوگ اچهينمك و اشباع شدن كامل آب در بيانجام شود تا از ترس

 بماند. يباق داريپا طيدر شرا 1402تا بهار سال  اچهيبود كه در دواريام توان يطرح م نيا
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 23/04/1401خبرگزاري خبر آنالين مورخ  – در حال حذف از نقشه هياروم اچهيدر

 

گرد  يبه شوره زار ليو تبد رانينقشه ا يبه سرعت درحال حذف شدن از رو هياروم اچهيكه، در يدرحال

از  يريجلوگ يالعاده برا برنامه فوق ايجلسه  چيلحظه ه نيمردم شمالغرب كشور است، تا ا يبرا زيو غبارخ

 اتفاق رخ نداده است. نيا

 
 

حجم اندك  ريو تبخ هياروم اچهيسابقه تراز آب در يبا كاهش ب ،يغرب جانيآذربا نيگزارش خبرآنال به
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لحظه  نيقرار گرفته است و تا ا يناخوش يدر روزها جانيآذربا يآب نينگ اچه،يدر نيمانده ا يآب باق

استان و ده  نيچند در يزندگ ميبحران كه بطور مستق نيحل ا يبرا يجلسه فور ايبرنامه فوق العاده  چيه

 دهد، انجام نگرفته است. يقرار م رينفر را تحت تاث ونيليها م

 

 مانده است يقبا هياروم اچهيدرصد در 5 تنها

 يهماهنگ يروز گذشته در نشست شورا يغرب جانيبحران آذربا تيريمد ركليمد يجعفر رعباسيام

شمال غرب كشور در تكاب  يها صنعت آب و برق استان رانيمد رعامليبحران و پدافند غ تيريمد

 وكاسته شده  هياروم اچهيمتر از ارتفاع در يسانت 40دهه گذشته، هرسال به طور متوسط  2از  شيگفت: ب

 خشك شده است. اچهيدر نيدرصد از آب ا 95اكنون 

 اچهيتراز، حجم آب و وسعت در تيبر وضع يمبن يآمار چيخردادماه امسال، ه ليذكر است، از اوا انيشا

از شدت گرفتن و  ها يزن حال گمانه نيمنتشر نشده با ا رويو وزارت ن يسازمان آب منطقه ا ياز سو هياروم

 دارد. تيحكا اچهيآب در كاهش عيتسر

در تلگرام اعالم كرد:  يغرب جانيدر آذربا زدهميدولت س يصفحه رسم روز،يشامگاه د نيهمچن

 ريدر سفر اخ يجمهور استير ژهيبا اشاره به دستورات و يغرب جانياستاندار آذربا انيمحمدصادق معتمد

به  بيس ياتمام طرح انتقال آب از كان و ليدر تكم عيتسر ه،ياروم اچهينجات در يبرا يغرب جانيبه آذربا

 را خواستار شد. هياروم اچهيدر
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خبرگزاري خبر آنالين  – خود خيتار تيوضع نيدر آستانه ثبت بدتر هياروم اچهيدر

 25/04/1401مورخ 

 

منتشر نكرده  هياروم اچهيدر تياز وضع يآمار ريروز اخ 40در  يغرب جانيآذربا يا آب منطقه كهيحال در

اساس،  نيرا منتشر كرد كه بر ا رماهيت 22آمار مربوط به  نيدتريجد يشرق جانيآذربا يا است، آب منطقه

 طيشرا نيكه با ا تز داشته اسكاهش ترا متر يسانت 44كشور نسبت به سال گذشته  يا روزهيف نينگ

 دارد. يبهتر طيشرا 94تنها نسبت به سال  اچهيدر تيوضع

 يشرق جانيآذربا يآب منطقه ا تيبراساس آمار منتشره در وبسا ،يغرب جانيآذربا نيگزارش خبرآنال به

ته به متر كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذش يسانت 44با  هياروم اچهيتراز در رماه،يت 22در روز 

 نيانگيو با م رده)) افت ك1401((مهر يسال آب ينسبت به ابتدا زين متر يسانت 9كه  دهيرس 1270,56

 متر فاصله دارد. 3,94بلندمدت 

كاهش نسبت به مدت مشابه  لومترمربعيك 1257,08با  هياروم اچهيآمار، وسعت در نيبر اساس هم نيهمچن

 1777,12)) به يسال آب ي((ابتدا 1400مهر  كيبه كاهش نسبت  لومترمربعيك 249,6سال گذشته و 

 است. دهيمربع رس لومتريك

و نسبت به  اردمترمكعبيليم 1,40نسبت به مدت مشابه سال گذشته  يغرب جانيآذربا يآب نيآب نگ حجم

 است. دهيرس اردمترمكعبيليم 2,45و به  افتهيمترمكعب كاهش  ونيليم 280 يسال آب يابتدا

 دهيرس 94بعد از مدت مشابه در سال  خيخود در تار تيوضع نيبه بدتر هياروم اچهيدر طياكنون شرا هم

 بوده است. 1270,33 اچهياست كه در آن سال تراز در
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 يجهان نيانگيبرابر م 3 رانيا ي/ مصرف آب كشاورز انيرانيگوش ا خيزنگ خطر فائو ، ب

 26/04/1401خبر انالين مورخ  – است

 

را  رانيا يدرصد اراض 70اعالم كرد كه كشت ذرت، گندم و برنج  ينوشت : فائو در گزارش وزين تجارت

مواجه  يآب چه ما با مشكل كم: گرديگو يم ي. اما سرپرست اسبق وزارت جهاد كشاورزخشكاند يم

 مصرف آب انجام شد. ياصالح الگو نهيدر زم ياما اقدامات مهم م،يهست

مصرف آب  تياز وضع يگزارش يتازگ ملل متحد ( فائو) به يگزارش سازمان خواربار و كشاورز به

باعث  اندتو يم رانيگزارش، كشت گندم، برنج و ذرت در ا نيمنتشر كرد. بر اساس ا رانيدر ا يكشاورز

آب  يانجه نيانگيسه برابر م رانيمحصوالت در ا نيشود. چراكه كشت ا يدرصد اراض 70رفتن  نياز ب

انجام  يسخت است كه جبران منابع آب در آن به ييجزو كشورها رانيا گر،يد ي. از سوكند يمصرف م

 .رديپذ يم

 
اقدامات  رانيمعتقد است كه ادر دولت دوازدهم،  يعباس كشاورز، سرپرست وزارت جهاد كشاورز اما
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 يآب با معضل كم رانيمصرف آب انجام داده است. به اعتقاد او گرچه ا ياصالح الگو نهيدر زم يمهم

 داشت. تر شيكرد كه پ يريگ جهياقدام به نت ياطالعات يفائو بر مبنا يمواجه است، ول

سه برابر جهان آب  رانيا كه كشت گندم، برنج و ذرت در ديگو يعنوان كرد: فائو درست م كشاورز

محصوالت منطبق  نيا شيبا فصل رو يو فصل بارندگ ميدار يكم يما بارندگ راي. زكند يمصرف م

 بمصرف آ نهيگزارش فائو در زم توان ي. پس مشود يو برنج در تابستان كشت م زيي. گندم در پاستين

 دارد.كشور محل بحث  يدرصد اراض 70رفتن  ني. اما از برفتيرا پذ رانيا

 
 

 شود يمصرف آب برنج در شمال كشت م ياصالح الگو ليدل به

كرد:  حيكشور تشر يدرصد اراض 70رفتن  نيدرباره از ب يوزارت جهاد كشاورز نيشيپ سرپرست

 يرواقعيغ شود، يخشك م ندهيچند سال آ يط رانيا يدرصد اراض 70رابطه كه  نياظهارنظر فائو در ا

كه برنج تنها در  ميا كرده هيبه كشاورزان توص شهيمصرف آب ما هم يلگواصالح ا لياست. چراكه به دل

. در شمال كشور و مينكرد تيمناطق كشت برنج را حما نياز ا ريو مازندران كشت شود. ما به غ النيگ
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 .شود يم ياست و نسبت مصرف آب برنج مانند جهان تلق اديز يالبرز بارندگ يها كوه رشته هيپا

متوقف  يكه كشت گندم آب ميداد شنهاديو پ ميكرد تيحما ميگندم و جو را در د نيچنادامه داد: هم يو

را  كرويم ياريسبك آب يدر كشت آب ي. حتشود يحل م ميبر د هيكشور با تك ديمشكل تول نيشود. بنابرا

را  ديگو يم وكه فائ يكشت به شدت ريكاهش سطح ز نيشود. بنابرا نهيتا مصرف آب به ميتوسعه داد

 .ميدان يو قابل قبول نم يقمنط

 

 ستيمرسوم ن رانيذرت در ا كشت

 اي شود يم شيو افزا يكشت ذرت باعث هدر رفت منابع آب ايآ«پرسش كه  نيدر پاسخ به ا كشاورز

. دوم استيدرصد باالتر از دن 40كشت ذرت حدود  يمصرف آب ما برا نكهيداد: اول ا حيتوض »ر؟يخ

 .ستيچندان باال ن رانيكشت ذرت در ا ريسطح ز نكهيا

 2٫6گندم را از  ريداشتم، سطح كشت ز تيكرد: آن زمان كه بنده در وزارتخانه مسئول انيدر ادامه ب او

 .ميعمل كرد استيس ني. پس ما به اميهكتار كاهش داد ونيليهكتار به دو م ونيلمي

اراده پابرجا  نيا زيپس از شما ن ايآ«سوال كه  نيدر پاسخ به ا ياسبق وزارت جهاد كشاورز سرپرست

كه بخواهند  ستين يآب رايحدود است؛ ز نيخاطرنشان كرد: حتما مصرف آب همچنان در هم» بود؟

 مصرف يحال ما بدون شعار با اصالح الگو نيشود، با ا يمناطق تخط يعرضه كنند. ممكن است در بعض

 .ميبود بنديپا

 ميدار يبهتر طيندارد. طبعاً امروز ما شرا يسدستر ديجد يشد: فائو به آمارها ادآوري انيدر پا كشاورز

 مشاهده باشد. ليفائو فا يبعد يها كه احتماال در گزارش
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خبرگزاري  – هياروم اچهياطراف در يمترمكعب آب از سدها ارديليم 1,05 يرها ساز

 27/04/1401ميزان مورخ 

 

سطح  يمقرر است از محل منابع آب هياروم اچهيدر يايصنعت آب گفت: طبق مصوبات ستاد اح يسخنگو

 تيهدا اچهيمترمكعب آب به سمت در ارديليم 2,5بطور ساالنه در مجموع  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 است. افتهيمكعب تحقق  متر ارديليم 1,05شود كه تاكنون 

 ندگانيكه با حضور نما ينشست خبر نيقاسم زاده در سوم روزفي پاون اعالم بنابر – زانيم يخبرگزار

مقرر  هياروم اچهيدر يايمطلب گفت: طبق مصوبات ستاد اح نيبرگزار شد، با اعالم ا يگروه يها رسانه

مترمكعب  ارديليم 2,5ر ساالنه در مجموع بطو هياروم اچهيدر زيسطح حوضه آبر ياست از محل منابع آب

 است. افتهيمتر مكعب تحقق  ارديليم 1,05شود كه تاكنون  تيهدا اچهيآب به سمت در

 يدر سال جار هياروم اچهيدر ياياح يبه عمده تعهدات خود برا روياظهار داشت: وزارت ن نيهمچن يو

 است. ياز منابع آب هيرو يب يها و برداشت يخشكسال دياز تشد يناش يعمل كرده و مشكالت فعل

اطراف  ياز سدها يمكعب ارديليم 1,05 تيكرد: با وجود هدا حيتصر نيصنعت آب همچن يسخنگو

عمل  يا به گونه ديبا يول ميهست شتريب يامكان رهاساز يدرحال بررس ،يعيطب يو ورود هياروم اچهيدر

 مردمآب شرب  نينخست تام تياولو نيرا. بنابديايمصارف شرب منطقه به وجود ن يبرا يكه مشكل ميكن

 قرار خواهد گرفت. يوجود داشته باشد، مورد بررس شتريب يمنطقه بوده و چنانچه امكان رهاساز

اطراف و  يمترمكعب آب از سدها ارديليم 18تاكنون بالغ بر  93-94 يافزود: از سال آب نيهمچن زاده قاسم

واگذار  فيتكل 8 يشده كه در اجرا تيهدا هياروم هاچيدر يايكمك به اح يبرا يعياز محل آورد طب

ها  رودخانه يروبيال يها مذكور، عالوه بر مورد فوق تاكنون طرح اچهيدر ياياح يبرا رويشده به وزارت ن

 مسدود شده است. رمجازيهزار چاه غ 12انجام شده و بالغ بر 



   

 

 

136 
 1401 تير  -) 56هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر ژهيو در شمال غرب كشور و به يجو يها بارش زانيدر ادامه افزود: م يو

را به  طيو شرا افتهيدرصد نسبت به متوسط بلندمدت كاهش  15تاكنون حدود  يجار يسال آب ياز ابتدا

 سوق داده است. يقو يسمت خشكسال

 33در گذشته  يعيقرار دارد كه به صورت طب يمياقل راتييكرد: كشور ما در دوره تغ حيتصر نيهمچن يو

 يدارا زيدرصد ن 33از نرمال (پرآب) و  شيدرصد ب 33بارش در حد نرمال،  يداراها  درصد سال

 ) بوده است.ينرمال (خشكسال ريز يها بارش

كم بارش  يها افزوده شده و سهم سال ها يشدت خشك ر،يسال اخ 15صنعت آب، در  يگفته سخنگو به

 است. افتهيدرصد ارتقا  47از  شيبه ب

درصد  22حدود  ينزوالت جو زانيتاكنون م 1400مهر  يم از ابتداه يجار يگفت: در سال آب يو

درصد از حجم  49امر باعث شده در حال حاضر فقط  نيو هم افتهينسبت به مدت مشابه بلندمدت كاهش 

 كشور پر باشند. يمخازن سدها

 يسال آب يصورت گرفته از ابتدا يها يزير به عمل آمده و برنامه داتياظهار كرد: با تمه نيهمچن يو

تنش متوجه  نكهيدرصد كاهش داشته، بدون ا 21از مخازن سدها حدود  يتاكنون، خروج يجار

 شود. يمصرف يها بخش

در استان خوزستان گفت: با شروع  ريغد يطرح آبرسان شرفتيصنعت آب كشور با اشاره به پ يسخنگو

 شيرفت و مقرر شد با افزاقرار گ رويوزارت ن يها برنامه تيطرح در اولو نيا ليتكم زدهميدولت س

 اكثرحد ريغد يمدت آبرسان انيطرح م ،يكنندگان داخل دياز تول زاتيتجه نيو تام يكار يها جبهه

از طرح  يبردار بهره يو به زود ميفاز هست نيا ليدر مرحله تكم نكيماه احداث شود و ا 10ظرف 

 آغاز خواهد شد. ريغد يآبرسان

 مسدود شده است. ينيرزميز يها آب يدر طرح تعادل بخش رمجازياه غهزار حلقه چ 92افزود:  زاده قاسم
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از  يطيمح ستيطرح تا حل مسائل ز نيگفت: ا زيخزر ن يايانتقال آب از در تيوضع نيدرباره آخر يو

 شود. فيتكل نيياخذ و بعد از آن تع يطيمح ستيز دييتأ ديآن با ياجرا يدستور كار خارج است و برا

اظهار داشت: جلسات  زين رمنديحقابه ه يصورت گرفته برا يها اشاره به اقدامصنعت آب با  يسخنگو

 .ميكن افتيحقابه را در مياست كه بتوان نيو تمام تالش ما ا ميبرگزار كرد يبا طرف افغانستان يمتعدد
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 28/04/1401خبرگزاري فارس مورخ  – خشكسالي بر نرخ بيكاري فصل بهار  تاثير

 
دليل   ، با وجود افزايش سطح اشتغال در بخش خدمات، به1401دهد در فصل بهار  ها نشان مي بررسي

ترين عامل در رشد  هزار نفر از سطح اشتغال در بخش كشاورزي كاسته شده و اين مهم 467خشكسالي 

 .دي نرخ بيكاري در اين فصل بوده استدرص 0,4

 
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نرخ بيكاري در فصل بهار طبق گزارش مركز آمار ايران 

دهد. اما اين افزايش  درصد افزايش نشان مي 0,4درصد رسيده است كه نسبت به بهار سال گذشته  9,2به 

  نرخ به چه دليل بوده است؟

 4ميزان اشتغال در  1400دهد بهار سال  هاي مختلف اقتصادي نشان مي جزئيات سطح اشتغال در بخش

نفر  500هزار و  782ميليون و  3بهار امسال به  نفر بوده اما اين رقم در فصل 754هزار و  249ميليون و 

  .كاهش يافته است

اين ميزان كاهش سطح اشتغال در بخش كشاورزي ناشي خشكسالي و كاهش توليد محصوالت 

كشاورزي و نيروي كار مورد نياز براي برداشت محصول در فصل بهار بوده است. درواقع اين كاهش 
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خاطر خشكسالي رخ  هاي اقتصادي بلكه به دليل سياست زي و نه بههزار نفري اشتغال در بخش كشاور 467

 .داده است

نفر در بهار سال گذشته به  397هزار و  552ميليون و  11در همين راستا ميزان اشتغال در بخش خدمات از 

 .نفر افزايش يافته است 190هزار و  78ميليون و  12

مفري در بخش صنعت،  680هزار و  711يليون و م 7با توجه به ميزان اشتغال ناقص و حجم اشتغال 

نفر بوده و ميزان نيروي كار  691هزار و  854ميليون و  25بالغ بر  1401مجموع نيروي كار شاغل در بهار 

 .نفر بوده است 958هزار و  985ميليون و  25معادل  1400شاغل در بهار 

حذف كنيم، ميزان اشتغال  1401و بهار  1400در صورتي كه بخش كشاورزي را از سطح اشتغال در بهار 

دهد آنچه  هزار نفر بيشتر از مدت مشابه سال گذشته خواهد بود و اين نشان مي 335در فصل بهار امسال 

شده، خشكسالي در بخش كشاورزي بوده  1401درصدي نرخ بيكاري در فصل بهار  0,4كه موجب رشد 

 .است
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و  ستانيس يرفع تشنگ يكار دولت براراه "ژرف يها آب"در روند استحصال  عيتسر

 29/04/1401خبرگزاري تسنيم مورخ  – بلوچستان

 

و  ستانيدر س يمرز يها آب تيريو مد ديچاه آب ژرف جد يدكل حفار 2كشور از ورود  ريوز

 استان خبر داد. نيا يبلوچستان به منظور رفع تشنگ

نقاط كشور از بحران  رياز سا شيكه ب ييها از استان يكي؛  ميتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

هامون و عدم  يخشك ،نييپا يباال، متوسط بارندگ يو بلوچستان است؛ دما ستانياستان س برد، يآب رنج م

هوا و  ياز گرم شهياز هم شيب ياند تا هموطنان بلوچستان آبه آن، همه و همه سبب شده حق صيتخص

 رنج ببرند. يآب يب

استحصال  عيخود از تسر يكشور در صفحه شخص ريوز ؛يدياستان، احمد وح نيا يمنظور رفع تشنگ به

چاه ژرف وارد  يحفار ديدكل جد 2ت و بلوچستان خبر داد و نوشت: قرار اس ستانيدر س "آب ژرف"

و  دهانتقال آب و مصرف وارد مدار ش يكه موجود است هم به سرعت برا ييها شود و چاه ستانيمنطقه س

 كنند. عيمترمكعب آب را توز 1000روزانه 

كه از منطقه  ييها استان اشاره كرد و گفت: درباره آب نيدر ا يمرز يها آب تيريبه مد نيهمچن يو

 هزارم، اقدامات الزم انجام شود. كي يبردار مقرر شد پس از عكس زين شود يخارج م

 يمنابع آب تيريو مد ستيز طيعلوم مح ديكه همه كارشناسان و اسات يمرز يها آب تيريمد برخالف

دارد كه هر گونه استحصال  يدارند، استحصال آب ژرف در كشور همچنان مخالفان ديكشور بر آن تأك

جمله  از ستيز طيسازمان مح سيسالجقه، رئ ي. علدانند يرا به ضرر كشور م يعات كافبدون انجام مطال

 يها رابطه گفته بود: اگر هدف از پرداختن به آب نيمخالفان استحصال آب ژرف در منطقه است كه در ا

 .ميمنابع شو نيوارد بحث استحصال از ا ديندارد اما اصالً نبا يباشد مشكل يشيو آزما ياكتشاف ،ژرف
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از مخالفان استحصال آب ژرف است  زين يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيرئ ؛يديشه رضايعل

رفع  يراهكار مدنظر برا نيموضوع، استحصال آب ژرف را آخر نيكه ضمن اعالم مخالفت خود با ا

 و بلوچستان دانسته است. ستانيس يتشنگ

 ستيز طيبرجسته مح ديو از اسات ستيز طيمح يعاليمخدوم، عضو شورا ديمج گر،يد ياظهارنظر در

آب ژرف وجود  ريذخا يرياپذيدر مورد اح يو فن يعلم ،كننده مستندات قانع چيكشور گفته است كه ه

 دچاه، ص كياستحصال  يفقط برا يميكدام عقل سل ديجهان بپرس نيو از تمام متخصص ديندارد. برو

هزار و  كيروز فقط  كه بتواند در شبانه كند يم نهيهز يرمطالعات، اكتشاف و حفا نهيتومان هز ارديليم

 است را استحصال كند. هيدر ثان تريحدود پانزده ل يزيپانصد متر مكعب آب كه چ
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 – خشك شد اچهيدرصد در 95/ هياروم اچهيتكان دهنده از حال ناخوش در ريتصاو

 29/04/1401خبرگزاري مشرق نيوز مورخ 

 

درصد از آن خشك شده است كه بار  95ندارد و  يحال و روز خوش هياروم اچهيروزها در نيا يحال در

 اند را در دستور كار قرار داده اچهيدر نيا يايدولت و مجلس اح گريد

 نياز مهمتر يكي ا،ياز ستاد اح »يكالنتر يسيع«كار  انيو پا هياروم اچهيدر يايگزارش مشرق، اح به

از  يكالنتر يجلسه دولت اعالم كرد، بركنار هيدولت امروز در حاش يبود كه سخنگو يموضوعات خبر

ه گذشته در دو ده ،يغرب جانيبحران آذربا تيريمد ركليكه به گفته مد يا اچهيدر يايستاد اح ريدب

 درصدش خشك شده است. 95از ارتفاع آن كم و اكنون  متر يسانت 40ساالنه 

 
 صيتومان تخص ارديليم 215بالغ بر  صياز تخص زين - يجمهور سيير ييمعاون اجرا  - يصولت مرتضو 

 اچهيمشكل در كينزد ندهيكرد كه در آ يدواريتاكنون خبر داد و ابراز ام هياروم اچهيبه در يعمران

 حل شود. هيومار

 يجمهور سيمطابق دستور رئ ييهم ما در حوزه معاونت اجرا ياستان يگفت: دور دوم سفرها نيهمچن او

 .ميسنج يآن را م يياجرا يها وهيو ش ميكن يم يبررس
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 ايدن يبزرگ نمك اچهيدر نيششم هياروم اچهيدر

كه به  هياروم اچهيكه دراست  يآب ستمياكوس نيبه حل مشكل ا دواريام زدهميدولت س  يحال در

 –) جهان hypersaline(شور ادهيز يدائم يها اچهيدر نياز بزرگتر يكيمعروف است،  زين »ايشوردر«

 است. -ايآب شورتر از آب در داراي

 5200 باًيبا مساحت تقر نيزم يرو يبزرگ نمك اچهيدر نيو ششم انهيخاورم اچهيدر نيبزرگتر

 نيو پنجم ستيب فيبود كه در رد يمتر 16و عمق  لومتريك 55رض ع لومتر،يك 140طول  لومترمربع،يك

آن  ليتراز آب آن افت كرد كه از جمله دال جيتدر از نظر مساحت قرار داشت اما به ايبزرگ دن اچهيدر

 اچه،يدر زياز منابع آب حوضه آبر هيرو ياستفاده ب اچه،يدر ياحداث بزرگراه رو ،يبه خشكسال توان يم

 اچهيدر نيا زيآبر يها حوضه يها رودخانه يو احداث سد رو رياخ يها باران در سالبارش كم برف و 

 اشاره كرد.
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 زيبارش ساالنه حوضه آبر زانيكامال مستقل از م هياروم اچهيتراز در يرفتار كاهش 1392تا  1374سال  از

در سال  زانيم نيو ا ديمتر رس 1274به  84متر و در سال  1278به  1374در سال  هيآن بوده است. تراز اروم

به  طي. شراداد يكاهش نشان م متر يسانت 40 1393متر اعالم شد كه نسبت به آبان سال  1270/04به  94

 هياروم اچهيدر يايستاد اح ريشد و دب يابراز نگران هياروم اچهيدر يرفت كه نسبت به نابود شيپ يا گونه

 به دنبال دارد.را  جانيآذربا ينابود اچهيدر نيگفت كه خشك شدن ا

كه  رسد يحال به نظر م نيشد. با ا تيتثب 2019تا  2015از سال  هياروم اچهيدر يپژوهش جياساس نتا بر

 يها در منطقه كم عمق جنوب كه در فصل اچهيحجم آب در شيافزا شتريشكننده است چراكه ب تيتثب

 دارند، پخش شده است. ياديز ريتبخ ليگرم پتانس

و مصوبات  اچهيدر نيا ياياقدامات ستاد اح يدر پ 99تا  93از سال  هياروم اچهيدر افت تراز آب راتييتغ

در حال  اچهيدر نيافت تراز آب ا زانيمتعدد، م ليبه گفته كارشناسان بنا به دال يول افتيدولت كاهش 

 .ميو شاهد كاهش تراز آب هست كند يم تيتبع 83سال  يحاضر از الگوها

 

 92در سال  هياروم اچهيدر يايستاد اح ليتشك

وقت سازمان حفاظت  سيير -كه ابتكار  گردد يباز م 79به سال  هياروم اچهيدر تينسبت به وضع ينگران

 اچهيدر يكه روند خشك رفت يگمان نم ديهشدار داد هرچند شا ينسبت به خشكسال - ستيز طيمح

 باشد. عيآنقدر سر هياروم

در دولت  »هياروم اچهيكارگروه نجات در« ليبه تشك 92سال در  هياروم اچهيدر تيدر باره وضع ها ينگران

 هياروم اچهيستاد در يو مجر ريدب تيشود و مسئول اياح هياروم اچهيساله در 10برنامه  كيمنجر شد تا در 

 واگذار شد. يكالنتر يسيبه ع زين

قرار  هياروم اچهيدر تيوضع تيخود را بر تثب تيتمركز فعال ييدر دو سال ابتدا هياروم اچهيدر ياياح ستاد
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آغاز فاز  جهيو توقف روند كاهش تراز آب و در نت هياروم اچهيدر تيخبر از تثب 95ماه  وريداد و در شهر

 را داد. يياياح

و امور مناطق سازمان حفاظت  ها ستگاهيها در دفتر ز معاون سابق امور تاالب - يميمسعود باقرزاده كر 

 يسانت 44 شياز افزا 95از مهر ماه  اچهيدر يايبه آغاز فاز دوم اح مقطع با اشاره نيدر ا -ستيز طيمح

 خبر داد. 94سال نسبت به مهرماه سال  نيدر مهر ماه ا هياروم اچهيتراز در

 
 يدولت دوازدهم برا يتومان از سو ارديليم 9000 كرد نهياز هز هياروم اچهيدر يايستاد اح 98در آبان  

 يايسال از برنامه و نقشه راه اح 1,5گفت:  يخبر داد. كالنتر هياروم اچهيدر ياياح يها پروژه ياجرا

 اچهيدر كياكولوژ يايحشاهد ا 1406تا  سال  يغرب جانيالبته مردم آذربا ميعقب هست هياروم اچهيدر

 خواهند بود. هياروم

گرفت و  در دستور كار قرار هياروم اچهيدر يايدر ياياح يتالش برا زدهم،يكار آمدن دولت س يرو با

 سيمعاون اول رئ -محمد مخبر  استي) به ر1400مهرماه  25شنبه ( هياروم اچهيجلسه كارگروه نجات در

بر موضوع  عالوه هياروم اچهيدر ياياح نكهيبر ا ديجلسه ضمن تاك نيبرگزار شد. مخبر در ا - يجمهور
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مرتبط دانست و  رانيا ياسالم ينظام جمهور تيثيمردم و اعتبار و ح شتيبه سالمت و مع ستيز طيمح

و مشكالت  ها بيتواند كشور را با آس يم اچهيدر نيخشك شدن ا يطيمح ستيگفت: اثرات مخرب ز

 مواجه كند. ياديز

از جمله  هياروم اچهيدر ياياح يتمام و سخت افزار مهين يها اقدامات و طرح ليبر اتمام و تكم نيهمچن او

سال  انيتا پا هياروم اچهيدر تيقدامات محقق كننده تثبو ا زيآبر يانتقال آب از حوضه ها يها طرح

 اچهيدر ياياح وصرا نسبت به انجام كامل تعهدات خود در خص يياجرا يها و دستگاه ديگذشته تاك

 مكلف كرد. هياروم

كرد  داريدر مجلس د يو غرب يشرق جانيآذربا يها استان ندگانيبا نما زين  1400مهر  29 يجمهور سيرئ

 ستيو آثار و تبعات ز هياروم اچهيدر تيدرباره وضع يغرب جانيآذربا ندگانيبه دغدغه نماو در پاسخ 

با شكل  يزود هب هياروم اچهيدر يايو كمبود آب در منطقه گفت: ستاد اح ياز خشكسال يناش يطيمح

ت الزم استان و دغدغه مندان كار را دنبال و اقداما رانيمد ندگان،يفعال خواهد شد تا با كمك نما ديجد

 را انجام دهد.

 يو بررس يكه جلسه هماهنگ يا گونه مطرح بوده است به هياروم اچهيدر يايموضوع اح زين يسال جار در

معاون  -محمد مخبر  استيبه ر 1401 بهشتيارد 27 يغرب جانياستان آذربا دار تياولو يطرح ها ياجرا

درخصوص  مهورج سيرئ داتيلبات و تاكجلسه با اشاره به مطا نيبرگزار و در ا - يجمهور سيياول ر

 شود. ياتيعمل تر عيهرچه سر اچهيدر نيا يايمرتبط با اح يها مقرر شد تا طرح هياروم اچهيدر ياياح

با  ،يغرب جانيآذربا يبا نخبگان، اقشار مردم و خانواده شهدا داريدر د 1401 بهشتيارد 30 يجمهور سيرئ

فقط مختص  هياروم اچهيكرد: موضوع در حياست ، تصر هياروم اچهيدرمسئله خاص استان مسئله  نكهياشاره به ا

 يمنطقه و كشور است. برا يبرا ياتيگذار ، مهم و ح ريتاث ستمياكوس كي اچهيدر نيبلكه ا ستين هياروم

 ها به سرانجام برسد. گام نيا ميكن يكه تالش م دهيبرداشته شده اما به سرانجام نرس يها گام هياروم اچهيدر
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 ياياز روند اح ييصورت هوا به 1401ماه  بهشتيبه مهاباد در ارد هيسفر از اروم ريدر مس نيهمچن او

 اچهيدر نيا يايدر روند اح عيتسر يو دستورات الزم را برا ديو اقدامات انجام شده بازد هياروم اچهيدر

 صادر كرد.

 يخارج استيو س يمل تيامن ونيسيكم سيو رئ هياروم ندهينما -زاده  جالل ديكه به گفته وح يطيشرا در

 1294نسبت به زمان مشابه در سال گذشته  هياروم اچهيدر يسطح عرصه آب - ياسالم يمجلس شورا

متر مكعب  ارديليم 15,5از  هياروم اچهيدر يكيتراز اكولوژ نيكرده است همچن دايمربع كاهش پ لومتريك
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 است. افتهيمترمكعب كاهش  ارديليم 2,4به 

) در رماهيت 21شنبه( سه يدر جلسه علن - ياسالم يمجلس شورا سيرئ - بافيمحمدباقر قال هرمايت 21

و  قيتحق يتقاضا بيبر تصو يمبن يعيآب و منابع طب ،يكشاورز ونيسيبه گزارش كم يدگيرس انيجر

مجلس به  ندگانيتقاضا توسط نما نيا بيپس از تصو ه،ياروم اچهيدر يايتفحص از عملكرد ستاد اح

توجه نشود و  اچهيدر نيا ياياشاره كرد كه اگر به اح يبه عنوان موضوع مهم و مل هياروم اچهيدر تياهم

 رينفر را تحت تاث ونيليم نياز آن چند يناش يطيمح ستياثرات ز رديصورت نگ يشيدرباره آن چاره اند

 .دهد يسالمت و بهداشت قرار م ،يمسائل اقتصاد

و  يستيز طيو مح ياقتصاد يها تيرفتن آن ظرف نياست و از ب كيراتژكامالً است يا نقطه هياروم اچهيدر

را در  ستيو ممكن است ز ستيكند كه قابل جبران ن يم ليتبد يمنف يليكشور را به پتانس يكشاورز

 قرار دهد. ريما تحت تاث نياز سرزم ييبخش ها

اعالم  هياروم اچهيدر ياياح نهيبرنامه هفتم توسعه در زم بيتصو نديبا دولت در فرا يهمكار يبرا او

 .ميدر آن منطقه مهم كشور نشو يطيمح ستيفاجعه ز كيكرد تا دچار  يآمادگ

 -محمدباقر هنربر   برگزار و به گفته هياروم اچهيدر ياياح يا منطقه يشورا  جلسه رماهيت 21 نيهمچن

مسئول  يها هجلسه عملكرد دستگا نيدر ا -يشرق جانيآذربا يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 است.  شده يبررس 1400سال  ياز ابتدا هياروم اچهيدر ياياح يها طرح يدرخصوص اجرا

منطقه شمال غرب  يبرا يضرورت راهبرد كيرا  هياروم اچهيدر ياياح زدهم،يكرد: دولت س ديتاك او

 م برساند.هدف برداشته شده را به سرانجا نيتحقق ا يكه برا ييها و قصد دارد تا گام داند يكشور م

آن  يطيمح ستيچراكه آثار ز رديدوباره بگ يجان هياروم اچهيدر زدهميتا با اقدامات دولت س رود يم ديام

كل  يبلكه برا يجوامع محل يمنطقه نه تنها برا يستيتا حفظ تنوع ز ينمك يها از  طوفان يريشگيمانند پ

 سناي: امنبع است. تياهم زيكشور حا
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خبرگزاري فارس مورخ  – در آمريكا» ميد«ديد درياچه تصاوير ناسا از خشكسالي ش

31/04/1401 

 
ر ناسا تصاوير جديدي را از درياچه ميد در آمريكا منتشر كرده كه با مقايسه اين تصوير با عكسي كه د

نشان داده شده  2022گرفته شده، خشكسالي شديد و كاهش سطح آب اين درياچه در سال  2000سال 

 .است

 
 

اي كه توسط ناسا منتشر شده تغييرات  ي فارس، تصاوير ماهوارهالملل خبرگزار به گزارش گروه بين

دهد و در حالي كه سطح آب اين  نشان مي 2022و  2000هاي  بين سال» ميد«چشمگيري را در درياچه 

هاي جنوب غرب آمريكا با  سال گذشته رسيده، بخش 85ترين ميزان خود در بيش از  درياچه به پايين

 .ندا خشكسالي سختي مواجه شده

دهد كه بزرگترين مخزن ذخيره آب در آمريكا چگونه  اي كه توسط ناسا گرفته شده، نشان مي تصاوير ماهواره

سال به شدت كاهش يافته است. اين تصاوير سطح آب اين درياچه كه بين دو ايالت نوادا و آريزونا  22طي 
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 .كند مقايسه مي 2000جوالي را با سطح آب با ششم  2022هاي سوم جوالي  قرار گرفته را در تاريخ

هايي از سواحل اين درياچه، زماني كه ظرفيت آن پر بوده، زير آب قرار  دهد بخش تصاوير جديد نشان مي

داشته در حال حاضر قابل رؤيت است. بر اساس گزارش منابع رسمي آمريكا، اين درياچه در حال حاضر 

 .درصد ظرفيت كامل خود آب دارد 27تنها 

 
 2000تصوير گرفته شده توسط ناسا از درياچه ميد در سال 

 
 2022تصوير گرفته شده توسط ناسا از درياچه ميد در سال 
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ميليون  35متر رسيده و بيش از  370زماني كه اين درياچه مملو از آب باشد، سطح آب آن به بيش از  

ب اين درياچه به حداكثر متر مكعب ذخيره آب داشته است. بر اساس گزارش ناسا، آخرين باري كه آ

 .بوده است 1999و  1983ميزان دخيره خود رسيده در تابستان 

متر رسيده است. اين در حالي است كه اين درياچه آب مورد نياز  317سطح كنوني آب اين درياچه به 

ات آب و اخير كه ناشي از تغيير» اَبر خشكسالي«كند اما  ميليون آمريكايي در هفت ايالت را تامين مي 40

رسانده و تامين آب اين  1937هوايي بوده حجم آب اين درياچه را به پايين ترين سطح خود از سال 

 .ها را با چالش مواجه كرده است ايالت

در اوايل تابستان، در پي پايين آمدن سطح آب اين درياچه، بقاياي اسكلت دو انسان در اين درياچه 

هاي فراموش شده و به گل نشسته  يشمار و قبرستاني از قايقهاي خشك كشده ب كشف شد. همچنين ماهي

 .نيز در اين درياچه پديدار شد
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