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 ملی آب روز اسفند،   13

 

ارزششذاار   همایش بزرگداششت روز می  آب با ششرار   ششمشمین

و با توجه به ششرار روز جاای   «  توسشره اایدار، منفرت همذای آب، 

، ارزشششذاار  آب UN-Waterکه از طرف   2021آب در سششا   

(valuing waterیامذاار  ششده اسشت، روز ) اسشفند    1۳ششنهه  سشه

در اتاق  بصششورم مزاز   ها و روز می  آب مصششادف با یوروز آب ۹۹

 .ایران برگزار شد

یرخایه دائم  همایش بزرگداششت روز می  آب، مسشت ر در مرکز  دب 

می  مطالرام راههرد  کمشاورز  و آب اتاق ایران امسشا  ییز طه  

  1۳ر ها  قهل اقدام به برگزار  همایش روز می  آب دسشنت سشا 

در این همایش با هدف   .کردها  اسشششفندماه، مصشششادف با یوروز آب

بزرگداشششت روز می  آب در ائششائ  اششمیمایه، دلسششوزایه به ارائه  

ها  مختیف یسشهت به ارزیاب  اقدامام ایزام ششده  یظرها و دیدگاه

 .شدزیست کمور ارداخته  در زمینه مدیریت آب و محیط

ترین اهشداف و دسشششتشاوردهشا  همشایش ششششنشاسشششای   از جمیشه ما 

ها در راسشششتا  ارت اد مدیریت مناب   وآور ها، ابتکارام و ی خالقیت

هشا  خشدمتذزار آب و ت ویشت  آب، قشدردای  از ایمشششذشامشان و  اره

 .اایر بودن را  بحران آب استروحیه امید یسهت به امکان
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 ادامه سرمقاله: 
ها  اثرگاار و اثراایر حوزه آب در کنار ارهیختذان داخی  و خارج  گیر  از یظرام مفید و سازیده کییه گروهسا  گاشته باره  انجر  د

ها  آب یا به عهارت  خدمتذزاران به ترین ارکان این همایش ت دیر از  ارههمواره در دستور کار دبیرخایه همایش بود و از جمیه ما 

ااراد  از جمیه خهرگان، دایمذاهیان، کماورزان، انرتذران، خیرین، بایوان و حت  دایمزویان و دایش آموزان که آب کمور بوده است.  

 .دایند و هر یک به سا  خود در راه حفظ این مایه حیات  متراد و کوشا هستندورایه از آب م راه یزام کمور را در استفاده باره

 پیشینه جشن آب

گراتند و آن موقر  بود که ها« جمن م اسفند کنوی ( را به یام  ایاار و میاه جار  یا یوروز آب 1۳سپندارمث ) 1۹ایراییان باستان روز 

ها و برگزار  مراس  و ها به براای  جمن برا  آب شد. آنکردید و ائا عطراامان م ها شکواه م شد و گلها جار  م آب در رودخایه

 ها قنام ٔ  کردید، دیوارهارداختند. رودها و یارها را الیروب  کرده و از آلودگ  ااک م امیداشت آب م ایزام آداب سنت  و ماهه  در گر

 ااشیدید م   گل  و  گالب  و  عطر  بود،  مربوط  آب  با  آیچه  و  قنام  دیوار  و  در  بر  و  کنارش،  بر  ییز  و  روان  آب  در  و   کردیدم   مرمت  را  ایهارهاآب  و

 سا   برا   ترتیب،  بدین  و  بناند  ارج  را  اشکننده  جار   و  بدارید  بزرگ  را  بسترش  در  حیامرت  یمادین، جریان یااتن دوباره  او  به  تا

 .کنند آرزو وکار،کسب و  زیدگ   در برکت و سهز خرمن  و محصو   ار بوستای  و گوارا  آب  رو،  ایشِ

اروردین(    2مارس )  22شود مصادف با  ایزام م  UN-Water هرساله توسط یاادگاار  و اعالم جاای  آن  از طرا  روز جاای  آب که یام

شود.  ها و حفظ سالمت اکوسیست  کره زمین برگزار م اهمیت حیات  آب برا  تأمین امنیت حیام ایسان ساز  در رابطه با با هدف آگاه

 . اردازدم  منه  حیات اهمیت باال  شیوه استفاده از این به  "ارزشذاار  آب"با موضوع  2021سا  

آب،  ارهه  روز می   بزرگداشت  برگزار  شممین همایش  با  راههرد  زمان  از سو  مرکز می  مطالرام  آب  اثرگاار در حوزه  ها  

 .کماورز  و آب اتاق ایران مررا  شدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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متر مکعب رسیده است  1200هزار به   5گذشته از سال  54سرانه آب کشور در طول    

اظاار داشت: یهاید هر سا  را با سا  قهل آن م ایسه کرد؛  ون کمور    مراون وزیر ییرو در امور آب و آبفا ،  "زاده خامس قاس  ت  "

بار یمودارها هر سه  اار سا  یکسا  گاشته با توجه به    50هستی  که در منط ه خمک و ییمه خمک قرار داری  که در این منط ه در  

 .سا ، اخیرا خمکسال  داشتی  10سا  و حت   8، 7تر سال  و ییمه ترسال  و در طو  
دراد کاهش باریدگ  یسهت به اارسا  داری  که در ی اط مختیف این    40و  اازود: امسا   

دراد کاهش    2۹ها  یرما  است. یسهت به یرما   رق  متفاوم است. م ایسه اای  با سا 

باریدگ  داری  و الهته در برخ  ی اط مایند سیستان و بیو ستان ااال باریدگ  یداشتی  و  

دراد از میایذین ع ب است و یسهت به یرما  ا ط سه،  اار   77میزان باریدگ  این استان 

شود و این را باید در یظر داشت و  مین یم أ همه آب شرب ما از سدها ت   .داستان جیو هستن

توان گفت که ممکل آب در  اگر تمام سدها مایند  ند سا  گاشته ار باشد باز ه  یم   حت 

دراد از سدها    70ها و  دراد آب از  اه  ۳0شود ک  ه  ییست. مایند شار تاران،  آیچه از سدها تامین م د.  برخ  ی اط وجود یدار

شود و در است که آب شرب بیمتر  به دلیل مصرف باال تامین م   ا  گویهو  گفت: اکنون اوضاع به  .شودتامین م   انزذایه این استان

ها  تابستایه و بااره آب تامین کنی  که در  طرف دیذر همدار، کماورزان قرار دارید. ممکن است وقت  که آب وجود دارد، برا  کمت

توایی  این آب را تامین کنی  و باید  طهیرتا یم  ها  اافاان و خوزستان این کار را ایزام دادی ، اما امسا یک  دو سا  گاشته در استان 

   .ها ییز محدود شودریز  و کمتها بریامهدر استان
ها  خراسان شمال  و جنوب ، هرمزگان و سیستان و بیو ستان وضریت خوب  استان ما ت ریها وضریت خوب  یدارید. استان  15و  اازود:  

ها مایند تاران، الهرز، قزوین، آذربایزان شرق  و اردبیل حت  یسهت به اارسا  و درازمدم  نها  قهل یدارید ول  برخ  استایسهت به دوره

عنوان یمویه یک ا  است که بهمسئیه هواشناس ، مسئیه   .دامید است در باران ها  بااره وض  باتر شو  در وضریت باتر  قرار دارید. 

آماده شده بودی  برا  یک سا  خمکسال  دیذر که   ۹7د. همایند سیالب سا   ااتها اتفاق م بین دراد ایش  70روز حدود    10هفته تا  

ها  جد  آن اظاار داشت: و  در خصوص مدیریت مناب  آب و  الش د.بین  یهوها اتفاق ااتاد که ت ریها در درازمدم قابل ایشسیالب 

ور  و الذو  کمت ورز ، این است که مسئیه بارهدراد  آب در بخش کما  ۹0مامترین کار  که باید ایزام دهی  با توجه به مصرف 

 .هزار  اه غیر مزاز در کمور وجود دارد. این یک موضوع و مصرف آب موضوع  دیذر است ۳20گفت: و     .را تمام کنی
، اما  متر مکرب رسیده است  1200هزار متر مکرب بود و اکنون به    5سرایه آب کمور    1۳45زاده خامس  یادآور  کرد: در سا   ت  

 .میییون یفر رسیده است   80میییون یفر بود که اکنون به    25دراد اازایش یااته است. در آن زمان جمریت    25اراض  زیر کمت ما  
متر مکرب برسد به مرنا    1000شود و اگر به  و  اظاار داشت: بر اساس ترریف استایدارها  جاای ، به این وضریت تنش گفته م 

 .ور  اازایش یابدمت کرده و الذو  کمت برا  کماورزان ترریف، ترویج و بارهبحران است. الزم است ه

 ادامه خبر  لینک خهر 
 سرایه آب کمور  موضوع  

 شهکه خهر  آب ایران  منه  

 2۳/12/1۳۹۹ تاریخ خهر 

 بازگشت به فهرست 
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ل میلیارد تن خاک در سا 2فرسایش حدود   
میییارد   2ها، مرات  و آبخیزدار  کمور از ارسایش ساالیه حدود مدیرکل داتر آبخیزدار  و حفاظت خاک سازمان جنذل، هوشنگ جز 

شود این میییارد تن ارسایش خاک ایزاد م   1۶.4طور متوسط ساالیه  بهتن خاک در کمور خهر داد و اظاارکرد: بر اثر دو عامل آب و باد 

به که  حالیست  کموردر  اقیی   در  متوسط  و    طور  خمک   (

کمد تا یک سایتیمتر سا  طو  م  1000تا  700ما  بیابای ( 

 خاک تمکیل شود.

و حفاظت خاک سازمان جنذل آبخیزدار   داتر  ها،  مدیرکل 

اشاره به تغییر اوشش گیاه  در    مرات  و آبخیزدار  کمور با

میییون هکتار زمین ارسایش بحرای     20کمور گفت: در کمور  

داری  که در کنار آن تزایزام انرت ، جاده و کماورز  قرار 

دارد. ارسایش خاک، سیل و ارو یمست زمین، سه مخاطره  

 جد  کمور است. 

و  با بیان اینکه مناط  ارسایش باد  به سه دسته ت سی  

مناط  حساس و با اهمیت در مناط  گرم و خمک و بیابای  به توجه بیمتر  ییاز دارد. برا  جیوگیر  از ارسایش خاک  شود، اازود:  م 

 باترین کار حفظ اوشش گیاه  و آبخیزدار  است.

میییون هکتار    17ت  و  میییون هکتار مر  84جز  درباره راهکارها  م ابیه با ارسایش و را  عوامل و تثهیت اراض  کمور اظاارکرد:  

 ها  خاک از بین راتن اوشش گیاه  خاک است. ها  کمور باید حفظ شود. اولین ضربه در ایزاد ارسایش و لغزش جنذل

ها، مرات  و آبخیزدار  درباره رابطه بین آب و خاک گفت: باترین راه برا  حفظ مدیرکل داتر آبخیزدار  و حفاظت خاک سازمان جنذل

 باترین منه  طهیر  حفظ آب و استفاده طهیر  از آن یذادار  در د  خاک است. آب،  خاک« است.

یابد. آبخیزدار  برا  کمور یک ضرورم است. شود و کماورز  روی  م و  اازود: با ایزاد اوشش گیاه ، آب در اراض  شیهدار حفظ م  

یزدار  کمک بسیار مناسه  برا  یذادار  اوشش گیاه   ها  آبختکنیک  میییون تومان هزینه دارد.  1.5آبخیزدار  هر هکتار زمین  

هزار میییارد   12شود. برا  ساخت یک سد در کمور حدود  است. در کمور ما به تامین اوشش گیاه  و آبخیزدار  توجه  ندای  یم 

کییومتر   2دارد )متوسط هر  هزار حی ه  اه در کمور وجود    800شود. حدود  تومان برابر با هفت سا  هزینه آبخیزدار  کمور هزینه م 

ب زیر زمین  و  آها   ها تادید  برا  سفرههزار حی ه غیرمزاز است. این  اه  ۳20هزار حی ه  اه مزاز و حدود   470مرب  یک  اه( که  

 شود.ارویمست زمین محسوب م 

 

 ادامه خبر  لینک خهر 
 ارسایش خاک  موضوع  

 خهرگزار  دایمزویان ایران )ایسنا( منه  

 10/12/1۳۹۹ تاریخ خهر 

 بازگشت به فهرست 
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 سه میلیون دالر برای احیای سه تاالب ایران در نظر گرفته شد

زیست کمور با اشاره به تواا  ایران و ژاان برا  یزام سه تاالب کمور گفت: سه سازمان حفاظت محیطزیست دریای   مراون محیط

 .ها  بختذان اارس، شادگان خوزستان و دریا ه ارومیه در قالب این تواا  در یظر گراته شدمیییون دالر برا  احیا  تاالب

احیا  دری  در   اظاار یمود:زاده  احمدرضا الهیزان ابَرها ه ها و تاالبا هزمینه  اجراست و    اکنون  ارومیه در حا   اروژه یزام دریا ه 

سا   م   بین ایش تا  ارومیه  دریا ه  باز    140۶شود  خود  اکولوژیک   وضریت  یزام به  برا   ممابه  اقدام   است  ییاز  همچنین  گردد؛ 

 ها  اارس اورم گیرد.تاالب

گاشته در م وله مدیریت آب در و  با اشاره به اینکه ط   ند دهه  

ای ، ابراز داشت: بیمترین حز  آب اارس با ممکالت  حاد مواجه بوده

آب  و کسر  مخزن  استفاده شده  زمای  کوتاه   بازه  در  تزدیداایر 

 بار است.زیرزمین  در استان اارس ااجره

ییمه  و  ایران خمک  اقیی   اازود:  و محدودهو   است  که خمک  های  

با یا  تمکیل رطوبت  را  ایران  مساحت  دراد  انج  از  کمتر  دارد  رش 

 دهد از همین رو باید اکوسیست  ایران را شکننده دایست.م 

زیست ادامه داد:  مراون محیط زیست دریای  سازمان حفااظت محیط

آب زیرزمین     میییارد متر مکرب کسر  تزمر  مخازن  10اارس با  

سا  زمان  20آب زیرزمین  اراه جوی  شود با احتساب بارش به متر مکرب در مصرف  میییون 500مواجه است؛ یرن  حت  اگر سال   

ها  ها  آب زیرزمین  رخ یدهد و شاهد شورشدن آب ها و سفرهبرا  بازگمت به تراد  ییازمندی ؛ آن ه  دراورت  که ارویمست دشت

 زیرزمین  یهاشی .

میییارد متر مکرب است؛ اما ح ابه   21در اارس گردش آب    عنوان کرد: زیست    مراون محیط زیست دریای  سازمان حفااظت محیط

میییون متر مکرب بوده؛ این در حال  است که    800زیست حت  در مطالرام اخیر که در سازگار  با ک  آب  تدوین شده است،  محیط

 ها یادیده گراته شده است. ریز  بریامه میییون مترمکرب در 700حداقل ییاز آب  حدود یک و یی  میییارد متر مکرب است و بیش از  

ها  زیست ، دولت در دو و  با بیان اینکه در م یاس می  با شرایط ممابا  مواجای ، گفت: به دلیل بروز ادمام جهران یااایر به عراه

ها، حفاظت از تاالب  ها تصویب قوایین  همچون حفاظت ازها  مام  برداشته است که حاال آنم وله ااالح و استحکام قوایین گام

ها را وقوع ادیده گرد و غهار دایست و بیان شدن تاالباو یک  از ایامدها  خمک  بایان بوده است.خاک، هوا  ااک و حمایت از محیط

ها  آب زیرزمین ، کاهش رطوبت خاک و اازایش گرد و غهار  ها  زیرزمین  و سطح  که باعث خمک  سفرهرویه آبکرد: برداشت ب 

 ها  کمور را تخت تاثیر گرد و غهار قرار داده است.میییون هکتار از عراه  ۳2است  شده

 

 ادامه خبر  لینک خهر 
 ها تاالب موضوع  

 خهرگزار  جماور  اسالم  )ایریا( منه  

 12/12/1۳۹۹ تاریخ خهر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.irna.ir/news/84248375/%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 محیطی خزرهای زیست انتشار اولین نقشه هوشمند ژئوشیمی رسوبی و آالینده 

مردی  از ایتمار یخستین ی مه هوشمند ژئوشیم  رسوب  شناس  و اکتمااامشناس  دریای  سازمان زمینها  زمینمدیرکل داتر بررس 

هزارم به همت کارشناسان  انزاهمحیط  سواحل و مناط  دریای  خزر خهر داد و گفت: این ی مه در م یاس یکزیستها   و آالینده

 .شناس  دریای  تاران و مراکز کاسپین باختر  و خاور  منتمر شده استداتر زمین

ژئوشیم     ی مه هوشمند  اولین  تایه  به  اشاره  با  ادرام  زمای   مسرود  دکتر 

آالینده و  اازود:  رسوب   خزر،  دریا   مناط   و  سواحل  محیط   زیست  ها  

محیط  در برگیریده اطالعام  ها  زیستها  ژئوشیم  رسوب  و آالیندهی مه 

احی  و ک   کامل از شرایط ژئوشیمیای  و میزان آالیندگ  عناار از مناط  س

که است  دریای    سطح    رسوبام  از  منظ   شهکه  یک  در  بردار یمویه  عم  

ها   ها و زمینها  آب و مسیل رودخایهبندها، کایا ها، آبتاالب  دریا،  بستر

 .گیردکماورز  ایزام م 

  ها آالینده  و   ژئوشیم   ها ی مه  تایه  از  یخست  ااز  در و  خاطریمان کرد:

  داتر   ممارکت  با  خزر  دریا   عم   ک   مناط   و  سواحل  طو   محیط   زیست

 .ها  گیالن، مازیدران و گیستان در حا  ایزام استر  و خاور  این سازمان در سواحل استانباخت کاسپین ها  مدیریت

ی مه آستایه، رشت،    7از تواب  استان گیالن تایه شد و قرار است    "لسکوکالیه "ادرام ادامه داد: یخستین ی مه مربوط به منط ه  زمای 

 .تایه شده و به مرحیه ایتمار برسند 1400کییه تا اایان سا  بابل، جویهار، محمود آباد، بندر ترکمن و شاه

هزارم انزاهی مه یک  25که ترداد  مردی  کمور با بیان اینشناس  و اکتمااامشناس  دریای  سازمان زمینها  زمینمدیرکل داتر بررس 

من و  سواحل  م طو   اوشش  را  خزر  دریا   عم   ک   زمین اط   سازمان  کارشناسان  همت  با  است  قرار  شد:  یادآور  و دهد،  شناس  

ریزان و ها  استایدارد، در خدمت بریامهشکل یکپار ه و منسز  در قالب  این ترداد ی مه به  1401اایان سا   تا  مردی  کمور  اکتمااام

ها و بخش خصوا  و عموم ها  دولت ، دایمذاهرا  سطوح مختیف کاربران اع  از ارگانرسای  بمسئوالن قرار گراته و امکان خدمت

 .مردم در این بستر اراه  شود

زاد را از اهداف تایه زاد و زمین ها  ایسانها، شناسای  آلودگ ها و رودخایهو  ضمن اشاره به لزوم اایش، حفظ و ایایت از دریاها، تاالب

ها  خصوص در اانهها  مرتهط با عیوم دریا  ه از یظر ان  و لزستیک  بهتر سازمانگفت: همکار  منسز این ی مه عنوان کرد و  

 .ها داشته باشدتواید کمک قابل توجا  در تایه این ی مهدریای  م 

 
 

 ادامه خبر  لینک خهر 
 بردار  ی مه موضوع  

 خهرگزار  داشنزویان ایران )ایسنا(  منه  

 18/12/1۳۹۹ خهر تاریخ 

 بازگشت به فهرست 
 

 
 

https://www.isna.ir/news/99121813366/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
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 یترین اخبار کوتاه داخل مهم
 (1399اسفند   2)  میلیون مترمکعب آب شرب و صنعت از دریای عمان  126اختصاص بیش از  

ها عنوان کرد و اازود: در بخش  آب  در اسشششتشان کرمان را اسشششتفاده از آب دریاها  جهران ک یک  از راه کرمان ا مدیرعامل آب منط شه

اشنرت با توجه به یزدیک بودن دریاها به اسشتان کرمان تخصشیب آب از دریا  خییج اارس به ایزام رسشیده اسشت و در این راسشتا سشه 

اید. و  یادآور ششد سشا  کرمان از گار، مس سشر مشمه و  ادرمیو بصشورم کنسشرسشیون این اروژه را اجرا کردهلششرکت اشنرت  بزرگ گ

میییون مترمکرب به ششرکت مس راسشنزان   ۳0میییون مترمکرب به ششرکت گل گار و  40میییون مترمکرب اسشت که  70این اروژه  

 .است  شده  داده اختصاص هرمزگان  و  کرمان ها  استان به مترمکرب میییون 10  اختصاص دارد و در بخش شرب ییز

 (3991اسفند   6)  درصد سد زاینده رود خالی است  86

رود این مخزن میییون مترمکرب آب امشت سشد زاینده 200ا  ااشفاان گفت: ه  اکنون  مراون حفاظت و باره بردار  ششرکت آب منط ه

ترین مناب  تامین آب رود به عنوان یک  از ااشی میزان کنوی  سشد زاینده .کننده آب آششامیدی  بیش از انج میییون یفر وجود داردتامین  

میییون متر  2۹8.7اارسشا  در  نین روزهای    .میییون متر مکرب کسشر  ذخیره دارد ۹8.7مناط  مرکز  ایران یسشهت به سشا  قهل  

دراشد در م ایسشه با سشا  قهل کمتر ششده اسشت تصشری  کرد: به یسشهت   ۳2.۹با بیان اینکه ذخیره امسشا   سشاسشای  .مکرب ذخیره داششتی 

ا  ااشفاان با  مراون حفاظت و باره بردار  ششرکت آب منط ه  .روبه رو هسشتی   ۶5.5سشاله( ییز با کاهش   44متوسشط بیند مدم)دوره  

متر بود، خاطریمشان کرد: م دار  میی  570ها  زاینده رود کنون در سشر مشمه( تا۹۹اششاره به اینکه م دار باریدگ  سشا  آب  جار )مار 

 د.متر بومیی   8۶2ها  متوسط بیند مدم در این بازه زمای   بارش

 (1399اسفند   9)  سانتی متر سطح سفره های آب زیرزمینی استان لرستان 10کاهش ساالنه حدود  

متر سط   2بطور متوسط حدود  ۹8-۹۹ سا  آب  به منتا  گاشته،  سا  20 از  اظاار داشت: ا  لرستان،شرکت آب منط همدیر عامل 

 آبرات   ها آبخوان میییون مترمکرب در    4سایت  متر با حزم  حدود    10میییون مترمکرب و ساالیه    ۹0آب زیرزمین  با حزم  مراد   

  و حزم   متر   1۶بیمترین کاهش سط  و حز  مناب  آب زیرزمین  مربوط به محدوده مطالرات  کوهدشت با اات حدود  . ای داشته  اات

میزان مصارف آب سطح  در   .باشدمیییون مترمکرب م   28متر و حز     8میییون مترمکرب و روممکان با کاهش حدود    88مراد   

میییون   ۶۶4میییون متر مکرب است در حالیکه این میزان از مناب  آب زیرزمین     550.۶ها  شرب، انرت، ائا  سهز و کماورز   بخش

میییارد   1.214آمار بردار  دوره دوم مزموع مصارف آب زیرزمین  و سطح  در دو حوضه کرخه و کارون    براساس.  باشد مترمکرب م  

 . شودمیییارد متر مکرب آن در بخش کماورز  مصرف م   1.0۳4متر مکرب است که حدود 

 (1399اسفند  21)  شودفارس در منابع آب زیرزمینی به فاجعه نزدیک می

زیست دریای  سازمان حفاظت محیط زیست به تمری  عدد کسر  آب مخزن زیرزمین  ارداخت و به اورم تزمر  به   مراون محیط

میییارد مترمکره  کسر  تزمر  مخازن آب زیرزمین  در اارس مواجه هستی  که در   10این عدد در اارس اشاره و بیان کرد: با عدد  

ا  آبه میییارد متر مکره  داری  اما ح   21زاده ادامه داد: در اارس یک گردش آب ت ریها  الهیزان  .واق  در حا  یزدیک  به یک ااجره است

میییون مترمکره  است در حال     800آب  ممخب شده، رق    که برا  محیط زیست حت  در مطالرام اخیر  که در سازگار  با ک

. و  میییون متر مکرب آب است  1.5ها حدود  مناسب رودخایه و تاالب  یسهتا  اایدار   برا   آب   ییاز  کف   که  دهدم   یمان  مطالرام که

 اازایش  و   خاک رطوبت کاهش آب، ها سفره راتن اایین  موجب ییز سطح  و  زیرزمین   ها آب از رویهب  برداشت :کرد بیان همچنین

 .است شده غهار  و گرد  ادیده

 

 

http://wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/50284/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-126-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.instagram.com/p/CLqijIOprUx/?utm_source=ig_web_copy_link
http://wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/50432/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-10-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99121209080/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99121209080/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99121209080/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 (1399اسفند   13)  درصد چاه های استان سمنان مجهز به کنتور هوشمند است  90

شود تا سمنان ها  آب استان سمنان دیها  م کنتور  اهدراد    100ابراز داشت: هوشمندساز     ا  سمنان،شرکت آب منط ه  مدیر عامل

اایش و بررس  میزان مصرف آب و کنتر    ها  آب در کمور مررا  شود.دراد  کنتور  اه100به عنوان اولین استان در هوشمندساز   

دراد کنتور   100هوشمند ساز   ور  آب در محل اداره بدون ییاز به حئور ایزیک  به محل یصب کنتور از جمیه مزایا   ا  بارهلحظه 

آب ، ادامه داد: تزایز و و  با اشاره به تصویب سند سازگار  با ک  آب  استان سمنان در کارگروه می  سازگار  با ک  ها  آب است. اه

استان   ها در سند سازگار  با ک  آب ها  آب از جمیه راهکارها  موثر در مدیریت مصرف آب است که این طرح هوشمندساز   اه

 مترمکرب   میییارد  ۳.2  و  زیرزمین   ها آب   کسر   مکرب  متر  میییون  1۳۳  ساالیه  سمنان  و  اازود: استان  شود.سمنان با جدیت دیها  م 

هداذاار  و آغاز   1405میییون مترمکره  آب در سند سازگار  با ک  آب  استان تا سا     178جوی   اراه  و  دارد  ایهاشته  مخزن  کسر 

 شد. 

 (1399اسفند   41)   کننده منابع آبی کرمانشاه وضعیت نگران

ه ا ط مدیرعامل شرکت آب و ااضالب استان کرمایماه با بیان اینکه سا  سخت  را از یظر مناب  آب  در ایش داری ، اضااه کرد: امسا  ی

ها  رگهار ، وضریت مناب  آب  استان خوب ها و وقوع بارشای ، بیکه به دلیل تغییرام رخ داده در الذو  بارشها را داشتهکاهش باریدگ 

آسا هیچ ی م  در ت ویت این ها  رگهار  و سیلشود که بارشدراد آب کمور از مناب  زیرزمین  تامین م  70و  اضااه کرد: . ییست

متر  به   25ها در عم   ها  استان  اهو  با اشاره به وضریت یامطیوب مناب  آب  استان، گفت: زمای  در برئ  از دشت.  مناب  یدارید 

کاکاوید در ادامه با بیان  .  متر رسیده که این وضریت خیی  یذران کننده است  400و حت     ۳00رسیدید، اما االن این سط  به  آب م 

  40کنی ، به وضریت ارم آب ه  اشاره کرد و گفت: در شار کرمایماه حدود  یایذین سرایه مصرف جاای  آب مصرف م برابر م  1.5اینکه  

 .دراد ِارم آب داری  که این اعداد خیی  یذران کننده است

 (1399اسفند   41)  متر در سال استسانتی  24نرخ فرونشست در اسدآباد  

 24بردار  منط ه غرب کمور با اشاره به ادیده ارویمست در استان همدان، گفت: یرخ ارویمست شارستان اسدآباد  کل ی مهادارهرئیس  

 ها  آب  رویهب   برداشت  تأثیر  تحت   شدم  به  اسدآباد  شارستان  آباد   جنت  روستا :  کرد  اظاارمیرزا  احمد رایر .  سایت  متر در سا  است

متر در سا  ارویمست سایت   24کنذاور    سمت  به  دشت   اسدآباد  شارستان  در  اینکه  بیان  با. و   دارد  قرار  مستاروی  ادیده   و  زیرزمین 

ها و میرزا با تأکید بر اینکه شناسای  محدودهرایر   .متر در سا  استسایت   7دارد، تصری  کرد: در شارستان مالیر یرخ ارویمست  

بسزای  در مدیریت این ادیده خواهد داشت، یادآور شد: مطالرام آبخیزدار ، تغایه مصنوع  و جیوگیر  الذو  ارویمست و یرخ آن ی ش  

 . ها  زیرزمین  در کنتر  ارویمست زمین ضرورم دارداز اُات آب

 (1399اسفند   16)  ازی در حوضه دریاچه ارومیهسفشار برخی نمایندگان برای سد

 ه ارومیه دریا  ضهمدیر داتر بریامه ریز  و تیفی  ستاد احیا  دریا ه ارومیه یسهت به امار برخ  از یمایندگان برا  سدساز  در حو

ها  برخ   مسرود تزریم  گفت: احهتد.  تواید دوباره مسیر دریا ه را به سمت خمک شدن هموار کنهمدار داد و گفت: سدساز  م 

ها  سدساز  در اطراف دریا ه ارومیه، بسیار  را یسهت به خمک  آن یذران کرده است، سدهای  که یمایندگان یسهت به شروع اروژه

 .جان شوید و مسیر آن را از سمت احیا به یابود  تغییر دهندتوایند سد راه آب ورود  به این دریا ه ییمه ناسان م به گفته برخ  کارش

محیط  دریا ه ارومیه، عامل توجا  به ییاز زیسترویه از مناب  آب حوضه آبریز دریا ه ارومیه و ب ادامه داد: استفاده ازاینده و ب   و 

 . بوده و تح   احیا  اایدار دریا ه ارومیه در گرو مدیریت برداشت از مناب  آب تزدیداایر حوضه استاای  بروز بحران 

 

 

http://wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/50554/90-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99121410616/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99121410616/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99121410616/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99121410500/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99121611610/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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 (1399اسفند   20) های نامتعارف در استان سمنانتوسعه زراعت چوب به مدد آب

ها  یامترارف با هدف ها  شار  و آبآبخیزدار  استان سمنان از آغاز تولید و زراعت  وب به مدد اسابمدیرکل مناب  طهیر  و  

هکتار در مناط  جنوب   50جرفر مراد  ح ی   از آغاز این زراعت با . حفاظت از اراض  جنذی  و کمک به تولید در این استان خهر داد

 .خایه در حا  تکمیل سمنان برا  این ما  آماده شده استدست تصفیه کتار در اایینه 1250ا  سمنان خهر داد و اظاار کرد: گستره

لیتر برثاییه  150شود اازود: در حا  حاضر میزان دب  این اساب ها  شار  تامین م و  با بیان اینکه آب مورد ییاز این طرح از اساب

 .یابدش م لیتر بر ثاییه اازای ۳50خایه تا است که با تکمیل طرح تصفیه

 (1399اسفند    24) آغاز عملیات انتقال آب دریای عمان به سیستان وبلوچستان

ویدئوکنفرایس با حئور رییس جماور  عمییام اجرای  طرح می  یمک زدای  و ایت ا  آب دریا  عمان به سیستان و بیو ستان به اورم  

مراون هماهنذ  امور عمرای  استایدار سیستان و بیو ستان در این مراس  گفت: ایت ا  آب از دریا  عمان به این استان با  .  آغاز شد

 در   عمان  دریا   از  آب  ایت ا  منصور بیزار اظاارکرد:  .  هزار میییارد تومان اعتهار آغاز شد  ۳۹میییون متر مکرب با    250ظرایت ساالیه  

 .استان ااناور کمک خواهد کرد این توسره به و  اراه  را بیو ستان و سیستان مرادن توسره زمینه و ایزام مرحیه  اار

 (1399اسفند   25)  آب سدهای کشور کم شد

میییارد مترمکره     50.5از مزموع ظرایت    1۳۹۹-1400  آب اسفندماه در سا     22بردار  از سدها  مخزی  کمور تا  ر اساس آمار بارهب

 ۹۹-00ها، حز  ورود  آب از ابتدا  سا  آب   بر این اساس، به ته  روید کاهم  بارش.  دراد مخازن ار شده است  5۶مخازن سدها،  

از    470میییارد و    1۶تاکنون برابر با   میییون   410میییارد و    22آن )میییون مترمکرب بوده که یسهت به مدم ممابه سا  آب  قهل 

این گزارش حاک  است، آخرین وضریت سدها  کمور . دراد  ورود  آب به مخازن سدها  کمور است 27مترمکرب(، بیایذر کاهش 

 ۹8-۹۹میییون مترمکرب رسیده که در م ایسه با سا  آب     140میییارد و    28دهد که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به  یمان م 

 .دراد کاهش است 8میییون مترمکرب( دارا   ۶۹0ییارد و  می ۳0)

 ( 1399اسفند   25)  های زاگرستغییرات اقلیمی بالی جان جنگل

ها  زاگرس را تغییرام اقییم  و شرایط آب و هوای  ها، مرات  و آبخیزدار  کمور یک  از ممکالم دامنذیر جنذلرییس سازمان جنذل

ها  زغال  در حوزه زاگرس شده است که برا  رطوبت در کف جنذل سهب ایدایش بیمار برشمرد و اظاارکرد: اایین آمدن میزان  

تا   70از وجود منصور  . طهیر  بمتابند ها  تخصص  باید به کمک مناب ایمذیر  از وقوع آاام ه  در حوزه درمان و ه  کنتر ، بخش

 را  الزم  ها آموزش  آاام  با  مهارزه توایند در زمینه ایمذیر  وااراد م هزار یفر از همیاران طهیرت در کمور خهر داد و گفت: این    80

 . دکنن کمک  طهیر  مناب  به و ارابذیرید

 ( 1399اسفند    27) در کشور های زیر زمینیضرورت توجه به آب

مسئیه ماار عمدتا به سدها،    ها  زیرزمین  اژوهمکده آب و محیط زیست دایمذاه اردوس  گفت: در کمور ما بودجه رئیس گروه آب

د. شوها  زیرزمین  در یظر گراته یم  شود و بودجه خاا  برا  آب ا  و ... اختصاص داده م ها  بین حوزه ها  سطح ، ایت ا  آبآب 

  ها دریا ه  و  هارودخایه  در  ما  که  است  شیرین   ها آب   برابر   ۶0ها  زیرزمین  در جاان حدود  بر طه  مطالرام، حز  آب و  گفت:

مثل ایران که در منط ه خمک و ییمه خمک   کمور   برا   بخصوص  کیف   و  کم   یظر  از  زیرزمین   ها آب  حفاظت  بنابراین.  بینی م 

میییون متر مکرب در مماد آب   550ها  زیرزمین  مماد بیان کرد: ما حدودا  در رابطه با آب زاده  حسین  .واق  شده بسیار ضرور  است

 ما خیی  بیمتر از این است و همین مساله باعث شده در این  اار دهه از ذخایرمان برداشت کنی .   تزدیداایر داری ، در حال  که مصرف

 

 

https://www.isna.ir/news/99122015279/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99122015279/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99122015279/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99122418312/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99122519126/%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99122519256/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://www.isna.ir/news/99122519256/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://www.isna.ir/news/99122519256/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://www.isna.ir/news/99122720786/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها  زیرزمین  ایزام شود و متاسفایه   آبشود. باید اقدامات  در زمینهدرکمور ما به تخصب، تح ی  و اتایسیل توجه یم   و  ادامه داد: 

 .کنندم  بین  کمتر مسئولین به این مسئیه توجهم 

 (1399اسفند   28)  سال آبی سختی پیش رو داریم 

مدیرعامل شرکت ماندس  آب و ااضالب کمور با اشاره به وضریت مناب  آب  در سا  آب  گفت: بر اساس برآوردها    ، حمیدرضا جایهاز

 5رود در کمترین احزام است و این در شرایط  است که بیش از  اورم گراته سا  آب   ندان مطیوب  یخواهی  داشت و سد زاینده 

شاره به اهمیت استفاده از باز رخای  آب و استفاده از اساب در استان اافاان گفت: این و  با ا.  میییون یفر وابسته به این سد هستند

اتفاق بزرگ م  از اساب را در باز رخای  شاهد  شود  را که حداقل وابستذ  به زاینده  اقدامام منزر به یک  رود و حداکثر استفاده 

 .خواهی  بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 بازگشت به فهرست 

 
 

 

https://www.isna.ir/news/99122821642/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 ثرات متناقض ایجاد سدها و مخازن بزرگ ذخیره آب بر تشدید خشکسالی ا

از سشدها و مخازن به طور   اربسشی   که  دهدم   یمشان  خمشکسشال  حوزه در المیی بین مح  ان از تی   یک توسشط  اژوهش یک  یتایج

منتمشر ششده    Nature Sustainabilityتوایند کمهود آب را که قصشد کاهش آن را دارید، بدتر کنند. این اژوهش در مزیه    متناقض م

 است. 

توایند آب را در  و آب اسشت. هدف سشاده اسشت: مخازن م   م ابیه با کمهود خمشکسشال  هاوهیشش نیترجیاز را   کی بزرگ مخازن و  سشدها 

کنندگان و مت اضشیان قرار ها را رهاسشاز  کرده و در اختیار مصشرفخمشک آن   هاکنند و سشپس در طو  دوره رهیترسشال  ذخ   هادوره

دهشد کشه اخیر یمشششان م   هشدهنشد. امشا یتشایج اژو

اازایش ظرایشت ذخشایر آب و ایزشاد مخشازن هر  شه 

ا  را توایند در درازمدم اثرام یاخواسشتهبزرگتر م 

در ا  داشششته و حت  کمهود آب را تمششدید کنند.  

کنند  این اژوهش  نین اسشتدال  م    سشندگانیوی

بریشامشه ریز  برا  احشدا  مخشازن  کشه در هنذشام 

ایسششت در یظر گراته شششود؛ بجدید، دو ادیده م 

 ت اضا و دوم اثر مخزن.  -او ،  رخه عرضه 

 که هسششت  یاظر امر این  بر  ت اضششا-عرضششه   رخه

 اازایش  بشه  منزر  دسشششترس  در  آب   منشاب   اازایش

  ها  هزینه  سرعتبه مسئیه این  و  ششده آب  ت اضشا 

توان به عنوان یک اثر بازگمشت  های  را م کند.  نین  رخهم را جهران  ن ذخیرهمخاز احدا  برا  گراته  اشورم اولیه گاار سشرمایه

ششوید.  را که ( ششناخته م Jevon's paradoxزیسشت این یوع مسشائل تحت عنوان اارادوکس ژوون )  . در اقتصشاد محیطودممشاهده یم

تواید با توسشره بیمشتر  کمهود آب جدید م آب بیمشتر  در دسشترس هسشت، لاا مصشرف آب ییز روید اازایمش  خواهد داششت. از طرف دیذر 

آب، باعث اازایش مصشرف آب تا کمهود برد  ششوید. به همین ترتیب  رخه عرضشه و   هسشاز  و دسشترسش  بمخازن جدید برا  ذخیره

 شود. زیست منزر م بردار  بیمتر از مناب  آب و تخریب محیطت اضا  آب به سرعت به سمت باره

 شیو کمهود آب را اازا  از خمشکسشال   بال وه یاشش  هابیین مسشئیه هسشت که وابسشتذ  بیش از حد به مخازن، آسشییز یاظر بر ا  مخزن اثر

ها  الزم برا  کسشششب آمادگ  و ایزام اقدامام سشششازگار  را کاهش داده و لاا  دهد.  را که، توسشششره  مخازن در اغیب موارد ایذیزه م

شششوید،   م   هاییآب اراوان، که توسششط مخازن امششت  نیتام  طوالی   هادوره ن،یاازون بر ا  دهند.آب را اازایش م  هودتاثیرام منف  کم

که    را در زمای  اقتصشاد  هابیو آسش   اجتماع    ها ریاا  بیکنند که به یوبه خود آسش  زادیبه مناب  آب ا   مشتریب  توایند وابسشتذ م

 دهد. م شیزادهد، اا   رخ م  تیکمهود آب در یاا
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رو به رشششد آب، از    م ابیه با ت اضششا  عرضششه آب برا  شیاازا   کنند که تالش برا این م اله اژوهمشش   نین اسششتدال  م  سششندگانیوی

بزرگ آب مایند    هارسشاختیکمتر به ز   ها  مهتن  بر وابسشتذرو، آیاا مرت د به اتخاذ سشیاسشت نیاایدار  الزم برخوردار ییسشت. از ا

 باشند.در حوزه  اقدامام حفاظت  در بخش آب م   متریب   هاشسدها و مخازن و تال

باشد،  مرت دید که  اازایش دسشترسش  به آب برا  ااسشخ به ت اضا  رو به رشد آب امر  اراگیر در ی اط مختیف م  سشندگانییو  ت،یاای در

 ها  بخش آب وجود دارد. نامیک حاک  بر ترامل آب، جامره و زیرساخت را که خالدها  زیاد  در حوزه شناخت و مطالره دی

  یاخواسشته  و یاششناخته  ایامدها   ویژه به درازمدم  اثرام تحییل  و بررسش  برا   ا رششتهبین  اژوهش بریامه  یک ایزاد  تی ،  این ایمشنااد

 باشد.  م  آب  ت اضا  و عرضه  مکای  توزی  مهنا  بر آب  تامین ها زیرساخت و مخازن ایواع توسره از  یاش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لینک خهر

   مناب  آب مدیریت   موضوع  

   https://phys.org منه   

   1۶/0۳/2021 خهر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

 
 

 

  

https://phys.org/news/2018-11-unintended-consequences-reservoirs.html
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   ماه در نیمکره شمالی ادامه دارد 6تا پایان این قرن، تابستان تقریبا 

ماه در ییمکره ششمال     شششر اسشاس یتایج تح ی  جدید منتمشرششده توسشط اتحادیه ژئوایزیک آمریکا، تا اایان این قرن، تابسشتان ت ریها ب

 .ادامه دارد

ا  بر کمشاورز ، تواید تاثیرام گسشتردهوهوای ، تابسشتای  اایدار م دهند که بدون تالش برا  کاهش تغییرام آبکارششناسشان گزارش م 

بین  و یسشهتا یکنواخت در سشراسشر  ،  اار اصشل با الذوی  قابل ایش1۹50ت ایسشان و محیط زیسشت داششته باششد. با ششروع دهه  سشالم

دهد که طو  وهوای  باعث یامنظ  شدن اصو  شده است. یتایج این تح ی ام یمان م ییمکره شمال  ظاهر شد. اما اکنون، تغییرام آب

 .ها  آینده را حت  شدیدتر خواهد کردا  در دههاصو ، طه  مرمو  تاثیر تولید گازها  گیخایهبین   و مهداد زمان غیرقابل ایش

شششناسشش  گرمسششیر ، موسششسششه  شششناس ایزیک  در آزمایمششذاه ااششی  ایالت  اقیایوسیواینگ گوان، مح   ارشششد این مطالره، اقیایوس

تر و گرمتر و  ها به دلیل گرم شششدن کره زمین طوالی بسششتانشششناسشش  دریا  جنوب  ین و آکادم  عیوم  ین اظاار کرد: تااقیایوس

 .ها ییز کوتاهتر و گرمتر خواهند شدزمستان

 

 1۹52وهوا را از سشا   ها  تاریخ  روزایه آبگیر  تغییرام در طو  و ششروع  اار اصشل در ییمکره ششمال ، مح  ان دادهبه منظور ایدازه

دراشد در آن بازه زمای  ترریف  25وتحییل قرار دادید. این گروه آغاز تابسشتان را ششروع دما با گرمترین میزان یرن   مورد تززیه 2011تا  

ها  تغییر اقیی  برا  ز زمسششتان را با درجه حرارم در سششردترین میزان در یظر گراتند. در مرحیه برد ، متخصششصششان از مد کرد و آغا

  ۹5روز به  78ها یمان داد که در طو  دوره مطالره، تابستان از وتحییل دادهبین  یحوه تغییر اصو  در آینده استفاده کردید. تززیهایش
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  کی ،   طور به.  یاات  کاهش روز 82 به 87 از  ااییز و روز 115 به 124 از  باار و   روز 7۳به   7۶که زمسشتان از  حال روز گسشترش یاات، در

 .آغاز شد دیرتر زمستان و  ااییز کهدرحال   رسید، ارا زودتر  تابستان و  باار

کنند که بدون تالش برا  بین  م مح  ان ایشبیمشترین تغییرام ششامل تغییرام اصشی  در منط ه مدیترایه و سشراسشر االم تهت بودید.  

مایده این وهوای ، زمسشششتان کمتر از دو ماه به طو  خواهد ایزامید و طو  مدم اصشششو  ایت ال  باار و ااییز در باق کاهش تغییرام آب

 .یابندقرن کاهش م 

زیسششت و سششالمت   توجه در محیطد خطرام قابلگوان بیان کرد: یتایج مطالرام متردد ایمششین یمششان دادید که تغییر اصششل باعث ایزا

دهنشد که باعشث  ها  مختیف گل م عنوان مثشا ، اریدگان در حا  تغییر الذوها  ماشاجرم خود هسشششتنشد و گیشاهان در زمانششششود. بهم 

زده  الم و گیاهان جوایهتواید برا  محصشوششود. تغییرام اصشی  همچنین م ها م ایزاد عدم تطاب  بال وه بین حیوایام و مناب  غاای  آن

مدم، اصشل گرده و آلرژ  و  ها  برا  دیررس بسشیار مئشر باششد. عالوه بر این، هوا  گرم طوالی ها  کاذب یا طواانهنذام وقوع  مشمه

 .دهدها به سمت شما  را اازایش م ها  یاقل بیمار  و حرکت آنهمچنین مدم زمان اایدار  امه

وا در دایمششذاه ایالت  کنت آمریکا عنوان کرد: این یک ی طه شششروع خوب برا  درک ایامدها  تغییر وهاسششکام شششریدان، دایمششمند آب

که این تغییرام باعث تغییر  مشمذیر اصشی  در اصشو  خواهد ششد احتماال تاثیر بسشیار بیمشتر  کن  اامیدن ایناصشی  اسشت. من اکر م 

 .وهوای  داردبر یحوه درک تغییرام آب

 . است منتمرشده  Geophysical Research Letters  ه در یمریهیتایج این مطالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خهر 

 تغییرام اقییم   موضوع  

 https://www.earth.com منه   
 08/0۳/2021 تاریخ خهر  

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.earth.com/news/summers-may-last-for-nearly-six-months-by-the-end-of-this-century/
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

Humans have a major influence on the global water cycle 

A new study from Brown University reveals the 

enormous impact that humans have on the global 

water cycle. The researchers found that even though 

human-managed reservoirs make up only a small 

percentage of Earth’s water bodies, these reservoirs 

account for 57 percent of the seasonal variability in 

water levels.  water cycle as a purely natural system: 

Rain and snowmelt run into rivers, which run to the 

ocean where evaporation starts the whole cycle again, 

but humans are actually intervening substantially in 

that cycle. The study was focused on data from 

NASA’s Ice, Cloud and Land Elevation Satellite (ICESat-2). The primary goal of the ICESat-2 

mission is to track changes in the thickness and elevation of ice sheets around the world. The 

measurements are obtained using a laser altimeter, and elevation is calculated to an accuracy of 25 

millimeters. Cooley has been using satellite data to study water levels in Arctic lakes. With this new 

study, she wanted to use ICESat-2 data to examine lake levels across the planet. Cooley said that 

ICESat-2’s laser altimeter has far greater resolution than instruments used to measure water levels in 

the past, which made it possible to gather a large, precise dataset that included small ponds and 

reservoirs.“With older satellites, you have to average results over a large area, which limits 

observations to only the world’s largest lakes,” explained Cooley. “ICESat has a small footprint, so 

we can get levels for small lakes that we couldn’t get close to before. That was important for 

understanding global water dynamics, since most lakes and reservoirs are pretty small.” The satellite 

measured seasonal water levels in more than 227,000 lakes, ponds, and reservoirs from October 2018 

to July 2020. The water bodies ranged in size from the Great Lakes to ponds with areas less than one 

tenth of a square mile. The study revealed that while natural lakes and ponds varied seasonally by an 

average of .22 meters, human-managed reservoirs varied by .86 meters. This means that, when 

compared to natural lakes, reservoirs account for 57 percent of the total variation in water levels.  

 

 انسان بر چرخه آب جهان  قابل توجهتاثیر

 .ا  در  رخه آب جاای  دارددهد که ایسان تاثیر عمدهمتحده یمان م یتایج بررس  جدید دایمذاه براون ایاالم

اقیایوس و تهخیر دوباره آن اسشت و این ها  متصشل به مح  ان دریااتند،  رخه طهیر  آب ششامل ورود آب باران و ذوب برف به رودخایه

دهد که ایسششان مسششئو  اکثر تنوع ها ییز مداخیه اسششاسشش  دارید و یتایج یمششان م  رخه همچنان ادامه دارد، اما در این  رخه ایسششان

دهند،  مشکیل  ها  زمین را تششده ایسشای  تناا دراشد کم  از آبسشاز  اصشی  آب سشطح  بر رو  زمین اسشت و اگر مخازن مدیریتذخیره

 .شویددراد از تنوع اصی  در سط  آب را شامل م  57بازه  این مخازن 

متمرکز بود و ردیاب  تغییرام   (ICESat-2) ها  ماهواره ردیاب  یخ یاسا یرن  ماهواره یخ، ابر و ارتفاع از سط  زمیناین بررس  بر داده

ها با اسشتفاده از ارتفاع سشنج لیزر  گیر ریت این ماهواره اسشت و ایدازهدر ضشخامت و ارتفاع اشفحام یخ در سشراسشر جاان هدف ااشی  مامو

 ا  برا  بررس  سط  آبها  ماهوارهکول ، مح   این بررس  از داده  .شودمتر محاسهه م میی  25ایزام و ارتفاع آن با دقت  

 

https://www.earth.com/news/humans-have-a-major-influence-on-the-global-water-cycle/
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ها را بررسش  کرد و گفت:  ره زمین سشط  دریا هاز سشراسشر ک ICESat-2 ها ها  قطب ششما  اسشتفاده و با اسشتفاده از دادهدریا ه 

آور  مزموعه گیر  سشط  آب در گاششته دارد و جم وضشوح بسشیار بیمشتر  یسشهت به ابزارها  ایدازه ICESat-2 سشنج لیزر ارتفاع

 .کنداایر م ها و مخازن کو ک را امکانها  بیمتر از حوضچهداده

-ICESat هرکرد، اما با ماهواها  جاان محدود وسی  باید مماهدام را ا ط به بزرگترین دریا هتر در یک منط ه  ها  قدیم با ماهواره

ها یزدیک ششوی  را بررسش  کنی  و برا  درک اویای  جاای  آب توایسشتی  به آنها  کو ک را که قهال یم توایی  سشط  دریا هم    2

 .زن بسیار کو ک هستندها و مخااین موضوع حائز اهمیت است، زیرا اکثر دریا ه

گیر  کرد. ایدازه هزار دریا ه، اسششتخر و مخزن ایدازه 227سششط  آب اصششی  را در بیش از   2020تا جوال   2018این ماهواره از اکتهر  

 .ها  بزرگ تا استخرهای  با مساحت کمتر از یک ده  مایل مرب  بودابراد آب از دریا ه

ها و اسشتخرها  طهیر  به طور اصشی  به متر تغییر، در حال  که دریا ه  8۶ده توسشط ایسشان ششیتایج بررسش  یمشان داد، مخازن مدیریت

دراشد از تغییرام کل سشط   57ها  طهیر  کنند و این بدان مرناسشت که مخازن در م ایسشه با دریا همتر تغییر م  22طور متوسشط 

، هند و آاری ا  جنوب  که تنوع اصی  منتسب به ارالیت ایسای   دهند. در مناط  خمک مایند خاورمیایه، غرب آمریکاآب را تمکیل م 

 .دراد است، تاثیر ایسان در ذخیره آب بیمتر بود ۹0بیش از 

 

Freshwater salt pollution threatens ecosystem health and human water security 

Water touches virtually every aspect of 

human society, and all life on earth requires 

it. Yet, fresh, clean water is becoming 

increasingly scarce -- one in eight people 

on the planet lack access to clean water. 

Drivers of freshwater salt pollution such as 

de-icers on roads and parking lots, water 

softeners, and wastewater and industrial 

discharges further threaten freshwater 

ecosystem health and human water 

security.In a recent modeling study, it was 

predicted that salt pollution will increase 

over 50 percent in more than half of U.S. 

streams by 2100. Freshwater salt pollution 

is associated with the decline of biodiversity, critical freshwater habitat, and lack of safe drinking 

water. From time-series data collected over 25 years, the researchers quantified the contributions of 

three salinity sources -- highly treated wastewater and outflows from two rapidly urbanizing 

watersheds in Northern Virginia -- to the rising concentration of sodium, a major ion associated with 

freshwater pollution. The researchers found that rising salt pollution in the reservoir is primarily from 

watershed runoff during wet weather and highly treated wastewater during dry weather.  
 

 کندیم   دیآب انسان را تهد تیو امن  ستمیسالمت اکوس  شوری آب شیرین 

از هر   ششده اسشت.  ابیکم  اندهیطور ازابه  ششیرینوجود، آب  نیبا ا  دهد.تحت تأثیر قرار م   را   جامره بمشر  هاهمه جنهه هاًیآب ت ر

 ،  هانگیها و اارکادهدر ج ی زدا  خی مایند نیریآب ش عوامل شور یدارد.    دسترس شیرینیفر به آب  کی نیکره زم  همت یفر رو

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210421124541.htm
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   کند. م دیتاد متریآب ایسان را ب تیو امن نیریآب ش ست ی، سالمت اکوس و انرتشار  ااضالب  

دراششد   50از    شیب 2100متحده تا سششا    االمیا  هاانیاز جر   میاز ی  شیدر ب  شششور شششده بود که    نیب  شی، ا ریمطالره اخ  کیدر 

از  سشال  همراه اسشت.   دییو کمهود آب آششام نیریآب شش   اتیح  سشتذاهی، ز سشتیبا کاهش تنوع ز نیریآب شش  ششور .  ابدی م شیاازا

  ششار  زیاز دو حوزه آبخ  ششده و خروج  هیااضشالب تصشف،  سشه منه  از سشا ، مح  ان  25ششده در طو    جم  آور   زمای  سشر   هاداده

 شیکه اازا  ااتندیمح  ان دراسشتفاده کردید.   نیریآب شش  مرتهط با آلودگ  ااشی ونی،   یغیظت سشدجات تریین    ششمال  اینیرجیدر و

 خمک است.  شده در هوا هیمرطوب و ااضالب تصف  وااز روایاب حوضه در آب و ه  در مخزن در درجه او  یاش شور 
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 فرونشست زمین و علل آن  :شیمطلب آموز

ریزش یا یمشت سشط  زمین که به دالیل مختیف و  ،  1ارویمشسشت

ااشششطالح بشاششششد.  دهشد، م هشا  گویشاگون رخ م در م یشاس

ارویمشششسشششت به حرکام قائ  و رو به اایین سشششط  زمین که 

ششششود. این توایشد بشا بردار اا   ییز همراه بشاششششد، گفتشه م م 

هشا را بشه دلیشل اینکشه هشای  همچون زمین لغزشترریف اشدیشده

حرکشت آیاشا دارا  بردار اا   قشابشل توجا  اسشششت و همچنین 

فاوت   ها  دسششت ، که دارا  مکاییسشش  متیمششسششت در خاک

 .شودباشد شامل یم م 

تواید متأثر از عوامل رخداد ادیده موراولوژیک  ارویمشسشت م 

ا ،  ین خوردگ ، آتش سشوز  زیرزمین  و یا  ها  ایحال  اایر، گسشل، رایش قارهطهیر  مایند آتمشفمشان، ریزش زمین در محل سشنگ

وگاز، سشاخت و سشاز باششد. هر ند محوریت رویداد آن متوجه دو    عوامل ایسشای  همچون اسشتخراج مرادن، اسشتخراج آب زیرزمین  و یفت

 .ها  ایحال  اایر استعامل اای  استخراج آب زیرزمین  و کارست  شدن سنگ

 مکانیزم اساسی پدیده فرونشست زمین

اازایش تراک  غیر االسشتیک در خاک  در اثر زهکمش  آب از الیه ریزدایه و در اثر اات امشار هیدرولیک ، تنش مرثر اازایش یااته و سشهب  

ها  خاک به ه  خورده و آرایش جدید باعث کاهش حز  و ضشخامت عمود  الیه و دریاایت یمشسشت  ششود. بر این اسشاس آرایش دایهم 

سشهب ششود. هرگاه ییرو  یاشش  از وزن طه ام باال  سشط  ایسشتاب  بر م اومت مواد  که بر رو  آبخوان هسشتند غیهه یماید،  زمین م 

کنند و محل ها، ششرایط را برا  ایزاد ششکاف اراه  م ششناخت  مایند گسشلگردد. در موارد  ییز سشاختار زمینایزاد ششکاف در سشط  م 

تر از دهد بیکه در زمای  طوالی کنند. مرموالً ارویمشسشت زمین بالاااشیه برد از خروج سشیا  رخ یم ها را کنتر  م به وقوع ایوسشتن آن

ها  کمشمش  طول  دریتیزه اازایش خط  ارویمشسشت از حاششیه ارتفاعام به سشمت مرکز دششت ااتد. تمشکیل ششکاففاق م برداششت ات

 .ها  در حا  یمست ارتهاط داردها  طول  زمین با زمینطورکی  شکافاست و به

 علل اصلی فرونشت زمین

ششدگ   ها ایحال ، آبترین این عیتاسشت. ازجمیه اسشاسش  طور که گفته ششد عوامل ایزاد ادیده ارویمشسشت زمین بسشیار گویاگونهمان

ها، حرکت آرام زمین و خروج گدازه و یا عمییام ایسشای  یظیر مردیکار  یا برداششت آب زیرزمین  و یفت، برداششت و  ها و تراک  یامشتهیخ

 .باشدیحال  م ها و یا ایزاد حفرام در اثر اها  زیرزمین  مایند تویلاستخراج مواد مردی ، ریزش سازه

ازحد مزاز از مناب  آب زیرزمین ، ضشخامت الیه رسشوب  و  رسشد که برداششت بیشدر بین عوامل مرثر در ایزاد ارویمشسشت، به یظر م 

 .ها  ایران هستندها  ماندس  رسوبام، عوامل اای  ایزاد ارویمست در بیمتر دشتویژگ 

 
1 Land subsidence 

http://daneshab.ir/wp-content/uploads/2021/09/3148284-1.jpg
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 آسیب ناشی از فرونشست

 هایااایر تمام یا بخم  از مخزن آب زیرزمین  دریتیزه از بین راتن یا کاهش تخیخل مفید یامتهبرگمتکاهش   •

 ها  ایت ا  آبها و سازهها و آبراههتغییر یاهمسان در ارتفاع و شیب رودخایه •

 ها  ما ها  حیات  و سازهکاهش بازده  یا ایزاد تخریب در شریان •

 ها  بیابای  و تغییر در تواوگراا  و توسره دشت سیالب ایرو آن گسترش اانه  کاهش میزان یفوذاایر  سطح  و •

 ایمرو  امواج در مناط  ساحی  •

 

 پیشینه فرونشست در ایران و جهان

کالیفرییا   ها  زیرزمین  جات مصشارف کمشاورز  در ایالت رویه از آببردار  و برداششت ب ششده در اثر بارهاولین ارویمشسشت ششناسشای 

ها  زیرزمین  در دییا  رویه آبها  ارویمشسشت زمین در اثر برداششت ب آمریکا و در یاحیه سشایتا کالرا رخ داده اسشت. یک  از باترین یمویه

 در ی طه 1۹75تا   1۹25ها   متر در بین سشا  ۹ا  به یام دره سشان جاکوئین در کالیفرییا  آمریکا اسشت که ارویمشسشت  برابر با  یاحیه

ششار ما  جاان و ازجمیه ممشاد گزارش ششده اسشت و در  150بیمشینه آن گزارش ششده اسشت. امروزه رخداد ارویمشسشت زمین در بیش از  

ود ،  بسشیار  از ی اط مایند: مکزیک، اسشترالیا، کیمهیا،  ین، آمریکا، تاییند، هند، ژاان، ایران، ایتالیا، هیند، ویزوئال، مصشر، عربسشتان سشر

 .سه، ایسطین اشغال ، لاستان و سوئد ارویمست زمین اتفاق ااتاده استایذیستان، ارای
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بوده  1۳4۶اولین دشت  که در آن یمست زمین در اثر اات سط  آب زیرزمین  گزارش گردیده است دشت راسنزان و در سا  درایران  

 .گزارش شده استسایتیمتر یمست سط  زمین  41متر اات سط  آب زیرزمین  حدود  10که به ازا  هر 

 راهکار جلوگیری از فرونشست

ها  مدیریت مناب  آب وجود یدارد و تا زمان باق  اسشت ا  جز ااشالح روشعنوان راهکار درازمدم بر مهنا  تزربه سشایر کمشورها  اره به

جیوگیر  از ادامشه ارشالیشت   توان بشهعنوان راهکشار اور  و اضشششطرار  دسشششت ک  م سشششو  آن حرکشت کرد. امشا تشا آن هنذشام و بشه  بشایشد بشه

ها  مزاز بیمشتر اسشت( مهادرم  ها از  اهها  حفر ششده به این طری  )که در بسشیار  موارد ترداد آنکنندگان غیرمزاز و  اهاسشتفاده

ه ها و  های  یظیر ارو الورزید. در غیر این اشورم و با روید موجود ضشمن از دسشت دادن بخش عظیم  از مناب  آب برا  همیمشه، ادیده

 .ااتدیااایر، باز ه  اتفاق م ها  جهرانا  با ابراد یامریوم و با آسیبها  یاحیهارویمست
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