
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آب مصرف الگوی و 91 کووید المللیبین کارگاه  
 

 

 ایران -تٍران 

 

 (1212ىَانبر 22) 2911 ناه آبان 12

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدیهي اكرم: تدویو و تٍيً

 فيروزي نریم صفَي، بٍاره قشقایي، نيَچٍري آزیتا :ٌهكاران

 ساویز نرضيً و تقَي فرشتً :ویراستاران

 نيرزایي ىاٌيده :آرا صفحً

 الٍام خسروي: جلد طراح

اىجهو ترویج علم ایران ىاشر:  



 
 

1399ك اٝگ٨م ٠نؼؼ آب؛ آةاف ٠اق  19گؽارش کارگاق ةی٢ ا١ٝٞٞی ک٨كیغ    

 

 ٠ٌاٝب  ٧ٗؼؿث
 

 م٘ض٥ ٨٤ّاف

 2 آب ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق

 2 ٠ٛغ٥٠

 4 آب ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ کارگاق ةؼ٣ا٥٠

 6 ٚغی١ی اکؼـ دکحؼ ظا٣ٟ

 در آب ٠غیؼیث ةؼ19 ک٨كیغ پیا٠غ٦ام» ٠اکاریگاکیؾ؛ اٝکـا٣غركس دکحؼ آٚام

 «کال٣ك٧ؼ٦ا

9 

 16 «19 ک٨كیغ گیؼم٥١٦ دكرق در آب جٛاوام ك ١٦یثا» ٣امؼم؛ ؿی١ی٢ دکحؼ ظا٣ٟ

 ة٥ ق٧ؼ٦اکالف در آب ٠غیؼیث در 19 ک٨كیغ پیا٠غ٦ام» ٦ؼ٨٣ك؛ ةا٠تا٣گ پؼیاج٨٤ دکحؼ آٚام

 «زاکارجا در ظن٨ص

23 

 ٤٠اةِ ٠غیؼیث ك ریؽمةؼ٣ا٥٠ ةؼام 19 ک٨كیغ ٦امآ٨٠ظح٥ درس» ز٦ؼایی؛ ة٤٘ك٥ دکحؼ ظا٣ٟ

 «آب

32 

 43 «٠ضیٌی زیـث ٦ام ةضؼاف جكغیغ ك کؼك٣ا پا٣غ٠ی: آب ةضؼاف» راد؛ ٝٛیظا ٤٠ا دکحؼ ظا٣ٟ

 53 «19 ک٨كیغ گیؼم ٥١٦ ك ؿال٠ث آب، ٠غیؼیث» زادق؛اؿحاد جٛی ّتاس دکحؼ آٚام

 64 «ق٧ؼداری٧ا ةؼام پایغار آب ٤٠اةِ» ا٣نارم؛ قی٤ا دکحؼ ظا٣ٟ

 ؿؼا٥٣ ركم ج١ؼکؽ اة آب ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ» ؿیغزادق؛ ّٞی ؿیغ ٤٧٠غس آٚام

 «آّب ٠نؼؼ ٠غیؼیث را٦کار٦ام ك ایؼاف در آب ٠نؼؼ

70 

 76 ة٤غمز١ِ

 76 ٠اکاریگاکیؾ اٝکـا٣غركس دکحؼ آٚام

 78 ٚغی١ی اکؼـ دکحؼ ظا٣ٟ

 79 ٦اپی٨ؿث

 

 

 



 

2 

 

 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 آب ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ا١ٝٞٞی ک٨كیغةی٢ کارگاق

 (٨٣2020ا٠تؼ 11) 1399 ٠اق آةاف 21

 ٠ٛغ٥٠

 کارق٤اؿػاف كاؿػث  رؿػیغق ام ک٤٤ػغق٣گػؼاف ٠ػؼز ةػ٥ آب ٠نػؼؼ کؼك٣ا، كیؼكس ٣یز٧ا گیؼم٥١٦ ةا

 کػٟ ٦كػغار. ق٨د ٠عحٖٞ ٦امکك٨ر در آةی ٤٠اةِ قغیغ ک١ت٨د ة٥ ٤٠سؼ ٠نؼؼ ک٣٨٤ی اٝگ٨م ٠ْحٛغ٣غ

 ك ؿػٌضی ٦ػامآب ٤٠ػاةِ ای٤کػ٥ ٠اؿػث، زا٠ْػ٥ آةػی ا٤٠یث ج٧غیغک٤٤غق آ٣چ٥. ٣یـث قْار دیگؼ آةی

 قی٨ع. ا٣غقغق ظارج دؿحؼس از آف اُّٟ ةعف ةگ٨ییٟ ة٧حؼ یا ق٣٨غ٠ی ظارج اف٠دؿحؼس از زیؼز٠ی٤ی

 ةػ٥ را آب ٠نػؼؼ صـػاس قػؼایي ای٢ در ٗؼدم ة٧غاقث ة٥ ٠ؼدـ ةیكحؼ ج٨ز٥ ٝؽكـ ك کؼك٣ا كیؼكس

-٠ػی اصـاس آب ٠نؼؼ ٠غیؼیث ة٥ ١٦گا٣ی ك زغم ج٨ز٥ ة٥ ٣یاز ة٤اةؼای٢ اؿث، دادق اٗؽایف قغت

 .ق٨د

اؿث،  درآكردق مغا ة٥ ةكؼم زا٥ْ٠ ةؼام را ؿاٟٝ آب ٠ی٢جأ چگ٣٨گی ظٌؼ ز٣گ اکؼك٣ كیؼكس قی٨ع

 ٠ىػاّٖ ٣گؼا٣ػی ةاّػخ دیگػؼ ؿػ٨م از آب ز٧ا٣ی ةضؼاف ك ؿ٨ یک از كیؼكس ای٢ دیگؼ ّتارت ة٥

 ک١ؼة٤ػغ ركم کػ٥اؿػث  چكػ١گیؼجؼ ایػؼاف ٠ا٤٣ػغ ٦ایی کك٨ر در كوْیث ای٢ اٝتح٥ ک٥ قغق کارق٤اؿاف

 دار٣غ. ٚؼار ظكک

 یػک ةػی٢ آؿ١ا٣ی ٦ام ریؽش ٠یؽاف ک٥ ٤ْ٠ا ای٢ ة٥، گؼٗح٥ ٚؼار ظكک ٣ی٥١ ك ظكک ک١ؼة٤غ ركم ایؼاف

 از ةیكػحؼ درمػغ 50 ١ْ٠ػ٨ان ٣یػؽ آف جتعیؼ دیگؼ ؿ٨م ازك  ز٧ا٣ی ٠ح٨ؿي از ک١حؼ چ٧ارـ یک جا ؿ٨ـ

 رد آةػی ٤٠ػاةِ ظنػ٨ص در ایؼاف ک٥ ١٧ٗیغ ج٨اف ٠ی ؿؼا٣گكحی یصـاة ةا ة٤اةؼای٢ اؿث ز٧ا٣ی ٠ح٨ؿي

 .اؿث ٠ىی٥ٛ

. اؿػث ز٧ػا٣ی اؿحا٣غارد ةؼاةؼ دك ایؼاف در آب ٠نؼؼ ؿؼا٥٣ ٠ؼجتي، ٤٠اةِ ك کارق٤اؿاف اّالـ اؿاس ةؼ

 آب ذظیػؼق درمغ 80 ة٥ ٣ؽدیک ؿاا٥٣ ک٥ دارد ٚؼار ٦ایی کك٨ر ٠یاف در ایؼاف ک١ت٨دم، چ٤ی٢ كز٨د ةا

 جأ٠ػٜ زػام ک٥ داریٟ ٚؼار «یةضؼا٣ ظیٞی» كوْیث در ٠ا ی٤ْی ای٢ ک٤غ ٠ی ٠نؼؼ را ظ٨د دؿحؼس در

 .دارد

 ا٠ػا قػغق، ٠ٌػؼح ز٧اف در 19 ک٨كیغ كیؼكس گـحؼش ةا ٠ٛاة٥ٞ ك پیكگیؼم ةؼام ٠عحٞ٘ی ٦امرا٦تؼد

 ك آب ةػا دا٣یػ٥ 20 ٠ػغت ة٥ دؿث كق٨مقـثةایغ ا٣ساـ ق٨د،  ٠ؼدـ ٨١ّـ ج٨ؿي ک٥ ام ؿادق را٦کار

 ةػ٥ ج٨ا٣ػغ٠ػی ٦ػادؿػث کا٠ٜ ك ؼر٠ک ق٨مكقـث اؿث ٠ْحٛغ ز٧ا٣ی ة٧غاقث ؿاز٠اف اؿث، ماة٨ف

 ز٧ػا٣ی ٦ػام آ٠ار ة٥ ؿاز٠اف ای٢ ک٤غ، ک١ک 19 ک٨كیغ ٣یؽ ك ٣٨ّ٘ی ٦امةی١ارم ة٥ اةحال اصح١اؿ کا٦ف
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

-قـػث ا٠کا٣ات ة٥ ٠ضغكد دؿحؼؿی ك وْیٖ ة٧غاقث ک٤غ ٠ی ادتات ک٥ کؼدق اؿث اؿح٤اد 2017 ؿاؿ

 .اؿث ققغ ز٧اف ؿؼاؿؼ در ٣٘ؼ ٠یٞی٨ف 1.5 ٠ؼگ ة٥ ٤٠سؼ دؿث، كق٨م

 جػأ٠ی٢ چگػ٣٨گی ک٥ قغق ا٣ساـ گیؼ ٥١٦ ٦ام ةی١ارم ةغجؼی٢ از یکی ةا ٠ٛاة٥ٞ ةؼامدر صاٝی  ج٨می٥ ای٢

 .اؿث ١٦ؼاق ٠ىی٥ٛ ةا ةكؼم زا٥ْ٠ ةؼام ؿاٟٝ آب
 

  کارگاق ا٦غاؼ

 ؛آب ٤٠اةِ از درؿث اؿح٘ادق ا١٦یث ةاز١٣ایی 

 ؛آب از اؿح٘ادق مضیش ٣ض٨ق جؼكیرك  زا٥ْ٠ آگا٦ی 

 ؛آب ٠نؼؼ اٝگ٨م امالح راؿحام در جالش ك ؿازمٗؼ٤٦گ 

 آب ٠نؼؼ ٠غیؼیث. 
 

 جعننی کارگاق٠عاًتاف 

 ؛آب ص٨زق ْٗااف  

 ؛ْٗااف ص٨زق ؿال٠ث 

 ؛ْٗااف ص٨زق ٠ضیي زیـث 

 ؛٦ام ٠ؼجتي٣گاراف ص٨زق٣گاراف ك ركز٣ا٥٠ركز٣ا٥٠ 

 ؛کارق٤اؿاف ركاةي ٠٨١ّی ٧٣اد٦ام ٠ؼجتي 

 ،ام ٠ؼجتي٦اف رقح٥دحاپژك٦كگؼاف ك اؿ دا٣كس٨یاف. 

 

 ک٤٤غگاف ةؼگؽار

 ؛ا٣س٢١ جؼكیر ّٟٞ ایؼاف  

 دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠ ام ی٣٨ـک٨ در ج٧ؼاف.  
 

 صا٠یاف 

 ّٟٞ ؛کؼؿی ی٣٨ـک٨ در جؼكیر  

 ٠ؼکؽ ارجتاًات ك ا٨٠ر ةی٢ ا١ٜٝٞ ق٧ؼدارم ج٧ؼاف.   
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 ك اٝگ٨م ٠نؼؼ آب 19ةؼ٣ا٥٠ کارگاق ک٨كیغ 

 ( ٨٣2020ا٠تؼ  11آةاف ٠اق ) 21 چ٧ارق٤ت٥

 رگغاقث ركز ز٧ا٣ی ّٟٞ در ظغ٠ث مٞش ك ج٨ؿ٥ْ ك ٦٘ح٥ جؼكیر ّٟٞة٥ ٤٠اؿتث ةؽ
 ز٠اف ؿع٤ؼاف ٨٠و٨ع 

 14:00-14:10 جالكت ٚؼآف ك ؿؼكد ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف

رئیؾ ا٣س٢١ جؼكیر ّٟٞ ایؼاف ؛دکحؼ اکؼـ ٚغی١یظا٣ٟ   14:20- 14:10 

ام ی٣٨ـک٨ در ج٧ؼافرئیؾ دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠ ؛آٚام ؿی٨جاف ؿی٨جک٨ٗـکی  14:25-14:20 

 14:25-14:30 ّکؾ گؼك٦ی ،پعف کٞیپ

COVID-19 Implication on 

Water Management in 

Megacities 

٠حعنل ةؼ٣ا٥٠ آب ةؼام  ؛دکحؼ اٝکـا٣غركس ٠اکاریگاکیؾآٚام 

 ی٣٨ـک٨ پاریؾ -٦ام ا٣ـا٣یؿک٣٨حگاق

14:45-14:30 

Water Importance and 

Demand in COVID-19 

Pandemic Era 

اؿحاد ة٧غاقث ٠ضیي ك ٠ْاكف پژك٦كی  ؛دکحؼ ؿی١ی٢ ٣امؼمظا٣ٟ 

دا٣كکغق ة٧غاقث دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی ج٧ؼاف، رئیؾ ٠ؼکؽ جضٛیٛات 

کی٘یث آب پژك٦كکغق ٠ضیي زیـث، رئیؾ قاظ٥ ةی٢ گؼك٦ی ٠ضیي 

 زیـث ٗؼ٤٦گـحاف ٨ّٞـ

15:00-14:45 

COVID-19 Implications on 

Water Management in 

Megacities- Jakarta Case 

 15:00-15:15 رئیؾ زایکا، ا٣غك٣ؽم؛ دکحؼ پؼیاج٨٤ ةا٠تا٣گ ٦ؼ٨٣كآٚام 

 ةؼام ٦19ام ک٨كیغ آ٨٠ظح٥ درس

 ریؽم ك ٠غیؼیث ٤٠اةِ آبةؼ٣ا٥٠

دا٣كگاق ج٧ؼاف ك ٠غیؼ گؼكق  دا٣كیار ؛دکحؼ ة٤٘ك٥ ز٦ؼاییظا٣ٟ 

 ٠غیؼیث ٤٠اةِ آب ك ٦یغرك٨ٝژم

15:30-15:15 

 15:30-15:35 پعف کٞیپ

٣غ٠ی کؼك٣ا ك جكغیغ اةضؼاف آب: پ

 ٦ام زیـث ٠ضیٌیةضؼاف

٠حعنل ٠ضیي زیـث ك ؿال٠ث، ؿاز٠اف ؛ ظا٣ٟ دکحؼ ٤٠ا ظاٝٛی

 ة٧غاقث ز٧ا٣ی

15:50-15:35 

گیؼم آب، ة٧غاقث ك ٠غیؼیث ٥١٦

 19ک٨كیغ 

٠غیؼ گؼكق ؿال٠ث در ةالیا، دا٣كگاق ؛ آٚام دکحؼ ّتاس اؿحاد جٛی زادق

 ٨ّٞـ پژقکی ج٧ؼاف

16:05-15:50 

 16:05-16:20 ٠غیؼکٜ ٠ضیي زیـث ق٧ؼدارم ج٧ؼاف ؛ظا٣ٟ دکحؼ قی٤ا ا٣نارم ٦ا٤٠اةِ آب پایغار ةؼام ق٧ؼدارم

ؿؼا٥٣ ٠نؼؼ آب در ایؼاف ك 

 را٦کار٦ام ٠غیؼیث ٠نؼؼ

٠غیؼ کٜ ركاةي ٠٨١ّی ك ارجتاًات  ؛آٚام ٤٧٠غس ؿیغ ّٞی ؿیغ زادق

 ٠ؼد٠ی قؼکث ٤٧٠غؿی آب ك ٗاوالب کك٨ر

16:35-16:20 

 16:35-17:00 ی٣٨ـک٨ ك ا٣س٢١ جؼكیر ّٟٞ ،ة٤غم کارگاقپؼؿف ك پاؿط ك ز١ِ

Links: 

https://meeting2.tehran.ir/orion/meeting/meetingInfo?MeetingKey=BgAAAGWdogZ1jt

4Dz0vRl06k15xeJEamKKa8W3J9rWFuUwzFW3JKwGtu3RW9FvB-

fG7EuIhtyRhGHWc2wpPYzXVQHZO-&frm=page&siteurl=meeting2 

OR  http://learning.ilisa.ir/c19w/ 

 

https://meeting2.tehran.ir/orion/meeting/meetingInfo?MeetingKey=BgAAAGWdogZ1jt4Dz0vRl06k15xeJEamKKa8W3J9rWFuUwzFW3JKwGtu3RW9FvB-fG7EuIhtyRhGHWc2wpPYzXVQHZO-&frm=page&siteurl=meeting2
https://meeting2.tehran.ir/orion/meeting/meetingInfo?MeetingKey=BgAAAGWdogZ1jt4Dz0vRl06k15xeJEamKKa8W3J9rWFuUwzFW3JKwGtu3RW9FvB-fG7EuIhtyRhGHWc2wpPYzXVQHZO-&frm=page&siteurl=meeting2
https://meeting2.tehran.ir/orion/meeting/meetingInfo?MeetingKey=BgAAAGWdogZ1jt4Dz0vRl06k15xeJEamKKa8W3J9rWFuUwzFW3JKwGtu3RW9FvB-fG7EuIhtyRhGHWc2wpPYzXVQHZO-&frm=page&siteurl=meeting2
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 اٗححاصی٥ 

 

 
 

٨٣ا٠تؼ، ة٥ ٤٠اؿتث ةؽرگػاقث ركز  11ك اٝگ٨م ٠نؼؼ آب در جاریط  Covid 19 ا١ٝٞٞی کارگاق ةی٢

ام ی٣٨ـک٨ در  ز٧ا٣ی ّٟٞ در ظغ٠ث  مٞش ك ج٨ؿ٥ْ ج٨ؿي ا٣س٢١ جؼكیر ّٟٞ ایؼاف ك دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠

٥ ، زٞـ پؾ از جالكت آیاجی از ٚؼآف کؼیٟ .ج٧ؼاف ةا صى٨ر ٠حعنناف داظٞی ك ظارزی ةؼگؽار قغ

، و٢١ جكکؼ ك ظیؼ٠ٛغـ، ةا ٠ؼكر ک٨جا٦ی ةؼ  ؿپؾ ظا٣ٟ ٧٠ؼدادم، ة٥ ٨٤ّاف ٠غیؼ ةؼ٣ا٥٠ .آٔاز قغ

 ةؼ٣ا٥٠ کارگاق، زٞـ٥ را آٔاز کؼد٣غ. 

  



 

6 

 

 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 ك رئیؾ کؼؿی ی٣٨ـک٨ در جؼكیر ّٟٞرئیؾ ا٣س٢١ جؼكیر ّٟٞ ؛ ظا٣ٟ دکحؼ اکؼـ ٚغی١ی

 «اٝگ٨م ٠نؼؼ آبك  19 یغكک٨»ا١ٝٞٞی کارگاق ةی٢

 

در ظغ٠ث مٞش ك ج٨ؿ٥ْ  ٨٣ا٠تؼ ة٥ ٤٠اؿتث ةؽرگغاقث ركز ز٧ا٣ی ّٟٞ 11آةاف ٠اق ةؼاةؼ ةا  21 در ركز

ام ك اٝگ٨م ٠نؼؼ آب ة٥ ١٦ث ا٣س٢١ جػؼكیر ّٞػٟ ایػؼاف، دٗحػؼ ٤٠ٌٛػ٥ 19ا١ٝٞٞی ک٨كیغ کارگاق ةی٢

 ی٣٨ـک٨ در ج٧ؼاف ة٥ م٨رت ٠سازم ةا صى٨ر ٠حعنناف ك کارق٤اؿاف داظٞی ك ظارزی ةؼگؽار قغ. 

پؾ از جالكت آیاجی چ٤غ از ٚؼآف کؼیٟ زٞـ٥ آٔاز ة٥ کار کؼد. ؿپؾ ٠غیؼ ةؼ٣ا٥٠ ظا٣ٟ ٧٠ؼدادم ٠ْؼٗی 

 ک٨جا٦ی از ةؼ٣ا٥٠ ارائ٥ کؼد٣غ. 

 ةػ٥ ٤٠ػغاف ّال٥ٚ ك ارز٤١غ ؿع٤ؼا٣اف ٠ضحؼـ، ١٧٠ا٣اف ظغ٠ث ٥١٦ اؿحاداف، اصحؼاـ ادام ك ؿالـ ّؼض ةا

 قػافام ی٣٨ـک٨ در ج٧ػؼاف ك ١٦کاررئیؾ دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠ ؛یآٚام ؿی٨جاف ؿی٨جک٨ٗـکاةحغا از  ّٟٞ، جؼكیر

ؿػع٤ؼا٣اف ایػ٢ کارگػاق ک٤ٟ. ج٧ؼاف جكکؼ ٠ی در ی٣٨ـک٨ ام٥ٌٛ٤٠ دٗحؼ ٨ّٞـ ادارق رئیؾ ٧٠ؼدادم ظا٣ٟ

 ة٥ قؼح زیؼ اؿث: 

؛ ا٣ـػا٣ی ٦ػامؿػک٣٨حگاق ةػؼام آب ةؼ٣ا٥٠ ٠حعنل ؛٠اکاریگاکیؾ اٝکـا٣غركس آٚام دکحؼ .1

 ؛ی٣٨ـک٨ پاریؾ

 ؛رئیؾ پاـ زایا ا٣غك٣ؽم ،٦ؼ٨٣ك ةا٠تا٣گ پؼیاج٨٤ ؼدکحآٚام  .2

 دا٣كگاق ة٧غاقث دا٣كکغق پژك٦كی ٠ْاكف ك ٠ضیي ة٧غاقث اؿحاد ٣امؼم ؿی١ی٢ دکحؼ ظا٣ٟ .3

 رئیؾ زیـث، ٠ضیي پژك٦كکغق آب کی٘یث جضٛیٛات ٠ؼکؽ رئیؾ ج٧ؼاف، پؽقکی ٨ّٞـ

 ؛٨ّٞـ ٗؼ٤٦گـحاف زیـث ٠ضیي گؼك٦ی ةی٢ قاظ٥

٠غیؼ گؼكق ٠غیؼیث ٤٠اةِ آب ك  ٣كگاق ج٧ؼاف كدا دا٣كیارایی؛ ة٤٘ك٥ ز٦ؼ ظا٣ٟ دکحؼ .4

 ؛٦یغرك٨ٝژم

   ؛ز٧ا٣ی ة٧غاقث ؿاز٠اف ؿال٠ث، ك زیـث ٠ضیي راد؛ ٠حعنلظا٣ٟ دکحؼ ٤٠ا ظاٝٛی .5

 ؛؛ ٠غیؼ گؼكق ؿال٠ث در ةالیا، دا٣كگاق ٨ّٞـ پژقکی ج٧ؼافزادقآٚام دکحؼ ّتاس اؿحاد جٛی .6
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 ؛ج٧ؼاف ق٧ؼدارم زیـث یي٠ض ٠غیؼکٜ ؛ا٣نارم قی٤ا دکحؼ ظا٣ٟ .7

 ٤٧٠غؿی قؼکث ٠ؼد٠ی ارجتاًات ك ٠٨١ّی ركاةي کٜ ٠غیؼ ؛زادقآٚام ٤٧٠غس ؿیغ ّٞی ؿیغ .8

 .کك٨ر ٗاوالب ك بآ

ا١ٜٝٞ ق٧ؼدارم ج٧ؼاف ك ١٦کارا٣كاف ك ١٦کارا٣ی ک٥ ٠ا را در پ٨ر ٠ْاكف ٠ضحؼـ ةی٢از آٚام دکحؼ متاغ

 ک٤ٟ. جكکؼ ٠ی ا٣ساـ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ یارم داد٣غ ٣یؽ

 ام ٠ؤؿـ٥ ایؼاف ّٟٞ جؼكیر ک٤ٟ. ا٣س٢١غ٠ث مٞش ك ج٨ؿ٥ْ را جتؼیک ّؼض ٠یركز ز٧ا٣ی ّٟٞ در ظ

 اقا٥ّ ٠ؼدـ، ٨١ّـ ةی٢ ّٟٞ جؼكیر ٦غؼ ةا 1380 ؿاؿ ٠اق اردیت٧كث 15 جاریط در ک٥ اؿث دكٝحیٔیؼ

 ٧٣اد٦ام ٠یاف ١٦ا٤٦گی زا٥ْ٠، در ّٟٞ کؼدف ١٦گا٣ی ةؼام ٤٠اؿب ز٠ی٥٤ ایساد ٨ُ٤٠ر ة٥ ١ّٞی ج٘کؼ

٦ام  ّٟٞ در زا٥ْ٠ ةا ٠س٨ز ک١یـی٨ف ا٣س٢١ جؼكیر کؼدف ّٟٞ ك ٧٣ادی٥٤ ٠ؼكزاف آ٨٠زش ّٟٞ، ٠ؼكج

٦ام ةـیارم  ؿاة٥ٛ، ْٗاٝیثؿاؿ  20ایساد قغق اؿث. ا٣س٢١ ةا  ١ّٞی كزارت ٨ّٞـ، جضٛیٛات ك ٤ٗاكرم

١ایف، کارگاق، از ز٥ٞ١ ةؼگؽارم ةیـث دكرق زایؽق جؼكیر ّٟٞ، ١٧٣ی٢ دكرق ٦٘ح٥ جؼكیر ّٟٞ، ٦

 ٦ام ١ّٞی، ٣كؼی٥ جؼكیر ّٟٞ، چاپ کحاب ك ... ا٣ساـ دادق اؿث.  ؿع٤ؼا٣ی، ٣كـث

٣ػ٨ا٠تؼ، ةػا  10ا٣س٢١ جؼكیر ّٟٞ ١٦ؽ٠اف ةا ركز ز٧ا٣ی ّٟٞ در ظغ٠ث مٞش ك ج٨ؿػ٥ْ  1391از ؿاؿ 

م ایػ٢ ک٤ػغ. در ةؼگػؽار را ةؼگػؽار ٠ی ٦٘ح٥ جؼكیر ٦ّٟٞغؼ اقا٥ّ ج٘کؼ ١ّٞی ك ارجتاط ّٟٞ ك زا٥ْ٠ 

از ز١ٞػ٥ دٗحػؼ  ا١ٝٞٞػی داظٞػی ك ةی٢ ٗؼ٤٦گػی ك ١ّٞػی ٧٣اد٦ػام ك ٦ػا ؿاز٠اف از ركیغاد ؿاا٥٣ ةؼظی

در ایػؼاف  را ّٞػٟ جػؼكیر ٦٘حػ٥ ؿػاؿ ام ی٣٨ـک٨ ةا ا٣س٢١ ١٦کارم داقح٥ ك دار٣غ. ا٠ـاؿ ١٧٣ی٢ ٥ٌٛ٤٠

ش دادیٟ. ةؼظی از ایػ٢ ركز گـحؼ ٦40ا را از یک ٦٘ح٥ ة٥ صغكد  ةؼ٣ا٥٠ ،در ؿاؿ زارم .ک٤یٟ ةؼگؽار ٠ی

 ٦ا ة٥ قؼح زیؼ اؿث. ةؼ٣ا٥٠

ةؼگؽار قغ. ٨٣ا٠تؼ ةؼ٣ا٥٠ اٗححاصی٥ ك ةؽرگغاقث ركز ز٧ا٣ی ّٟٞ در ظغ٠ث مٞش ك ج٨ؿ٥ْ  10ركز 

ق٨د ك ةؼام ٦ؼ ركز ٦٘ح٥ ٣اـ ظامی ا٣حعاب  ةؼگؽار ٠ی «ك اٝگ٨م ٠نؼؼ آب 19کارگاق ک٨كیغ »ا٠ؼكز 

١ّٞی ك جؼكیر  ٦ام ا٣س٢١»، ركز یکك٤ت٥ ٨٠و٨ع «ّٟٞك جؼكیر اٚٞیٟ »قغق اؿث، ركز ق٤ت٥ ة٥ ٨٠و٨ع 

، ؿ٥ ق٤ت٥ «٦ام جؼكیسی در ص٨زق کكاكرزم ٠ْؼٗی ْٗاٝیث»، «ٗؼ٤٦گ ّٟٞ ك پژك٦ف»، دكق٤ت٥ «ّٟٞ

رؿا٥٣ كجؼكیر »ق٤ت٥ ، پ٤ر«ؿال٠ث ك جؼكیر ّٟٞ»، چ٧ارق٤ت٥ «جؼكیر ّٟٞ در دا٣كگاق ك ٠ؼاکؽ ١ّٞی»

ّٟٞ.»  

٦ام جؼكیسی در ای٢ ٠غت را ة٥ ا٣س٢١  گؼم ٣یؽ درظ٨اؿث اوا٥ٗ کؼدف ةؼ٣ا٥٠از دیؼكز ٧٣اد٦ام دی

٦ام ١ّٞی ٨٠ز٨د در کك٨ر  د٤٦غق َؼٗیث . ای٢ ٨٠و٨ع ٣كاف«٦ا ك جؼكیر ّٟٞ ٨٠زق»ارائ٥ کؼد٣غ ٠ا٤٣غ 

 اؿث.
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 زا٥ْ٠ ةؼام ّٟٞ» اؿث کؼدق ا٣حعاب ركز ای٢ ةؼام ی٣٨ـک٨ ا٠ـاؿ ٠ـحضىؼیغ ٨٤ّا٣ی ک٥ ک٥ ١٦ا٣گ٥٣٨

ی٢ ؿیؾ در راؿحام دؿحیاةی ة٥ ا٦ام ا٣س٢١ از اةحغام جأ  ٟ ةؼ٣ا٥٠اٗحعار داری .اؿث «زا٥ْ٠ ةا ١ؼاقك ٦

 .ک٤غ ْٗاٝیث ٠ی ٦ام ز٧ا٣ی ٣س٢١ در راؿحام ةؼ٣ا٥٠ا ٧٠ٟ ة٨دق اؿث. ٠ا ظ٨قضاٝیٟ ک٥

 اؿث ؼة٧ح قایغ یا ك ّٟٞ ةا زا٥ْ٠ راة٥ٌ ج١ْیٙ ص٨زق در ک٥ ٦اییپیكؼٗث ك ٦اجالش ج١ا٠ی از مؼ٤ُٗؼ

  ٦ام ةیكحؼم م٨رت گیؼد.  ٣یاز اؿث در ای٢ ز٠ی٥٤ ْٗاٝیث ٨٤٦ز ا٠ا گؼٗح٥ م٨رت زا٥ْ٠ ةا ّٟٞ ةگ٨ییٟ

 ةـحؼم زا٥ْ٠ ٣غار٣غ، ٤ْ٠ا «زا٥ْ٠ ةغكف ّٟٞ» ك «ّٟٞ ةغكف زا٥ْ٠» ق٨د ٠ی یادآكر دكةارق ٦٘ح٥ ای٢

 ّٟٞ» ٨٤ّاف ؛ة٤اةؼای٢ .٠ؼد٠اف ز٣غگی ة٧ت٨د ةؼام اؿث كاْٚیحی ٣یؽ ّٟٞ ك ّٟٞ قک٨ٗایی ةؼام اؿث

 قْار از را آف جا ک٤یٟ ٠ی جالش ك داریٟ ةاكر آف ة٥ ک٥ آ٣چ٥ از اؿث جؼؿی١ی ،«زا٥ْ٠ ةا ك زا٥ْ٠ ةؼام

٤٠غ ٠یاف ّٟٞ ك  جتاط ٣ُاـاٗؽایی ك ایساد ار ة٥ ٨ُ٤٠ر ٦ٟ .درآكریٟ ٦ا ایؼا٣ی ز٣غگی ركزق ٦ؼ كاْٚیث ة٥

 ق٨د.   جأؿیؾ دةیؼظا٥٣ جؼكیر ّٟٞ در کك٨ر پیك٧٤اد ٠ی ة٨ـ جؼكیر ّٟٞ،زیـث زا٥ْ٠ ةؼام دؿحیاةی ة٥

ظا٣ٟ ٧٠ؼدادم ٗؼ٨٠د٣غ  ،ام ٦ام ٠كحؼؾ ةا دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠ كیژق ةؼ٣ا٥٥٠ ٦ام ٦٘ح٥ ة ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ةؼام ةؼ٣ا٥٠

یکی از ٨٠ارد ١٦کارم ٠كحؼؾ ةضخ آب اؿث. در ٣كـحی ک٥ ةا ظا٣ٟ دکحؼ صسازم ٣ایب رئیؾ 

ك اٝگ٨م ٠نؼؼ  19ک٨كیغ »ك ٣ض٨ق ٠نؼؼ آب ٨٠و٨ع  19ف ک٨كیغ ا٣س٢١ داقحیٟ ةا ج٨ز٥ ة٥ ةضؼا

ك  افدحا. ظ٨قضاٟٝ ةا صى٨ر اؿٚؼار گؼٗث ام پیك٧٤اد کؼدیٟ ک٥ ٨٠رد اؿحٛتاؿ را ة٥  دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠ «آب

 ق٨د. ٦غؼ ةؼگؽارم ای٢ کارگاق ّتارت ٠حعنناف داظٞی ك ظارزی ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ٧٠ٟ پؼداظح٥ ٠ی

 ؿث از: ا

 ؛آب ٤٠اةِ از درؿث ؿح٘ادقا ا١٦یث ةاز١٣ایی 

 ؛آب از اؿح٘ادق مضیش ٣ض٨ق جؼكیرك  زا٥ْ٠ آگا٦ی 

 ؛آب ٠نؼؼ اٝگ٨م امالح راؿحام در جالش ك ؿازمٗؼ٤٦گ 

 آب ٠نؼؼ ٠غیؼیث. 

 

رـ. ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ ای٤کػ٥ یکػی از اؿػپ مضتث در ای٢ ز٠ی٥٤ را ة٥ ٠حعنناف ك کارق٤اؿاف ای٢ ص٨زق ٠ی

ؿازم اؿث. ا٣س١ػ٢ جػؼكیر ّٞػٟ ایػؼاف ایػ٢ کارگػاق را  ٠٨١ّیؿازم ك  ٦ام ای٢ ٠كکٜ ٗؼ٤٦گ صٜ راق

دا٣غ ك آ٠ادگی ظ٨د را ةػؼام ادا٠ػ٥ چ٤ػی٢  قؼكّی ةؼام زٞب ج٨ز٥ ٨١ّـ ٠ؼدـ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ٧٠ٟ ٠ی

 دارد. اّالـ ٠ی ا١ٝٞٞی ٞی ك ةی٦٢ایی ةا ٠كارکث کارق٤اؿاف داظ  کارگاق

 ٦ام ةؼ٣ا٠ػ٥ ةؼگػؽارم در ٠ػارا کػ٥  ١٦ؼا٦ا٣ی ك افدكؿح ١٦کاراف، ٧٣اد٦ا، ٦ا، ؿاز٠اف ج١ا٠ی از پایاف در

  .ک٤ٟ ٠ی ٚغردا٣ی ك جكکؼ ک٤٤غ، ٠ی یارم پژك٦ف ٦٘ح٥ جا ّٟٞ جؼكیر ٦٘ح٥
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

٦ام ا٣ـا٣ی از دٗحؼ آٚام دکحؼ اٝکـا٣غركس ٠اکاریگاکیؾ؛ ٠حعنل ةؼ٣ا٥٠ آب ةؼام ؿک٣٨حگاق

 ی٣٨ـک٨ در پاریؾ 

  «ؼ٦اق٧ةؼ ٠غیؼیث آب در کالف 19پیا٠غ٦ام ک٨كیغ »
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 ٦ام کٞیغم درةارق ٠نؼؼ آب٠كا٦غق .1

 ٦ػام ج٨ٝیػغم جٛاوػام كکػار ك ةعػف٦ام ٠ؼجتي ةا ٚؼ٣ٌی٥٤ ك ٠ضغكدیث در کـػبؿیاؿث

 ٠نؼؼ آب را کا٦ف دادق در صاٝی ک٥ ٠نؼؼ آب در ةعف ظا٣گی اٗؽایف یاٗح٥ اؿث.

 درمػغ  34 جػا ٦23ام جسارم ك مػ٤ْث از در زاکارجا، ٠یؽاف جٛاوام آب در ةعف

 درمغ اٗؽایف داقح٥ اؿث؛ 11کا٦ف ا٠ا در ةعف ظا٣گی ةیف از 

  درمػغ، ٝی١ػا ك  ٠30یؽاف رقغ ٠نؼؼ آب ظا٣گی در ٦ؼ ٠اق در ق٧ؼ٦ام اؿػحا٣ت٨ؿ

 درمغ ٠كا٦غق قغق اؿث. 5درمغ ك ج٧ؼاف  20کؼاچی 

 .ةؼ اؿاس ؿیاؿث ١ّٞکؼد ریـک، اك٨ٝیث ة٥ صٍ٘ جأ٠ی٢ آب ةؼام ق٧ؼك٣غاف دادق قغ 

 ق٧ؼ٦ایی ٠ا٤٣غ اؿحا٣ت٨ؿ، ة١تئی، ٝی١ا ك كك٦اف ١٦چ٤اف ٚادر ة٥ ٠غیؼیث ك جأ٠ی٢ کالف

 ٤٠اةِ آةی ةؼام ق٧ؼك٣غاف ة٨د٣غ. 

  ک١ت٨د آب ٠نؼٗی ك جٛاوام آف را جكغیغ کؼدق اؿث.19پا٣غ٠ی ک٨كیغ ، 

  در ٠کؽیک٨ؿیحی ك ائ٨س، ٗكار ةػؼ آب كارد قػغق اؿػث، زػایی کػ٥ جـػ٧یالت ك

 ة٥ چاٝف کكیغق اؿث؛ جأؿیـات ٤٠اةِ آةی را 

  درمغ آٝػ٨دگی آب ٨٠ازػ٥  45درمغ ک١ت٨د ٤٠اةِ آب ةغكف درآ٠غ ك  35کؼاچی ةا

 قغق اؿث؛

  ة٥ دٝیػٜ گؼ٠ػام قػغیغ اج٘ػاؽ  ٠2020غت آب در ٠اق ژكئ٢ در ج٧ؼاف، ک١ت٨د ک٨جاق

 اٗحاد.  

  پػػیؼ ٨٠زب قغق اؿث ١ّٞکؼد ظاص درةارق جأ٠ی٢ آب در ز٨ا٠ِ آؿیب 19پا٣غ٠ی ک٨كیغ

 ٦ایی ک٥ دچار ک١ت٨د ظغ٠ات آةؼؿا٣ی اؿث. كرجی كیژق ٠ضـ٨ب ق٨د، ٠کافوؼ

  ٦ؽار ٣٘ؼ ة٥ قتک٥ آب ظا٣گی دؿحؼؿی ٣غار٣غ؛  125در ٠کؽیک٨ؿیحی، ةیف از 

  ،کكی ٠حنٜ ٣یـح٤غ؛درمغ از ز١ْیث ة٥ آب ٥ٝ٨ٝ 37در زاکارجا 

 8/0  م آب ٦ػام ص١ػٜ آب ةػ٥ زػا٠یٞی٨ف ٣٘ؼ ؿاک٤اف ٝی١ا از کا٠ی٨ف ٠10یٞی٨ف از

 ک٤٤غ؛کكی اؿح٘ادق ٠ی٥ٝ٨ٝ

 ٦ػام ٦ام ٗٛیؼ٣كی٢ ك ؿػک٣٨حگاقدر کؼاچی ك ؿائ٨پائ٨ٝ٨، ظغ٠ات آةی ةؼام ٠ض٥ٞ

 ا٣غ.ٚؼار گؼٗح٥ 19ٔیؼرؿ١ی ةیكحؼ جضث جأدیؼ ک٨كیغ 
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 ق٧ؼ٦ا٦ا ةؼام کالفؿایؼ اٚغاـ .2

 کٟاٚغاـ ِ -ؿک٣٨حگاقدرآ٠غ ك ٦ام ٨ٗرم ةؼام پاؿعگ٨یی ة٥ جٛاوام دؿحؼؿی ة٥ آب در ز٨ا٠

 ٦ام ٔیؼرؿ١ی

 كق٨م دؿث؛٦ام قـث٦ام آب ك ایـحگاقزاکارجا )ا٣غك٣ؽم(: کی٨ؿک 

 ا٣غ ٠یٞی٨ف ٣٘ؼ ک٥ جضث جأدیؼ ٚؼار گؼٗح٥ ٦8/0ام ص١ٜ آب ةؼام فٝی١ا )پؼك(: کا٠ی٨

 ة٥ ٨ُ٤٠ر ز٨ٞگیؼم از اظحالؿ ظغ٠ات آةؼؿا٣ی. 

 ٠ضغكدیث گـحؼدق در ةعف م٤ْحی ك جسارم 

 درآ٠غ٦ام ٠ؼجتي ةا آب؛ ة٥ ًػ٨ر ٠ذػاؿ در ٚػا٦ؼق )٠نػؼ( ك  کا٦ف ٚاةٜ ج٨ز٥ در

 ٠کؽیک٨ؿیحی؛

 ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ٠نؼؼ ا٣غرکاراف ك ةؼ٣ا٦٥٠ام ٠اٝی پیك٧٤اد قغق ةؼام دؿثصٜراق

 ک٤٤غ.٦ام ١ّٞیاجی آب را جأ٠ی٢ ٠یدرمغ ٦ؽی٥٤ 60آب کؼاچی )پاکـحاف( ک٥ 

  ٣19ٛف ر٦تؼم دا٣ك٤١غاف در ارجتاط ةا ک٨كیغ  

 ٦ػام ٗاوػالب در اؿػحا٣ت٨ؿ ظا٣ػ٥یی ك ٣ُارت كیژق در جأ٠ی٢ آب ك جن٘ی٥گ٤غزدا

 )جؼکی٥( ك كك٦اف )چی٢(.

 ارجتاط ك ١٦کارم ةعف ة٥ ةعف 

 ٦ػا ك ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ درةارق ج٧ؼاف )ایؼاف( اقارق قغ در ؿ٨ٌح ٠عحٖٞ )دكٝث، اؿحاف

ک٤٤غ، ایػ٢ ١٦کػارم ةػی٢ ٧٣اد٦ػام ٠عحٞػٖ ٦ا( ةا یکغیگؼ ١٦کارم ٠یق٧ؼدارم

گیؼم ة٥ ٨ًر جتي ةا ظغ٠ات ك ٠غیؼیث آب ة٥ ٨ُ٤٠ر ؿازگارم ةا اؿحؼاجژم ٠٥١٦ؼ

 ٤٠اؿب ٠یاف اٚكار گ٣٨اگ٨ف ز١ْیث ةـیار ٧٠ٟ اؿث.  
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 )ةؼ١٦ک٤كی( جْا٠ٞیةؼرؿی  .3

د٦ػغ ک٤٤غق( ٣كاف ٠یقؼکث ٣105٘ؼ از  64ا٣غ ک٥ )٦ایی ا٣ساـ دادقکارک٤اف از ًؼیٙ کار از راق دكر اٚغاـ

٣٘ػؼ از  58ا٣ػغ )ف ا٨٠ر ٠ؼجتي ةا ظغ٠ات آب ٨٠زب اٗؽایف جغاةیؼ ة٧غاقحی ك ای٤١ی قغقا٣غرکارادؿث

٠غیؼیث ٤٠ػاةِ  ٦ام آی٤غق درک٤٤غگاف؛ دك ٨٠و٨ع امٞی ةؼام اؿحؼاجژم٣٘ؼ(. ةؼ اؿاس ٣ُؼ قؼکث 105

٦ػام ك دكـ پػؼداظح٢ ةػ٥ گػؼكق درمػغ( 74ؿازم ة٧غاقث ٠٨١ّی )آب كز٨د دارد؛ ٣عـث یکپارچ٥

         درمغ(.   69ػیؼجؼ از ًؼیٙ جأؿیـات زیؼة٤ایی ك ازؼام ظغ٠ات آب )پآؿیب

 

 
 درمغ از ؿیـحٟ آ٨٠زقػی 23ا٣غ از ز٥ٞ١ ٦ام ٠عحٖٞک٤٤غگاف از ةعفدرمغ از قؼکث 57در صغكد 

 ٦ام دكٝحی.درمغ از ؿاز٠اف 19درمغ از ةعف پژك٦كی ك  15ك 

گیػؼ، ا٤٠یػث آب وػؼكرم اؿػث. از ق ةا ای٢ ةی١ارم ٣٥١٦٘ؼ ةیاف کؼد٣غ ک٥ ةؼام ٠تارز ٣165٘ؼ از  132

 ٦65ام امٞی ک٥ ایػ٢ ةی١ػارم ركم آف ادػؼ دارد، اٚحنػاد )ک٤٤غق ای٢ ٠ٌا٥ْٝ، ص٨زققؼکث 165دیغگاق 

٦ػام ذکػؼ درمغ ١٦ػ٥ ز٠ی٤ػ٥ 34درمغ( اؿث. ةا كز٨د ای٢،  46درمغ( ك ة٥ د٣تاؿ آف رٗاق ازح١اّی )

 ا٣غ.  ر ٣ُؼ گؼٗح٥گیؼم دقغق را جضث جأدیؼ ای٢ ٥١٦

 



 

13 

 

1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 
 

 
-از اظحالؿ ٠ح٨ؿي جا ٚاةٜ ج٨ز٥ را در رك٣غ کارم گیؼم کؼك٣ااکذؼیث ز١ْیث ای٢ ةؼرؿی ة٥ دٝیٜ ٥١٦

ا٣غ. از ؿ٨یی دیگؼ، جأدیؼ ای٢ پا٣غ٠ی در ظغ٠ات رٗػا٦ی ك ٠ػغیؼیحی ٠ػؼجتي ةػا آب ةـػیار قاف دریاٗح٥

درمػغ( ك ٣ضػ٨ق ٠نػؼؼ آف  23در جأ٠ی٢ آب ) درمغ(. ة٥ ٨٤ّاف ٠ٛایـ٥، جأدیؼ ک١حؼم 60آقکار ة٨د )

 درمغ( داقث.   21)
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٦ػام ٦ػا ك ؿیـػحٟآكرم ؿا٠ا٦٥٣ا جٞ٘یٙ ک٤یٟ. جابام ةا ؿایؼ اٚغاـ٦ام ازح١اّی را ة٥ گ٠٥٣٨ا ةایغ اٚغاـ

 آكرم ١ّٞیاجی را ارجٛا د٦یٟ. ظ٨د٠اف را اٗؽایف ك ٣یؽ جاب
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 ٨19كیغ ٦ام ؿاز٠اف ٠ٜٞ درةارق ک پیاـ

ام ٨ًا٣ی ٠غت، ةػ٥ ظنػ٨ص ٦ام ج٨ؿ٦٥ْام ق٧ؼم ك ک١ت٨دجأکیغ قغق اؿث ک٥ ٣اةؼاةؼم .1

٦ػام ٠ضٞػی دؿحؼؿی صیاجی ة٥ آب ك ٠ؼاّات ام٨ؿ ة٧غاقحی ٣یاز٤٠غ ج٨ٛیث َؼٗیث دكٝث

 اؿث؛ 

٠یٞی٨ف ٣٘ؼ در ز٧اف در ٗٛؼ ٠ٌٞٙ ظ٨ا٤٦غ  71، 2020، در ؿاؿ 19گیؼم ک٨كیغ ة٥ ظاًؼ ٥١٦ .2

 ق٨د؛ ٠ضـ٨ب ٠ی 1998ای٢ قایغ ةح٨اف گ٘ث ای٢ ةیكحؼی٢ ٠یؽاف ٗٛؼ ز٧ا٣ی از ؿاؿ ة٨د، ة٤اةؼ

٦ػام ٠یٞی٨ف ٣٘ؼ از گؼكق ٨٠6/1زب ةیکارم قغق اؿث. در صاؿ صاوؼ  19گیؼم ک٨كیغ ٥١٦ .3

گیؼم ةؼام اٗػؼاد ا٣غ؛ ٣حایر ای٢ ٥١٦پػیؼ در اٚحناد ٔیؼرؿ١ی از ای٢ ةضؼاف آؿیب دیغقآؿیب

 اؿث؛جؼ پػیؼ كظیٟآؿیب

٦ام ٗٛیؼ٣كی٢ در ؿؼاؿؼ ز٧اف ة٥ قػغت در ٠ْػؼض ةیف از یک ٠یٞیارد ٣٘ؼ از ؿاک٤اف ٠ض٥ٞ .4

٦ػام ٚؼار دار٣غ، از ک١ت٨د ٠ـک٢، ٣غاقح٢ آب قؼب کاٗی در ظا٥٣، ج٨اٝػث 19ادؼات ک٨كیغ 

٦ػام ٣اکارا٠ػغ ٠ػغیؼیث پـػ١ا٣غ، ٦ام ٠غیؼیث پـ١ا٣غ ك یػا ؿیـػح٠ٟكحؼؾ، ٗٛغاف ؿیـحٟ

٦ػام ص١ٜ ك ٣ٜٛ ٠٨١ّی ك دؿحؼؿی ٠ضغكد ة٥ ا٠کا٣ات رؿ١ی ٠ؼاٚتػثازدصاـ ز١ْیث در 

 ة٧غاقحی؛

ك٨٦ا ج٨ز٥ ک٤یٟ. در ٦ا را در ٣ُؼ داقح٥ ةاقیغ از ز٥ٞ١ ة٥ آدار جٕییؼات اٚٞیٟ ك آّبج١اـ ةضؼاف .5

قغف ٨٦ا ٨٠زب  جؼی٢ ركز٦ا را داقحیٟ ك از ای٢ ٣ُؼ قایغ رک٨رد زدیٟ، گؼـگؼـ 2019ؿاؿ 

ركد اٝگػ٨م زغیػغ ق٨د ا٠ا در ّی٢ صاؿ ة٥ ای٢ ٤ْ٠اؿث ک٥ ا٣حُار ٠ػی٠نؼؼ ةیكحؼ آب ٠ی

 ك٨٦ایی را در آی٤غق ٣یؽ جسؼة٥ ک٤یٟ؛آب

جؼ ك ٣یؽ گؼ٠ا ك ٨٣ر ةیكحؼ ظ٨ا٦یٟ داقث ك ای٢ ٠ػ٨ارد ٣یاز٤٠ػغ جٕییػؼ ٦ام ٨ًا٣یظكکـاٝی .6

ام کػ٥ ، ة٥ گ٣٨ػ٥پارادایٟ اؿث. ای٢ جٕییؼ پارادایٟ ةایغ در ٨٣ع ك ٣ض٨ق کار ٠اف ٣یؽ ایساد ق٨د

٦ػام دیگػؼاف ٣یػؽ ٦ای١اف را ةیكحؼ، ةٞک٥ ةػا ک٨قػفةح٨ا٣یٟ ٥٣ ٗٛي ةؼام ارائ٥ ظغ٠ات جالش

  پػیؼ را کا٦ف د٦یٟ.جٞ٘یٙ ک٤یٟ جا ةح٨ا٣یٟ ٠كکالت ٚكؼ٦ام آؿیب
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

دا٣كکغق ة٧غاقث  ظا٣ٟ دکحؼ ؿی١ی٢ ٣امؼم؛ اؿحاد ة٧غاقث ٠ضیي زیـث ك ٠ْاكف پژك٦كی 

 ج٧ؼاف دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی

 «19ک٨كیغ  گیؼما١٦یث ك جٛاوام آب در دكرق ٥١٦»

 

 

 

 
 

 آب ة٥ ٨٤ّاف صٙ ا٣ـا٣ی

 ركز ظ٨ا٦غ ة٨د؛ 14ةغكف آب، ٗؼاظ٤ام ز٣غگی در صغكد  .1

 ٦ا ٚاةٜ دؿحؼس اؿث؛درمغ آف ةؼام ا٣ـاف 1/0درمغ از آب کؼق ز٠ی٢، قیؼی٢ ك  5/2ٗٛي  .2

 ک٤٤غ؛ز٧اف ک١ت٨د آب را جسؼة٥ ٠ی درمغ از ز١ْیث 47، 2030قغق اؿث جا ؿاؿ  ةی٤یپیف .3

دؿحؼؿی ة٥ آب ای٢١ را ة٥ ٨٤ّاف یکػی از  2010ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ اؿث ک٥ ؿاز٠اف ٠ٜٞ در ؿاؿ  .4

 ص٨ٛؽ اؿاؿی ك ز٧ا٣ی ةكؼ اّالـ کؼدق اؿث.
 

 19كق٨( ك ک٨كیغ آب، رّایث ام٨ؿ ة٧غاقحی ك ة٧غاقث )قـث

٦ػام كقػ٨( ةعػف٧غاقػحی )قـػثظغ٠ات ٠غیؼیث ای٢١ آب، رّایث ام٨ؿ ة٧غاقػحی ك ظػغ٠ات ة

٦ػام ّ٘ػ٣٨ی از ٦ا ٤٦گػاـ قػی٨ع ةی١ػارموؼكرم در پیكگیؼم از ةی١ارم ك ٠ضاُٗث از ؿال٠ث ا٣ـاف

   اؿث. 19ز٥ٞ١ پا٣غ٠ی ک٨كیغ 
 

 19كق٨ ك ک٨كیغ قـث

 ٦ام زیؼ:كق٨ ك پـ١ا٣غ در ةعف٦ام ا٣ساـ قغق ظ٨ب ك ٠غاكـ ٠غیؼیث قـثا١ًی٤اف داقح٢ از اٚغاـ

 ز٨ا٠ِ؛ 

 ٦ا؛٥٣ظا 

 ٠غارس؛ 

 ٦ا؛ؿ٨پؼ٠ارکث 

 ٦ا؛ز٣غاف 

 .ا٠کا٣ات ة٧غاقحی ك در٠ا٣ی 
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 ة٧غاقث دؿث

 ة٧غاقث دؿث ةؼام ز٨ٞگیؼم از قی٨ع كیؼكس ةـیار ٧٠ٟ اؿث؛ 

 یک٤٤غق ؿػؼ٠اظ٨ردگسادیا م٦ام٦ا ك ةاکحؼؼكسیك ؼیا٣حٛاؿ ؿا ة٧غاقث دؿث ١٦چ٤ی٢ از ،

 . کا٦غی٠ م١اریة یةار ٠٨١ّ از ٢یة٤اةؼاک٤غ، ز٨ٞگیؼم ٠ی ٥یاٝؼآ٨٘٣ا٣ؽا ك ذات

 

 19جأدیؼات اٚحنادم ک٨كیغ 

 ٠یٞیػ٨ف ٣٘ػؼ از  500جػا  ٨٠40زب ٗٛیؼ قغف  19ق٨د جأدیؼات اٚحنادم ک٨كیغ ةی٤ی ٠یپیف

  ز١ْیث ز٧اف ق٨د.

 ٦ام ا١ٝٞٞی پ٨ؿ وؼر ا٣تاقح٥ ة٥ ج٨ٝیغ ٣اظاٝل داظٞی ًی ؿاؿةؼ اؿاس گؽارش م٤غكؽ ةی٢

ٞی٨ف دار آ٠ؼیکا اؿث ک٥ ةیف از اٚحناد جؼکیتی ژاپ٢ ك آ١ٝاف جؼی 9در صغكد  2021جا  2020

 اؿث؛
 

 19ة٥ ٨٤ّاف ٣ٛك٥ راق ةؼام در٠اف ک٨كیغ  1ا٦غاؼ ج٨ؿ٥ْ پایغار

 ارائ٥ کؼدق اؿث؛ 19ام را ةؼام ٠تارزق ةا ک٨كیغ ا٦غاؼ ج٨ؿ٥ْ پایغار، دیغگاق یکپارچ٥ 

  ِیجـػؼ مةػؼا یٞػیدٝةایػغ اقغ، ةٞکػ٥ ا٣غاظح٢ اٚغاـ ة ؼیة٥ جأظ مةؼا ماة٧ا٥٣ غی٣تا 19ک٨كیغ 

 ا٦غاؼ ج٨ؿ٥ْ پایغار ةاقغ. در ٨٠رد ٦ااٚغاـ
 

 

 

                                                           
ة٧حؼ ك  ٤غقیة٥ آ یاةیًؼح دؿح»اؿث ک٥ ة٥ ٨٤ّاف  ٨ؿح٥یٟ پ٦ ٦غؼ ة٥ 17از  ما٠س٥ّ٨١ یا٦غاؼ ز٧ا٣ ای رغای٦غاؼ ج٨ؿ٥ْ پا. ا1

 .قغق اؿث یًؼاص «٥١٦ مةؼا غارجؼیپا
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 ةؼاةؼ اٗؽایف دادق اؿث. 6اؿح٘ادق ٨ًا٣ی ٠غت از آب قیؼی٢، ٠یؽاف ٠نؼؼ آب را در ز٧اف 

 درمغ؛ 70آةیارم کكاكرزم ك ٗىام ؿتؽ جا  -

 درمغ. 30م٤ْث ك ٠نارؼ ظا٣گی جا  -

 
 

 

 اوام آبجٕییؼ در ٠یؽاف جٛ

در ٠یؽاف جٛاوام آب ٣یؽ جٕییؼاجی ایساد ك ٠كکالت اٚحنادم ةـػیارم  19گیؼم ک٨كیغ ٥١٦ .1

را ة٥ ؿؼاؿؼ ز٧اف جض١یٜ کؼدق اؿث ك ٦یچ ةعكی از ز٨ا٠ِ ة٥ كیژق ةعف ٧٠ٟ آب از ایػ٢ 

 ةضؼاف در ا٠اف ١٣ا٣غق اؿث؛

 ؛ اؿث ٚؼار گؼٗح٥ای٢ ةضؼاف  ةـیار جضث جأدیؼک٥  ماز ٨٠ارد یکی مآب ق٧ؼ مجٛاوا٠یؽاف  .2

کػ٥  یدر صػاٝ فیاٗػؽا ی٠ـػک٣٨در ٤٠ػاًٙ آب  مد٦غ ک٥ جٛاوػای٨٠ز٨د ٣كاف ٠ م٦ادادق .3

 ؛اؿث داقح٥کا٦ف  ی٠ـک٣٨ؼیٔآب در ٤٠اًٙ  مجٛاوا

درمػغ  15ز٠اف ٚؼ٣ٌی٥٤ در  ی٠ـک٣٨ةعف  مجٛاوا (ؾیا٣گٞ)ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ در پ٨رجـ٨١ث  .4

 .اٗثیدرمغ کا٦ف  17 ی٠٣٨ـکؼیٔآب در ةعف  مک٥ جٛاوا یدر صاٝ ك فیاٗؽا

 

 ٠نؼؼ آب در ایؼاف

 ٠40یٞیػ٨ف ٠حؼ٠کْػب ةػ٨د صػغكد  ٠145یؽاف ٠نؼؼ آب آقا٠یغ٣ی در ٦٘ح٥ اكؿ ة٧ار در ایؼاف صغكد 

 درمغ ٣ـتث ة٥ ٠غت ٠كاة٥ ؿاؿ گػقح٥ اٗؽایف یاٗح٥ اؿث.

 در  ری٤٠اؿػب، ٠نػؼؼ ةػ٥ جػغر م٣ت٨د ك ةا ج٨ز٥ ةػ٥ ؿػازگار غاری٠نؼؼ چ٤غاف پا ماٝگ٨

 ؛کك٨ر ٠حْادؿ قغ م٦ااز اؿحاف ماریةـ

  درمغ رقػغ در ٠نػؼؼ آب  ٦5/2ؼ ؿاؿ در ج٧ؼاف، پایحعث ایؼاف، ة٥ ٨ًر ٨١ْ٠ؿ در صغكد

٠اق اظیؼ ایػ٢ ٠یػؽاف رقػغ ةػ٥  7كز٨د دارد ک٥ جٛؼیتان ٠ح٤اؿب ةا رقغ ز١ْیث اؿث، ا٠ا ًی 
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٦ا دؿث كق٨م٦ام قـثدرمغ رؿیغق اؿث )ةااجؼ از صغ ٨١ْ٠ؿ( ک٥ ٣اقی از ركش 1/10

 اؿث.    19ك ة٥ ٨ُ٤٠ر ز٨ٞگیؼم از ةی١ارم ک٨كیغ 

 

    19ک٨كیغ  ٥یدا٨٣ ؼاتیکا٦ف جأد

 در٠ػافدر ٠ؼصٞػ٥  كقػ٨قـث ظغ٠ات ثیؼی٠غد٦غ ٣كاف ٠ی 19ةؼرؿی کا٦ف جأدیؼات دا٨٣ی٥ ک٨كیغ 

 ا٣غ.یاجیص ٥یدا٨٣ ؼاتیکا٦ف جأد مةؼا م١اریة

 :٣غ ازاّتارت ٥یدا٨٣ ؼاتیجأد

 ؛)آب، ة٧غاقث، ...( ؼقیز٣س ٢ی٠اظحالات در جأ 

 ؛پؼداظث ٚته ی درج٨ا٣٣ا 

 ة٧غاقحی؛ ظغ٠ات ثی٘یةؼ جغاكـ ك ک ی٤٠٘ ؼاتیجأد 

 .دؼؤدر صٍ٘ ة٧غاقث ٠ ی٠٨١ّ مٗىا٦ا ؼی٠غارس، ٠ضٜ کار ك ؿا ی٣اج٨ا٣ 

 .د٦غ فیرا اٗؽا م١اریة كحؼیة ٨عیج٨ا٣غ ظٌؼ قی٠ ٥یدا٨٣ ؼاتی، جأددرؿث ثیؼی٠غٗٛغاف م٨رت  در
 

 ثیاك٨ٝ مدارام ٦اةعف

 ا٣غ از: كق٨ ك ة٧غاقث ّتارتظغ٠ات قـثدار در ثیاك٦٨ٝام ةعف

 ؛٧٠ٟ اؿث اری٤٠اةِ آب ةـ ثیؼیؿاٟٝ، ٠غ یغ٣یآب آقا٠ ثیةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦ 

 ؛اؿث مقغق وؼكر ٥یظاـ ك جن٘ م٦ادر ٗاوالب ؼكسیك جْؼیٖ دٚیٙ ك ٨٣ع 

 ك 1م جكعیل ٣٨ّ٘ث٦اکی٠٤ا٤٣غ جک ؼكسیك لیجكع مةؼا یآ٨٠زق م٦اکارگاق مةؼگؽار 

  ؛ ٦2ام ٨٠ز٨د در یک ٥٣٨١٣جْیی٢ جْغاد كیؼكس

 ؛آب ك ٗاوالب م٦اظا٥٥٣ی١ّٞکؼد جن٘ یاةیارز 

 ؛ـکیر یاةیارز مةؼا آب ی٤١یك ةؼ٣ا٥٠ ا ة٧غاقث ی٤١یا م٦ا ةؼ٣ا٥٠ ثیج٨ٛ 

 ی.٠اٝ م٦ا ثیص١ا ٢یجأ٠ 
 

 

 ٦ام ا٣ساـ قغق در ایؼاف اٚغاـ

 ٦ام زیؼ ا٣ساـ قغق اؿث:ك دا٣كکغق ة٧غاقث ٠٨١ّی اٚغاـدر ٠ؼکؽ جضٛیٛات کی٘یث آب 

o  ؛ 19ارائ٥ اًالّات ١ّٞی ازـ ك وؼكرم درةارق ک٨كیغ 

o ٦ام گ٤غزدایی ةؼام ا١ًی٤اف از ای٢١ ك ج١یؽ ة٨دف آب آَقا٠یغ٣ی؛ ج٧ی٥ ٤ٗاكرم 

                                                           
1. PCR 

2. Rt-PCR 
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o ظا٥٣ آب ك ٗاوالب ةؼام کا٦ف كیؼكس کؼك٣ا.٣ُارت ةؼ ٠ؼاصٜ جن٘ی٥ 

کؼك٣ػا كیػؼكس، ؿػ٤غرـ صػاد ٣ُػارت ةػؼ  مةؼا ما٠ٌا٥ْٝ، 1398ةا اؿ٤٘غ ٠اق ، ٠ٌاةٙ 2020در ٠ارس 

کؼك٣ػا كیػؼكس، ؿػ٤غرـ كز٨د  یةؼرؿاز ای٢ ٠ٌا٥ْٝ  ٦غؼقغ. ا٣ساـ  ؼافیا م٦ادر ٗاوالب، 2ج٤٘ـی 

( مقغق ق٧ؼ ٥ی)ٗاوالب جن٘ یظؼكز م٦ا( ك ٠ضٜم٦ا )ٗاوالب ظاـ ق٧ؼمدر كركد، 2صاد ج٤٘ـی 

ی ة٨د. ٣حایر ای٢ ٠ٌا٥ْٝ كز٨د كیػؼكس در : ج٧ؼاف، ٟٚ ك ا٣ؽٝؼافیب در ؿ٥ ٠ؼکؽ اٗاوال م٦اظا٥٥٣یجن٘

ظا٣ػ٥ (. پـػاب ظؼكزػی جنػ٘ی٥در ٗاوػالب ؼكسیػك لی٠ذتث جكع ری٣حاٗاوالب را جأییغ کؼد٣غ )

ؿػاز ٦ام زیؼز٠ی٤ی ك ؿٌضی را آ٨ٝدق ک٤غ. ٣حایر ایػ٢ پػژك٦ف ز٠ی٤ػ٥ج٨ا٣غ ٤٠اةِ آبٗاوالب آ٨ٝدق ٠ی

٦ا ةػؼام ٠تػارزق ةػا ظا٥٣ ٗاوالب٠ـئ٨اف قؼکث آب ك ٗاوالب ة٥ ک٤حؼؿ ظؼكزی جن٘ی٥ج٨ز٥ ةیكحؼ 

 قغ.   19كیؼكس ک٨كیغ 

 

 ة٥ جازگی پژك٦ف دیگؼم ٣یؽ ةا ٨٤ّاف ك ٦غؼ زیؼ ا٣ساـ قغق اؿث:

ك  مآكرز١ػِ ،آب ِیػك ج٨ز ٥یجنػ٘ م٦اـحٟیدر ؿ 19ک٨كیغ  ؼكسیك٨ٚع ك یؼرؿة ٨٤ّاف: 

 .ؼافیعحٖٞ ا٠ مٗاوالب در ق٧ؼ٦ا ٥یجن٘

-٥یجنػ٘ یك ظؼكزػ مدر كركد، 2کؼك٣ا كیؼكس، ؿ٤غرـ صاد ج٤٘ـی ٠ٛغار  :یا٦غاؼ اؿاؿ 

 ٥یجنػ٘در٠ػا٣ی ةػؼام  ا٦ػافی١ّٞکػؼد گ ٢یػیجْك  حػؼیژف/ ٝ یٗاوالب از ٣ُػؼ کپػ م٦اظا٥٣

 .ٗاوالب

 

 ٤ّاكی٤ی ةؼام ٠ٌاْٝات ةیكحؼ در ایؼاف

 ؛١ثیك ارزاف ٚ ِیؿؼ م٦ایارائ٥ ٣ُؼؿ٤س :1ةؼ پـاب ی٠تح٤ گیؼمةؼرؿی ٥١٦ 

 ـػکیر یک١ػ یاةیػةػا اؿػح٘ادق از ارز :گیؼم ٚؼار گؼٗح٢ در ٠ْػؼض ةی١ػارمٚاةٞیث ا٣غازق 

 ؛2یکؼكةی٠

 یی.ای١یقؼیك ٔ ییای١یق یوغ٣٨ّ٘ م٤غ٦ایٗؼا یاةیارز :یوغ٣٨ّ٘ م٦امكرا٤ٗ 
 

 غق اؿث: ٦ا ا٣ساـ قای٢ اٚغاـ 19گیؼم ک٨كیغ ٦ام ٠ؼجتي ةا ٥١٦ةؼام ج٨ٛیث ٠یاف ؿیاؿث ك پؼكژق

 كق٨ ك ٠نؼؼ آب؛ایساد ٠ضیي پژك٦كی ٚغرج٤١غم ةؼام ارائ٥ ظغ٠ات ٠ؼجتي ةا قـث  

  ؛ 19ج١ؼکؽ ةیكحؼ ركم ٨٠ارد ٠ؼجتي ةا ة٧غاقث ٗؼدم ك ز١ْی ك ک٨كیغ 

 ام؛ گػارم ة٧حؼ ٥ٌٛ٤٠ا٣ساـ جضٛیٛاجی ةا ٦غؼ ا٠کاف ؿیاؿث 

                                                           
1. WASTEWATER-BASED EPIDEMIOLOGY (WBE) 

2. Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA)     
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 ام؛ جؼ ٦٥ٌٛ٤٠ام ٨ٚمایساد ة٤یادم ٠ـحضکٟ ةؼام ؿیاؿث 

 ٗام.ؽایف آگا٦ی ز١ْی ٥ٌٛ٤٠ا 

 

ام ی٣٨ـػک٨، پژك٦كػگؼاف ك ق٨د ةؼام صٜ ای٢ ٠كکٜ ةػا ١٦کػارم دٗحػؼ ٤٠ٌٛػ٥در ظاج٥١ پیك٧٤اد ٠ی

-٦ام ٠كحؼؾ ا٣ساـ د٤٦غ، ة٥ ّتارت دیگػؼ پػژك٦فدا٣ك٤١غاف ؿؼاؿؼ ز٧اف در ای٢ ظن٨ص پؼك٦ف

 ٦ام ٠كارکحی در ؿٌش ز٧اف ازؼا ق٨د.
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  زاکارجا پاؾ آب ثیؼی٠غ ٦ؼ٨٣ك؛ ةا٠تا٣گ اج٨٤یپؼ دکحؼآٚام 

      «زاکارجا در ظن٨ص ة٥ ق٧ؼ٦اکالف در آب ثیؼی٠غ در 19 غیک٨ك ما٠غ٦ایپ»
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٠ٌاٝتی درةارق زاکارجا

جػؼی٢ قػ٧ؼ  جؼی٢ ق٧ؼ٦ام اؿال٠ی اؿث. زاکارجا ةؽرگ زاکارجا، پایحعث ا٣غك٣ؽم ك یکی از  پؼز١ْیث

ادارم ایاٝػث  -ك٣ٜٛ ك مػ٤ْحی ایػ٢ کكػ٨ر ك ٠ؼکػؽ ؿیاؿػیارم، ص١ٜجس -٠ؼکؽ اٚحنادم ا٣غك٣ؽم ك

 یکی از پ٤ر ایاٝػث زؽیػؼق زػاكقك کی٠٨ٞحؼ٠ؼةِ ٠ـاصث دارد  590صغكد  -زاکارجاؿث. ایاٝث زاکارجا

 ث.اؿ 

٦ا ك  ا٠ا ا٠ؼكزق زاکارجا ٠ؼکؽ آؿ٥ آف )ا٣س١ػ٢ ٠ٞػٜ آؿػیام ز٤ػ٨ب قػؼٚی( اؿػث ك ٠ٛػؼ كزارجعا٣ػ٥ 

، در ؿ٨اصٜ قػ١اٝی، در زؽیؼق زاكق ق٧ؼ زاکارجا در ٔؼب .ركد ق١ار ٠ی  ٦ام ٧٠ٟ ا٣غك٣ؽم ة٥ ؿاز٠اف

 ، ٚؼار دارد. ای٢ قػ٧ؼ در دقػث كاٚػِ قػغقدریام زاكق یا ظٞیر ةاجاكیا/ ةحاكی٥( ك) ظٞیر زاکارجا ک٤ار

قػ١اٝی از  -ةا ز٧ث ز٨٤ةی ركد ؿیٞی٣٨گد. ا٠حغاد دار اؿث ك ارج٘اّاجی ةا ٗام٥ٞ ةـیار، در ز٨٤ب آف 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
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-ریؽد. ّالكق ةؼ ای٢، ركد٦ام ةـیارم در ٣ؽدیکی ق٧ؼ زارم ٠ی ظٞیر زاکارجا گػرد ك ة٥ ٠یاف ق٧ؼ ٠ی

 .در قؼؽ زاکارجا اقارق کؼد ؿ٣٨حؼ در ٔؼب ك گؼكگٜ ج٨اف ة٥ ا٣غ ک٥ ٠ی

ةاج٨ز٥ ة٥ ٨٠ْٚیث ق٧ؼ ك ٣ؽدیکی آف ة٥ دریا، ٣ـیٟ ظكکی ك دریػا کػ٥ در زاکارجػا دائ١ػی اؿػث، در 

ارد؛ جؼی٢ ٤٠ػاًٙ ز٧ػاف ٚػؼار د اؿث. ای٢ ق٧ؼ در یکی از پؼةاراف  اٗؽایف آ٨ٝدگی ٨٦ام ق٧ؼ ٠ؤدؼ ة٨دق

 .اؿثدرمغ  ٠81حؼ ك ٠ح٨ؿي ر٨ًةث ؿاا٥٣ آف  ٦ؽار ٠یٞی ٠2ح٨ؿي ةاراف ؿاا٥٣ زاکارجا صغكد 

  ة٨دق اؿث؛ ٣٘ؼ ٨فیٞی٠ 10،6 ثیز١ْ، 2019در ؿاؿ  

 ؛٠حؼ٠ؼةِ( ٠255،7ؼةِ ) ٠٨ٞحؼیک ٠662،3ـاصث:  

 کی٠٨ٞحؼ٠ؼةِ؛ در ٦ؼ 16،262جؼاکٟ:  

 مٗؼ٠ا٣غار 1ك ( یك ٔؼة ی، قؼٚیز٨٤ة ،ی، ق١اٝم)٠ؼکؽ مادار مق٧ؼ/ ق٧ؼدار ٠5حكکٜ از  

 .(ت٨یؿؼ ؼی)زؽا مادار
 

 

 
 

 ةِ آب در زاکارجاا٤٠ ٥یج٧

 غیػج٨ٝ ثیػَؼٗ. آب در زاکارجا اؿث ٢ی٠حْٞٙ ة٥ ٥ٌٛ٤٠ ك ٠ـئ٨ؿ جأ٠ یقؼکح پاـ زایا، 2020از ؿپحا٠تؼ 

 ٣٘ؼ اؿث. 887،314 افیکٜ ٠كحؼ جْغادك  ٥یدر دا٣ حؼیٝ 20،742کٜ 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 ٦ااٝفچ

 ٦ػامآبك  آب  گافٗؼكق٤غ، ٠اةٛی اٗؼاد از ٣غی دؿحؼؿی دارکك٥ٝ٨ٝ ة٥ آب ثز١ْی از درمغ 64ٗٛي 

آب ٠نؼٗی ظػ٨د را  ق٨د(ی٠ یق١اٝ مدر زاکارجا ژقیة٥ ك ٢ی)ک٥ ةاّخ ٠ـئ٥ٞ ٗؼك٣كـث ز٠ی ٤یؼز٠یز

 .قغق اؿث گػارمدرمغ اٗؼاد ٦غؼ 100ةؼام  ٠یؽاف دؿحؼؿی ة٥ آب 2030 ؿاؿ ک٤٤غ. درجأ٠ی٢ ٠ی

 

 
 

 ق٨دی٠ ٢یداظٜ زاکارجا جأ٠ از آب از درمغ 6ٛي ٗ

ج٨ا٤٣غ ة٥ ٤ّػ٨اف ٤٠تػِ آب یآ٧٣ا ١٣ كحؼیک٤٤غ، ا٠ا ةیزاکارجا ّت٨ر ٠ ٙیركدظا٥٣ كز٨د دارد ک٥ از ًؼ 13

 .اؿح٘ادق ق٣٨غ ٤افیٚاةٜ ا١ًؼیّٔؼو٥ ك  ٢ییپا ثی٘یک ٜیة٥ دٝ
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 
 

 
 

 19گیؼم ک٨كیغ رك٣غ ٠نؼؼ آب ًی ٥١٦

 ؼؼ آب٠یؽاف ٚته ٠ن

ةػؼ را ازؼا کؼد ك ای٢ اٚػغاـ  ؿٌش گـحؼدقدر  یازح١اّ ٦امْٗاٝیث ثی٠ضغكد ٦امدكٝث زاکارجا اٚغاـ

 .٠ح٨ٖٚ قغ مك جسار ی٠٨١ّ م٦اثیْٗاٝ كحؼیة ؼایز ٥ اؿثگػاقح ؼی٠نؼؼ آب جأد

آب ٠نؼؼ  ؽافی٠ ٢ی٥٠ ک١حؼ 20ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ا١ّاؿ قغ،  2020ك ٥٠  ٜیاٚغاـ در آكر ٢یک٥ ا ییآ٣سا از

 ق٨د.٠ضـ٨ب ٠یدر ؿاؿ 
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

را آب صسػٟ ٠نػؼؼ  ری، ةػ٥ جػغرگػؼید م٦ػاثی، ةا قؼكع ْٗاٝیازح١ا٦ّام ثی٠ضغكد٠ْیار ا١ّاؿ 

ة٥ ٠ساز  م ٠ضغكد قغقجسار م٦اثیْٗاٝ ری٣غ، ة٥ جغرغقةاز ٦ا قی٘ث ییزا٥ةا زاة٦ا ادارق: داد فیاٗؽا

 ْٗاٝیث قغ٣غ.
 

 
 

 ام ٠ح٘اكت ٦گیؼم در ةعفرك٣غ ٠نؼؼ ًی ٥١٦

٦ػا ا٣ػغ ك دیگػؼ ةعػفدرمغ در ةعػف جسػارم 15درمغ ٠كحؼیاف ٠نؼؼ آب در ةعف ظا٣گی،  83

 درمغ در اٗؽایف ٠نؼؼ آب جأدیؼ داقح٤غ. 1ةیكحؼ از 
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 2020ةا ٠ی  ٠2020ٛایـ٥ ٠یؽاف ٚته ٠نؼؼ آب: ژا٨٣ی٥ 

گی اٗؽایف یاٗػث. در ز٠اف ازؼام ٠ضغكدیث ازح١اّی در ؿٌش گـحؼدق ٠یؽاف م٨رجضـاب ةعف ظا٣

  ةعف جسارم ك م٤ْحی ةیكحؼی٢ ٠یؽاف جأدیؼ را از ٣ُؼ ٠نؼؼ داقح٤غ.

 

 

 
 
 

 / ركز(٦ؽی٠٥٤نؼؼ ركزا٥٣ )٠حؼ٠کْب/  ٢یا٣گی٠یؼم: گ٥١٦ یك٣غ ٠نؼؼ ًر

ؿٌش  در یازح١اّ ثی٠ضغكد یً مم٤ْث ك جسارةعف  افی٠كحؼةؼام ٠ح٨ؿي ٠نؼؼ ركزا٥٣ 

 ؛اؿث اٗح٥یکا٦ف  یك م٤ْح مجسار م٦اثیف ْٗاٝةـح٥ قغف/ ٠ضغكد قغ ٜیة٥ دٝ گـحؼدق

یاٗح٥  فی٠ؼدـ در ظا٥٣ اٗؽا كحؼیةا گػرا٣غف كٚث ة یظا٣گ ٠كحؼیاف، ٠ح٨ؿي ٠نؼؼ ركزا٥٣ ةؼّکؾ

 اؿث؛

 .کؼدق اؿث ثی٠نؼؼ ركزا٥٣ را جذت ٢یا٣گی٠ ریة٥ جغر یازح١اّ م٦اثی٠ضغكدا١ّاؿ 
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 
 

 گیؼمرك٣غ ٠نؼؼ ًی ٥١٦

 مکػ٥ جْؼٗػ٥ آب ةػااجؼ یا٣یاز ٠كػحؼ م٠نؼؼ )ؿ٧ٟ ک١حؼ مدر اٝگ٨ ؼییجٕ ٠نؼؼ ك ؽافیکا٦ف در ٠

  .قغ مدار٣غ( ٤٠سؼ ة٥ درآ٠غ ک١حؼ
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 
 

  19 غیک٨كجأدیؼات 

 ٗٛغاف/ دؿحؼؿی ٠ضغكد ة٥ آب ای٢١

 36 م٦ػا٨ٝٝػ٥ ةػ٥ آب، ةػغكف ك پؼجػؼاکٟ ٤٠ػاًٙ در ظنػ٨ص ة٥ زاکارجا ثیز١ْ از درمغ 

 ؛٣غار٣غ یدؿحؼؿ آب یظا٣گ

 ی٠ػ ٠ؼازْػ٥ آب ٗؼكق٤غگاف ای ی٠٨١ّ مؼ٦ایق ة٥ آب ٥یج٧ مةؼا ٤٠اًٙ ٢یا د٠اف٠ؼ كحؼیة-

 ؛ک٤٤غ

 قـػح٢گیؼد، درةؼ٠ی را زیادل ٥٤ی٦ؽ آب ج٧ی٥ ك ٣یـث دؿحؼس در یراصح ة٥ آب ک٥ قؼای٩ٌ چ٤ی٢ در

 .گیؼد١٣ی ٚؼار اكؿ ثیاك٨ٝ در ٦ادؿث
 

 کا٦ف ٠نؼؼ آب در ةعف جسارت

 م٦ػاثیػْٗاٝ آ٣کػ٥ وػ٢١ .اؿػث قغق ازؼا مؼیگ٥١٦ دكراف در ـ٠ؼد مةؼا ماگـحؼدق م٦اثی٠ضغكد

 ك کػار ؛ظا٣ػ٥ از ٠ؼدـ یكٚح. قغ٣غی٠ كحؼیة آب ٠نؼؼ ٨٠زب اؿث ک٥ یاٗح٥ کا٦ف مجسار ك یم٤ْح

 ٢یػا سػ٥ی٣ح در. قػ٨دی٠ػ ا٣ساـ ی٠ـک٣٨ ٤٠اًٙ در افی٠كحؼ ج٨ؿي كحؼیة آب ٠نؼؼ ک٤٤غ،ی٠ ٜیجضن

 افی٠كػحؼ از ةػااجؼ جسػارت ك مػ٤ْثةعف  مةؼا آب جْؼ٥ٗ ٜیدٝ ة٥ رٗح٥ دؿث از ةا٨ٛٝق درآ٠غ ٨٠ارد،

 .اؿث ی٠ـک٣٨ ٤٠اًٙ
 

 گػارم ٦ام ؿؼ٠ای٥ة٧ت٨د پؼكژق

 ٙیًؼ از ک٥ ة٨د قغق مؽیرةؼ٣ا٥٠ آب ٢یجأ٠ از ٤افیا١ً ك ظغ٠ات پ٨قف فیاٗؽا راؿحال در ٦ای٩پؼكژق

 ؼیجػأد ٦ػامگػار٥یؿؼ٠ا ةؼ دكٝث دز٥ة٨ ادٔاـ بیجؼج ٢یا ة٥. قغ ا٣ساـدر جأ٠ی٢ ة٨دز٥  دكٝث ٠كارکث
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 یاصح١ػاٝ ؼیجػأظ 2030 ؿاؿ جا آب ك یة٧غاقح ظغ٠ات ة٥ یدؿحؼؿ ٨ُ٤٠ر ة٥ ثی٧٣ا در ٦ؼچ٤غ گػاقث

 غ.ةاق ی٠اٝ ٢یجأ٠ ٢یگؽیزا م٦اًؼح د٣تاؿ ة٥ غیةا آب قؼکث ك داقث ظ٨ا٦غ كز٨د
 

 19پیا٠غ٦ام ک٨كیغ  -٦ام آ٨٠ظح٥ قغقدرس

 .اؿث غی٠کؼر ك ٤٠اؿب دؿث( ٤٦سار زغ م٨قكة٧غاقث ظ٨ب )قـث ثیرّا

 ؛ةاقغ دؿحؼس در غةای ی٠٨١ّ م٦ا٠کاف ٣یؽ ك ی٠ـک٣٨ ٤٠اًٙ در دؿث مكق٨قـث ا٠کاف  

 م٦ػاؿػک٣٨حگاق در ظنػ٨ص ةػ٥ ١ػ٢یا ك ؿػاٟٝ آب یاؿاؿػ ظغ٠ات ة٥ یدؿحؼؿ ١٦چ٤ی٢ 

 .ق٨د ِیجـؼ غةای ثیپؼز١ْ ٤٠اًٙ ؼیؿا ك ثیپؼز١ْ یؼرؿ١یٔ

 

٦ام ١ّٞیاجیر ك ْٗاٝیثؿازگارم در ٣یؼكم کا  

 ؛ِیج٨ز غ،یج٨ٝ م٤غ٦ایٗؼا در ظ٨دکار ـحٟیؿ ج٨ؿ٥ْ ك مؿاز٥٤یة٧ .1

 ؛ج١اس ةغكف/ ٢یآ٣ال ـحٟیؿ ؿ١ث ة٥ م٠كحؼ ظغ٠ات رك٣غ ة٧ت٨د .2

- کػ٥ اؿث ٦اییاٚغاـ دیگؼ از مدكرکار م٨رت ة٥ کار ا٣ساـ ٙیًؼ از مادار مؼك٦ای٣ کا٦ف .3

 .گیؼ٣غ ٚؼار ٠غ٣ُؼ غةای
 

 آكرم(ای٢١ )جاب ة٥ ؿ٨م جأ٠ی٢ آب

 ة٥ ای٢ قؼح اؿث: ٢١یا آب ٢یجأ٠ راؿحال دریی پیك٧٤اد٦ا

 ؿػاظث ٙیػًؼ از ؽیػج١ آب ةػ٥ یدؿحؼؿػ فیاٗػؽا ك آب ٤٠تػِ ة٨دف دؿحؼس در از ٤افیا١ً 

 ؛ظا٥٥٣یجن٘

 ؛آب ؼیق جا ٠تغأ از آب یآةؼؿا٣ ـحٟیؿ ثیا٤٠ ةؼ٣ا٥٠ ٢یجغك 

 در آب ک٤٤ػغق٠ی٢أجػ م٦ػاقؼکث م٦اییاج٨ا٣ ة٧ت٨د ك ٥یج٧ مةؼا جسارت جغاكـ ةؼ٣ا٥٠ ٢یجغك 

 ؛ةضؼاف ةا ٠ٛاة٥ٞ

  جػغاكـ ةؼ٣ا٠ػ٥ از یةعكػ ٤٠ُػ٨ر ةػ٥ ٦ػاؿػاز٠اف ك ٦ا٠ؤؿـ٥ ؼیؿا ةا دكٝث م١٦کارارجٛام 

 ای١ػ٢ آب ٠ی٢أجػ راؿػحال در ک٥ اؿث را٦کار٦ای٩ ز٥ٞ١ از آب از ٠ضؼكـ ٤٠اًٙ ة٥ یآةؼؿا٣

 .گیؼ٣غ ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ةایغ
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

    ٦ؼایی؛ دا٣كیار دا٣كگاق ج٧ؼاف ك دةیؼ کارگؼكق ٠ٞی ؿازگارم ةا کٟ آةیظا٣ٟ دکحؼ ة٤٘ك٥ ز

 «ریؽم ك ٠غیؼیث ٤٠اةِ آبةؼام ةؼ٣ا٥٠ ٦19ام ک٨كیغ درس آ٨٠ظح٥»

 

 

 

 

 

 
کػ٤ٟ. ام ی٣٨ـک٨ ةؼام ةؼگػؽارم ایػ٢ کارگػاق جكػکؼ ٠ػیاةحغا از ا٣س٢١ جؼكیر ّٟٞ ایؼاف ك دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠

ك ةؼام رّایػث ٦ام ٚؼ٣ٌی٥٤  در ز٠افگػاقح٥ اؿث. ة٥ ظن٨ص آب  ادؼات زیادم ةؼ ٠نؼؼ 19ک٨كیغ 

١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در قکٜ زیؼ ٣كاف دادق قغق  .ةؼاةؼ قغق اؿث چ٤غ٠یؽاف ٠نؼؼ آب ٦ام ة٧غاقحی پؼكجکٜ

، ٥٣ ج٧٤ا ةؼ ٠نؼؼ آب ادؼات زیادم داقح٥ اؿث، كوْیث ٠نػارؼ ٔػػا ك 19گیؼم ک٨كیغ اؿث، ٥١٦

 ا٣غ. دیؼ زیادم داقح٥أ٨د ةؼ ٠نؼؼ آب جا٣ؼژم را ٦ٟ جٕییؼ دادق ک٥ ظ
 

 
 

 

Extensive change in water use pattern

 Further domestic water use for limiting 
the spread of the disease

 Change of water use in businesses
 Change of water use for food and energy 

production  
   

Extensive change in energy use pattern

 Further domestic energy use due to 
quarantine 

 Less energy use for transportation 
 Change in energy use by businesses 
 Change of energy use for food and energy 

production and water and wastewater 
management 

   

Change in food use pattern

 Change of food use due to quarantine and 
shut down of most restaurant and tourist 
activities 

 Disruption of activities in some service 
sector businesses 
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

گیػؼم ک٨كیػغ در زغكؿ زیؼ، ٠یؽاف اٗؽایف ٠نؼؼ آب ةؼظی از ق٧ؼ٦ام ةؽرگ ز٧اف در در ادؼ ١٦ػ٥

ق٨د در ای٢ ز٨ا٠ِ ق٧ؼم، ٠یؽاف ٠نؼؼ آب ٣كاف دادق قغق اؿث. ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در زغكؿ دیغق ٠ی 19

 درمغ ةیكحؼ قغق اؿث. 70جا  20از 
 

 
 

گیؼم ای٢ ةی١ارم دچار جض٨ؿ قػغق اؿػث. ٦ا ة٥ ظاًؼ ٥١٦ةعف ظغ٠ات در ةـیارم از ص٨زق١٦چ٤ی٢ 

دیؼ أرا جضث جػ٦ام ظغ٠اجی در ةـیارم از ةعف ٤٠اةِ آةی، ٔػایی ك ا٣ؼژمج٨ٝیغ ك ٠نؼؼ  ،ای٢ ةی١ارم

 ،ك٣ٜٛ ١ّػ٠٨یدر ةعف ص١ٜدر دكراف ٚؼ٣ٌی٥٤ ٠نؼؼ ا٣ؼژم  ،اؿث، و٢١ آ٣ک٥ ًتٙ آ٠ار٦ا دادقٚؼار 

٥١٦ ای٢  .اؿث ٥یاٗحام ٚاةٜ ٠الص٥ُاٗؽایف  ك ٠نارؼ ظا٣گی کا٦ف ك در ةعف ظ٨درك٦ام قعنی

٨٠ارد ٨٠زب قغ ک٥ ٠نؼؼ آب ك ا٣ؼژم ة٥ ٨ًر کا٠ٜ جضػث جػأدیؼ ٚػؼار ةگیػؼد. در ٠نػؼؼ ا٣ػؼژم 

 ٦ام آب ك ٔػا جٕییؼاجی رخ دادق اؿث.كکار٦ام گ٣٨اگ٨ف ك ؿیـحٟج٨ؿي کـب

د٦غ، در دكراف ٚؼ٣ٌی٥٤، ٠نؼؼ ا٣ؼژم ظا٣گی در ٤٠اًٙ ةؼرؿی قػغق ٠ی ٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردم در چی٢ ٣كاف

ةیف از دك ةؼاةؼ اٗؽایف پیغا کؼدق اؿث. رژیٟ ٔػایی اٗؼاد ة٥ ظن٨ص در دكراف ٚؼ٣ٌی٤ػ٥ جٕییػؼ کػؼدق 

ا٣ػغ.  ٦ام گ٣٨اگ٣٨ی ک٥ ٠ؼجتي ةا ج٨ٝیغ ك ج٨زیػِ ٔػػا اؿػث، جٕییػؼات ةـػیارم کؼدق٣یؽ ْٗاٝیثك اؿث 

ای٢ ةی١ارم ركم رژیٟ ٔػایی ظا٨٣ار٦ػا ٣كاف دادق اؿث،  ک٥در ایحاٝیا ا٣ساـ قغق دیگؼم  ٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردم

جأدیؼ داقح٥، ٠نؼؼ ةؼظی ظا٨٣ار٦ا چ٤غ ةؼاةؼ اٗؽایف ك ٠نؼؼ ةؼظی دیگؼ چ٤غ ةؼاةؼ کا٦ف پیػغا ٣یؽ 

قػؼایي ٦ام آب، ٔػا ك ا٣ؼژم، ةؼام ةؼرؿػی ادػؼ . ة٤اةؼای٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ كاةـحگی ٠یاف ؿیـحٟکؼدق اؿث

 ج٨اف ٠سؽا از ٦ٟ در ٣ُؼ گؼٗث.٦ا را ١٣یةؼ ٤٠اةِ آب، ای٢ ؿیـحٟ 19گیؼم ک٨كیغ ٥١٦

رؿغ، ةیف از ٣ی١ی از ای٢ ٠ی٣٘ؼ  ٠600یٞیارد ك  9ز١ْیث کؼق ز٠ی٢ ة٥ ، 2050جا ؿاؿ ق٨د ةی٤ی ٠یپیف

ق٧ؼ٣كی٢، ز١ْیث در کك٨ر٦ام در صاؿ ج٨ؿ٥ْ ك ةیكحؼ در ق٧ؼ٦ا ز٣غگی ظ٨ا٤٦غ کؼد ك ای٢ ز١ْیث 

ؿٌش ز٣غگی ةااجؼم ك درآ٠غ ؿؼا٥٣ ةااجؼم ظ٨ا٤٦غ داقث ك ةػ٥ یٛػی٢ ٣یاز٦ػام آب ك ٔػػا ك ا٣ػؼژم 
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

ک٤یغ ک٥ جٕییؼات ج٨ٝیغ ٠ضن٨ات امٞی کكاكرزم ٠ح٘اكجی ظ٨ا٤٦غ داقث. در ٨١٣دار زیؼ، ٠الص٥ُ ٠ی

ز١ْیث ركة٥ رقػغ را  ة٥ چ٥ م٨رت ة٨دق ك چگ٥٣٨ ةایغ اٗؽایف یاةغ جا ةح٨ا٣غ ٔػام ای٢ 2010جا ؿاؿ 

 جأ٠ی٢ ک٤غ. 
 

 
 

ةی٤ػی ١٦ی٢ جٕییؼات را در ؿٌش ز٧اف در رك٣غ ٠نؼؼ ا٣ؼژم ك آب ٦ٟ داقحیٟ. در ١٣ػ٨دار زیػؼ پػیف

د٦غ ك ١ّغق ای٢ رك٣غ اٗػؽایف در ٚػارق ک٥ رك٣غ اٗؽایف ظٌی را ٣كاف ٠ی ٠2050نؼؼ ا٣ؼژم جا ؿاؿ 

 ک٤غ. پیغا ٠ی آؿیا اؿث ك ٠نؼؼ ا٣ؼژم ة٥ ةیف از دك ةؼاةؼ اٗؽایف
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در ٠نػؼؼ ؿػؼا٥٣ آب ، 2025ركد جا ؿاؿ در ٠نؼؼ آب ٦ٟ رك٣غ رقغ ةـیار ؿؼیِ اؿث ك ا٣حُار ٠ی

ةؼؿػغ کػ٥ در قػکٜ زیػؼ ٦ؽار ٠یٞیارد ٠حؼ٠کْػب  5ة٥ ةیف از کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف ك در کٜ کؼق ز٠ی٢ 

 ٣كاف دادق قغق اؿث.

 

 
٠غجی ٨ًا٣ی اؿث ک٥ ادا٥٠ پیغا کؼدق، ای٢ رك٣ػغ٦ا  ك ای٤ک٥ 19گیؼم ک٨كیغ ٦ام ظامی ٠ذٜ ٥١٦اج٘اؽ

٦ا، جٕییػؼ ؿػتک ز٣ػغگی، جٕییػؼ ک٤غ ك ةعكی از ای٢ جأدیؼات ة٥ قکٜ جٕییؼ ّادترا ة٥ قغت ٠حأدؼ ٠ی

ای٢ دگؼگ٣٨ی ٦ا در ز٣ػغگی  ،19کار٦ام ٠ح٘اكت ةؼكز ظ٨ا٦غ کؼد ك ةْغ از اج١اـ ةی١ارم ک٨كیغ کـب

 27ةی٤ػی قػغق اؿػث در ةعػف ا٣ػؼژم ، پیف2025گؼد٣غ. جا ؿاؿ  ١یك ٠كأٜ ٝؽكـ ة٥ قکٜ ٚتٞی ةؼ ٣

٦ػا ةی٤ػیدرمغ اٗؽایف ظ٨ا٦یٟ داقث. ایػ٢ پػیف 70ك در ةعف ٔػا،  درمغ 55درمغ، در ةعف آب 

 ا٣ساـ ٣كغق اؿث.  19گیؼم ک٨كیغ جضث قؼایي ٥١٦
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ز ًؼٗػی دیگػؼ اركد،  ک٤٤غق آب ةػ٥ قػ١ار ٠ػیج٨ٝیغ ٠ضن٨ات ٔػایی یکی از ٤٠اةِ ٠نؼؼاز یک ؿ٨ 

كرم ج٨ٝیػغ ٠ضنػ٨ات ركد جضث جػأدیؼ ایػ٢ پغیػغق ة٧ػؼقپغیغق جٕییؼ اٚٞیٟ ٦ٟ كز٨د دارد. ا٣حُار ٠ی

 ج٨ز٧ی را داقح٥ ةاقغ. کكاكرزم جٕییؼات ٚاةٜ
 

 
 

 ٦25ام ٣ار٣سی ك ٚؼ٠ػؽ ٠كػعل قػغق ا٣ػغ. ةػیف از ةا ر٣گکك٨ر٦ام ظاكر٠یا٥٣ در ٨١٣دار ةاا، اکذؼ 

٣اقی از جٕییؼ پغیغق اٚٞیٟ در ایؼاف  ٨2080ٝیغ ٠ضن٨ات کكاكرزم را جا ؿاؿ كرم جدرمغ کا٦ف ة٧ؼق

. ای٢ قػؼایي در ک٤ػار  ق٨د ك ةـیارم از کك٨ر٦ام آؿیایی پیف ةی٤ی قغق ک٥ در ٣ٛك٥ ٨ٗؽ ٦ٟ دیغق ٠ی

اؿث ک٥ در ٤٠اةِ آب در کك٨ر٦ام ٗكار ٠ىاّ٘ی رقغ ٠نؼؼ ز١ْیحی ک٥ پیكحؼ ةیاف قغ، ٣كا٣غ٤٦غق 

 ظكکی ٠ذٜ ایؼاف اج٘اؽ ظ٨ا٦غ اٗحاد. ٥ظكک ك ٣ی١

در ٥ٌٛ٤٠ ظاكر٠یا٥٣ ک٥ ایؼاف ٣یؽ در آف ٚؼار دارد، ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در ٣ٛك٥ زیؼ ٣كػاف دادق قػغق اؿػث، ةػ٥ 

ك ایػ٢ در صػاٝی اؿػث کػ٥  ٣ػغاکك٨ر ظاكر٠یا٥٣ جضث اؿحؼس قغیغ آةی 17کك٨ر از  ٨ً12ر ظاص 

-. در قؼایي ظامی ٠ذػٜ ١٦ػ٥دق٨ارم ١٦ؼاق اؿث٠ی٢ آب در ای٢ کك٨ر٦ا صحی در قؼایي ّادم ةا أج

ةی٤ػی ةا٣ػک ز٧ػا٣ی، ةیكػحؼی٢ ٠یػؽاف ةؼ اؿاس پػیفک٤غ. ٠نؼؼ آب اٗؽایف پیغا ٠ی 19گیؼم ک٨كیغ 

 6 کكػ٨ر٦ا ای٢ ام ک٥ ٠ح٨ز٥ کك٨ر٦ام ظاكر٠یا٥٣ اؿث، ة٥ گ٥٣٨ جٕییؼ اٚٞیٟظـارت اٚحنادم ٣اقی از 

از دؿػث ةعػف کكػاكرزم ة٥ ٨٤ّاف ظـػارت  2050ؿ را جا ؿا ج٨ٝیغ ٣اظاٝل داظٞی درمغ از 14جا 

 .ک٥ ظـارت ٚاةٜ ج٨ز٧ی اؿث ظ٨ا٦غ داد
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٦ػام آةؼیػؽ امػٞی ایػؼاف را در ٣ٛكػ٥ زیػؼ ٦ؼ کك٨رم ٤٠اةِ ك ٠نارؼ ظاص ظ٨دش را دارد. ص٨و٥

ک٤یغ. در ص٨و٥ آةؼیؽ ٗالت ٠ؼکؽم ک٥ ةعف ةؽرگػی از ؿػٌش کكػ٨ر را ةػ٥ ر٣ػگ زرد در ٠الص٥ُ ٠ی

درمغ از ز١ْیث ایؼاف ٠ـحٛؼ قغق اؿث در صػاٝی کػ٥ ک١حػؼ از  50ادق اؿث، ٣ؽدیک ة٥ ٣ٛك٥ پ٨قف د

درمغ از ٤٠اةِ جسغیغپػیؼ کك٨ر در ٥ٌٛ٤٠ ذکؼ قغق ٚؼار دار٣غ. ةػؼّکؾ در ص٨وػ٥ آةؼیػؽ ظٞػیر  25

درمػغ  25درمػغ ٤٠ػاةِ آب جسغیغپػػیؼ را داریػٟ ا٠ػا ک١حػؼ از  50ٗارس ك دریام ١ّاف ٣ؽدیک ةػ٥ 

 ٣غ. اؿاک٢ ز١ْیث در آ٣سا

 

 
 

د٤٦غق ج٨زیِ ٣ا١٦گ٨ف ز١ْیث ةا ٤٠اةِ آب کك٨ر اؿث ک٥ ٤٠سؼ قغق ١٦ا٨ٌ٣ر کػ٥ در قػکٜ ای٢ ٣كاف

ای٢ زیؼ ٣كاف دادق قغق، ةعف ةؽرگی از ز١ْیث ق٧ؼ ٣كی٢ کك٨ر ٦ؼ ؿا٥ٝ جضث ج٤ف ٦ام آةی ةاق٤غ. 
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٦ػام قػ٧ؼم ك گاق٦ام جأ٠ی٢ آب ؿػک٣٨حؿیـحٟآكرم ٨٠زب کا٦ف جاب٤٠اةِ ك ٠نارؼ ٣اؿازگارم 

٠یٞی٨ف ٣٘ؼ از ز١ْیث ایؼاف جضث اؿحؼس آةی ة٨د٣غ کػ٥  50صغكد  2015جا ؿاؿ . ظ٨ا٦غ قغركؿحایی 

٠یٞی٨ف ٣٘ػؼ رؿػیغ، كٝػی در ک١حػؼی٢  35جا  ٦28ام ا٣ساـ قغق ای٢ ٠یؽاف ة٥ ٦ا ك جالش ةا اٗؽایف ةارش

د٤٦غق ای٢ ّغد ٣كافا٣غ.  داقح٥ر آةی ٚؼا ج٤ف٠یٞی٨ف ٣٘ؼ از ز١ْیث ایؼاف ٨١٦ارق جضث  28ةاام صاٝث 

٦ػ٨ایی ك ٠ضػغكدیث ٤٠ػاةِ آةػی كجٕییػؼات آب .٠ی٢ آب قؼب اؿػثأؿیـحٟ جةاام پػیؼ ة٨دف آؿیب

 .آكرم را ارجٛا د٦یٟگػارم ةؼام اٗؽایف جابدایٞی اؿث ک٥ ةایغ ؿؼ٠ای٥

 140جس١ْی کك٨ر ة٥ ٦ام زیؼز٠ی٤ی داریٟ ک٥ از ٠عؽف ج٨ز٧ی از ٠عازف آباوا٥ٗ ةؼداقث ةـیار ٚاةٜ

ةؼاةػؼ آب جسغیغپػػیؼ  ٦5/1ػام ظكػک چیػؽم در صػغكد ک٥ در ؿاؿ ٠یٞیارد ٠حؼ ٠کْب رؿیغق اؿث

درمػغ آب  57درمغ از آب مػ٤ْحی ك  ٠63ی٢ آب ركؿحایی، أدرمغ از ج 83و٢١ آ٣ک٥ کك٨ر اؿث، 

اؿػث کػ٥ صحػی در كاةـػح٥ چ٥ از ٣ُؼ ک١ی ك چ٥ از ٣ُؼ کی٘ی  ق٧ؼم ة٥ ٤٠اةِ زیؼز٠ی٤ی ةـیار ٣اپایغار

 .٣غاقؼایي ّادم دچار ٠كکٜ
 

 
 

، از 2018اؿث ک٥ ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ در ؿاؿ  ركزٝیحؼ ةؼام ٦ؼ ٣٘ؼ در  ٠150ح٨ؿي ؿؼا٥٣ ٠نؼؼ آب ق٧ؼم 

را داقػح٤غ کػ٥  ركزٝیحؼ ةؼام ٦ؼ ٣٘ػؼ در  150ق٧ؼ ٠نؼؼ ؿؼا٥٣ ةیف از  492 ق٧ؼ،  ٠1100یاف صغكد 

ةػ٥ کكػ٨ر ٠كکالت ک١ی ك کی٘ی ک٥ در ٨٠رد ٤٠اةِ آةی داریػٟ، در ک٤ار ٥١٦ ای٢ د٦غ  ای٢ ا٠ؼ ٣كاف ٠ی

امالح اٝگػ٨م ٦ام ٠نؼؼ آب از ٝضاظ ٤ٗی ك ٗؼ٤٦گی ك ة٥ ٨ًر کٞی صٞی ةؼام جٕییؼ اٝگ٨ ك ركی٥راق

 ث.اؿ٣یاز٤٠غ ٠نؼؼ آب 
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٦ػام ٗؼاةعكػی را ةػؼام دكٝث ة٥ ٨ُ٤٠ر ؿا٠اف دادف ة٥ ای٢ كوػْیث، جػالش کػؼدق اؿػث ١٦ػا٤٦گی

٠نؼؼ آب ارجٛا ةغ٦غ. در ای٢ راؿحا کارگؼكق ٠ٞی ؿازگارم ةا کٟ آةی را جكکیٜ دادق اؿث ك ٠غیؼیث 

٦ا ك ٠ؼاکؽ دكٝحی ٠ؼجتي ةا ٠غیؼیث ٠نؼؼ آب یا ص٘اَث از آب در ای٢ کػارگؼكق ّىػ٣٨غ. از ؿاز٠اف

 ٦ام زا٠ِ ك ٗؼاةعكی ص٘اَػث ك ٠ػغیؼیث از ٤٠ػاةِ آب را، جالش کؼدق اؿث ةؼ٣ا1396٥٠اؿ٤٘غ ؿاؿ 

 ةؼام ارجٛام پایغارم آب ؿٌضی ك زیؼز٠ی٤ی جغكی٢ ک٤غ. 

 ا٣غ از: جؼی٢ دؿحاكرد٦ام ای٢ کارگؼكق ّتارت٧٠ٟ

٦ػا اؿحاف کك٨ر ٠ن٨ب قغق اؿث ك ةؼام ؿایؼ اؿحاف ٦7ام ؿازگارم ةا کٟ آّةی ةؼام ةؼ٣ا٥٠ .1

 ٣یؽ در دؿث ةؼرؿی اؿث؛

ریؽم ٤٠اؿب ةػؼام ك ة٨دز٥ ریؽم٦٥ام دكٝحی ة٥ ٨ُ٤٠ر ةؼ٣ا٦٠ا ٠یاف ؿاز٠افة٧ت٨د ١٦ا٤٦گی .2

 ٣غ؛ا٦ام جأ٠ی٢ آب ق٧ؼم ك ركؿحایی ٦ٟ ةعف ١٧٠ی از ای٢ ٠ـئ٠٥ٞنؼؼ آب ک٥ ؿیـحٟ

٦ػام ٠عحٞػٖ در ٠ػ٨رد گػاراف، ٠غیؼاف ك کارق٤اؿاف ةعفاٗؽایف آگا٦ی در ؿٌش ؿیاؿث .3

٥ ةؼرؿی ّٜٞ ٗیؽیکی ك ا٣ـا٣ی ةؼكز کٟ آةی ك را٦کار٦ام ٨٠از٧ػ٥ ةػا آف چیـػث ك چگ٣٨ػ

 ج٨اف ادؼات ٤٠٘ی آف را کا٦ف داد؛٠ی

٦ام گ٣٨اگ٣٨ی ةؼام ٠غیؼیث درؿث ٠نؼؼ آب ك ص٘اَث ٦ام ای٢ کارگؼكق پؼكژقدر ةؼ٣ا٥٠ .4

 از ٤٠اةِ آةی پیك٧٤اد قغق اؿث.

ک٤یغ ک٥ راة٥ٌ ظٌی ٠یاف ة٨دز٥ درظ٨اؿحی ك آب در ةعف ق٧ؼم در چ٤غ اؿحاف در ٨١٣دار ٠كا٦غق ٠ی

-٦ؽار ج٠٨اف یک ٠حؼ٠کْب در ةعف ق٧ؼم ةایغ مػؼ٥ٗ 200ث. ة٥ ازام ٦ؼ ز٨یی قغق ةؼٚؼار اؿمؼ٥ٗ

  ز٨یی ق٨د.
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در ةعف ركؿحایی ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در قکٜ زیؼ ٣كاف دادق قغق، ای٢ قیب ج٤غجؼ اؿث ك ٠تٕٞی در صػغكد 

ز٨یی ة٥ ازام ٦ؼ ٠حؼ٠کْب آب ٨٠رد ٣یػاز اؿػث. ایػ٢ ٠یػؽاف ظیٞػی ّػغد ٦ؽار ج٠٨اف ةؼام مؼ٥ٗ 50

٦ػام ٠نػؼؼ ك آةؼؿػا٣ی ركؿػحایی ق٨د، ة٤اةؼای٢ ؿیـػح٣ٟـتث ة٥ آب ق٧ؼم ٠ضـ٨ب ٠ی جؼمةؽرگ

 ٣غ.  جؼ پؼ٦ؽی٥٤ةـیار 

 

 
 

ز٨یی ك ة٨دز٥ درظ٨اؿحی ق٨د راة٥ٌ ٠كعنی ٠یاف مؼ٥ٗدر ةعف کكاكرزم ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٠كا٦غق ٠ی

ام ٠عحٞػٖ در ٦ػ٦ام ٠عحٖٞ آةیارم ك ٠نؼؼ آب، اٚٞػی٦ٟام گ٣٨اگ٨ف، ركش٣یـث، ة٥ دٝیٜ ٤ٗاكرم

٦ػؽار ج٠٨ػاف ةػ٥ ازام ٦ػؼ  ٤٠8اًٙ گ٣٨اگ٨ف کك٨ر جا صغم ًتیْی اؿث. ة٥ ًػ٨ر ٠ح٨ؿػي در صػغكد 

د٦ػغ ٤٦گػا٠ی کػ٥ ٦ام کارگؼكق پیك٧٤اد قغق اؿث کػ٥ ٣كػاف ٠ػیز٨یی در ةؼ٣ا٠٥٠حؼ٠کْب آب مؼ٥ٗ



 

41 

 

1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

ی ٦ؽی٤ػ٥ اش را زػاید٦ػغ ؿػؼ٠ای٥گػار جؼزیش ٠یؿیاؿث، ة٥ ًتِ ٠ضغكدیث ة٨دز٥ كز٨د داقح٥ ةاقغ

ک٤غ ک٥ ادؼةعكی ةیكحؼم داقح٥ ةاقغ ة٥ ظن٨ص در ةعف کكاكرزم ٣ـتث ة٥ ؿ٥ ةعكی کػ٥ ةؼرؿػی 

 قغ.  

 
 

ک٤غ ک٥   ا٣غ،  ٠كعل ٠ی ا١ٝٞٞی ٦ٟ ک٥ جْغادم از آ٧٣ا در قکٜ زیؼ ٣كاف دادق قغق٦ام ةی٢ةؼرؿی ٥٣٨١٣

ك مػ٤ْث چٛػغر ةایػغ  ٦ام ٠عحٖٞ کكاكرزمز٨یی در ةعفگػارم ةؼام ٦ؼ ٠حؼ٠کْب مؼ٥ٗؿؼ٠ای٥

ق٨د ج٘اكت ةـیار زیادم اؿث ٠یاف ادؼةعكی اٚحنادم جسارب ٠عحٞػٖ ةاقغ. ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٠كا٦غق ٠ی

ریػؽم ةػؼام ٣گػؼم در ةؼ٣ا٠ػ٥کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف كز٨د داقح٥ ک٥ ٣كا٣غ٤٦غق وؼكرت ٨٣ّی یکپارچػ٥

٦ػا ٠كػحؼؾ ةعػف ٠غیؼیث ٤٠اؿب ٠نؼؼ آب ة٥ ٨ًر زا٠ِ اؿث. ةـیارم ٨٠اِٚ ٤٠اةِ آب ٠یاف ایػ٢

گػارم در ةعف ق٧ؼم ا٣ساـ ق٨د اؿث ك ةؼام ای٤ک٥ ٤٠اةِ آب ق٧ؼم پایغار ق٨د ٝؽك٠ی ٣غارد ؿؼ٠ای٥

 ٦ام دیگؼم ٦ٟ م٨رت گیؼد. ج٨ا٣غ در ةعفةٞک٥ ٠ی
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كق٨م ٦ام ٨ّٞـ پؽقکی کك٨ر درةارق چگ٣٨گی ٣ض٨ق قـثؿپؾ ٗی١ٞی ج٧ی٥ قغق در یکی از دا٣كگاق

ٔٞتػ٥  19ک٥ ةایغ یک دٚی٥ٛ آب ةاز گػاقح٥ ق٨د جا ةح٨اف ةؼ ةی١ػارم ک٨كیػغ  ٦ا پعف قغمضیش دؿث

د٤٦ػغ  ٦ا ة٥ اٗؼاد آ٠ػ٨زش ٠ی کؼد. ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٨١ْ٠ان قیؼآات ٦ٟ اؿحا٣غارد ٣یـح٤غ، ٣ُیؼ ای٢ ٗیٟٞ

 جػا ٦8ا ةایغ ةی٢  ق٨م دؿثك٦ا ة٥ قکٜ ٤٠اؿتی قـح٥ ق٨د، در ٦ؼ ةار قـثک٥ ٗٛي ةؼام ای٤ک٥ دؿث

گیؼم ک٨كیػغ ٦ام ٣ادرؿحی اؿث ک٥ در قؼایي ةضؼا٣ی ٠ذٜ ٥١٦ٝیحؼ آب ٠نؼؼ ق٨د. ای٧٤ا آ٨٠زش 12

ج٨ا٤٣غ پیا٠غ٦ام ؿ٤گی٤ی داقح٥ ةاقغ چ٨ف ای٢ رٗحار٦ا ١٠ک٢ اؿث ةْغ٦ا ٧٣ادی٤ػ٥ ق٣٨غك ٠ی دادق ٠ی 19

 ق٨د ك ةاٚی ة١ا٣غ.

ظكػک  ایي اٚٞی١ػی ظكػک ك ٣ی١ػ٥ج٨اف گ٘ث در کك٨ر٦ایی ٠ذٜ ایؼاف ک٥ قػؼة٤غم ٠یة٥ ٨٤ّاف ز١ِ

٦ام جأ٠ی٢ آب قؼب ق٧ؼم ك ركؿحایی در قؼایي ٨١ْ٠ؿ ٦ٟ ٣ا٤٠اؿب اؿث ك آكرم ؿیـحٟدار٣غ، جاب

-٦ام آب قؼب ق٧ؼم ك ركؿحایی ةار ٠ىاّ٘ی جض١یٜ ٠ی، ةؼ ؿیـح19ٟدر قؼایي ظاص ٠ذٜ ک٨كیغ 

ی ک٥ ٠ضغكدیث ٤٠اةِ ٠اٝی در کك٨ر ٦ام ازـ ا٣ساـ ق٨د ك در قؼایٌةی٤یک٤غ، صح١ان ٣یاز اؿث ک٥ پیف

٦ػام ٠ضػغكد ظ٨دقػاف را در ةعػف گػاراف را ٚا٣ِ کؼد ک٥ ة٨دز٥داریٟ ؿعث ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ؿیاؿث

٦ػام قػ٧ؼم ك آةؼؿا٣ی ق٧ؼم ك ركؿحایی ٦ؽی٥٤ ک٤٤غ زیؼا را٦کار٦ام ٠غیؼیث ٠نؼؼ آب در ةعػف

ج٨ا٣ػغ در ارجٛػام پایػغارم ٠ػی رؿغ کػ٥ ةعػف ظن٨مػی٣غ. ة٥ ٣ُؼ ٠یاركؿحایی پؼ٦ؽی٥٤ ك کٟ ةازدق

ة٤اةؼای٢ ٣یاز اؿث ک٥ را٦کار٦ام ٠كػارکث  ادؼگػارم ةیكحؼم داقح٥ ةاقغ٦ام جأ٠ی٢ آب ق٧ؼم ؿیـحٟ

 گػارم در ای٢ ص٨زق ق٤اؿایی ق٨د. ةیكحؼ ةعف ظن٨می ةؼام ؿؼ٠ای٥
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  یك ؿال٠ث ؿاز٠اف ة٧غاقث ز٧ا٣ ـثیز يی٠حعنل ٠ض ؛راد یظا٣ٟ دکحؼ ٤٠ا ظاٝٛ 

 «ی٠ٌضی ـثیز ٦ام ةضؼاف غیکؼك٣ا ك جكغ یب: پا٣غ٠ةضؼاف آ»
 

 

 

 

 

 
 

٦ام  در جكغیغ قغف ةضؼاف ٣19گؼ ةؼ ٨٠و٨ع آب ك جأدیؼ پا٣غ٠ی ک٨كیغ  در ای٢ ؿع٤ؼا٣ی ةا ٣گا٦ی کٞی

، «٦ا آب ك جأدیؼ آف ركم ز٣غگی ا٣ـاف»ق٨د:  ، ة٥ ظن٨ص آب، ة٥ ای٢ ٨٠ارد پؼداظح٥ ٠یزیـث ٠ضیٌی

جػأدیؼ ک٨كیػغ »، «جأدیؼ جٕییؼ اٚٞیٟ ةؼ آب»، «آب ك ة٧غاقث ٗؼدم»، «ارچ٥ آب٠غیؼیث یکپ»، «ج٤ف آةی»

پیك٧٤اد٦ایی ة٥ ٨٤ّاف را٦کار ةػؼام ةؼًػؼؼ »ك « ٠ضیٌی دیگؼ ةؼ ٠كکالت آب ك ٠كکالت زیـث 19

 «.کؼدف ٠كکالت آب

 
پا٣غ٠ی کؼك٣ا ةؼ ٦غؼ قكٟ ك ادؼات  19ای٨٘٤گؼاٗی ٨٠ْٚیث دؿحؼؿی ة٥ آب پاکیؽق ك ة٧غاقث ٗؼدم پیف از ک٨كیغ : 1 قکٜ

 ج٨ؿ٥ْ پایغار
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ای٨٘٤گؼاٗی ٨٠ْٚیث ٦غؼ قكٟ ج٨ؿ٥ْ پایغار )آب ج١یؽ ك ة٧غاقث ٗؼدم( پیف ك در ز٠ػاف  (1) قکٜ

٦غؼ ك ٠كکالت ٠ػؼجتي  ٢یا مرك یپؼر٣گ اریةـ ؼیجأد 19 غی. ک٨كد٦غ را در ز٧اف ٣كاف ٠ی 19ک٨كیغ 

 د٦غ. را ٣كاف ٠ی ٦غؼ ٢یة٥ ا غفیرؿ جا از کك٨ر٦اآقکار ةؼظی  ك اظحالؼ داقح٥ اؿث ةا آف
 

 
  ٦1ام ٠ؼجتي ةا آف ٦ام ؿٌضی، ٠نارؼ آف ك ةضؼاف٦ا جا آب: اةْاد ٠عحٖٞ آب در ز٣غگی ا٣ـاف، از ةارش2قکٜ 

 

 ٙیآف از ًؼ ثیؼیك ٠غ ام ركدظا٥٣ ٦ام افزؼی جا ٦ا ةارش از ٦ا ا٣ـاف یآب در ز٣غگ گاقیزا ی٨ًر کٞ ة٥

 ثیػ٘یک ؛مؿغؿػاز ک٤٤ػغ؛ ی٠ ارجؽاؽ ك زیـث آب از ک٥ ٦ا ك ا٣ـاف ا٦افی٨٣ارف، گجا زا یآة ٦ام ؼكگاقی٣

ةػا چؼظػ٥ آب ٠ضـػ٨ب ٠ػؼجتي  ٦ام ٨٠و٨ع گؼیك د ی؛ ؿیٜظكکـاٝ ؛ی٤یؼز٠یز ٦ام آب قؼب؛ آب

 ٦ا ك چؼظ٥ آف را ظالم٥ کؼدق اؿث. اةْاد ٠عحٖٞ آب در ز٣غگی ا٣ـاف( 2)قکٜ  ق٣٨غ. ٠ی

اٚٞی١ػی ك  ؼاتییػجٕ آف اؿػث کػ٥ ةػ٥ آف ج٨زػ٥ ک٤٤ػغ غیػچؼظ٥ ک٥ ١٦ػ٥ ةا ٢ی٧٠ٟ در ا اریةـ ٨٠و٨ع

 ریاز ٣حػا یکیاؿث ك  ؼگػاریجأد اریچؼظ٥ ةـ ٢یا مرك ک٤٤غ ی٠ سادای ٦ا ک٥ ا٣ـاف یؼاجییجٕ جا ییك٨٦ا آب

  .د٦غ یرخ ٠ ةؼ ؿؼ آف اؿث ک٥ ٦ایی ٣ؽاعآف 

اًٙ ؿیاؿی ا٣ساـ قغق اؿث، قکٜ ك ٤٠ کك٨ر٦ا افی٠كحؼؾ ٠ ٦امدرةارق آب 2018در ؿاؿ  ام ٠ٌا٥ْٝ

د٦غ، ٦ؼچ٥ ة٥ ًؼؼ ر٣گ  ی٣كاف ٠را ٤٠اًٙ  ٢ی٠ؼة٨ط ة٥ آب در ا یاؿیؿ ماصح١اؿ ةؼظ٨رد٦ا 3

 . ةااؿث ؽی٣ ؼافیا ق٨د ك ٣یؽ اصح١اؿ چ٤ی٢ ةؼظ٨رد٦ایی ةؼام ركد ای٢ ٠ٛغار ةیكحؼ ٠ی ام ٠ی ٨٧ٚق

 

                                                           
1. https://cfpub.epa.gov/watertrain/moduleFrame.cfm?parent_object_id=2445# 
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  1ز٧اف ٦ام ٠كحؼؾؿیاؿی ةؼ اؿاس آب -اصح١اؿ ةؼظ٨د آةی .3 قکٜ

 

درمغ آف ٚاةٜ قؼب اؿػث. ة٤ػاةؼای٢  5/2د٦غ ٗٛي  درمغ از ؿٌش ز٠ی٢ را آب جكکیٜ ٠ی 70ةا ای٤ک٥ 

٣٘ػؼ از اٗػؼاد  ٨فیػٞی٠ ٦700ٟ اک٤ػ٨ف ظیٞی ٧٠ٟ اؿث ک٥ در ٠نؼؼ آف ٠غیؼیث درؿحی ة٥ کار گیؼیٟ. 

دك  تػایجٛؼ 2025ؿػاؿ جػا  د٦غ ک٥ ٦ا ٣كاف ٠ی ةی٤ی . پیفا٣غ ٨٠از٥ یکك٨ر ةا ٠كکٜ  کٟ آة 43 درز٧اف 

ز٧ػاف در ؿػٌش  ثیاز ز١ْ ی١ی٣ 2030ؿاؿ  جاٚؼار ظ٨ا٤٦غ گؼٗث ك  یؿ٨ـ ٠ؼدـ ز٧اف جضث ج٤ف آة

  .ؼ٣غگی یٚؼار ٠ یج٤ف آة مةاا

. اٗح٤ػغ یاج٘اؽ ٠ یك ک١ت٨د آب ك ظكکـاٝ ٜیاؿث ک٥ در ادؼ ؿ ی١یاٚٞ ٦ام ٧٠ازؼت گؼی٧٠ٟ د ٨٠و٨ع

 ٨فیػٞی٠ کیػدر صغكد  .ف آب ة٥ ٨٤ّاف ةضؼاف ؿال٠ث اؿث٠ا٣غق اؿث ةضؼا غقیک٥ ٣اد مگؼی٨٠و٨ع د

٦ؼ دك دٚی٥ٛ یک ک٨دؾ . غرك٣ ی٠ ٢یاز ة م٠ؼجتي ةا آب ك ة٧غاقث ٗؼد ٦ام م١اریة ٜی٣٘ؼ در ؿاؿ ة٥ دٝ

٣٘ػؼ در ز٧ػاف ٤٦ػ٨ز  ٨فیػٞیة 3، 19 غیک٨ك ای٢ دكرافدر ک٤٤غ.  ٦ام ٠ؼجتي ةا آب ٨ٗت ٠ی ةؼ ادؼ ةی١ارم

 .ق٨ را ٣غار٣غك ك قـث مدة٧غاقث ٗؼ ٥یا٠کا٣ات اكٝ

ام ا٣سػاـ دادیػٟ. در ایػؼاف )ك  ق٧ؼ ج٧ؼاف ك قؼایي ظكکـاٝی آف ٠ٌاْٝػ٠٥ا درةارق کالف 2019در ؿاؿ 

-در ركز اؿث ك در ٠کاف حؼیٝ 400جا  250 ٢یة ٗؼد٦ؼ  مقغق ةؼا ٥یآب جن٘ةـیار ةاام  ٠نؼؼج٧ؼاف( 

ی آةؼؿا٣ ٦امـحٟیآب در ؿیؽاف ٚاةٜ ج٨ز٧ی ١٦چ٤ی٢، ٠ .ق٨دی٦ٟ ٠ كحؼیة ؽافی٠ ٢یا جؼثیپؼز١ْ ٦ام

 63 ٚاةٜ ذکؼ اؿث ک٥ ةیكحؼی٢ ص٨زق ٠نؼؼ آب ةؼام کكػاكرزم اؿػث ك در ایػؼاف .ركداز دؿث ٠ی

 یآةػ فجػ٤ ای٢ در صاٝی اؿث ک٥. ق٨دیاؿح٘ادق ٠ م٠نارؼ کكاكرز مةؼا ی٤یؼز٠یز ٦امدرمغ از آب

                                                           
1. Farinosi, F., Giupponi, C., Reynaud, A., Ceccherini, G., Carmona-Moreno, C., De Roo, A., & 

Bidoglio, G. (2018). An innovative approach to the assessment of hydro-political risk: A spatially 

explicit, data driven indicator of hydro-political issues. Global Environmental Change, 52, 286-

313. 
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٥ قاظل ظكکـاٝی را در ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ ج٧ؼاف ٣ٛك( 4)قکٜ  ث.درمغ اؿ 78 مةاا ؼافیاج٧ؼاف ك  در

 د٦غ. را ٣كاف ٠ی
 

 
  1(٦2019ام ظكکـاٝی( در ٤٠اًٙ ج٧ؼاف )قاظل اؿحا٣غارد جتعیؼ ةارش )یکی از قاظل. 4قکٜ 

 

ك از  ٦ا٢یز٠ مکارةؼ ؼاتییجٕ زایی،اةافیظاؾ، ة فیٗؼؿاٗؼك٣كـث ز٠ی٢، ٨٠ارد ة٥ اوا٥ٗ  ٢یا ٥١٦

در ٤٠اًٙ  ٦اا٣ـاف جس١ِ ك ٦ام ازتارم٧٠ازؼت ،ک٥ ا٣ساـ قغق اؿث یی٦امؿازمق٧ؼ گؼید یًؼٗ

ٚؼار  ةؼرؿی ك ج٨ز٨٠٥رد  غیةا ؼافیک٥ در ا ٦ـح٤غ یاز ز٥ٞ١ ٠كکالجی درک٤ار جٕییؼات اٚٞی١ی ؼٚا٣٨٣یٔ

 یؼ٣غ.گ

درمغ  500ؿاؿ صغكد  50درمغ اؿث كٝی در ج٧ؼاف ًی  60جا  40ؿازم در ایؼاف صغكد ق٧ؼم

ا٣غ، ٗكار ةـیارم اقح٥ اؿث. ة٤اةؼای٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٤٠اةِ آةی چ٤غاف جٕییؼم ٣غاقح٥اٗؽایف ز١ْیث د

درمغ اؿث.  8/0ةؼ ٠غیؼیث ٤٠اؿب آب كارد قغق اؿث. در كاِٚ ٣ـتث ةؼداقث ة٥ دؿحؼؿی  آب 

درمغ اؿث.  ١٦50ا٨ٌ٣ر ک٥ ٚتال ٦ٟ اقارق قغ، ص٨زق کكاكرزم ٦ٟ در ایؼاف ك ٦ٟ در ز٧اف ةاام 

د٦غ. ٦ؼ کغاـ از ٠ضن٨ات ٠ا٤٣غ گ٤غـ،  ٦ام ٠عحٖٞ را ٣كاف ٠ی ٣ـتث ٠نؼؼ آب در ص٨زق 5قکٜ 

٦ا در كاِٚ ةْغ از اؿح٘ادق ک٤٤غ. ای٢ آب٦ؽار ٝیحؼ آب ٠نؼؼ ٠ی 15ٝیحؼ جا  1350ةؼ٣ر ك گ٨قث از 

ةؼ٣غ ك ة٥ ةازیاٗث آب ةؼام ق٣٨غ ةا ظ٨دقاف ٨٠اد ٠ٕػم را ٦ٟ ٠یكٚحی ة٥ آب ؿٌضی كارد ٠ی

 ج٨اف ٗکؼ کؼد. ؼ دكةارق ٔیؼقؼب ٠ی٠نؼ
 

                                                           
1. Ardalan, A., Rad, M. K., & Hadi, M. (2019).  Urban water issues in the megacity of Tehran. 

In Urban Drought  (pp. 263-288). Springer,  Singapore. 
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  ٦1ام ٠عحٖٞ ةا ٌٚؼ پیکاف ٠ح٤اؿب اؿث٠نؼؼ آب در ص٨زق .5قکٜ 

 

یک ركش ٚاةٜ ج٨ز٥ ة٠٨ی ة٨د ک٥ ةؼام ج٧ی٥ آب  ٤ٚات، ٟیٚغ در٦ا در ایؼاف اؿث. ٨٠و٨ع دیگؼ، ٤ٚات

 ظكک ة٨دق ٥١یك ٣ ظكک ك٥ی٦١٦ا در ٥١٦ دكراف ؼافیا یی٨٦اكآب يیقؼا چ٨ف کؼد٣غ.اؿح٘ادق ٠ی

صٞی پیغا کؼدق ة٨د٣غ در ز٧ث ؿازگارم ةا کٟ آةی ك جأ٠ی٢ آب قؼب ازًؼیٙ ٦ؽاراف ص٥ٛٞ اؿث، راق

٦ام ک٨یؼم از ز٥ٞ١ کؼ٠اف، ظؼاؿاف، یؽد،  ٤ٚات ة٥ ٦ٟ پی٨ؿح٥ در ؿؼاؿؼ کك٨ر ة٥ ظن٨ص در اؿحاف

-ی ایؼاف، ظیٞی از ای٢ ٤ٚات٦ام اظیؼ ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ؿیـحٟ ارزق٤١غ ة٠٠٨ؼکؽم ك ٗارس. در ؿاؿ

٦ام پیكؼٗح٥ ة٧حؼم ٦ٟ اوا٥ٗ صٜا٣غ در صاٝی ک٥ راقا٣غ ك ة٥ ٗؼا٨٠قی ؿپؼدق قغق٦ا از ةی٢ رٗح٥

  ا٣غ. ٣كغق

، ٟیآب قؼب ٣گاق ک٤دؿحؼؿی ة٥ ك  مة٧غاقث ٗؼدؿال٠ث آب، از ٣ُؼ  ؼافیا ثیة٥ كوْ ٟیةع٨ا٦ اگؼ

ة٧غاقث ا٠کا٣ات درمغ ة٥  88ك  ٢١یة٥ آب قؼب ا ؼافیدرمغ از ٠ؼدـ ا 91. صغكد ـثیةغ ٣ اكواع

٨٠و٨ّی ک٥ ةایغ ةغا٣یٟ ای٤ک٥  .اٝتح٥ در ق٧ؼ٦ا ةیكحؼ از ركؿحا٦ا اؿث دار٣غ یدؿحؼؿ ٥یاكٝ مٗؼد

٦ا  ٦ا ك اؿ٤اد ةاادؿحی ةـیار ظ٨ةی ة٥ ٨ُ٤٠ر دؿحؼؿی ة٥ آب قؼب ای٢١ ةؼام ایؼا٣ی گػارم ؿیاؿث

 گػارم ؿیاؿث ا٦غاؼؿث. یکی از ا٦ایی  غ ٠كکالت ك کاؿحیكز٨د دار٣غ، ا٠ا ةؼام ٗاوالب ك پـ١ا٣

ک٥ درمغ ةیكحؼم از ز١ْیث کك٨ر ة٥ قتک٥   ؿثا ای٢ 2ا١ٝٞٞی گٞؾ ٦ام ةی٢ در گؽارش ؼافیا

                                                           
1. 

https://unfccc.int/files/national_reports/non_annex_i_natcom/application/pdf/ch_6_water_resourc

es_rev1.pdf 

2. GLAAS (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2019/en/ ) 

 
  
 

https://unfccc.int/files/national_reports/non_annex_i_natcom/application/pdf/ch_6_water_resources_rev1.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non_annex_i_natcom/application/pdf/ch_6_water_resources_rev1.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2019/en/
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 ةؼام ٨٦ایی ك آب جٕییؼات از ٣اقی ٦ام ؿیٜ ١٦چ٤ی٢ ك 19 ک٨كیغ قؼایي ک٥ ٗاوالب اجناؿ پیغا ک٤٤غ

 ق٨د. ج٨ز٥ آ٧٣ا ة٥ ایغة ك ق٣٨غ  ٠ی ٠ضـ٨ب ٠عاًؼق ٦غؼ ای٢

ك  د٦غی٠ ؼییرا جٕ ی آفدؿحؼؿ ؽافیز٠اف ك ٠ جٕییؼ اٚٞیٟ چ٨ف ؟٧٠ٟ اؿث ٟیاٚٞ ؼییاز ٣ُؼ جٕ آب چؼا

اصح١اؿ جٕییؼاجی ک٥ در ٠یؽاف ك ز٠اف ( 6) . قکٜدق٨ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع آب  ٠غیؼیثدر  غیةا

 د٦غ. اؽ ةی٘ح٤غ را ٣كاف ٠یدؿحؼؿی ة٥ آب در ادؼ جٕییؼ در اٝگ٨م ةارش در جٕییؼ اٚٞیٟ اج٘

 
 1ؿاس اٝگ٦٨ام ةارش ٠ح٘اكت(ادیؼ ق١اجیک از جٕییؼ اٚٞیٟ ةؼ٠یؽاف ك ز٠اف دؿحؼؿی ة٥ آب )ةؼ أج. 6قکٜ 

  
از ادؼات جٕییؼ اٚٞیٟ ةػؼ آب جع١ػی٢ زدق اؿػث، جٕییػؼ در  21جا آظؼ ٚؼف  2جٕییؼاجی ک٥ آم پی ؿی ؿی

ةػؼام  ّؼو٥ ك جٛاوػاکی٘یث آب ك  ی،٤٠اًٙ ؿاصٞ ،مزار ٦امآب٦ام زیؼز٠ی٤ی، آبةارش،  ك ؼیجتع

 . ٣غامك ة٧غاقث ٗؼد آب

ا٣ػغ. در  ة٨دق (7) ؿاؿ گػقح٥ ة٥ م٨رت قػکٜ ٦50ام جٕییؼ اٚٞیٟ ًی در ایؼاف رك٣غ جٕییؼ در قاظل

٦ػا ایٟ. ةػارش٦ام ٠ٌْٛی ٣یؽ داقح٠٥س٨١ع قاظل ظكکـاٝی اٗؽایف یاٗح٥ اؿث ٦ؼ چ٤غ ک٥ ة٧ت٨دم

 ا٣غ. . د٠ام ةیكی٥٤ ك ک١ی٥٤ ك ٣یؽ جتعیؼ٦ا اٗؽایف پیغا کؼدقا٣غکا٦ف یاٗح٥

                                                           
1.https://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/application/pdf/ch_6_water_resources_rev1.pdf 

2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 5th Assessment Report, 2013 

https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/ch_6_water_resources_rev1.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/ch_6_water_resources_rev1.pdf
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 ایؼاف در اٚٞیٟ جٕییؼ ةا ٠ؼجتي ٦امقاظل جٕییؼات رك٣غ. 7 قکٜ

 

٦ام اٚٞی١ػی ٣ػغاریٟ. در  ٣ُؼ گػؼٗح٢ ؿػ٤اری٨ ةی٤ی ة٧حؼ قغف ٦ٟ ةا درٝی در كاِٚ پیفاٝضاظ ظكکـ از

قػ٨د. ١٦ػی٢  ةی٤ی ٠یگؼاد اٗؽایف د٠ا پیف٥ ؿا٣حیدرز 2/6درز٥ جا  7/1ؿ٤اری٦٨ام ٠عحٖٞ اٚٞی١ی از 

ركز ١٠ک٢ اؿث ركز٦ایی داقح٥ ةاقیٟ ک٥ ٠ػ٨ج  250جا  50ک٤غ ك از ةی٢ ٨٠و٨ع ٨٠ج گؼ٠ا را ایساد ٠ی

 د٦غ. ٦ام اٚٞی١ی ٣كاف ٠ی ای٢ جٕییؼات را ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿ٤اری٨( 8) ک٤یٟ. قکٜگؼ٠ا را جسؼة٥ 

 

 
  2090 ؿاؿ جا اٚٞی١ی ٦ام ؿ٤اری٨ ؿاسا ةؼ ایؼاف در د٠ا اٗؽایف ةی٤یپیف: چپ 8 قکٜ

  ٠1عحٖٞ ٦ام ؿ٤اری٨ ادؼ در گؼ٠ا ٨٠ج ركز٦ام جْغاد اصح١اؿ: راؿث 8 قکٜ

 

                                                           
1. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246125/WHO-FWC-PHE-EPE-15.21-

eng.pdf?sequence=1 

 

Temperature rise: 

Low emission: 1.7 °C 

High emission: 6.2°C 

Days of warm spell
*

: 

Low emission: 50 days 

High emission: 215 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246125/WHO-FWC-PHE-EPE-15.21-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246125/WHO-FWC-PHE-EPE-15.21-eng.pdf?sequence=1
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ام ک٥ ایؼاف در آف ٚؼار دارد را ؿیٜ، ظكکـػاٝی ك ٦ام آم پی ؿی ؿی ٠عاًؼات امٞی ٥ٌٛ٤٠گؽارش

٦ػام ٤٠حٛػٜ قػغق از جػ٨اف ةػ٥ ةی١ػارم ی(. از ادؼات ای٢ ٠عاًؼات ةػؼ ؿػال٠ث 9٠دا٣غ )قکٜ  گؼ٠ا ٠ی

-م١اریة ق٣٨غ اقارق داقث. از ز٥ٞ١ک٥ ةا جٕییؼ د٠ا ك ر٨ًةث ةیكحؼ ٠ی ایك١ا٣یك ٝ ای٠اارة٤غپایاف ٠ا٤٣غ 

اقػارق  ج٨افیك اؿ٧اؿ ٠ ٨٘سیكةا، ج ، ة٥غ٤٠٣حٜٛ ق٨ ج٨ا٣غی٠)ؿیٜ یا ک١ت٨د آب( آب  ٙیاز ًؼ ٥ک ٦ایی

 دقػ٨ی٠قاف ةیكحؼ اصح١اؿگؼ٠ا ك ؿؼ٠ا  ٦ام٨٦ا ك ٨٠جآ٨ٝدگی  ٙیز ًؼک٥ ا ؼیؼكاگیٔ ٦امم١اری. ةکؼد

٦ػا جضػث  كاِٚ ٥١٦ ایػ٢ ةی١ارم . درك ؿؼًاف مآٝؼژ ،یج٤٘ـ ،یك ّؼكٚ یٚٞت ٦امم١ارةی از ا٣غّتارت

 ا٣غ.جأدیؼ جٕییؼات اٚٞی١ی

 
  1آؿیا ٥ٌٛ٤٠ ٠عاًؼات جؼی٧٠٢ٟ. 9 قکٜ

 

 
  2اٚٞیٟ جٕییؼ ك مؿاز ق٧ؼم ک٤٤غق جكغیغ ادؼات .10 قکٜ

                                                           
1. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf  

2. Ishiwatari, M. (2010b), Integrated Management of Urban Flooding for Climate Change 

Adaptation in Developing Countries,Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction: 

Issues and Challenges Community, Environment and Disaster Risk Management, Vol. 4, Emerald 

Group Publishing Limited,, Bingley, pp.305 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
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 1آف ٠ؼکؽ در ا٣ؼژم ك ٔػا آب، گا٥٣ ؿ٥ ك اٚٞیٟ جٕییؼ ةؼ ٠عحٖٞ اٗؽای٤غق ةؼ٦ٟ ادؼات ك ٠كکالت ٨٠دؼ، ٨ّا٠ٜ.  11 قکٜ

 

٣كاف  (11)ك (10) ؿازم دار٣غ ك ٣یؽ ادؼات آ٧٣ا در قکٜام ک٥ جٕییؼ اٚٞیٟ ك ق٧ؼماٗؽای٤غقجأدیؼات ةؼ٦ٟ

-٠ػی ا٣ػؼژم ك ٔػا آب، گا٥٣ة٥ ؿ٥ ،غق٣٨یارائ٥ ٠ةؼام ٠كکٜ آب ک٥  ٦اییصٜراقا٣غ. از ٠یاف  دادق قغق

 یدر ٨٠رد ٠كکالت آب داقح٥ اؿػث ؿػاز٠اف ز٧ػا٣ 19 غیک٥ ک٨ك امج٨ز٥ کؼد. درةارق ةار اوا٥ٗ ج٨اف

در ز٧اف قف ةؼاةػؼ ٚؼف گػقح٥ ٠نؼؼ آب  کی یک٥ ً ٨٤ّ2اف کؼدق اؿث امدر ٠ٛا٥ٝ ك٨٦اق٤اؿیآب

 د٦غ.٥ در كاِٚ ؿاٝی یک درمغ اٗؽایف را ٣كاف ٠یاٗؽایف داقح٥ ک

ك٦ػ٨ا ٠ا٤٣ػغ ؿػیٜ، جع١ی٢ زدق قغق اؿث ک٥ جٕییؼات اٚٞیٟ قغت ك ٗؼاكا٣ی ٠عػاًؼات ٠ػؼجتي ةػا آب

 ج٨ا٣ػغیآب ٠ػ ٖی٣ادرؿػث ك وػْ ثیؼی٠غد٦غ. ٨ًٗاف، ظكکـاٝی ك ج٤ف آةی را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ی

 را٦کػار کػ٥ ٦ػٟ 19 ک٨كیغ ٤٠اةِ آب را جكغیغ ک٤غ. ٠كکٜةؼ ز٨ا٠ِ ك ٠غیؼیث را  ٟیاٚٞ ؼییجٕ ؼاتیجأد

قاف ةػ٥ ةیٞی٨ف ٣٘ؼ ٨٤٦ز در ٤٠ازؿ 2/4اؿث.  اٗؽكدق ٠كکالت ای٢ ةؼ ؿث،ا ٦ادؿث قـح٢ آف پیكگیؼم

٦ام  كق٨ دؿحؼؿػی ٣غار٣ػغ ك ایػ٢ ٨٠وػ٨ع در ٤٠ػاًٙ ٠ضػؼكـ ك ؿػک٣٨حگاق٦ام قـثآب ك ؿیـحٟ

 ٔیؼٚا٣٨٣ی ةیكحؼ اؿث.

آب، جٕییػؼ اٚٞػیٟ ك ک٨كیػغ  ٦امظن٨ص ارجتاط ك ا١٦یث ٨٠و٨ع ام در زگی ٠کاجت٣٥كؼی٥ ٤ٝـث ة٥ جا

ةی٤ػی ك ٣ُػارت ةػؼ آب ك ٠ػغیؼیث ٣یاز ٨ٗرم ةؼام ة٧ت٨د پیف ک٥ در آف ة٥ 3ة٥ چاپ رؿا٣غق اؿث 19

٦ػ٨ایی كپاؿط ة٥ جـػؼیِ جٕییػؼات آبک٥ ة٥ اقارق دارد ٦ایی  ریؽم پؼكژق ٤٠اةِ آف ةؼام ٦غایث ك ةؼ٣ا٥٠

                                                           
1. M. Khaleghy Rad, HELP course presentation, 2017 

2. https://public.wmo.int/en/resources/coronavirus-covid-19/water  

3. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2820%2930084-X  

https://public.wmo.int/en/resources/coronavirus-covid-19/water
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2820%2930084-X
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ك اك٨ٝیث جعنیل ٤٠اةِ آب ة٥ اٗؼادم ک٥  19ریؽم ة٥ دٝیٜ ک٨كیغ  ا١٦یث چ٤ی٢ ةؼ٣ا٥٠ک٤٤غ.  ٠یک١ک 

 .اؿث ٦ام ٔیؼرؿ١ی ٣غ، ٠ا٤٣غ ؿک٣٨حگاقاؼمدر ٠ْؼض ظٌؼ ةیكح

 ک٨كیػغ كزػ٨د ةػا ٦ا، ز٠ی٢ کارةؼم جٕییؼ ك پالؿحیک ٠نؼؼ ٠كکالت جا آب ك ظاؾ ٨٦ا، ٦ام آ٨ٝدگی

 ك ؿػال٠ث ؿیـحٟ ج٨ٛیث ةؼام. ةك٣٨غ ٦ٟ ةیكحؼ اصح١اان ك ا٣غ قغق ةیكحؼ ک٥ةٞ ا٣غ رٗح٥ یاد از ٗٛي ٥٣ 19

 ك قػ٨د ا٣سػاـ 19 ک٨كیػغ ك زیـػث ٠ضػیي ٠ػ٨رد در اوػٌؼارم ٦اماٚغاـ ةایغ ز٨ا٠ِ ؿال٠ث صٍ٘

 ٠عحٞػٖ ؿػ٨ٌح در ك ز٨ا٠ِ در آب ا١٦یث درؾ جؼكیر: از ٣غاّتارت داد ا٣ساـ ج٨اف ٠ی ک٥ ٦ایی اٚغاـ

 دؿػحی از آب قیؼ٦ام جٕییؼ ٠٨ٗی؛ ٦ام ماة٨ف ة٥ ٠ایِ ٦ام ماة٨ف جٕییؼ ٗؼدم، ٌشؿ در ك ٦ا؛ صاک١یث

 .ک٤٤غ ک١ک آب ک١ت٨د ٠كکٜ ة٥ ج٨ا٤٣غ ٠ی ٠كاة٥ ج٧١یغات دیگؼ ك ؿ٤ـ٨رم یا پغاٝی ة٥
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 زادق؛ ٠غیؼگؼكق ؿال٠ث در ةالیام دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی ج٧ؼاف  جٛی آٚام دکحؼ ّتاس اؿحاد

 «19گیؼم ک٨كیغ  ٠٥١غیؼیث آب، ؿال٠ث ك ٦»
 

 

 

 

 
 

دایٜ امٞی اٗؽایف ظٌؼ٦ػام ٣اقػی ا٣غ. ٦ام اظیؼ جْغاد ص٨ادث ك ةالیام ًتیْی اٗؽایف یاٗح٥د٥٦ در

 از ةالیا ة٥ قؼح زیؼ اؿث:

 جؼاکٟ ز١ْیث )ق٧ؼ٣كی٤ی(؛  .1

 اؿکاف در ٤٠اًٙ پؼ ظٌؼ؛  .2

 اٗؽایف ةالیام ٤ٗاكرم؛  .3

 جؼكریـٟ؛  .4

 ؛ مؿا٤١ٝغ .5

 ز٧ا٣ی قغف؛  .6

 ٦ام ٨٣پغیغ ك ةازپغیغ. رماٗؽایف ةی١ا .7

ام ا٣ساـ د٦یٟ ةا جْادٝی ک٥ در ّؼوػ٥ ك جٛاوػام آب  ة٥ ًتِ در ك٨ٚع ای٢ ص٨ادث اگؼ ةع٨ا٦یٟ ٠ٛایـ٥

ج٨ا٤٣غ ٨٠زػب اٗػؽایف جٛاوػام آب قػ٨د. از ًؼٗػی  ج٨اف گ٘ث ای٢ ص٨ادث ك ةالیا ٠ی كز٨د دارد، ٠ی

ك ٨٠وػ٨ع مػ٤ْحی قػغف  ٨19كیػغ گیؼم ک جؼاکٟ ز١ْیث ك جٛاوام آب در صاؿ اٗؽایف اؿث ك ٥١٦

٨٠زب ةاا رٗح٢ ٠یؽاف ٠نؼؼ آب قغق اؿث ا٠ا از ؿ٨یی ةا کا٦ف ٠یػؽاف دؿحؼؿػی ةػ٥ ٤٠ػاةِ آب ةػ٥ 

 ایٟ.  ك ق٧ؼم قغف ٨٠از٥ؿازم  دایٜ ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ ٨٠و٨ع جٕییؼ اٚٞیٟ ك ٣یؽ ق٧ؼم

ة٥ ٦ٟ ةؼیؽ٣غ ك زا٥ْ٠ را ةػا ج٨ا٤٣غ جْادؿ ٠یاف ّؼو٥ ك جٛاوا را  در كاِٚ ٨٠و٨ع ٧٠ٟ ای٤ک٥ ص٨ادث ٠ی

ق٨د از ؿ٥ ٤٠ُؼ ؿال٠ث، ة٧غاقث ك رّایث  ٠كکٜ ٨٠از٥ ک٤٤غ. ٤٦گا٠ی ک٥ از ٨٠و٨ع آب مضتث ٠ی

، ةػیف از 2017گیؼد. ًتٙ آ٠ار ارائ٥ قغق در ؿاؿ  ام٨ؿ ة٧غاقث ٗؼدم ك ز١ْی ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی

ا٣ػغ کػ٥ ٠یػؽاف  جتي ةا آب از دؿث دادق٦ام ٠ؼ ٦ؽار ٣٘ؼ زاف ظ٨د را ة٥ دٝیٜ ةی١ارم 600یک ٠یٞی٨ف ك 

 ٠9/2یٞی٨ف ؿاؿ اؿث. از کٜ جْغاد ٠ؼگ ك٠یؼ٦ػام ز٧ػاف  ٦84ام ١ّؼ از دؿث رٗح٥ آ٧٣ا، ةاٝٓ ةؼ  ؿاؿ
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ج٨اف ةا ٨٠و٨ع ة٧غاقث آب ٠ؼجتي دا٣ـث. ک٥ ای٢ رٚػٟ از دیػغگاق ؿػال٠ث ةـػیار ٧٠ػٟ  درمغ را ٠ی

 اؿث.

٦ا ك ٦ػٟ دؿحؼؿػی  ك ... ٦ٟ ٨٠و٨ع دؿحؼؿی ة٥ ج٨اٝث٦ام ج٤٘ـی  ة٥ ٨ُ٤٠ر پیكگیؼم ك ک٤حؼؿ ٣٨ّ٘ث

٦ػایی کػ٥  ، ةا كزػ٨د ١٦ػ٥ ْٗاٝیػث1ة٥ آب پاکیؽق را ةایغ ٠غ٣ُؼ ٚؼار داد. ةؼ اؿاس ا٦غاؼ ج٨ؿ٥ْ پایغار

٠یٞیارد ٣٘ؼ ة٥ ج٨اٝػث ٤٠اؿػب دؿحؼؿػی  ٠5/3یٞیارد ٣٘ؼ ة٥ آب ؿاٟٝ ك  2ا٣ساـ قغق اؿث ٨٤٦ز ةیف از 

درمػغ از ز١ْیػث  ٣40یؽ اٗؽایف ةیكحؼم داقح٥ اؿػث.  19ی١ارم ک٨كیغ ٣غار٣غ. ای٢ ٨٠و٨ع ةْغ از ة

 كق٨م ؿاٟٝ ك ٤٠اؿب را ٣غار٣غ. ز٧اف ٨٤٦ز ا٠کا٣ات دؿحؼؿی ة٥ قـث

٦ػام  ، ؿػ٥ را٦کػار را ؿػاز٠اف19گیػؼم ک٨كیػغ  ٦ا ك ة٥ ظنػ٨ص ١٦ػ٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر پیكگیؼم از ةی١ارم

. 3. ٚؼ٣ٌی٤ػ٥؛ 2گػػارم ازح١ػاّی؛  . ٗامػ1٥ٞ ا٣غ: گ٣٨اگ٨ف از ز٥ٞ١ ؿاز٠اف ز٧ا٣ی ة٧غاقث ٠ٌؼح کؼدق

 قـح٢ دؿث. 

از  درمػغ 23ج٨ا٣غ  ٦ا ٠ی كق٨م ٤٠ُٟ دؿث ـ قغق اؿث ٗٛي ٨٠و٨ع قـث ةؼ اؿاس ٠ٌاْٝاجی ک٥ ا٣سا

 ٦ام صاد ج٤٘ـی را کا٦ف د٦غ. ٣٨ّ٘ث

ةػؼ  ٦ػؽار ٣٘ػؼ ك 40د٦غ جا ا٠ػؼكز  در ایؼاف آ٠ار رؿ١ی ٣كاف ٠ی 19ةا ج٨ز٥ ة٥ كوْیث ةی١ارم ک٨كیغ 

ا٣ػغ. اگػؼ ة٤ػا را ةػؼ آ٠ػار ٔیؼرؿػ١ی ةگػػاریٟ ٗٛػي  ٦ؽار ٣٘ػؼ ٗػ٨ت قػغق 100رؿ١ی  اؿاس آ٠ار ٔیؼ

٦ؽار ٠ؼگ ز٨ٞگیؼم ک٤غ ك ای٢ ٨٠وػ٨ع  25ج٨ا٣ـث از صغكد  ٦ا جاک٨٤ف ٠ی كق٨م ٤٠اؿب دؿث قـث

 ٦ا اؿث. كق٨م درؿث دؿث د٤٦غق ا١٦یث قـث ٣كاف

اف را٦کارم ة٥ ٨ُ٤٠ر پیكگیؼم ك ک٤حػؼؿ ک٨كیػغ كق٨م ٠غاكـ دؿث ة٥ ٨٤ّ ٨٠ارد وؼكرم ةؼام قـث

 ٣غ از: اّتارت 19

 در دؿحؼس ة٨دف زؼیاف کاٗی آب؛  .1

 ٦ام دؿث؛  در دؿحؼس ة٨دف ماة٨ف ك وغ٣٨ّ٘ی ک٤٤غق .2

 كق٨م دؿث ك رّایث ة٧غاقث ٗؼدم.  رٗحار٦ا ك ةاكر٦ام ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ قـث .3

ایٟ، ا٠ا ٠ػؼدـ  ةا ٠ضغكدیث ٤٠اةِ آةی ٨٠از٥ ج٨ا٣یٟ آب را ةؼام ٠ؼدـ جأ٠ی٢ ک٤یٟ ك از ؿ٨یی ٠ا چٛغر ٠ی

جٕییؼم ایساد ٣ک٤٤غ. جا ز٠ا٣ی کػ٥ ایػ٢ رٗحار٦ػا ك ٣ـتث ة٥ ٨٠ارد ذکؼ قغق در رٗحار ك ٣گؼش ظ٨دقاف 

ةاكر٦ا جٕییؼ ٣ک٤غ از یک ؿ٨ ةا ٠ضغكدیث ٤٠اةِ آب ك از ؿ٨یی دیگؼ ةا اٗؽایف جٛاوا ٨٠ازػ٥ ظػ٨ا٦یٟ 

 ة٨د.

                                                           
1 . SDGs 
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٠یؽاف ٠نؼؼ آب اٗؽایف یاٗث ا٠ا ٨٠و٨ّی ک٥ ةـػیار  19اكؿ ک٨كیغ  درمغ در ز٠اف پیک 36ةاٝٓ ةؼ 

٧٠ٟ اؿث گ٘ح٥ کارق٤اس كزارت ٣یؼك اؿث ک٥ ای٢ ٠یؽاف جغاكـ پیػغا ٣کػؼد ك ةْػغ از ٠ػغجی ةػا ای٤کػ٥ 

د٦غ ٠ػؼدـ کػٟ  اٗؽایف یاٗث؛ ٠یؽاف ٠نؼؼ آب کا٦ف پیغا کؼد. ای٢ ا٠ؼ ٣كاف ٠ی 19گیؼم ک٨كیغ  ٥١٦

 كق٨م دؿث ةؼایكاف ظیٞی ٨٧٘٠ـ ك ٤ْ٠ا ٣غاقث.  کؼد٣غ ك قـث کٟ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ّادت

ایٟ ک٥ ركم ٥١٦ ٨٠ارد جأدیؼگػار اؿث. ارجتاط جٕییؼ اٚٞػیٟ ك  از ؿ٨یی دیگؼ ةا ٨٠و٨ع جٕییؼ اٚٞیٟ ٨٠از٥

٦ام گػقح٥ اٗؽایف یاٗح٥ اؿث، ا٠ا کك٨ر ٠ا  ک٤یغ ک٥ ًی د٥٦ ٦ا را ٠كا٦غق ٠ی ؿیٜ، ٨ًٗاف ك ظكکـاٝی

 ؽایف ظكکـاٝی ٨٠از٥ ة٨دق اؿث جا اٗؽایف ةارش.   ةیكحؼ ةا اٗ

در ١٣ػ٨دار زیػؼ  2018ك  ٦2017ػام  ٦ػا در ؿػاؿ ٦ا در کك٨ر ك آ٠ار ةارش ٠ح٨ؿي ٨ًا٣ی ٠غت ةارش

٦ام کك٨ر ة٥ ٨٣ّی ةػا کػا٦ف ةػارش ك از ١٦ػ٥  آكردق قغق اؿث. ٔیؼ از اؿحاف آذرةایساف، ؿایؼ اؿحاف

ا٣ػغ. ةػا كزػ٨د ١٦ػ٥  ؿیـػحاف ك ة٨ٞچـػحاف ٨٠ازػ٥ ةػ٨دق جؼ ك قغیغجؼ ٨٠و٨ع ظكکـاٝی اؿػحاف ٧٠ٟ

 ٦ایی ک٥ ا٣ساـ قغق اؿث، ٣ح٨ا٣ـحیٟ جٕییؼ اٚٞیٟ ك ةالیا را ة٥ درؿحی ٠غیؼیث ک٤یٟ.  ْٗاٝیث

 

 
 

 ٣غ از: ادر ٠غیؼیث ظٌؼ ةالیا ذکؼ قغق اؿث ک٥ ّتارت ٣یاٗح٢ ٙة٥ ٨ًر کٞی چ٧ار دٝیٜ ةؼام ج٨ٗی

گیػؼم  ١٦یكگی در کك٨ر ای٤ک٥ در پایحعػث جنػ١ی٣ٟٛف وْیٖ زا٥ْ٠؛ یکی از ٠كکالت  .1

قػ٨د ك ایػ٢ جنػ١یٟ را در ٤٠ػاًٙ ٠عحٞػٖ ةػا قػؼایي،  ق٨د ك ة٥ ٣ٛف ز٨ا٠ِ دٚث ١٣ی ٠ی

 ک٤٤غ؛   ٦ام گ٣٨اگ٨ف ازؼا ٠ی ا٠کا٣ات ك ٗؼ٤٦گ

 ةعكی؛  ٦ام وْیٖ ةی٢ اٚغاـ .2

در  ًػ٨ر دٚیػٙة٥ ٦ایی ک٥ در ؿٌش کالف گؼٗح٥ قغق اؿث ك  ركیکؼد از ةاا ة٥ پایی٢، جن١یٟ .3

 قغ؛ ؿ٨ٌح پایی٢ ٦ٟ ةایغ ازؼا ٠ی
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 ٦ام ٗؼ٤٦گی، ؿ٨اد، ؿال٠ث ك ... .   ج٨ز٧ی ة٥ ج٨ؿ٥ْ ا٣ـا٣ی ك ٨٠و٨ع ةی .4

ؿاز٠اف ة٧غاقث ز٧ا٣ی ٨٤ّاف کؼدق اؿث ةؼام ای٤ک٥ ةح٨ا٣یٟ آ٠ادگی ك پاؿط ٤٠اؿب ة٥ ای٢ ج٧غیػغ٦ام 

٣ٛف ك ٠كارکث ٠ؼدـ در ٥١٦ ٠ـػائٜ ك ز٧ا٣ی داقح٥ ةاقیٟ، ة٥ ٠كارکث ةی٢ ٠ؼدـ ك زا٥ْ٠ ٣یاز اؿث. 

٠كکالت ةـیار ادؼگػار ك ٧٠ٟ اؿث. یکی از ٤٠ػاةِ ٧٠ػٟ آب در ؿیـػحاف ك ة٨ٞچـػحاف ةػ٥ ظنػ٨ص 

٠ػاف ک٤یغ. در كاِٚ ٤ً٨١٦ػاف ٠كا٦غق ٠یا٣ح٧ام ٠ٛا٥ٝ كیؼ ا٦ایی اؿث ک٥ در جن ز٨٤ب اؿحاف ١٦ی٢ ةؼک٥

ک٥ ٥٣ از ٣ُؼ ة٧غاقث ك ٥٣ از ٣ُؼ کی٘ی ٤٠ػاةِ  ٦ا اؿث در ة٨ٞچـحاف ٤٠تِ آةی ک٥ دار٣غ ٗٛي ١٦ی٢ ةؼک٥

 آب ای٢١ ٣یـح٤غ. 

ایٟ، ا٠ا ة٥ ایػ٢  ٦ایی ک٥ ا٣ساـ قغق ٨٤٦ز در ایؼاف ةؼام جأ٠ی٢ آب ةا چ٤ی٢ ٤٠اةْی ٨٠از٥ ةا كز٨د ْٗاٝیث

٦ام ةـیارم كزػ٨د دارد کػ٥ ٤٠ػاةِ آب ؿػاٟٝ ك  ٤ْ٠ا ٣یـث ک٥ کارم ا٣ساـ ٣كغق اؿث. در كاِٚ ركش

ا٣ػغ ا٠ػا از آ٧٣ػا ظیٞػی اؿػح٘ادق  اظحیار ٠ؼدـ ة٨ٞچـحاف ٚؼار د٦یٟ. جا٣کؼ٦ػایی ؿػاظح٥ قػغقای٢١ را در 

ق٨د. جا٣کؼ٦ایی در ةؼظی ركؿحا٦ا جْتی٥ قغق ك قیؼ٦ام ةؼداقث آب ٦ٟ دار٣غ. جا٣کؼ٦ام ةح٤ػی ك  ١٣ی

٤ػ٥ ةػؼام ٦ام گ٣٨اگ٣٨ی ک٥ در ای٢ ز٠ی ٦ا ك ْٗاٝیث گػارم ٗٞؽم ج٧ی٥ قغق اؿث ا٠ا ةا كز٨د ٥١٦ ؿؼ٠ای٥

ق٨د ك ة٥ ٨٣ّی  ام از آ٧٣ا ١٣یآةؼؿا٣ی ا٣ساـ قغق اؿث، كوْیث قیؼ٦ام ةؼداقث ای٢ اؿث ک٥ اؿح٘ادق

 ا٣غ. از کار اٗحادق

٦ام آب كارد  ٦ا ة٥ ١٦ی٢ ةؼک٥ كوْیث ٠ـک٣٨ی ك كوْیث آب ٠ؼدـ ة٥ ای٢ م٨رت اؿث ک٥ ٗاوالب

ک٤٤ػغ. ٨٠وػ٨ع ٗٛػي ةضػخ آب  ٠ػی٦ا اؿػح٘ادق  كق٨ از ١٦ی٢ آب ق٨د ك ٠ؼدـ ةؼام قؼب ك قـث ٠ی

آیغ. ة٥ ٨٤ّاف ٠ذػاؿ در  ام از ز٥ٞ١ اؿکاف ٦ٟ ٠كکالجی ة٥ كز٨د ٠ی ٦ام ج٨ؿ٥ْ ٣یـث، در ؿایؼ ْٗاٝیث

ک٤یغ ک٥ ةْغ از ٨ًٗاف گ٨٣٨ ةؼام ٠ؼدـ ؿاظح٥ قغق اؿث ا٠ا ٠ؼدـ از ای٢  ٦ایی را ٠كا٦غق ٠ی جن٨یؼ ظا٥٣

د٦ػغ؟ ی٤ْػی  ٠ػاف ةپؼؿػیٟ کػ٥ چػؼا ایػ٢ اج٘ػاؽ رخ ٠ػی٦ا اؿح٘ادق ك ص٘اَث ٣کؼد٣غ. ةایغ از ظ٨د ظا٥٣

 ک٤٤غ.  ق٨د ا٠ا ٠ؼدـ از آ٧٣ا اؿح٘ادق ١٣ی ٦ام ٠غیؼیحی ٠نؼؼ آب ا٣ساـ ٠ی ام ك اٚغاـ ٦ام ج٨ؿ٥ْ اٚغاـ

٦ام ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی ك ٠ْیار٦ام ٠ػ٦تی اؿػح٘ادق  گ٨ی٤غ قاظل ٠ؼدـ مضتث دیگؼم دار٣غ، آ٧٣ا ٠ی

ا٣ػغ کػ٥ ٠ػؼدـ در آ٧٣ػا ٦یچگ٣٨ػ٥ ٣ٛػف ك  ٦ایی ا٣ساـ دادق در كاِٚ اٚغاـ .ا٣غ٣پؼؿیغق٣كغق اؿث ك از ٠ا 

ام ٠كارکث داقػح٥ ةاقػ٤غ ك ٣ُػؼ آ٧٣ػا  ٦ام ج٨ؿ٥ْ ا٣غ. ٠ؼدـ ج١ایٜ دار٣غ ک٥ در ْٗاٝیث ٠كارکحی ٣غاقح٥

 ام ك ... ا٣ساـ ق٨د.   ٦ام گ٣٨اگ٨ف از ز٥ٞ١ آةؼؿا٣ی، ج٨ؿ٥ْ ق٤یغق ق٨د ك ةؼ اؿاس ٣ُؼ ٠ؼدـ ْٗاٝیث

یا ك ١٦ی٨ٌ٤ر ایؼاف، ركیکؼد ٠ػغیؼیث صػ٨ادث ك ركیکػؼد ج٨ؿػ٥ْ از ركیکؼد٦ػام جٛػغیؼگؼایی، در د٣

٠ػا  19ٗیؽیکی ك ٤٧٠غؿی گػر کؼدق ك ة٥ ركیکؼد٦ام ا٣ـا٣ی رؿیغق اؿث. اک٨٤ف ةْغ از پا٣غ٠ی ک٨كیغ 

٦ػایی ٠ا٤٣ػغ  قا٦غیٟ ک٥ ركیکؼد ؿال٠ث ة٥ ركیکػؼدم ٔاٝػب جتػغیٜ قػغق اؿػث. اک٤ػ٨ف ةػا ٨٠وػ٨ع
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ام ك آةؼؿا٣ی، ارجٛػام  ٦ام ج٨ؿ٥ْ ایٟ. اگؼ ٚؼار اؿث ًؼح آكرم ٨٠از٥ م، ٠كارکث ٠ؼدـ ك جابؿازگار

ؿال٠ث، ارجٛام ٠غیؼیث ةضؼاف ة٥ زایی ةؼؿغ ک٥ ٠ؼدـ از آ٧٣ا اؿح٘ادق ک٤٤غ، ةایغ ٣ٛف ك ٠كارکث ٠ؼدـ 

 جؼی٢ پیا٠ی اؿث ک٥ در ای٢ کارگاق دارـ.     را در ٣ُؼ ةگیؼیٟ ك ای٢ ٧٠ٟ

 ایٟ:  ای٤ک٥ ٠ا در صاؿ صؼکثك در آظؼ 

 ٦ا؛  ٦ا ة٥ ج٨ا٣ایی از َؼٗیث .1

 از ای٤١ی ة٥ ز٣غگی ةا ظٌؼ٦ا؛  .2

 از جـٞیٟ قغف ك ؿازش ة٥ ؿازگارم؛  .3

 پػیؼم؛  ؿازم ة٥ ا٣ٌْاؼ از ٠ٛاكـ .4

 از دتات ة٥ پایغارم؛  .5

 ْٗاؿ.  ک٤كی یا پیف٦ام پیف ٦ام كاک٤كی ة٥ اٚغاـ از اٚغاـ .6

 

٦ػام دیگػؼم كزػ٨د دار٣ػغ ك  ك اگؼ ای٢ ةی١ارم ٦ٟ ٣تاقغ؛ ةی١ػارمكز٨د دارد  19ة٥ ٦ؼ ركم ک٨كیغ 

ج٨اف گ٘ث ٠ػغیؼیث  چیؽم ک٥ ٧٠ٟ اؿث ركیکؼد ك ٣ض٨ق ٣گاق ٠ا ة٥ ٠غیؼیث ةضؼاف اؿث. در ظاج٥١ ٠ی

 پػیؼ ٣یـث. ٣ِ٘ ا٠کاف٠نؼؼ آب ةغكف ٠كارکث ٠ؼدـ ذم
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  رم؛ ٠غیؼکٜ ٠ضیي زیـث ك ج٨ؿ٥ْ پایغار ق٧ؼدارم ج٧ؼافظا٣ٟ دکحؼ قی٤ا ا٣نا

 « ٦ا٤٠اةِ آب پایغار ةؼام ق٧ؼدارم»

 

 

 

 

 
 

رؿاف قػ٧ؼم در دكراف ک٤ٟ ک٥ ق٧ؼدارم ج٧ؼاف ة٥ ٨٤ّاف ٧٣اد ازؼایی ك ظغ٠اتاةحغا ة٥ ٣ٛكی اقارق ٠ی

در دك ٠ضػ٨ر کػالف  ٦ام ق٧ؼدارم در ایػ٢ دكرافدارد. ة٥ م٨رت از١اٝی ْٗاٝیث 19گیؼم ک٨كیغ ٥١٦

 ق٨د.ة٤غم ٠یدؿح٥

ة٥ ٨٤ّاف ١٦کار كزارت ة٧غاقث ة٥ ٨٤ّاف ٠ـئ٨ؿ امٞی ك ٠ض٨رم ٨٠و٨ع جػأ٠ی٢ ة٧غاقػث  -1

 ٠٨١ّی

آكرم ك از ةی٢ ةؼدف پـ١ا٣غ٦ا ك ك٣ٜٛ ٠٨١ّی، ز٦ِ١ام ص١ٜرؿاف در ص٨زقدؿحگاق ظغ٠ات -2

 ٣یؽ ٣گ٧غاقث ق٧ؼ.
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٦ػام ، ةا پیػؼكم از پؼكجکػ1398ٜاةحغام اؿ٤٘غ ٠اق ؿاؿ  در ٠ض٨ر اكؿ ك در ص٨زق وغ٣٨ّ٘ی ق٧ؼم از

٦ا ك ٗىػا٦ام قػ٧ؼم( اّػٟ از ٠حػؼك، ك٣ٜٛ ٠٨١ّی در ؿٌش ق٧ؼ )ظیاةافؿحاد ٠ٞی کؼك٣ا كؿایٜ ص١ٜ

 ٦ا ك ... .وغ٣٨ّ٘ی قغ٣غ.اج٨ة٨س

٦ا ٣كا٣غ٤٦غق دٔغ٥ٔ درةارق ک١یث آب ة٨دق اؿػث در صػاٝی کػ٥ ١٦گػی ةػ٥ ٠نػؼؼ جا ای٤سا ؿع٤ؼا٣ی

گیؼم کؼك٣ا ٣اگؽیؼ قغیٟ ك ة٥ دٝیٜ اؿح٘ادق از ا٣ػ٨اع ٠ػ٨اد ٦ام ة٧غاقحی در دكراف ٣٨٥١٦ی ک٤٤غقوغّ٘

 ک٤٤غق کی٘یث ٤٠اةِ آةی ة٥ قغت جضث جأدیؼ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث.  وغ٣٨ّ٘ی

 

 
 

٦ام ٠حؼك ك ؿ٨ٌح داظػٜ ٦ا، ؿ٨ٌح ةیؼك٣ی كاگ٦٢ام ٠حؼك، داظٜ كاگ٢از ١٦اف اةحغا وغ٣٨ّ٘ی كاگ٢

٦ا ك ة٥ ٨ًر کٞػی ، جاکـی٦ام اج٨ة٨س٦ا، ایـحگاق٦ا، جؼ٠ی٤اؿ٦ام ٠حؼك، اج٨ة٨س٠حؼك، ایـحگاقؿاظح١اف 

 ٦ا ا٣ساـ در دؿح٨ر کار ٚؼار گؼٗث. ةیكحؼ ٗىا٦ام ق٧ؼ٦ام کك٨ر ك ظیاةاف

٦ا ٠ٌؼح ك در چ٤غ ٨٣ةث قغ ا٠ا ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣اق٤اظح٥ ة٨دف ای٢ ةی١ارم ٨٧َ٨٣ر ةضخ وغ٣٨ّ٘ی ظیاةاف

٦ام زغیػغ ّٛیػغق ةػؼ ٦ا صػؼ قغ زیؼا در اةالٔی٦٥ا وغ٣٨ّ٘ی کؼدف ظیاةافگؼم دؿح٨را١ْٜٝدر ةاز٣

ای٢ ة٨د ک٥ ادؼگػارم ای٢ ركش ٗٛي در ٗىا٦ام ةـػح٥ ٤٠اؿػب اؿػث. ة٤ػاةؼای٢ ةػ٥ ظػاًؼ ٠عػاًؼات 

٦ػام قػ٧ؼدارم ةػ٨د ك ادؼةعكػی آف ركم ٠ضیٌی ك ٦ٟ ای٤ک٥ ای٢ ٠عػاًؼات یکػی از دٔغٔػ٥زیـث

 ٦ا ک٤ار گػاقح٥ قغ  ٗایغق ة٨د، وغ٣٨ّ٘ی ٗىا٦ام ق٧ؼم ك ظیاةافةی كیؼكس کؼك٣ا

ک٤٤غق ٦ا کػ٥ ٠ضیٌی ایساد ک٤غ ة٥ ای٢ دٝیٜ ک٥ ١ّغق وغ٣٨ّ٘یج٨ا٣ـث ٠عاًؼات زیـثوغ٣٨ّ٘ی ٠ی

ک٤٤غ. ادارق کػٜ ٠ضػیي زیـػث ا٣غ ک٥ کی٘یث ٤٠اةِ آب ك ظاؾ را آ٨ٝدق ٠یقغ جؼکیتات کٞؼقاؿح٘ادق ٠ی

ا١ْٜٝ ٠ضیي زیـحی ٨٠اد وغ٣٨ّ٘ی ک٤٤غق را در دؿح٨رکار ظ٨د ٚؼار داد. جغكی٢ دؿح٨ر ق٧ؼدارم ج٧ؼاف
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اٝتح٥ ةا ١٦کارم ٥١٦ كاصغ٦ام جعننی ک٥ ة٥ ٨٣ّی در ارجتاط ةػا کؼك٣ػا ذم ٠ػغظٜ ة٨د٣ػغ، اّػٟ از 

کارق٤اؿاف ٠ضیي زیـث ك ة٧غاقث. ای٢ دؿح٨را١ْٜٝ ج٧ی٥ قغ ك ة٥ كاصغ٦ام زیؼ٠س٨١ّػ٥ قػ٧ؼدارم 

٦ػام ٗیؽیکػی الغ قغ جا ٠الؾ ١ّٜ ٚؼار ةگیؼد. در ای٢ دؿح٨را١ْٜٝ ٥١٦ ٨٠اد قی١یایی ك ركشج٧ؼاف اة

ز٨یی در ا١ٝٞٞی ةا ركیکؼد ادؼةعكی ك مؼ٦٥ٗام ةی٠٢حغاكؿ ةؼام وغ٣٨ّ٘ی کؼدف ةا اؿح٤اد ة٥ پؼكجکٜ

-کػالف ٦ؽی٥٤ ك ز٠اف ك ک١حؼی٢ ظـارت ة٥ ٠ضیي زیـث ة٥ ج٘کیک کارةؼد در ٗىا٦ام ةاز ك ةـػح٥ در

قػ٧ؼ٦ام ق٧ؼ٦ام ایؼاف ٠ٌؼح ك ازؼا قغ ك ة٥ ٨٤ّاف اٝگ٨یی در ک١یح٥ جعننی ٠ضیي زیـػث کػالف

-٦ام زغیغم درةارق ای٢ ةی١ارم ٨٧َ٨٣ر ٠ٌؼح ٠یکك٨ر ٦ٟ ٠ٌؼح قغ. اٝتح٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٨٠و٨ع

 ق٨د ٦ٟ اک٨٤ف كیؼایف دكـ در دؿث اٚغاـ اؿث.

 

 
 

-٦ام ظغ٠اترؿاف اؿث. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٝؽكـ جغاكـ ْٗاٝیث ةعف٠ض٨ر دكـ صٍ٘ ؿال٠حی پؼؿ٤ٜ ظغ٠ات

٦ام ٠ؼجتي ةا ظغ٠ات ق٧ؼم، ٨٠و٨ع ؿال٠ث پؼؿ٤ٜ صائؽ ا٦ی١ث ةـیارم اؿػث، رؿاف ك دیگؼ ةعف

ة٤ػغم، ٦ام ؿػحاد ٠ٞػی کؼك٣ػا ةضػخ دكرکػام، قػی٘ث٦ا ك اةالٔی٦٥ا، دؿح٨را١ْٜٝةا پیؼكم از پؼكجکٜ

ک٤حؼٝی ك ج٨زیِ اٚالـ وغ٣٨ّ٘ی ك ٠اؿک ك ... ا٣ساـ قػغ. ةؼگػؽارم ٦ام ام پؼؿ٤ٜ، اٚغاـآز٠ایف دكرق

٦ام ٠سازم ةؼام کارک٤اف ق٧ؼدارم، پی١ا٣کارم ك کارگؼاف ةا ٦غؼ ز٨ٞگیؼم از پعف آٝػ٨دگی کالس

٦ا ٦ام ظغ٠ات ق٧ؼم ًتٙ دؿح٨را١ْٜٝك ای٤ک٥ ق٧ؼدارم ج٧ؼاف ةح٨ا٣غ در ای٢ قؼایي ةضؼا٣ی ة٥ ْٗاٝیث

رؿا٣ی ة٥ ق٧ؼ دچػار اظػحالؿ ٣كػ٨د ةػ٥ ١٦ػی٢ دٝیػٜ ج١ؼکػؽ د٦غ ك كَایٖ ظغ٠ث٦ا ادا٥٠ ك پؼكجکٜ
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قػاف ق٧ؼدارم ةیكحؼ ركم پؼؿ٤ٜ ظ٨د ك ٠س٥ّ٨١ کارگؼاف ك پی١ا٣کارا٣ف ة٨دق جا ةح٨ا٤٣ػغ ةػ٥ ظػغ٠ات

-٦ام ٠حؼك، اج٨ة٨ؿؼا٣ی، جاکـیؼا٣ی ك ٣یؽ رٗػث٦ام ق٧ؼدارم قا٠ٜ ةعفرؿا٣یجغاكـ ةعك٤غ. ظغ٠ات

یؼیث پـ١ا٣غ٦ام ظا٣گی ك ةی١ارؿحا٣ی ة٥ ظن٨ص پـ١ا٣غ٦ام ٣٨ّ٘ی ك کؼك٣ایی ك كركب ق٧ؼم، ٠غ

 ق٨د.٦ام ؿٌضی ك ٔیؼق ٠ی٠غیؼیث آب

قغگاف ةی١ارم کؼك٣ػا كق٨م ٨ٗتز٦ؼا ك قـث ٨٠و٨ع ةْغم ٠ؼجتي ةا كَی٥٘ ق٧ؼدارم درةارق ة٧كث

ك٠یؼ ٣اقػی از ک٨كیػغ ٠یؽاف ٠ؼگ ك٠یؼ ٣اقی از کؼك٣ا ک١اکاف ادا٥٠ دارد كاؿث ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٠ؼگ

٣٘ؼ در ركز اؿث، ٨٠و٨ع قـث ك قػ٨م ٠ؼدگػاف ٣اقػی از کؼك٣ػا دارام  100کٟ در ج٧ؼاف دؿث 19

٦ؽار ٝیحؼ ٗاوالب صاكم كیؼكس را  20قغگاف کؼك٣ایی صغكد كق٨م ٨ٗتا١٦یث زیادم اؿث. قـث

ةاز ًؼاصی قغق ك ةؼام ای٢ ٨٠و٨ع ک٤غ. ة٤اةؼای٢ ةایغ ؿیـحٟ ٗاوالب در ة٧كث ز٦ؼا ركزا٥٣ ج٨ٝیغ ٠ی

جس٧یؽ ٠یكغ. اةحغا دؿح٨را١ْٝٞی اظحنامی ةؼام قـحك٨م ٠ح٨ٗیػاف ك ٣گ٧ػغارم ؿیـػحٟ ٗاوػالب در 

قؼایي پا٣غ٠ی کؼك٣ا ک٥ ک١حؼی٢ ٠عاًؼات را از ٣ُؼ ٠ضیي زیـحی ك ة٧غاقحی داقح٥ ةاقغ جػغكی٢ قػغ. 

ا٣ػغ ٦ایی ک٥ ا٣ساـ گؼٗث ّتػارتقغ. اٚغاـ ؿیـحٟ ٗاوالب ٣یؽ ةازًؼاصی قغق ك جٕییؼاجی در آف ایساد

 از: 

  پػی پػی اـ  2ةػ٥  2/0ؿٌش کٞؼز٣ی ةا ٠ك٨رت كزارت ة٧غاقث، در٠اف ك آ٨٠زش پؽقکی از

 اٗؽایف یاٗث

 كق٨م ٨ٗت قغگاف دیگؼ ةػؼام آةیػارم ة٨ؿػحا٧٣ام ز٤گٞػی اؿػح٘ادق پـاب ٣اقی از قـث

 ٦ام زػةی ٦غایث قغ.٣كغق ك ة٥ چاق

٦ایی را ک٥ ٠ا ة٥ ٨٤ّاف ٠الؾ ١ّٜ ٠ضیي زیـث ةؼام ٤٠اةِ پػیؼ٣غق ةؼظی قاظلچ٨ف اؿحا٣غارد٦ایی 

گیؼد ك ٨٠و٨ع كیؼكس در آف اؿحا٣غارد٦ا ٣یا٠غق ة٥ ١٦ی٢ ّٞث ٠ػا ؿػْی کػؼدیٟ جػا صػغكدم درةؼ٠ی

٦ام ا٣ساـ قػغق صػاکی از ایػ٢ اؿػث کػ٥ آٝػ٨دگی صامػٜ از پـػاب ٨٠و٨ع را ک٤حؼؿ ک٤یٟ ك ةؼرؿی

 جا صغكدم ک٤حؼؿ قغق اؿث. ز٦ؼأـاٝعا٥٣ ة٧كث 

درمغ ةااجؼ از ٣ؼـ ز٧اف ٠نؼؼ  60ق٧ؼ ج٧ؼاف اؿث. ج٧ؼاف ٨٠و٨ع ةْغم درةارق ٠نؼؼ آب در کالف

ٝیحؼ آب در ركز ةػؼ ام ٦ػؼ ٣٘ػؼ گػؽارش قػغق اؿػث.   300جا   250آب دارد. ؿؼا٥٣ ٠نؼؼ در ج٧ؼاف 

ا اک٤ػ٨ف جْػغیٜ قػغق ك ةػ٥ ًػ٨ر اٗؽایف ٠نؼؼ آب در اةحغام قؼكع ةی١ارم کؼك٣ا ٚاةٜ ج٨ز٥ ة٨د ا٠

درمغ ٣ـتث ة٥ ٠یاج٤گی٢ دراز٠غت اٗؽایف داقح٥ اؿث. ٨٠و٨ع ةـیار ٧٠ػٟ ای٤کػ٥  ٠5ح٨ؿي در صغكد 

ٗكار اٗؽایف ٠نؼؼ در ج٧ؼاف ةؼ ركم ٤٠اةِ زیؼز٠ی٤ی اؿث. ٠ٛغار ٠ساز ةؼداقث آّب از دقػث ج٧ػؼاف 

٠یٞی٨ف ٠حؼ٠کْب در ؿاؿ  850ناؿ ٠یٞی٨ف ٠حؼ٠کْب در ؿاؿ اؿث در صاٝی ک٥ ٣ؼخ ٨٠ز٨د اؿحض 250
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٠یٞی٨ف ٠حؼ٠کْب ةؼام آةیػارم ٗىػام  150اّالـ قغق اؿث. ؿ٧ٟ ؿاا٥٣ ْٗٞی ق٧ؼدارم ج٧ؼاف صغكد 

٣كا٣ی، ؿایؼ ٠نارؼ ظغ٠اجی ك ٣گ٧غاقث قػ٧ؼ اؿػث اٝتحػ٥ ؿتؽ اؿث، ای٢ ٠یؽاف ٔیؼ از ٠نارؼ آجف

ث. ایػ٢ ٠ٛػغار را ؿػاا٥٣ از ١ّغق ٠نؼؼ آب ق٧ؼدارم ج٧ؼاف مؼؼ ٣گ٧غارم ٗىام ؿتؽ ق٧ؼم اؿػ

 ک٤غ.  ٤٠اةِ زیؼز٠ی٤ی اؿح٘ادق ٠ی

٦ػام اؿاؿػی در صاؿ صاوؼ ٨٠و٨ع آب پایغار ةؼام جأ٠ی٢ ٠نارؼ ٠غیؼیث ق٧ؼم یکػی از اك٨ٝیػث

ق٧ؼدارم اؿث. ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در ةؼ٣ا٥٠ ؿ٨ـ ج٨ؿ٥ْ ق٧ؼ ج٧ؼاف ک٥ ٠الؾ ١ّٜ، را١٤٦ا ك ٣ٛك٥ راق اؿػث 

١٦ی٢ دٝیٜ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ضغكدیث ٤٠اةِ آب ةا ج٨ز٥ ة٥ جٕییػؼ اٚٞػیٟ،  ای٢ ٨٠و٨ع جنؼیش قغق اؿث. ة٥

ظكکـاٝی، پا٣غ٠ی کؼك٣ا ك ... ٨٠و٨ع جأ٠ی٢ آب پایغار ةؼام ٠نارؼ ٠غیؼیث ق٧ؼم وؼكرم اؿػث. 

ة٥ ای٢ ٨ُ٤٠ر چ٤غ اٚغاـ را ة٥ ٨٤ّاف ٠ض٨ر٦ام اؿاؿی صؼکث در ای٢ راؿحا در ق٧ؼدارم ج٧ػؼاف ٠ػغ٣ُؼ 

 ر دؿح٨رکار ٚؼار گؼٗح٥ اؿث: ایٟ. ک٥ دٚؼار دادق

 ٦ا؛ اٗؽایف ةازد٦ی ك ٨٦ق٤١غؿازم را٣غ٠اف آةیارم .1

٦ػام كزارت ٣یػؼك جػا ظا٣ػ٦٥ام ٠ضٞی در ؿٌش ق٧ؼ ج٧ؼاف ّالكق ةؼ جن٘ی٥ظا٥٣ایساد جن٘ی٥ .2

٦ام جن٘ی٥ قغق ةؼام آةیارم ق٧ؼ اؿح٘ادق ک٤یٟ. ای٢ ٨٠و٨ع ٨٠زب کػا٦ف ةح٨ا٣یٟ از پـاب

قػؼكع  ٦22ام اكٝی٥ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع در ٤٠ٌٛػ٥ ق٨د. اٚغاـزیؼز٠ی٤ی ٠ی ٦امٗكار ة٥ ٤٠اةِ آب

 ٦ٟ در قؼؼ ا٣ساـ اؿث؛  13قغق اؿث ك ٥ٌٛ٤٠ 

٦ام ؿٌضی قػ٧ؼ ةػؼام ٦ام ؿٌضی ق٧ؼ اؿث از آبةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ق٧ؼدارم ٠ح٨ٝی آب .3

رد ٦ا ٣یؽ ةازچؼظا٣ی ك جن٘ی٥ ق٣٨غ ك ة٥ ٠نارؼ ٠ػ٠٨نارؼ ٨٠رد ٣یاز اؿح٘ادق ک٤غ. ای٢ آب

 ٣یاز ةؼؿ٤غ.

 ظؼیغ پـاب؛  .4

جٕییؼ اٝگ٨م کكث ة٥ م٨رت صػؼ ك زایگؽی٤ی گیا٦ا٣ی ک٥ ة٥ آب زیاد ٣یاز دار٣غ ةا گیا٦اف  .5

 آةی ك اٚٞیٟ ج٧ؼاف؛ ؿازگار ةا کٟ

 کارم؛ کا٦ف ؿٌش چ٢١ .6

 اؿح٘ادق از گیا٦اف ة٠٨ی کٟ آب؛ .7

 ٦ایی ک٥ ٠یؼاث ٣یاکاف ٠ا ة٨دق اؿث.  اصیام ٤ٚات .8

٠ػغت ةػ٨د ٠ا٤٣ػغ ٦ام گػقح٥ در ق٧ؼ٦ام ٠عحٖٞ کك٨ر كز٨د داقث، ک٨جاقد٥٦ ركیکؼد امٞی ک٥ در

کاقث چ٢١ ك گیا٦ا٣ی ک٥ رقغ ؿؼیْی داقح٤غ ك ٔاٝتان ٦ٟ ٔیؼة٠٨ی ة٨د٣غ. اک٨٤ف ای٢ ٣گؼش ة٥ ؿػ١ث 

 ركد.آكرم ك ؿازگارم ٠یجاب
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

ب در کك٨ر ك ق٧ؼدارم ام ٠اةی٢ كزارت ٣یؼك ة٥ ٨٤ّاف ٠ح٨ٝی امٞی آ ةؼام جأ٠ی٢ پایغار آب، ج٘ا٦ٟ ٣ا٥٠

-ظا٣ػ٥ج٧ؼاف ٤٠ْٛغ قغق ک٥ ٦غؼ آف جأ٠ی٢  ٣یاز آةی ق٧ؼدارم ج٧ؼاف ةؼام آةیارم ٗىام ؿتؽ از جنػ٘ی٥

٠یٞی٨ف ٠حؼ٠کْب ك جأ٠ی٢ ةعف ١ّغق ام از ٣یاز آةی از ًؼیػٙ جنػ٘ی٥  ٦53ام كزارت ة٥ ٠یؽاف صغكد 

ؿػا٥ٝ،  11م کا٠ػٜ آف ًػی ٗؼای٤ػغم ركاف آة٧ام آ٨ٝدق ج٨ؿي ق٧ؼدارم ج٧ؼاف اؿث. ا٠یغ اؿث ةا ازؼا

 جأ٠ی٢ آب از ٤٠اةِ آب زیؼز٠ی٤ی ة٥ صغاٜٚ ةؼؿغ.
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

ّٞی ؿیغزادق؛ ٠غیؼکٜ ركاةي ٠٨١ّی ك ارجتاًات ٠ؼد٠ی قؼکث ٤٧٠غؿی آب ك  آٚام ٤٧٠غس ؿیغ

 ٗاوالب 

ك اٝگ٨م ٠نؼؼ آب ةا ج١ؼکؽ ركم ؿؼا٥٣ ٠نؼؼ آب در ایؼاف ك را٦کار٦ام ٠غیؼیث  19ک٨كیغ »

 « ب٠نؼؼ آّ 

 

 

 

 

 

 

 
 

کػ٤ٟ. زػغكؿ زیػؼ ج٨ٝیػغ ك ٠نػؼؼ را در اةحغا درةارق ؿؼا٥٣ ك ج٨ویضات ٠ؼجتي ةا ؿؼا٥٣ را ارائػ٥ ٠ػی

-د٦غ ک٥ ة٥ ٨ًر كاْٚی ةا ٠یؽاف ج٨ٝیغ ك ٠نػؼؼ آقػ٤ا ٠ػی٦ام آب ك ٗاوالب ق٧ؼم ٣كاف ٠یقؼکث

قؼکث ٤٧٠غؿػی آب ق٨یغ. ٨٤ّاف زغكؿ ةاا٣ؾ اؿث ك ةؼ اؿاس اؿحا٣غار٦ام ز٧ا٣ی آب، ؿاا٥٣ در 

ق٨د. ج٨زیِ یا كركدم آب ة٥ ؿیـحٟ یا قتک٥ آب قػ٧ؼم از ٤٠ػاةِ ٠عحٞػٖ ك ٗاوالب کك٨ر ج٧ی٥ ٠ی

اش ٣كاف دادق قغق اؿث ک٥ از چ٧ار چك٥١، ٤ٚات، دریػاٗحی از ظٌػ٨ط آب جنػ٘ی٥ ك ٦ػؼ کػغاـ ؿػ٧ٟ

قػ٨د؟ چػ٥ ٦ایی ك چگ٣٨ػ٥ ٠نػؼؼ ٠ػیآیغ در چ٥ ٚـ١ثچٛغر اؿث؟ ای٢ ٠یؽاف آةی ک٥ ة٥ قتک٥ ٠ی

ركد ك چػ٥ ةعكػی از آف ةعكی از آف ٦غررٗث اؿث؟ ک٥ در ای٤سا ةا كاژق آب ةغكف درآ٠غ ة٥ کػار ٠ػی

 ق٨د؟     ٠نؼؼ ٠ی
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 
 

٠یٞی٨ف ٠حؼ٠کْب آب كارد قتک٥ ج٨زیػِ  ٠402یٞیارد ك  6اؿث ك در صغكد  98ای٢ آ٠ار ٠ؼة٨ط ة٥ ؿاؿ 

درمغ ای٢ ٠یؽاف ةػ٥  ٨76ف ٠حؼ٠کْب اؿث یا ٠یٞی ٠863یٞیارد ك  4ق٨د. ٠یؽاف ٠نؼؼ ٠ساز ق٧ؼم ٠ی

٠یٞیػ٨ف ٠حؼ٠کْػب  ٠539یٞیػارد ك  1ک٤ػیٟ. م٨رت ٠نارٗی اؿث ک٥ در كاِٚ ةاةث آف ٚته مادر ٠ی

 قا٠ٜ ٦غررٗث َا٦ؼم ك كاْٚی اؿث.

امٌالح دیگؼم اؿث ة٥ ٣اـ ٠نارؼ ٠ساز ةغكف درآ٠غ ی٤ْی در صٛیٛث ٠نارؼ ٠ساز ة٥ دك ةعف ةػا 

ق٨د. ٠نارؼ ٠ساز ةغكف درآ٠غ ی٤ْی ٠ساز٣غ ا٠ا درآ٠غم ٣غار٣غ ٠ا٤٣ػغ جٛـیٟ ٠ی درآ٠غ ك ةغكف درآ٠غ

٠یٞیػ٨ف  ٠402یٞیػارد ك  6كق٨م قػتک٥. ة٤ػاةؼای٢ از ٠س١ػ٨ع ٦ا ك قـث٠نارؼ ٠غارس، ا٠اک٢، ادارق

٠یٞی٨ف ٠حؼ٠کْػب ٠نػارٗی ةػ٨دق کػ٥  ٠774یٞیارد ك  ٠4حؼ٠کْب آةی ک٥ كارد قتک٥ ج٨زیِ قغق اؿث، 

درمػغ آب ةػغكف  ٠4/25یٞیػ٨ف ٠حؼ٠کْػب ٠ْػادؿ  ٠627یٞیارد ك  1ه مادر قغق اؿث ك ةاةث آف ٚت

درمغ آف ة٥ م٨رت كاْٚی ك ٗیؽیکی از قتک٥ ٦غر رٗح٥ اؿث ک٥ از قتک٥ ج٨زیِ ك  13درآ٠غ اؿث ک٥ 

درمغ آف ٦غررٗث َا٦ؼم ة٨دق کػ٥ قػا٠ٜ ٠نػارؼ ٔیؼ٠سػاز، ظٌػام  ٠11عازف ك ظ٨ٌط ا٣حٛاؿ ك 

درمغ ٦ٟ ٠نارؼ ٠ساز ةػغكف درآ٠ػغ  4/1گیؼم ك دٚحی جس٧یؽات ا٣غازقیـحٟ، ةی٦ا ك ؿ٠غیؼیث دادق

ک٥ پیكحؼ ج٨ویش دادق قغ. جأکیغ ؿع٤ؼاف در ای٢ ٚـ١ث ةیكحؼ ركم چگػ٣٨گی كوػْیث ٠نػؼؼ آب، 

 ٠یؽاف آةی ک٥ كارد قتک٥ ج٨زیِ قغق ك ٠یؽاف آب ٠نؼؼ قغق اؿث.    
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 
 

 75د٦غ ک٥ پیكػحؼ ج٨وػیش دادق قػغ. ِ ق٧ؼم را ٣كاف ٠ی٨١٣دار ةاا ازؽام آب كركدم ة٥ قتک٥ ج٨زی

درمغ آب ةػغكف درآ٠ػغ کػ٥ ٚػته  25درمغ آةی ک٥ ةؼام آف ٚته مادر قغق ك ة٥ ٗؼكش رؿیغق ك 

 مادر ٣كغق اؿث. 
 

 
 

درمغ ٠ؼة٨ط ة٥ ٠نؼؼ ةعف  79د٦غ. ٦ام ٠عحٖٞ ٠نؼؼ آب در ایؼاف را ٣كاف ٠یای٢ ٨١٣دار ةعف

٦ام ٗىام ؿتؽ، آزاد ك ة٤ػایی، ٠نارؼ ٔیؼظا٣گی اؿث ک٥ قا٠ٜ ةعف درمغ 21ظا٣گی ك در صغكد 

قػ٨د. ٣یؼك٦ام ٠ـٞش، آ٨٠زقی ك ا٠اک٢ ٠ػ٦تی، ٠٨١ّی ك ادارم، جسارم، م٤ْحی ك ؿایؼ ٠نارؼ ٠ػی

٦ام ج٨زیِ ك ٠نؼؼ آب ٠عن٨ص ةعف ظا٣گی اؿث ک٥ ٨٠وػ٨ّی كاوػش ةیكحؼی٢ ٠یؽاف در قتک٥

 ا دارد.  اؿث ک٥ ةعف ظا٣گی ةیكحؼی٢ ٠نؼؼ آب ر
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 
 

د٦غ. ٣ُاـ مغكر ٚته در ایؼاف ةػ٥ مػ٨رت پٞکػا٣ی ة٤غم ٠نؼؼ ظا٣گی را ٣كاف ٠یای٢ زغكؿ ًت٥ٛ

 ق٨د. ام در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی٦ام ٠عحٖٞ ٠نؼؼ جْؼ٥ٗاؿث ك ٤٠اؿب پ٥ٞ
 

 
 

 
 

 ركز اؿث.ٝیحؼ در قتا٥٣ 221ؿؼا٥٣ ٠نؼؼ کٜ ة٥ ازام ٦ؼ ٣٘ؼ 
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 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 
 

 179ركز ررٗث َا٦ؼم، ٠یا٣گی٢ در کك٨ر ایؼاف ٦ؼ ٣٘ػؼ در قػتا٥٣ؿؼا٥٣ ٠نؼؼ ظا٣گی ةا اصحـاب ٦غ

ٝیحؼ اؿث. ق٧ؼ٦ام ا٨٦از، ظؼاؿاف ز٨٤ةی، ظ٨زؿحاف، ج٧ػؼاف ك اٝتػؼز ةیكػحؼی٢ ؿػؼا٥٣ ٠نػؼؼ آب را 

 دار٣غ.
 

 
 

٦ام اٗؽایف پیغا کؼد. جْغاد د٥ْٗ ٠نؼؼ آب در کك٨ر ةْغ از ٨٠از٥ قغف زا٥ْ٠ ةا كیؼكس کؼك٣ا

 ٠ؼجت٥ در ركز اٗؽایف یاٗث.  20جا  10ةار در ركز ة٥  5گی٢ در صغكد كق٨ از ٠یا٣قـث
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 

 9در صػغكد  97در ٠ٛایـ٥ ةا اؿػ٤٘غ  98ای٢ ٨٠و٨ع ٨٠زب قغ ٠یؽاف ٠نؼؼ آب در کك٨ر در اؿ٤٘غ 

درمغ اٗؽایف ٠نؼؼ داقحیٟ.  10، ٣98ـتث ة٥ ٗؼكردی٢  99درمغ در ٠اق اٗؽایف داقث. در ٗؼكردی٢ 

٦ػایی کػ٥ ةػا كیػؼكس اگ٧ا٣ی ٣ـتث ة٥ اٗؽایف ز١ْیث ظیٞی ةیكحؼ ة٨د ك در ٠اقای٢ اٗؽایف ٠نؼؼ ٣

 کؼك٣ا ٨٠از٥ قغیٟ ة٥ قکٜ ٚاةٜ ج٨ز٧ی ٠نؼؼ آب اٗؽایف یاٗث.   
 

 
 

 ة٥ قؼح زیؼ اؿث: ةؼام کا٦ف ٠نؼؼ آب در قؼایي کؼك٣ا را٦کار٦ام ؿادق

٦ام کا٤٦غق ٠نػؼؼ ؼدكشاؿح٘ادق از ا٨٣اع ؿ: اؿح٘ادق از ا٨٣اع جس٧یؽات کا٤٦غق ٠نؼؼ آب .1

، ٗالش جا٣ػک ٦ام کا٤٦غق ٠نؼؼ آب، ؿؼدكشکا٤٦غق ٠نؼؼ آب پؼاج٨ریا  ، ؿؼقیؼ٦اآب

 ٠نؼؼ؛ام ک٠ٟؼص٥ٞ 2

كق٨ ةار٦ا جأکیغ قػغق کػ٥ ٤٦گاـ قـث دؿث، اؿحض١اـ ك َؼكؼ. :ق٠٨غیؼیث ز٠اف قـث .2

ف دؿث ةػ٥ ٠ػ٨اد دا٣ی٥ ةاز ة١ا٣غ. قیؼ آب ٤٦گاـ آٔكح٥ قغ ٣30یازم ٣یـث قیؼ آب ة٥ ٠غت 

ک٤٤ػغق )مػاة٨ف زدف( ك ؿػپؾ ق٨ی٤غق ةـح٥ ق٨د. ظیـا٣غف دؿث؛ آٔكح٥ کؼدف ة٥ ٠ادق پاؾ

  آةکكی.

 



 

76 

 

 1399آب؛ آةاف ٠اق  ٠نؼؼ ك اٝگ٨م 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞیةی٢ گؽارش کارگاق 

 
 

٠یٞی٨ف ٣٘ؼم در صغكد یػک ٠یٞیػارد ٝیحػؼ در ركز ٠ْػادؿ  80اگؼ ١٦ی٢ ١ّٜ را ا٣ساـ د٦یٟ در ز١ْیث 

ركز در ایؼاف ذظیػؼق ظ٨ا٦ػغ قػغ ٥٣ٝیحؼ ة٥ ازام ٦ؼ ٣٘ؼ در قتا ٠150یٞی٨ف ٣٘ؼ ةا ؿؼا٥٣  6آب ٨٠رد ٣یاز 

 د٦غ.  ج٨ز٧ی را ة٥ ظ٨دش اظحناص ٠یص٥ٛٞ چاق آب اؿث ک٥ صسٟ ٚاةٜ 578ک٥ ٠ْادؿ 
 

 
 

 اًالّاجی ارائ٥ قغق اؿث.  ٨١ْ٠ٝی ك کا٤٦غق ٠نؼؼ آب در ای٢ زغكؿ ٠یؽاف ٠نؼؼ قیؼآات
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1399 ٠اق آةاف آب؛ ٠نؼؼ اٝگ٨م ك 19 ک٨كیغ ا١ٝٞٞی ةی٢ کارگاق گؽارش   

 ة٤غم ز١ِ

 آٚام دکحؼ اٝکـا٣غركس ٠اکاریگاکیؾ 

ی ا٣ساـ قغق اؿث ك اٗؽایف ٠نؼؼ آب ٗٛي ة٥ دٝیػٜ اٗػؽایف ز١ْیػث ٣یـػث ٦ام ظ٨ة جاک٨٤ف اٚغاـ

ةٞک٥ جٕییؼات اٚٞی١ی، پا٣غ٠ی كیؼكس کؼك٣ا ك ؿایؼ ٨٠اردم ک٥ ٥١٦ ؿع٤ؼا٣اف ذکؼ کؼد٣ػغ ةػ٥ اٗػؽایف 

ج٨ا٣ػغ آدػار ٠عؼةػی داقػح٥ ةاقػغ.  ٠نؼؼ آب ٤٠سؼ قغق اؿػث.  ةػ٥ ظنػ٨ص جٕییػؼات اٚٞی١ػی ٠ػی

٦ػا را ٣یػؽ داریػٟ.  ؼةـا٠غجؼم ظ٨ا٦یٟ داقث ك از ًؼٗی دیگػؼ ٦ػٟ ؿػیٜجؼ ك پ ٦ام ٨ًا٣ی ظكکـاٝی

ة٤ػغ٦ا  جػ٨اف در ؿػیٜ ة٤اةؼای٢ ةایغ یاد ةگیؼیٟ کػ٥ چٌػ٨ر ةػا ایػ٢ قػؼایي ز٣ػغگی ک٤ػیٟ. در كاٚػِ ٠ػی

ج٨ا٣ػغ داقػح٥  گػارم ک٤یٟ. اةحغا ةایغ ج٨ز٥ داقح٥ ةاقیٟ ک٥ ای٢ جٕییؼات اٚٞیٟ چ٥ پیا٠ػغ٦ایی ٠ػی ؿؼ٠ای٥

 ةاقغ. 

ایٟ، ی٤ْی كٚحػی قػیؼ  ٦ام ظ٨د٠اف قغق ٦ا ك ٨٠ٗٛیث یٛث ١٦گی در د٣یام زغیغ ٚؼةا٣ی پیكؼٗثدر صٛ

ک٤یٟ ة٥ ظ٨ةی ٗکؼ ک٤یٟ آیا ای٢ آب، ج١یػؽ ك ای١ػ٢ اؿػث؟ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع ٠ػ٨ٗٛیحی ةػؼام  آب را ةاز ٠ی

ؽ ٦ػٟ آ٠یةكؼیث اؿث ک٥ ای٤گ٥٣٨ آب ای٢١ را در اظحیار ٠ا ةگػارد ا٠ا در ّی٢ صاؿ ١٠ک٢ اؿث ٠عاًؼق

ةاقغ. ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ةؼظی از ؿع٤ؼا٣اف اقارق کؼد٣غ، ٠كارکث ٠ؼدـ ٧٠ٟ اؿث. ةایغ ج٘کؼ ك ذ٤٦یث ٠ؼدـ 

٣ـتث ة٥ اٝگ٦٨ام ٠نؼؼ را جٕییؼ د٦یٟ. ای٢ آگا٦ی را در زا٥ْ٠ ة٥ كز٨د ةیاكریٟ ک٥ اٝگ٦٨ام ٠نؼؼ 

٥ ٤٠ازّاجی جتغیٜ ظ٨ا٦غ در صاؿ صاوؼ ةاا اؿث. اگؼ ای٢ آگا٦ی را ة٥ كز٨د ٣یاكریٟ چ٤ی٢ اٝگ٦٨ایی ة

 گػارد. ٣اپػیؼم در آی٤غق ركم ز٨ا٠ِ ٠ی قغ ک٥ پیا٠غ٦ا ك آدار ٤٠٘ی ك زتؼاف

٦ام آم ةی اؼ ای٢ اؿث ک٥ کـب ا١ًی٤اف داقح٥ ةاقیٟ ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ كٚایْی آگاق ةاق٤غ  یکی از ٣ٛف

داد کػ٥ در اكایػٜ  كق٨ پعف قغ ة٥ ظ٨ةی ٣كاف د٦غ. در ٗی١ٞی ک٥ درةارق قـث قاف رخ ٠ی ک٥ پیؼا٨٠ف

٦ا، م٨رت ك ... قیؼ آب ١٦چ٤اف ةػاز  ٦ام ةغ كز٨د داقث ک٥ ٤٦گاـ قـح٢ دؿث ١٦ی٢ ّادت 90د٥٦ 

٦ام ٗؼ٤٦گی ٣ـتث ةػ٥ ٠نػؼؼ آب را ةایػغ ٠ػغ٣ُؼ ةگیػؼیٟ ك در  قغ. ة٤اةؼای٢ جٕییؼ ّادت گػاقح٥ ٠ی

 دؿح٨ر کار ٚؼار د٦یٟ.   

٦ا ک١حؼ ق٨د.  ٨ٛیث ک٤یٟ جا ٦غررٗث آب در ای٢ ؿیـح٦ٟام آةؼؿا٣ی را ةایغ ج ک٤ٟ ؿیـحٟ ظاًؼ٣كاف ٠ی

٦ام زیؼز٠ی٤ی ةـیار ٠ضغكد اؿث. ةایغ ةگػ٨ییٟ ةػ٥  ٤٠اةِ آةی ک٥ در اظحیار ٠ا ٚؼار دارد ة٥ ظن٨ص آب

٦ا  ج٨ا٣غ ة٥ قکٜ ركد در كاِٚ ٦غررٗث پـ١ا٣غ ٣یـث در صاٝی ک٥ ٠ی ازام آةی ک٥ از ٗاوالب ةیؼكف ٠ی

ک٤ٟ ای٢ جٕییؼ در ٨٣ع ج٘کؼ، ذ٤٦یث ك اٝگ٨م ٠نؼؼ  ق ق٨د. ة٤اةؼای٢ ٗکؼ ٠یك در ٠ٛامغ دیگؼم اؿح٘اد

آب در صاؿ صاوؼ رخ دادق اؿث اٝتح٥ ةیكحؼ ٣یاز٤٠غیٟ ک٥ ٠كارکث ٠ؼدـ را ةیكػحؼ ک٤ػیٟ ك در مػ٨رت 

 ٠كارکث ٣غاقح٢ ٠ؼدـ، ج٤ف آةی ةیكحؼ ظ٨ا٦غ قغ.   
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ِ آب ةایػغ ا٣سػاـ د٦ػیٟ. اگػؼ ١٦ػ٥ ٦ػایی در ظنػ٨ص ٠ػغیؼیث ٤٠ػاة ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ پیكحؼ گ٘حٟ اٚػغاـ

پیك٧٤اد٦ام ؿع٤ؼا٣اف را ةا ٦ٟ جٞ٘یٙ ک٤یٟ ك ة٥ ازؼا درةیاكریٟ، ة٥ ای٢ م٨رت ْٗاٝیث ٤ْ٠ػادارم ا٣سػاـ 

 ج٨ا٣یٟ ق٧ؼ٦ا را در ٠غیؼیث ٤٠اةِ آةی ک١ک ک٤یٟ.  ایٟ ك ٠ی دادق

٥ ظ٨ةی ةاقغ ک٥ ةگػ٨ییٟ در پػیؼ اؿث. قایغ ٠ذاؿ ق٧ؼ ج٧ؼاف ٣٨١٣ ٦ا ة٥ راصحی ا٣ساـ ةؼظی از ای٢ اٚغاـ

، 19گیػؼم ک٨كیػغ  ؿ٨ٌح ٠عحٖٞ صک١ؼا٣ی ة٥ ١٦ا٤٦گی ٣یاز٤٠ػغیٟ کػ٥ ةػ٥ ظنػ٨ص در ز٠ػاف ١٦ػ٥

٦ػا را جـػ٧یٜ ک٤ػیٟ ك  گیػؼم ٦ا، رك٣غ٦ا، ٗؼای٤غ٦ا ك جن١یٟ ٠غیؼیث ٤٠اةِ آةی ة٧حؼم داقح٥ ةاقیٟ. ًؼح

جػؼ  تاؿ ؿایؼ را٦کار٦ام ٤٠اؿػب٦ام وؼكرم م٨رت گیؼد ك ؿپؾ ة٥ د٣ ٦ا ا٣ساـ ق٨د جا اٚغاـ ١٦ا٤٦گ

 دیگؼم ٦ٟ ةاقیٟ.

جؼ ظ٨ا٦غ کؼد ای٤ک٥ ةغا٣یٟ ک١یث ك کی٘یث آةی  را راصث ٨٠19و٨ّی ک٥ گػار از ةضؼاف پا٣غ٠ی ک٨كیغ 

گیػؼم  ک٥ در دؿحؼس ٠ا ٚؼار دارد کاٗی اؿث ک٥ یکی از ٨٠ارد ةـیار ٧٠ٟ درةارق ج٤ف آةی در ز٠اف ٥١٦

غم ةا ّٟٞ را داقح٥ ةاقیٟ ك ةؼ اؿاس ّٟٞ پیف ةؼكیٟ، کار٦ام ةـیار کؼك٣ا اؿث. ١٦یك٥ ةایغ ظ٨یكاك٣

٦ایی ک٥ درةارق ایػؼاف گ٘حػ٥ قػغ  ٠ؤدؼجؼم ظ٨ا٦غ ة٨د. ٠ـائٜ ٠ضیي زیـحی، ةالیام ًتیْی ك ؿایؼ ٠ذاؿ

ةـیار زاٝب ج٨ز٥ اؿث، ة٤اةؼای٢ ةؼام دؿحؼؿی ة٥ آب ةایغ کـب ا١ًی٤اف ک٤ػیٟ. از ١٦ػ٥ ؿػع٤ؼا٣اف ك 

 ؿپاؿگؽارـ.ک٤٤غگاف  قؼکث
 

 ظا٣ٟ دکحؼ اکؼـ ٚغی١ی

ک٤ٟ ک٥ د٨ّت قؼکث در کارگاق را پػیؼٗح٤غ. از ظا٣ٟ ٧٠ؼدادم، آٚػام  از ٥١٦ ؿع٤ؼا٣اف ؿپاؿگؽارم ٠ی

 ک٤ٟ. ی ك ٠حؼز١اف ٣یؽ جكکؼ ٠ی٠٠ٛا

، ٠ـئ٥ٞ ركز ز٧اف اؿث ك ایػ٢ کارگػاق در «اٝگ٨م ٠نؼؼ آبك  19 یغكک٨»ا١ٝٞٞی  کارگاق ةی٨٠٢و٨ع 

٦ػا ك  ام ی٣٨ـک٨ ك ؿایؼ ؿاز٠اف ٦ام ةیكحؼ در ای٢ ز٠ی٥٤ اؿث. از دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠ ؼام ْٗاٝیثكاِٚ قؼكّی ة

ک٤ٟ ةؼام رؿػیغف ةػ٥ ٣حیسػ٥ ٠ٌٞػ٨ب در ایػ٢ ظنػ٨ص  ٧٣اد٦ام ٠ؼجتي ةا ای٢ ٨٠و٨ع درظ٨اؿث ٠ی

 ٦ام زا٣تی دیگؼم ٦ٟ ٦ام ازـ را ةا ا٣س٢١ ادا٥٠ د٤٦غ. ةؼام ةؼگؽارم ة٧حؼ ای٢ کارگاق ْٗاٝیث ١٦کارم

ا٣ساـ قغق ة٨د از ز٥ٞ١ ج٧ی٥ كیغئ٦٨ام ٠ؼجتي ةا ٠نؼؼ ة٧ی٥٤ آب ک٥ ة٥ ظاًؼ ک١ت٨د كٚث پعف ٣كػغ 

ق٨د جا در دؿػحؼس  ام ی٣٨ـک٨ ٦ٟ گػاقح٥ ٠ی گیؼد ك در اظحیار دٗحؼ ٥ٌٛ٤٠ ا٠ا در ؿایث ا٣س٢١ ٚؼار ٠ی

ک٤٤ػغگاف ٚػؼار  قػؼکث١٦گاف ٚؼار گیؼد. ةؼكق٨ر٦ا ك ٠ـح٤غاجی ک٥ ةؼام کارگاق ٣یؽ ج٧ی٥ قغ در اظیحار 

ک٤ٟ. ة٥ ا٠یغ آ٣ک٥ ؿػاؿ آی٤ػغق ٤٦گػاـ ةؼگػؽارم ٦٘حػ٥  ک٤٤غگاف ؿپاؿگؽارم ٠ی گؼٗث. از ١٦گی قؼکث

جؼكیر ّٟٞ ك ركز ز٧ا٣ی مٞش در ظغ٠ث ّٟٞ ك زا٥ْ٠ ةـیارم از ٠ـائٜ ك ٠كکالت صٜ قغق ةاقغ ك 

 ٣یؽ ای٢ کارگاق گا٠ی رك ة٥ پیكؼٗث ةاقغ.  
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 ٦اپی٨ؿث
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