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   اطالعات روزنامه - 1397 مهر 2                                        

  
  قرن اخير بوده است ترين سال نيم خشكسال آبي گذشته 

درصدي نزوالت جوي نسبت به مدت متوسط  31ميليمتر بارندگي بسته شد كه افت  171در حالي با ) 1396- 1397پرونده سال آبي گذشته (
در  96-97گزارش پاون، سال آبي به  . است كرده مبدل كشور اخير قرن ني نيمترين مقاطع زمابلندمدت، سال آبي گذشته را به يكي از خشك

ميليمتر رسيد كه در  171تا پايان شهريور امسال به ) 96هاي كشور از ابتداي سال آبي گذشته (ابتداي مهر حالي به پايان رسيد كه ميزان بارش
درصد  31ميليمتر) حدود  249درصد و در مقايسه با مدت متوسط بلندمدت ( 27ميليمتر) حدود  233مقايسه مدت زمان مشابه سال پيش از آن(
 درصدي 45درصدي داشته است اما افت  12هاي فصل بهار امسال در مقايسه با سال پيش از آن رشد كاهش داشته است. با وجود اينكه بارش

ميليمتري  62موجب شد تا تابستان امسال را با كاهش  96ها در فصل پاييز سال درصدي بارش 26ها در فصل زمستان و كاهش بارندگي
سال اخير كشور حكايت از وضع نامطلوب نزوالت جوي سال  50هاي نزوالت جوي نسبت به سال گذشته سپري كنيم. نگاهي به روند بارندگي

 50ر را به خود اختصاص داده است. در هاي نيم قرن اخيبارش 48ميليمتر بارندگي رتبه  171با ثبت  1396- 1397آبي گذشته دارد. سال آبي 
تري را ميليمتر بارندگي به مراتب وضع نامناسب 143با ثبت  86-87ميليمتر و سال آبي  156با ثبت  78 - 79هاي آبي سال اخير فقط سال

سال قبل كشور  10. تقريبا از حدود اندهاي نيم قرن اخير كشور قرار گرفتهاند و در انتهاي جدول بارندگينسبت به سال آبي گذشته تجربه كرده
كه كشور بدترين  86- 87هاي كمتر از ميانگين بلندمدت را تجربه كرده و گرفتار خشكسالي شده است. از سال آبي به صورت مداوم بارندگي

ي فراتر از ميانگين بلندمدت را اي پيش رفته است كه تاكنون ايران هيچگاه بارشها را در آن زمان تجربه كرده بود، وضعيت به گونهشرايط بارش
 91ترين مقطع زماني يك دهه اخير كشور مربوط به سال آبي تجربه نكرده و نزوالت جوي روند نزولي به خود گرفته است؛ به طوري كه پربارش

ياچه اروميه، فالت مركزي، ميليمتر بارندگي بوده است. از ميان شش حوضه آبريز اصلي كشور (درياي خزر، خليج فارس و عمان، در 245با ثبت 
شود با جنوب غربي و جنوب كشور را شامل ميهاي وسيعي از غرب، قوم) حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان كه قسمتمرزي شرق و قره

ر بارش اين ميليمت 212كند. ثبت ها نسبت به سال گذشته بدترين شرايط را در ميان ساير مناطق ياد شده تجربه ميدرصدي بارش 43افت 
ميليمتر بوده است. با توجه به اينكه حدود  369هاي آن در مدت مشابه سال پيش از آن حوضه در سال آبي گذشته در حالي است كه مقدار بارش

اين ها در درصدي بارندگي 43هاي برق آبي در اين حوضه آبريز واقع شده است، طبيعتا افت برداري نيروگاهدرصد ظرفيت در دست بهره 86
هاي برق آبي هم با كاهش قابل توجهي حوضه آبريز و به تبع آن پايين بودن ارتفاع آب در مخازن سدها موجب شد تا ميزان توليد انرژي نيروگاه

ه درصد كاهش داشت 43ها از ابتداي امسال تاكنون حدود رو شده است؛ به طوري كه انرژي توليدي اين نيروگاههاي گذشته روبهنسبت به سال
سابقه اند. افت بيدرصد كاهش بارش داشته 21قوم درصد و قره 35هاي آبريز فالت مركزي و مرزي شرق است. همچنين در اين بين حوضه

هاي منفي را نسبت به مدت متوسط بلندمدت تجربه كنند كه در اين بين سيستان و بلوچستان استان كشور بارندگي 24ها موجب شده تا بارندگي
درصد، كرمان با  65هاي هرمزگان با ترين استان كشور در سال آبي گذشته بوده است كه پس از اين منطقه، استانبارشدرصد كم 75با منفي 
هاي قابل توجه بهار امسال در درصد كم بارش ترين مناطق كشور هستند. البته در اين بين بارش 54درصد و بوشهر با  56درصد، فارس با  59

هاي آبريز درياچه اروميه و درياي خزر به مراتب شرايط بهتري را نسبت به سال پيش از آن تجربه كشور موجب شده تا حوضهبرخي از مناطق 
روبه رو هستند. اين شرايط  95-96ها نسبت به سال درصدي بارندگي 16و  48كنند؛ به طوري كه اين دو حوضه آبريز به ترتيب با افزايش 

درصد و  15درصد، همدان با  20درصد، كردستان با  23درصد، آذربايجان شرقي با  25ي آذربايجان غربي با هاموجب شده است تا استان
هاي كشور ها نسبت به متوسط متوسط بلندمدت شرايط به مراتب بهتري را در ميان ساير استانكرمانشاه و زنجان با سه درصد افزايش بارندگي

متر بارندگي و كمميلي 1091در استان مازندران با ثبت » رامسر ــ صفارود«ترين نقطه كشور ي پربارشتجربه كنند. همچنين در اين بازه زمان
ميليارد ليتر آب به  223ميليمتر بارش بوده است.  4٫3در استان سيستان و بلوچستان با ثبت » هوشك ــ سراوان«ترين نقطه كشور هم بارش
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هزار تن هندوانه به بيش از  780ه عنوان يكي از خشك ترين سال هاي كشور در حالي بالغ بر صورت مجازي از كشور صادر شد سال گذشته ب
ميليارد ليتر آب به صورت مجازي از ايران به خارج از كشور صادر شده است. آخرين  223كشور جهان صادر شد كه در واقع از اين طريق  30

دهد كه ايران سومين توليدكننده بزرگ هندوانه جهان زي ملل متحد (فائو) نشان ميشده از سوي سازمان جهاني خواربار و كشاورآمار ارائه
هزار تن هندوانه در ايران توليد مي شود. هندوانه محصولي آب بر است كه براي توليد هر كيلو  813ميليون و  3است.به گزارش تسنيم، ساالنه 

ميليون ليتر آب مصرف مي  518ميليارد و  90هزار تن هندوانه، يك هزار و  813ميليون و  3ليتر آب مصرف مي شود. براي توليد  286از آن 
سال خشكسالي را پشت سر گذاشته و برداشت بيش  17شود. اين حجم عظيم مصرف آب براي توليد هندوانه در شرايطي است كه ايران بيش از 

جالب اينجاست بيشتر آب برداشت شده براي توليد هندوانه هم از  دشت كشور را بحراني كرده است. نكته 390هاي زيرزميني، از حد از سفره
هزار تن  800هزار تن توليد هندوانه در ايران حدود  813ميليون و  3منابع زيرزميني، به صورت مجاز يا حتي غيرمجاز، تأمين مي شود.از مجموع 

در قالب صادرات هندوانه به صورت آب مجازي از كشور خارج مي  ميليارد ليتر آب 228ر8از اين محصول صادر مي شود. در واقع ساالنه حدود 
كشور جهان صادر كرده ايم، در واقع سال گذشته كه يكي از خشك ترين سال  30هزار تن هندوانه به بيش از  780شود. سال گذشته بالغ بر 

ارج از كشور صادر شد. كشورهايي چون عراق، پاكستان، ميليارد ليتر آب به صورت مجازي و فقط در قالب هندوانه به خ 223ر08هاي كشور بود، 
ادر مي امارات متحده و تركيه از بزرگترين واردكنندگان هندوانه از ايران هستند. هندوانه ايراني به كشورهاي اروپايي چون اتريش و آلمان هم ص

    حاشيه خليج فارس است. شود اما بازار اصلي هندوانه صادراتي ايران، كشورهاي عربي خاورميانه و به خصوص 
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   سبزينه روزنامه - 1397 مهر 3                                        

   سالي دست به گريبان است رغم قرار گرفتن در كنار دريا با خشك هايي است كه به مله استانهرمزگان از ج
  ها كن شيرين كشيدن تشنگي با وجود آب پا پس

قبول  اند، اين باور عارفانه را آبي چندين ساله را تجربه كرده سالي و بي ، اما مردم هرمزگان كه خشك با دهان تشنه مردن بر لب دريا خوش است  

اگر در گذشته به دليل نبود دانش و   با دهان تشنه مردن بر لب دريا خوش نيست. كن بندرعباس پا به ميدان گذاشته تا بگويد  شيرين ندارند و آب

توان به قدر  سازي آب شور، مي اكنون با پيشرفت فناوري و شيرين  آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد گفتيم  فناوري مي

رفته منابع زيرزميني و  هايي است كه در طول دو دهه اخير كمترين بارندگي را به خود ديده و رفته نياز، آب از دريا كشيد. هرمزگان از جمله استان

ست. نياز روزافزون سالي دست به گريبان ا رود و در حالي كه در كنار دريا قرار گرفته با بحران شديد خشك سطحي آن رو به خشكي و پايان مي

رويه آب  هاي گذشته ناشي از كاهش بارندگي و افت حجم ذخيره آب پشت سدها، برداشت بي هاي پياپي كشور در سال سالي به منابع آبي، خشك

لبد. البته در ط ها از جمله استان هرمزگان شده و تغيير اقليم تدبير ديگري را مي شدن برداشت آب از دشت هاي زيرزميني موجب ممنوع از سفره

اي، جلوگيري از اتالف آب و  هاي نوين آبياري و آبياري قطره ريزي و مديريت منابع آب، استفاده از روش چنين شرايطي مشاركت مردم در برنامه

هاي  به جاي آب ها كن شيرين گيري از آب بهره   مديريت منابع آب است. ترين عوامل تأثيرگذار در  تغيير الگوي كشت توسط كشاورزان از مهم

زدايي آب دريا با  انديشي انداخت و شوراي عالي آب كشور، سياست نمك مجموعه عوامل ياد شده مسئوالن نظام را به فكر چاره   سطحي و چاه

توسعه كشور  ها در برنامه ششم كن شيرين گيري از آب ها را به عنوان يكي از راهكارهاي موثر انتخاب كرد. بهره كن شيرين گيري از آب بهره

ها تأمين شود و دولتمردان كه  كن شيرين درصد آب مورد نياز شهرهاي ساحلي بايد با استفاده از آب 30بيني شده و بر اساس آن حداقل  پيش

مكعبي كن يك ميليون متر شيرين اند. آب هاي اخير به آن شتاب داده ها قبل آغاز كرده بودند، در سال اجرايي كردن اين برنامه را از مدت

هاي هرمزگان، كرمان و يزد، كلنگ آن در  ها است كه براي تأمين آب مورد نياز صنايع، شرب و كشاورزي استان ترين اين طرح بندرعباس از مهم

 كن از كشورهاي شيرين گويد: چند محموله وسايل مورد نياز آب كن بندرعباس در اين باره مي شيرين به زمين زده شد. مجري طرح آب 92سال 

نسب اظهار  ها به محل كارگاه آورده شده و برخي ديگر هنوز در گمرك بندرعباس است. امير پاشا زنجاني خارجي خريداري شده كه برخي از آن

ها در داخل وجود داشت خريداري شده و براي ايجاد رقابت در اتمام طرح، پنج پيمانكار به صورت  داشت: برخي وسايل كه امكان تهيه و توليد آن

آماده كنند. وي ادامه داد:  98شود، براي ارديبهشت سال  هزار متر مكعب مي 200شامل  زمان مشغول كار هستند تا مرحله نخست طرح را  مه

هاي اضافه هم تحميل شده و خواهد شد و به  شود و در اين طرح هزينه ميليون يورو انجام مي 160اي افزون بر  هايي با هزينه اجراي چنين طرح

توان هزينه قطعي را اعالم كرد. رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي هم دراين خصوص اظهار داشت: اين صندوق در راستاي  دليل نميهمين 

زاده افزود: پشتيباني از  هاي مقام معظم رهبري و دولت بايد منابع خود را براي پشتيباني از بخش خصوصي به كار گيرد. مرتضي شهيد سياست

رود مشكل آب بخشي از  ميليون دالر براي آن اختصاص يافته و انتظار مي 300بيني شده كه تاكنون  ميليون دالر پيش 500 اين طرح تا سقف

گيري از  آبي كشور را با بهره توان مشكل كم كند مي هرمزگان و فالت مركزي كشور را حل كند. وي اضافه كرد: اجراي اين طرح اثبات مي

كارگيري توان داخلي، برطرف كرد. معاون هماهنگي امور عمراني استاندار هرمزگان گفت:  مرزهاي كشور و به هاي خدادادي موجود در نعمت

نامه  نويس توافق كن يك ميليون مترمكعبي بندرعباس به مرحله مكتوب رسيده و پيش شيرين درصدي هرمزگان از آب 30اكنون موضوع سهم 

آماده  97كن بهمن  شيرين و فني آن هستيم. رضا مدرس اظهار داشت: مرحله نخست اين آب هاي اجرايي امضاء شده و در حال پيگيري بخش

عمليات    كن بندرعباس شيرين توليد آزمايشي آب    رود بتوان سهم هرمزگان را در همين مقطع برداشت كرد. توليد آزمايشي خواهد شد و اميد مي

با هدف   ساقي كوثر كن يك ميليون مترمكعبي بندرعباس) با عنوان طرح ملي  شيرين رس (آبسازي و انتقال آب خليج فا اجرايي طرح ملي شيرين

آغاز شده است. مديرعامل شركت آب و  92هاي هرمزگان، كرمان و يزد از سال  تأمين بخشي از نياز آب صنعت، كشاورزي و شرب استان

هزار متر مكعبي بندرعباس كه از پنج سال پيش  100كن  شيرين ، آبفاضالب شهري هرمزگان در اين باره گفت: در راستاي تأمين آب شرب
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 600و عمليات اجرايي آن آغاز شده بود، در شهريور امسال پس از انجام مراحل اوليه، وارد توليد آزمايشي شد. امين قصمي اظهار داشت: دو هزار 

كن هزينه شده است. وي يادآور شد: بندرعباس از نظر  شيرين اين آب روز از هزار متر مكعب آب شيرين در شبانه 20ميليارد ريال براي توليد 

ليتر برثانيه است كه در  650هزار و  تأمين آب شرب، يكي از شهرهاي بحراني كشور است و اكنون آب در دسترس براي شُرب در اين شهر، يك

ليتر بر  550آب شرب در دسترس براي شهر بندرعباس دو هزار و ليتر بر ثانيه بود. قصمي تصريح كرد: كمترين نياز  100سال گذشته دو هزار و 

ساعته تأمين كرد. استاندار هرمزگان نيز با اشاره به رويكرد تأمين آب شرب بندرعباس از طريق  24ثانيه است تا بتوان تمام نياز آبي را به صورت 

هاي هرمزگان،  كن مشترك استان شيرين زار متر مكعبي، از ظرفيت آبه 100كن  شيرين اندازي آب ها، گفت: در اين راستا ضمن راه كن شيرين آب

طور جدي پيگير تكميل  كرمان و يزد نيز براي تأمين پايدار آب شرب بندرعباس استفاده خواهد شد. فريدون همتي توضيح داد: بر اين اساس به

هاي  نع انجام امور برطرف شود. وي يادآور شد: اجراي اين پروژهها در هرمزگان هستيم و سرعت كار بايد افزايش يابد و موا كن شيرين اين آب

تواند در هرمزگان و حتي كشور روحيه  طرح ديگر مورد حمايت صندوق توسعه ملي بوده و مي 10كن به همراه  شيرين بزرگ از جمله پروژه آب

كم در استان تغيير الگوي كشت ضروري است و بايد به سمت نشاط و اميد ايجاد كند. استاندار هرمزگان تصريح كرد: با توجه به شرايط آبي حا

سالي و كمبود منابع آب، به دليل  اي در راستاي كاهش مصرف آب حركت كنيم. همتي ادامه داد: امسال با وجود خشك توسعه كشاورزي گلخانه

جويي، با  ين همراهي خوب مردم در رعايت صرفههاي استان و تخصيص اعتبارهاي مناسب و همچن در اولويت قرار گرفتن اين موضوع در برنامه

مديرعامل شركت آب    هاي زيرزميني هرمزگان ميليارد مترمكعبي آب 3عملكرد منفي     مشكل چنداني در زمينه تأمين آب مواجه نشديم.

ي زيرزميني اعالم كرد و گفت: امسال ها سالي اين استان را عملكرد منفي سه ميليارد مترمكعبي در آب سال خشك 17اي هرمزگان نتيجه  منطقه

اي كه با هماهنگي جهاد كشاورزي، نظام  ميليون مترمكعب عملكرد منفي آب در اين استان داريم كه با توجه به برنامه 500تا  400نيز بيش از 

متر متوسط  ميلي 185در سال جاري هايي با مصرف آبي كمتر برويم. هوشنگ ماليي افزود:  صنفي و خانه كشاورز ارائه شده، بايد به سمت كشت

تر بوده است. مديرعامل شركت آب  درصد پايين 40ايم و در واقع ميزان بارش از متوسط كشوري حدود  بارندگي در استان هرمزگان داشته

هاي ارائه  را بر اساس برنامهكند، زي اي هرمزگان افزود: جهاد كشاورزي از آبياري تحت فشار براي كشاورزان به ويژه در ميناب استفاده مي منطقه

ها مانند هندوانه و ذرت هستيم. ماليي گفت: امسال كاشت برخي از  درصدي كشت زراعي و كاهش برخي كشت 20شده به دنبال كاهش 

راي هماهنگي با هاي جاليزي نيز ب ها مانند گندم و كلزا با توجه به نياز كشور و مصرف آب، كمتر در دستور كار قرار دارد و در بخش كشت گونه

ها در تالش هستيم تا مازاد توليد نداشته باشيم و محصول دچار افت قيمت نشود. به گفته وي، در صورت تعادل در توليد و مصرف  ديگر استان

حال توان مشكالت كشاورزان را كاهش داد و مديريت خوبي در بخش اقتصادي كشور را شاهد بود. اين مسئول گفت: اكنون سد سرني در  مي

ها تحول مناسبي در حوزه آب و رونق كشاورزي استان ايجاد خواهد شد.  آبگيري و سد گابريك نيز در دست احداث است كه با استفاده از آن

رودخانه اين استان در حال انجام است و به دنبال اين هستيم كه از ظرفيت  10اي هرمزگان گفت: مطالعه بر روي  مديرعامل شركت آب منطقه

هاي سطحي نسبت به ميانگين  ها استفاده كنيم. ماليي ابراز داشت: استان هرمزگان در مديريت آب صوصي و دولتي براي احداث آنبخش خ

سدهاي استقالل ميناب، شميل،    كاهش منابع آبي هرمزگان   كشوري مقداري عقب است كه در تالش هستيم اين عقب ماندگي را جبران كنيم.

ها مناسب نيست و به كمترين ميزان موجودي  ترين سدهاي هرمزگان است كه حجم ذخيره آب در آن ترين و اصلي ه مهمنيان و جگين از جمل

آبي در اين استان گفت: به علت كاهش بارندگي، اكنون ميزان آب  اي هرمزگان با اشاره به بحران كم اند. مديرعامل شركت آب منطقه رسيده

ميليون مترمكعب، فقط هفت ميليون  240است. هوشنگ ماليي افزود: سد استقالل ميناب با ظرفيت موجود در سدهاي استان بسيار كم 

طور عادي قابل استفاده نيست. وي ادامه داد:  شود و به مترمكعب آب قابل استفاده دارد كه اين حجم از آب سد تقريباً حجم مرده محسوب مي

طور كامل  ليون مترمكعب است كه متأسفانه به علت كاهش بارندگي اكنون سد نيان بهمي 98حجم سد نيان و شميل كه مخزن مشترك دارند، 

ميليون  110ميليون مترمكعب اكنون  210خشك شده و سد شميل تنها تا چند روز ديگر آب دارد. ماليي يادآور شد: سد جگين نيز با ظرفيت 

كند. وي اظهار داشت: اكنون نياز آبي  شهرستان بشاگرد را تأمين مي متر مكعب آب دارد كه آب آشاميدني مردم شهرستان جاسك و بخشي از

هاي شميل و نيان تأمين  حلقه چاه اضطراري در همسايگي سد 44ليتر بر ثانيه است كه از  100هاي بندرعباس و بندر خمير دو هزار و  شهر

درصد كاهش يافته 100استقالل ميناب و شميل و نيان  اي هرمزگان تصريح كرد: ميزان ورودي سدهاي شود. مديرعامل شركت آب منطقه مي

هاي بسياري شده كه در  شدن چاه هاي زيرزميني و خشك هاي اخير كاهش بارندگي موجب كاهش سطح آب است. ماليي ادامه داد: در سال

اي، جلوگيري از اتالف آب و  بياري قطرههاي نوين آبياري و آ ريزي و مديريت منابع آب، استفاده از روش چنين شرايطي مشاركت مردم در برنامه
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حلقه چاه  147پلمب    مديريت منابع آب موجود مهم و اثر گذار است. ترين عواملي است كه در  تغيير الگوي كشت توسط كشاورزان از مهم

ها و در نهايت تخليه  يرساختناپذير به ز هاي جبران شور شدن، تغيير كيفيت آب، فرونشست زمين و تحميل خسارت    غيرمجاز در هرمزگان

رويه است. مديرعامل شركت آب  هاي بي ترين پيامدهاي برداشت مناطق روستايي و مهاجرت به سوي شهرها به سبب كمبود آب، از جمله مهم

 300شش ميليون و حلقه چاه غيرمجاز در استان از ابتداي امسال تاكنون، از برداشت غيرمجاز ساالنه  147اي هرمزگان گفت: با پلمب  منطقه

آباد، ميناب، بستك و  هاي پارسيان، حاجي هاي غيرمجاز در شهرستان هزار مترمكعب آب زيرزميني جلوگيري شد. ماليي اظهار داشت: اين چاه

زيرزميني  بخشي منابع آب زيرزميني و جلوگيري از تشديد افت منابع آب اند و اين كار در راستاي اجراي طرح احياء و تعادل جاسك پلمب شده

كه  اي هرمزگان گفت: با توجه به اين مديرعامل شركت آب منطقه   هاي مديريت بحران در سدهاي هرمزگان اجراي برنامه   انجام شده است.

تمام هاي مديريت بحران و پدافند غير عامل در  شود كمترين ميزان بارش را در پاييز پيش رو داشته باشيم، مطالعات و برنامه بيني مي پيش

اي براي تأمين  گونه آورده شود. ماليي در اين زمينه افزود: اكنون كه نيمه اول سال به پايان رسيده، سدهاي استان هيچ هاي استان اجرايي مي سد

س به كن بندرعبا شيرين اي هرمزگان ادامه داد: تأخير در انجام پروژه آب اند. مديرعامل شركت آب منطقه آب بخش كشاورزي و شرب نداشته

هاي اجتماعي هم به همراه  ترين مسائل است، زيرا ممكن است تنش معناي ايجاد جايگزين براي تأمين آب بندرعباس بود كه از جمله واجب

    داشته باشد.
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   قانون - 1397 مهر 4                                        

  
  تغيير اقليم علت خشكي درياچه اروميه نيست

ها در اين منطقه و كاهش شديد آورد درياچه اروميه  آب درصدي روان 50جام شده در حوزه آبريز درياچه اروميه باعث كاهش اقدامات انساني ان
يك عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه گرمايش جهاني و تغيير اقليم عامل اصلي خشك شدن  - قانون    شده است. 

ها در اين منطقه و  آب درصدي روان 50ر كرد: اقدامات انساني انجام شده در حوزه آبريز درياچه اروميه باعث كاهش درياچه اروميه نيست، اظها
به گزارش قانون به نقل از ايسنا، محمد دانش يزدي در كارگاه آموزش خبرنگاران در حوزه آب و    كاهش شديد آورد درياچه اروميه شده است.

اظهار كرد: بهترين  -مكاري كرسي يونسكو و ستاد احياي درياچه اروميه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شدكه امروز با ه -محيط زيست 
ميليارد متر مكعب بود. ارتفاع و تراز درياچه اروميه طي  33است. در آن مقطع حجم آب درياچه  74وضعيت آبي درياچه اروميه مربوط به سال 

كمترين عمق خود را  94ر افت كرد كه تقريبا به اندازه يك ساختمان سه طبقه است. درياچه اروميه در سال مت 8، 94تا  74ساله از سال  20دوره 
وي با اشاره به نقش گرمايش جهاني و تغيير اقليم در    اقدامات تثبيت و احياي درياچه اروميه شروع شد. 95تجربه كرد و در نهايت در سال 

بدانيم گرمايش جهاني به عنوان عامل تغيير اقليم تا چه حد در كاهش تراز درياچه اروميه تاثيرگذار است.  كاهش تراز درياچه اروميه گفت: بايد
  اند كه آيا عامل اصلي خشكي درياچه اروميه تغيير اقليم است يا خير؟ هاي تبريز و اروميه مطالعات بسياري روي اين موضوع انجام داده دانشگاه

صنعتي شريف با اشاره به اطالعات بارش و دماي حوضه آبريز درياچه اروميه اظهار كرد: بررسي ميانگين بارش  اين عضو هيات علمي دانشگاه 
دهد كه روند بارشي در اين بازه زماني تغيير چشمگيري نكرده است. از سوي ديگر  نشان مي 1395تا  1350در حوزه آبريز درياچه اروميه از سال 
بيانگر آن است كه روند ميانگين درجه حرارت نزولي و غير معنادار بوده است  1395تا  1330هاي  ين سالبررسي وضعيت دمايي اين حوضه ب

دانش يزدي در ادامه با طرح اين پرسش كه آيا تغيير    تواند دليل اصلي خشكي درياچه اروميه باشد. ها تغيير اقليم نمي بنابراين با توجه به اين داده
هاي  هاي سنجش بارش غرب درياچه اروميه در ارديبهشت و خردادماه سال اي درياچه اروميه شود، گفت: بررسي ايستگاهتواند باعث احي اقليم مي

افزايش يافته ) 95 - 96تر ( برابر نسبت به سال قبل 10تا  8ها  ميزان بارش 96 -  97دهد كه در سال آبي  نشان مي 96 - 97و  95 - 96آبي 
برابري متوسط بارندگي نه تنها باعث افزايش تراز درياچه اروميه نشده بلكه حتي  10تا  8توجه اين است كه افزايش وي ادامه داد: جالب    است.

به گفته اين    تواند باعث پر شدن درياچه اروميه شود. تراز درياچه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت داشته است بنابراين تغيير اقليم نمي
توان روي  هاي اخير عامل اصلي خشكي درياچه اروميه بوده است و نه مي گاه صنعتي شريف نه كاهش بارندگي طي دههعضو هيات علمي دانش

اين استاد دانشگاه صنعتي شريف در ادامه با اشاره به اينكه بايد نقش اقدامات انساني را    ها براي پر شدن درياچه اروميه حساب باز كرد. بارندگي
متر در درياچه اروميه به عنوان يكي از  1709گذر با طول  ميه مورد بررسي قرار دهيم ، تصريح كرد: احداث پل مياندر خشكي درياچه ارو

ترين تاثيرش اين است كه نحوه چرخش آب را در درياچه اروميه تغيير داده و باعث جدايي  اقدامات انساني بايد مورد توجه قرار گيرد. مهم
دانش يزدي در ادامه با اشاره به ضرورت بررسي نقش مصارف آب در حوزه آبريز    چه از يكديگر شده است.هاي شمالي و جنوبي دريا بخش

شود كه  درصد منابع آبي برداشت مي 72، در كشور ما 2014درياچه اروميه در خشكي اين اكوسيستم اظهاركرد: بر اساس گزارش فائو در سال 
ي مصرف شده است. بدترين نكته آن است كه اين ميزان مصرف آب در حوزه كشاورزي با درصد منابع برداشت شده در حوزه كشاورز 92

اين استاد دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به بررسي تغييرات بلندمدت برداشت منابع آب تجديدپذير در حوزه    وري الزم همراه نبوده است. بهره
به بعد ميزان برداشت آب در حوضه  1374دهد كه از سال  ها نشان مي رد: گزارشاظهار ك 1391تا  1330هاي  آبريز درياچه اروميه طي سال
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به بعد تعداد  74هاي متعدد در اين حوضه يكي از معضالت اصلي است كه از سال  درصد بيشتر شده است. حفر چاه 21آبريز درياچه اروميه تا 
گيرد و كشاورزان  كشي نيز صورت مي هاي سطحي از طريق پمپ و لوله هاي حفر شده بيشتر شده است. افزون بر اين برداشت آب از آب چاه
ها از منابع آب  وي ادامه داد: عامل مهم ديگر در افزايش برداشت   كنند. ها را به اراضي كشاورزي هدايت مي هاي برداشت شده از رودخانه آب

شود. سدهايي كه مانع  ايي است كه به درياچه اروميه منتهي ميه تجديدپذير حوضه آبريز درياچه اروميه، احداث سدهاي متعدد روي رودخانه
هاي سيمينه رود و زرينه رود تامين  درصد آورد درياچه اروميه از رودخانه 52شوند. براي مثال  آبه زيست محيطي درياچه اروميه مي رسيدن حق

دانش    ها به درياچه ممانعت ايجاد شده است. ب اين رودخانهدر برابر ورود آ  هاي كشاورزي ها و گسترش فعاليت شود كه به دليل سدسازي مي
يزدي با اشاره به سد مخزني حسنلو در حوضه آبريز درياچه اروميه اظهار كرد: اين سد با هدف بهبود كشاورزي ساخته شد اما براي توسعه 

روي قله كوه نيز برده شده است تا براي كشاورزي كشي حتي به  كشاورزي مورد استفاده قرار گرفت. آب سد حسنلو متاسفانه از طريق لوله
سطح زير كشت در حوضه آبريز درياچه اروميه  1370به بعد اظهار كرد: از سال  70وي با اشاره به افزايش سطح زير كشت از دهه    استفاده شود.

هزار  500به حدود  1385هكتار بود و در سال هزار  300حدود  1373تا چند برابر افزايش يافته است. سطح زير كشت در اين منطقه در سال 
اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف در ادامه با انتقاد از الگوي كشت به كار رفته در حوضه آبريز درياچه اروميه    هكتار افزايش يافت.

مله سيب پرداخته شده است و همين موضوع آب بر به كاشت چغندر قند و توسعه باغات از ج اظهار كرد: متاسفانه به جاي كاشت محصوالت كم
در كشت چغندر قند سير صعودي  74باعث افزايش مصرف آب و كاهش آورد درياچه اروميه شده است. متاسفانه استان آذربايجان غربي از سال 

شده  1374ها از سال  آب دي رواندرص 50دانش يزدي تاكيد كرد: اقدامات غلط انساني در حوضه آبريز درياچه اروميه باعث كاهش    داشته است.
به عنوان تراز  1274,1هاي ستاد اجرايي درياچه اروميه تراز  ريزي اين استاد دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه بر اساس برنامه   است.

زماني فرصت   آرتميا كند.  شد پيدا ميفرصت ر  آرتميا ترين گونه زيستي درياچه اروميه يعني  در اين تراز شاخص اكولوژيك شناخته شده است،گفت:
گرم بر ليتر است بنابراين  330گرم بر ليتر باشد در حالي كه در شرايط حاضر شوري درياچه  240كند كه شوري درياچه اروميه  رشد پيدا مي

ميليارد متر مكعب  14,5، اين درياچه بايد وي اظهار كرد: براي رسيدن به تراز اكولوژيك درياچه اروميه   آرتميا در اين شرايط امكان حيات ندارد.
ميليارد مترمكعب  12,5ميليارد متر مكعب آب داشت بنابراين به  2آب داشته باشد. با توجه به آمارها تا ارديبهشت ماه سال جاري درياچه اروميه 

شريف با اشاره به برخي اقدامات در دست انجام اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي    آب ديگر نياز است تا درياچه به تراز اكولوژيك برسد.
درصد از نياز درياچه اروميه  7هاي شهرهاي حوضه آبريز درياچه اروميه بر اساس برنامه حدود  خانه براي احياي درياچه اروميه گفت: پساب تصفيه

كيلومتر آب را به درياچه  36ه با تونلي به طول كند. همچنين طرح انتقال آب سد كاني سيب به درياچه اروميه طرح ديگري است ك را تامين مي
درصد آب مورد نياز  7ها وزارت نيرو بايد آب مازاد سدها را به سمت درياچه اروميه رهاسازي كند كه  ها طبق برنامه رساند. افزون بر اين مي

درصدي مصرف آب را در حوزه  40كشاورزي بايد كاهش  دانش يزدي در پايان با اشاره به اينكه وزارت جهاد   شود. درياچه از اين مسير تامين مي
بر از جمله اقداماتي است كه وزارت جهاد  آبريز درياچه اروميه عملياتي كند، گفت: اصالح الگوي كشت، آبياري تحت فشار و حذف محصوالت آب

     كشاورزي در اين حوزه بايد انجام دهد.
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   روند مرگ درياچه قم سرعت گرفته و در آينده نزديك شاهد يك درياچه مرده در مركز ايران خواهيم بود
  قلب خشكيده ايران

كشد؛ اما به اعتقاد بسياري از كارشناسان براي ادامه حيات خود به  درياچه نمك قم با وجود خشك شدن بسياري از نقاط آن، هنوز نفس مي 
هاي اخير دچار  . طبيعت مناطق كويري ايران در سال محيطي است، نياز دارد هاي زيست تنفس مصنوعي كه همان تخصيص يافتن حقابه

ها  سمت نابودي كشانده است؛ ازجمله اين پديده هاي ساكن در خود را به هاي محيطي شديدي شده كه بسيار از پديده تنشهاي فراوان و  آسيب
هاي انساني، در  رويه آب از مناطق اطراف آن و فعاليت هاي اخير برداشت بي سالي دليل خشك درياچه نمك قم است كه با وجود وسعت زياد به

. درياچه نمك در ناحيه شرقي قم و در حد فاصل سه استان قم،  ته و فرصت چنداني براي احياي آن نمانده استمعرض خطر نابودي قرار گرف
سوم آن در محدوده  هزار هكتار وسعت داشته و يك 200ترين درياچه فصلي و فراشور كشور است كه حدود  سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگ

هاي اخير  نظير شامل پوسته نمكي و حاشيه باتالقي است كه در سال شناختي كم درياچه داراي ساختار زمين. اين  جغرافيايي قم قرار گرفته است
. حقابه، سهم مشروع و مقرر  هاي فعال ريزگردها در منطقه تبديل شده است سالي و تخصيص نيافتن حقابه آن به يكي از كانون دليل خشك به

. به گفته كارشناسان، در شرايط  يا كسي از آب رود، چشمه يا قنات در ساعات و به اندازه معلوم استبراي سيراب كردن ده، مزرعه، باغ، خانه 
تواند كمك بزرگي به احياي درياچه نمك باشد كه اگر اين كار صورت نگيرد، روند مرگ درياچه سرعت گرفته و در  ها مي فعلي تخصيص حقابه

فرصت براي نجات درياچه     . هاي نمكي است، خواهيم بود مرده كه كانون انتشار ريزگرد و خاكآينده نزديك در قلب ايران، شاهد يك درياچه 
زيست استان قم در همين زمينه گفت: هنوز فرصت براي احياي درياچه نمك و نجات آن از خشكي  مديركل حفاظت محيط    نمك وجود دارد

. سيدرضا موسوي، افزود: يكي از  هاي درياچه است هاي مسئول و تخصيص حقابه ستگاهكامل وجود دارد؛ اما اين مسأله نيازمند مشاركت همه د
رويه آب از اطراف درياچه است كه  محيطي و جلوگيري از برداشت بي هاي زيست ها براي احياي درياچه نمك، تخصيص حقابه ترين اقدام مهم
دليل احداث سدها، حفر  ها به سطح درياچه نمك به اي اخير روند ورود روانابه . وي بيان كرد: در سال تواند بستر آن را مرطوب نگاه دارد مي
زيست  مديركل حفاظت محيط   . رود سمت خشكي پيش مي هاي عمراني كاهش پيدا كرده است و با اين روند درياچه به هاي عميق و فعاليت چاه

هاي نمكي آن زندگي مردم در مناطق اطراف درياچه را به  د و خاككه درياچه نمك خشك شود، بلند شدن گر استان قم ادامه داد: درصورتي
. موسوي  اندازد و اين در شرايطي است كه جهت بادهاي غالب در بسياري از مواقع سال از سمت درياچه نمك به طرف شهر قم است خطر مي

   . تر نشود حيطي دقيق باشد تا شرايط شكننده درياچه وخيمم برداري از درياچه نمك بايد با مطالعات زيست ريزي براي بهره گفت: هرگونه برنامه
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي نيز درباره لزوم زنده نگاه داشتن درياچه نمك گفت: پيگير     لزوم تخصيص حقابه براي درياچه نمك 

. احمد اميرآبادي بيان كرد: درياچه نمك با استفاده از  ده نباشيممحيطي براي اين درياچه هستيم تا شاهد بحران مربوط به آن در آين حقابه زيست
هاي مربوطه  . وي افزود: دستگاه شود؛ از اين رو نيازمند تخصيص حقابه قم در سطح ملي از سد كرج و ساوه هستيم پساب فاضالب قم احيا نمي
محيطي قم  كه اگر حقابه زيست . اميرآبادي با بيان اين ه انجام دهندهاي الزم را در اين زمين اي قم نيز بايد پيگيري ازجمله شركت آب و منطقه

زاست و در آينده مشكالتي را براي  تواند در قم زندگي كند، گفت: اين درياچه كانون گردوغبار و بحران سال آينده كسي نمي 15تأمين نشود تا 
   . قم بايد مديريت شود تا در آينده نه چندان دور دچار مشكل نشويم . اميرآبادي گفت: وضعيت درياچه نمك همراه خواهد داشت اين استان به

هاي درياچه نمك تأكيد و بيان كرد: بايد  وگويي بر ضرورت احياي حقابه استاندار قم نيز در گفت    درصد جمعيت كشور تحت تأثير درياچه نمك   
. سيدمهدي صادقي افزود: اگر اين درياچه به مرحله  ن آن جلوگيري شودهاي اين درياچه را دنبال كرد تا از خشك شد مسأله احياي حقابه
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. وي همچنين تصريح كرد: در صورت خشك  رود هاي آن از بين مي هاي انجام شده براي استفاده از ظرفيت ريزي سالي برسد، تمام برنامه خشك
ريزگرد حاصل از آن نمكي خواهد بود كه قابل مقايسه با درصد جمعيت كشور تحت تأثير قرار خواهند گرفت و  25شدن درياچه نمك حدود 

هاي قبل  شود؛ ولي آن چيزي كه در سال . صادقي گفت: موضوع رسيدگي به اين درياچه از سوي استانداري پيگري مي هاي خاكي نيست ريزگرد
. مديركل مديريت بحران استان قم  كنيم يسالي درياچه نمك را طي م باعث نگراني شده هنوز برطرف نشده است و در زمان حاضر مسير خشك

برداران از منابع زيرزميني و  هاي عميق براي بهره درپي، حفر چاه هاي پي سالي نيز درباره اين موضوع بيان داشت: كاهش بارندگي در اثر خشك
. محسن اوروجي بيان كرد:  كند مي ترين عواملي است كه خطر خشك شدن درياچه نمك را تشديد رويه از منابع آبي ازجمله مهم برداشت بي

محيطي  شود تا با راهكاري عملي از وقوع بحران زيست طور مستمر انجام مي هاي اطراف آن، به مطالعات و پايش وضعيت درياچه نمك و دشت
هاي شور شده  پيشروي آب. وي ادامه داد: پايين رفتن سطح منابع آبي درياچه نمك، موجب  در استان قم و مناطق مركزي ايران جلوگيري شود

. اوروجي گفت: حوضه آبخيز ايران مركزي كه استان قم نيز در آن واقع  كند زيست وارد مي هاي فراواني به محيط است كه اين پديده نيز آسيب
د اين حوضه آبخيز هاي اختصاص يافته به اين منطقه تأمين و وار شده با كمبود جدي منابع آبي مواجه است، براي حل اين مشكل بايد حقابه

ميليون مترمكعب آب به حوضه آبخيز رودخانه قمرود اختصاص داده است كه با ورود اين حجم از آب به  154شود؛ در همين رابطه وزارت نيرو 
ي و . وي افزود: اگر منابع آب شود محيطي برطرف و تا حدي از روند خشك شدن درياچه نمك جلوگيري مي منطقه بسياري از مشكالت زيست

هاي مركزي ايران همچون قم، تهران، اصفهان و  هاي زيرزميني حوضه درياچه نمك خشك شود، گرد و خاك ناشي از آن، تمام استان سفره
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم نيز با اشاره به    خشك شدن كامل درياچه نمك   . كند محيطي مي مركزي را درگير مشكالت زيست

ميليارد  چاي و قمرود حدود يك هاي قره ورودي به درياچه نمك قم نزديك صفر است، گفت: در گذشته از طريق دشت مسيله و رودخانه كه اين
سجادي اظهار داشت: اكنون آب ورودي  . سيدمحمد تقي شد؛ اما اكنون اين رقم به نزديك صفر رسيده است مترمكعب آب وارد درياچه نمك مي

. وي افزود: در برابر  سمت قم به صفر رسيده و از سمت شمال هم آب ورودي به درياچه به ميزان بسيار محدود جريان داردبه اين درياچه از 
آهن در بستر دشت مسيله كه  هاي سنگين عمراني همچون احداث آزادراه، خطوط انتقال انرژي و راه كاهش آب ورودي به درياچه نمك، فعاليت

. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم ادامه  تر كرد شود، شرايط حفظ حيات اين درياچه را سخت نمك وارد ميهاي آن به درياچه  رواناب
صورت بايد منتظر واكنش سخت طبيعت بود؛ در  محيطي را در نظر گرفت، در غير اين اي بايد شرايط زيست هاي توسعه داد: براي اجراي طرح

هاي خشك و  اي كه روزگاري داراي پوشش گياهي بود را به بيابان اكنون منطقه در حوضه آبريز درياچه نمك همهاي انساني  نتيجه برخي فعاليت
هاي بستر درياچه نمك به وجود آمده،  . سجادي گفت: مسأله ديگري كه در اثر خشك شدن رواناب هاي توليد گرد و غبار تبديل كرده است كانون

هاي كشاورزي اطراف  ها و زمين شود دشت . وي افزود: اين اتفاق باعث مي هاي اطراف است به سطح دشتها از بستر درياچه  بازگشت شورآبه
.  تدريج تبديل به بيابان و كانون گردوغبار شود دليل شور شدن منابع آبي و سطح زمين، ديگر قابليت كشت گياه را نداشته باشد و به درياچه به

هاي درياچه نمك، بلورهاي نمك كه در سطح زمين قرار گرفته در اثر سرما و گرما به  ريجي روانابسجادي ادامه داد: بعد از خشك شدن تد
ها بسيار  هاي نمكي ايجاد كند كه براي سالمت انسان تواند طوفان ايد و مي شود و با يك وزش باد به حركت درمي تدريج شكسته و خرد مي

هاي اختصاص يافته براي درياچه نمك به آن وارد نشود، نفوذ  ان قم تصريح كرد: اگر حقابه. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري است مخرب است
وي بيان كرد: در چنين شرايطي بايد از هر اقدامي    . گردوغبارهاي نمكي به شهرهاي مركزي ايران همچون قم و تهران دور از انتظار نخواهد بود

گيري كرد؛ همچنين بايد با كاشت گياهان مقاوم در اطراف درياچه، پوشش گياهي محافظ زند جلو زيست درياچه نمك آسيب مي كه به محيط
تواند سرعت تبخير  . سجادي ادامه داد: اجراي عمليات استخراج مواد معدني از درياچه نمك مي براي جلوگيري از گردوخاك ايجاد شود

دهد حفظ درياچه نمك قم  . آنچه گفته شد نشان مي كند رو مي تري روبه ي بيشهاي آن را تشديد كند و اين مسأله نجات درياچه را با سخت رواناب
ويژه كساني كه در مناطق مركزي كشور  اي نيست كه براي دوستداران طبيعت مهم باشد؛ بلكه توجه به آن براي همه مردم ايران به تنها مساله
برابر مساحت شهر قم  15فاجعه طبيعي در كشور است؛ چراكه اين درياچه  . خشك شدن درياچه نمك به معناي بروز كنند، اهميت دارد زندگي مي

هاي نمكي در ايران مركزي به راه بيندازد و شهرهاي مختلف كشور را به  تواند طوفان وسعت دارد و گردوغبار ايجاد شده از دامان آن مي
قي مانده تا خشك شدن كامل درياچه نمك، بايد از آن مراقبت كرد . بنابراين در اين فرصت كوتاه با محيطي تبديل كند هاي بحران زيست كانون

هاي غيركارشناسي در بستر درياچه، به دامان طبيعت  محيطي و جلوگيري از فعاليت هاي زيست و اين پديده زيباي آفرينش را با اختصاص حقابه
    . بازگرداند

۱۲



٣٦ 
 

  

   همشهري روزنامه - 1397 مهر 6                                        

  
  درصدي مصرف آب كشاورزي است 40ترين راه نجات درياچه اروميه در كاهش  مهم

درصدي مصرف آب در بخش كشاورزي را يكي از مهمترين  40عضو كميته نظارت ستاد احياي درياچه اروميه، كاهش همشهري آنالين: 
به گزارش ايرنا، احمد محسني در كارگاه آب و  هاي نجات درياچه اروميه دانست و گفت: تحقق اين هدف كاري دشوار اما قابل انجام است.  راه

متر  274براي رساندن درياچه به تراز اكولوژيك يعني يك هزار و   درياچه اروميه  افزود: ستاد احياي  فدانشگاه صنعتي شري محيط زيست در 
وي تاكيد كرد: دراين مسير هدف   درصدي مصرف آب در بخش كشاورزي است. 40هاي زيادي دارد كه يكي از مهمترين آنها كاهش  مصوبه

ا مصرف آب از سوي كشاورز كاهش يابد اما همزمان درآمدش ثابت بماند و يا تغييري نكند؛ ستاد احياي درياچه اروميه اين است كه چه كند ت
محسني   المللي است كه بايد با جديت پيگيري شود. رسيدن به اين هدف نيازمند انجام كارهاي تخصصي و استفاده از تجربه هاي موفق بين

وي به رويكردهاي   ال است كه بايد همه آنها را به كاهش مصرف متقاعد كنيم.هزار كشاورز در حوضه آبريز درياچه اروميه فع 216افزود: 
هاي كشاورزان، افزايش درآمد مردم در شرايط اجراي  اجتماعي برنامه كاهش اشاره كرد و گفت: مشاركت مردم در مديريت آب در قالب سازمان

كايي و كاهش وابستگي به دولت، اتخاذ رهيافت يادگيري به جاي رهيافت ها، ارتقاء سطح توانمندي كشاورزان، افزايش خود ات ها و پروژه طرح
هاي مرسوم و كاهش مصرف آب با توجه به حل مسايل غيرآبي عالوه بر حل مسايل مرتبط با آب، برخي از اين رويكردها در اجراي اين طرح 

وري آب،  اروميه اشاره كرد و افزود: پايين بودن ميزان بهره هاي اجتماعي مصرف آب كشاورزي در حوضه درياچه محسني در ادامه به چالش  است.
برداري از  هاي جمعي در بهره نظمي حاكم بر مديريت مصرف آب، نبود نظام سواد و كم سواد بودن بيشتر كشاورزان، بي وران، بي تعداد زياد بهره

ر نزد كشاورزان، رابطه ضعيف بين كارشناسان دولت و مردم و وري اقتصادي آب، احساس نكردن اثرات بحراني درياچه د آب، پايين بوده بهره
 6وي اظهار داشت: به طور كلي   كاهش اعتماد و تفاوت ديدگاه و منافع بين كارشناسان درخصوص الگوي كشت، برخي از اين چالش هاست.

رياي عمان، اروميه، هامون و سرخس حوضه فرعي در كشور وجود دارد كه خزر، فالت مركزي، خليج فارس و د 30حوضه آبريز اصلي و 
عضو   هاي فرعي هستند. هاي اصلي و كوير مركزي، كوير لوت، ابرقو، مهارلو، گاوخوني، درياچه نمك و درياچه اروميه برخي از حوضه حوضه

ان و اردبيل درگير درياچه كميته نظارت ستاد احياي درياچه اروميه گفت: پنج استان شامل آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كردستان، زنج
وي افزود: در حوضه آبريز اروميه هستند؛ البته سهم زنجان با چهار دهم درصد و اردبيل يك درصد نسبت به سه استان ديگر بسيار كمتر است. 

شهري در آذربايجان آبادي خالي از سكنه است؛ بيشترين سكونتگاه هاي  282آبادي داراي سكنه و  28شهر و سه هزار و  57درياچه اروميه 
محسني،   شرقي و بيشترين سكونتگاه هاي روستايي در آذربايجان غربي است؛ بنابراين كشاورزي در آذربايجان غربي نسبت به شرقي بيشتر است.

درياچ اروميه را از مهمترين عوامل خشك شدن   برداشت بيش از حد مجاز از منابع تجديدپذير، توسعه نامتوازن كشاورزي و تغييرات اقليمي 
برابر شده است؛ همچنين تغيير اقليم  2,5سال گذشته سطح زيركشت حوضه آبريز درياچه اروميه  50دهد در  ها نشان مي برشمرد و گفت: بررسي

در حوضه آبريز درياچه  1353به گفته وي، در سال درصدي بارش در حوضه آبريز درياچه شده است.  18و استمرار خشكسالي موجب كاهش 
اين عضو كميته   هزار هكتار رسيده است. 500، به بيش از 1393هزار هكتار اراضي كشاورزي بود كه طبق آمار اعالم شده در سال  300اروميه 

در منطقه چاهي وجود  1352 -1351ها را عامل ديگر خشك شدن اين درياچه دانست و گفت: تا سال  نظارت ستاد احياي درياچه اروميه، چاه
هزار حلقه غيرمجاز  40هزار حلقه چاه در منطقه وجود دارد كه بيش از  88، نزديك به 1392آب فراوان بود اما براساس آماري سال نداشت چون

درصد اشتغال ايجاد كرده  30محسني اظهار داشت: كشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه   بوده و آن تعدادي مجاز نيز برداشت غيرمجاز دارند.
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كند؛ براي رسيدن به تراز اكولوژيك بايد مصرف را كاهش دهيم تا  درصد آب موجود در منطقه را مصرف مي 90ي كه بيش از است در حال
هايي از جمله ورودي طبيعي آب به پيكره  ساله براي احياي درياچه ترسيم كرده كه در آن پروژه 10وي گفت: ستاد، نقشه راه   درياچه احيا شود.

درصدي در  40ميليون متر مكعب)، انتقال آب از سد كاني سيب، انتقال آب در سد سيلوه، انتقال پساب، صرفه جويي  800و  درياچه (يك ميليارد
به گزارش ايرنا، ميليون مترمكعب)، رها سازي آب در سدها و انتقال آب به پيكره درياچه، تعريف شده است.  340بخش كشاورزي (يك ميليارد و 

كرسي يونسكو در مديريت آب و محيط زيست براي شهرهاي پايدار با همكاري ستاد احياي درياچه اروميه، دانشگاه صنعتي شريف، پژوهشكده 
و محيط  محيط زيست دانشگاه تبريز و اتاق گفتمان آب آذربايجان اقدام به برگزاري كارگاه دو روزه با محوريت آموزش خبرنگاران در حوزه آب

ها با تمركز  شيميايي و بيولوژيكي درياچه -حال و آينده درياچه اروميه، تبيين خصوصيات و رفتار فيزيكي  -مروري بر گذشته   زيست كرده است.
از  بر درياچه اروميه، پديده گردوغبار و خصوصيات فيزيكي و شيميايي، ارتباط خشك شدن درياچه ها با گردوغبار، وضعيت گردوغبار نمكي

هاي كشاورزي در  درياچه اروميه و پيامدهاي آن، چگونگي مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و ارتباط آنها با ستاد احيا، بهبود مشاركت تشكل
كاهش مصرف آب، حكمراني آب و توسعه مجلس محلي تصميم گيري آب، تشريح مفاهيم اجتماعي حوضه آبريز درياچه اروميه، تحليل ذينفعان 

آبريز درياچه، عناصر خبر و نقش خبرنگاران در ارتباط با مسائل اجتماعي مرتبط با احياي درياچه، محورهاي كارگاه آموزشي بود كه در حوضه 
    ديروز و امروز در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.
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   سبزينه روزنامه - 1397 مهر 6                                        

   آب هم برايشان كيميا شده است مردم منطقه سيستان در استان سيستان و بلوچستان نه تنها هوا ندارند، بلكه 
  ها هوايي رنج مضاعف سيستاني آبي و بي بي

هاي شن و ماسه كه در اين منطقه به   برند، بلكه به دليل طوفان آبي رنج مي قه سيستان در استان سيستان و بلوچستان نه تنها از بيمردم منط 
ها زندگي بدون آب يا كمبود  كنند. شايد براي خيلي هاي تنفسي دست و پنجه نرم مي دهد، با مشكالت بسياري از جمله بيماري فراواني رخ مي

ل تصور باشد، اما بايد باور كنيم مردماني در اين سرزمين هستند كه در شرايط بسيار سخت با كمبود آب يا بهتر بگوييم نبود آب آب غيرقاب
شويم كه روزي محل آسايش و آرامش  هاي خالي مواجه مي كنند. در روستاهاي منطقه سيستان در استان سيستان و بلوچستان با خانه زندگي مي

آبي خانه و كاشانه خود را رها كرده و تن به  در اين منطقه كشاورز، دامدار و صياد بودند، اما امروز به دليل گرد و غبار و بيمردماني بود كه 
زاده در مغازه بقالي خود نشسته و به انتظار مشتري است. از او درباره  اند. در روستاي كهك از توابع شهرستان هيرمند عباس اربابي مهاجرت داده

كرد كه در حال حاضر به نصف  خانوار زندگي مي 300اند. در اين جا  تر اهالي اين بخش از اين جا رفته گويد: بيش پرسم، مي اين منطقه مي اهالي
ها خالي شده و صاحبانشان به  گويد: اكثر خانه دهد و مي اش وجود دارد نشان مي هايي را كه در كوچه مجاور مغازه رسيده است. با دست خانه

شود كه كسي به دليل  ها مي دهد: گاهي اوقات هفته وي ادامه مي   بيشتر مردم مبتال به آسم هستند   اند. ان، قزوين، تاكستان و... رفتهتهر
جا مريض هستند و آسم  تر مردم اين آيد. بيش هايمان مي شود، شن به درون خانه شود. طوفان كه مي هاي شن و ماسه از خانه خارج نمي طوفان

هاست كه با  افزايد: شغل مردم اينجا صيادي بوده، اما سال كه ديگر كسي در داخل روستا نمانده، مي رند. اين مرد سيستاني با تأكيد بر ايندا
كرد، تا حدودي هامون آب داشت، اما االن چند  اند. در گذشته هر از چندگاهي كه افغانستان آب را رها مي خشك شدن هيرمند همه بيكار شده

زاده درباره وضعيت آب در اين منطقه  اند. اربابي بيكار شده   جا كه شغلشان صيادي بود، حاال ديگر همه است كه هيچ آبي نيست و مردم اين سال
هاي  شدن رودخانه و بروز طوفان آب داريم و بعد از آن ديگر آبي وجود ندارد. با خشك 12تا  9ها آب نداريم و فقط در روز از ساعت  گويد: شب مي

آمدند.  ها تا همين لب ساحل مي قدر آب بود كه ماهي جا آن جا حاال به شهر مردگان تبديل شده، در حالي كه در گذشته اين گرد و غبار اين
ودخانه آب هايي از سال و با ورود آب از افغانستان در اين ر هاي گذشته تنها در ماه هاي دور بسيار پرآب بوده، اما در سال رودخانه هيرمند در سال

مردم آواره    طور كامل خشك شده است. جريان داشته است كه طي دو سال گذشته و با ممانعت افغانستان از ورد آب به ايران رودخانه به
و نشين هستم  گويد: چندسالي است كه خانه سال سن دارد و شغلش صيادي بوده، مي 57يكي ديگر از اهالي منطقه كه    اند شهرهاي ديگر شده

اند.  جا براي كارگري رفته اند و همه از اين ها خالي شده و قفل زده هزار تومان يارانه است. تمام اين خانه 45درآمدي ندارم و تنها درآمدم همان 
كارگري اند و  جا براي خود صاحب شغل و درآمد بودند، اما حاال آواره شهرهاي ديگر شده خواهند كاري داشته باشند. همه اين مردم فقط مي

شود، با وجود اين  شود، ديگر هيچ كس در خيابان ديده نمي دهد: وقتي گرد و خاك مي كند و ادامه مي كنند. او هم از گرد و خاك گاليه مي مي
توانيد  ا ميكنند، اگر شم باران ماسه ديگر شُشي براي ما نمانده است. ما كه از شما انتظاري نداريم، مسئوالن استاني هم كه كاري براي ما نمي 

مردم با    خدا اين مردم نان شب ندارند و منتظرند تا بيست و هفتم هر ماه برسد تا يارانه بگيرند. صداي ما را به گوش مردم و دولت برسانيد. به
هاي خالي و  مروز خانهها جاري بود و ا رويم كه روزي زندگي در آن هايي مي به كوچه    كنند سالي روزگار را به سختي سپري مي آبي و خشك بي

گويد: در روستاهاي مرزي بين ايران و افغانستان وضعيت به  شود و مي هاست. مردي از اهالي منطقه به ما نزديك مي خاك گرفته تنها نشانه آن
ي باعث از بين رفتن سال كنند. خشك ها هشت فرزند دارند، در اين روستاها زندگي مي هاي پرجمعيت كه كمترين آن مراتب بدتر است و خانواده

كنند. حتي تانكر آب هم در  كشاورزي و دامداري شده و مردم در اين منطقه اكثراً فاقد شناسنامه هستند و به همين دليل يارانه هم دريافت نمي
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جا درياچه بود  قبال اين    آيد يجا نم رساني هم اين تانكر آب   كنند. سالي روزگار را به سختي سپري مي آبي و خشك اين مناطق نيامده و مردم با بي
ساله است و  42هاي يكي از زنان روستا از توابع هيرمند است. او كه  ها بخشي از صحبت . اين چيز داشتيم، اما االن هيچ چيزي نداريم و ما همه

الي  20ته، ما حتي تانكر آب نداريم و هر سالي و بدبختي همه مردم را فراگرف گويد: خشك فرزند دارد، درباره وضعيت زندگي در اين روستا مي 10
كه پسر  اند. وي با بيان اين ها تلف شده اند و خيلي از آن ها هم گرسنه آورد. همه مردم بيكار هستند، دام برايمان آب مي  بار با ماشين روز يك 25

گذرد كه گوشت و برنج  ها مي غذا براي خوردن نداريم و ماهاي ندارند. ما حتي  هاي ما هيچ آينده دهد: بچه ساله و بيكار است، ادامه مي 22بزرگم 
ام بيماري شكاف كام دارد و پولي براي درمانش نداريم. اكثر مردم اين  ايم. غذايمان از امشب تا شب ديگر تنها روزي يك وعده است. نوه نخورده

كنند و حتي  كدام يارانه دريافت نمي شكيل شده است، اما هيچها پرونده ت روستا به گفته خودشان فاقد شناسنامه هستند؛ البته براي همه آن
گويد: يكي از چشمانم را به دليل آب مرواريد  كند و مي اش تكيه داده صدايم مي توانند از خدمات بيمه استفاده كنند. پيرزني كه به ديوار خانه نمي

توانم  دهند و نمي كه فاقد شناسنامه هستم، دفترچه بيمه به من نمي يل ايناي است و فشار خون دارم، اما به دل ام. در دستم هم غده از دست داده
يكي ديگر از اهالي    هاي ما پر از خاك است ريه   اي هم براي درمان در بخش خصوصي ندارم. از خدمات پزشكي دولتي استفاده كنم و هزينه

گيرند،  آيند و عكس و فيلمي از ما مي كند، هر از چند گاهي مي ا كمكي نميهاي ما پر از خاك شده، هيچ كسي هم به م گويد: ريه اين روستا مي
شوند دخترانشان را در  ها از فقر مجبور مي شود. گاهي اوقات خانواده ها كاري براي ما درست نمي شود. از اين عكس ها كه براي ما آب نمي اما اين

هالي روستايي مرزي از توابع بخش قرقري در منطقه سيستان استان سيستان و خور كمتر شود. يكي از ا سنين پايين شوهر دهند تا يك نان
ها به  توانيم اجازه بدهيم بچه دهد: نمي گويد و ادامه مي بلوچستان نيز از نبود آب آشاميدني، شغل، بهداشت و درمان و مدرسه در اين روستا مي

كنند. خانه بهداشت هم در اين منطقه نيست، تنها درآمد ما همان يارانه است   ها راه را گم مدرسه بروند، چراكه ممكن است طوفان شود و بچه
برند و مدام  افزايد: از شدت گرد و غبار اغلب مردم در اين منطقه از تنگي سينه رنج مي توانيم كيسه آرد تهيه كنيم. وي مي كه حتي با آن نمي

ساله است و در كالس پنجم تحصيل  12زهرا    جا نه آب داريم نه هوا اين   امان نيستيم. هايمان از گرد و غبار در كنند و ما حتي در خانه سرفه مي
خواهي به روستا بازگردي و در همين جا كار  پرسم مي دهد: دوست دارم در آينده معلم شوم. از او مي گويد و ادامه مي كند. او از آرزوهايش مي مي

جا نه آب است و نه هوا. براي چه  جا گرد و خاك است و جز خاك چيزي ديگري نداريم، اين اين گردم، جا برنمي گويد: نه، به اين كني؟ مي
كنيم. ما اگر در مرز نباشيم كه مرزي وجود ندارد. دولت براي ملت  برگردم؟ چه تفاوتي بين زن و بچه ما و ديگر مردم است؟ ما از مرز دفاع مي

ها قطع  گويد: از ابتداي سال آب لوله پدر زهرا نيز مي   و بدبختي را ما در لب مرز تحمل كنيم.است و ملت هم براي دولت. قرارنيست همه رنج 
هاي روستاي ما قطع است و وقتي به اداره آب مراجعه  هاي آب، آب دارند، اما آب لوله شده است. در آن طرف جاده و در مقابل روستا لوله

توانند يك لوله مستقيم به روستاي ما از اين آب بدهند. ما هم  شود و نمي گويند نمي بكشند، مي جا يك لوله براي روستاي ما كنيم كه از آن مي
كنيم، البته اين آب را هم گهگاهي داريم. اين آب را ببينيد، آيا مسئوالن واقعا براي  جا را كنديم تا به لوله برسيم و از آب آن استفاده مي اين
در اين مدت سه الي چهار زن در همين جا به خاطر برداشت    قسط جنين به سبب برداشت آب   كنند؟ مي هاي خودشان از اين آب استفاده بچه

دهند، اما هيچ خبري  هزار تومان به ما اهالي مرز مي 150گويد: فرماندار گفته بود ماهيانه  اند. اين مرد سيستاني مي هايشان سقط شده آب بچه
اند و ما چند خانوار مانديم. اگر وضعيت  هزار تومان و همان را هم ندادند. اكثر اهالي روستا رفته 100را كردند هزار تومان  150نيست و امسال آن 

كرديم. آب را هر چقدر هم كه كم مصرف كنيم، دو روز  رويم. حداقل آب بود باز تحمل مي آبي ادامه داشته باشد، ما هم مي طوري باشد و بي اين
مان هم  ها توي خانه كند: اين گردو خاك كنم صداي ما را به مسئوالن برسانيد، تأكيد مي كه خواهش مي وي با بيان اين   آورد. تر دوام نمي بيش

شده است. صداي ما را  هاي ما نيست. همه بيكاريم. هرچه دام هم داشتيم تلف شده و دزدي هم در اين جا زياد  اي براي بچه آيند. اينجا آينده مي
جا كار  ها آن دهند فعاليت كنيم، اما افغان كنند. حتي در بازارچه مرزي اجازه نمي سانيد،. مسئوالن استان هيچ كمكي به ما نميبه مسئوالن بر

ها سه تا پنج فرزند تاالسمي  كنند. متأسفانه در استان سيستان و بلوچستان آمار فرزندان مبتال به تاالسمي نيز باالست و در برخي از خانواده مي
برد و ما  دارد. مديرعامل انجمن تاالسمي ايراني نيز معتقد است استان سيستان و بلوچستان از لحاظ فرهنگي در فقر به كامل به سر مي وجود

مورد تولد كودك تاالسمي در سيستان و  170طوري كه ساالنه حداقل  هاي اين استان هستيم، به همچنان شاهد تولد فرزند تاالسمي در خانواده
گويد: همسايه ما سه فرزند  شان كه يك فرزند معلول و سه فرزند داراي بيماري تاالسمي دارد، مي پدر زهرا با اشاره به همسايه   ن داريم.بلوچستا

مواد و تواند فرزندانش را به دكتر ببرد. برادرم هم به دليل بيكاري درگير قاچاق  ها نيست و نمي مبتال به تاالسمي دارد، اما هيچ كس جوابگوي آن
آبي تنها مشكل مردم منطقه سيستان در استان سيستان و  شك بي كنيم تا او را ترك دهيم. بي سپس اعتياد شد كه در حال حاضر تالش مي
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هاي تنفسي  بلوچستان نيست و اين مردمان سختكوش نه تنها آب ندارند، بلكه هوا نيز ندارند و اين روزها با مشكالت بسياري از جمله بيماري
۱۷    كنند. ت و پنجه نرم ميدس
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   هاي كويري در بستر درياچه اروميه از كانون» ايران«گزارش 
  اروميه به سرقت رفت!حقابه درياچه 

  زهرا كشوري 

  خبرنگار 

دانستند شمع  اروميه نمي» آق گنبد«رأس گوسفند روستاييان را با خود برد. هيچ يك از اهالي روستاي بندري  70-80درياچه كه طغيان كرد، 

اچارلو، سراي و گميچي هم! عصيان چي درياچه اروميه) رو به افول است. اهالي روستاهاي تيمورلو، بهرام آباد، بور»(چي چست«عمر درياچه 

ها و ستون خانه هايشان انداخت،  هاي درياچه اروميه به جان دام اي كه موج چست در هيچ كجاي آذربايجان غربي ترجمه نشد، اما آن پنجه

گويد:  مي» ايران«نبد به يكي از كشاورزان آق گ» رسول روحي«طور كه  آخرين شعله آن بود. بلندترين شعله شمع عمرش قبل از خاموشي. آن

هاي  كاله بلندي روي سرش گذاشته و چشم دوخته است به ساحل قايق» بود كه دريا به روستايشان زد و بعد از آن پا پس كشيد. 83سال «

چست كه  رسد! آنقدر چشم دوخته است به چي آب درياچه اروميه مي مسافر وسط درياچه. رد چين و شيارهاي گوشه چشمانش، به بستر بي بي

بعد از آنكه درياچه عقب كشيد! آب درياچه شور شد. حاال دارد خودش، خودش را با پر كردن «گويد:  شناسد. او مي هايش را مي همه زير و بم

انه هاي مهاجر را از سقف خ را هم از رونق انداخت. پرنده» آق گنبد«خودكشي درياچه اروميه خيلي زود، بندر گردشگري » كشد. هايش مي حفره

هاي كشاورزي آق گنبد و روستاي ساحل نشين  اش هم باروري را از زمين هايشان انداخت. شوربختي اهالي پراند. خزاني چهار فصل را به جان باغ

آيد درخت هايمان را  االن در روستاي ما آبي براي كشاورزي نيست. باد شور هم كه مي«گويد: برگ و بار شدند! روحي مي ها بي گرفت. زمين

كنند! او متهم رديف اول خودكشي درياچه را بارها در ذهنش به محاكمه  اي برداشت مي كارند و نه گوجه ديگر نه بادامي مي» كند. خشك مي

رود، بدون اينكه نگاهش را به آن سو برگرداند. پلي كه همه چيز را پشت سرش شكست! او  كشانده است!انگشتش را به پشت سرش نشانه مي

منظره روستا را هم زخم زدند. حاال » اش همين پل است.  باعث«گويد: داند و مي د كالنتري را متهم رديف اول مرگ درياچه ميپل روگذر شهي

كه انگار » هاي روستايمان را كندند و در درياچه ريختند. همه كوه«افزايد: كند. وي در ادامه مي هاي روستا، براي هميشه درد مي جاي خالي كوه

پل شهيد كالنتري حاال محل » كيلومتر از دريا را پر كردند.40-50«گويد: ش را قلوه كن و نمك سود درياچه اروميه كرده باشند! مياي از تن تكه

ها آرام  اي را روي جسم آهني هايي است كه سرنشينان آن پرواز هيچ فالمينگويي را در حافظه ندارند و هيچ پليكاني لحظه رفت و آمد ماشين

ها را »فالمينگو«دهند. درياچه هم سال هاست كلوني  ها دست تكان نمي ديگر سرنشينان هيچ كشتي غول پيكري براي آق گنبدينگرفته است! 

ز به چشم نديده! فالمينگوهايي كه جانشان بسته به آرتمياي درياچه بود اما يك روز آژير قرمز را كشيدند و پهنه آبي شمال غرب ايران را ا

تنها » آيد. ديگر گردشگري به اينجا نمي«گويد: اند. مي اش به گل نشسته هاي تفريحي اال با تبخير آب درياچه، رسول و قايقپروازشان خط زدند. ح

ها پيش كنار پل روگذر لنگر انداخته بود هم خبري  شود! از آن كشتي بزرگ كه سال يك قايق با دو گردشگر در پهنه درياچه اروميه ديده مي

اي براي حضور گردشگران شود اما آن بهانه هم نيست شد! نمك درياچه را  وانست مثل كشتي يوناني جزيره كيش، بهانهت نيست. آن كشتي مي

كنند! تا  كنَند و در گوني مي زنند! دو مرد الغر اندام كه از دوربين و ضبط خبرنگاري گريزانند! بيل بيل از تن درياچه نمك مي به زخم بيكاري مي

شود. يكي از كارشناسان احيا هم در  خورد! چند بيل به ريزگردهاي نمكي اضافه مي مان شود. هر بيل كه به بستر رودخانه ميشان در زخم بيكاري

شود كه روزگاري خاك  بار همان كاميون مي  ها دهد.نمك ميان بهت همگان از صدور مجوز نمك برخالف نظر كارشناسان محيط زيست خبر مي

كند. ريخت و قيافه اش به آناني كه مجوز خروج  مي» خوشه چيني«و راه تنفسش را بستند. اين مرد روستايي اما  را در درياچه تخليه كردند
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شان از نان خالي نشود! هرچند از اين خوشه چيني ناشادند و  كنند تا سفره ها را بار گوني مي خورد. آنها خرده نمك ها را دارند، نمي كاميوني نمك

گرد و غبارهاي نمكي كه بلند شد، برگ و بار هم از باغ و زمين زراعي آنان » لي نداريم و هيچ كس ديگر شغلي ندارد.ما شغ«گويند: مدام مي

هكتار زمين زراعي عددي نيست اما نمك  5500ريخت. جوانان روستاها هم بيكار شدند. هرچند هنوز بيكار شدن كشاورزان چند روستا در ميان 

اند بر هرچه كه هست! گرد و غبار و كويري كه  را در سمت تبريز چنان زخم زده كه كشاورزانش چهارتكبير زده هاي زراعي حوضه درياچه زمين

كه » جبل كندي«جان منطقه  به» بياباني شدن«هاي شيرواني تومور بدخيم  ها و كشاورزان نشسته است. خداحافظي با خانه به كمين همه باغ

ها چون شبحي ترسناك به جان حوضه درياچه افتادند. چند روستا خالي از  يه را خشكاند و پودر كرد. ماسه شنيكيلومتر از درياچه اروم 13افتاد تا 

مدير دفتر منابع طبيعي آذربايجان غربي زماني » ميرصمد سيدموسوي«اش هم آواره شهرها به كارگري. جبل كندي به گفته  سكنه شد؛ سكنه

د تا ساكنان فهميدند تومور بدخيم جان سرزمينشان را گرفته. اروميه را تا قبل از اينكه خوره كوير به جزو بستر رودخانه بود. دو دهه طول كشي

اكنون همانند  اي لبنان نيست! جبل كندي هم هاي مديترانه شباهت به باغ هاي مركباتش هم بي ناميدند. البته باغ ايران مي» هلند»  جانش بيفتد

اي، هر لحظه منتظري  هاي ماسه روي. روي رمل هاي شني مي ل كه قدم مي زني تا ساق پا توي ماسهو مرنجاب است. در جب» مصر«كوير 

شود! پاي  كند، بيابان در بيابان است. با چشم مسلح هم سراب هيچ درياچه ديده نمي صداي جرس كاروان شترها به صدا درآيد. تا چشم كار مي

ها، منابع طبيعي و آبخيزداري براي تثبيت بيابان كاشت، چند تُن گرد و غبار جمع شده!  لتوسط سازمان جنگ 94كه سال » قره داغ«هر بوته 

برد و نه به كودكي شور آب  ها مي كشد! بادي كه نه كسي را به وسعت تشكيل برگ گويند باد منطقه ديوانه است. هر دفعه از سمتي زوزه مي مي

كيلومتر بادشكن از چوب گز ساخته است كه تا  12ر و تابستان باغ ها مي اندازد. منابع طبيعي كوبد و خزان به جان بها ها! شن باد، بر شن باد مي

دانند براي درمان كافي نيست.  اند اما خود هم مي اند و پانسمان كرده هاي كويري را بگيرد! زخم را شسته به امروز توانسته توان از بلند شدن ماسه

كند هرچند هنوز همه كشاورزان حوضه درياچه  درياچه زده است. هر روز بخش بيشتري را مبتال مي  متاستاز كرده و به قلب» سرطان كوير«

، »تازه كند جنيزه«، »اسماعيل آقا«روستاي  8هاي جبل كندي و آق گنبد را نشنيدند اما قصه به كشاورزان  اروميه آن خبر تلخ كويري شدن باغ

ها، زندگي و  رسد فرق مي كنند. آنها هنوز وقت دارند تا زمين كه مي» قره حسنلو«و » زينالو«، »دحاجي آبا«، »آزادگان«، »بالو«، »يورقانلو«

ما سد «افزايد:  يكي از آنها مي» دنبال آب جاري هستند. چهار سال است به«گويند: مي» ايران«كارشان را نجات بدهند. برخي از آنها به 

اند در صورت تأمين آب  تشكيل داده و تعهد كرده» آب بران«نام  آنها انجمني به» له كشي بدهند.خواهيم. به ما آب لو خواهيم، چاه هم نمي نمي

خورد.  گفته يكي از آنها چاه اصالً ارزش ندارد، آهك دارد و به درد كشاورزي نمي لوله كشي، پروانه چاه ها را در اختيار ستاد احيا قرار بدهند. به

خواهيم. چهار ماه آب را به ما بدهند، هشت ما هم به درياچه اروميه  ما يك مخزن براي نگهداري آب مي«گويد: كشاورز قره حسنلويي هم مي

ها را  ها را به ستاد بدهند و چاه حاضرند پروانه چاه«گويند: كنند. مي هكتار زمين كشاورزي را آبياري مي 1200حلقه چاه آب،  36آنها با » بدهند.

هكتار هم اعالم آمادگي  350اي  آبياري قطره كشاورزان اين روستاها براي » هاي آنها برسد. وله، آب به زمينهم كور كنند به شرط آنكه با ل

خواهد كه يك ميلياردش را  ميليارد هزينه مي 11ها  كارند. به گفته اين كشاورزان، لوله كشي اين زمين اند. در اين روستاها انگور و سيب مي كرده

خورد. يكي  اردش هم در تعهد دولت است. ستاد احيا هم قبول كرده است. اما مشكل اين روستاييان از سرچشمه آب ميميلي10دهد و  كشاورز مي

متر مكعب  10آورد سنتي است. اگر  نهري كه آب را به پايين مي«گويد:  او مي» دهند آب پايين بياد. اجازه نمي«گويد:  از كشاورزان زينالويي مي

كنند و  به گفته آنها، آب سهم آنها را اهالي باالدست برداشت مي» رسد، نيم مترمكعب آب نيست. وقتي به اينجا ميآب از سرچشمه رها شود 

مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه از » فرهاد سرخوش«شود!  اند. مشكل سرقت آب به همين جا ختم نمي ها شليل و هلو كاشته روي كوه

تواند  كيلومتر لوله آبي كه البته نمي 5اند.  دهد كه اين بار هم ستاد احيا از طريق تصاوير هوايي متوجه آن شده مي پنج كيلومتر لوله آب دزدي خبر

كيلومتر سهم حقĤبه درياچه اروميه را از مخزن سد  5اند تا  براي يك كشاورز ساده باشد! اما هنوز معلوم نيست چه كسي يا چه كساني مجوز داده

هاي پرآب بر هم شخم بخورد. چيزي  هاي جديد براي كشت هاي كشاورزي كاهش نيابد كه زمين گفته سرخوش نه تنها زمين نازلو بكشند تا به

» هلند«ها تنها يكي از داليل متاستاز شدن سرطان كويري در  از آن به ظلم به محيط زيست و درياچه اروميه ياد مي كند. اين آب دزدي  كه او

  ايران است. 
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  خوزستان شده است پرورانسالی و شوري بیش از اندازه آب موجب رنج و زحمت آبزيخشک
 ها در سکوتمرگ ماهی

میلیارد ریال به استخرهاي پرورش ماهی در خرمشهر  120تر از آن شوري آب، حدود آبی و مهمخاطر مشکالت ناشی از کمشود بهگفته می 
ها در این استخرها منتشر شده، اما هنوز هیچ برنامه مشخصی براي جمعی ماهیهایی نیز از مرگ دستهها و عکسرت وارد شده است. فیلمخسا

سالی و درهم ریختگی اوضاع اقتصادي، مشکل دیگري که موجب رنج و زحمت براي استان ها ارائه نشده است. در کنار خشکنجات ماهی
قتصادي این دیار شده، شوري بیش از اندازه آب است. این امر موجب چندبرابر شدن میزان خسارات به کشاورزان، صاحبان خوزستان و فعاالن ا

شود، اما تر میروز بیشها روزبهجا که خسارتشدن عرصه فعالیت سودآور اقتصادي شده است، تا آناستخرهاي پرورش ماهی و دامداران و تنگ
نجم عبیدزاده، دبیر نظام صنفی کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان خرمشهر، در توضیح وضعیت استخرهاي پرورش کنند. مدیران کاري نمی

رفته هفت هزار هکتار استخر پرورش ماهی وجود دارد که از این میان، شش هزار همماهی خرمشهر و آبادان گفت: در آبادان و خرمشهر روي
بوده است، اما شوري بیش از اندازه آب، کار استخرهاي  هزار تن 20استخرها، نزدیک به  ه اینهکتار آن در خرمشهر است. برداشت ساالن

ه پرورش ماهی را به شکل منفی تحت تأثیر قرار داده است. عبیدزاده تصریح کرد: آنچه ما امروز در استان خوزستان با آن مواجه هستیم، مسأل
ها و تغییر اکوسیستم شد. به شدن تاالبها، موجب خشکشمار روي رودخانهسدهاي بیعدم مدیریت آب است. طی یک دهه اخیر، احداث 

خریم، اما برابر قیمت می 2ها را به نهاده  عبارت دیگر، دستکاري بشر در طبیعت، سبب بروز مشکالت در کشاورزي و زندگی مردم شده است.
کاران در شهرستان خرمشهر، در توضیح دیرعامل شرکت پرورش ماهی اخالصم محمد دیلمی،  پنجم تقلیل یافته استتولیدمان به یک

ها را به دو برابر خود در سال جاري گفت: امسال ما هم از اقتصاد ضربه خوردیم و هم از آب شور. از جنبه اقتصادي، نهاده معضالت کار تولیدي
ها مثل فیتوفاگ که در مقابل سري از گونهپنجم برسد. یکبه یک لیدياي دیگر، شوري آب موجب شد حجم ماهی توقیمت خریدیم، اما از جنبه

اند. در مانده نیز به دلیل شرایط بد آب، رشد ناکافی داشته و بسیار کوچک باقی ماندههاي باقیشوري مقاوم نیستند، کامالً از بین رفتند. گونه
توان از رود. در واقع، سودي نمیگرم فراتر نمی 300د، اما امسال وزنشان از رسیکیلو می 5/1ها به حدود حالی که سال گذشته وزن این ماهی

وي اظهار داشت: در مجموعه شیالتی ما،  !توان کسب کردها چه درآمدي میدانیم با اینها برد. اکنون بالتکلیف هستیم، چراکه نمیفروش آن
شود. دیلمی با اشاره به فعالیت کارگر موقت هم به مجموعه اضافه می 80الی  70ین کنند و در اوقاتی از سال و گاه بکارگر دئمی فعالیت می 33

خاطر آب شور، به کلی از بین هکتار زمین کشت یونجه انجام دادیم که آن هم به 20گفت: براي تغذیه آبزیان، در  جانبی خود در حوزه کشاورزي
کردند و باز نفر در آن کار می 50هکتار کشت شلتوك هم داشتم که نزدیک به  100عالوه، رفت. از همین روي، ناگزیر از خرید یونجه شدیم. به

سال تأسیس شرکت) ( 1374که از سال ها را شخم زدیم. وي با بیان اینر زمینخاطر شور شدن آب، مزارع شلتوك کامالً خشک شدند و ناگزیبه
داشتن ترین مجموعه پرورش ماهی منطقه، براي سرپا نگهگاه به این اندازه حاد نبوده، گفت: با وجود داشتن بزرگما هیچ کاري تاکنون مشکالت

ام را بفروشم تا دستمزد کارگران را فراهم کنم. از ناحیه پول حاصله از فروش زيکار و فعالیت آن، مجبور شدم بعضی ابزار و وسایل کار کشاور
ناصر   عدم تأمین کافی حقابه کشاورزي و شرب آبادان و خرمشهر از کارون  کار را هم بدهم.این ابزارآالت، تالش کردم پول کشاورزان شلتوك

شهر، هم درباره وضعیت شوري آب در خرمشهر گفت: قاعدتاً آب رودخانه کارون در مالک یک مزرعه پرورش ماهی در شهرستان خرم مرادیان،
شیر داراي حقابه شیر تأمین شود. کانال ژیان و رودخانه بهمنشود تا آب کشاورزي و شرب آبادان، خرمشهر و رودخانه بهمنکانال ژیان پمپاژ می

اي سابقهید. به دلیل کمبود آب از ناحیه کارون، آب شور دریا با جزر و مد، به شکل بیهستند، اما امسال براي کانال ژیان آب کافی از کارون نرس
هزار است. جاري شدن آن در  20باالي ) EC( اي سیباال آمد و در کانال ژیان جریان پیدا کرد. وي ادامه داد: شوري این آب بسیار زیاد و با 

خاطر آب شور از بین رفت. مرادیان هاي من نیز بهها و یونجهها وارد آورد. نخلپرورش ماهیشیر، خسارات باالیی را به نخیالت و مسیر بهمن
قطعه  150درباره خسارات وارده به مزارع پرورش ماهی خرمشهر گفت: فاز یک و دو مجتمع بزرگ پرورش ماهی شهید احمدیان که شامل 

چار ضرر شدند. در هر مزرعه یا قطعه، عموماً چهار نفر به صورت مستقیم کار درصد د 80شود و در نزدیکی خرمشهر واقع است، به میزان می
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نفر شاغل  36اند. وي اشاره کرد: در مجتمع تحت مالکیت من، نفر در کارشان دچار مشکل شده 600توان گفت حداقل کنند؛ بنابراین، میمی
با رهاسازي آب سد   به نیروهایم براي حفظ و مراقبت از تأسیسات نیاز دارم. هستند و با وجود خسارات وارده، هنوز قصد تعدیل نیرو ندارم، چراکه

پروري خرمشهر، در اواسط مرداد سال جاري از احمد شریفات، مدیرعامل اتحادیه تعاونی آبزي  شودها جلوگیري میبه کارون، از تلفات ماهی
هاي اهش دبی رودخانه کارون موجب پیشروي آب دریا و شور شدن آب حوضچهوضعیت شوري آب در خرمشهر ابراز نگرانی کرده و گفته بود: ک

شدن هزاران قطعه ماهی در خرمشهر را به دنبال داشت. وي اظهار داشت: در ناحیه مجتمع پرورشی شهید احمدیان خرمشهر ماهی شده که تلف
یشکر، آب غیرقابل برداشت و مصرف شده است. شریفات در هاي کشت و صنعت نبه دلیل پایین بودن سطح آب و افزایش پساب ناشی از شرکت

پروري خرمشهر، تصریح کرد: شرکت بیمه حاضر به پرداخت هاي آبزيانتقاد از شرکت بیمه طرف حساب محصوالت پرورش ماهی شرکت
د. مدیرعامل اتحادیه تعاونی کندهندگان ماهی امتناع میسالی و شوري آب نیست و از پرداخت خسارت به پرورشهاي ناشی از خشکخسارت

پروري خرمشهر ابراز امیدواري کرده بود که درصورتی که آب از پشت سد به رودخانه کارون رهاسازي شود، از تلفات ماهیان باقی مانده آبزي
ار خسران بسیار باالیی شود. مسلم است که آب مورد نیاز فعاالن عرصه پرورش ماهی خرمشهر تأمین نشده، درآمد و اشتغالشان دچجلوگیري می
  اند.هایشان در سکوت مردهشده و ماهی
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 ها را خشک کردکالنتري: ساخت سد و ندادن حقابه، تاالب

 
درصد مقرر شده طرح کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزي اطراف دریاچه ارومیه براي نجات این  40درصد از  24سرویس شهرستانها:   

جمهوري و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این خبر در سنندج، افزود: عیسی کالنتري معاون رئیس دریاچه اجرایی شده است.
دریاچه ارومیه است که براي نجات این دریاچه رسیدن به این میزان، درصدي مصرف آب در بخش کشاورزي مصوبه ستاد احیاي  40کاهش 

وي اضافه کرد: روند اجراي این طرح کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي بدین صورت است که در مدت پنج سال و هر سال  ضروري است.
شود نیز رابطه با صدور مجوزهاي شکار مطرح میزیست در خصوص انتقاداتی که در  رئیس سازمان حفاظت محیط هشت درصد تحقق پیدا کند.

 20ها در مناطقی صادر شد که جمعیت وحوش آن که این پروانهوي با بیان این پروانه شکار صادر شد. 105گفت: پارسال در کل کشور فقط 
رأس وحوش، یک پروانه براي شکار  700هزار رأس حیات وحش در کشور وجود دارد یعنی به ازاي هر یک هزار و  180هزار رأس است، افزود: 

اي همچون شمال کالنتري در رابطه با شرایط پسماند در کشور هم گفت: در مناطق بسته یک یا دو رأس صادر شده که رقم باالیی نیست.
و بازیافت پسماندها نیاز  آوري، دفن یا تفکیککه جمعوي با بیان این کشور یا شهري همچون مریوان، مشکالت جدي در زمینه پسماند داریم.

آیند، افزود: اعتباري امسال براي پسماند نداریم ولی امیدواریم در ها به تنهایی از عهده تأمین آن بر نمیبه اعتبارات زیادي دارد که شهرداري
زیست پس از بازدید از محیط جمهوري و رئیس سازمان حفاظتمعاون رئیس بینی اعتبار انجام گیرد.بودجه آینده براي این موضوع مهم پیش

هاي کشور ها و ندادن حقابه، بسیاري از تاالبتاالب زریوار در نشست ستاد نجات بخشی تاالب زریوار در مریوان گفت: بستن سد روي رودخانه
هاي کشور غیر قابل بهاي وارده به بعضی از تاالرا خشک کرده یا به شدت در معرض تهدید قرار داده است. کالنتري اظهار داشت: خسارت

که نیاز به هاي کشور غیر از سه تاالب به دلیل اینکه احیاي تاالبوي با بیان این جبران بوده و موجب بروز مشکالت زیست محیطی شده است.
رئیس  هکتار آن آب است. 500هزار هکتار نیزار و تنها یک هزار و  14هزار هکتار تاالب انزلی  16آب دارند بسیار دشوار است، اضافه کرد: از 

جمهوري پیگیري چهار موضوع هواي کالنشهرها، پسماندها، ریزگردها و احیاي زیست گفت: در ابتداي مسئولیتم، رئیسسازمان حفاظت محیط 
بی دارد و منابع آلی ورودي کالنتري به شرایط تاالب زریوار مریوان اشاره کرد و گفت: این تاالب منابع آ ها را از من درخواست کرده بود.تاالب

تر شود و مواد آلی آن وي تأکید کرد: الزم است دریاچه زریوار عمق پیدا کند، شفاف به آن هم تقریباً کنترل شده است، بنابراین قابلیت احیا دارد.
هاي وري از مسئوالن کردستان خواست، طرحجمهمعاون رئیس هاي کمتر از آنچه متصور است، قابلیت اجرایی دارد.بشکند که این اقدام با هزینه

تاالب زریوار به دلیل مشکالتی از جمله ورود  مختلف را از طریق ستاد نجات بخشی تاالب زریوار پیگیري کرده و نگران تأمین اعتبارات نباشند.
محیطی، سبب ورود حجم زیادي از  هاي مخرب انسانی، بدون رعایت مالحظات زیستفاضالب به آن در معرض خطراتی قرار دارد. فعالیت

   فرد و طبیعی را با خطر مواجه ساخته است.رسوبات به دریاچه شده و حیات اکولوژیک این منبع آبی منحصر به
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 خشکسالی دشمن بزرگ

هاي سبز نوین و میلیارد دالر براي ایجاد فناوري 500کننده هاي کشور است، رقم خیرهعربستان سعودي که همواره مورد تمسخر برخی رسانه
اکنون این کشور هم هاي فسیلی کند.گذاري کرده تا جایگزین سوختهزار کیلومتر مربع سرمایه 26هاي خورشیدي در فضایی به وسعت پنل

(فرانسه)  BNP Paribasمیلیارد دالر با  7,2تازگی قراردادي به ارزش کنی منطقه را دارد و بهشیرینترین تاسیسات آبترین و مدرنبزرگ
گذاري میلیارد دالر سرمایه 163اندازي کند. امارات متحده عربی با تخصیص دریاي سرخ راهمرکز بزرگ دیگر را در کرانه  9امضا کرده تا 

گذاري در انرژي تجدیدپذیر اش را از منابع تجدیدپذیر تامین کند. سرمایهدرصد نیاز انرژي 50خورشیدي بیش از 1429عظیمی انجام داده تا سال 
یمت فسیلی و هم کاستن از آلودگی و اثرات هولناك تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی که قهاي گرانهاي انرژيیعنی هم کاستن از هزینه

اي براي استفاده از خودروهاي الکتریکی و رسیدن به هستی کشورهاي خاورمیانه را نشانه گرفته است. عالوه بر این امارات تسهیالت ویژه
هماهنگ ) 1386( 2008بی تدوین و اجراي برنامه توسعه بدون کربن و سبز در سال اعمال کرده است. در کره جنو» بدون کربن«انداز شهر چشم

هاي فسیلی و مقابله با چالش تغییرات اقلیمی تصویب شد و در دست اجرا محیطی و با هدف کاهش وابستگی به سوختهاي زیستبا دغدغه
گیرد و همزمان هاي سبز قرار مینخست دنیا در صنایع و فناوري کشور 5کره جنوبی جزو ) 1404( 2025قرار گرفت. براساس این طرح تا سال 

آغاز کرده است. ) 1383( 2005هاي سبز ایجاد شود. سنگاپور نیز طرح مبارزه با تغییرات اقلیمی را از سال هاي مرتبط با فناوريقرار است شغل
اند. هاي سبز بودهاند براساس انرژين در این کشور ساخته شدهتاکنو 2005هاي بزرگی که از سال برج و ساختمان 1650طور تقریبی همه به

درصد  80هاي نو و تجدیدپذیر باشد و ونقل باید انرژيهاي شهري و حملدرصد منبع انرژي 35سنگاپور ) 1409( 2030انداز براساس سند چشم
 41توان از عجایب دنیاي مدرن نامید. کشور کوچک هلند با کننده آن را میها باید گواهینامه سبز دریافت کنند. هلند و مدیریت خیرهساختمان

اد اش دومین صادرکننده موگیري از فناوري فوق پیشرفته کشاورزي و صنعتیچهلم وسعت ایران است با بهرههزار کیلومتر مربع که فقط یک
ها در اي با کشورهاي پیشرفته حتی آلمان و امریکا دارد! هلنديکنندهغذایی دنیا بعد از امریکاست. تولید محصوالت کشاورزي هلند فاصله خیره

هاي گیري از شرکتجنبشی را آغاز و با بهره» تولید محصول دوبرابر با استفاده از نصف منابع انرژي و آب«با شعار )1379( 2000سال 
برابر صادرات  2میلیارد دالر (حدود  79تر کردند. هلند ساالنه هاي کشاورزي صنایع غذایی پیشرفته خود را بسیار پیشرفتهآپبنیان و استارتانشد

افی کند و باوجود وسعت بسیار کوچکش از آلمان، فرانسه، چین و ژاپن بسیار جلوتر است. کایران) محصوالت غذایی و کشاورزي صادر می نفت
کند، درحالی که این فرنگی تولید میتن گوجه 144000فرنگی در هلند را با چین مقایسه کنیم. هلند در هر مایل مربع است بازدهی تولید گوجه

هاي کشاورزي است به هلند که مغز متفکر نوآوري WURبرابر کمتر است. دانشگاه  38تن در هر مایل مربع است که  3860رقم براي چین 
کند که البته کشور ما جزو آنها نیست! براي نجات ایران از خشکسالی حتی نیاز به توقف کشاورزي نیست و ا کشور مشاوره ویژه ارائه میهده

هاي سیاسی و جناحی غرق شده، از خطر واقعی فقط کافی است از الگوي توسعه کشورهایی مانند هلند پیروي کرد. ایران امروز که در اختالف
شدت غفلت کرده است. ایران امروز کند، بهاش را بیش از هر چالش داخلی و حتی خطر حمله نظامی خارجی بیشتر تهدید میهستی که کیان و
را بر همه شعارهایش اولویت دهد و همه امکانات کشور را با » آیدخشکسالی بزرگ می«یعنی  Big drought iscomingباید شعار

نوردد. دکتر رحمی درمیگ خشکسالی کند که از مرزهایش گذشته و شهرهایش را یکی پس از دیگري با بینگر معطوف دشمن بزرنگاهی آینده
  غدیر مهدوي
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 منابع آب کشور به سرعت در حال آلوده شدن هستند

به گزارش  شود که در حد فاجعه است.مصرف آب کشور از آستانه بحرانی گذشته است و با این شیوه سه برابر ظرفیت ایران آب مصرف می
ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو با اعالم این مطلب در کارگاه آموزشی خبرنگاران مستقر در خبرنگار ما، دکتر هدایت فهمی معاون دفتر برنامه

المللی آب، پیرامون علل بروز بحران در این بخش گفت: افزایش جمعیت کشور و افزایش شدید الگوهاي مصرف بیش از آستانه یشگاه بیننما
ها و مراتع آن رو به فهمی ادامه داد: ایران رتبه اول فرسایش خاك را در جهان دارد. جنگل اولین عامل بروز بحران آب در ایران بوده است.

نظیر هیرکانی هاي کمهاي اول جهان هستیم و جاي شگفتی است که جنگلاست، در آالیندگی هوا و ریزگرد و جنگل تراشی جزو رتبهنابودي 
ریزي کالن آب و آبفاي وزارت رود.به گفته معاون دفتر برنامهمی شود و از بیناي صاحب قدرت و رانت تخریب میدر شمال ایران به دست عده

ها افزایش یافته و بر تعداد ایم، خشکسالیاي مواجه شدهدرصد کاهش جریان رودخانه 25ها و ال گذشته با کاهش بارشس 20نیرو، در 
فهمی گفت: نکته  اي براي خشکسالی و مواجه با تغییر اقلیم ندارد.هاي مخرب افزوده شده است. در چنین شرایطی هنوز کشورمان برنامهسیالب

درصد هم محقق نشده است و در نابودي منابع کشور و حفاظت  50اي پنج ساله تا حد هاي توسعهست که حتی برنامهدردناك کشورمان این ا
وي نسبت به بروز بحران بزرگتري در بخش آب طی دو سه سال آینده خبر داد و گفت: منابع آب  آوران جهان هستیم.نکردن از آنها جزو مدال

ها، تا دو سال آینده با بحران عظیم آلودگی منابع آب هستند. در صورت نداشتن برنامه براي مهار آلودگی کشور به سرعت در حال آلوده شدن
دهد. کنندگان پیام مدیریت مصرف نمیفهمی تصریح کرد: ساختار آب کشور هم به شدت معیوب است و به مصرف کشور مواجه خواهیم شد.

گیرد که این رقم در بخش شود به کمتر از یک سوم قیمت در اختیار مردم قرار میم میتومان تما 1500آبی که قیمت هر مترمکعب آن 
کند یا به ها مردم را به مدیریت در مصرفشان تشویق میرسد. آیا این قیمتکشاورزي به یک دهم تا یک پانزدهم قیمت تمام شده می

تحمیل بار سیاست خودکفایی و نه خوداتکایی در محصوالت  هاي مختلف وپرمصرفی.وي سپس به ضعف ساختاري نهادینه شده در بخش
وري را دارد بر خودکفایی اصرار معنا شده است. در کشوري که آب حداقل بهرهاستراتژیک اشاره کرد و افزود: خودکفایی در دنیاي امروز بی

فهمی از فضاي پر از تضاد در  ي جهان هستیم.هاشود که جزو فوق بحرانهاي تجدیدپذیر مصرف میدرصد آب 88شود و به این ترتیب می
دار به باغ ریزي کشور انتقاد کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه از یک طرف تکلیف شده است که نیم میلیون هکتار از اراضی شیبنظام برنامه

دهد. در مقابل در جایی دیگري از این برنامه تبدیل شود که این تکلیف به تنهایی پنج تا شش میلیارد مترمکعب مصرف آب کشور را افزایش می
میلیارد متر مکعب مصارف آب کاهش یابد. گویی این برنامه در دو کشور با اقلیم متفاوت نوشته شده است. معاون  11نوشته شده است که باید 

تهیه برنامه آمایش سرزمین استانی انتقاد کرد ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو همچنین از اظهارات اخیر یک مقام مسئول درباره دفتر برنامه
دون و گفت: پیش از انقالب شرکتی در حال تهیه برنامه آمایش ملی سرزمین بود اما بعد از انقالب تاکنون این برنامه بر زمین مانده و کشور ب

وي تصریح کرد: کجاي دنیا قبل از  ن خبرداده است.شود و اکنون هم یک مقام از تهیه برنامه آمایش استانی سرزمیریزي میبرنامه آمایش برنامه
به اعتقاد این کارشناس، ابتدا باید آمایش ملی ـ  کنند که قرار است در کشورمان به این صورت عمل شود.ملی، آمایش استانی تهیه می آمایش
گیرند که در هر استان بر ود سپس از آن برش استانی میها، معادن و تنوع فرهنگی تهیه شها، قابلیتاي سرزمین شامل اقلیم، زیرساختمنطقه

ها یکی بینیم که آمایش سرزمین در همه استانوي تصریح کرد: اما حاال می ها را اجرایی کنند.ها و بودجه، برنامهها و زیرساختاساس قابلیت
دکتر فهمی از  الد، پتروشیمی و خودروسازي هستند.ها چه خشک چه مرطوب خواستار احداث صنایع فواست و به همین دلیل تمامی استان

میلیارد  27درجه افزایش خواهد یافت که 2متري ایران خبرداد و گفت: با ادامه روند تغییر اقلیم، حرارت در ایران سانتی 25فرونشست ساالنه 
به غیر از مناطق کویري که اصال آب ندارند، تمامی  شدن منابع آب با همین روند،مترمکعب آب را تبخیر خواهد کرد. از سویی با روند آلوده

   دهد.مناطق جمعیتی کشور آلوده خواهند شد که بحرانی عظیم پیش روي کشور قرار می
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 45که از ها، مراتع و آبخیزداري با بیان اینداري سازمان جنگلمدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان

میلیون هکتار تحت پوشش عملیات آبخیزداري قرار گرفته  11هاي آبخیز کشور، میلیون هکتار از حوزه

 مورد سیل در کشور اتفاق افتاده است. 1139، 96تا  90هاي است، گفت: طی سال

هاي نامنظم و با شدت باال در مدت زمان با بیان اینکه کشور ما کشور خشک و نیمه خشکی است و داراي بارندگی پور ابوالقاسم حسین       
هاي اخیر بر اثر تغییرات خیز دنیا هستیم. در ساللرو در زمره کشورهاي سیشود، اظهار کرد: از اینکوتاه است که منجر به وقوع سیالب می

ایم و به همین دلیل ضرورت پرداختن به ها بودهاقلیمی و مسائلی که در کشور ما از جمله تغییر کاربري اراضی وجود دارد شاهد تشدید سیالب
داري از جمله راهکارهاي کاهش آبخیز و آبخوان هايطرح   شود.تر میمدیریت سیالب و راهکارهاي کاهش آن در کشور روز به روز مهم

هاي آبخیز و وي با اشاره به اینکه یکی از راهکارهاي کاهش ریسک و خطرپذیري سیل در کشور طرح ریسک و خطرپذیري سیل در کشور
کنند. ند آب را مدیریت و کنترل میهاي آبخیز که عرصه ایجاد سیل هستهاي آبخیزداري از باال دست حوزهداري است، تصریح کرد: طرحآبخوان

ی و درباره موضوع سیل نباید فقط به فکر مقابله و مواجهه با آن در پایین دست و در کنار مراکز جمعیتی، شهرها و روستاها، تاسیسات زیربنای
هاي آبخیز کشور شناسایی و مطالعه حوزهمیلیون هکتار از  45 هاي آبخیز آب را مدیریت کنیم.اراضی کشاورزي باشیم بلکه باید در سطوح حوزه

داري ها، مراتع و آبخیزداري در ادامه با تاکید بر اینکه آبخیزداري و آبخوانداري سازمان جنگلمدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان شده است
ها مدیریت سیالب است. در حال حاضر اقدامی پیشگیرانه در جهت مدیریت سیالب در کشور است، گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان جنگل

 45ایم که از این هاي آبخیز کشور را تحت مطالعه آبخیزداري قرار دادهمیلیون هکتار از حوزه 45  تاکنون در مطالعات فاز شناختی و توجیهی
هاي آبخیز هاي حوزهمیلیون هکتار از عرصه 11 ایم.میلیون هکتار را در فاز دوم مطالعات تفصیلی آبخیزداري به اتمام رسانده 26میلیون هکتار 

داري اختصاص داده پور ادامه داد: بر اساس منابع مالی که تاکنون به عملیات آبخیزداري و آبخوانحسین تحت پوشش عملیات آبخیزداري کشور
ز کشور را تحت پوشش عملیات آبخیزداري هاي آبخیهاي حوزهمیلیون هکتار از عرصه 11ایم که شده است و با کمک مردم و خیران توانسته

گذاري طلبد که با نگاهی ویژه سرمایههاي مالی و جانی میولی وسعت کشور، تغییرات اقلیمی و تشدید سیل و به دنبال آن خسارت قرار دهیم
به گفته مدیرکل دفتر کنترل  السیل طی شش س 1000وقوع بیش از  هاي آبخیزداري در جهت پیشگیري از سیل انجام دهیم.بیشتري در حوزه
تا  90هاي ها، مراتع و آبخیزداري طی سالها، مراتع و آبخیزداري بر اساس آمار و اطالعات سازمان جنگلداري سازمان جنگلسیالب و آبخوان

ها در داشتیم. این سیل استان 16مورد سیل در  106مورد سیل در کشور اتفاق افتاده است، همچنین طی شش ماه نخست امسال  1139، 96
سمنان، اصفهان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، قزوین، تهران، اردبیل، البرز، خراسان شمالی، کردستان، چهار محال و بختیاري،  هاياستان

اي سمنان، اصفهان و گلستان هماهه اخیر در استان 6و بیشترین فراوانی سیل در  خراسان رضوي، همدان، هرمزگان و گیالن به وقوع پیوسته
هاي دهه اخیر نشان وي با بیان اینکه آمار سیل اندسال اخیر را داشته 10گلستان، هرمزگان و خراسان جنوبی بیشترین میزان سیل در  بوده است.

هاي بیش از ما شدت سیل یعنی بارشهاي گلستان، هرمزگان و خراسان جنوبی بیشترین میزان سیل را داشتند، تصریح کرد: ادهد که استانمی
ها در شود. شدت سیالب در این استانهاي شمالی کشور اتفاق افتاده است که شامل گلستان، مازندران و گیالن میمتر در استانمیلی 100
پور با اشاره حسین یی شده استسیل در نقاطی که عملیات آبخیزداري اجرا کاهش خسارت هاي اخیر بیشتر از سایر مناطق کشور بوده است.سال

ها سبب تلفات انسانی و آسیب به تاسیسات زیربنایی و اراضی کشاورزي شده است، گفت: در مناطقی که مشخصا به اینکه متاسفانه این سیالب
داري کنترل سیالب و آبخوانمدیرکل دفتر   ها به شدت کاهش پیدا کرده است.اند این خسارتدر سطح پوشش عملیات آبخیزداري قرار گرفته
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هاي شاخص آبخیزداري از جمله سیل را هاي آبخیزداري، دادههاي مختلف کشور ایستگاهها، مراتع و آبخیزداري افزود: در اقلیمسازمان جنگل
ه و دبی اوج سیل را که داري باعث کنترل حجم سیالب شددهد که آبخیزداري و آبخوانها نشان میکنند. بررسی این ایستگاهپایش و رصد می

وي با بیان اینکه زمان تمرکز سیل یکی از عواملی است که باعث  کند تا هفت برابر کاهش داده است.در لحظه بیشترین خسارت را وارد می
به سرعت جریان ها آبشود، اظهار کرد: گاهی به علت کمبود پوشش گیاهی، شیب زیاد اراضی و تغییر کاربري روانایجاد و تشدید سیل می

شود که زمان تمرکز یک آبراهه در یک مسیل افزایش داده و شوند. اقدامات آبخیزداري سبب میکنند، تجمیع و تبدیل به سیالب میمی  پیدا
پور حسین بیآداري راهکاري براي حل معضالت کمآبخیزداري و آبخوان دقیقه زمان تمرکز افزایش پیدا کند. 18سیالب مدیریت شود و بیش از 

داري راهکاري است که عالوه بر پیشگیري از سیل و کاهش خسارات در در ادامه با اشاره به فواید آبخیزداري توضیح داد: آبخیزداري و آبخوان
تواند تهدید یداري فرصتی است که مآبی کمک کند. در واقع آبخیزداري و آبخوانتواند به رفع معضالت کمخشک ایران میاقلیم خشک و نیمه

شود که این کار باعث تغذیه ها به سدهاي طبیعی از جمله زمین و خاك منتقل میسیالب را به فرصت تبدیل کند. در عملیات آبخیزداري سیالب
مدیرکل   .شوندها میها و قناتها، چاهها سبب جلوگیري از فرونشست زمین و آبگیري چشمهشود، همچنین آبخوانهاي آب زیرزمینی میسفره

ها، مراتع و آبخیزداري در ادامه گفت: با توجه به اینکه حوزه آبخیز گلستان یکی از داري سازمان جنگلدفتر کنترل سیالب و آبخوان
خیز کشور در خیزترین آبخیزهاي کشور است، طرح مشخصی را تحت عنوان طرح آبخیزداري و کنترل سیل گلستان داریم . سه استان سیلسیل

وي با بیان اینکه  شود.اند. آبخیزداري و کنترل سیل هر ساله با ردیف اعتباري ویژه در این حوزه انجام میحدوده این حوزه آبخیز قرار گرفتهم
ر شود، تصریح کرد: دهاي کشور انجام میها و اغلب شهرستانداري با جدیت در همه استانهاي آبخیزداري و آبخوانخوشبختانه امسال طرح

اند. درخواست من این است که در داري قرار گرفتههاي ویژه کنترل سیالب و آبخوانحوزه آبخیز در کشور تحت پوشش برنامه 287حال حاضر 
سیل  94در استان البرز که سال «برداري از فرصت سیالب مردم نیز مشارکت کنند. براي مثال در حوزه آبخیز کندر پیشگیري از سیل و بهره

پور در پایان با اشاره به حسین شود.داري با مشارکت مردم انجام می، در سال جاري برنامه آبخیزداري و آبخوان»سنگینی به آن وارد کردخسارت 
مانند، گفت: امیدوارم روز به روز با مشارکت گسترده ها مصون میاینکه منفعت عملیات آبخیزداري مستقیم براي خود مردم است و از خسارت

میلیارد ریال خسارت به  2460 هاي شش ماهه نخست سالداري در همه نقاط کشور انجام شود. سیلم عملیات آبخیزداري و آبخوانمرد
    هاي منابع طبیعی و حوزه هاي آبخیز وارد کرده است.تاسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزي، عرصه
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   كعبي آب در سال براي استان سمنان به يك معضل جدي تبديل شده استميليون مترم 143كمبود 
  ها آبي از ديوار سمناني باال رفتن بي

شود و رفع اين معضل نيازمند  تر مي سارها هر روز وخيم هاي زيرزميني و خشكي چشمه كمبود آب در استان سمنان به دليل اُفت سطح آب 
اي است. سمنان كه از ديرباز با ميزباني زائران حرم رضوي (ع) به دارالمرحمه شهره  ريزي منسجم و انتقال آب بين حوضه تدوين برنامه

چراغي دامغان به نصف رسيده و  ميليون مترمكعبي آب در سال مواجه بوده و حجم آب سد شهيد شاه 143كمبود  است، اكنون با
انتظار انتقال آب از درياي خزر به عنوان طرحي ملي است. به باور كارشناسان، سمنان در  اي اين استان اكنون چشم   هاي توسعه ظرفيت
دشت  26دشت از  13آبي  ثمر مانده است و به دليل بي جهي است كه به خاطر نبود آب، بيهاي قابل تو هاي مختلف داراي ظرفيت بخش

 40درصد است، در شرايطي كه اگر اين ميزان  80تا  70هاي زيرزميني از تأمين آب در اين استان بيش از  استان ممنوعه است. سهم آب
درصد ذخاير  90درصد توليد گچ و بيش از  45توليد نمك، حدود  درصد 80شود و سمنان در زمان حاضر  درصد باشد، بحران محسوب مي

هاي مختلف معدني، صنعتي و تجاري از  واحد صنعتي و توليدي دارد. سمنان با وجود ظرفيت 10زئوليت و سلستين كشور و حدود دو هزار و 
مدت تدوين و انجام شده كه  مدت و ميان طح كوتاههاي مدوني براي رفع اين بحران در س برد و تاكنون عمليات و برنامه كمبود آب رنج مي

ليتر است و بر اساس آمارها، بيش از  160روز و در سمنان  ليتر در شبانه 200كارساز نبوده است. متوسط سرانه مصرف آب در كشور حدود 
ر مناطقي منجر به فرونشست زمين ها، د رويه چاه هاي صنعتي سمنان با چالش كمبود آب مواجه هستند و حفر بي درصد نواحي و شهرك 45

هاي اقتصادي و  شده است و اين چالش، توسعه شهرها و رشد صنايع در اين استان را با مشكل مواجه كرده و مانع اصلي در اجراي برنامه
صد در بخش در 87شود كه  ميليون مترمكعب آب در سال توليد مي 250اي است. در استان سمنان حدود يك ميليارد و  هاي توسعه طرح

شود. به باور كارشناسان، اگر  كشاورزي، حدود هشت درصد در بخش صنعت و خدمات و حدود پنج درصد در بخش آشاميدني مصرف مي
مدت و دراز مدت برنامه جامع و عملياتي تنظيم نشود، شاهد مهاجرت جمعيت از اين  براي رفع چالش كمبود آب در استان سمنان براي ميان

طرح     توان براي افزايش توسعه و حيات اين منطقه از كشور گام برداشت. مختلف كشور خواهيم بود و با انتقال آب خزر ميديار به نقاط 
ها در كنار توجه به رويكرد  وزير نيرو گفت: طرح انتقال آب از درياي خزر و ديگر حوضه    شود آمايش آب محور در سمنان اجرا مي

آبي در كشور قابل حل است و  صرف در استان سمنان پيگيري و اجرا شود. رضا اردكانيان افزود: مشكل كمجويي و اصالح الگوي م صرفه
شود. وي خاطرنشان كرد: اجراي طرح آمايش آب  محور بر اساس نياز هر منطقه به منابع آب در كشور پيگيري و اجرا مي طرح آمايش آب

تا پايان سال جاري اين طرح مهم ملي در اين منطقه از كشور تدوين شود. وزير نيرو ادامه  محور در سمنان در اولويت قرار دارد و اميدواريم
درصد در حال اجراست. اردكانيان اضافه كرد:  38هزار ميليارد ريال با پيشرفت فيزيكي متوسط  10طرح مهم وزارت نيرو با اعتبار  52داد: 

خشك  ترين رويكرد در توسعه مناطق خشك و نيمه مشخصي داشته باشيم و اصلي اي به مقصد، اهداف بايد براي انتقال آب از هر حوضه
هاي مهم ملي است كه برنامه مطالعاتي آن رو  كشور توجه به مقوله آب است. وي تصريح كرد: انتقال آب خزر به استان سمنان يكي از طرح

ه نزديك اين طرح به مرحله اجرا درآيد. اردكانيان تصريح كرد: بايد به اتمام است و در كنار توجه به اصالح الگوي مصرف، اميدواريم در آيند
ر براي اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان تمام شرايط را سنجيد و نبايد به واسطه اقدامي غيركارشناسي در آينده دچار نااميدي شويم. وزي

درصد از آب مصرفي در بخش كشاورزي كاهش يابد كه  10زان هاي انجام شده در هر سه سال بايد به مي ريزي نيرو گفت: براساس برنامه
استاندار    آبي داشته باشند مردم استان سمنان نبايد دغدغه كم   وري و اصالح الگوي كشت در كشور ميسر است. اين امر با افزايش بهره

از سوي وزارت نيرو مطالعه و اجرايي شود. هاي زيرزميني و سطحي  سمنان گفت: منابع آبي جديد براي استان به دليل افت محسوس آب
هاي  الدين چاوشي افزود: در تابستان امسال شرايط مطلوبي در تأمين آب مناطق مختلف استان نداشتيم كه با تالش دستگاه سيد شهاب

هاي مهم اقتصادي  مختلف وزارت نيرو در سمنان اين وضعيت به پايان رسيد. وي خاطرنشان كرد: مردم استان سمنان براي اجراي طرح
  ها براي رفع اين مشكل اجتناب ناپذير است.  هاي مهم انتقال و توليد از ساير حوضه نبايد دغدغه آب داشته باشند و اجراي طرح

هاي بسيار مثبتي در استان سمنان انجام شده  هاي مختلف تاكنون برنامه استاندار سمنان ادامه داد: در بحث مديريت مصرف آب در بخش
نماينده ولي فقيه    آبي مانع افزايش جمعيت استان سمنان است ها است. كم ها نمونه اين اقدام سازي چاه اصالح الگوي كشت و هوشمندكه 

۲۷



 

 

١٨ 

 

در استان سمنان گفت: بحران كمبود آب در بخش صنعت، معدن و كشاورزي اين استان جدي است و مسئوالن بايد با همدلي براي رفع 
هاي اساسي نبود جمعيت متناسب با وسعت سرزميني در سمنان  چراغي خاطرنشان كرد: يكي از علت سيد محمد شاه اين چالش اقدام كنند.

كمبود آب است و رونق اقتصادي و كاهش آمار بيكاري در استان در گرو تأمين آب پايدار است. عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: در 
طرح  95جمهوري به سمنان در سال  اين بحران در استان انجام نشده و در سفر استاني رئيس چهار سال گذشته اقدامات مطلوبي براي رفع

انتقال آب خزر به استان مصوب شد، اما با وجود گذشت بيش از دو سال از آن سفر، اقدامات قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است. 
و توليدي سمنان به دليل كمبود آب در چند سال گذشته تعطيل شدند و تأمين وي خاطرنشان كرد: تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنعتي 

متر از عمق زمين به  13سال پيش، با حفر  30آب پايدار براي جلوگيري از ادامه اين روند اجتناب ناپذيراست. امام جمعه سمنان گفت: حدود 
حفر كنيم و اين زنگ خطر و هشداري بزرگ براي منطقه محسوب متر براي رسيدن به آب چاه  300آب دسترسي داشتيم، ولي امروز بايد 

شهر و سرخه در مجلس شوراي اسالمي گفت: انتقال آب  نماينده مردم سمنان، مهدي   منابع آب استان سمنان رو به كاهش است   شود. مي
اراده ملي است. احمد همتي افزود: سمنان در  زيست را دريافت كرده و اجراي آن نيازمند عزم و خزر به سمنان مجوز سازمان حفاظت محيط

هاي پدافند غيرعامل استاني مفيد و موثر براي كل كشور باشد. وي خاطرنشان كرد: به  تواند براي اجراي برنامه صورت تأمين آب پايدار مي
اي براي  امر با رويكرد فرامنطقهغير از كمبود آب، تمامي شرايط براي توسعه اقتصادي در استان سمنان فراهم است كه بايد مسئوالن 

شهر و سرخه در مجلس شوراي اسالمي ادامه  هاي سمنان، مهدي اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان اقدام كنند. نماينده مردم شهرستان
سامانه نوين هاي مختلف انجام شد كه اجراي طرح  هاي بسيار موثري براي اصالح الگوي مصرف در بخش داد: در چند سال گذشته اقدام

هايي كه به رويكرد اصالح  ها است. همتي اضافه كرد: تمام راه اي از اين اقدام ها نمونه سازي چاه آبياري در اراضي كشاورزي و هوشمند
آب آبي در منطقه، انتقال  شود، در چند سال گذشته در استان سمنان اجرا شد و تنها راه موثر براي رفع چالش كم الگوي مصرف آب ختم مي

تر است و  هاست. وي تصريح كرد: انتقال آب خزر به سمنان در مقايسه با انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس به صرفه از ساير حوضه
توان طرح انتقال آب خزر به سمنان را اجرايي كرد. همتي گفت: متوسط مصرف آب در  با يك سوم هزينه انتقال آب از جنوب كشور مي

تر است، اما با اين وجود كمبود آب در اين منطقه محسوس است و براي رفع اين چالش بايد  مقايسه با آمار كشور پاييناستان سمنان در 
شهر و سرخه در مجلس شوراي اسالمي افزود: انتقال آب خزر به سمنان  اي انجام داد. نماينده مردم سمنان، مهدي جانبه اقدام مستمر و همه

دهد كه مردم در تمامي نقاط كشور از حقوق  ملي مورد توجه قرار گيرد و قانون اساسي كشورمان اين اجازه را ميبايد به عنوان يك اولويت 
محيطي را رعايت  كه بدانيم مسائل زيست عادالنه و مساوي برخوردار باشند. وي اضافه كرد: اكنون سه كشور حاشيه درياي خزر بدون آن

تواند اين سهم را در استفاده از اين منابع داشته باشد. همتي  كنند و ايران هم مي ف استفاده ميكرده و از آب اين دريا در مصارف مختل
 300هاي زيرزميني و سطحي در استان سمنان رو به كاهش است و اكنون براي دسترسي به منابع زيرزميني بايد تا  تصريح كرد: حجم آب

آورد. وي ادامه داد: بايد با اتخاذ  محيطي فراواني براي استان به بار مي زيست متر به اعماق زمين رفت كه اين امر در آينده مشكالت
آبي در استان سمنان اقدامي نشود،  راهكارهاي موثر براي جلوگيري از مهاجرت مردم از فالت مركزي كشور اقدام كرد و اگر براي رفع كم

مديركل     اي راهكار جبران اثرات تغيير اقليم  حوضه انتقال آب بين   در آينده شاهد خروج تدريجي جمعيت از اين منطقه خواهيم بود.
اي در قالب انتقال از درياي خزر به  حوضه هواشناسي استان سمنان با اشاره به اثرات مخرب تغيير اقليم در اين استان، گفت: انتقال آب بين

حسني غربا افزود: ثبت ساالنه افزايش دما، كاهش بارندگي و افزايش  سمنان، بهترين راهكار براي جبران اثرات تغيير اقليم است. غالمرضا
دهنده بروز شديد پديده تغيير اقليم در اين  هاي ماليم به رگباري، نشان ها از بارش تبخير در استان سمنان، در كنار تغيير شكل و نوع بارش

ن، گفت: با توجه به سهم بارشي خيلي كم استان سمنان به ميزان استان است. وي با اشاره به پيامدهاي جدي تغيير اقليم در استان سمنا
اي براي اقليم استان سمنان  يك دوم از متوسط بارش كشور و تبخير به ميزان دو برابر متوسط كشور، شرايط خطرناك و نابودكننده

تن پوشش گياهي، رشد فزآينده پديده هاي استان، ازبين رف شدن دشت هاي زيرزميني، ممنوعه اعالم خواهد آمد كه فرونشست آب پيش
زايي و كاهش محصوالت كشاورزي از پيامدهاي آينده تغيير اقليم براي سمنان خواهد بود. مديركل هواشناسي استان سمنان با بيان  بيابان

ها براي استفاده  ام تالشاي بهترين راهكار براي كمك به اقليم استان است، يادآور شد: در استان سمنان تم حوضه كه انتقال آب بين اين
سازي از طريق نفوذ در  هاي كنوني در استان سمنان امكان ذخيره بهينه از آب موجود در حال انجام است. وي خاطرنشان كرد: نوع بارش

اشاره به شود. مديركل هواشناسي استان سمنان با  كند و به سرعت از دسترس خارج مي هاي زيرزميني را ميسر نمي خاك براي تغذيه سفره
ها است،  هاي ناشي از بارندگي ها و مناطق كويري در اين استان يكي از عوامل از دسترس خارج شدن رواناب كه فاصله كوتاه بين كوه اين

 هاي ناشي از بارندگي و استفاده بهينه از آب انجام شده و به ترين تالش براي كنترل رواناب هاي اخير در استان سمنان بيش گفت: در سال
اي آب از درياي خزر به استان سمنان راهكار اساسي ديگري براي جبران اثرات تغيير اقليم  حوضه رسد به جز اجراي طرح انتقال بين نظر مي
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نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسالمي گفت:     كمبود آب در استان سمنان فرابحراني است   در استان سمنان وجود ندارد.
سالي  هاي زيرزميني و افزايش تدريجي فرونشست زمين با بحران كمبود آب و خشك ستان كشور به دليل افت محسوس سطح آبا 18

بيگي افزود: اكنون فرونشست زمين به دليل كمبود آب در نقاط مختلف كشور مشكالت بسياري زيادي را به  مواجه هستند. ابوالفضل حسن
آهن بسيار خطرناك است و اگر اين روند ادامه يابد، خسارت  : فرونشست زمين در اطراف ريل راهوجود آورده است. وي خاطرنشان كرد

شود. وي ادامه داد: موضوع كمبود آب در استان سمنان اكنون فرابحراني است و بعضي از  غيرقابل جبراني به ناوگان ريلي كشور وارد مي
بيگي اضافه كرد: در چند سال  اي هستند. حسن حوضه هاي انتقال آب بين نشدن طرح اي در صدد اجرا دشمنان نظام با ايجاد رويكرد منطقه

گذشته استان مازندران با بحران كمبود گاز در فصل زمستان مواجه بود كه مردم شهرستان دامغان با كندن درختان گردو و پسته خود 
آبي در  اري رسيد. وي تصريح كرد: اكنون بايد براي رفع چالش كمبرد موافقت كردند و خط لوله انتقال گاز در اين استان شمالي به بهره

    اي اقدام كرد و بايد با آگاه كردن افكار عمومي براي رونق اقتصادي در اين منطقه از كشور گام برداشت. استان سمنان به دور از تفكر منطقه
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  وگو با پژوهشگر نيرو و انرژي مطرح شد؛  در گفت
  همه خوب و بدهاي سدسازي

هاي  در مدتي كوتاهي رودخانه 1950تا  1940گردد؟با باالگرفتن تب سدسازي در بين سال  سابقه سدسازي در جهان به چه زماني باز مي 
هاي عظيم  سازه اين ها از فجايع ناشي از ها آغاز شد اما مدتي زيادي طول نكشيد تا انسان آب  سازي ويژه در آمريكا مسدود و ذخيره مهم؛ به
محيطي را بر روي مردم و محيط پيرامون خود برجاي  ترين تأثيرات زيست هاي مخزني بزرگ، نابودكننده ، سد سال 60طولِ  ند. درآگاه شد
هاي سطحي و يا زير زميني قرار گرفته، مانع عبور جريان آب  ست انسان ساز يا طبيعت ساخت، كه بر سر راه جريان اند. سد، مانعي گذاشته

هاي در  هاي توسعه يافته و در حال توسعه است. كشور ازي در دنياي امروز بخشي از فرآيند عمليات عمراني در كشورشود. صنعت سد س مي
نداشتن دانش فني  خاطر ميان به اين كنند. در برداري مي مسير توسعه به منابع طبيعي وابستگي دارند و از منابع خود با شدت بيشتري بهره

منظوره) نيستند. يعني آنها سدها را صرفا  كاركردي (تك ها تك سازي در جهان مدرن، سد شود. در صنعت سد ميميزان فشار بر منابع بيشتر 
گذاران  كنترل ناظران و سياست شدت تحت كنند. سد و صنعت سدسازي در جهان امروز به براي تأمين آب كشاورزي يا توليد برق ايجاد نمي

اختيارِ هيچ نهادي قرار  راحتي در محيطي اجازه چنين كاري را به ده؛ بلكه ساختار و قوانين زيستست و احداث سد در دنيا متوقف نش محيطي
هاي ورزشي، تفريحي، آموزشي، علمي، توليد برق، پروش ماهي، حياتي براي  هاي مختلفي همچون فعاليت ها از گذشته كاربرد دهند. سد نمي

بودن سدسازي مطرح  مورد منفي نظراتي در   اند. ، صنعت تبديلي فوالد و كشاورزي داشتهبازتوليد موجودات سازگار دريايي، تأمين آب شرب
درستي مطالعات اوليه آن انجام نشود، مخرب و  كنيد؟سدسازي ذاتاً بد نيست اما اگر به لحاظ علمي، سدسازي را چگونه ارزيابيمي شود؛ از مي

با آبگيري مخازن سدها، مساحت وسيعي از اراضي پشت سد به زير آب خواهد رفت.  ويرانگر خواهد بود؛ مانند سد گتوند بر روي كارون.
اجبار  صورت سكونتگاه شهري و روستايي در آن اقامت داشته و به كه تقريباً اين اراضي عاري از سكونت نيست و حتماً جمعيتي به آنجايي از

صورت  افرادي كه وابسته به محيط جغرافيايي آنجاست. حتي اگر به بايد آنجا را ترك كنند. ترك فضا يعني حذف شغل، مهارت و درآمد
ست و اثر نامطلوب خواهد داشت. ترك اجباري يعني كوچاندن  موردي باشد و شخص با ميل خود آنجا را ترك نكند، اين يك زيان اجتماعي

ها خاك رس  به زير آب رفته و زير انبوهي از اليه طرفي، سطح وسيعي از اراضي مرغوب اش. از كردن فرد از هويت جغرافيايي اجباري و جدا
اجبار انجام  والي مدفون خواهد شد كه ديگر قابليت كشت نخواهند داشت. مهاجرت اجباري و كوچاندن افراد كه با نارضايتي و به و گل

كه به بررسي  Commision on Dams، كميسيون مستقل جهاني 2000ست. در سال  سازي گيرد، از اثرات منفي اجتماعي سد مي
بلكه باعث افزايش   نفر؛ ميليون 80تا  40جايي  تنها موجب جابه ها نه نتيجه رسيد كه سد اين پرداخت، به ها مي هاي سد فوايد و ضرر

ي از واقع گروه فرودست خود، در ها با كوچاندن افراد ساكن در فرادست يا هاي اجتماعي و افسردگي نيز شده است. سد نشيني، تنش حاشيه
شان را در شهر و روح و هويت خود را هنوز در محيط روستايي و  كنند. آنها تنها جسم ها مي جامعه روستايي توليدكننده را روانه شهر

شود. اين يعني فشار به منابع شهر و  تدريج افسرده و بيمار شده و بر جمعيت بيمار مراكز درماني افزوده مي بينند و به هاي آن مي فعاليت
شدت باال رفته و اكثر  هاي اخير مهاجرت نيروي جوان از مراكز روستايي به اينكه در سال ايش تقاضا براي خدمات بهداشتي؛ خصوصا افز

سدسازي چه    گيري تدافعي بوميان خواهدشد. ها با خروج اجباري، سبب نارضايتي و موضع دهند. سد روستانشينان را سالخوردگان تشكيل مي
بوم. در مسير يك  محيطي؛ ايجاد يك سد يعني قطع يك كريدور يا محور ممتد زيست منظرِ زيست همراه دارد؟از زيست بهاثراتي در محيط 

مثال، نوعي جلبك يا  اند. برايِ دست رود دراتباط رؤيتي وجود دارند كه با جريان باال رؤيت و غيرقابل جريان زنده (دائمي) موجودات زنده قابل
آيد، زيست داشته باشد؛ با ايجاد سد، اين ارتباط قطع و بخشي از زنجيره غذايي حذف  لول در آبي كه از فرادست ميحشره كه از امالح مح

الي درهم آميخته و  و نشين و با گل شود. امالح محلول در پشت سد ذخيره، ته دست قطع مي شود. با احداث سد ارتباط فرادست و فرو مي
شود.  كلي آبزيان دچار مشكل مي طور ها و به گذاري ماهي ها تبديل و تخم محلي براي رشد انواع ميكروبشود. مخزن آب، به  استفاده مي بي

داري استفاده شود. سطح بستر جديد يا سطح آسايش  توانست در دام هاي فراواني به زير آب رفته كه مي اراضي خصوصا مراتع و جنگل
ها  ها را فرسايش دهد. مسير افكنه دست بايد براي تنظيم خود قسمتي از بستر و مخروط راشود كه رودخانه در ف جديدي در رودخانه ايجاد مي

روند. تغييرات جوي  ها... به زير آب مي برق، راه شود. بسياري از منابع و معادن، تأسيساتي همچون تير چراغ ممكن مي مسدود و دسترسي غير
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حال هنوز تب  اين شود؛ مورد نمونه درياچه چيتگر تهران. با و هوا شرجي ميمحلي خصوصاً افزايش دما و رطوبت در محل ايجاد شده 
هاي نوين جايگزين  بودن دانش فني روش نبودن و همچنين پرهزينه دسترس جمله در داليلي؛ از سازي در بسياري از مناطق جهان كه بنابر سد
حل نهايي براي رفع مديريت منابع آب و حل  سازي امروز تنها راه كند. سد ا ايران نيز صدق مي سازي باالست، زياد است. اين موارد  سد

ساخت سد السك    هاي نوين، زمينه را براي مديريت بهينه منابع آب فراهم كرد. كارگيري روش توان با به آبي نيست؛ بلكه مي معضالت كم
تومان در شهرستان شفت در استان  ميليارد 250به  اي نزديك در استان گيالن چه اثراتي بر محيط داشته است؟سد خاكي السك با هزينه

خوبي  مورد بررسي و طرح مطالعاتي آن به اين تواند اثرات مخرب جانبي داشته باشد، در ِاجراست اما بهتر است مواردي كه مي گيالن دردست
ترين  مدتش خواهد بود. ابتدايي كوتاهشك اثرات منفي آن بيشتر از مزاياي  روشن شود. سد السك شفت، عاري از اثرات منفي نيست و بي

صورت فروش حق  برداري اقتصادي از اراضي را به اثر منفي اين سد، مهاجرت اجباري، سوءاستفاده از اراضي توسط افرادي كه قصد بهره
كه در طرح ساماندهي  چيزيموارد ادعا بر سر مالكيت اراضي و اختالفات خانوادگي بيشتر خواهد شد؛  گون اين مالكيت و تصرف در كوتاه (در

شدن اراضي مرغوب برنج و چاي، جنگل و مراتع زير مخزن سد، فرسايش  ايم)، محو هاي مجاور شاهد بوده نشينان اين حوزه و حوزه جنگل
منطقه  بودن خيز  دليلِ سيل الي مخزن سد به و بوم فرودست سد، افزايش حجم گل شدن زيست رمق خاك، حذف بسياري از مناطق طبيعي، بي
مدت. طبق فرمايشات مديران شهرستان شفت؛ هدف اصلي ايجاد اين سد، تأمين آب كشاورزي و  و كاهش حجم مخزن در يك دوره كوتاه

سازي و توسعه  به ساختار و توان فعلي شهرستان، بحث سد توجه نظر با ست. ضمن احترام به نظرات اين مسئوالن، به توسعه گردشگري
آميز نبوده و طرح  دليلي موفقيت هر  ايم؛ به تري در كشور داشته كه حتي شرايط مساعد مواردي نيست؛ زيرا ما هنوز درگردشگري اصالً موجه 

پذير نيست؛ زيرا هنوز ساختار و سازمان اوليه  نظرم فعالً امكان تحرك وا داشت، به سازي بتوان موتور گردشگري را به اين بحث كه با سد
تواند باشد. اشتغال  نظر فرض درستي نمي هم به د نيست. در جاي ديگري سخن از اشتغال و سد السك است. اينها موجو گونه فعاليت اين

مدت مديريت يك سد به نيروي  وجود آيد؛ ولي در بلند صورت فصلي يا روزي شغل به نفر به مدت براي هزاران بايد پايدار باشد. شايد در كوتاه
ست؛ آيا ساخت سد براي بخش كشاورزي روش  داليل ساخت سد، استفاده آب در بخش كشاورزي از يكي   كار چنداني نياز ندارد.

ها و دانش سنتي الگو بگيريم. كشاورزي گيالن كامالً  نظرم بهتر است ما از همان روش ست؟در بحث تأمين آب كشاورزي به صحيحي
نظر  اينكه به به توجه ها با كردن حجم انبوه آب پشت سد نظر ذخيره فصل از سال نيازمند منابع آبي هستيم. به ست؛ يعني ما در چند فصلي

بودن  به سيالبي توجه شود كه با صرفه نيست. پيشنهاد مي به محيطي و اقتصادي مقرون كاركرد ديگري نخواهد داشت، ازمنظر زيست
اي ذخيره آب در فصول باراني پائيز و زمستان بهره زميني بر هاي زير صورت حوضچه دار به ها روپوش هاي اين حوزه آبريز، از زهكش رودخانه

ها در گيالن هم تقريباً فصلي هستند و در فصول  تواند در سطح مزرعه با همياري خود كشاورز انجام گيرد. اكثر رودخانه كار مي گرفت و اين
شده در  احداث مخازني سرپوشيده و محافظتتوان با  طرفي، مي صرفه نخواهد بود. از به آب هستند. ساخت سد مقرون كم  گرم سال بسيار

كار مانع از نياز به حجم باالي آب هنگام  طريقِ تونل قديمي در آنها ذخيره كرد. اين رود را از شهرستان، در فصل زمستان آب رودخانه سفيد
يريت در سقف و ناودان راهكاري صورت مد رود خواهد بود. ازطرفي مديريت آب در خود شهر شفت و فومن به كشت مزارع از رودخانه سفيد

تواند حتي مصرف شرب داشته  هواي شهرستان و نبود آلودگي مي و به آب توجه شهرستان است؛ با اين مثبت درجهت مديريت منابع آب در
رفت از بحران  حلِ برون تواند راهكار مناسبي باشد؟ساختن سد ذاتاً بد نيست؛ اما تنها راه آبي مي ها براي عبور از كم استفاده از سد   باشد.
كند. هنوز معتقدم كه بحث بحران آب براي گيالن و  حل، رسيدن به نتيجه بهتر را تضمين نمي ترين راه آبي هم نيست. هميشه ساده كم

  م.حتي ايران خيلي قشنگ نيست. معتقدم كمبود آب، بخشي از مشكل ماست. ما، در مديريت و كنترل منابع آبي خودمان دچار ضعف هستي
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  سايه خشكسالي بر حقابه ايران از افغانستان

    
  
هاي(منابع آبي) افغانستان نيز چند ده  مايه داشت ايران از افغانستان، رعايت حقابه از رودخانه هيرمند است، اما اينك بن بيش از يك دهه، چشم         

خشكسالي بر كشاورزي و مهر ناخوش    هاي ناروشن آينده ادامه خواهد داشت. دهد و خشكسالي در آن كشور تا سال متر كاهش را نشان مي
درصدي كاهش 50چشمگير بوده است. بر پايه گفته دولتمردان آن كشور، دگرديسي اقليم انگار يك ضربه   دامداري در افغانستان در اين چندسال

كارشناس  -آبادي نايي دهآش  به گفته علي   رودخانه، يكي خشك شده است. 2را بر افغانستان وارد آورده و به ديگر سخن در آن سرزمين از هر   آب
به گفته يونيسف از «درصد توليد كشاورزي و دامداري كه هردوشان نيازمند آب گسترده است:  80افغانستان چيزي ندارد مگر  - كشاورزي

ره، رودخانه روستاي شكرد«   »رويند. اكنون نزديك به يك ميليون كودك با پيامدهاي خشكسالي و نداشتن آب آشاميدني سالم روبه هم
اند  دچار پاييززدگي دايمي ميوه اين روستا از كمبود آب  كننده زمين كشاورزان روستا، به جويي باريك و كوچك دگرديس شده و درختان باغ آبياري

ها هر سال  ها در اين دهه اند كه آن هم به گفته خودشان به سبب شارژنشدن آبخوان برخي كشاورزان نيز چاه ژرف زده«   »دهند. و ديگر ميوه نمي
اي كه سنتي  شود و آبياري رود. صنعت نيز در افغانستان صفر است؛ پيامد نبود صنعت در كشاورزي نامكانيزه نيز ديده مي چندين متر پايين مي
فايي گذشته را ديده آن كشور هم شكو دامداري آسيب«   »كاهد. هاي(منابع) آبي آن كشور مي مايه رود و از بين سامان هدر مي مانده و آبي كه بي

هاي سنتي به سبب كاهش  هاي سرسبز گذشته نشاني نيست و بيشتر چراگاه اند. از دشت ندارد و مردم بيشتري به كشت خشخاش روي آورده
غانستان در هاي كشاورزي بود كه اف گندم در شمار آن دسته از فرآورده«   »فروشند. اند و مردم چهارپايان خود را مفت مي بارندگي به زردي گراييده

ميليون تن 3برد ولي امسال يك ميليون تن از توليدش كاسته شده و تنها توانست نزديك به  سر مي آرزوي جايگزيني آن با كشت خشخاش به
دم وارد ميليون تن بود و از اين پس آن كشور بايد دو برابر توليد داخلي خود از خارج گن4توليد كند؛ حال آن كه توليد گندم در پارسال بيش از 

يكي     ميليارد مترمكعب آب جاري دارد.49هاي سطحي خود را از دست داده و اينك تنها  ميليارد مترمكعب آب9افغانستان    كاهش فزاينده    »كند.
ر درون بندي آب د و ادامه جنگ داخلي به بخش  ، كشدارشدن خشكسالي گويد كه دگرديسي اقليم، افزايش سيالب هاي افغانستان مي ار مقام

شده كه غني ناچار شد به  اي وضعيت آب در افغانستان وخيم به اندازه«آبادي:  آشنايي ده  علي    ها آسيب رسانده است. افغانستان و ميان استان
ان نيز آب احمد عثماني، وزير انرژي و آب را به سبب آلودگي آب خوردني بركنار كند. افزون بر كمبود آب مصرفي، كودكان افغانست تازگي علي

و   اين مورد در گذشته بيشتر بود و با همه پااليش«   »هاي آشاميدني آن كشور آلوده به پيخال(مدفوع) است. درصد آب 60خوردن خوبي ندارند و 
هاي  د از آبدرص60هاي افغانستان، نزديك به  ها كيفيت آب گويد بر پايه ارزيابي گندزدايي مشكل پابرجاست؛ اداره مركزي آمار افغانستان مي

هاشان، انجام شده و نخستين  هاي مورد استفاده مردم در خانه برداري از آب آشاميدني آن كشور آلوده به پيخال است؛ اين آزمايش با نمونه
نوشيدن رو از سوي وزارت بهداشت افغانستان به مردم هشدار داده شده كه آب خوردن خويش را پيش از  از اين«   »قربانيانش كودكان هستند.

  »هاي گاه مرگبار دچار نشوند. شان به اسهال كننده كُلر استفاده كنند كه كودكان بجوشانند و سپس سرد كنند يا براي گندزدايي از ماده پاك
هزار 19كشور اي روزانگي آشنا تبديل شده است. نياز آن  گاهي برق براي مردم افغانستان به پديده چالش برق ضعيف و يا قطع گه   استقالل انرژي 

شود؛ افغانستان ناچار است هر سال بخشي بزرگي  درصد اين نياز به انرژي برق از كشورهاي همسايه وارد مي90مگاوات است كه اينك بيش از 
همچنان  هايي انجام شده اما رسيدن در انرژي برق، كوشش از درآمد دالريش را براي واردات برق كنار بگذارد. تا كنون در راستاي به استقالل

آبادي:  آشنايي ده  علي    كند. ميليون دالر هزينه مي220اين وابستگي وجود دارد و افغانستان با هدف تامين برق مورد نياز داخلي از خارج، هر سال 
ه وجود خواهد آمد. براي ها از سوي شهروندان تا چند سال ديگر بحران آب ب خوان سامان از آب گويند با ادامه استفاده بي افغانستان مي  مسئولين«
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ميليون متر 32نشينان  كابل  ميليون متر مكعب تخمين زده شده است اما برداشت22هاي زير زميني پايتخت آن كشور در سال  نمونه، داشت آب
اي نيست؛ براي  بيگانههاي آشناي ديگر كشورهاي آسياست و چيز  آبي در افغانستان همان پديده هاي كم ريشه«     »مكعب بيش از اين ميزان است.

آبي جريان دارد. همه ساخت و سازهاي  رودهاي پرآب نشسته است از هم اكنون زمزمه كم  نمونه در تركيه سرسبز و پر باران كه بر سرچشمه
د آب، هاي كمبو شان كاسته شده است؛ از ديگر سبب وياليي آن كشور همراه با استخر است ولي اينك از نويدهاي آب كافي براي پرشدن

گمان بسيار دير پي خواهد برد كه جهان  آسيا بي«   »سامان از آب در بخش كشاورزي. ناكارداني در بخش مديريت كالن است و نيز استفاده بي
 اي طبيعي و سالي پديده خشك«     » كارند.  اي روكرده است و اينك حتي برنج را در گلخانه مي هاست كه به سوي توليد گلخانه پيشرو دهه
كند و يگانه راه اين است كه انسان با وضعيت موجود بسازد كه وضع به  ناپذير است؛ طبيعي است كه طبيعت خود را با انسان سازگار نمي برگشت

سالي آسيب ديده است؛ و تا چندسال ديگر  ميليون تن جمعيت از خشك13استان(واليت) با  23همين بدي بماند و از اين بدتر نشود ؛ اينك 
اي فرو خواهد نشست كه ديگر دسترسي به آن براي مردم ناممكن خواهد شد و پيامد آشنايش، سيل مهاجر  هاي زيرزميني به اندازه ي سفرهها آب

ريزند كه آهاي مردم آگاه باشيد كه بحران آمده؛ بحران  آيد از آسمان با هواپيما آگهي كاغذي نمي هنگامي كه بحران پيش مي«    »خواهد بود.
شدن كل باغ ميوه يك كشاورز تهيدست كه اينك كسي نيست كمي پول خسارت بهش بدهد كه بتواند  بينيم؛ مانند خشك است كه ميه همين

اي است كه هر سال  نشست به اندازه ها آب آبي در افغانستان وارد بازه تنش و تكانش شده و در برخي استان كم«   »يك سال نان خالي بخرد.
هاي ناقانوني است و دولت با آگاهي  ها و چاه آبي همين لوله هاي بزرگ كم تر بفرستند؛ يكي از سبب ها را چندين متر پايين لهكشاورزان ناچارند لو

هاي شديدتر در بخش  بر پايه هشدار پژوهشگران دانشگاه ليدز، امكان بروز خشكسالي   خشكسالي در آسيا    » گيرد. ها جلويش را نمي بر وجود آن
سال آينده وجود دارد. كشورهاي چين، پاكستان و تركيه از توليدكنندگان بزرگ گندم و ذرت زير سايه سنگين  10چكاد(قاره)آسيا در بزرگي از 

كند. بدتر آن كه  دگرديسي آب و هوايي قرار دارند. كبد و دستگاه گوارش كودكان در پاكستان را آب آلوده به سم آرسنيك بيمار مي
ها نه تنها پيامدهاي  روند و روال خشكسالي    گيرد.  تر است و كل رطوبت خاك را مي ها، نسبت به قديم نابودكننده ين دهههاي آسيايي ا خشكسالي

لكه گستره در قلمرو آسيا خواهد داشت و تكانش و تنش اجتماعي رو به فزوني با خود خواهد آورد و مردم كشاورز را به جان هم خواهد انداخت، ب
وهوايي؛  هاي آب هاي سازگارشونده با دگرديسي راهي هم نيست مگر برنامه   نيت غذايي جهان را نيز نشانه رفته است.مانند سيبل، ام
شوند؛ طبيعت چين با شتاب زياد در  تر اين كه در دايره خشكسالي، چين و هند از بزرگترين توليدگران مواد غذايي آسيا نيز ديده مي هشداردهنده

كردن آب آشاميدني است.  ها، آلوده شود؛ تنها يكي از پيامدهاي سيل هاي بس ويرانگري در آن كشور ديده مي همين سيل حال ويراني است براي
تنش    پشتي بوده است. هاي جهان، الك ساله گذشته دولت 20هاي پيشگيرانه  رو تيره است چون تا كنون شتاب اجراي برنامه  انداز از آن چشم

درباره تنش ما با افغانستان، بازپسين فشار بر افغانستان از سوي وزيرخارجه ايران(ظريف) ديده شده «آبادي:  آشنايي ده  يعل   ايران و افغانستان
هاي ايران را پر آب كند زيرا آن كشور بيم  تواند رودخانه است؛ اما حتي وابستگي شديد افغانستان به راه تزانزيتي چابهار براي صادرات به هند نمي

دستينه خود  1396ايران و افغانستان در مهر سال «   »كه روزي در آينده، ايران براي واردآوردن فشار بيشتر، راه ترانزيتي چابهار را ببندد.دهد  مي
ا كند؛ از شمار: اي براي افغانستان مهي اند، بر اين پايه كه ايران امتيازات اقتصادي، اجتماعي و ترانزيتي ويژه   يادداشت همكاري گذاشته 3را بر پايه 
آهن   هاي آموزش دانشگاهي براي كارمندان راه ـ هرات، برگزاري دوره بردن راه آهن خواف هاي تجارت در بندر چابهار، به پايان گشايش راه

شجويان افغاني آموزان و دان  ها، كاهش شهريه دانش سازي امور گمركي و تعرفه افغانستان، آموزش كارمندان اداره هوانوردي افغانستان، آسان
دولت ايران همچنين «    »ها در ايران و نيز برداشتن فشار براي بازگشت اجباري پناهندگان افغاني. كردن ماندگاران افغاني ماندگار ايران، قانوني

اني كند؛ اين بند گرچه هاي اقتصادي جهاني در راه ساختارهاي زيربنايي اقتصادي در افغانستان پشتيب روي كاغذ پايبند شده كه از ادامه ياري
نامه، اشاره به دغدغه بنيادي دولت ايران يعني  ها در دو بند پاياني پيمان ما به ازاي اين«   »اشاره رسا به سدسازي افغانستان ندارد ولي همان است.

ها در اين باره پايبند  رگزاري نشستحقابه از هيرمند و ب 1351نامه سال  سويه پيمان  كشور بر اجراي همه 2پديده هيرمند شده است و اين كه 
آب و  اند و روستاييان بي هاي سيستان خشكيده هامون و چاه ها چه بوده است: هيرمند داراي سد شده و نامه اما برآيند اين پيمان«     »خواهند ماند.

نشدن جريان آب  نتوانسته در جهان، براي قطعها نيست و ايران هم  اند و دولت افغانستان پاسخگوي اين خشكيدن ماهيگيران آواره شهرها شده
برد؛ و حتي امكان خريد  ادامه درخواست حقابه از افغانستان انگار راه به جايي نمي   پديده حقابه از هيرمند   »هيرمند به سيستان كاري از پيش ببرد.

برو ?هم فروش آب هميشه با نه سرسخت مردم افغانستان روآب از آن كشور وجود ندارد. هم ايران در اين تحريم، امكان معامله دالري ندارد و 
نبرد فرساينده با طالبان بذر    كنند. هاي كشور متهم مي مايه كشند و دولت را به فروش بن جا خيانت را پيش مي هاي آن بوده است و ماركسيست
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ها از  جنگ مديريت آب خوانده و گفته بود كه آغاز دشمني بدگماني در افغانستان پاشيده است. چندي پيش دولت افغانستان جنگ استان فراه را
استان    كنند و همدستاني نيز در اين قلمرو دارند. زمان ساخت سد سلما بوده است و اينك هر دو همسايه با همه توان، ادامه جنگ را پشتيباني مي

خان در استان نيمروز، بند سلما در هرات و بند  ايران است. سد كمال مرز با فراه در غرب افغانستان در كنار هرات و نيمروز، يكي از سه استان هم
رسيد و آب مورد  هاي جاري اين سدها به ايران مي پيشترها آب  رود.  آباد در فراه از بزرگترين سدهاي آبي در غرب افغانستان به شمار مي  بخش

آبي  شود كشور در كم هاي افغانستان انتقاد كرده بود كه سبب مي از سدسازي ساخت. ايران پيش از اين نياز قلمروهاي شرقي ايران را برآورده مي
و بلوچستان در دو سال گذشته، اين استان را با كمبود شديد آب روبرو ساخته است و ايران  گسترش خشكسالي در استان سيستان    بيشتر فرو رود.

گويد دولت با جديت پيگير موضوع آب رودخانه  ظريف مي    داند. ي بنيادي آن ميها روند سدسازي بر فراز رود هيرمند در افغانستان را از سبب
به     گير، به زمان بيشتري نياز است.  اي نباشد كه درباره پديده آب هيرمند صحبت نكنيم ولي براي رسيدن به توافق همه هيرمند است؛ شايد هفته

افغان، پديده تجارت مواد مخدر و گشايش راه بازرگاني با افغانستان استفاده كرد اما(به هاي همزيستي مرزي، مهاجران  توان از اهرم گفته او مي
سال پيش  2به باور ظريف، ايران و افغانستان    به ويژه مسلمان تا كنون اين بوده كه گروكشي نباشد.  باور ظريف) روش ايران در مورد همسايگان

ها  ها چند بار نشست برگزار كردند و اميد كه از اين اند و اين كميته كميته مشترك ايجاد كردهقلمرو آموزش، مرز، امنيت، اقتصاد و آب  5در 
افزايد كه در مورد  گيري است. ظريف مي هامون و هريرود بر پايه آن قابل پي كشور به دست آيد و آب هيرمند، 2سويه ميان  قراردادي همه

هاي بابا در غرب كابل از رشته كوه هندوكش است. رود  سرچشمه هيرمندرود كوه   فغانستان است.هريرود ايران در پي همپيماني با تركمنستان و ا
ريزد. در  هامون در مرز هموند(مشترك) ميان افغانستان و ايران مي هيرمند در استان هلمند در جنوب افغانستان در جريان است و به درياچه

ميليون متر مكعب از آب هيرمند از آنِ ايران باشد؛ البته دولت افغانستان 850آمده كه هر سال  1351نامه ميان افغانستان و ايران در سال  پيمان
افغانستان اما بر باور  هاي گوناگون آن كشور است. هاي گسترده مديريت آب در بخش گويد توسعه افغانستان در گرو طرح اين را پذيرفته ولي مي

ن از آب از سوي ايران است كه سبب خشكيدن قلمروهاي آبي ايران شده است. اين سخنان يكي از ساما گويد اين استفاده بي ست و مي ديگري
غبار   و   به باور روحاني(در همايش مبارزه با گرد   جمهوري ايران درباره ساخت چند سد در افغانستان است. هاي افغانستان، پاسخ نگراني رئيس مقام

رسد؛ اما مقام افغانستاني، ايران را به  در خارج از كشور است و به سدسازي در افغانستان و تركيه ميدرصد ريزگرد  80در تهران) برخاستگاه 
هاي هموند  وند(مشترك) متهم كرده و گفته كه ايران بر رودخانه هاي هم شدن آب رودخانه سامان تا مرز خشك ناكارداني در مديريت و استفاده بي

اي  قلمرو مشترك رودخانه 4ايران و افغانستان داراي     ها است.  سد بر اين آب 4غانستان تنها در حال ساخت سد ساخته اما اف 600با افغانستان 
ها به سبب سدهاي گوناگون ساخت ايران  هستند: قلمرو حوزه قراقم، خاف، پترگان و هيرمند؛ كه به گفته اين مقام افغاني، تمامي اين آب

سد سلما بر روي رودخانه هريرود،    سال به درازا كشيده از سوي هند تامين شده است. 40ري سد سلما كه ميليون دال300هزينه    اند. خشكيده
     درويشي  علي   اش (ايران و تركمنستان) است. هاي آبي هموند ميان افغانستان و همسايگان غربي مايه بن
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  عصر اقتصاد  - 1397مهر  22                                        

  
  هاي سازمان حفاظت محيط زيست احياي تاالب هامون در كوتاه مدت از اولويت

شب گذشته      صبح امروز رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي احياي تاالب هامون و كاهش گرد وغبار منطقه وارد سيستان شد.   
عيسي كالنتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست براي بازديد از چند طرح مربوط به پناهگاه حيات وحش هامون و 

وي در اولين ساعات ورود    وارد استان سيستان و بلوچستان شد.  جلسه احياي تاالب هامون و مبارزه با گرد و غبار سيستانهمچنين شركت در 
به شهرستان هامون مركز بازديد كنندگان هامون واقع در كوه خواجه را افتتاح كرده و سپس در نشستي صميمي پاي درد و دل مردم منطقه 

گفت: احياي تاالب هامون در كوتاه مدت از   كالنتري در حاشيه اين نشست در گفتگو با اصحابه رسانه   شست.سيستان و تاالب هامون ن
هاي كاري سازمان حفاظت محيط زيست بوده و باتوجه به ادامه روند خشكسالي در منطقه و كاهش ورودي آب به تاالب هامون و  اولويت

وي افزود: در حال حاضر مردم و    اي تاالب هامون از طرف دولت بصورت ويژه پيگيري مي شود.وابستگي ورود آب از آنسوي مرزهاي كشور، احي
 بيشتر كشاورزان اين منطقه با معضل كم آبي روبرو بوده اند و معيشت مردم اين منطقه كه پيشه اكثريت آنها كشاورزي بوده با مشكل مواجهه

معاون    قرار گيرد.  اورزي به كشت گلخانه بايد مورد توجه مسئولين و كشاورزان منطقهشده لذا لزوم تغيير الگوي كشت مردم سيستان از كش
رئيس جمهور اظهار كرد: آلودگي هواي ناشي از گرد و غبار، طوفان هاي شن و گرماي طاقت فرساي سيستان مشكالت عديده اي را براي مردم 

هاي توليد گرد و غبار در سيستان و معضالت زيست محيطي اين شهرستان را مورد  امروز از نزديك كانون  به وجود آورده است .در همين راستا
كالنتري در پايان خاطر نشان كرد: سازمان حفاظت محيط    بررسي قرار داده و طي گزارشي اين مشكالت را به هئيت دولت انتقال خواهم داد.

هكتار از بستر تاالب هامون، بازگشايي،اليروبي،  300ام به كاشت نهال در زيست به منظور كاهش گرد و غبار منطقه و احياي تاالب هامون اقد
تعريض و اصالح شيب مسيرهاي ورود آب به تاالب هامون، اجراي برنامه عملياتي ظرفيت سازي، مشاركت و آگاهي رساني با هدف مشاركت 

ديدكنندگان كوه خواجه با هدف ايجاد نمايشگاه تاريخ طبيعي و ذينفعان در حفاظت، مديريت و بهره برداري از تاالب هامون ، تجهيز مركز باز
تنوع زيستي هامون در راستاي احياي كاركردهاي بوم گردي و گردشگري تاالب و تجهيز مركز بازديدكنندگان هامون به تجهيزات قابل حمل 

     منبع: ايلنا اطفاء حريق كرده است. 

۳۵



 

 

١٥ 
 

  روزنامه سبزينه  - 1397 مهر 22                                        

   شود ميليون مترمكعب آب مهار مي 80ميليون مترمكعب است، اما تنها  700هاي استان خراسان جنوبي ساالنه  حجم رواناب
  ها سالي با مهار رواناب گذر از خشك

هاي تغذيه مصنوعي، سدها و  اري، سامانههاي آبخيزد مسئوالن بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي بر اين باورند كه با توسعه و احداث سازه 
آبي و هدررفت آب را برطرف كرد. مهار و انحراف  توان بخش زيادي از مشكل كم ها در استان خراسان جنوبي مي بندها با هدف مهار رواناب

منابع طبيعي زيرزميني امري هاي سطحي و سيالب بر روي پهنه سطحي زمين براي حفاظت و توسعه منابع طبيعي و بهبود كمي و كيفي  رواناب
هايي  كند و اين در حالي است كه در اين مدت باران سالي دست و پنجه نرم مي سال است كه با خشك 19ناپذير است. خراسان جنوبي  اجتناب

شكسته و سبب هاي چندين ساله كمر كشاورزان را  سالي شد. خشك شد، اما مهار نمي آمد و در چشم به هم زدني تبديل به رواناب مي مي
كنند و نسبت  هاي شهر شده است. اكنون بعد از گذشت چند سال همه احساس وظيفه مي مهاجرت بخش زيادي از روستاييان به شهرها يا حاشيه

سالي سبب شده قدر  اند و خشك هاي مختلف وارد ميدان شده رويه آب در بخش كشاورزي و طرح جويي در مصرف بي ها، صرفه به مهار رواناب
ب را بهتر بدانيم. نماينده ولي فقيه در خراسان جنوبي چندي پيش در ديدار با مديركل محيط زيست استان گفت: اين استان جزو مناطق آ

اند. سيد عليرضا عبادي  ريزي شود، در حالي كه مسئوالن در اين زمينه موفق عمل نكرده ها برنامه باران است و بايد براي نگهداري رواناب كم
شود،  هاي آب زيرزميني مي اي كه سبب تخليه سفره رويه هاي بي همه در حفظ محيط زيست مسئول هستيم، لذا بايد نسبت به شيوهافزود: 

ها  ريزي كرد. همه با آغاز فصل پاييز در انتظار باران هستند. شايد با توجه به موقعيت اقليمي خراسان جنوبي بارندگي كارشناسي شده برنامه
ها سبب جاري شدن  سازشده و كنترل نكردن رواناب هاي كم به صورت تگرگ و رگبار مشكل ر انجام شود، اما گاهي بارندگيمقداري با تأخي

تواند از وقوع سيل و حوادث ديگر جلوگيري كند، انجام عمليات آبخيزداري است كه با اجراي آن  هايي كه مي يكي از روش   شود. سيالب مي
شود. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي هم  هاي آب زيرزميني نيز تقويت مي ها، سفره و مهار روانابعالوه بر جلوگيري از سيل 

شود. عليرضا نصرآبادي اظهار  ميليون مترمكعب آب مهار مي 80ميليون مترمكعب است، اما تنها  700هاي استان ساالنه  گفت: حجم رواناب
ها به كمك مردم و مسئوالن در سطح استان  گابيوني (توري فلزي)، بند خاكي و سازه براي مهار رواناب بند 750هزار و  داشت: تاكنون يك

هزار هكتار  500دهد، گفت: در هفت ميليون و  هاي آبخيز تشكيل مي كه نصفي از مساحت استان را حوضه ساخته شده است. وي با بيان اين
زار هكتار انجام شده است. نصرآبادي بيان كرد: بر اساس برآوردي كه در هشت سال گذشته ه 850ها در  مساحت استان عمليات مهار رواناب

 27وي افزود: امسال    ها انجام شده است. هاي آبخيزداري و سازه ميليون مترمكعب كنترل رواناب در طرح 42انجام شده، ساالنه بين هشت تا 
ها در قالب چهار  شود كه اين پروژه محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در استان اجرا مي ميليارد تومان از 16طرح آبخيزداري با اعتبار حدود 

شهرستان استان اجرا خواهد شد. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي تأكيد كرد: اگر اين رديف  11پروژه آبخيزداري بزرگ در 
هاي گذشته نيست. وي  شود كه قابل مقايسه با تمام سال داري استان انجام مياعتباري تخصيص كامل يابد، اقدامات اساسي در حوضه آبخيز

ها  ميليارد تومان از محل منابع ملي و تفاهمنامه استاندار خراسان جنوبي با سازمان جنگل 40اظهار داشت: عالوه بر اعتبارات صندوق توسعه ملي، 
ها، بهبود كمي و كيفي منابع آب زيرزميني، احياي مراتع و كاهش  ها و رواناب رل سيالبيابد. نصرآبادي، كنت ها اختصاص مي و مراتع به اين پروژه

ها ذكر كرد. اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان  هاي بادي را از اهداف اجراي اين طرح سالي و جلوگيري از فرسايش خسارت خشك
كاري و افزايش  توان به انجام عمليات هاللي آبگير، نهال ها مي ان دارد كه از جمله آنها در است هايي ديگري هم براي مهار رواناب جنوبي، برنامه

زند. در اين  زدايي را رقم مي هاي بيابان پوشش گياهي اشاره كرد. در مناطق بياباني وجود يا نبود بارش يا كمبود بارندگي سرنوشت اغلب پروژه
توان اثرپذيري از كمبود بارندگي و وقوع  هاي سطحي موجود در اين مناطق مي قل رواناببرداري از حدا صورت با اعمال مديريت صحيح بهره

هاي حاصل از  برداري از رواناب شدت كاهش داد. يكي از راهكارهاي اساسي در اين زمينه اعمال مديريت صحيح بهره ها را به سالي خشك
 15اي خراسان جنوبي در اين باره گفت: رواناب  ديرعامل شركت آب منطقهبارندگي براي احياء و توسعه پوشش گياهي در اين مناطق است. م
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اي از  حسين امامي اظهار داشت: بخش عمده   شود. هاي آبريز پر باران وارد سدهاي مخزني شده و مهار مي درصد مساحت استان در حوضه
ها شود. وي بيان كرد: حدود  سازي و وارد تاالب محيطي رها زه زيستشود و بخشي نيز بايد در حو هاي پر باران استان مهار مي ها در حوزه رواناب

ها در سدهاي تغذيه  ها را مهار كرد. بخشي از رواناب توان رواناب اي ندارد؛ لذا نمي درصد مساحت استان كويري است كه هيچ موجود زنده 30
اي خراسان جنوبي تأكيد كرد: هدف ما مهار  ركت آب منطقهشود. مديرعامل ش مصنوعي و بخشي نيز با همكاري كشاورزان و مردم مهار مي

هاي استان شود. وي عنوان كرد: اين ديدگاه  ها و تاالب ها نيست، چون بخش زيادي از آن بايد صرف احياء و خودپااليي رودخانه تمامي رواناب
ل نيست و بايد با اكوسيستم استان كه بسيار حساس هم ها مهار شود، قابل قبو آب خراسان جنوبي تمامي رواناب كه بايد در استان خشك و كم

شود، افزود: در صورتي كه  هاي گرد و غبار مي ها سبب وقوع ريزگردها و ايجاد كانون كه مهار رواناب است، درست رفتار شود. امامي با تأكيد براين
ها در  ن باشيم. وي ادامه داد: براي مهار بخشي از روانابها و محيط زيست مهار شود، بايد منتظر وقوع معضالت ديگري در استا حقابه تاالب

اي خراسان  هاي پايين دست وارد نشود. مديرعامل شركت آب منطقه ريزي شده تا آسيبي به اكوسيستم و تاالب مناطق مختلف استان برنامه
هاي به موقع بخشي از مشكالت  ا ريزش بارشبيني كرد و گفت: اميد است امسال ب هاي پاييز امسال را نرمال پيش جنوبي ميزان بارندگي

هاي استان مهار نشده و وارد كشور  شود حجم زيادي از رواناب كه گفته مي هاي درازمدت استان كاسته شود. وي يادآور شد: اين سالي خشك
سازي  اين و سياهو سربيشه ذخيرههاي مرزي عمدتاً در سدهاي رزه درميان، فرخي ق شود، اصالً صحت ندارد، چون تمام رواناب افغانستان مي

ميليون متر مكعب ابتداي مهر ماه آغاز شده  5/5امامي اظهار داشت: فاز نخست عمليات اجرايي سد بندان شهرستان نهبندان با ظرفيت    شود. مي
ينه دارد و در صورت تأمين اعتبار تا ميليارد تومان هز 10متوقف شده بود، اما اكنون حدود  91است. وي ادامه داد: عمليات اجرايي اين سد سال 

باران خراسان جنوبي به قدري اهميت دارد كه امسال آستان قدس رضوي و  ها در استان مرزي و كم رسد. مهار رواناب دو سال آينده به اتمام مي
تدوين برنامه ملي مديريت مناطق بياباني هاي انجام شده در قالب  اند. بر اساس آخرين بررسي قرارگاه شهيد ناصري نيز به اين موضوع ورود كرده

طور عمده از  ميليون هكتار برآورد شده است. ميزان بارندگي ساالنه در اين مناطق به 6/43مساحت مناطق بياباني ايران حدود  84كشور در سال 
متر  ميلي 100االنه در اين مناطق با احتساب هاي س توان گفت حجم بارش متر متغير است، لذا مي ميلي 200متر و برخي اوقات تا  ميلي 150تا  50

آب كشور  هاي خشك و كم ميليارد مترمكعب است. استان مرزي خراسان جنوبي جزو استان 6/43بارندگي متوسط در تمام مناطق بياباني كشور 
ز هفت هزار نفر به شهرها باشيم هاي مرزي به ويژه نهبندان شاهد مهاجرت بيش ا ساله سبب شده در برخي شهرستان 19هاي  الي است. خشكس

ها و ايجاد سدهاي خاكي و گابيوني تا حدودي  هاي سطحي در مناطق بياباني و روستا، احياي قنات توان با مديريت صحيح و مهار رواناب كه مي
    از اين معضل جلوگيري كرد.
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  روزنامه خراسان  - 1397مهر  23                                        

   هكتار از تاالب هامون راهكاري براي مقابله با ريزگردها 300كشت نهال در 
  مشكالت هامون به هيئت دولت منعكس مي شود

  مشكالت هامون به هيئت دولت منعكس مي شود 

حفاظت محيط  ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان خراسان مشكالت تاالب هامون طي گزارشي به هيئت دولت ارائه مي شود. به گزارش  
زيست در حاشيه بازديد از چند طرح مربوط به پناهگاه حيات وحش هامون گفت: احياي تاالب هامون در كوتاه مدت از اولويت هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست است، با توجه به ادامه روند خشكسالي در منطقه، كاهش ورودي آب به تاالب هامون و وابستگي ورود آب از آن سوي 

افزود: مردم و بيشتر كشاورزان اين منطقه با معضل   كالنتري ي كشور، احياي تاالب هامون از طرف دولت به طور ويژه پيگيري مي شود. مرزها
كم آبي روبه رو هستند و معيشت مردم اين منطقه كه پيشه بيشتر آن ها كشاورزي است با مشكل مواجه شده است بنابراين لزوم تغيير الگوي 

يستان از كشاورزي به كشت گلخانه بايد مورد توجه مسئوالن و كشاورزان منطقه قرار گيرد. وي بيان كرد: آلودگي هواي ناشي از كشت مردم س
گرد و غبار، توفان هاي شن و گرماي طاقت فرساي سيستان، مشكالت عديده اي را براي مردم به وجود آورده است به همين دليل از نزديك، 

و غبار در سيستان و معضالت زيست محيطي اين شهرستان بررسي شد و طي گزارشي اين مشكالت به هيئت دولت  كانون هاي توليد گرد
هكتار از بستر  300منتقل مي شود. وي افزود: براي كاهش گرد و غبار منطقه و احياي تاالب هامون توسط سازمان حفاظت محيط زيست در 

زگشايي، الي روبي، تعريض و اصالح شيب مسيرهاي ورود آب به تاالب هامون، اجراي برنامه تاالب هامون، نهال كاري و اقداماتي براي با
به گزارش خبرنگار ما،   افتتاح مركز بازديدكنندگان حيات وحش تاالب هامون عملياتي ظرفيت سازي، مشاركت و آگاهي رساني انجام مي شود. 

ن نيز با حضور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در كوه خواجه سيستان افتتاح شد. مركز بازديد كنندگان حيات وحش تاالب بين المللي هامو
مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره گفت: مركز بازديد كنندگان حيات وحش هامون، ظرفيتي ارزشمند در حوزه آموزش محيط 

با بيان اين كه در اين مركز، گونه هاي شاخص گياهي و جانوري   وحيد پورمردان زيست براي دانش آموزان و دانشجويان به شمار مي رود. 
    منطقه وجود دارد تصريح كرد: يك قسمت در اين مركز به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و صنايع دستي مردم محلي اختصاص دارد.
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  روزنامه سبزينه  -  1397مهر  23                                                  

   هاي ملي را بگيرد شود عوارض ناشي از خشكسالي دامان طبيعت و داشته هاي آبخيزداري سبب مي اجرا نكردن پروژه
  هاي آبخيزداري از اوجب واجبات توسعه پروژه

توسعه اين هاي گياهي، تثبيت خاك و تقويت منابع آب زيرزميني است كه  هاي مهم و حياتي در حفظ گونه موضوع آبخيزداري يكي از مقوله 
هاي آبخيزداري به عنوان يك روش علمي و ارزشمند براي  اندركاران و مردم است. امروز اجراي پروژه بخش نيازمند همسويي و همراهي دست
و  سالي دامان طبيعت بارشي و خشك رود چراكه اگر به اين منابع توجه كافي نشود، عوارض ناشي از كم حفظ منابع خاك، گياه و آب به شمار مي

ها و وقوع پديده گرد و  هاي ملي را فرا خواهد گرفت و حيات انساني و جانوري را به مخاطره خواهد انداخت. در زمان حاضر گسترش بيابان داشته
ترين معضالتي است كه مناطقي از ايران و جهان را درگير خود كرده است؛ معضلي كه بسياري از كشورها درگير خطرات  خاك از مهم

هاي آبخيزداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي طبق دستور مقام معظم رهبري با رويكرد مناسبي  طي كرده. اكنون توسعه پروژهمحي زيست
ها با نگاه به  ها اختصاص يافته است. براين اساس اجراي اين پروژه ميليون دالر براي اين گونه فعاليت 200كه  طوري در كشور اجرايي شده، به

ها و كاركرد اجراي  بايست نوع نگاه رود، ليكن مي هاي طبيعي با روندي متفاوت از گذشته پيش مي ع محلي و حفظ و تقويت داشتهمعيشت جوام
ها، مشاركت مورد نظر در انجام اين طرح از نوع كاركردي است، به نحوي كه  تري همراه شود. طبق بررسي ها با همسويي بيش اين طرح

هاي  هاي آبخيزداري مشاركت داشته و برنامه يردولتي براي پيگيري اهداف از پيش تعيين شده مرتبط با پروژهاندركاران دولتي و غ دست
طور هماهنگ در قالب يك برنامه عمل مديريت مشاركت براي هر محدوده آبخيز  پيشنهادي را پس از تهيه گزارش تحليل وضعيت موجود، به

هاي  هاي دخيل در فعاليت نابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز نشستي با حضور نمايندگان دستگاهكنند. به همين منظور اداره كل م ارائه مي
روستايي و بخش آبخيز و همچنين نمايندگان جوامع محلي برگزار كرد. مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري استان البرز در اين نشست گفت: 

ساله اين سازمان كه نتيجه نگاه مسئوالن به اين  100خ داده شايد در طول تاريخ بيش از ها ر در مجموعه سازمان جنگل 97اتفاقي كه در سال 
ميليون دالر را از صندوق ذخيره ارزي به صورت  200اي بالغ بر  نظير بوده. حامد فرضي افزود: مقام معظم رهبري برداشت بودجه بخش است، بي

ها براي تأمين منابع آبي  كه اين پروژه ميليارد تومان است. وي با بيان اين 18جه حدود درصد نقدي مصوب كردند كه سهم البرز از اين بود 100
شود، اظهار داشت: البرز استاني خاص است كه به دليل وجود دو سد بزرگ و پراهميت كرج و طالقان نقش زيادي در  پايدار در استان اجرايي مي

داري نيز  هاي جنگل كاري و مرتع هايي در بخش هاي آبخيزداري شامل فعاليت گفت: طرحهاي كشاورزي، صنعت و منابع طبيعي دارد. وي  زمينه
اي  ها به گونه گذرد، روند فعاليت ها پس از اختصاص بودجه از صندوق ذخيره ارزي مي كه در سه ماهي كه از شروع اين فعاليت طوري شود، به مي

داشته است. فرضي ادامه داد: منابع آب بحث روز كشورهايي همچون ايران است كه به بوده كه با همكاري تمام مردم حوضه آبخيز، نمود خوبي 
لحاظ تراكم جمعيتي و اقدامات نامناسبي كه در اين استان و كشور صورت گرفته، شرايط را براي آب دچار چالش جدي كرده و به همين لحاظ 

وي بيان داشت: مشاركت مردم    جدي و الزم، خسارات را به حداقل رساند.هاي آبخيز بايد با انديشيدن تمهيدات  براي الفباي آب در حوضه
هاي درازمدت منابع طبيعي است. مديركل منابع طبيعي  هاي الگويي كه اثرات خوبي به دنبال دارد، به عنوان يكي از برنامه عنوان يكي از طرح به

كه حضور مردم در آن چشمگير باشد كه اگر غير از اين باشد، اثرات و نتايج  هايي اجرا شود و آبخيزداري استان البرز افزود: سعي شده پروژه
 20ها در درصد پروژه 30ها در دست اقدام داريم. وي اضافه كرد:  هايي است كه در پروژه سازي يكي از برنامه مطلوبي نخواهد داشت و فرهنگ

ها داشته باشد، همت  ت، زيرا اگر فرد آگاهي كامل در نگهداري پروژهمحدوده آبخيز بحراني استان با مشاركت مردم در نظر گرفته شده اس
ها  اي سوق داده شود كه افراد ساكن در بخش آبخيز و روستاها از حداقل تري خواهد داشت. فرضي بيان داشت: بايستي شرايط به گونه بيش

گردي ديد. مدير دفتر  هاي مختلف از جمله گردشگري و بوم مقولهتوان در  وري را داشته باشند كه نتيجه اثرات اين مشاركت را مي حداكثر بهره
اي البرز و وزارت  ها در شركت آب منطقه اي استان البرز نيز در اين نشست گفت: نمونه اجراي اين پروژه حفاظت از منابع آب شركت آب منطقه

متأسفانه ديدمان اين بود كه تمام منابع را يكجا مصرف كنيم  تر به فكر مصرف بوديم و نيرو به صورت مجزا در حال انجام است و در قديم بيش
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اي به پيروي از  جالل برتري افزود: پس از مشاهده كمبود منابع به موضوع عرضه و تقاضا رسيديم و در آب منطقه   و به آيندگان اهميتي ندهيم.
كي از آنان بود. وي اظهار داشت: هميشه موضع دفاعي در مقابل نفعان ي اتفاقات دنيا رويكرد يكپارچه به منابع آب داشتيم كه نگاه به ذي

هاي غيرمجاز به  كرديم يا در چاه كه به عنوان مثال در جاده چالوس هميشه با اقدام به تخريب با مردم برخورد مي طوري برداران داشتيم، به بهره
زنيم. وي گفت: اين در حالي  دهيم و هم به محيط زيست آسيب مي ميكرديم كه با اين برخوردها هم منابع را از دست  ها اقدام مي پركردن آن

هاي ما آگاه نيستند و تناسبي در كارها ندارند و  برداران و ذي نفعان بايد آنان را آگاه كنيم، زيرا دستگاه است كه به جاي برخوردهاي تند با بهره
ايم كه بهتر بود  اي ايجاد كرده بران را در آب منطقه هاي آب نابع طبيعي، تشكلهماهنگ نيستند. برتري ادامه داد: نمونه فعاليت تسهيلگران در م

كنند كه همان زندگي بهينه  جهت شوند، چون براي يك هدف تالش مي شدند تا هم هاي منابع طبيعي و جهاد كشاورزي همگام مي با تشكل
هاي آبخيزداري در دشت  اي از فعاليت عي داريم كه به نوعي نمونهبخشي و تغذيه مصنو است. اين مسئول افزود: در استان البرز طرح تعادل

آبي شده  ايم كه شعارمان سازگاري با كم هشتگرد است. وي با اشاره به لزوم مديريت يكپارچه منابع، گفت: متأسفانه منابع را طوري هدر داده
شود بارندگي خوبي داشته باشيم، ولي به  بيني مي كه امسال پيش اين رود. با وجود ايم و نزوالت به سمت صفر مي است، زيرا منابع را تمام كرده

آبي سازگار كنيم. برتري پيشنهاد داد كه به نقش منابع آب از جمله چشمه،  دليل مديريت بد و بد استفاده كردن مجبور شديم كه خودمان را با كم
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري البرز نيز    تر پرداخته شود. يشهاي آبخيزداري كه كمتر ديده شده، ب هاي غيرمجاز در طرح چاه و چاه

اي كه در دست اقدام داريم بايد بدانيم زيست انسان درعرصه طبيعت و جهان متكي به اين امر است كه بدون  در اين نشست گفت: هر برنامه
كه توسعه تحولي  طوري افزود: توسعه مورد اجبار تمام دانشمندان است، بهمنابع طبيعي امكان حيات و امكان ادامه زندگي نداريم. عيسي قبادي 

ها با هم در ارتباط هستند و تمام اين  هاي مختلف در جامعه است كه بنيادي بودن آن به اين جهت است كه تمام عرصه بنيادين در عرصه
سعه اضافه شد به عنوان توسعه پايدار كه به حاشيه رفته است كه هاي اخير مفهومي به تو كنند. وي اظهارداشت: در دهه مفاهيم به هم كمك مي

شود. وي گفت: پيشرفت در حوزه صنعت و تكنولوژِي با موضوع  زيست ميسر نمي به اين نكته تكيه دارد كه توسعه بدون منابع طبيعي و محيط
ها با منابع طبيعي و زيستي است. قبادي  رتباط تمام اين بخشمنابع طبيعي به مشكل خورد و ناچار شدند كه مفهوم توسعه را تغيير دهند، زيرا ا

ها  فتادامه داد: پس هيچ راهي نداريم كه منابع طبيعي در رأس تمام كارها و تابلوي پيش رويي باشد و اگر منابع طبيعي راحفظ كنيم، تمام پيشر
گر به اين روند  ي فراواني به محيط زيست و منابع طبيعي زديم و اها هاي اخير آسيب كند. وي گفت: در اين حوزه در دهه معنا و مفهوم پيدا مي

اي را بايد دوباره پياده  هاي توسعه توانيم طي كنيم. وي افزود: رژيم هاي سختي پيش رو داريم و راه توسعه را به درستي نمي ادامه دهيم، نگراني
طبيعي را به عنوان يك اصل در قوانين و در اجرا ببينيم. مديركل دفتر  كنيم و بهترين فرمول اين است كه امروز دوباره شروع كنيم و منابع

ميليون دالري صندوق ذخيره ارزي  200ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در اين نشست گفت: اعتبار  داري سازمان جنگل آبخيزداري و آبخوان
اصلي سرمايه اجتماعي، طبيعي، فيزيكي، مالي و انساني در نظر گرفته  ميليارد تومان بوده، با احراز پنج شاخصه 700كه در زمان تصويب معادل 

شده است. هوشنگ جزي افزود: كشور ما از لحاظ شاخص سرمايه انساني از وضعيت خوبي از لحاظ سواد جامعه برخوردار است و سرمايه فيزيكي 
زدايي بود كه روستاييان از اين امكانات بايد برخوردار  وميتهاي توسعه اول و دوم محر نيز شامل مخابرات، راه و برق است كه هدف برنامه

هاي ديگر آن را در سرمايه طبيعي  كه كشور ما به لحاظ پنج سرمايه فوق وضعيت خوبي دارد، اظهار داشت: نمونه شدند. وي با بيان اين مي
شود كه ايران  رمايه مالي كه با سطح درامد محاسبه ميتوان معدن، گياهان دارويي و پوشش گياهي كه يك كشور با سرمايه غني هستيم و س مي

هاي كشور ما خوبند، چرا منابع كشور در حال از بين  وي گفت: جاي سوال دارد كه اگر سرمايه   آورند. را جزو كشورهاي ثروتمند به حساب مي
تن در هكتار در سال است. وي  7/16ست كه رفتن هستند؟ يعني متوسط فرسايش خاك در كشور نزديك سه تا چهار برابر متوسط جهاني ا

درصد از حجم مخازن سدهاي كشور  74شود كه  ميليون مترمكعب در سال است كه به سدها خاك وارد مي 250اظهار داشت: اين عدد حدود 
 100اشاره كرد و افزود: بيش از  برداري غيراصولي از منابع شود. وي همچنين به بهره روند كه معادل سدي اندازه اميركبير مي ساالنه از دست مي

هاي زيرزميني را داشته باشيم. جزي بيان  كنيم كه اين امر باعث شده مشكالت اساسي و افت آب سفره ها آب برداشت مي برابر نفوذ آب در سفره
هاي  شست زمين در دشتها باعث فرون در كشور شناسايي شده كه اين چاه 89هزار حلقه چاه مجاز و غيرمجاز در سال  650داشت: حدود 

اند و فرونشست زمين يعني از دست دادن زندگي. وي گفت: دليل رسيدن به وضعيت فرونشست  مختلف همچون همدان، تهران، قزوين و... شده
مشاركت كاري و تفرق آرا و عدم  هاي زيرزميني عدم اجراي پروژه نبوده است، بلكه عدم وجود برنامه منسجم بين بخشي و وجود موازي سفره

ها، مراتع و آبخيزداري  ها و عدم در نظر گرفتن پتانسيل حوزه است. مديركل دفتر آبخيزداري و آبخوانداري سازمان جنگل ريزي مردم در برنامه
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ها  كها و كم ريزي، ترس مردم از اعالم عدم رضايت است، زيرا اين اعالم را مبني بر قطع برنامه كشور افزود: مشكل اصلي در نظام برنامه
كه پتانسيل حوزه در نظر گرفته نشده است، در  طوري اين مسئول گفت: همواره بارگذاري در يك حوضه بيش از ظرفيت آن بوده، به   دانند. مي

. طلبد حالي كه بارگذاري در يك روستا بايد مناسب احتياجات آن و محدوده آبخيز باشد كه ضرورت و اهميت مديريت جامع محدوده آبخيز را مي
هاي كالن  نگري در ابالغ سياست توان شامل رهنمودهاي مقام معظم رهبري درباره جامع هاي آبخيز را مي وي افزود: مديريت جامع محدوده

نگري  اي آمايش و جامع ريزي منطقه هاي كلي نظام در بخش منابع طبيعي و محيط زيست و تأكيد برنامه ششم بر برنامه محيط زيست، سياست
اي در شمال آفريقا و خاور  ها عنوان كرد. وي همچنين اين مديريت جامع را شامل ضرورت آمايش حوضه مشكالت مردم و دستگاه با توجه به

هاي آبخيز را شامل  هاي اصلي فرآيند مديريت جامع حوضه ريزي ديناميك برشمرد. جزي، گام ريزي بخشي به برنامه نزديك و عبور از برنامه
سازي،  ها و حوضه آبخيز، انتخاب حوضه آبخيز، تدوين برنامه راهبردي حوضه، ظرفيت ريزي در ستاد استان رنامهتشكيل ساختار مناسب ب

وي گفت: اكنون    رساني عنوان كرد. سازي و اطالع سازي، فرهنگ يابي، مستند توانمندسازي و آموزش، اجرا و و همچنين نظارت، پايش، ارزش
هاي آبخيزداري انتخاب شده كه در استان البرز حوزه طالقان مشخص  اي آبخيز مطالعاتي براي اجراي طرحه ميليون هكتار محدوده 4/2حدود 

ها در مطالعات و همچنين بررسي  ها نيازمند مطالعه و همچنين بررسي تضادها و همگرايي شده است. وي ادامه داد: اجراي مناسب اين پروژه
هاي آبخيز يك سند ديناميك است و ايستا  ها است. جزي بيان داشت: مديريت جامع حوضه دستگاه ها براي تعيين برنامه راهبردي نقش دستگاه

    انجامد. ها نيست كه اگر براي سرمايه اجتماعي شناخت درستي ايجاد شود، به محصول مي نيست كه نتيجه آن عقب افتادن از برنامه
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   سومين درياچه بزرگ ايران پشت سد ديپلماسي، تغيير اقليم و سوءمديريت خشك شد
  پايان هامون

اي از فعاالن محيط زيستي و مسئوالن ضد و نقيض بوده است؛ در حالي كه اين روزها عده درباره هامون هميشه خبرها -گروه اجتماعي |همدلي

از خشك شدن اين تاالب داد سخن سر مي دهند، كساني ديگر همچنان اميدوار به زنده شدن اين تاالب هستند. درياچه هامون كه زايشش 
از دل اين درياچه جادويي زاييده تا در آخرالزمان منجي جهان باشد، حاال  -بخشآن منجي رهايي -اي دارد و سوشيانت ريشه در تاريخ اسطوره

خود چنان مادر بزرگ پير و غمگيني رو به موت است و شايد هم تاكنون مرده باشد.در چند سال گذشته خبر كم آب شدن و خشك شدن تاالب 

سويي از اميد وجود داشت تا شايد از حال هميشه كوراينايجاد كرده است، باهايي را بيگاه به صدر اخبار آمده و نگرانيوگاه» هامون«بين المللي 
هاي اين شريان حياتي مهم جنوب شرق ساري و پلماسي سياسي و مذاكره با دولت افغانستان بار ديگرخون رگهايي چون ديطريق راهكاره

تر از ايران است كه بخشي از منابع آب آن با ايران مشترك است، اما جاري شود؛ اما دريغ كه چنين نشد.افغانستان يك كشور كوچك و پر بارش 
هاي زيادي به محيط زيست دو ساخته كه آسيب» هيرمند«اين كشور سدهاي زيادي بر روي بزرگترين رودخانه مشترك خود با ايران يعني 

ل آب از هيرمند به تاالب هامون متوقف و هامون دچار كشور وارد كرده است.اين سد سازي هاي دهه هاي اخير سبب شده تا چرخه طبيعي انتقا
سال اخير گريبان هامون را گرفته و موجب شده تا هامون براي زنده ماندن در برزخ مرگ و  18يك چالش زيست محيطي شود. چالشي كه در 

زيست در نشست كارگروه احياي  ، رئيس سازمان حفاظت محيط»عيسي كالنتري«زندگي دست و پا بزند.مرگ هامون اعالم شددو روز پيش 
تلويحا پايان هامون را اعالم كرد. وي » شودهامون ديگر هامون نمي« تاالب هامون و مقابله با گرد و غبار سيستان و بلوچستان با بيان جمله 

نمي افتد. آيا اين سخن  گفت: مردم بايد قبول كنند كه هامون ديگر آن هامون پر آب سال هاي گذشته نخواهد بود و هيچ وقت اين اتفاق

نيست؟پايان هامون يك جمله ساده نيست. پايان هامون يعني اينكه سومين درياچه بزرگ ايران پس از » پايان هامون«كالنتري به معناي 

يستگاه زمستاندرياچه خزر و اروميه و هفتمين تاالب بين المللي جهان كه نامي به درازاي تاريخ ايران را با خود يدك مي كشد و روزگاري ا
هزار هكتار تبديل شده است!اگر هامون خشك شده باشد بايد پرسيد كساني 570گونه پرنده مهاجر بود امروزه به بياباني به وسعت 186گذراني 

سالي است شان در درازاي تاريخ به اين تاالب مهم گره خورده بايد چه كنند؟ بر اساس گزارشات رسيده موج مهاجرت از سيستان چند كه معيشت

هايي بزرگ از سيستان را متروكه خواهد كرد؟نابودي هامون يعني اينكه ديگر نيزاري نيست كه بي وقفه در جريان است. آيا مرگ هامون بخش
يز از بين مي پستانداران و آبزيان و ... ناي در كار نخواهد بود و به تبع آن ديگر جانداراني نظير كه صيد و دامي وجود داشته باشد، ديگر علوفه

روند. پايان هامون به معناي مهاجرت خيل عظيمي از هامون نشينان به شهرهاي دور و نزديك است. اما هنوز كساني مهاجرت نكرده و مانده 
ماسي كشور مقامات اند، به اين اميد باراني ببارد يا مسئوالن ديپلاند، بسا كه اين مادر اسطوره اي بار ديگر جان بگيرد. آنها به آسمان چشم دوخته

هاست با بحران آب مواجه است. هاي هامون باز كنند.واقعيت اين است، استان سيستان و بلوچستان سالافغاني را مجاب كنند كه راه بر حقابه
ان هواشناسي شود و سازمان هواشناسي نيز خبرهاي خوبي براي ساكنان تشنه اين استان ندارد. گزارش سازمتر ميكم نرخ بارش سال به سال

هاي زيززميني است.سيستان و بلوچستان مقام اول سل در حكايت از سير نزولي باران دارد، و اين به معناي كاهش منابع سطحي آب و سفره
هاي شن بوده است، اما كم آبي و خشكسالي كشوراگر چه استان سيستان و بلوچستان به خاطر شرايط خاص جغرافيايي همواره مستعد طوفان

روزه سيستان دست به دست هم دادند و  120هاي گرد و غبار با بادهاي هاي گرد و غبار جديدي را ايجاد كرده است. كانوند سال اخيركانونچن
رئيس اداره  هاي تنفسي و ريوي از جمله بيماري سل قرار داده است. ديروز مهشيد ناصحي،استان سيستان و بلوچستان را در صدر جدول بيماري

هاي كه بيشترين آمار وزارت بهداشت،استان سيستان و بلوچستان و گلستان را در صدر استان هاي واگيرسل و جذام مركز مديريت بيماري كنترل
ان نه قربانيان سل دارد را اعالم كرد.بن بست ديپلماسيكالنتري در نشست كارگروه احياي تاالب هامون و مقابله با گرد و غبار سيستان و بلوچست

ميليون متر مكعب آب از آن سوي مرز در سيستان نبايد برنامه  820براي تامين افزون بر «ا پايان هامون را اعالم كرد، بلكه با بيان اين كه تنه
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توان سخناني كه رئيس سازمان محيط فايده دانست كه تحقق نيز نخواهد يافت.ميآبي هامون بيتالش ديپلماسي براي حل بي». ريزي كرد

ور بر آن تاكيد دارد، در دو محور اساسي خالصه كرد؛ نخست نا اميدي تيم اجرايي حفاظت از محيط زيست در احياي تاالب هامون و زيست كش
، اقليم شناس و استاد »ناصر كرمي«يگري هشداري كه پيرامون نابودي حيات در اين منطقه از كشور داده است.هامون قرباني تغيير اقليم

در واكنش به سخنان كالنتري مسائل مهمي را بيان داشت كه ابعادي ديگر از اين ابر چالش زيست محيطي را بيش از  نروژ» برگن«دانشگاه 
گفت: تاالب هامون تحت تاثير عوامل مختلف » تابناك«كند.وي در رابطه با چرايي بروز بحران كنوني در تاالب هامون به پيش روشن مي

توان به تغيير اقليم، كشاورزي ناپايدار، افزايش جمعيت، تغيير به رو شده است. اولين مشكل اين منطقه را ميتاريخي و جغرافيايي با بحران آب رو
هاي گذشته با روند صعودي اي و نيز افزايش شديد دما مرتبط دانست كه در سالهاي دورهسبك زندگي و شهري شدن مردم، كاهش بارش

توان تقصير شرايط موجود را بر عهده گروه يا جناح سياسي مشخصي انداخت، سياسي كردن نمي ادامه داشته است.كرمي با اشاره به اينكه
هاي گذشته برنامه جامع و موثري براي مقابله با موضوع را تقليل دادن ماجرا دانست و افزود: با اين حال حقيقت اين است كه در طول سال

رايط جغرافياي منطقه و بحراني بودن آن نسبت به ساير مناطق، مسئوالن كشور بايد بحران وجود نداشته؛ اين در حالي است كه به واسطه ش
كردند.طرحي براي احياي هامون وجود نداردكرمي در مورد طرح احياي تاالب هامون و خيلي پيشتر ضمن درك مشكالت براي حل آن اقدام مي

ندارد و مسئوالن به آن شكل كه براي درياچه اروميه ستاد احيا تشكيل  روند اجرايي آن گفت: طرح احياي مشخصي در مورد تاالب هامون وجود

  هاي زيست محيطي شمال غرب ايران حساس هستند، نسبت به جنوب شرق ايران حساسيتي ندارند..دادند و نسبت به مقابله با بحران
هاي مرزي و الزام افغانستان به كرد: در مورد حقابههاي تاالب هامون و رود هيرمند از سوي افغانستان، تصريح وي در مورد پرداخت حقابه

هاي مرزي براي كشور مالك منابع آب چندان الزام ها و آبهاي رود هيرمند بايد به اين مهم توجه كنيم كه قوانين حقوقي درياپرداخت حقابه
رود دجله و فرات زده است، نگاه كنيد. با اين كه هايي كه تركيه روي دو اجرايي ندارد. همين وضعيت را در غرب كشور شاهد هستيم. به سد

هاي تركيه به چالش كشيده شده و در وضعيت بسيار بحراني قرار گرفته است، اين دو هايي از خوزستان ايران متاثر از سدعراق و سوريه و بخش
هاي ار ندارند.استاد دانشگاه برگن نروژ در مورد گفتههاي آبي تركيه در اختيكشور به اضافه ايران امكان حقوقي چنداني براي مقابله با فعاليت

، گفت: اين سخنان بيشتر ناظر بر مشكالت اقتصادي و سياسي دولت است. »شودهامون ديگر هامون نمي«، در مورد اينكه »عيسي كالنتري«
اي ي و سياسي باشد، شرايط براي شما به گونههاي اقتصادشما وقتي مديريت مجموعه دولتي را داشته باشيد و دولت شما در معرض انواع بحران

پيش خواهد رفت كه حتي در پرداخت حقوق كاركنان خود نيز با مشكل روبه رو خواهيد شد.كرمي ادامه داد: سخنان رئيس سازمان محيط 
وان از اين موضع گيري تقدير تدهد كه شرايط جنوب شرق ايران و تاالب هامون بسيار وخيم است و از سويي نيز ميزيست، از سويي نشان مي

ريختند و با انتشار اخبار در سطح وسيع اي آب را به تاالب ميكرد. چرا كه بر خالف رويكرد گذشته مسئوالن كه با اقدامات پوپوليستي چند هفته

افزود: موضع گيري صادقانه كالنتري  گويند.ويها صادقانه از ناتواني خود براي احياي تاالب سخن ميكردند، حاال آنتاكيد بر احياي تاالب مي
عناي هرچند قابل تقدير است،اما اشتباه است و به اين معنا نيست كه به لحاظ واقعي هيچ راهي براي احياي تاالب باقي نمانده باشد، بلكه به م

ال حاضر وضعيت مالي مناسبي ندارد، هاي كالنتري مثل آن است كه به يك فردي كه در حناتواني مديران كنوني براي احياي تاالب است. گفته
تواني اتومبيل بخري! درست است كه اين فرد در حال حاضر امكان خريد اتومبيل را ندارد، اما در صورت كار كردن، بگوييم شما هيچ وقت نمي

مورد تاالب هامون نيز دقيقاً به پس انداز كردن و جمع آوري سرمايه امكان خريد اتومبيل را به دست خواهد آورد.كرمي ادامه داد: شرايط در 
همين شكل است. با اينكه در حال حاضر دولت به لحاظ اقتصادي و سياسي دچار مشكل است و امكان احياي تاالب را از دست داده است، در 

هايي كه منجر د راهكارصورت رعايت برخي اصول علمي و كارشناسي توان احياي تاالب را به دست خواهد آورد.راهكار احياي تاالبكرمي در مور
به احياي تاالب هامون و نجات منطقه سيستان شود، گفت: به نظر من براي احياي تاالب هامون دو راهكار عملياتي و جدي وجود دارد كه 

قوي و مذاكرات  تواند با يك ديپلماسيها را در دستور كار خود قرار دهند. كار اول خريد آب از افغانستان است. ايران ميمسئوالن بايد آن
هاي قانوني از افغانستان آب خريداري كند.كرمي در مورد راهكار دوم نيز گفت: با اين كه من به عنوان يك فعال منسجم حتي بيشتر از حقابه

بينيم كه بين محيط زيست نبايد از بحث شيرين سازي آب دريا و انتقال آب حمايت كنم، به عنوان راهكار دوم و در مورد منطقه سيستان بايد ب
سازي آب درياي عمان و انتقال آن به منطقه سيستان و نابودي حيات در اين منطقه كدام هزينه بيشتري دارد؟ مسئوالن ايراني بايد شيرين

  هاي احياي تاالب هامون يكي را انتخاب كنند.حساب كنند و بين نابودي حيات در منطقه سيستان و هزينه
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  جهان اقتصاد  -  1397 مهر 28                                                  

  
  با نشست زمين، ذخيره استراتژيك آب شيرين را از دست مي دهيم

ميليمتر را  4فعال محيط زيست گفت: در حالي كه اتحاديه اروپا فرونشست زمين به اندازه  -گروه امورزيربنايي     فعال محيط زيست تاكيد كرد: 
سانتيمتر فرونشست زمين داشتيم و آب هم از آب تكان نخورد و هيچ صدايي از جايي بلند  54در دشت فسا  2015بحراني مي داند ما در سال 

هزار ميليارد  33حدود  1375در نهمين كنگره سراسري حزب اراده ملت ايران گفت: ما در سال » محمد درويش«به گزارش خبرگزاري ها،      نشد.
يم مترمكعب آب در درياچه اروميه داشتيم.در آن زمان در دانشگاه تبريز همايشي برگزار شد و موضوع اين همايش اين بود كه ما چگونه مي توان

و بسياري از  از شر درياچه اروميه خالص شويم.در واقع يكي از بزرگترين تهديدها اين بود كه چرا حجم درياچه اروميه مرتب افزايش مي يابد
سد احداث كنيم و اجازه  105هاي منتهي به اروميه  وي اضافه كرد: پيشنهاد شد ما بر روي همه رودخانه   اراضي و تاسيسات را نابود مي كند.

قدر فعاالن هزار فرصت شغلي جديد بيافريند.هر چ 200تواند  ندهيم حتي يك قطره آب وارد درياچه اروميه شود و حتي گفته شد كه اين كار مي
اين فعال محيط زيست گفت: امروز ما    تواند به ضرر اقتصاد پايدار كشور تبديل شود كسي گوش نكرد. محيط زيست فرياد زدند كه اين كار مي

كه موج رو شديم به طوري  هزار كيلومترمربعي را از دست داده ايم و در تمام ساحل شرقي درياچه اروميه با يك بحران جدي رو به 5يك عرصه 
آموزان استراليا  هاي درسي دانش وي اظهار داشت: آيا بحران درياچه اروميه كه در كتاب   بزرگ مهاجرت و بيماري منطقه را فرا گرفته است.

  ذاشتيم.شود يك استثنا بوده و آيا در جاهاي ديگر به بهانه اشتغال و توسعه و رشد اقتصادي و مهار تورم مالحظات زيستي را كنار نگ تدريس مي
درويش با اشاره به مشكالت پديد آمده از بي توجهي به محيط زيست در خوزستان گفت: استاني كه بزرگترين توليدكننده كشاورزي كشور است  

ضر درصد آبهاي سطحي كشور را دارد چرا بايد كسي حا 33و بيشترين ميزان سرمايه گذاري نفت و گاز در آن انجام شده و منطقه آزاد اروند و 
  گويند اقتصاد مهمتر از محيط زيست است آزمايشگاه خوزستان را ببينند كه چه باليي سر ما آورده است. نباشد در آن زندگي كند. آنهايي كه مي

زايش هزار سكونتگاه روستايي ما در نيم قرن گذشته خالي شود و حاشيه نشيني شهرها اف 30اين فعال محيط زيست ادامه داد: چرا بايد بيش از  
درويش اضافه كرد: هيچ كشوري در دنيا نمي تواند ادعا كند كه بيشتر از آن چيزي كه ما در ايران از هر متر مربعمان انرژي خورشيدي    يابد.

كيلومتر  800يو. ان.دي. پي. گزارش داد اگر عرصه اي به طول و عرض  2006دريافت مي كنيم مي تواند انرژي خورشيدي دريافت كند سال 
وي افزود: در آن مقطع حداكثر راندمان    تواند نياز به انرژي مردم جهان را براي يك سال تامين كند. هز به سلول هاي فتوولتانيك شود ميمج

كيلومتر را به  350درصد است يعني ما اگر منطقه اي به طول و عرض كمتر از  35درصد بود امروز اين رقم حداقل  14سلول هاي فتوولتانيك 
توانيم  اين فعال محيط زيست يادآور شد: ما كه مي   لول ها مجهز كنيم مي توانيم نياز مردم جهان را به انرژي براي يك سال تامين كنيم.اين س

رحمانه كيك زرد بسازيم چرا نتوانستيم سلول هاي فتوولتانيك به اندازه كافي توليد كنيم و چرا به سمت توسعه اي رفتيم  هاي بي با اين تحريم
اين فعال محيط زيست با بيان اينكه بدترين اتفاق در    كه به شدت آب محور است و وابستگي معيشتي را به منابع آب و خاك افزايش داده ايم.

توانيم آن را دوباره احيا كنيم ولي اگر زمين نشست  محيط زيست فرونشست زمين است گفت: اگر يك جنگل بسوزد و يا تاالب خشك شود مي
وي خاطرنشان كرد: اتحاديه    به هيچ عنوان امكان برگشت شرايط وجود ندارد و ذخيره استراتژيك آب شيرين را از دست مي دهيم. كرد ديگر

اعالم كرد ميزان نشست زمين در  2010كند سازمان زمين شناسي ما در سال  ميليمتر نشست زمين در سال را شرايط بحراني اعالم مي 4اروپا 
سانتيمتر در سال  54دوباره آن ركورد را شكستيم و در دشت فسا و جهرم اين رقم به  2015سانتي متر رسيده است و سال  36جنوب تهران به 

وي با بيان اينكه نتوانستيم    افزايش يافت و آب از آب تكان نخورد هيچ صدايي از هيچ جايي بلند نشد چه تهديدي از اين باالتر مي تواند باشد.
ه هاي محيط زيستي مان را به شكلي جذاب و ملموس به سطح حاكمان و دولتمردان قدرت ساالر منتقل كنيم افزود: براي آموزه ها و دغدغ

درويش اظهار داشت: كشوري كه در    زيست بها بدهيم يعني جلوي اشتغال و توسعه را گرفته ايم.  كنيم اگر به محيط همين است كه هنوز فكر مي
ه نيمكره شمالي قرار گرفته نبايد شعارش خودكفايي در كشاورزي باشد اين يك خطاي بزرگ و راهبردي است ما درج 40تا  35محدوده عرض 
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نبايد به سمت افزايش وابستگي معيشتي به منابع آب و خاك حركت كنيم بلكه بايد شعارمان تامين امنيت غذايي باشد و آن را از طريق پول 
كنيم  درصد غذا را در داخل تامين مي 91درصد غذايشان را از داخل تامين مي كنند و ما طبق آمار  23ي ها وي خاطرنشان كرد: ژاپن   تامين كنيم.

ميليارد دالر واردات دارند  600و به همين دليل هميشه از كابوسي به نام قحطي ترسيده ايم اما ژاپني ها هرگز از اين كابوس نترسيدند چون اگر 
توانيم همچنان  درويش گفت: برگ برنده ما محيط زيست است ما مي   دارند و هر چه بخواهند را مي توانند بخرند.ميليارد دالر هم صادرات  650

كشور نخست منطقه و كشور هفتم قدرتمند جهان باشيم به شرط اينكه بر اساس واقعيت هاي بوم شناختي كشور و فارغ از مصلحت هاي 
    را طراحي كنيم. ايدئولوژيك، مذهبي و گروهي طرح هاي توسعه
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  جهان اقتصاد  - 1397مهر  28                                        

  
  برترين گياهان است آب هندوانه جزو كم

نسبت به آن برترين گياهان است و هيچ گياهي  آب كردواني با اشاره به اينكه هندوانه جزء كم    خالف جريان حاكم» كردواني«اظهارنظر پروفسور  
پروفسور      كنند. بر قلمداد مي گويند خودكفايي گندم ننگ است و گندم را گياه آب زيست مي بري كمتري ندارد، گفت: برخي از طرفداران محيط آب

اي  م آبياري قطرهتوان به سيست اي براي باغ است و باغات قديمي را نمي وگو با ايسنا، اظهار كرد: سيستم آبياري قطره پرويز كردواني در گفت
كند و بر اين اساس باغ  اي فقط سطح خاك را آبياري مي تر از سطح خاك است و آبياري قطره تجهيز كرد چراكه ريشه درختان چندين متر پايين

از ديگر معايب وي ادامه داد: آبياري باراني نيز جوابگو نيست و براي مناطقي كه وزش باد در آن كم باشد پاسخگو نيست و    خشك خواهد شد.
درصدي آب اشاره كرد كه به همين منظور براي كاهش تبخير آب در آبياري بايستي پاي گياه را  60تا  50توان به تبخير  اين سيستم آبياري مي

هاي  ش سطح آبكنند كه آبياري غرقابي به افزاي اين استاد دانشگاه عنوان كرد: گاهي برخي از اساتيد عنوان مي   كلش بزنند تا تبخير نشود.
متري آب را در  100تواند كمبود و كاهش  كند كه در پاسخ به اين افراد بايد گفت كه آبياري غرقابي و نفوذ آب به زمين نمي زيرزميني كمك مي

غرقابي به زمين وسيله چاه از زمين استخراج كرده و توسط آبياري  هاي زيرزميني جبران كند و اين چه كاري است با هزينه زياد آب را به سفره
شده را در اختيار كشاورزان قرار دهد تا  وي ابراز كرد: وزارت جهاد كشاورزي بايد كود و بذر اصالح   هاي زيرزميني استفاده كرد! براي تغذيه سفره

ست و هيچ گياهي نسبت به آن برترين گياهان ا آب كردواني با اشاره به اينكه هندوانه جزو كم   استفاده آب كشاورزان تا حدودي كاهش پيدا كند.
اصطالح كشت پالستيكي انجام دهند و  كاري و كف شيار را پالستيك كرده و به بري كمتري ندارد، ادامه داد: براي كشت خربزه نيز بايد رديف آب

تي از قبيل هندوانه، انگور و وي تصريح كرد: محصوال   يابد. رود به همين دليل مصرف آب كاهش مي كنند و آب فرو مي ريشه خربزه را سوراخ مي
برترين گياهان و اين در حالي است  آب بر هستند، خاطرنشان كرد: گندم نيز جزء كم آب شوند جزء محصوالت كم صورت ديم كشت مي بادام كه به

ن استاد دانشگاه در پايان تأكيد اي   كنند. بر قلمداد مي گويند خودكفايي گندم ننگ است و گندم را گياه آب زيست مي كه برخي از طرفداران محيط
 10كرد: بايد به كشاورزان آگاهي داده شود كه براي كشت گندم نبايد زمين را شخم كنند و فقط بايد زمين ديسك زده شود چراكه گندم تنها 

    متر ريشه دارد. سانتي
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   اند هاي فصلي به آبخيزداري و آبخوانداري روي آورده يافته جهان براي مقابله با خسارات سيالب كشورهاي توسعه
  ها آبخيزداري كليد حل مشكالت سيالب

يص اعتبار، به كندي در حال ريزان به تخص دليل عدم توجه برنامه شود، به ها و كاهش خسارات مي هاي آبخيزداري كه منجر به مهار سيالب طرح 

گذارد،  افتد و خسارات مالي و بعضاً جاني زيادي بر جاي مي هاي ويرانگر در كشور كه هر از گاهي اتفاق مي پيشرفت است. وقوع سيل و سيالب

ها به توسعه  وگيري از سيالبكند. بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا براي جل توجه به بحث آبخيزداري را براي كنترل اين حادثه برجسته مي

اند. با اين وجود در كشور ما بودجه  ها و احداث بندهاي بتني و خاكي روي آورده عمليات آبخيزداري از جمله كاشت پوشش گياهي، احياي جنگل

خساراتي كه به وجود هاي كشور و  اين بخش طي ساليان متمادي در كشور بسيار اندك بوده است. وقوع سيل طي هفته گذشته در برخي استان

قانون برنامه پنجم توسعه،  148آورد، بار ديگر اهميت آبخيزداري و متأسفانه عدم توجه الزم به اين حوزه را بيش از پيش نمايان كرد. طبق ماده 

دولت مكلف بود ساالنه  هاي آبخيزداري در سطح هشت ميليون هكتار را اجرايي كند. به عبارت ديگر، دولت مكلف شده بود تا پايان برنامه طرح

هزار ميليارد تومان بود، اما اين امر  19هزار هكتار طرح آبخيزداري در سطح كشور اجرايي كند كه نيازمند اعتباري برابر با  600يك ميليون و

بخيزداري در برنامه پنجم هاي آ درصد طرح 45   طور كامل اجرايي نشد. بيني شده به دليل عدم تأمين اعتبارات كافي به محقق نشد و طرح پيش

كه  درباره اين ها، مراتع و آبخيزداري كشور، هوشنگ جزي، مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل در همين زمينه   عملياتي شد

ت ميليون هكتار اجرايي هاي آبخيزداري را در سطح هش قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده بود تا پايان برنامه طرح 148براساس ماده 

طور كامل اجرايي نشد. وي دليل اين امر را تأمين نشدن منابع مالي  طور كامل اجرايي شده، اظهارداشت: اين عمليات به كند، آيا اين برنامه به

هاي  ليون هكتار طرحبرنامه ششم توسعه اجراي هشت مي كه در درصد طرح اجرا نشد. جزي با بيان اين 45تا  40الزم عنوان كرد و افزود: 

طور كامل اجرا نخواهد شد. وي گفت: براي اجراي  بيني شده است، اضافه كرد: اگر منابع مالي الزم تأمين نشود، اين طرح هم به آبخيزداري پيش

ها،  اك سازمان جنگلايم. مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خ بيني كرده هزارتومان منابع پيش 800تا  700هر هكتار عمليات آبخيزداري حدود 

هاي اخير، افزود: اجراي عمليات آبخيزداري در برخي مناطق به كاهش  مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به وقوع سيل در كشور طي هفته

كه عمليات هاي خوبي صورت گرفته، اما در مناطقي  ها در اين زمينه كمك زيادي كرده است؛ به عنوان مثال در تنكابن و رامسر كنترل خسارت

ايم تا طي يك هفته، تمام ابعاد مناطق  تري بوديم. جزي اضافه كرد: گروهي را مأمور كرده هاي بيش آبخيزداري انجام نشده بود، شاهد وقوع سيل

اي تحت عنوان  هها شناسنام كه ما در استان جا تهيه كنند و ارائه دهند. وي با بيان اين زده را بررسي و گزارش كاملي از وقوع سيل در آن سيل

گيرد.  هايي كه به لحاظ منابع طبيعي وارد شده، مورد بررسي قرار مي كنيم، گفت: در اين طرح، تعداد وقوع سيل و خسارت شناسنامه سيل تهيه مي

يل در دو منطقه كنيم. جزي با اشاره به وقوع س ها نگهداري مي آوري و به صورت بانك اطالعات سيل در سازمان جنگل ما اين اطالعات را جمع

نفر شد، اما در كندر كه هم شدت بارش  9كندر و سيجان در استان البرز طي سال گذشته، افزود: وقوع اين سيل در سيجان منجر به فوت حدود 

   داريم.تر بود هم مدت آن، چون عمليات آبخيزداري انجام شده بود، سيل كنترل شد. در مناطق ديگر نيز موارد مشابه  نسبت به سيجان بيش

ايم  كه بايد منابع مالي براي انجام عمليات آبخيزداري تأمين شود، گفت: ما مطالعات طرح را انجام داده وي با بيان اين    عدم اختصاص منابع مالي

و آماده اجرا انجام  ميليون هكتار مطالعه تفصيلي اجرايي 26ايم و  ميليون هكتار اجراي عمليات آبخيزداري در كشور داشته 11و تاكنون حدود 

ميليون هكتار است كه پنج ميليون هكتار آن با برنامه پنجم و اعتباراتي كه دادند در دست اجراست و تمام  15ايم. اختالف آن چيزي حدود  داده

آبخيزداري اختصاص كه منابع الزم به بحث  ميليون هكتار نيز دست نخورده باقي مانده است. جزي ادامه داد: به دليل اين 9نشده و حدود 

ويژه در جاهايي كه حساسيت وجود  يابد، نتوانستيم مطالعاتمان را اجرا كنيم. الزم است منابع الزم براي اجراي اين طرح اختصاص يابد، به نمي

جمعيت زيادي را  هاي شمالي، تهران و البرز؛ چرا كه بحث مسكوني و شهري نيز مطرح است و افتد، مانند استان دارد و سيل زيادي اتفاق مي

 50تا  45اكنون سيل بيش از حدود  دارد. در آذربايجان شاهد وقوع سيل هستيم و در خراسان شمالي هفته گذشته سيل اتفاق افتاد. وي افزود: هم
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است، اما در توان گفت پراكنش سيل در تمام كشور  درصد شهرهاي كشورمان را دربر گرفته و احتمال خطر وقوع آن وجود دارد؛ بنابراين مي

ميليارد تومان از صندوق  700اختصاص    بحث آبخيزداري شود. اي به برخي نقاط مانند شمال هر سال شاهد وقوع سيل هستيم و بايد توجه ويژه

ع مالي الزم كه با توجه به اهميت بحث آبخيزداري چرا توجه به آن چندان جدي نيست، تصريح كرد: متأسفانه مناب جزي درباره اين   توسعه ملي

هاي مردمي، استانداران، نمايندگان مجلس و دفتر رهبري باعث شد از محل صندوق  براي آبخيزداري اختصاص نيافته، ولي امسال درخواست

در هاي گذشته  هاي مربوطه را در دست اجرا هم داريم، اما در سال ميليارد تومان اعتبار به آبخيزداري اختصاص يابد كه طرح 700توسعه ملي 

ها، مراتع و آبخيزداري  ها، به آبخيزداري و تأمين منابع آن توجه نشده بود. مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ريزي برنامه

اين ميليارد تومان منابع اختصاص يافته از صندوق توسعه ملي مربوط به اجراي طرح در سال جاري است، گفت: با  700كه  كشور با اشاره به اين

كه براساس  جزي درباره اين   ها سايه قيمت ارز بر طرح   دهيم. طور موثر تحت پوشش قرار مي هزار هكتار را به 700تا  600رقم ما چيزي حدود 

د، اما هزار هكتار طرح آبخيزداري در سطح كشور اجرايي كن 600ميليون و قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده بود ساالنه يك 148ماده 

شد، البته آن زمان كه براي برنامه  با اين شرايط، حدود يك ميليون هكتار از برنامه عقب است، افزود: درست است، بايد منابع الزم تأمين مي

ن هر هكتار شد، اما اال هزارتومان تمام نمي 800تا  700ها انجام شده، ارز به قيمت امروز نبود و هر هكتار آبخيزداري نيز  بيني پنجم اين پيش

هاي  برخي كارشناسان معتقدند آبخيزداري كليد حل مشكالت سيالب   مديريت ناهماهنگ منابع آبي   آبخيزداري به اين ميزان هزينه نياز دارد.

ن، اجراي كند. در قانو اندازي مي هاي آبخيزداري، وزارت نيرو است كه در اين زمينه سنگ كشور است و يكي از داليل به ثمر نرسيدن طرح

ها، مراتع و آبخيزداري ذيل وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است؛ اما به گفته كارشناسان، اگر اين  عمليات آبخيزداري به سازمان جنگل

تواند  يشود و اين وزارتخانه نم ها مي كه آبخيزداري باعث كاهش دبي رودخانه سازمان بخواهد آبخيزداري كند، مسئوالن وزارت نيرو به بهانه اين

كند. در همين زمينه امين محمودي، كارشناس  هاي آبخيزداري جلوگيري مي شده را پشت سدها ذخيره كند، از اجراي طرح بيني مقدار پيش

هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي موظف به  زيست، گفت: وزارت جهاد كشاورزي طبق قانون برنامه ششم توسعه و پروژه كشاورزي و محيط

هزار  650طوري كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين وزارتخانه را در حوزه آبخيز سدها و ساير مناطق، به اجراي  بخيزداري است، بهاجراي آ

اندازي كرده، چون معتقد است  هكتار عمليات آبخيزداري مكلف كرده است. با اين حال هميشه وزارت نيرو در اجراي عمليات آبخيزداري سنگ

ها را پشت سدها ذخيره كنند.  شده آب بيني توانند مقدار پيش ها نمي شود و آن ها مي ت آبخيزداري باعث كاهش دبي رودخانهاجراي عمليا

هاي  هاي كالن مديريت منابع آبي به وزارت نيرو اختصاص دارد، اما اين وزارتخانه در قبال سيالب محمودي اضافه كرد: از طرف ديگر بودجه

ها هميشه ساكت مانده و معلوم نيست كه با احداث سدهاي متعدد كه وظيفه جلوگيري از سيالب را داشته، چرا  ي از آنسهمگين و خسارات ناش

ها و آب گرفتگي معابر شهري و  وي با اشاره به وقوع سيالب   چه عواملي خسارت سيل شمال را تشديد كرد؟   نتوانسته اين امر را كنترل كند.

ها خسارات جاني و مالي بسياري را در پي  گيالن، مازندران، گلستان و خراسان شمالي اظهار داشت: متأسفانه اين سيالبهاي  در استان روستايي

اند و چندين شهروند اين مناطق  ها، تأسيسات زيربنايي شهرها و روستاها آسيب زيادي ديده ها، دامداري طوري كه منازل مسكوني، باغ داشت، به

ها تذكرات الزم را داده بود، ولي  زده، مديريت بحران استان تر نقاط سيل ست دادند. وي افزود: اين در حالي است كه در بيشنيز جان خود را از د

ها جهت ساخت ويالها و  ها، كاهش پوشش گياهي، نابودي جنگل به داليلي از جمله عدم توسعه بندهاي بتني و خاكي، اليروبي نشدن رودخانه

تري به دنبال دارد. اين كارشناس  ها افزايش يافته و خسارات بيش تغيير كاربري اراضي كشاورزي هر ساله ميزان سيالبقاچاق چوب و همچنين 

هاي فصلي به اجراي  تر كشورهاي توسعه يافته جهان براي مقابله با خسارات سهمگين سيالب كه بيش كشاورزي و محيط زيست با بيان اين

اند، تصريح كرد: مسئوالن وزارت آب و كشاورزي كشورهاي آمريكا، روسيه، انگليس، آلمان، هند،  روي آورده عمليات آبخيزداري و آبخوانداري

دهند تا عالوه بر جلوگيري  هاي كالني را به آبخيزداري اختصاص مي هاي مربوط بودجه چين و ديگر كشورهاي شرق آسيا با همكاري ساير ارگان

محمودي گفت: با اجراي عمليات آبخيزداري    شود؟ آبخيزداري چگونه مانع سيل مي   ميني خود را تقويت كنند.ها بتوانند منابع آب زيرز از سيالب

ها،  گير، توسعه كاشت پوشش گياهي، احياي جنگل ها و احداث سيل ها، انحراف مسير رودخانه ها و رودخانه و آبخوانداري و با پلكاني كردن مسيل

هاي جاري  آب توانيم شرايطي را ايجاد كنيم كه و در نهايت حمايت از توسعه كشاورزي و چراي دام در مراتع مياحداث بندهاي بتني و خاكي 

هاي زيرزميني، مقدار آب جاري به طرز قابل توجهي كاهش يابد. اين  شدن سفره ناشي از بارندگي به دل خاك نفوذ كرده و عالوه بر سيراب

 97بسيار كم بود؛ هر چند در سال  96داد: ولي با اين حال بودجه اختصاص يافته به آبخيزداري تا سال  كارشناس كشاورزي و محيط زيست ادامه

وزارت    تري نياز دارد. ميليون دالري به اين بخش اختصاص داد، ولي همچنان اين بخش به كمك مالي بيش 200اي  صندوق توسعه ملي بودجه
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هاي آبخيزداري در كشور گفت: با  با تأكيد بر لزوم توسعه طرح يثاق هدايتي، كارشناس كشاورزي، نيزم   ها پاسخگو باشد نيرو در قبال خسارت

هاي جهاني  ها در كشور بايد چند اقدام در كشور صورت گيرد. وي ادامه داد: با ترويج ادبيات آبخيزداري و مدل هدف مديريت منابع آبي و سيالب

ربط به خوبي توضيح داده شود تا شاهد افزايش بودجه مصوب و تخصيص يافته آبخيزداري  سئولين ذيآن در كشور، بايد اهميت اين امر به م

وزارت نيرو بايد در قبال خسارات مربوط به سيالب پاسخگو باشد. اين كارشناس كشاورزي گفت: بايد مديريت منابع آبي در  كه باشيم؛ ضمن اين

كه اجراي عمليات آبخيزداري جزو وظايف وزارت نيرو قرار بگيرد. وي ترويج ادبيات  يا اين بخش كشاورزي به وزارت جهادكشاورزي سپرده شود

ها، كشت ديم و حمايت از چراي دام در مراتع را از ديگر اقدامات ضروري براي مديريت منابع آبي و  كاشت پوشش گياهي، حفاظت از جنگل

    ها در كشور عنوان كرد. سيالب
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  روزنامه ايران  - 1397مهر  30                                        

   از تنش آبي در يزد» ايران«گزارش تحقيقي و مشاهدات ميداني خبرنگار 
  ريزد دشت در خود فرومي

اي هيزم نيم سوخته در تنور مطبخ، تنها يادگاري است كه  وي طاقچه و تكهيك لنگه دمپايي نارنجي آويخته به ديرك، چند مشت آلوي خشك ت

اي را باالي رف  كشم؛ قشنگ معلوم است دست زني شامپوي نيمه زنم و به چند خانه سرك مي اند. گشتي در روستا مي اهالي خانه جا گذاشته

گردم؛ آنتن  ها و يادگارها مي ت نيست كه بار كرده. دنبال نشانهاي مثل من بداند خانه صاحب دارد و خيلي وق گذاشته تا ميهمان ناخوانده

است؛ ييالق » شيركوه«تلويزيوني روي بام، دلوي كوچك آويخته از ديوار حياط و... چه خنكاي دلچسبي دارد هالل بلند سقف هر اتاق. رو به رو 

هاي  ي جنگي بزرگ روي هم افتاده. هيزمستاني بزرگ از كندهها هاي قطوري كه مثل كشته خوش آب و هواي يزد و پشت سر باغي وسيع با تنه

اند تا كي بشود بار كرد و برد. روستا تابلو ندارد و راننده  اند و آجر ديواري را وسط كوچه ريخته تيرهاي چراغ برق را كنده  ساله. سيم 80ساله و  60

گويم نام، دردي  جاده بگرديم شايد كسي پيدا شد اسم روستا را بپرسيم. ميگويند برويم سر  دانند. مي اي هم نامش را نمي و كارشناس آب منطقه

بينم اما پيش از  افتيم، يكسره باغ خشك و نيمه خشك است كه مي نام و نشان بماند. از تفت كه به سمت ابركوه راه مي كند بگذاريد بي دوا نمي

شويم؛ دشت از دور ميان  ديگر چيزي از حيات ندارد. از كنارگذر تفت رد ميرسيم كه  نام و نشان مي آنكه از شيركوه بگذريم، به روستاي بي

اي  بينم و گاهي باغ بزرگ و رها شده هاي خشك انار را مي شويم سرشاخه دهد اما نزديك كه مي هاي خضرآباد و شيركوه سرسبز نشان مي كوه

ها مثل كسي كه آستين  اي سبز دارند و بقيه شاخه ها بوته ي از درختكه ميان سبزي دور و بر به تيرهاي ايستاده كنار نجاري شبيه است. بعض

هيچ برگ و باري  درپي را بي بينم كه انگار چند زمستان پي هاي بيشتري مي رويم باغ كوتاه پوشيده باشد، سفيد و براق بيرون زده. هرچه پيش مي

هاي رها شده و روستاهاي تهي از  باغ شود؛ خانه م به مخروبه و ويرانه شبيه ميبرسيم، روستاهاي ييالقات آرام آرا» عقاب«اند. تا به كوه  گذرانده

تا «اينجا رودخانه فصلي بزرگي داشت به نام «گويد:  كند، مي ام مي زندگي و خالي از رفت و آمد. مهندس بهروز دهقان كه در اين سفر همراهي

كوبم و از  در چوبي باغ بزرگ اناري را مي» اسالميه«در روستاي بزرگ » ه.كه تا مهر آب داشت و حاال چند مهر است كه يكسر خشكيد» مهر

خواهد برويد داخل! باغ تنها يك انار ترك خورده كوچك روي پرچين دارد و  گويد باغ خشكيده اجازه نمي خواهم. راننده مي باغبان اجازه ورود مي

دهد كه محل تالقي سه رشته قنات است:  شد. دهقان قنات روستا را نشانم ميشود داخل  اجازه مي هاست كه بي بس. دور و بر پر از همين باغ

گويند و اين يكي هم كه باز خشكيده تاج آباد است.  هم مي  ها نارخيلي اين روشن آباد است، اين يكي كه خشكيده نارخيري است كه محلي«

دهد زماني چه حجم بزرگي از آب در روستا روان بوده  ر درختان نشان مينهر بزرگ پاي قنات و تنه قطو» بينيد جاني ندارد. روشن آباد هم كه مي

كنم تا الاقل  گو پيدا نمي و گردم كسي را براي گفت ها مي كشيده تا يزد. هرچه در كوچه رفته و در نهايت راهش را مي و از آنجا به تفت مي

سازند، گاهي دو سه پله  روم؛ بخشي از قنات كه براي دسترسي به آب مي مي قناتي پايين» پاكنه«ها برايم بگويد. از  اي شيرين از آن سال خاطره

رسيم يكسره چوب  شويم ديگر به هرباغي كه مي گردم. از اسالميه كه خارج مي بينم و برمي پله. اما آب كجا بود؟ مشتي زباله مي 20و گاهي 

رسيم كه مخروبه شده و پدر و پسري  ويم و به عمارت بزرگ و زيبايي ميش رد مي» ندوشن«زارهاي وسيعي به نام باغ. از كنار  خشك است؛ هيزم

رسيم. راننده زير پاي كارخانه گچ، جايي را  گذريم و به ميانكوه مي كنند. از پيشكوه مي اش زباله جمع مي ال به الي درختان كهنسال خشكيده

توان ديد. زمين  ز پشتكوه به بعد، تغيير اقليم را در چشم به هم زدني ميا» اينجا چشمه آبگرم خوبي بود كه خشكيد.«گويد:  دهد و مي نشانم مي

نه »... بيگي چاه«، »مرتاضيه«كنند؛  ها به هيچ كجا اشاره نمي هاي پراكنده طاق و گز و قيچ. تابلو تا افق مسطح و شيبدار و سربي است با بوته

شود فهميد. خط افق پيدا  رويم. اينجا معناي سراب را بهتر مي اقيانوس پيش مياي از هيچ چيز ديگر. انگار در كف  روستايي پيداست نه نشانه

دارد و انگار در انتهاي آن همه سراشيبي صاف و يكدست، مثل  نيست و مرز آسمان و زمين گم شده. نزديك ابركوه زمين آرام آرام قوس برمي

فروچاله دارد كه سه تاي آن را در  31شود. ابركوه  س زمين بلندتر ميها بيشتر و قو شويم چين تر مي فرشي چين خورده باشد. هرچه نزديك

گويند زمستان  ها مي روند و خيلي هاي زيرزميني پيش مي ها كه تا سطح آب هايي در كناره متر است با شكاف 13ترينش  بينم. عميق مي» هروك«
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ها به سمت  ها باغ بزرگ زردآلوست و كنار ديواره ديگرش جاده. شكاف ودالزند. درست كنار ديواره يكي از گ اند كه از آنها بخار بيرون مي ديده

اند. ياسر  خوردگي زمين است و رفويش كرده انداز افتاد. گفتند شق آمديم، ماشين چندبار توي دست آسفالت درحال پيشروي است. در راه كه مي

سال 16هكتار باغ زردآلو داريم. 6«گويند بادمجان ابركوه حرف ندارد:  معيني مشغول بيل زدن در باغ است. او بادمجان زيادي هم كاشته. مي

تر  ديپلم عمران دارد اما باغداري برايش به صرفه ياسر فوق» پيش كه اين باغ را كاشتيم، فروچاله بود، البته كمي دهان باز كرده و گودتر شده.

برداري از منابع آب ابركوه  هندس مهدي حيدري كارشناس حفاظت و بهرهم» شود خورد. بله مي«گويد:  پرسم آب چاه شيرين است؟ مي است. مي

تومن. كاش سودش را كشاورز 300كاريم كيلويي  با اين آب شيرين كه از آب شرب شهري خود ابركوه هم گواراتر است، بادمجان مي«گويد:  مي

كودك خردسال ياسر درباغ مشغول بازي است. » ايم. لوله كشيدهكيلومتر  60ايم و برد. آن وقت براي خود ابركوه در بصيرون فارس چاه زده مي

چرا... چند «گويد:  ترسي باغت يكباره دهان باز كند و فرو برود؟ مي ها بيفتد؟ اصالً نمي ترسي خداي ناكرده بچه توي يكي از شكاف گويم نمي مي

اقليد را بگو كه درست  –آهن مهريز  اين كه باغ است، راه«ويد: گ حيدري مي» وقت پيش نزديك بود بچه توي گودال بيفتد، با بدبختي گرفتمش!

رود، سنگ سفره  هاي زيرزميني پايين مي اند. وقتي سطح آب ها دو پديده متفاوت از يك جنس خوردگي ها و شق فروچاله» هاست! كنار فروچاله

رود. اما در  شود و سفره براي هميشه از بين مي وار ميهاي فوقاني روي آن آ ريزد و اليه مثل اسفنجي كه آب از دست داده باشد، فرومي

ها مثل هندوانه قاچ خورده، در يك جهت پيش  شكنند. در اين وضعيت ترك سفالي مي  شوند و مثل كوزه هاي رسي خشك مي خوردگي، اليه شق

هاي  يس اداره منابع آب ابركوه وضعيت دشتمتر عمق دارند. مهندس محمدعلي شرافت رئ300ها گاه تا  خوردگي، شكاف روند. در پديده شق مي

اردكان، بهادران  –محدوده در استان محدوده ممنوعه بحراني هستند؛ شهرياري شهرستان خاتم، يزد  4«كند:  استان يزد را اين طور توصيف مي

رود. البته منطقه تا منطقه  تر هم پايين ميم سانتي60يزد تحليل رفته و ساالنه حدود  –هاي زيرزميني ما و دشت اردكان  درصد سفره70و ابركوه. 

اند. از قديم اينجا  اند اما به آب نرسيده متر چاه زده 300اش هنوز پرآب است و يك جا هم  متري 40هم فرق دارد. جايي داريم كه چاه دستي 

اما با كم شدن آب بيشتر به سمت باغداري جات.  كشاورزي رونق داشته و معاش مردم وابسته به كشاورزي بوده. از گندم و جو گرفته تا صيفي

هاي هروك، زمين دوباره قوس  ها و فروچاله تر از باغ يك كيلومتر آن طرف»اند؛ در ارتفاعات و همسايگي فارس، زردآلو و سمت كوير پسته. رفته

هاي قرمزخوش رنگ و رها  باغ  پسته و خانههاي  كند؛ باغ رحم، خودنمايي مي دارد و آن سوي قوس به يكباره خشكسالي برهنه و بي بزرگي برمي

ميليون 70كدام نم پس نداده. هزينه حفر هرچاه الاقل   بينم كه هربار به اميد آب حفر شده و هيچ ها سه چاه كنار هم مي شده. در يكي از باغ

مالند. وگرنه سه چاه به  گشته شيره مياندازند و به اسم كاشف آب سر كشاورز بخت بر اي هم رمي و اسطرالب مي تومان است و اين وسط عده

كيلومتري آباده 20هاي زردآلو را در رانيم تا باغ مي» صادق آباد«و » فراغه«گرديم و به سمت ارتفاعات  فاصله چند متر چه معنايي دارد؟ برمي

آباد بد نيست اگرچه عليرضا كه قبالً خودش  متر فرو رفته. اوضاع صادق 15گويند فروچاله ديگري توي گردنه دهان باز كرده و  فارس ببينيم. مي

چاه  4بريم كه منبع آفت نشود. منبع تأمين آب قبالً قنات بود ولي  گذاريم درخت خشك بماند، سريع مي ما نمي«گويد:  دهيار روستا بوده مي

با » ه بتوانيم همين مقدار آب را حفظ كنيم.ها را كم كنيم ك متر هستند. بايد مدام هزينه كنيم و باغ 120عميق و نيمه عميق داريم كه باالي 

دهد  هاي وسيعي را نشانم مي درخت زردآلوي او امسال خشكيده. صمد زمين200رويم.  صمد قاسمي از اهالي فراغه به سمت ارتفاعات پيش مي

هكتار  90فراغه «اند:  ردآلو هم بار ندادهاي شانه به شانه هم كه امسال يك دانه ز هاي خشكيده اند و باغ كه تا دو سه سال پيش باغ بزرگي بوده

با مهندس محمد » هكتارش از قديم زردآلو بود. امسال از اين همه باغ دو هكتار هم جان سالم به در نبرده است. 60زمين زيركشت داشت كه 

هاي اين دشت  خوردگي م تا شقزني يزد مي - مهدي همتي و مهندس عليرضا همتي كارشناسان مشاور و گشت و بازرسي، سري به دشت اردكان 

 71رسد و با  كه قدمت آن به پيش از اسالم مي» زارچ«شويم و قنات خشكيده  ممنوعه بحراني را هم ديده باشيم. از شهرستان اشكذر رد مي

و » آباد حاجي«و » كآباد دز جالل«ترين قنات جهان است. زارچ درحال حاضر كانال فاضالب شهري يزد است. از  كيلومتر طول كوره، طوالني

رويم. دشت تا اقدا و اردكان ادامه دارد. ما در ميانه به سمت چپ جاده  شويم و همچنان به سمت شمال يزد پيش مي رد مي» چوپانان«پل 

زد و ري هاي عميق هول به دل آدم مي اي پر از ترك است و شق خوردگي برسيم. زمين مثل پنير خشكيده» ابراهيم آباد«پيچيم تا به  مي

دهند كه همين چند  يا مطالعاتي را نشانم مي» پيزومتري«ها دو چاه  كند؟ مهندس اينجا چه مي» انار دانه قرمز«لرزد. تابلو  ناخودآگاه پاهايت مي

گردد و آخرين  برمي 91ها تاريخ هر بازديد ثبت شده. اولين تاريخ به سال  شان باال آمده، كمي بلندتر از من. روي لوله هاي ساله حدود دومتر لوله

كنار چاه نشسته و روي لوله خم  91كنم نحوه نوشتن هر تاريخ توسط مهندس گشت چطور بوده؟ البد سال  . تصور مي97شهريور  17بازديد 

بتون دور و برش اي كه همسطح با زمين بوده، باال آمده و  ايستاده و دستش را باال برده. با پايين رفتن آب، دشت فرو رفته و لوله 97شده و سال 
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گير افتاده   كنم. انگار وسط كاسه مسي بزرگي چرخم و دشت را از هرطرف نگاه مي گويند. دور خودم مي زايي مي فروريخته كه به آن پديده لوله

دارد تا لب جاده  دهد. ترس برم مي كوبم، زمين با صداي مهيبي جوابم مي رود. پا مي باشم، انگار وسط چال مورچه باشم. دشت زير پايم فرو مي

  كنم.  فرار مي
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   هاي پسته يزد خبري از باغبان نيست در باغ
  نيشخند خشكسالي به زغال پسته

كيفيت بسته است. حاجعلي  ها در يزد به همين هيزم معطر و زغال بي زغال پسته، زغال مرغوبي نيست اما چند سالي هست كه زندگي خيلي

اما دو سالي هست كه ديگر كسي براي » كار. شود هرس اش را بخواهيد مي كتابي«گويد پتاركار و پيوندزن بوده:  منگولي يكي از آنهاست. مي

تا بچه سخت است.  5با  شد، كسي سراغ ما نيامد كه نيامد. 11شد، برج  10شد، برج  9پيرارسال برج «ها سراغي از او نگرفته:  پيوند زدن پسته

شود و باغدار مجبور است  ها يكي يكي خشك مي گشتم تا اينكه به سرم زد اين چال زغالي را راه بيندازم. باغ مدتي بيكار توي كوچه و خيابان مي

» ن سوختن من هم ناني ببرم.سوزانند، گفتم از اي ها را الكي مي درختش را از ريشه دربياورد. درخت خشك النه آفت است. ديدم همه دارند كنده

ها ماما و پرستار بوده. حاجعلي منگولي هم همين حال را دارد:  شويي كه سال شود اما نه مرده شوي از مرگ و مير خوشحال مي گويند مرده مي

او پسته را با » ام بسوزانم. زدهرسيدم، بس كه سرم شلوغ بود. حاال مجبورم همان درختي را كه خودم پيوند  تا شاگرد داشتم و نمي 12، 10خدا  به«

هاي  انگار بچه». ممتاز«و كدامش » اوحدي«كدامش » اكبري«است كدامش » كله قوچي«داند كدامش  شناسد و مي همان هيزم خشك هم مي

آستانه پيري، الغر و  ريزد؛ در بينم، خم شده و هيزم در چاله مي مهريز مي» مهدي آباد«هاي اطراف  خودش باشند. حاجعلي منگولي را در بيابان

اين دور و بر بازهم «فرستد سيرجان و حاال دو تا چاله ديگر كنده تا رونقي به كسب و كارش بدهد:  گوني زغال مي 150چغر و ورزيده. او ماهي 

 200كيلويي فرستد سيرجان  كند مي زغالي هست. يكي كريم آباد و يكي... يكي هم هست سوزاندن برايش صرف نكرد، هيزم جمع مي  چال

هزار هم  200شوند با  ها راضي نمي فروشد. اما خيلي مي 800خرد و زغالش را هزار و  تومان مي 200حاجعلي خودش هم هركيلو هيزم را » تومن.

اي  ست شاخهدرخت يادگار نگه داشته و مراقب ا 500هزار و 2هكتار باغش را با  3زاده  شان راه دهند. علي غريب حاجعلي را به باغ سراسر هيزم

گويم علي  شكنم و مي اي را مي ماند. شاخه هاي خار در بيابان مي هاي خشك به بوته و شاخه  ها را پوشانده هاي روان تا گلوي درخت نشكند. شن

اش را بشكنم.  هآيد يك شاخ خدا دلم نمي به«كند:  شود و اشك راه باز مي ها پر مي ات براي يكي نان شود؟ چشم گذاري باغ خشكيده آقا چرا نمي

داند يزد چقدر زمين فروختم كه اينجا را آباد كنم. گفتند برويد  ام! خدا مي خيلي براي اين باغ زحمت كشيدم. چه كسي خبر دارد چقدر جان كنده

اين باغ شناسنامه من  پرسي حالت چطور است. ها را آباد كنيد، برويد توليد كنيد. حاال از آن سال تا امروز شما اولين كسي هستي كه مي بيابان

كارند كه شن جلو نيايد،  است، زندگي من است، جواني من است؛ بدهم زغالش كنند؟ انصاف هم خوب چيزي است. توي بيابان گز و طاق مي

يح و تماشا. باغي آورد باغ براي تفر دارد و مي علي مثل يك شيدايي، هرازگاه زن و بچه و دامادها را برمي» يعني باغ من از طاق و گز كمتر است؟

كرد، كوه تا كوه جو بود و گندم و پنبه و پسته و سيب و  زماني اينجا قنات داشت؛ تا چشم كار مي«هاي روان بياباني وسيع:  خشك در ميان شن

سال  4اما  باورش سخت است» انار. قنات كه خشكيد و آب چاه شور شد، كشت و كار از بين رفت و همه رفتند سراغ پسته. اين هم از پسته!

آباد در فصل پسته چيني!  پيش علي از همين باغ فرورفته در شن، يك تن و نيم پسته خشك برداشت كرده. چه برو و بيايي داشته مهدي

شود. حسين اميني، رئيس شوراي بخش  آباد يكي از روستاهاي دهستان بهادران مهريز است كه بيشتر با معدن سرب و رويش شناخته مي مهدي

آبادي دارد كه  450دهستان و  5بخش مركزي مهريز «كند:  هاي آن را اين طور توصيف مي شهرستان مهريز، وضعيت منطقه و باغمركزي 

بادام كه همه از بين رفته. دهستان » ميان كوه«پسته كاري داريم و » ارنان«ها درحال نابودي است. در دهستان  هاي همه اين دهستان باغ

شود. ما  هم بادام و گردو داشتيم كه همه نابود شد و دارد خالي از سكنه مي» تنگه چنار«طور.  خود مهريز است همينهم كه نزديك » خُرميز«

هاي پسته تعطيل بود و يك  رود. امسال همه ترمينال هزار هكتار باغ پسته داريم كه يا از بين رفته يا دارد از بين مي 7فقط در دهستان بهادران 

هاي  شوم. بيابان پر از بوته مرز با كرمان برسم، از سريزد رد مي آباد مهريز در جنوب يزد و هم تا به مهدي» فروش نداشتيم.مشت پسته هم براي 

شود فهميد. زمين اگرچه سبز نيست اما شباهتي هم به كوير ندارد. كمي آن  طاق و گز و قيچ است. اينجا تفاوت كوير و بيابان را بخوبي مي

پاشد  هاي دور و بر مي ها و كوه انگيز پاييز با چنان ولعي گرد و خاك به سر و روي تپه كارخانه سيمان، در صبح دل» گردكوه« تر از روستاي طرف
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گويند يادشان  شده حيات وحش بهادران. اهالي مي كند اين كارخانه! آن هم درست وسط منطقه حفاظت اي جز خنديدن نداري. چه مي كه چاره

اند و حاال خبري نيست. مهنــــــدس عليـــرضا حيدري،  ديده ها را مي شان، گله غزال  پيش هر غروب پشت بام خانهآيد تا چند سال  مي

هاي پسته آمده! كدام پسته؟ پياده  گويد ببين چه به روز باغ دهد و مي اي يزد، اين طرف و آن طرف جاده را نشانم مي كارشناس مشاور آب منطقه

اينجا «گويد:  كند كنده بريده درخت... حيدري براي اينكه به عمق فاجعه پي ببرم مي نظورش از باغ چيست؟ تا چشم كار ميشوم ببينم دقيقاً م مي

آباد دار فاني را وداع گفته و تعدادي هم  ها مثل چاه قاضي كند. خيلي از چاه هكتار باغ پسته را آبياري مي 70تا  60حلقه چاه داريم كه هرحلقه  80

چاه خاموشي يك «اينجا هرچاه براي خودش اسمي دارد: » اند. كشند و بقيه هم شور و تلخ شده ليتر بيشتر آب نمي 3ليتر دارند  20كه مجوز 

» پتك«سال بعد اولين پتكش را بزند.  6سالگي بايد پيوند شود تا  6يك درخت پسته در » ليتر هم ندارد. 2ليتر آب داشت و حاال  17اي  دوره

تر كه محصول سال بعد  شود. يك پتك بزرگ كه محصول امسال است و يك پتك كوچك اي است كه به خوشه پسته تبديل مي همان جوانه

خواهد شد و از آنجايي كه پتك بزرگ محافظ برادر كوچكتر است، اين خطر هست كه يك باغدار با از دست دادن محصول امسالش سال بعد 

ست ندارند اين حقيقت را باور كنند. حسين ابولي، رئيس شوراي كريم آباد يكي از همين كشاورزان نصيب شود. اما باغداران يزدي دو هم بي

سرما زد و يكجا پتك دو سال را از دست داديم. وضع  2شود كه سال بعد پسته داريم يا نه! چند سال پيش برج  حاال فروردين معلوم مي«است: 

بعضي از » تاي ديگر هم كم آب و شور شده. 10مان خشكيده و  تا چاه 6پسته هم نداشتيم. ما از مهدي آباد بدتر است. امسال ما يك مشت 

هاي  هايي از كنده هايي هم هست كه نشانه ام؛ يكسره كوير. باغ شان را در شرق اصفهان ديده آب و علفي هستند كه شبيه ها زمين صاف و بي باغ

هايي تازه خشكيده كه انگار برگ درختانش از جنس  ماده سوزاندن و بيش از همه، باغپر از درخت سفيد و خشك، آ  بريده شده دارند، بعضي

روز طول  40هر سال «گويد:  كنم، آن هم درست در فصل برداشت. اميني مي گو پيدا نمي و گردم باغداري براي گفت پالستيك باشد. هرچه مي

هايش را بيرون  اي داشته كه حاال همه كنده خود اميني هم باغ پسته.» كشيد محصول برداشت شود. االن ببينيد هيچ كس توي باغ نيست مي

كردند  شود. روزي كه اينجا را صاف مي خرند كه پول كارگرش هم نمي تومن از ما مي 200ها را كيلويي  اين«اي روي هم ريخته:  كشيده و گوشه

روم تا  ت شمال يعني اردكان در مرز اصفهان و خراسان جنوبي ميدهند. از جنوب يزد به سم ها بوي معطر پسته مي هنوز كنده» مريض شدم.

زنم  كند. هرجاي استان كه برويد وضع همين است. پيش از حركت سري هم مي گويند فرقي نمي هاي پسته اين شهر را هم ديده باشم. مي باغ

گويند تا چند سال پيش  افتد. مي كند و از نفس مي يهاي مهدي آباد كه جاني برايش نمانده و هرچند لحظه يك بار خرخري م به يكي از چاه

گذاشتند و خاك و  هاي پر از كاه و كلش را توي نهر مي توانستند با خاك، مسير آبش را عوض كنند. گوني همين چاه چنان پرزور بوده كه نمي

شنوم.  اردكان مي» ترك آباد«ر چاه را اين بار در كند. صداي خرخ خانواده را تأمين مي 200تا  100ريختند. اينجا هرچاه معيشت  سنگ رويش مي

كوه مقدس زرتشتيان، تازه و تميز » هريش«هاي سياه و خشكيده.  هاي پالستيكي و خوشه بيني با همان برگ كند، باغ پسته مي تا چشم كار مي

اما دريغ از يك باغدار. احمد عمويي رئيس آب  زنم در دوردست دشت پيداست؛ سه كوه زيبا و براق. به هركوچه باغي كه سر راه سبز شود سر مي

ما اينجا زمين زراعي نداريم. كيفيت آب كه عوض شد، كشاورزان رو آوردند به كاشت درخت «گويد:  اي شمال يزد يعني اردكان و ميبد، مي  منطقه

شود، به سمت مسجد  صداي اذان كه بلند مي هزار هكتار. 8اما دريغ از يك مشت پسته در » شود. هزار هكتاري مي 8شورپسند پسته كه حاال 

كار  گويم پرسيدن از معيشت يك پسته كارند. با خودم مي ها پسته آبادي فهمم تقريباً همه ترك روم تا شايد باغداري پيدا كنم و خيلي زود مي مي

بهار ترك  85شود. حاج حيدر كه  كشيده مي ربطي است، گيرم دو سال هم باغ، ثمري نداشته باشد اما نپرسيده حرف به تنگناي زندگي حرف بي

باغ پسته داشتيم، گندم داشتيم، جو داشتيم، قنات داشتيم، تمام شد. آب مثل زهر قاتل است. «گويد:  آباد را ديده و آن همه سبزي و خرمي، مي

اند كه به طنز  كر آبي براي شرب اهالي گذاشتهرو به روي مسجد، كنار آب انبار زيبا و قديمي روستا تان» اند. ها آواره شده درآمد نيست، جوان

هوا گرم شده، آب نيست، آفت به «گويد يك هكتار باغ پسته دارد و امسال يك دانه پسته هم نچيده:  آباد مي ماند. محمد يوسفي ترك تلخي مي

ها ناراحتي ريه  آبادي خشكانده. همه ترك ها را هم هاست. درخت كه هيچ، آدم گويم مشكل از كارخانه ها افتاده، از من بپرسي مي جان درخت

رسند؛ يكي با  اهالي يكي يكي سر مي» كنم. اش خون و ريه. خود من هزار جور اسپري مصرف مي ميرد؛ همه دارند؛ چقدر آدم با سرطان مي

قفيز پسته دارم اما تو بگو يك دانه  7«گويد:  آيد، مي كند و با عصا پيش مي دوچرخه و يكي با موتور. پيرمردي كه خود را جانباز جنگ معرفي مي

كنيم و  كنيم، نان خشك تريد مي گيريم يك ربعش را با آب قاطي مي پسته. زندگي سخت است، گوشت گران شده. يك كيلو ماست مي

را هم همين طور  گويند و آب متر، يك قفيز مي 900ها به هر  اردكاني» خوريم... زميني نمي خوريم، سيب هزار نمي 7خوريم. گوجه شده  مي

هاي پسته را. اگرچه ابركوه  ها را ديده باشم و هم باغ شوم، همسايه آباده فارس تاهم فروچاله كنند. اين بار راهي ابركوه در غرب يزد مي حساب مي
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هاي  شود؛ باغ تكرار ميچرخد. در صحراي حسين آباد ابركوه باز همان تصوير  هاي زردآلويش شهره است. اينجا هم در برهمان پاشنه مي با باغ

خورد اما دريغ از  هكتار باغ با يك چاه آب مي20هايي سياه به اندازه زرشك. در حسين آباد  هاي كدر پالستيكي و خوشه وسيع پسته و برگ

دانم چرا  بيايد و نميدهم پيش  كنم. از دور دستي تكان مي گردانم تا باالخره پيرمرد سرگرداني را ال به الي درختان پيدا مي باغبان. چشم مي

بچه دارم،  8«كند:  ها را پاك مي خورد و با پهناي دست اشك گذرد؟ بغضش را فرو مي كشد به اينكه چند بچه دارد و زندگي چطور مي حرف مي

خوريم. اينجا كوير  كنيم؛ بخور و نمير. االن چيزي ندارم، هرچه هست مال جواني است. از جواني مي اند. با قناعت زندگي مي همه ازدواج كرده

چرخم اما دريغ از يك درخت زنده پسته،  چهار گوشه استان را مي» بود، گفتند آباد كنيد. ماهم آباد كرديم. خوب بود تا آخر و عاقبتمان شد اين.

غول گپ و گفت و نوشيدن ها گرم است. كدام ثروت؟ در چال زغالي منگولي مش دريغ از يك خوشه سالم. اين روزها در يزد تنها بازار چال زغالي

كند  اي شبيه عصا پيدا مي ها، شاخه رسد. از ال به الي هيزم االسالم ميرزا محمود فتاحي امام جمعه بهادران از راه مي چاي آالله هستيم كه حجت

درباره مشكالت منطقه حرف بزند.  چرخد و آمده تا ها مي هاي پسته و چال زغالي آيد. او شنيده است خبرنگار روزنامه ايران درميان باغ و پيش مي

ها چه  دانند؛ واقعاً بين خانواده گويم حاج آقا شما با زندگي مردم از هركسي نزديك تريد و مردم براي درد دل كردن، شما را محرم خودشان مي مي

اين طور بگويم كه عمده مردم اينجا  سؤال سختي است... بگذاريد«گويد:  خبر است؟ امروز تصور من از ثروت يك باغدار پسته به هم ريخت. مي

بينيد.  اند. پسته اساس زندگي مردم منطقه است. خب وضع آب و پسته را هم كه از نزديك مي كشاورزند و همه به زمين و آب و پسته وابسته

اند كه توي  ا چه گناهي كردهبينيد چقدر محرومند. واقعاً مردم م حاال اگر توي منطقه بچرخيد و از نزديك مشكالت مردم را لمس كنيد، مي

ها پر از خاك، نه فضاي سبزي نه پاركي نه هيچ امكان تفريح ديگري. از نظر بهداشت كه صفر؛ يك مركز درماني  اند؟ كوچه روستا گير افتاده

جمعيت دارد، دريغ از يك  نفر 400شود و بعد از آن بايد بروي در بزني آيا كسي باشد، نباشد... گردكوه هزار و  تعطيل مي 2داريم كه ساعت 

پرسم و حاج آقا  هاي پسته مي از تأثير خشكيدن باغ» مدرسه راهنمايي. پوست كنده به شما بگويم؛ جوان ما اينجا حتي زمينه گناه هم ندارد.

سخت بود. افت تحصيلي شان  شان را به دبيرستان بفرستند چون هزينه رفت و آمد براي هاي امسال خيلي از والدين نتوانستند بچه«گويد:  مي

اند؛ نه راه پس دارند، نه راه  باالست. خيلي از دامادها نتوانستند عروسي بگيرند. معاش مردم سخت شده. راستش را بخواهيد مردم ما گير افتاده

گويد:  االسالم فتاحي مي تحج» كنند اما مهاجرت هم ساده نيست و هزار بدبختي دارد. زنند و مهاجرت مي ها باالخره دل به دريا مي پيش. خيلي

كشد. يك درخت  ديدم چه زحمتي مي گوييم به به چه ثروتي! پدر من باغ پسته داشت و از نزديك مي بينيم، مي يك باغدار پسته را از دور كه مي«

صالً اگر عايدات نداشته پسته مثل يك جوان تا به عرصه برسد و ثمر دهد، بايد شب و روز مراقبش باشي. معلوم است كه عايدات هم دارد و ا

 40اند. اينجا جوان  شان را از دست داده ها موقع ثمردهي درخت اي است ولي با هزار جان كندن. حاال حسابش را بكنيد كه خيلي باشد كار بيهوده

و با طبيعت سخت و خشن كشند  سال سن دارد، بس كه مردم رنج مي 80بينيد انگار  ساله مي 40ساله است، زن  70بينيد انگار مرد  ساله مي

  » كنند. دست و پنجه نرم مي
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 عصر اقتصاد  - 1397مهر  30                                        

 
 به خشكي كامل رسيده است  نيان سد 

اي هرمزگان گفت: سد نيان كامالً خشك شده و سد شميل و جگين و استقالل نيز به حجم  مديرعامل شركت آب منطقه   
ين باره اظهار كرد: مصرف زياد آب، ماهيت بخش كشاورزي بوده اما رويكرد در ا "هوشنگ ماليي"     اند. مرده خود رسيده

برابر  10يابد و بازدهي آن  برابر كاهش مي 9تا  8اي حدود  كشت در كشور در حال تغيير است، مصرف آب در بخش گلخانه
نه است، افزود: تغيير الگوي كشت وي با بيان اينكه هرمزگان يكي از بهترين مناطق براي ايجاد گلخا   افزايش داده مي شود.

شود و يا كشت هندوانه  جز در چند استان در جايي انجام نمي در كل كشور در حال انجام است براي مثال كشت برنج به
كنيم و براي  هاي جايگزين استفاده مي دهيم و از كشت يابد، در هرمزگان نيز كشت هندوانه و ذرت را كاهش مي كاهش مي

كنيم در  بيني مي اي هرمزگان با اشاره به اينكه پيش مديرعامل شركت آب منطقه   اي در تالش هستيم. انهتوسعه كشت گلخ
ميليارد تومان از دفتر  50بخشي از تأمين آب شهرستان بشاگرد از سد جگين صورت بگيرد، تصريح كرد: حدود  98سال 

ماليي    ي به شهرستان بشاگرد اختصاص داده شده است.رسان مقام معظم رهبري و از محل اعتبارات استاني براي طرح آب
ايم، عنوان كرد: تا مردم به ما كمك  ها را داشته هكتار رفع تصرف حريم رودخانه 57با بيان اينكه از ابتداي سال بيش از 

براي سه هزار و غيرمجاز داريم،  5چاه فرم  301هزار و  4هاي استان غيرممكن است؛ در هرمزگان  نكنند حفاظت از رودخانه
هاي زيرزميني  چاه به كميسيون آب 311اند، همچنين پرونده هزار و  چاه تعيين تكليف شده 956چاه رأي صادر شده و  203

  رأي نيز به نفع آنان صادر شده است. 392رأي به ضرر كشاورزان و  565رأي در اين خصوص صادر شده،  957رفته است و 
اند،  بوده 85چاه مربوط به قبل از سال  500هاي فرم يك، حدود دو هزار و  در خصوص چاه وي افزود: بر اساس رأي قاضي 

  ايم. فشار نيز صادر كرده مجوز نصب منصوبات آبياري تحت 566ها داده شده است، تاكنون  كه تخصيص آب تمامي اين چاه
هاي زيرزميني آسيب  هاي سواحل كه به سفره كن شيرين اي هرمزگان با اشاره به اينكه به آب مديرعامل شركت آب منطقه 

شان از طريق  نزنند براي بخش كشاورزي مجوز خواهيم داد، ابراز كرد: بخشي از صنايع غرب بندرعباس نيازهاي آبي
  ها تأمين مي شود. كن شيرين هزار مترمكعب از آب شرب بندرعباس نيز از طريق آب 20كن تأمين مي شود،  شيرين آب

اي داشتيم تا بتوانيم هماهنگي در اين بخش  جوار جلسه استان هم 5اره به اينكه در بحث اصالح الگوي كشت با ماليي با اش 
ها ايجاد نشود شيرين سازي آب دريا  كه پايداري در بخش كشاورزي ايجاد نشود و گلخانه صورت بگيرد، افزود: تا مادامي

 صرفه نخواهد بود.  براي اين بخش به

    منبع: ايلنا 
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 روزنامه سبزينه  - 1397مهر  30                                        

  شود هاي استان خراسان جنوبي اضافه مي ز به روز به وسعت بيابانسال اخير رو 20هاي  سالي به دليل خشك
 سالي مراتع در چنگ خشك

زايي شدت بگيرد و در دو سال اخير وضعيت اين  اند تا روند بيابان در خراسان جنوبي عوامل متعددي دست به دست هم داده 
ي اقليم خشك و فراخشك كه ميزان متوسط بارندگي به مناطق دارا هاي گذشته شده است. بيابان تر از سال استان بحراني

شود. بارش كم،  درصد است، اطالق مي 10متر و درصد پوشش گياهي چند ساله آن كمتر از  ميلي 150ساالنه آن كمتر از 
اين رو  هاي بيابان است. از دامنه نوسان دماي شديد، دماي باال و تبخير زياد و پوشش گياهي بسيار فقير و پراكنده از ويژگي

شود.  زايي بعد از دو چالش تغيير اقليم و كمبود آب شيرين، به عنوان سومين چالش مهم جامعه جهاني محسوب مي بيابان
اين در حالي است كه استان خراسان جنوبي دومين استان بياباني كشور است و با قرار گرفتن بر روي كمربند خشك و 

بسيار ضعيف و نزوالت جوي كم و ميزان پوشش گياهي اندك است. اين استان  كره شمالي داراي ذخاير آبي خشك نيم نيمه
سال اخير روز به روز به وسعت  20هاي  سالي هاي كشور را در خود جاي داده است و به دليل خشك بخش عظيمي از بيابان

هاي آينده  در استان تا سال ليسا خشك اي كه برخي از كارشناسان معتقدند اگر روند گونه شود، به هاي آن اضافه مي بيابان
اكنون نيز كاهش علوفه مرتعي نشان از  كه هم ادامه داشته باشد، چيزي به عنوان مرتع وجود نخواهد داشت، كما اين

   ها هاي بياباني در روستا افزايش عرصه       شدن مراتع دارد و نيازمند توجه ويژه مسئوالن به حوزه بيابان است. خشك
يابد، گفت: مراتع  ها سال به سال افزايش مي هاي بياباني در روستا كه عرصه ي از دامداران بيرجندي، با بيان اينحسيني، يك

ها از بين رفته است. وي با بيان  ها نيز به حالت خاكي درآمده و پوشش گياهي آن به دليل چراي زيادي دام روستا اطراف
هستند، افزود: مسئوالن بايد از پيشرفت بيابان در اين مناطق جلوگيري كنند.  هاي مسئوالن كه روستاييان نيازمند حمايت اين

كنند، گفت: اگر روند به همين  كه دامداران و كشاورزان با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي حسيني با اشاره به اين
يكي    ها ها در روستا ها تا نابودي دام بياباناز خطر گسترش        ماند. ها باقي نمي شرايط باشد، اميدي براي زندگي در روستا

پور با بيان  هاي چند ساله تأثير نامطلوبي بر مراتع گذاشته است. محمد بهداني سالي ديگر از اهالي روستا بيان كرد: خشك
ها تمهيداتي لحاظ  وستاها در برخي از ر اند، اظهار كرد: بايد براي تأمين علوفه دام كه بسياري از مراتع خالي از علوفه شده اين

ها مهاجرت  هاي زياد به شهر سالي كه طي چند سال گذشته بسياري از روستاييان به دليل خشك شود. وي با اشاره به اين
اند، ادامه داد: اگر شرايط پيش رو به همين روند باشد، بقيه روستاييان نيز راه مهاجرت را در پيش خواهند گرفت.  كرده

هاي خوبي بوديم، افزود: به دليل تشنگي چند ساله زمين، اين ميزان  كه طي سال جاري شاهد باران ن اينپور با بيا بهداني
يكي ديگر از روستاييان    زند سالي به مهاجرت دامن مي وقتي خشك       آب نيز تغيير چنداني در روند رويش علوفه نداشت.

هايم را به شهرستان سربيشه انتقال  بودن اين مناطق، دام و بيابانيهم اظهار كرد: طي سال گذشته به دليل كمبود علوفه 
ها،  ها و عرصه دادم. محمد براتي ادامه داد: در شرايط كنوني با توجه به كاهش نزوالت و خشك شدن بسياري از قنات

راستاي تأمين علوفه و  ربط بايد تمهيداتي در هاي ذي روستايي سخت شده است. وي بيان كرد: دستگاه دامداران زندگي براي
آب شرب دام براي روستاييان بينديشند. براتي خواستار اعطاي تسهيالت براي تهيه آذوقه دام شد و افزود: در شرايط پيش 

در همين    زدايي خيري خراسان جنوبي در گرو بيابان عاقبت به       توان گوسفندان را در صحرا نگهداري كرد. رو نمي
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هكتار و  717هزار و  79ميليون و  15، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي، گفت: اين استان نصرآبادي راستا
 950هزار و  562ميليون و  14درصـد از مساحت كشـور را به خود اختصـاص داده است كه مساحتي معـادل  9حـدود 

جنوبي با قرار داشتن بر روي كمربند خشك و  دهد. وي افزود: خراسان هاي منابع طبيعي تشكيل مي هكتار را عرصه
بسيار ضعيف و نزوالت جوي كم، تبخير ساالنه بسيار شديد و ميزان پوشش  كره شمالي داراي ذخاير آبي خشك نيم نيمه

هاي  درصد را عرصه 36هاي طبيعي استان  گياهي اندك است. نصرآبادي ادامه داد: اين شرايط موجب شده كه از كل عرصه
هزار و  989ميليون و  12دهد. به بيان ديگر استان خراسان جنوبي با  تراكم بياباني تشكيل  درصد را مراتع كم 50ي و بيابان
تراكم بياباني، دومين استان بياباني كشور است كه با توجه به شرايط اقليمي و  هكتار اراضي بياباني و مراتع كم 284

هاي  شود. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي از جمله پيامد درصد مساحت استان را شامل مي 86جغرافيايي 
گرد و غبارها و  محيطي و اقتصادي اراضي، تشديد فرسايش بادي، افزايش افزايش بيابان را از بين رفتن توان زيست

هاي  هش كيفيت و كميت آبهاي گرد و غبار، نابودي پوشش گياهي مراتع و تبديل اين مناطق به اراضي بياباني، كا  طوفان
سطحي زيرزميني و كاهش حاصلخيزي خاك عنوان كرد. وي ادامه داد: اين عوامل تشديد فقر در مناطق خشك و بياباني و 

ترين داليل افزايش  كه مهم همچنين افزايش بيكاري و مهاجرت در مناطق بياباني را به دنبال دارد. نصرآبادي با اشاره به اين
هاي طبيعي و عوامل انساني است، گفت: عوامل انساني شامل   ن خراسان جنوبي مربوط به محدوديتبيابان در استا

ها و در نتيجه آفت سطح سفره يا شور شدن  هاي آب زيرزميني، بيالن منفي آب دشت برداري بيش از حد از سفره بهره
مديركل منابع    هري و كشاورزي است.هاي صنعتي، ش هاي زيرزميني از طريق پساب هاي زير زميني و آلودگي آب آب

كني، تخريب و تبديل غيراصولي مراتع به  طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي همچنين شخم در جهت شيب، بوته
برداري بيش از ظرفيت مراتع را از  هاي متفاوت از جمله كشاورزي، عدم تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مراتع و بهره كاربري

كاري و  هاي شاخص نهال اين استان عمدتاً در قالب پروژه زدايي بيابان هاي ساني عنوان كرد. وي گفت: فعاليتديگر عوامل ان
كاري در  شود كه عمليات نهال هاي سطحي و احداث بادشكن زنده و غير زنده در مناطق خاص انجام مي مديريت رواناب

تر درصد انجام  هاي با شيب بيش لي آبگير در عرصهاراضي با شيب كم و پوشش گياهي فقيرتر و عمليات احداث هال
هاي بياباني استان  زدايي در عرصه هكتار عمليات بيولوژيك بيابان 773هزار و  174شود. نصرآبادي اظهار كرد: تاكنون  مي

ني كه باعث هاي خراسان جنوبي همه افراد بايد به عوامل انسا سالي و بحراني بيابان اجرا شده است. با وجود وضعيت خشك
زدايي از سوي مسئوالن از  هاي بيابان شود، توجه داشته باشند و از سوي ديگر با انجام طرح نابودي مراتع يا كاهش آن مي

   افزايش بيابان و مخاطرات آن در زيستگاه حيواني جلوگيري كنيم.
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گاه   کشورآب     وشناسی   اجمالی   هب  اطالعات   هوا   ن

 1397  رمه 
  97-98اولین بولتن سال زراعی در آغاز سال هفتم انتشار، 

 ،امید است که سال زراعی  پیش رو  سالی با بارش بیشتر

 با پراکنش زمانی و مکانی مناسب تر باشد. همراه

 

 ورزی و آب کشا ی  راهبرد  مرکز ملی مطالعات 

 ( 1397  آبان  –   71ره    شما  بولتن  - مهفت   ) سال
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      کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی 

 آمار مقایسه ای بارندگی کشور

 میزان بارندگی 

 )سال جاری( 

 

 ) میلیمتر ( 

 میزان بارندگی

 )سال گذشته( 

 

 ) میلیمتر (

 نسبت تغییربارندگی

)سال جاری( به   

 )سال گذشته(

 ) درصد (

میزان بارندگی 

 میانگین بلند مدت

 ) بیست ساله (

 ) میلیمتر (

نسبت تغییر بارندگی  

)سال جاری(  به              

 میانگین بلند مدت

 ) درصد (

 + 0/53 8/6 + 1/43 3/7 4/10 97 مهر 

  97-98یکماه سال زراعی 

 (97)معادل مهرماه 

4/10 3/7 1/43 + 8/6 0/53 + 

 1/34 سال گذشته باماه مهر  نسبت به ( میزان بارندگی 97-98) اولین ماه سال زراعی  97مهر درماههمان طور که مالحظه می شود 

  روبرو بوده است. درصد افزایش 35 بامیانگین بارندگی بلند مدت نسبت به و  درصد افزایش

) http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4641-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4.html    سایت سازمان هواشناسی کشور:) منبع : 

    مقایسه میانگین دمای متوسط روزانه در مهر ماه

 97 رمه کشوردرمقایسه میانگین دمای متوسط استان های 

 ) واحد : درجه سلسیوس یا سانتیگراد (نسبت به مدت مشابه در بلند مدت                  

 استان های  با میانگین

 درجه 5/1تا  6/0

 بیشتر از بلند مدت

 استان های  با میانگین

 درجه 5/2تا  6/1

 بیشتر از بلند مدت

 استان های با میانگین

 درجه  5/2بیش از

 بیشتر از بلند مدت

 از استان های یبخش های

زنجان، کردستان، همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، گیالن، 

و بختیاری، کهکیلویه و چهارمحال کرمانشاه، لرستان، ایالم، 

 هرمزگانو  ،بوشهر فارس، بویراحمد،

 

 از استان های یبخش های

 خوزستانو ایالم، کرمانشاه، 

 

 

---- 
 

   

 استان های با میانگین

 جهدر 5/1تا  6/0 

 کمتر از بلند مدت

 استان های با میانگین

 جهدر 5/2تا  6/1

 کمتر از بلند مدت

 استان های با میانگین

 جهدر 5/2بیش از

 کمتر از بلند مدت

 های استانبخش هایی از 

گلستان، خراسان های شمالی و جنوبی و ، مازندران، سمنانتهران، 

 بلوچستانسیستان و  و کرمان، رضوی، یزد،

 

 

 های استانبخش هایی از 

 خراسان های رضوی و جنوبی
 

 

---- 

 دمای سایر مناطق کشور درمهر 97 در حد میانگین بلند مدت  بوده است. )نقشه پیوست(

(http://ndc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html   سایت سازمان هواشناسی کشور :) منبع : 
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      مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

  موجود در مخازن سدهاآب  حجم وضعیت

میلیون  08881سال زراعی جاری  ماهآبان  2 درحجم آب  مخازن سد های کشور  میزان شرکت مدیریت منابع آب ایران بنا به گزارش

درصد  31 میلیون متر مکعب( 01782مشابه سال گذشته ) تاریخمیزان حجم آب این مخازن در که نسبت به متر مکعب بوده است 

شده  میزان پربودن مخازن سدها  نسبت به مدت مشابه سال زراعی قبل رصدید 6 شکاهموجب  می دهد. این تغییراتنشان   شکاه

 . است میلیون  متر مکعب 00500حجم مخازن سدهای کشوراست. در حال حاضر 

    ()منبع : شرکت مدیریت منابع آب ایران 

   پیش بینی وضعیت بارش

میزان پیش بینی می شود  با بررسی نقشه های هواشناسی(، 97 آبانپژوهشکده اقلیم شناسی کشور )پیش بینی فصلی بر اساس گزارش 

  110تا  90در حد میانگین بلند مدت  ) کشور شرقی، مرکزی، و جنوب در مناطق  97آبان و آذر و دی سه ماهه در دوره میانگین بارش 

کمی بیش از میانگین بلند میانگین بارش )نیمه شمالی( کشور  و غرب شمال غرب شمال و مال شرق،ش مناطقدر و  ،باشد ( درصد

 ) نقشه پیوست ( پیش بینی می شود. میلیمتر( 120تا  110) مدت 

)   http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Nov_2018.pdf ) منبع: سایت سازمان هوا شناسی کشور :   

 پیش بینی وضعیت دما

 اکثر مناطق درهوا میانگین دمای  می شود، پیش بینی  97 و دی و آذر آبانسه ماهه در دوره بر اساس نقشه های مندرج در گزارش فوق 

بخش هایی از استان های در و  ،باشد درجه سلسیوس )سانتیگراد( بیشتر از میانگین بلند مدت 1تا  5/0 از شرق تا غرب کشورمیانی 

درجه سلسیوس )سانتیگراد( بیشتر از میانگین  2تا  1 دمامیانگین  فارس، یزد، و اصفهانوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جن

 نقشه پیوست ( ) پیش بینی می شود. بلند مدت

)   http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast- Nov _2018.pdf ) منبع: سایت سازمان هوا شناسی کشور :   

 

 

    ************************************************************************************ 

 پیوست ها :

بارش و دمای کشور   پیش بینی فصلی  ودمای هوا نقشه های  مقایسه همچنین ،  79 مهر تابارش استان ها و کشور  اطالعاتجدول 

 (. باشد می   اول مهر هرسال تا پایان شهریور سال بعداز  سال زراعیتوضیح :  ) . است  پیوست
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 روزنامه همدلي  - 1397آبان  1                                        

  »:همدلي«وگو با  پيمان نوروزي، عضو هيات مديره انجمن ايمني زيستي در گفت
 تراريختگي براي عبور از خشكسالي

كه با از آن  فناوري در كشاورزي و محصوالت تراريخته در كشور ايران بيش گروه اقتصادي ـ صحبت از زيست |همدلي
سال از توليد محصوالت  22اي شده است. بيش از  هاي رسانه خورده باشد، درگير بحث  مستندات و آمارهاي علمي گره

هايي كه به افزايش توليد محصوالت غذايي و كاهش فقر  گذرد. در اين شرايط كه با وجود همه پيشرفت تراريخته در دنيا مي
بشر هنوز به دنبال استفاده از ابزارهاي جديدي براي تامين غذاي جمعيت رو به  و گرسنگي در سده اخير در دنيا منجر شد،

هاي علمي بايد در زمين كشاورزي كمتر، با آب كمتر و تحت  افزايش زمين است. اين مساله اما بر اساس جديدترين يافته
ها خشكسالي  نا بر برخي گزارششرايط جديدي كه گرمايش زمين و تغيير اقليم به دنيا تحميل كرده است، محقق شود. ب

كند و ايران از جمله كشورهايي  هاي آينده كشاورزي و حيات را در برخي كشورها از جمله ايران تهديد مي شديد در دهه
ها در كنار ساير  است كه در نوار خشكسالي خاورميانه قرار گرفته است. يكي از ابزارهاي مهم براي مقابله با اين چالش

فناوري كشاورزي و افزايش كميت و كيفيت ارقام  گيري از اصالح نباتات، زيست نتي متداول و پيشرفته، بهرههاي س فناوري
هاي آن در حوزه كشاورزي هستند.  ترين فراورده زراعي از طريق مهندسي ژنتيك است، كه محصوالت تراريخته يكي از مهم

هاي مهندسي ژنتيك و انتقال ژن با هدف ايجاد يا  طريق روشدر تعريف علمي، تراريخته به معناي ارگانيسمي است كه از 
مندي از اين فناوري امكان ايجاد  تقويت يك صفت مطلوب يا حذف يك صفت نامطلوب اصالح شده است. بهره

علمي موسسه  هاي ديگر ممكن نيست .بر همين اساس، پيمان نوروزي، عضو هيات كند كه از روش محصوالتي را فراهم مي
، از »همدلي«گو با  و مديره انجمن ايمني زيستي با تخصص چغندرقند در گفت تهيه بذر چغندرقند و عضو هيئت اصالح و

 گويد.  چرايي ايجاد محصوالت تراريخته مي

تواند به  به نظر شما با توجه به شرايط اقليمي ايران به خصوص بحران آب در كشاورزي، محصوالت تراريخته چه كمكي مي
 ت كشاورزي كند؟ بهبود توليدا

هاي مختلف اعم از كالسيك و تراريخته اصالح شده باشد، قابل  هاي غير زيستي كه به روش هر رقم زراعي مقاوم به تنش
در حال تواند كمك كند و محصوالت تراريخته نيز از اين قاعده مستثني نيستند.  برداري در كشور است و قطعا مي بهره

شود، توليد اين محصول در ايران چه  شود و صرفا براساس قانون وارد مي ان توليد نميحاضر محصولي تراريخته در اير
 كند؟  هايي به تامين امنيت غذايي و كشاورزي مي كمك

توانند به طور غير مستقيم باعث افزايش محصول و  محصوالت تراريخته مقاوم به آفات از طريق كاهش خسارت آفت مي
شود.  درصد كالري مورد نياز كشور از طريق توليد داخلي تامين مي 45حال حاضر تنها  افزايش امنيت غذايي شوند. در

كنند  ها و تغيير اقليم و خشكسالي عنوان مي هاي عمده بخش كشاورزي را واردات محصوالت اساسي، بروز انواع تنش چالش
زيست فناوري  2030كه در سال بيني شده است  اي انديشيده شود. همچنين، پيش كه الزم است در اين خصوص چاره
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درصد محصوالت صنعتي مشاركت  35درصد محصوالت دارويي و  80درصد محصوالت كشاورزي،  50تواند در توليد  مي
درصد محصوالت شيميايي از فرايندهاي زيست فناورانه استفاده شود. زيست  35رود در توليد بيش از  داشته باشد. انتظار مي

ي افزايش امنيت غذايي، سالمت انسان و سالمت محيط زيست و هر آنچه را كه ذهن بشر به آن فناوري توان عظيمي برا
در ارتباط با تنوع زيستي و كشاورزي پايدار سه جزء مكمل و وابسته به يكديگر هستند. تنوع زيستي  خطور كند دارا است و

از  سب، علمي و بر اساس نياز از منابع ژنتيكاساس زيست فناوري و كشاورزي پايدار است. بهره برداري منصفانه، متنا
 طريق فنون زيست فناوري علي القاعده بايد به كشاورزي پايدار منجر شود. 

توانند در حوزه  شود، به نظر شما مردم چگونه مي ها مطرح مي در حوزه تراريخته اخبار منفي متعددي از سوي برخي رسانه
 اطمينان كنند؟ تراريخته به اظهارات مسئوالن اين حوزه 

ربط مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست تاييد شود  هاي ذي اگر محصولي توسط سازمان
ها ارائه  ها باشند. در اين زمينه اما تصورات غلطي نيز از سوي برخي رسانه هاي غير علمي برخي رسانه مردم نبايد نگران گفته

شود و در اين  شود و فقط به كشورهاي ديگر صادر مي ه محصوالت تراريخته در آمريكا توليد ميشود، مثال اين تصور ك مي
درصد) 84شود غيرواقعي است. آمار نشان مي دهد كه اتفاقاً بيشتر محصوالت تراريخته خوراكي (بالغ بر  كشور مصرف نمي

 ه و دامن زدن به آن اشتباه است. شود و اين فرضي چه براي انسان و چه براي دام داخل اين كشور مصرف مي

شود،  زيست و برهم خوردن تنوع زيستي مطرح مي هايي نيز درباره تاثير اين محصوالت بر محيط در حوزه تراريخته نگراني
 چقدر اين ادعاها درست و علمي است؟ 

كاهش تنوع زيستي شود و اين تواند باعث  برداري را بكند مي هر محصولي كه از تنوع ژنتيكي موجود نتواند حداكثر بهره
هاست كه با اصالح ارقام زراعي به روش كالسيك  مورد ارتباطي با تراريخته بودن يا غير تراريخته بودن ندارد. بشر سال

تنوع را در جهت دلخواه تغيير داده است. اما تراريخته بودن يك گياه نمي تواند دليل بر آسيب رساندن آن به محيط زيست 
هاي  اي به علت تردد كمتر ماشين ها و مراتع، كاهش انتشار گازهاي گلخانه ن تراريخته با كاهش تسطيح جنگلباشد. گياها

كاهش مرگ و مير حشرات و ساير جانداران بر اثر كاهش مصرف سموم شيميايي خطرناك و كاهش  كشاورزي در مزرعه،
توانند باعث بهبود محيط زيست  ه سموم شيميايي ميو منابع آبي زيرزميني ب  هاي روان ميزان آلودگي محيط زيست، آب

اند تا بتوانند از صفات  براي هزاران سال كشاورزان به اصالح سنتي مبتني بر انتخاب و تالقي بين گياهان متكي بوده شوند. 
كالسيك در در اصالح نباتات سنتي يا  مطلوب همچون عملكرد باالتر و مقاومت به آفات در گياهان بهره برداري كنند. 

يافتند. كشاورزان همواره به  ها از طريق آزمون و خطا ارقام گياهي با صفات ژنتيكي اصالح شده و پايدار توسعه مي گذشته
هاي زيستي  ها و تنش هاي زيستي مانند آفات و بيماري هاي نويني در زمينه افزايش محصول و مقاومت به تنش فناوري

هاي خويشاوند وجود نداشت، از اين رو  از آنجا كه صفات مطلوب كشاورز هميشه در گونه مانند خشكي و شوري نياز داشتند. 
هاي مفيد را از منابع مختلفي براي اصالح ارقام برتر گياهي به دست آورد.  فناوري گياهان تراريخته توسعه يافت تا بتوان ژن

هاي هرز، بهبود تركيبات  ها و علف ات، بيماريگياهان تراريخته توسعه يافتند تا صفات متعددي همچون مقاومت به آف
غذايي گياه، افزايش دوام نگهداري محصول در گياهان ايجاد شود تا بدين طريق عملكرد گياه به واسطه كاهش خسارت 

      آفات و بيماري ها افزايش يابد. 
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   سبزينه روزنامه -  1397 آبان 1                                        

   هاي كاري و نگاه از باال به پايين و دستوري خود را تعديل كنند عمل كرده و روشصورت منسجم  ها بايد در حوزه آب به تمام دستگاه
  آبي نيازمند عزم ملي رفع مشكل كم

هاي اخير در مناطق مختلف كشورمان شكل حادتري پيدا كرده، همواره يكي از  آبي كه در طول سال سالي و كم چگونگي مقابله با بحران خشك 
هاي مختلف از جمله دو بخش كشاورزي و خانگي، مورد  است و كارشناسان نيز ضرورت كاهش مصرف را در بخش هاي مسئوالن بوده دغدغه

رسد و كل  درصد منابع آب تجديدپذير كشور به مصرف بخش كشاورزي مي 92ها و اعالم وزارت نيرو، حدود  اند. طبق گزارش تأكيد قرار داده
ت درصد است. در اين بين نحوه و چگونگي مديريت منابع آبي كشور با توجه به شرايط مصرف آب در بخش خانگي و صنعت نيز حدود هش

طوري كه بسياري از آنان به اتفاق،  هاي اخير بوده است، به هاي جدي كارشناسان در طول سال خاص جغرافيايي كشورمان همواره يكي از بحث
منابع آبي كشور در كنترل و مديريت بحران آب بسيار حائز اهميت دانسته و درصدي  90مديريت منابع آب كشاورزي را به دليل مصرف بيش از 

انوش     درصد جمعيت كشور عامل بروز بحران آب 30   هاي كشاورزي رفع كرد. معتقدند كه مشكل آب را بايستي از سرچشمه آن يعني زمين
درصد جمعيت كشورمان در مراكز  70كه بيش از  اشاره به اين اسفندياري، پژوهشگر آب و متخصص در حوزه حكمراني آب، در اين خصوص با

درصد جمعيت ساكن در مناطق روستايي  30تر تلفات آب و منابع طبيعي مربوط به  گويد: اين درحالي است كه بيش شهري سكونت دارند، مي
اند؛  اند و از توسعه نيز بهره بسيار كمتري برده گرفته كشور است. وي افزود: اين تلفات آب به دليل آن است كه مناطق روستايي ما در حاشيه قرار

جويي آب بايستي در كدام حوزه كشاورزي،  تر صرفه كه بيش لذا شرايط موجود بدين شكل نيازمند يك بازبيني اساسي است. اسفندياري درباره اين
هاي زيادي را از  دامات خيلي اهميت دارد، چراكه ما فرصتصنعت يا بخش خانگي اتفاق بيفتد، گفت: اساساً به هم پيوستگي و يكپارچكي تمام اق

درصد آب در بخش كشاورزي و  90شود حدود بيش از  كه گفته مي هاي مختلفي كار انجام شود. وي افزود: اين ايم و بايد در جبهه دست داده
ها در كشور  سال گذشته بارش 15كه در  به اين ها براي شرايط عادي است و با توجه شود، اين نسبت مابقي در بخش خانگي و صنعت مصرف مي

شود،  كمتر از متوسط ساالنه بوده است، لذا كشورمان در شرايط نرمال نيست و در نتيجه براي جبران اين كمبود آبي كه در كشور احساس مي
اي است و سراسري  ضوع منطقهكه مشكل آب يك مو توجه به بخش كشاورزي بسيار ضروري است. اين پژوهشگر حوزه آب با تأكيد بر اين

جويي در مصرف آن نيز بسته به مناطق مختلف متفاوت است، گفت: به عنوان مثال در استان تهران عمده مصرف  شود، لذا صرفه محسوب نمي
برابر  10 جويي شود، چراكه در بهترين شرايط هزينه تمام شده هر متر مكعب آب شهري مربوط به آب شهري است و در آب شهري بايد صرفه

شود، افزود: لذا بايستي در توسعه محلي و  كه مشكل آب تنها با نگاه بخشي رفع نمي اين پژوهشگر آب با بيان اين   آب كشاورزي است.
صورت  ريزي و اقدامات در اين خصوص بايستي در چند جبهه و در عين حال به اي، شهر و روستا در كنار يكديگر ديده شود و برنامه منطقه

آبي، يك برنامه  ويژه كم هاي گذشته براي رفع مسائل به افزايد: اشتباه ما اين بوده كه در طول سال پارچه و جامع باشد. اين كارشناس مييك
كه رفع  ايم. وي با تأكيد بر اين هاي خاص مناطق مختلف تعريف كرده مشخص دولتي براي اجراي سراسري در كشور بدون توجه به ويژگي

توان تنها به يك بخش مثالً كشاورزي پرداخت،  مند حركت يكپارچه در چند جبهه است، اظهار داشت: براي رفع اين مشكل نميمشكل آب نياز
   چراكه تحول در كشاورزي نيز نيازمند يك نظام يكپارچه و جامع همچون تحول در نظام آموزش، فرهنگ و صنعت يا بخش خانگي است.

اسفندياري در ادامه ارائه نسخه واحد براي مناطق مختلف كشور در ارتباط با مسائل    هاي گذشته مديريتي سالنسخه ثابت براي كل كشور، آفت 
هاي گذشته در كشور عنوان كرد و افزود: متأسفانه اشتباه ما اين بوده است  هاي نظام مديريتي سال گوناگون از جمله بحران آب را يكي از آفت

ها يا  پي رفع مسائل و مشكالت در همه مناطق كشور با يك برنامه يكسان و سراسري و بدون توجه به قابليت هاي گذشته در كه در طول سال
هاي خاص آن منطقه را به  ايم. اين متخصص حوزه حكمراني آب ادامه داد: اين در حالي است كه بايد در مناطق مختلف برنامه ها بوده كاستي

آن برنامه را به ساير مناطق تعميم داد. وي درباره چرايي نبود اتفاقات مناسب عملي براي مبازه با  مرحله اجرا گذاشت و در صورت موفقيت،
هاي  طور كلي ما در اجراي اهداف برنامه در بخش بحران آب كشور با وجود هشدار كارشناسان نيز گفت: البته مشكل خاص بخش آب نيست و به
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كنند اين موضوعات جدي نيست و  اندركاران متأسفانه هنوز تصور مي ندياري افزود: برخي از دستايم. اسف انگارانه برخورد كرده مختلف ساده
هاي بعدي گذاشت. در صورتي كه االن درباره آب يا خيلي از مسائل ديگر وضعيت بسيار جدي  ها را به عقب انداخت و به دوش نسل شود آن مي

حيح پيش ببريم. به اعتقاد وي، نظام اجتماعي كشور در حال حاضر مشكل دارد؛ يعني در اين شده است و ما بايستي مسأله را با نظام اجتماعي ص
مشكل آب    هاي دولت شكل نگرفته است. ها براي اجراي برنامه اي وجود دارد و در واقع همكاري الزم بين آن خصوص بين دولت و مردم فاصله
كنند مشكل آب مربوط به دولت و حاكميت است و  كه بسياري از مردم تصور مي مه با بيان ايناسفندياري در ادا   در كشور دولتي رفع نخواهد شد

هاي گذشته بيانگر آن است كه اين تفكر و برداشت  چناني داشته باشند، گفت: سوابق اقدامات مختلف دولت توانند در رفع آن نقش آن نمي
شود. وي معتقد است كه متأسفانه برخالف بسياري از كشورهاي  ركت مردم رفع نمينادرست و نيازمند اصالح است، چراكه اين مشكل بدون مشا

ها در كشورمان براي رفع بسياري از مشكالت و مسائل از جمله آب، محيط زيست، آلودگي هوا و حتي اقتصاد  هاي دولت گيري مترقي دنيا تصميم
شده و سطح همكاري مردم بسيار پايين بوده است. اين پژوهشگر و  كشور همواره پشت درهاي بسته بوده و بسيار متمركز و ستادي عمل

اندركاران و  متخصص حوزه حكمراني آب افزود: اين درحالي است كه بايد قبل از گرفتن هرگونه تصميم براي رفع مشكل آب در كشور با دست
مفكري الزم صورت گيرد. وي درباره چگونگي كمك داران ه نمايندگان مردم در مناطق مختلف كشور چه در سطح استان، شهر و حتي مزرعه

هاي مختلف از  گرفتن از مردم براي رفع مسأله كم آبي در كشور نيز گفت: نخستين كار اين است كه بايد با اتخاذ تدابير مناسب، مردم در بخش
د: در حال حاضر مناطقي در كشور وجود اسفندياري ادامه دا   جمله كشاورزي، صنعت و خانگي احساس كنند كه مشكل، مشكل خودشان است.

رساني مناسب با مردم در ميان گذاشت و پشتيباني كرد و  جا در شرايط بحراني است و بايد اين موضوع را با اطالع دارد كه آب زيرزميني آن
ها و اقداماتي كه در زمينه آگاهي بخشي و كه متأسفانه كار اقدامات كارشناسانه را با همراهي مردم انجام داد. اين پژوهشگر حوزه آب با بيان اين

آبي  رود، افزود: به عنوان مثال ما در منطقه كرمان حركتي را براي مقابله با كم دخالت دادن مردم وجود دارد، بسيار محدود است و خوب پيش نمي
طور حتم مردم بايد بعضي از  وي اظهار داشت: به كه مردم سازمان خود را پيدا كنند، نشده است. آغاز كرديم كه پشتيباني الزم از آن براي اين

طور حتم  ها از سوي نهاد حاكميت تاكنون به صورت صحيح انجام نشده است. به ها و پشتيباني ها را خود عهده بگيرند و اين واگذاري مسئوليت
هاي دولتي بسيار اثرگذار است. اين متخصص در  هها در اين بين براي شناسايي و گزارش و تحليل انواع اشتباهات و انحرافات برنام نقش رسانه

 حكمراني آب همچنين اظهار داشت: درباره درياچه اروميه نيز دولتي كار كردن مانع آن شده است كه پيشرفت كاري مورد نظر را داشته باشيم.
تر است، مردم براي رفع مشكل  آب جدي گويد: خوشبختانه امروز در برخي مناطق كشور از جمله اصفهان، اروميه و كرمان كه بحران وي مي

هاي  اسفندياري در ادامه يكي از حاشيه    مقابله با بحران آب بدون توجه صحيح به دانش و فناوري   اند و آماده همكاري هستند. آبي بسيج شده كم
ها و موسسات و مراكز براي مبارزه با بحران آب كشور بدون عملكرد مورد انتظار دانست و  حوزه آب در كشور را تشكيل انواع ستادها، كارگروه

هاي  گيري بهتر تمام تشكل فقيت و جهتتوانند براي رفع مسائل آب موثر باشند. وي تأكيد كرد: مو ها در خأل نمي طور حتم اين گروه گفت: به
هاي روز  گيري از دانش و فناوري كننده و همچنين بهره تنها در گرو هماهنگي و انسجام كاري با يكديگر، ارتباط صحيح با جامعه مصرف آب حوزه

جويي  تواند در صرفه و ابزارهاي الزم مي عنوان يكي از عوامل كه استفاده از تكنولوژي به مراكز علمي است. اين پژوهشگر حوزه آب با بيان اين
هايي كه در  آب موثر باشد، اظهار داشت: البته اين به شرطي است كه جلوي توسعه كشت گرفته شود. وي تأكيد كرد: در شرايط فعلي تكنولوژِي

هاي مربوط به ذخيره و  ارتر از تكنولوژياي يا تحت فشار وجود دارد، بسيار بهتر و اثرگذ زمينه كنترل مصرف و تقاضاي آب مانند آبياري قطره
انتقال آب هستند. اين پژوهشگر حوزه آب گفت: استفاده از شيراالت كاهنده مصرف در منازل كه مصرف آب را بسيار كاهش خواهد داد يا 

كشورمان مورد توجه قرار گيرد. تواند در  هاي آبياري مدرن كه بتواند بازيافت آب براي فضاي شهري داشته باشد، بسيار مي استفاده از شيوه
براي اسفندياري با بيان اينكه، هزينه آب نيز بايد در مناطق لحاظ شود و منابع آب كشورمان در مراكز مصرف يكپارچه نيستند، افزود: هر محلي 

ود آب در خود شهر اصفهان نيز ديده بينيد كه اثرات كمب رود مي خود جداگانه حساب و كتاب دارد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در منطقه زاينده
ها ضروري است. وي درباره  شود؛ لذا مصرف آب چه در مناطق شهري و چه در مناطق كشاورزي الزم است و مديريت تقاضا براي آن مي

ثري با نظام اجتماعي ضرورت استفاده از فناوري در بخش آب نيز گفت: اين فناوري متأسفانه به شكلي نبوده است كه بتواند ارتباط مناسب و مو
هايي كه قرار بوده است اجرا شود، كامل  و شبكه  ايم اكثراً باالدست و پايين دست آن با مشكالتي مواجه بوده برقرار كند. سدهايي كه ساخته

تلفات و استهالك بسياري  ها با هاي آبياري با نظام زراعي و مالكيت روستايي ما سازگار نشده؛ در نتيجه اين تكنولوژي كه شبكه نشده، ضمن اين
اند با  ها و مراكز توليد دانش و فناوري در كشور تاكنون نتوانسته كه متأسفانه دانشگاه زيادي همراه بوده است. اين پژوهشگر حوزه آب با بيان اين
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قدامات انجام شده در اين حوزه نيز آبي ارتباط صحيح برقرار كنند، گفت: برخي ا گير براي رفع معضالت و مسائل كشور از جمله كم مراكز تصميم
كه رويكرد فعلي كشور در حال حاضر  صورت تقليدي و بدون توجه به ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور بوده است. اسفندياري با تأكيد براين به

آبي  گروه ملي سازگاري با كمآبي سوق يافته است، گفت: در اسفندماه سال گذشته هيئت وزيران نسبت به تشكيل كار به سمت سازگاري با كم
هاي مربوطه عضو هستند.  هاي استانداري و تعدادي از مديران سازمان جمهوري، كميته اقدام كرد كه در اين كارگروه چهار وزير، دو معاون رئيس
ارگروه براي همكاري گفت: تمام ها با اين ك آبي در وزارت نيرو و الزام همه وزارتخانه وي با اشاره به استقرار كارگروه ملي سازگاري با كم

هاي كاري و نگاه از باال به پايين و دستوري خود را تعديل  صورت منسجم و هماهنگ عمل كرده و روش ها در كشور بايد در حوزه آب به دستگاه
    كنند.
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   اطالعات روزنامه -  1397 آبان 1                                        

  
  رود بيراهه نمي سيل 

    
  
اش چتري  خاموشر آسمان بارندهر زمين لغزندهر باد كوبندهر مردم وامانده در سيلر دختركي بر سر داداش كوچك   رود خروشندهر خورشيد        

اش را از آب و خرابه  تواند عروسك فير نميمانده نه سق  اش چنان فرو پاشيده كه نه ديواري  گريدر خانه اي مي شكسته گرفتهر كودك ديگر گوشه
كنيم كه آب را به جاي اتاق، به  سازيم، بر سقف، ناوداني نيز درست مي اي مي فرستيم. هنگامي كه خانه سيل را ما به بيراهه مي   بيرون بكشد

سيل بد    فرستيم؛ ولي براي سيل نه. مي سي، زير روشويي، آب صابون را به اگوي كوچه وي سوي زمين هدايت كند؛ يا با كارگذاري لوله پي
ها روبيد كه سيل را به  ها را از اليه برد كه زمين تشنه است؛ تنها نبايد در مسيرش خانه ساخت و نيز بايد رودخانه نيست؛ آب را به جاهايي مي

زند و از پخش  ) بر سيلِ سركش، دهنه مي  نار رودخانههاي ك (كانال  بند، گوره درون خود بكشد نه اين كه باال بياورد و بيرون بريزد. خاكريز، سيل
تن در گذشتند و تامين آب بهداشتي و گردآوري الشه جانوران مرده و بيم بيماري وبا چالشي  5در مازندران    كند. سيالب در زمين پيشگيري مي

انگين كل كشور، بارندگي به خود ديد. تندباران دو روزه همراه با ميليمتر باالتر از مي 70ساعته به اندازه  12رامسر در يك بازه زماني    برانگيخت.
نوشهر، چالوس، تنكابن، رامسر، رودسر، قائمشهر، بابل، بابلسر، ساري) يورش برد.  - مازندان-هاي شمالي(گيالن باد بود كه به شهرها و استان

كشيِ آب  پر شده بود و لوله» آب گل«ها از  ردن نداشتند، چون چاهگاز شدند و پس از سيل، آب براي خو برق و بي گوشه شهر بي مردم در گوشه 
شان را در  الي خود تا اتاق خواب مردم رخنه كرد و زندگي و وسايل زندگي  و ها از فراز خودروها گذشت و با گل  سيالب در پاركينگ   شهر ويران.

خورد. زمين در قلمروهاي  ابرناكي آسمان روشن بود كه آرامش به هم خواهد  هاي سرد شمالي و از جريان   دهد طبيعت گواهي مي   خود فرو كشيد.
سد رامسر به آستانه سرريزي رسيد؛ يك اسب در كرانه    ها را بستند. ها ريزش كردند و جاده كوهستاني(هراز، كياسر، هوالر) لغزيد و كوه

آلود خفه شد.  ديگر نيز در بهشهر و ساري درگذشتند و يكي در آب گلكنار با آذرخش از پا درآمد و سوارش نيز سنكُپ كرد. چندتن  فريدون
ها را  ها را بست و پل ها گرفتار شدند و سيل، ترافيك را در شهر و بيرون شهر قفل كرد و مدرسه آمده در راه بازگشت در جاده مسافران به شمال

  كيلومتر در ساعت و سيل ويرانگر دورگير(محاصره) شده بود. 100د باالي شهر رامسر با با 22   خماند و آبرساني به مردم با تانكر انجام شد.
هاي هراز و سوادكوه و كندوان  ساعت جاده 20آب و سيل دگرديس شد و در  ها به روان ها از كار افتاد و در ادامه، بارندگي در بلندي نخست تلفن 

سر(منتهي   پل ارتباطي اين شهرستان در خيابان سخت 2شهر و ويراني   كتالم و سادات ها در شهرهاي رامسر، ها و خانه آبگرفتگي گذرگاه    را بست. 
هاي رامسر  شهيدان، در شمار خسارت به هتل بزرگ)و خميدگي پل ارتباطي روستاي نياسته در چرخشگاه(محور) ارتباطي كتالم به روستاي چل

ها و  بيشتر دامن زد؛ رانش زمين در بسياري از قلمروهاي روستايي، آسيب به پل هاي سررفتن رودهاي چالكرود و نسارود به آسيب    بوده است.
سيل به سراغ گيالن نيز    درصد ويران شده است. 100تا  30پل تنكابن از  20ها و واحدهاي توليدي گل و گياه را در پي داشت.  كشتزارها و باغ

شهر مانند  12ها در  سر، الهيجان، ماسال و تالش دورگير(محاصره) كرد. آسيبرودخان، رود سرا، رشت، چابكسر، قلعه آمد و شهرهاي صومعه
پل مهم(مسير  2رساند؛ در فومن نيز  پل بزرگ ويران شد كه چند شهر را به هم مي 2فومن، تالش، املش، رودسر بيش از همه است. در املش 

خلخال ريزش كوه رخ داد و -جاده شهر و روستا بسته شد و در قلمرو پونلها راه و گذرگاه و  قلعه رودخان) خراب شد و مسير سواره را بست. ده
هاي آب آشاميدني در قلمرو روستايي آسيب ديد و چندين چشمه داراي آب خوردن آلوده شد. در جريان  هاي آب و لوله چاه   به چند پل آسيب زد.

رساني سيار بود؛ صدها خانواده عشايري شفت نيز در جريان سيل گيالن   آبآبي بودند و اميدشان تنها به  شهر دچار بي 12ها روستا در  سيل، ده
پل در آنجاها فرو ريخت؛  3هاي مردم روستايي و عشايري شد و  شدن راه رود، سبب بسته قلمرو از ويس 5رانش زمين در    دچار زيان شدند.

شهرستان  12هزاران خانوار آسيب رسيده است؛ سيل يك رهگذر را با خود برد؛ به    ها ادامه يافت. ها و خانه ها تا ويراني مغازه گستره ديگر آسيب
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بدآهنگ    ها و كشتزارها بسته شد. هاشان به سوي هم و به سوي شهر و به سوي باغ گرفتگي شدند و چندين روستا راه  استان گيالن دچار آب
كشيدند و  ها را به دوش مي آمدند و پل خروشيدند و باال مي ها چگونه مي نهآورند كه رودخا مانده اندوهگين به ياد مي مردم زنده   زمزمه سيل

- احمد پيروزي   جاها روزي كوچه و خيابان بود. بردند. در شهر در جاهايي، مردم سوار بر قايق چوبي و بادي بودند و انگار نه انگار كه زماني آن مي
هاي ميلياردي به  كند و خسارت هاي شهري را نيز نابود مي برد بلكه زيرساخت ميسيل تنها خس و خاشك را با خود ن«كارشناس محيط زيست: 

دهند و در كنار آسيب روحي، هزاران تن از مردم آسيب فيزيكي  هاي خود را از دست مي آورد. بسياري خانه هاي شهري وارد مي مردم و زيرساخت
اي در تاكسي  بودند به پرواز درآيند و مسافران در فرودگاه گير افتادند. در شهر راننده تاكسيهواپيماها بر پايه برنامه خود نتوانسته «   »بينند. نيز مي

گرفتگي شدند و رخنه  هاي ارتباطي ميان روستاها در هم ريخت و دريا پرخيزاب شد؛ چندتن به سبب سرنگوني تيرها، دچار برق خود خفه شد. پل
ها و  كند ولي روشن نيست پل  سيل در كسر ثانيه ويران مي«   »دش دچار برق گرفتگي كرد.آب به سيستم برق، يكي را نشسته در خودروي خو

دهد و با  ساعت نخست تندباران رخ مي 6هاي برق آسا در  بيشتر سيل«   »هاي ويران پيش از سيل ديگر آباد بشود يا نه. ها و قلب ها و خانه راه
هاي هواي سرد همراه است؛ كه بايد هشدارهاي آمادگي به هنگام براي مردم  جبهه ابرهاي بزرگ، آذرخش و گردبادهاي گرمسيري و گذر

ها توانا به جذب نباشد و  ويژه اگر آبگير رودخانه شدن آب برآمده از يك بارندگي تند به آسا بيشتر به سبب جاري هاي برق سيل«   »فرستاده شود.
   »ي با گردبادهاي گرمسيري تندباد و توفان همراه است و پيامدهاي بسيار ناگوارايي دارد.هاي ساحل ولي سيل«   »مقدار كمي آب در خود نگه دارد.

ها  هاي رودخانه رسد. با فرسايش كرانه شدن آب در دشت، سرانجام به روستا و شهر مي آيد و با سرريز شدن رودها و جاري سيل از باالدست مي«  
اي كه آب جاري  گونه پوشاند و جلوگير رخنه آب خواهد بود به  ها، خاك زمين را مي ها و جاده سازه بايد چشم به راه سيل بود. بايد توجه داشت كه

هاي دراز دامن  ها به ويژه پس از دوره ها، نهرها و مسيل توجهي به باز نگهداري شبكه جوي بي«   »رود. لغزد و پيش مي در رويه سخت خاك مي
سازي و  سازي و شهرك شود نياز به خانه فشار جمعيت سبب مي    هاي سيل  سبب   »كند. را افزون مي آسا خشكسالي، ميزان ويرانگري سيل برق

خيز بكوچند و مستقر شوند. افزايش جمعيت همراه با  هاي سيل ريزي دولتي به زمين گسترش زمين زير كشت بيشتر شود و مردم جلوتر از برنامه
هاي گلستان، مازندران و گيالن) به شاليزار،  ها در قلمروهاي باران خيز(استان شود. تبديل جنگل يمديريت ناكارا سبب افزايش زيان و خسارت م

بر رود جاري شود كه برآيندش -و- هاي دور تري در ريزشگاه(حوضه) آبگير باالي رودخانه بماند و آب بيشتري در جلگه شود آب كم سبب مي
هنايش(اثر)دگرديسي اقليم بر الگو و ميزان    ها به زيان مردم تمام خواهد شد. اني رودخانهسام ماندن و بي اليروب سيل بيشتر خواهد بود.بي

دگرديسيِ اقليم بر     آورد. شود و ويرانگري به بار مي آسا را سبب مي ها را هم نبايد نديد گرفت كه در كنار خشكسالي، فراواني بارندگي سيل بارندگي
تواند كاهش ذخيره  همه تغييرها مي گذارد و پيامد اين ما و يخبندان، برف، گرماي تابستان و باد اثر ميهايي همچون سر روي فراواني پديده

دهد؛ ويراني  ها باشد كه خود را در كاهش توليد كشاورزي نشان مي هاي زيرزميني، كاهش انباشت برف در باالدست رودخانه ها، خوان بندان آب
پيامدهاي تغيير اقليم در گيالن و    هاي غيربومي نيز از ديگر پيامدهايش است. ها و بيماري وها، بروز آفتزيست، تغيير سيماي گياهي قلمر محيط

توان جدا از ديگر قلمروهاي كشور جست. در اين ميان، باريكه سرزمين آرميده در كناره درياي خزر(گلستان، مازندران   مازندران و گلستان را نمي
وبلوچستان به  باختگان قلمروهاي جنوبي كشور شده است. كوچ مردم سيستان ران بيشتر، جايگاهي براي كوچ سرزمينو گيالن) به سبب داشتن با

ها،  ماسه بستر رودخانه- و-رويه شن برداري بي اش است. بهره هاي گذشته به سبب خشكسالي و تغيير اقليم، يك نمونه  استان گلستان در سال
ها و انداختن درختان جنگلي و فراموشي  كه زماني آبراهه بود و نابودي بته اربري زمين و كشاورزي در جاييسازي در مسير سيل، تغيير ك خانه

ها به  سيالب   آب بكشد. اش را به لجن ها را با وسايل آبخيزداري، سبب شده كه آب به جاي فروشدن در زمين، بر سطح شهر و روستا بلغزد و خانه
بار خواهد بود و  پا افتاده نخواهد بود بلكه فاجعه ها تنها پيش ها روستا و آبادي و شهر باشد زيان د و اگر در مسير آنشو اي سبب بروز زيان مي گونه

هاي واردآمده به  هاي فيزيكي دربرگيرنده آسيب زيان    دهند كسي نخواهد بود. هايي كه بستگان خود را در سيل از دست مي پاسخگوي خانواده
كشي آب شهر،  ها، آسيب لوله ها و خيابان ها، ويراني گذرگاه بنه و وسايل، هزينه بازيابي و بازسازي-و- ها با بار يب ساختمانمردم است و نيز آس

جان بستگان.  ماندن پيكر بي دادن آوارگان، روي دست كار و درآمد روزانه، هزينه سامان-و- وتلفن، افت كسب شدن كابل برق ها، پاره فروريزش پل
ها در روزهاي زيادي از  بيشتر استان    دستاوردهاي خوشنودكننده؟     كم نيستند.  شوند  نگي و نارام(وحشي) نيز كه در سيالب تباه ميجانوران خا

باشند البته با مديريت كارآمد.  توانند دستاوردهايي هم داشته ها مي هاست؛ پس در جاهايي سيل سال گريبانگير ريزگردند كه يكي خشكيدن تاالب
ها خشك شده،  هاي زيرزميني پايين رفته و تاالب هاي آب گاه ر ايران با اقليم خشك كه هميشه در پي برداشت و انتقال آب بوده است و ذخيرهد

ها  گمان فرونشاننده خواهد بود چون به بازيافت آبخوان دار كند. در جاهايي با مشكل گردوغبار، سيل بي اي را نم تواند خاك گسترده سيل مي
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شويي و آسيب به  دهد كه ويرانگري وجود نداشته باشد و خاك ها رخ مي هرآينه، هنگامي اين   هاي كشاورزي. انجامد و به بارور شدن زمين يم
تواند به جان و مال  دهد تا مي هاي فراوان به طبيعت است و سيل را ياري مي دهد آسيب طبيعت رخ نداده باشد؛ در حالي كه آنچه اينك رخ مي

هاي جنوبي به دور و بر شهرهاي بزرگ بسيار  اينك به سبب خشكسالي شديد در ايران، كوچ مردم از دشت   م و اقتصاد اجتماع زيان وارد كند.مرد
ها و  هبوت    كوبانه  ايستادن سيل    هاي شمالي ناچارند بيش از پيش پذيراي كوچ آنان در همسايگي خود باشند.  باال است و در آينده نزديك، استان

به هررو و به هرگونه كه بررسي شود سيل     ها را در باالدست نبايد كند و همه شهر را نبايد با بتون و زفت(قير) و آسفالت پوشاند. خارها و درخت
ه همه كشورهايي ك   تشنه است. برد كه زمين خشك و لب گونه كه گفته شد آب را به جاهايي مي در سرشت خود چيز بدي نيست و همان

ها در اين مورد بكاهند. رويارويي با  ها و چالش ها و تپش ها و تنش كوشند از آسيب ريزي مي اند با كاوش و برنامه هاي تند را به آزمون نشسته سيل
ه كه ژاپن گون آيد؛ همان هاي انسان هوشمند بر روي كره زمين است و نشان داده كه چنين كاري از وي بر مي  نامهرباني طبيعت، يكي از ويژگي

ها، گستردن بستر  ها براي افزايش حجم و ارتفاع آن ريزي كرانه كند، شن جبهه در برابر سيل ايستادگي مي 3هلند در    بر زلزله چيره شده است.
ها  هلندي   انگيز است. هزار كيلومتر در سراسر كشور از ديد مردم جهان شگفت17بند در ازاي  رودها براي كنترل سيالب و ايجاد شبكه سيل

كنند. پس از توفان كاترينا، هلند در ايالت  اند و تخصص خود را به كشورهاي ديگر نيز صادر مي   گذاري مالي هنگفتي در اين بخش كرده سرمايه
ها  ، هلنديگذاري براي امنيت خود نيواورلئان آمريكا و همچنين در جاكارتا، پايتخت اندونزي سازوكارهاي پيشگيرانه ساخته است. با سرمايه

براي رويارويي با اين پديده(سيل) دو راهبرد روي ميز بحران جهاني    اند ميليارد يورو در سال رسانده7پيشگيري از سيل را به صادراتي به ارزش 
زيستي،  نگاه محيط هاي آبي با مايه ريزي در زمينه بهترين استفاده از بن برنامه   اي و سازگاري با وضعيت موجود. است، كاهش گازهاي گلخانه

هاي اقليمي،  هاي گياهي براي كاهش آسيب پديده نژادي گياهاني كه سازگار اقليم آينده خواهند بود و روكرد بيمه فرآورده ريزي براي به برنامه
كاهش تندي آسيب به بخش سازي براي  هاي وارد شده از جهان خارج و نيز برنامه ها و نوبيماري هاي هرز، آفت ريزي براي مبارزه با واش برنامه

سازي در كرانه رود پايان  و بستر آن براي شن و ماسه يا ساختمان» طبيعت رود«در يك رويكرد فوري دولتي بايد به كاويدن    دامي و شيالتي.
مجال رويش دوباره به  بندي، دهد ناپديدشدن پوشش گياهي است كه بايد با بخش چه رخ مي ها آن داده شود و به كنترل دولت درآيد؛ در چراگاه

     درويشي علي    ديده داده شود. هاي آسيب بخش
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   كيهان روزنامه -  1397 آبان 4                                        

   گزارش از دور و نزديك
  زعفران قاينات تشنه آب

هاي كشاورزي به همراه كاهش كيفيت آب،  بع آب چاهاستمرار خشكسالي و خشك شدن اغلب قنوات كشاورزي قاينات و همچنين افت منا
كاران معتقدند زعفران قاينات در آستانه فصل برداشت تشنه يك قطره آب  زعفران قاينات را با تشنگي مواجه كرده است به نحوي كه زعفران

ران را به خود اختصاص داده و ساالنه قريب جنوبي بيشترين سطح زير كشت زعف هكتار مزارع زعفران در خراسان 4600قاينات با بيش از است. 
مزارع زعفران،   كند اما در روزهاي آغازين آبياري ترين نوع زعفران خشك را توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي تن مرغوب 20

زاده يكي از  تقيود را آبياري كنند. كاران قايني در تكاپو و تالشند تا به هر شكل و از هر منبع و روشي بتوانند مزارع زعفران خ زعفران
شود و  گويد تقريبا همه مزارع زعفران شهرستان با صدها تانكر آبياري مي كاران پايتخت طالي سرخ ايران در بيان مشكالت زعفران مي زعفران
افزايد در گذشته  مه ميوي در ادااند تا شايد امكان آبياري به موقع براي آنان ممكن شود.  هاي سنگين تامين آب ايستاده كاران پاي هزينه زعفران

يافت كه چند سالي است اين  ريزي شهرستان براي آبياري مزارع زعفران اختصاص مي كاران منابعي از سوي كميته برنامه براي حمايت از زعفران
رئيس شوراي غالمحسين طالبي گيرد.  ها قطع شده و هيچگونه حمايتي در راستاي تسهيل و كاهش هزينه آبياري مزارع صورت نمي حمايت

بازي در  افزايد دالل كند و مي كاران عنوان مي ترين مشكل فرا روي زعفران اسالمي شهرستان قاينات كم شدن ميزان آب و شوري آن را مهم
صنعت زعفران خصوصا در فصل برداشت و نياز كشاورزان زياد است و چون خريد تضميني و حمايتي وجود ندارد دالالن با كمترين قيمت، 

سجادي مدير جهاد كشاورزي قاين نيز سطح زير فروشند.  كننده مي كنند و چند برابر قيمت به مصرف كاران خارج مي ول را از دست زعفرانمحص
وي تن زعفران خشك در شهرستان توليد شود.  18شود بيش از  بيني مي گويد پيش كند و مي هكتار عنوان مي 4644كشت زعفران قاينات را 

كار فعاليت دارند كه به دليل تغييرات آب و هوايي  بردار زعفران بهره 850هزار و  12كند در شهرستان قاينات تعداد  نشان مي همچنين خاطر
افزايد زعفران قاينات كه به دليل  مديرجهاد كشاورزي قاين در ادامه ميروز تاخير نسبت به سال گذشته آغاز خواهند كرد.  5برداشت زعفران را با 

فروشي در  درصد آن به صورت خرده 80اص آب و هوايي از كيفيت باالتري نسبت به زعفران توليدي ساير مناطق برخوردار است شرايط خ
رغم  درصد افزايش قيمت داشته ولي علي 50رسد در حالي كه قيمت زعفران در سال جاري بيش از  بازارهاي داخلي شهرستان به فروش مي

شود كه نيازمند بازاريابي و توجه بيشتر در صادرات  كمي از زعفران قاينات و آن هم به صورت فله صادر ميرونق صادرات اين محصول، درصد 
گويد  باشد. سجادي توسعه آبياري باراني را با توجه به ادامه خشكسالي و كاهش كميت و كيفيت منابع آب شهرستان ضروري دانسته و مي مي

كاران بايد تالش كنند پوشش آبياري باراني را افزايش دهند.  شود لذا زعفران رف آب مياين روش باعث افزايش عملكرد و كاهش مص
رغم همه  باشد اما علي هاي اشتغالي، فرهنگي و اقتصادي قابل توجهي براي شهرستان مي كاري و توليد طالي سرخ داراي مزيت زعفران

توسعه كشت زعفران را با مشكل مواجه كرده است و اين در حالي است  هاي اين محصول، كاهش ميزان آب منابع آبي و شور شدن آب، مزيت
هكتار آن تحت پوشش آبياري باراني قرار گرفته در صورتي كه بنا به اعالم جهاد  5هكتار سطح زير كشت زعفران فقط  4644كه از سطح 

سعيد شهرستاني عضو شوراي اسالمي اشته باشد. تواند افزايش عملكرد و كاهش مصرف آب را به دنبال د كشاورزي شهرستان اين روش مي
شهر قاين و از مطلعين مزارع زعفران شاهيك قاين معتقد است در صورت ادامه وضعيت موجود در آينده نزديك از پايتخت زعفران جهان فقط 

ترين  كيفيت باشد بي نوع زعفران جهان مي ترين افزايد متاسفانه به نام زعفران قائنات كه از مرغوب وي در ادامه مينامي باقي خواهد ماند. 
رسد و همچنين قاچاق پياز زعفران از شهرستان و مرزها آينده زعفران قاينات را با ابهاماتي مواجه  زعفران ديگر مناطق عرضه و به فروش مي

ن در خاتمه خواستار حمايت دولت و عضو شوراي شهر قايطلبد.  كرده است كه تصميم و اقدام جدي را از سوي كشاورزان و متوليان امر مي
كاران ارائه  به زعفران  آموزشي و نظارتي بيشتري -گويد دولت بايد تسهيالت و خدمات تحقيقاتي مسئولين از اين محصول استراتژيك شده و مي

  گزارش از محمدرضا فرخي نبيند. تواند برخوردار شود لطمه  آوري از جايگاه قابل قبولي مي كند تا توليد زعفران كه در سبد صادراتي و ارز

     

۷۵



 

١٦ 
 

   امروز وطن -  1397 آبان 9                                        

   نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي:
  وبي مديريت نشداحياي درياچه اروميه بخ

توانم بدهم بيشتر از  اي كه به دولت مي نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي گفت: احياي درياچه اروميه بخوبي مديريت نشد و نمره 
تخصيصي براي  هاي وگو با تسنيم در اروميه با اشاره به آخرين وضعيت درياچه اروميه و بودجه پور در گفت اهللا حضرت نيست. روح 11يا  10

اي براي دفتر مقام معظم رهبري نوشتيم و اين موضوع از طريق رئيس جمهور به نوبخت ارجاع داده شده تا براي  احياي آن اظهار داشت: نامه
هزينه توان به جايي رسيد، خاطرنشان كرد: رقمي كه  درياچه رديف بودجه ديگري تعريف شود. وي با بيان اينكه تنها با پرداخت هزينه نمي

شود بايد مشخص شود چگونه و كجا هزينه شود و اين موضوع در حالي است كه مسؤوالن استاني و مسؤوالن كشوري آمار درستي از  مي
كرد درستي داشته باشند. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي گفت: ارقامي كه  وضعيت درياچه ندارند چه رسد به اينكه بخواهند هزينه

شود و اين ارقام براي ساخت اماكني همچون سالن كنفرانس،  د احياي درياچه اروميه در اين شهرستان تخصيص يافته بدرستي هزينه نميبه ستا
شود و براي اثبات اين سخنان مدارك كافي در اختيار داريم. وي تصريح كرد: از مردم انتظار داريم در  وسايل اداري و ديگر موارد هزينه مي

جويي شود. برخي  گوييم مردم توجهي ندارند ولي انتظار بيشتر از اينهاست و بايد بيش از پيش صرفه جويي كنند، نمي صرفه مصرف آب هم
ريزي داشته باشند.  اندازند از اين رو بايد جهاد كشاورزي بدرستي براي كشاورزان حوزه درياچه برنامه مسؤوالن تقصير را گردن كشاورزان مي

جمهور براي  به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت توانسته در احيا و تثبيت درياچه اروميه موفق عمل كند يا نه، تاكيد كرد: رئيسپور در پاسخ  حضرت
احياي   پشتي احياي درياچه اروميه حركت الك  شعاري كه در انتخابات درباره درياچه داده بود گام برداشت ولي موضوع بخوبي مديريت نشد. 

ها حاكي  اي نيز براي آن از سوي دولت در نظر گرفته شده است اما شنيده هاست مورد توجه قرار گرفته و اتفاقا اعتبارات ويژه يه سالدرياچه اروم
از اين است كه حركت آن بشدت كند شده و در چند ماه گذشته نيز حتي يك ريال هم اعتبار براي اين پروژه تخصيص پيدا نكرده است. هيات 

هزار ميليارد ريال اعتبار براي احياي درياچه  5ر حالي كه ابتداي ماه گذشته در سلسله مصوبات خود براي اين پروژه با اختصاص وزيران نيز د
ماه گذشته هنوز از اعتبارت قبلي يك ريال هم پرداخت نشده است و  5ها حاكي از اين است كه در  اروميه و تاالب انزلي موافقت كرد اما گزارش

ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه  داخت موجب كند شدن حركت رو به جلوي اين پروژه شده است. مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامهاين عدم پر
اعتبار از  اروميه شهريورماه سال جاري با انتقاد از تامين نشدن اعتبارات مورد نياز ستاد احياي درياچه اروميه گفته بود اين ستاد به دليل كمبود

هاي خود عقب افتاده است. وي با اشاره به وضعيت نامناسب پرداخت اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه اظهار كرد: براي تثبيت وضعيت  هبرنام
سال انجام شد و خوشبختانه كار تثبيت بخوبي انجام شد،  2كليه اقدامات با بودجه  -سال انجام شود 3كه قرار بود در مدت -درياچه اروميه

ميليارد  800ميليارد تومان دريافت كرده است كه البته مبلغ  400درياچه اروميه تاكنون   احيايي ن ستاد احياي درياچه اروميه براي عمليات بنابراي
 96، صرفا نصف آن پرداخت شد. بر اساس اين گزارش، در سال 96براي احياي درياچه اروميه بود كه در پايان سال  95تومان تخصيص سال 

ميليارد تومان به  2000دولت، تنها حدود  12و  10اي براي ستاد احياي درياچه اروميه در نظر گرفته نشد و تاكنون از محل ماده  بودجههم هيچ 
هاي آبرساني به درياچه اروميه گفت: براي مثال پروژه  ستاد احياي درياچه اروميه اعطا شده است. تجريشي با اشاره به اجرا نشدن برخي پروژه

پروژه تبريز و اروميه  2پروژه تصفيه آب و انتقال آن به درياچه اروميه تنها  13ها به خوبي اجرا نشده است و از مجموع  ه پساب و فاضالبتصفي
رسد، بنابراين بيشترين ضررها  شود و از اين مسير، آب به درياچه اروميه مي در حال اجراست و به احتمال قوي تا پايان سال جاري تكميل مي

  توانستيم با عملياتي كردن آن، آبي را به درياچه اروميه برسانيم كه به دليل نبود اعتبارات موفق به اجراي آنها نشديم.  هايي بود كه مي اي پروژهبر
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  هستند!هاي شيرين آلوده به پالستيك  آب

    
  

ها در اثر ورود پالستيك، به عنوان يك مشكل زيست محيطي بحراني مطرح است و به موازات تغييرات  امروزه آلودگي آب درياها و اقيانوس        
آلودگي ناشي از اندازد شناخته شده است. شايد به همين دليل،  ها و نيز تنوع زيستي را به خطر مي آب و هوايي، به عنوان عاملي كه جان انسان

ها  دهند. ولي متأسفانه، آن پالستيك به موضوع داغي تبديل شده است كه دانشمندان سراسر دنيا تحقيقات زيادي درباره اش انجام مي
 هاي دريايي اختصاص داده اند. در طول دهه گذشته، پژوهشگرها مطالعات خود را روي آلودگي ناشي از وجود هاي خود را فقط به محيط تالش

ها ناديده گرفته شده است.  ها، نهرها و درياچه ها متمركز كرده اند، ولي آلودگي ناشي از پالستيك در رودخانه پالستيك در درياها و اقيانوس
لودگي درباره آلودگي درياها، بيش از پنج برابر بيشتر از تعداد مقاالت چاپ شده در رابطه با آ واقعيت اين است كه ميزان انتشار مقاالت علمي

شود و تا چه حد  هاي شيرين انجام مي درباره آلودگي آب كمي دهد كه تا چه حد مطالعات علمي هاي شيرين است. اين به وضوح نشان مي آب
ميليون تن مواد  2٫41تا  1٫15ها به طور ساالنه حدود   ها متمركز شده اند؛ در حالي كه رودخانه روي آلودگي درياها و اقيانوس كارهاي علمي

هاي جهان شده و به منبع بزرگي براي  شود در نهايت وارد اقيانوس  كنند.پالستيكي كه به رودخانه انداخته مي پالستيكي را به درياها تزريق مي
يك منطقه بخش  شود. رودخانه، بخشي از تاريخچه و پيشينه يك سرزمين و قسمتي از ميراث گرانبها و هويت  آلودگي دريايي تبديل مي

ها بيش از حد پذيرش آن باشد، مشكالت   ها داراي ظرفيت مشخصي از خودپااليشي هستند و اگر افزايش آالينده  شود. رودخانه محسوب مي
 رودخانه بسيار آلوده سرچشمه 20ها از  تواند عواقب غيرقابل جبراني داشته باشد. دو سوم آلودگي  شود و مي محيطي در آن پايدار مي زيست 

هزار تن  330ها در آسيا واقع هستند.رودخانه يانگ تسه در چين كه سومين رودخانه طوالني جهان است با ريختن  گيرد كه اكثريت آن  مي
دهند و به دليل آسيبي كه به  هاي پالستيكي بدون شك تنوع زيستي را كاهش مي پالستيك در درياي شرق چين باالي ليست قرار دارد. زباله

ها و ديگر جانوران آبزي خوراكي استفاده  ها از ماهي دهند، چرا كه انسان ها را مورد تهديد قرار مي كنند، سالمتي انسان ها وارد مي آب و ماهي
هاي دنيا چه ميزان آلودگي دارند، بسيار كم است و اين نشان  ها و درياچه درباره اين كه رودخانه كنند. علي رغم اين واقعيت، اطالعات علمي مي

هاي شيرين در سراسر دنيا به صورتي يك سويه  جامعي دراين باره وجود ندارد. در حقيقت، اطالعات موجود روي آب دهد كه ديدگاه علمي يم
شوند، نه بر اساس احتياجات زيست  شده و به نوعي مورد تبعيض قرار گرفته است. تحقيقات بر اساس سطح توسعه و پيشرفت كشورها انجام مي

هاي خود را روي كشورهاي اروپاي مركزي، اروپاي غربي و  هاي آلوده تر. دانشمندان دنيا بيشتر پژوهش و اولويت رودخانه محيطي جهاني
ها به كشورهاي آسيايي، آمريكاي جنوبي و آفريقا اختصاص داده شده اند. اين  از اين پژوهش آمريكاي شمالي متمركز كرده اند و تنها تعداد كمي

رسد، چون كشورهاي برتر در زمينه علم و فناوري در دو قاره اروپا و آمريكا هستند. ولي اين  ه نخست تعجب آور به نظر نميعدم تعادل در نگا
عدم توازن، از ديدگاه زيست محيطي و اجتماعي به طور خاص حائز اهميت است و بايد جدي گرفته شود. علت اهميت موضوع در اين است كه 

از بين بردن نهايي آن هنوز هم در كشورهاي توسعه نيافته در آسيا، آمريكاي جنوبي و آفريقا مشكلي بزرگ به حساب  آوري زباله، فرآوري و جمع
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هاي  هاي پالستيكي را باال برده است، اين در حالي است كه روش آيد. افزايش سطح جمعيت و شهرسازي پرسرعت به شدت ريتم توليد زباله مي
هاي زيادي رو به رو است. واقعيت اين است كه وضعيت آلودگي ناشي از پالستيك هنوز در  اين كشورها با نقص تصفيه زباله و بازيافت آن در

هاي بزرگي هستند كه در كشورهاي در حال  ها رودخانه هاي جهان مورد بررسي قرار نگرفته است، حتي با اين كه بسياري از آن بيشتر رودخانه
ها دارند. بنابراين، بايد اقدامات مديريتي الزم براي  هاي پالستيكي از خشكي به اقيانوس در انتقال زباله مهمي ها نقش توسعه قرار دارند. رودخانه

هاي دنيا،  ها به ويژه از آلوده ترين رودخانه ها صورت گيرند تا ميزان جهاني ورود اين مواد مصنوعي به اقيانوس ها از اين زباله پاك سازي رودخانه
درصد بار  80روند؛ اين مواد بيش از   ها به شمار مي كننده رودخانه  ترين منابع آلوده هاي شهري به عنوان يكي از اصلي   ضالبصورت گيرند. فا
ها  شود. رودخانه  ها افزوده مي دهند و با توجه به رشد و افزايش جمعيت شهرنشين، هر روز بر ميزان اين آلودگي  ها را تشكيل مي آلودگي رودخانه

آيد؛   ها در اثر سيل به وجود مي آلود شدن آب  ها مانند گل  شوند، در روش طبيعي برخي مواقع تغييراتي به طور طبيعي در آب  و روش آلوده ميبه د
ها كه   شود. همچنين روش آلودگي به وسيله انسان  روند و آب زالل مي  شود كه به مرور زمان از بين مي به اين تغييرات آلودگي طبيعي گفته مي

ها را  هاي اين محيط هستند. فاضالب شوند نيز در زمره آلودگي  ها مي  هايي كه به دست انسان وارد رودخانه ها در اثر فاضالب بسياري از آن
ها در   هاي كشاورزي است. فاضالب هاي صنعتي و فاضالب هاي شهري و خانگي، فاضالب  توان به سه دسته تقسيم كرد كه شامل فاضالب  مي

مانند   شوند و بيشتر اين مواد در طبيعت باقي مي  مانده و غيرقابل استفاده و دور ريختني هستند كه به وسيله انسان وارد طبيعت مي واقع مواد پس 
كي بر هاي پالستي شوند.زباله ها شده يا موجب از بين رفتن حيوانات، گياهان و موجودات ريز درون آب مي  و موجب مسموميت و بيماري انسان

ميلي متر  5هاي كوچك تر از  و به زباله» ماكروپالستيك«ميلي متر  5هاي بزرگ تر از  شوند. به زباله اساس اندازه دسته بندي مي
ها هستند. گرچه دور از انتظار است، ولي ميزان مطالعاتي كه در  ها در واقع ماكروپالستيك گويند. منشأ ميكروپالستيك مي» ميكروپالستيك«

ها است.  هاي اين آب شود بسيار بيشتر از مطالعات انجام شده روي ماكروپالستيك هاي شيرين انجام مي هاي آب دنيا روي ميكروپالستيكسراسر 
ن كه با اين وجود، نبايد گمان كنيم كه ضايعات در كشورهايي كه از كم ترين توسعه اقتصادي برخوردار هستند نماد آشكارتري دارند، علي رغم اي

ها، تا كنون بيش از صد گونه از مهره داران دريازي  شوند. طبق گزارش هاي زباله غير قانوني بسياري در كشورهاي توسعه نيافته ايجاد مي مدفن
ر ها و مرغان دريايي اشاره كرد. ولي بسيار تعجب آو ها، فوك ها، كوسه توان به الك پشت ها مي ها گير كرده اند كه از ميان آن در ماكروپالستيك

دهد كه  هاي شيرين انجام نشده است. اين خود نشان مي ها روي مهره داران آب است كه هيچ مطالعه اي تا به حال روي تأثير ماكروپالستيك
ها حتي اگر بعد از جمع  ها صحبت شده باشد. پالستيك هاي رودخانه اي ممكن است در خطر باشند، بدون اين كه در جايي از آن بسياري از گونه

هاي  ي به شكل زباله در طبيعت رها نشده اما به صورت نادرست دفن شوند، به علت تجزيه آرام سبب تشكيل شيرابه و نفوذ آن به آبآور
شوند كه  هاي مدفون شده، زير خاك به تركيباتي خطرناك تبديل مي هاي ناشي از پالستيك  هاي دفن خواهند شد.شيرابه زيرزميني در محل

هاي مختلف جانوري و حتي مرگ حيات وحش خواهد  كنند و ثمره آن مسموميت گونه  ك به ريشه گياهان نيز نفوذ پيدا ميعالوه بر آلودگي خا
ها در   بود و منجر به نابودي تدريجي پوشش گياهي نيز خواهد شد.نتايج بررسي منتشر شده در ماه مارس از ركورد باالي ميكروپالستيك

هاي ديگر   هاي لوله كشي سراسر جهان حاوي فيبر پالستيكي هستند. همچنين در بررسي ه نيز مشخص شد آبها خبر داد و سال گذشت  رودخانه
ها  ها ذرات تجزيه شده پالستيك هاي آب پالستيكي، ظروف نمك و عسل وجود دارد.ميكروپالستيك ها در بطري  آمده است ميكروپالستيك

اند.در برخي  ها پخش شده   ها بيشتر از ميزاني كه تاكنون تصور شده است، در رودخانه  ستيكزنند.ميكروپال  هستند كه به حيات دريايي آسيب مي
ها توسط حشرات و ساير   ها وجود دارد. به همين دليل، احتمال بلع اين زباله موارد بيش از نيم ميليون پالستيك در هر متر مربع از بستر رودخانه

هاي ديگر وارد بدن انسان   كشي، خوردن غذاهاي دريايي يا خوراكي اين مواد از طريق نوشيدن آب لولهجانوران آبزي بسيار زياد است. همچنين 
را در بدن انسان و ساير جانوران انباشت كرده و احتمال دارد خردترين ذرات آن وارد جريان خون  ها مواد شيميايي سمي شود.ميكروپالستيك  مي

هاي  برداري در سطح بين المللي منطبق با آب در سراسر دنيا كار بسيار سختي است، چرا كه قوانين نمونه انجام شده شوند. مقايسه مطالعات علمي
هاي آب شيرين در كجا  اند. به عنوان نتيجه گيري، بايد ذكر شود كه تبعيض مطالعاتي، يعني اين كه مطالعات روي اكوسيستم شيرين وضع نشده

شود. بلكه اين تبعيض شايد به دليل يك سويه بودن  ن توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي كشورها مربوط نميو چگونه انجام شوند، لزوماً به ميزا
هاي زيست محيطي هستند و نيز به دليل تناقض در ميزان انجام مطالعه روي تأثير  هايي كه به عنوان معيار نظارت انجام مطالعات روي گونه

هاي ايران دچار تغييرات شده كه   اكنون اكوسيستم طبيعي شمار زيادي از رودخانه ي آبزيان باشد. هم ها رو ها و ميكروپالستيك ماكروپالستيك
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ها  ، اقتصاد و معيشت مردماني كه امرار معاش آنان وابسته به رودخانه هاي متنوع آبزيان موجود در آن ها و گونه عالوه بر خطر نابودي كامل آن
   code  سا نرگسياست نيز به خطر افتاده است. *آتو
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  خليج گرگان به گندآب تبديل شد

ها و پسروي خليج گرگان كه پيش از اين نگران كننده شده بود حاال بوي مشمئز  همشهري آنالين: كاهش تراز آب، ورود فاضالب، رشد جلبك
 در درياي خزر  به گزارش خبرنگار ايرنا خليج گرگان تنها خليج  كننده ناشي از ماندابي را نيز بدنبال داشته و آن را به گندآب تبديل كرده است. 

هاي مناسب و كارشناسي فاصله چنداني با خشكيدن  محدوده جغرافيايي ايران است كه به دليل پسروي زياد آب و كم تواني در اجراي طرح
المللي  عنوان نخستين مجموعه تاالب بين  ميانكاله و لپوي زاغمرز در استان مازندران به  تاالب به همراه  1354ثبت اين خليج در سال   ندارد.

محيطي است. خليج گرگان  هاي كنوانسيون رامسر ثابت كرد اين خليج و نواحي اطراف آن يك مجموعه ارزشمند زيست  ن در فهرست تاالبجها
 از لحاظ اقتصادي و اكولوژيكي داراي اهميت بوده و در تكثير آبزيان، ماهيان استخواني و غضروفي و جذب پرندگان مهاجر زمستاني نقش مهمي

تابستان گذشته گزارشي با   فتار مشكل جديدي با عنوان بوي تعفن شده كه سالمت ساكنان همجوار را هم به خطر انداخته است.دارد اينك گر
در خروجي خبرگزاري جمهوري اسالمي منتشر شد كه مورد توجه جدي متوليان قرار نگرفت و  'ها روي گلوي خليج گرگان چنگ جلبك'عنوان 

ورود   گيري است. تهديدي اساسي و چالش جديد فراروي خليج گرگان و جوامع مسكوني پيرامون آن در حال شكل ها اينك در ادامه كم توجهي
هاي كشاورزي خليج گرگان را هر  هاي گردشگري و فعاليت ها، طرح هاي مستقر در نوار ساحلي از جمله سكونتگاه ها ناشي از فعاليت انواع آالينده

كند كه هم اينك به سادگي در ساحل و پهنه آبي آن آلودگي قابل مشاهده بوي آب را تغيير داده و گندابي شدن  روز بيش از روز قبل آلوده مي
ها و بوي بد ناشي از مرگ و زوال آبزيان در فصول گرم سال نمود و بازخورد بيشتري دارد و صنعت  مشكل تهديد جلبك  رسد. آن به مشام مي

فرماندار بندرتركمن در خصوص   دهد. راده تنها جزيره ايراني خزر را در كنار اين جزيره تحت تاثير قرار مياكوتورسيم و پروژه ملي گردشگري آشو
ترين درياچه جهان سبب شده تا  آخرين وضعيت خليج گرگان به خبرنگار ايرنا گفت: شيب زمين شناختي بستر خزر و جريانات آبي پهنه بزرگ

و خليج گرگان بريزد كه با انباشت رسوبات اين كانال مسدود و داالن آبي چپاقلي نيز كارآيي موثر  رسوبات دريايي به بخش جنوب شرقي دريا
ها نيز به  به گفته الياس هيوه چي، سد سازي در مناطق باالدست و جريان نداشتن منابع آب شيرين از طريق رودخانه  خود را از دست داده است.

وي موثرترين تاثير گذاري بر خليج گرگان را پسروي آب خزر بيان كرد و افزود:   ميانكاله افزوده است.بحراني شدن وضعيت خليج گرگان و تاالب 
 نداشتن تبادل آبي بين خليج گرگان و درياي خزر موجب ماندابي شدن باقيمانده آب و بوي بد شده كه ادامه اين مشكل عالوه بر به باد دادن

به گزارش ايرنا   هاي بندرگز، بندرتركمن و گُميشان را نيز در پي خواهد داشت. ساكنان شهرستان گردشگري آشوراده، كوچ و مهاجرت اجباري
هاي ديدني براي جذب هر چه بيشتر  آشوراده تنها جزيره ايراني درياي خزر است كه چشم انداز آن اجراي طرح ملي گردشگري و افزايش جاذبه

رماندار بندرگز نيز معتقد است كه در شرايط كنوني، آب خليج گرگان راكد بوده و هيچ تبادل ف  گردشگر و رونق اقتصادي خطه شمال كشور است.
هاي گياهي با  حسين احمدي اظهار داشت: به سبب ورود فاضالب رشد جلبك زياد شده و اين گونه  شود. آبي بين آن و درياي خزر انجام نمي

به گفته وي، بوي بد   اند كه بوي بد آب يكي از نتايج آن است. ل خليج گرگان را رقم زدهاستفاده بيش از اندازه اكسيژن، مرگ موجودات ريز داخ
فرماندار   رسد كه موجب آزار و اذيت شهروندان و گردشگران شده است. آب در شب و هنگام وزش باد از دريا به مناطق ساحلي و شهر بندرگز مي

ين خليج گرگان و درياي خزر، گفت: براي رفت و برگشت مناسب آب بين اين دو پهنه و بندرگز با تاكيد بر بهبود تنفس هوا و تبادل آبي ب
وي اظهار كرد: از ديگر سو   هاي خوزيني و چپاقلي را هرچه زودتر اليروبي كرد. جلوگيري از گندابي شدن، بايد با تخصيص اعتبار كافي كانال

ها بدون تكيه بر مستندات و تحقيقات علمي مورد  يل اليروبي كردن كانالطرح مباحثي همچون احتمال خالي شدن آب خليج گرگان به دل
به گفته احمدي،   پذيرش نيست اما اگر اين اتفاق هم رخ دهد خطرات كنوني خليج گرگان كمتر از تهديدات ناشي از خالي شدن آب آن نيست.

ي و چپاقلي هنگامي قابل بررسي است كه از سوي دانشمندان و هاي خوزين طرح مسائلي همچون تخليه آب خليج گرگان بر اثر اليروبي كانال
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هاي سازمان حفاظت محيط  در همين رهگذر مديركل دفتر سواحل و تاالب  محققان نيز مطرح شود كه تاكنون چنين چيزي شنيده نشده است.
هاي جنوبي درياي خزر است  ي سالم خزري در كرانههاي حوزه تاالب ميانكاله و خليج گرگان تنها اكوسيستم ساحل زيست به ايرنا گفت: زيستگاه

شهرام فداكار نسبت به هر گونه اقدام عجوالنه در اليروبي تاالب ميانكاله هشدار داد و   كه عزم و اراده ملي براي حفاظت از آن ضرورت دارد.
ايده وجود دارد كه اجراي يكي از طرحها منجر به طرح و  2دهد كه براي اليروبي تنگه چپاقلي  گفت: توپوگرافي بستر تاالب و دريا نشان مي

تخليه آب تاالب به دريا و خشك شدن خليج و ديگري به سرازير شدن آب دريا به تاالب بدون در نظر گرفتن تراز اكولوژيك و شوري مناسب 
    خواهد شد.
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تسا  هداد  شهاک  بعکمرتم  نویلیم  ار 14  هچایرد  نیا  دیفم  مجح  هرد ، نیریش  دس  نزخم  رد  يالو  لگ بوسر و  تشابنا 

تسشن لگ  هب  هرد  نیریش دس 

تسا دس  نیا  يارب  يدیدهت  نآ ، نزخم  رد  بوسر  تشابنا  تسا و  هتسشن  لگ  هب  ناقلمس ، هنام و  هرد  نیریـش  ناوج  دس  تسا ؛ هدننک  نارگن هاتوک و  هلمج   

درونجب و نادنورهـش  يولگ  یغیت ، نوچمه  هرد ، نیریـش  دـس  رد  يال  لگ و  تشابنا  .دـنک  یم نیمأت  ار  درونجب  يرفن  رازه  رهـش 210  یندیماشآ  بآ  هک 

ناشن یلامـش  ناسارخ  مدرم  يارب  ار  دیدج  يا  هرهچ هاگ ، دنچ  زا  ره  اه  یماک خـلت نیا  دراشف و  یم ار  دـس  نیا  بآ  لاقتنا  طخ  ریـسم  ياتـسور  نانکاس 15 

.دهد   یم

درک و مادقا  هرد  نیریش  دس  بآ  يزاساهر  هب  تبـسن  لاس 95 ، هامدنفسا  طساوا  یلامـش ، ناسارخ  يا  هقطنم بآ  تکرش  دس   يارب  یمهرم  بآ ، يزاساهر 

رد .دوبن  دس  نزخم  زا  يال  لگ و  ندرک  جراخ  اب  طابترا  یب مادقا  نیا  هتبلا  هک  درک  مالعا  نآ  هتساوخان  ياهدمایپ  دس و  بآ  زیررس  زا  يریگشیپ  ار  نآ  تلع 

، هیناث رد  بعکمرتم  تیفرظ 20  اب  دس  یناتحت  هچیرد  جراخ و  هدش  تیریدم  تروص  هب  دنفسا  مهدجه  ات  مهدزناپ  هرد ، نیریش  دس  بآ  زا  یشخب  مادقا ، نیا 

.درک  جراخ  ار  دس  بآ 

نآ هب  تبسن  ناسانشراک  هدمآرد و  ادص  هب  لبق  اه  لاس زا  دس  نیا  دیفم  رمع  شهاک  رطخ  گنز  اما  تسا ، هتشذگ  هرد  نیریـش  دس  يرادرب  هرهب زا  لاس   14

نیا رد  اما  هدش ، حرطم  مه  ارجا  زاغآ  نامه  رد  دس  نیا  نزخم  رد  يراذگ  بوسر نازیم  ندوب  الاب  نارظن ، بحاص مالعا  ساسا  رب  هتبلا  دنا ؛ هدرک ینارگن  زاربا 

، هرد نیریـش  دس  نزخم  رد  يال  لگ و  تشابنا  بوسر و  شیازفا  .تسا  هدوب  هدش  ینیب  شیپ نازیم  زا  شیب  نزخم ، هب  هدـش  دراو  يال  لگ و  نازیم  تدـم 

بآ و تکرش  تسین و  فرـصم  لباق  ندیماشآ  يارب  دس  بآ  هک  تسا  يدح  هب  اه  بالیـس یخرب  رد  يال  لگ و  نازیم  .دنک  یم دیدهت  ار  دس  نیا  دیفم  رمع 

نیریش دس  نزخم  هب  يال  لگ و  دورو  بالیس و  ندش  يراج هک  دوب  لاسما  هامرهم  نیمه  .دنک  یم جراخ  فرـصم  رادم  زا  ار  نآ  راچان  هب  ناتـسا  بالـضاف 

بالضاف بآ و  تکرش  لماعریدم  .درک  درونجب  رهش  یندیماشآ  رادم  زا  دس  نیا  بآ  ندرک  جراخ  هب  ریزگان  ار  یلامش  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  هرد ،

زا یشخب  بآ  عطق  ببس  جراخ و  رادم  زا  تلع  نیمه  هب  دوب و  لامرن  تیعـضو  ربارب  دنچ  دس ، بآ  رد  دوجوم  يال  لگ و  تفگ : هراب  نیا  رد  یلامـش  ناسارخ 

يو .دوش  یم نیمأت  هرد  نیریش  دس  زا  درونجب  نادنورهش  زاین  دروم  یندیماشآ  بآ  زا  هیناث  رب  رتیل  ات 450   400 تشاد : راهظا  یقاس  نیسحمالغ  .دش  رهش 

رب رتیل  رازه  کی زا  شیب  هب  ناتـسبات  فرـصمرپ  ياهزور  رد  مقر  نیا  هک  تسا  هیناث  رب  رتیل  هنازور 600  درونجب  نادنورهـش  زاین  دروم  یندیماشآ  بآ  دوزفا :

يدرونجب نادنورهش  هیالگ  ببس  هک  داد  خر  مه  لاس 95  لاسما و  زییاپ  درونجب  هکبـش  رد  یندیماشآ  بآ  هزم  رییغت  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  .دسر  یم هیناث 

رییغت تلع  تفگ : درک و  ناونع  تیفیک  رییغت  رد  لیخد  لماوع  زا  ار  يال  لگ و  بوسر و  شیازفا  یلامش ، ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  لماعریدم  هک  دش 

.تسا  دس  زا  يریگبآ  هچیرد  هب  يزاوه  یب هیال  ندش  کیدزن  هچایرد و  فک  حطس  ندمآ  الاب  تسدالاب و  زا  دس  هب  هدش  لقتنم  بوسر  شیازفا  بآ ، تیفیک 

هضوح نیا  تفگ : هرد  نیریش  دس  زیربآ  هضوح  كاخ  ندوب  ریذپ  شیاسرف  هب  هراشا  اب  مه  یسانش  نیمز دشرا  سانـشراک  کی  كاخ   شیاسرف  عتارم و  رقف 

یلیش و ياهدنزاس  دننام  شیاسرف  هب  ساسح  یسانش  نیمز ياهدحاو  زا  هضوح  نیا  هرتسگ  زا  يدایز  شخب  تسا و  ساسح  رایسب  شیاسرف  هب  تبسن  زیربآ 

زا ار  هرد  نیریش  دس  تسدالاب  رد  عتارم  نتفر  نیب  زا  دنمشوه ، نمهب  .تسا  هدرک  مهارف  شیاسرف  دیدشت  يارب  ار  طیارـش  هک  هدش  لیکـشت  یـسل  ینرام و 

یتنـس و تروص  هب هتبلا  هک  تسا  يرادـماد  مدرم  رت  شیب لغـش  هقطنم ، نیا  رد  دوزفا : درک و  ناونع  دـس  هب  اهدور  هدروآ  نازیم  شیازفا  يارب  لماوع  رگید 

یهایگ شـشوپ  نتفر  نیب  زا  عتارم و  رد  ماد  دح  زا  شیب  روضح  تشاد : راهظا  بآ  یـسدنهم  رد  يرتسگداد  یمـسر  سانـشراک  نیا  .دوش  یم ماجنا  يا  همر

عبانم عماج  تیریدم  حرط  هنیمز  نیا  رد  درک : ناشنرطاخ  يو  .دبای  شیاسرف  اسآ  لیس ياه  یگدنراب هژیو  هب اه  یگدنراب ماگنه  هب  هقطنم  كاخ  ات  هدش  ببس 

لکـشم کی  تفگ : يو  .دوش  هتـساک  تعیبط  عتارم و  هب  مدرم  یگتـسباو  زا  حرط ، نیا  رد  میراد  شالت  تسا و  ارجا  لاح  رد  دـس  نیا  تسدالاب  رد  یعیبط 

، یتسد عیانص  نوچمه  دیدج  لغاشم  داجیا  تلود ، کمک  یکناب ، تالیهست  زا  هدافتسا  اب  دیاب  تسا و  عترم  ماد  دایز  یگتسباو  يرادماد و  ندوب  یتنس  مهم ،

هضوح نیا  رد  يرادزیخبآ  یهیجوت  هلحرم  تاعلاطم  لاس 87 ، رد  دوزفا : يو  .دوش  هتساک  عتارم  رد  ماد  يارچ  زا  نیگنـس ، ماد  شرورپ  جیورت  ای  يرادروبنز 
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نیا .تسا  هدیسر  ماجنا  هب  يرادزیخبآ  ییارجا  - یلیـصفت تاعلاطم  روبزم  هضوح  تحاسم  لک  زا  دصرد  نونکات 70  یتاعلاطم ، روما  همادا  رد  هتفای و  ناـیاپ 

هدش ماجنا  يرادزیخبآ  ییارجا  تایلمع  دس  نیا  زیخبآ  هضوح  زا  یمک  ياه  شخب رد  نونکات  رابتعا  دوبمک  تلع  هب  تفگ : یـسانش  نیمز دـشرا  سانـشراک 

.تسا  

يراذگ بوسر نازیم  شیازفا  لکشم  دوجو  دییأت  اب  مه  یلامش  ناسارخ  يا  هقطنم بآ  تکرـش  لماعریدم  تسا   هدش  ینیب  شیپ دـح  زا  شیب  بوسر  نازیم 

شیب هدش ، هرد  نیریش  دس  نزخم  دراو  هک  یبوسر  نازیم  اما  دوش ، یم دروآرب  یحارط  ماگنه  هب  دس ، ره  رد  يراذگ  بوسر نازیم  تفگ : هرد  نیریـش  دس  رد 

يارجا هب  دیاب  دس ، نزخم  رد  يراذگ  بوسر نازیم  شهاک  يارب  بالیـس و  تارثا  لرتنک  يارب  تشاد : راهظا  يولع  میهاربادیـس  .تسا  ینیب  شیپ نازیم  زا 

.تسا   يریگیپ  تسد  رد  ییاه  حرط هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دوش ؛ هداد  تعرس  دس  تسدالاب  رد  يرادزیخبآ  ياه  حرط

رابتعا صاصتخا  تفگ : یلامـش  ناسارخ  يزیر  همانرب تیریدـم و  نامزاس  تسرپرس  تفرگ   رارق  تیولوا  رد  هرد  نیریـش  دـس  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارجا 

يراگزاس دنس  يارجا  ياتسار  رد  تشاد : راهظا  یلاع  یلعناسحا  .تفرگ  رارق  تیولوا  رد  هرد ، نیریش  دس  زیربآ  هضوح  رد  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارجا  يارب 

درایلیم  50 دوزفا : يو  .تسا  هدش  داهنـشیپ  نالگرج  زار و  هرد و  نیریـش  دـس  تسد  الاب  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارب  رابتعا  لایر  درایلیم   210 یبآ ، مک اب 

يزیر همانرب تیریدـم و  نامزاس  تسرپرـس  .دوش  یم نیمأت  روبزم  ياه  حرط يارب  یلم  عبانم  زا  لاـیر  دراـیلیم  یناتـسا و 160  عبانم  زا  رابتعا  نیا  زا  لاـیر 

.تسا  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارجا  تیولوا  رد  ناتسا ، رد  ریذپ  شیاسرف هزوح  ناونع  هب  هرد  نیریش  دس  زیربآ  هضوح  تفگ : یلامش  ناسارخ 

شیازفا زا  ینارگن  زاربا  اب  یلامش  ناسارخ  يا  هقطنم بآ  تکرش  يرادرب  هرهب تظافح و  نواعم  تسا   هدننک  نارگن هرد  نیریش دس  رد  يراذگ  بوسر شیازفا 

هطساو دیحو  .تسا  دس  نزخم  دیفم  رمع  شهاک  يارب  يدیدهت  دنور  نیا  موادت  تفگ : ناقلمس  هنام و  ناتـسرهش  هرد  نیریـش  دس  رد  يراذگ  بوسر نازیم 

هدش مدرم  نالوئسم و  ینارگن  نآ و  دیفم  رمع  شهاک  ببس  نآ ، رد  يال  لگ و  بوسر و  تشابنا  اما  تسا ، ناتسا  ناوج  دس  هرد ، نیریش  دس  تشاد : راهظا 

يدایز يال  لگ و  بوسر و  اسآ ، لیـس ياه  شراب رد  تلع ، نیمه  هب  تسا و  هتفای  شیازفا  هرد  نیریـش  دـس  تسدالاب  رد  كاخ  شیاسرف  دوزفا : يو  .تسا 

شیازفا نیا  دوب و  هتشذگ  ياه  بالیس زا  شیب  دس  هب  هدش  دراو  بوسر  نازیم  لاسما ، هامرهم  لیـس  رد  درک : ناشنرطاخ  هطـساو  .دوش  یم دس  نزخم  دراو 

.دراد  كاخ  شیاسرف  نازیم  شیازفا  زا  ناشن  اهدور ، هدروآ  نازیم 

ببس رما  نیمه  دش و  یگتفشآ  راچد  مه  نزخم  رد  هدش  هتشابنا  نیشن و  هت بوسر  زا  یشخب  تلع ، نیمه  هب  دوب و  دایز  بالیس  یبد  تعرـس و  تفگ : يو 

نیا رد  يزاس و  اهر بآ  زاب و  هبترم  هس  هرد  نیریش  دس  یناتحت  ياه  هچیرد تشاد : راهظا  هطساو  .دش  ندیماشآ  يارب  بآ  ندش  فرـصم لباقریغ  دولآ و  لگ

عبانم لک  هرادا  دـس ، نزخم  رد  يراذـگ  بوسر شهاک  يارب  هک  نیا نایب  اب  هطـساو  .تسا  هدـش  جراخ  دـس  زا  يرت  شیب يال  لگ و  بوسر و  اه ، ییاـشگزاب

ياه حرط يارجا  تعرـس  تشاد : راهظا  دـهد ، تعرـس  هرد  نیریـش  دـس  تسدالاب  رد  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارجا  هب  دـیاب  ناتـسا  يرادزیخبآ  یعیبط و 

.تسا   دنک  هرد  نیریش  دس  تسدالاب  رد  يرادزیخبآ 

دس نزخم  رد  يال  لگ و  بوسر و  تشابنا  تفگ : یلامش  ناسارخ  يا  هقطنم بآ  تکرش  يرادرب  هرهب تظافح و  نواعم  هرد   نیریش  دس  دیفم  مجح  شهاک 

هرد نیریـش  دس  زا  يرادرب  هرهب زاغآ  زا  لاس   14 تشاد : راهظا  هطـساو  .تسا  هداد  شهاک  بعکمرتم  نویلیم  ار 14  هچایرد  نیا  دـیفم  مجح  هرد ، نیریش 

هنالاس رواشم ، هعلاطم  ساسا  رب  تفگ : يو  .تسا  هدش  دس  نیا  نزخم  دراو  بوسر  يال و  لگ و  بعکمرتم  نویلیم  کی  هنالاس  تدم  نیا  رد  هدـش و  يرپس 

اه ینیب شیپ زا  رت  شیب بعکمرتم  رازه  هنالاس 400  اه  لاس نیا  رد  اما  دوب ، هدش  ینیب  شیپ هرد  نیریـش  دس  نزخم  رد  يراذگ  بوسر بعکمرتم  رازه   600

هرد نیریش  دس  دیفم  تیفرظ  نونکا  یلامش ، ناسارخ  يا  هقطنم بآ  تکرـش  يرادرب  هرهب تظافح و  نواعم  هتفگ  هب  .تسا  هدش  دس  نزخم  دراو  يال  لگ و 

.تسا   هدیسر  بعکمرتم  نویلیم  هب 62  شهاک  بعکمرتم  نویلیم  اب 14 

هک نیا رب  دـیکأت  اب  مه  یلامـش  ناسارخ  يرادزیخبآ  یعیبط و  عباـنم  لـک  هرادا  يرادزیخبآ  نواـعم  اهدـس   زیربآ  ياه  هضوح يارب  رابتعا  لاـیر  دراـیلیم   

دمحم .تسا  لک  هرادا  نیا  ياه  تیولوا زا  اهدـس  تسد  الاب  رد  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارجا  تفگ : تسا ، اهدـس  يارب  يدـج  دـیدهت  کی  كاخ  شیاـسرف 

هضوح زا  دصرد  رد 72  يرادزیخبآ  ياه  حرط نونکا  تفگ : تسا ، راتکه  رازه و 450  ناتسا 496  ياهدس  تسدالاب  رد  زیربآ  حطـس  هک  نیا نایب  اب  زرمارف 

يارب لاسما  درک : ناشنرطاخ  يو  .تسا  هدش  ماجنا  هرد  نیریـش  دـس  زیربآ  هضوح  زا  دـصرد  تفه  وزراب و  دـس  تسد  الاب  زا  دـصرد   51 زاودیب ، دس  زیربآ 

.تسا  هدش  هداد  صاصتخا  رابتعا  یناتسا  یلم و  عبانم  زا  لایر  درایلیم  ناتسا 34  ياهدس  تسدالاب  رد  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارجا 

ناتسا ناوج  ياهدس  زا  یکی  ناقلمس  هنام و  ناتسرهش  رد  هرد  نیریش  دس  تفگ : یلامـش  ناسارخ  يرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  يرادزیخبآ  نواعم 
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دس دیفم  رمع  تشاد : راهظا  زرمارف  .تسا  ینارگن  ببـس  نآ  نزخم  رد  يراذگ  بوسر نازیم  ندوب  الاب  اما  هدیـسر ، يرادرب  هرهب هب  شیپ  لاس  هک 14  تسا 

.تسا  هدش  دیدهت  راچد  نزخم ، رد  يراذگ  بوسر شیازفا  اهدور و  هدروآ  نازیم  ندوب  الاب  تلع  هب  اه  لاس نیا  رد  هرد  نیریش 

ياه حرط هرد ، نیریش  دس  يارجا  اب  بسانتم  ات  هدوب  رارق  تفگ : تسا ، ناتسا  ریذپ  شیاسرف ياه  هضوح زا  هرد  نیریـش  دس  زیربآ  هضوح  هک  نیا نایب  اب  يو 

حیرـصت يو  .تسا  هتفرن  شیپ  همانرب  قباطم  اه  حرط نیا  میا و  هدوب ور  هبور رابتعا  دوبمک  اب  هراومه  اه  لاس نیا  رد  اما  دوش ، ماجنا  تسد  الاب  رد  يرادزیخبآ 

یعیبط و عبانم  لک  هرادا  يرادزیخبآ  نواعم  .دشاب  دنک  رایسب  هرد  نیریش  دس  تسد  الاب  رد  يرادزیخبآ  ياه  حرط يارجا  ات  هدش  ببـس  رابتعا  دوبمک  درک :

تسا و هدـش  هعلاطم  حطـس  نیا  زا  راتکه  رازه  هک 110  دراد  تعـسو  راتکه  رازه  هرد 160  نیریـش  دس  زیربآ  هضوح  تفگ : یلامـش  ناسارخ  يرادزیخبآ 

رد درونجب  رهش  یبرغ  لامـش  يرتمولیک  رد 65  هرد  نیریـش  دس  .تسا  هدـش  ییارجا  هدـش  هعلاطم  حطـس  زا  دـصرد  تفه  رد  اهنت  يرادزیخبآ  ياه  حرط

ياه هخاشرس زا  یکی  هرد ، نیریش  هناخدور  يور  رب  هک  تسا  یلامش  ناسارخ  ياهدس  نیرت  گرزب زا  یکی  دراد و  رارق  ناقلمـس  هنام و  ناتـسرهش  هدودحم 

، لاقتنا طخ  ریسم  ياهاتسور  درونجب و  رهـش  يارب  زاین  دروم  یندیماشآ  بآ  نیمأت  اه ، بالیـس راهم  لرتنک و  فده  اب  دس  نیا  .تسا  هدش  هتخاس  كرتا  دور 

لاس هامرهم  رد  دس  نیا  تخاس  تایلمع  .تسا  هدش  هتخاس  تسد  نییاپ  ياه  نیمز يزرواشک  هعسوت  دوبهب و  يارب  مزال  بآ  نیمات  عیانـص و  زاین  دروم  بآ 

.دیسر  يرادرب  هرهب هب  لاس 84  هام  نیدرورف  رد  دش و  زاغآ   75
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ناهیک همانزور  نابآ 1397 -   13

 : سلجم هدنیامن 

دنک دورو  هیمورا  هچایرد  عوضوم  هب  دیاب  هیئاضق  هوق 

اب هک  هچایرد  زا  تشادرب  شیازفا  هنوگ  ره  تیعونمم  رب  ینبم  تلود  هبوصم  دوجو  اب  هنافساتم  تشاد : راهظا  سلجم  رد  وکسا  رهشرذآ و  زیربت ، مدرم  هدنیامن 

هدش هفاضا  یبآ  تاغاب  اه و  نیمز هب  راتکه  رازه و 600  اما 21  هدش  غالبا  يزرواشک  داهج  ورین و  يارزو  هب  روهمج  سیئر روتسد  يریگناهج و  ياقآ  ياضما 

نینچ اب  دوش و  یم فرـصم  يزرواـشک  رد  یفاـضا  بآ  بعکمرتم  نویلیم  ات 250  هک 210  تسا  نیا  يانعم  هب  نیا  دوزفا : رادـقم  یب نیدـلا  باهـش .تسا 

مینک ؟ ایحا  ار  هچایرد  میهاوخ  یم روطچ  یتیعضو 

رد دـنداد  هزاجا  يزرواشکداهج  نالوئـسم  هک  تسا  بجعت  ياـج  دـنا و  هدـش هتـشاک  یعیبط  عباـنم  رد  یبآ  عرازم  تاـغاب و  نیا  هنافـساتم  داد : همادا  يو 

.دبای  شهاک  هچایرد  بآ  ات  دنراکب  تاج  یفیص هدش و  داجیا  یعورزم  نیمز  غاب و  یعیبط ، عبانم  ياه  نیمز

راتکه رازه  ییوج 600  هفرـص اب  دوب  هدش  ررقم  نوچ  دش  میهاوخ  هجاوم  هچایرد  یکـشخ  اب  یلعف ، دنور  اب  کش  یب داد : همادا  سلجم  رد  مدرم  هدنیامن  نیا 

ماجنا ییوج  هفرص اهنت  هن  روکذم  مادقا  اب  دوش و  هداد  هچایرد  هب  ییوج و  هفرص بآ  بعکمرتم  درایلیم  هب 2  کیدزن  دصرد  هنالاس 8  ینعی  دصرد  دودح 40 

.دوب  راودیما  هچایرد  يایحا  هب  ناوت  یمن تیعضو  نیا  اب  کش  یب هک  دندرک  مادقا  زین  تاغاب  عرازم و  داجیا  هب  تبسن  دش و  دایز  اه  هاچ زا  تشادرب  هکلب  دشن 

ارچ هک  دشاب  وگخـساپ  دیاب  ریزو  درک : حیرـصت  دنک ، هئارا  ار  مزال  تاحیـضوت  هطبار  نیا  رد  میهاوخ  یم يزرواشکداهج  ریزو  زا  هکنیا  رب  دیکات  اب  رادـقم  یب

.تسا  هدوب  هجوت  یب نوناق  يارجا  هب  تبسن 

یکـشخ اب  تفگ : دریگ ، یم ار  رفن  نویلیم  نماد 14  هیمورا  هچایرد  یکـشخ  زا  یـشان  ياهدمایپ  هکنیا  هب  تبـسن  رادشه  اب  سلجم  رد  زیربت  مدرم  هدنیامن 

ریثات تحت  زین  ار  نارهت  یتح  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  یناجنز  زیربت و  ناجیابرذآ ، رگید  داد و  دـهاوخ  رارق  ریثات  تحت  ار  روشک  یکمن  كاخو  درگ  هچاـیرد 

.داد  دهاوخ  رارق 

هداد و عاجرا  دون  لصا  نویـسیمک  هب  ار  عوضوم  نیا  دش  مزال  رگا  عطق  روط  هب  دننک ؛ هئارا  ار  مزال  تاعالطا  سلجم  رد  روضح  اب  دیاب  ارزو  تفگ : رادـقم  یب

روهمج سیئر زا  درک : حیرصت  دنوش ، همکاحم  دیاب  نافلختم  هکنیا  يروآدای  اب  مهد ، سلجم  رد  مدرم  هدنیامن  نیا  .داد  میهاوخ  هاگداد  لیوحت  زین  ار  یتیاکش 

.دننک   یگدیسر  دورو و  عوضوم  نیا  هب  میهاوخ  یم زین  هیئاضق  هوق  زا  نینچمه  دنک و  دروخرب  عطاق  تروص  هب  ارزو  اب  میراد  اضاقت 
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   ايران روزنامه - 1397 آبان 19                                        

  
  ب است هامون تشنههيرمند پرآ

توانم بعداً قسم بخورم و ام. ميداخل چاه نيمهنويسگزارش مريم طالشيازخشكسالي و بحران آب در شمال سيستان و بلوچستان » ايران«گزارش 
هايت مرا كُشته باشد. اما من هايم را پر كرده و در نام؛ جايي كه آب بايد تا روي سرم باال آمده باشد، بيني و بعد شُشبگويم داخل چاه نيمه بوده

ام. حتي كسي انگيز ايستادهام، ايستاده بر ساحلي كه ساحل نيست. توي عكسي كه از خودم در آنجا دارم اما انگار در ساحلي غريب و شگفتزنده
، هولناك است. اين را من زيبا نيست» اي! چه طبيعت زيبايي.چه قشنگ است تالقي آب و خشكي. چه منظره«گويد: بيند، ميكه عكس را مي

كنم كه داخل چاه نيمه ايستاده بودم و مقابلم تنها منبع تأمين آب سيستان بود كه همچون لشكري قُوا از گويم و حس همان لحظه را پيدا ميمي
ن شهر منطقه سيستان شود؛ آبادتريماجراي آب سيستان از زهك شروع مينشيني كرده بود. حسم در آن لحظه چه بود؟ ترس.دست داده، عقب

شود در آن آب ديد، آن هم نه در تاالب هامون، كه در چاه نيمه؛ تنها مكان مواجهه با اي كه ميدر شمال استان سيستان و بلوچستان، تنها نقطه
ومتري آن. فاصلهكيل 5اند؛ هاي طبيعي بزرگ مخصوص منطقه سيستان كه در محدوده شهرستان زهك قرار گرفتهنيمه چيست؟ گودال چاهآب.

چاه نيمه زهك، آب شهرهاي منطقه سيستان شامل زابل، زهك، هيرمند، هامون،  4كيلومتر.  223كيلومتر است و با زاهدان،  50شان با زابل 
  د.روخانه ميشود و از آنجا به تصفيهها روان ميكند. آب از رودخانه هيرمند به چاه نيمهنيمروز و همچنين زاهدان را تأمين مي

هايي كه البته خيليهاي سبز را ديد و گلخانهاش تكه زمينشود حوالينيمه بايد اول وارد زهك شد؛ تنها شهري كه ميبراي رسيدن به چاه
 اند. آن وقت حتي ستاد بحران احتمال سيالب داده بود و اينآخرين زماني است كه مردم آب را ديده 96اند. عيد هايشان تعطيل و متروكه شده

  زند.شان، دو دو مياي آب كه روان شود روي خاكشان به دنبال قطرهاحتمال چقدر خوشايند است براي مردمي كه چشم
». شهر«و كانال » طاهري«كند، كانال سد زهك داخل شهر است. سدي كه روي رودخانه سيستان زده شده و رود را به دو كانال تقسيم مي

خورند كه نزديك شان نزديك سد است، قسم ميهاي خطي زابل كه ايستگاههاي ماشينك است. رانندههم خش پشت سد آبي نيست. رودخانه
  شود آب كم شده اما اين يك سال گذشته، يك قطره آب هم نيامده.گويند چند سالي مياند. ميدو سال است اينجا آب نديده

اي كه آب از افغانستان وارد رار دارد؛ روستايي مرزي و اولين نقطهدر بخش مركزي زهك ق» جريگه«زهك دو بخش دارد، مركزي و جزينك. 
هاي كشاورزي را هايي از زمينشود. شن قسمتشود. مسير زهك تا جريگه ناهموار است. آثار طوفان روز قبل كناره جاده ديده ميايران مي

حصول آسيب نرسد. گندم و جو تنها محصوالتي است كه در هايشان هستند تا بيش از آن به مپوشانده و كشاورزان مشغول پاك كردن زمين
پزد، امكان مرغ زير آفتاب ميدرجه تابستان كه به گفته خودشان تخم 60، 50شود و با توجه به شرايط آب و هوايي و گرماي زهك كشت مي

تان است. يك نوع خربزه ديم هم كارند كه فقط براي مصرف خود شهرسكشت محصول ديگري هم نيست. توت را هم به صورت محدود مي
فروشند. البته كنند و ميآيد و كشاورزان برداشتش ميگويند و در بستر رودخانه كه مرطوب است درميمي» پشمك«ها به آن هست كه محلي
رستان زهك، همراهم زاده، كارشناس واحد حفاظت اداره آب شهمهندس امين حسينها باقي نمانده.سال رطوبتي كف رودخانه كه در اين يك
رشته خودم است و آبخيزداري خوانده، شايد براي هم» جا خشك خشك است.خانم مهندس ببينيد چه باليي سرمان آمده! همه «گويد: است. مي

مهندس مي شود كامالً حس كرد؛ مثل همان موقع كه داخل چاه نيمه ايستاده بوديم واش را مياش زياد است و بيقراريهمين است كه دلشوره
  تان راست است و بعد با حسرت و اندوه چشم دوخته بود به پسروي هولناك آب.گفت اگر بعداً قسم بخوريد و بگوييد داخل چاه نيمه بودم، قسم

داده نمي كند تا داخل شويم. اجازه ورود به هركسيرويم دهانه آبگير كه محل ورود آب است. نگهبان زنجير را باز ميرسيم و ميبه جريگه مي
شود و بينيد؟! آنجا افغانستان است. آب از هيرمند به اين سمت روان ميها را ميآن درخت«گويد: شود. آبي در دهانه آبگير نيست. مهندس مي

است. از » ال خانكم«ترين بند به ايران اند. نزديكدهد. آن طرف سد زدهمان را نمياينجا اولين نقطه ورود آب به ايران است. افغانستان حقابه
شان سوخت چون ديگر آب نيامد. آن وقت هم كه آب پارسال ديگر آب نيامده. كشاورزان كشت اول را انجام دادند و كشت دوم همه محصول

 820و  هزار 3  كيلومتر مربع است كه از اين مقدار 660هزار و  5وسعت درياچه هامون در زمان پرآبي » آمد، هميشه مشكل اليروبي داشتيم.مي
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ميزان  كيلومتر مربع آن متعلق به ايران و بقيه در خاك افغانستان است. تاالب هامون وابسته به رودخانه هيرمند افغانستان است و هر نوساني در
دازي كردند و كردند، از سمت افغانستان تيرانگويند يك بار كه از اين طرف داشتند اليروبي ميميكند.آب، مشكالت جدي را براي آن ايجاد مي
خواهيم مسير آب را دار است كه در خاك خودمان ميگويند خندهها خورد و آسيب جدي به او زد. ميتير كمانه كرد و به بازوي يكي از اليروب

مده. غم انگيز اي آب نياشوند تا آب كمتري به اين سمت بيايد، گرچه در اين يك سال گذشته قطرهخواهند و مانع مياليروبي كنيم و آنها نمي
ام، اينكه مردم حاضرند سيل خانه و ها شنيدهاست كه مردم آرزو دارند افغانستان باران بيايد و سيلش به سمت سيستان جاري شود. اين را از خيلي

صددرصد از هاي سطحي است كه آورد. آب سيستان همان آبسيالب، آب سطحي به ايران ميشان را با خود ببرد اما آب روان شود.زندگي
رود سمت شود؛ يك بخش ميكند؛ در واقع مازاد آب هيرمند است كه از دهانه آبگير، دو شاخه ميرودخانه هيرمند افغانستان جريان پيدا مي
رود براي تاالب شود، يكي ميشاخه مي 3رود، خودش شود. آبي كه به سمت زهك ميها روان مينيمهزهك و بخشي ديگر به سمت چاه

» تپه دز«كه تا » نهرشهر«رود و يكي هم به كند و تا مزار شهدا پيش ميرود براي نهر طاهري كه قلعه نو و جزينك را طي مي، يكي ميهامون
رود تا به مصرف مردم شهرهاي شمال شود، از آنجا به تصفيه خانه مينيمه جاري ميكند. بخشي هم كه سمت چاهدر مسير زابل جريان پيدا مي

تقريباً كنار هم و نزديك روستاي قلعه  3و  2، 1نيمه چاهدهد.زاده ميو بلوچستان و زاهدان برسد. اينها اطالعاتي است كه مهندس امينسيستان 
يك ها در بهترين حالت هزار هكتار است. ظرفيت كل چاه نيمه 7ها با آنها كمي فاصله دارد. كل مساحت چاه نيمه 4نيمه اند و چاهنو قرار گرفته
شود المللي هامون است. تاالب، درياچه يا هر اسم ديگري كه رويش بگذارند، فرقي ندارد، هامون ديگر آب ندارد. اسمش را ميهفتم تاالب بين
ون، هامون است؛ ابزار فروشي هامون، ساندويچي هام شانهاي زابل و ديگر شهرها ديد. از هر سه چهار مغازه كنار هم، اسم يكيبر سردر مغازه

 كتابفروشي هامون، كافه هامون، آرايشگاه هامون و... از خود هامون اما خبري نيست، نه در كوه خواجه در جنوب غربي زابل كه مكان تفريحي
كه  شويد. حاال يك درياچه مصنوعي در پرديس دانشگاه زابلمردم است و نه حاشيه هيرمند كه هرچه نوار تاالب را بگيريد و برويد، نااميدتر مي

گويند بينم و مياي كوچك كه آن را در دانشگاه زابل مياست؛ درياچه» هامونك«اند كه نامش ها قرار دارد، درست كردهنيمهدر حاشيه چاه
  آيند به هامونك كه ماكتي كوچك و غم انگيز از هامون است.اندازند و مردم براي تفريح ميآورند در آب ميعيدها و ايام تعطيل قايق مي

هاي ام كه كانالشود آب را ديد. قبل از آن فيدر يك و دو را ديدهمقصد بعد از جريگه، چاه نيمه اول است؛ اولين جايي كه در منطقه سيستان مي
ين كنند و با توجه به اينكه آبي نيست، عمليات عمراني در آنجا در حال انجام است. ماشچاه نيمه تقسيم مي 4هدايت آب هستند و آب را بين 

روم. باد شديد است و به زور مينيمه باال مياي مشرف به چاهرود تا بشود دورنماي چاه نيمه را ديد. از باالي صخرهباني از تپه باال ميمحيط
ويد: گكند و ميرسم كه از آنجا عمق فاجعه پيداست. مهندس به سمت چپ گودال بزرگ اشاره ميتوانم تعادلم را حفظ كنم. باالي صخره مي

بينيد؟! آنجا مخزن آب و فاضالب است. از روي ديوارها معلوم است آب چقدر پايين آمده. تا همان ديوارهاي آسفالت، آب بوده. آن ديوار را مي«
  »رود و علت بوي بدش هم همين است.جا معلوم است. آب همين طور دارد پايين ميها از همينببينيد جلبك

ها گويند خيلي وقتم منطقه سيستان از آن شكايت دارند، حتي در زابل كه مركزيت دارد و شهر بزرگي است، ميبوي بد آب، چيزي است كه مرد
بينم كه وضعيتنيمه دوم و سوم و چهارم را هم مينيمه اول، چاهبعد از چاهاش بد است.دهد و مزهكه بوي ماهي ميشود به آب لب زد ازبسنمي

ها بدتر هم هست. چاه نيمه چهارم در واقع به صورت يك درياچه مصنوعي درآمده. نيمه چهارم وضعيت جلبكچاه شان تقريباً مشابه است. در
گيرند، وگرنه ديگر همه ميها صيادان محلي به صورت محدود براي مصرف شخصي خودشان ماهي ميهاي اطراف چاه نيمهگويند در گودالمي

در تمام شهرها و روستاهاي شمال سيستان و بلوچستان ميشده و صيادي شغلي رو به انقراض است.دانند در حاشيه هامون ماهيگيري تعطيل 
اند و نشان از آن دارند كه اينجا روزي صيادي ها قرار گرفتهها و حياط خانههاي واژگون را ديد كه در بستر خشك هامون، كنار كوچهشود قايق

باد «گويد: كنم. ميسعيد ناروئي، معاون سياسي فرماندار زهك را در فرمانداري مالقات ميشده است بياباني دريايي، جاده رونق داشته است.
هاي خشك، متأسفانه كرده اما االن به دليل خشك شدن تاالب و مسيلسيستان قبالً نعمتي بوده، بخصوص در فصل گرما كه هوا را مساعد مي

هك به دليل اينكه نقطه ورودي آب هستيم، به لحاظ كشاورزي موقعيت بهتر است و اولين مشكل بزرگ ريزگردها ايجاد شده. در شهرستان ز
به صورت قانوني فعاليت » شاهگُل«اي است كه داريم. مرزي بودن اين شهرستان هم فرصتي است و درچند سال گذشته در بازارچه امكان ويژه

تعطيل شوند و يكسري سازوكار جديد برايشان تعريف شود كه بر اساس آن از  هاي موقتداشتيم كه با مصوبه هيأت وزيران قرار شد بازارچه
هاي جديد هستيم. ما صنايعي را داشتيم كه در شهرك صنعتي اندازي بازارچههاي راهسال قبل بازارچه تعطيل شد و ما منتظر ايجاد زيرساخت

مهري طبيعت اينجا مشكل ها، اين صنايع نابود شد. بيتوليد و حذف يارانههاي هاي گذشته به دليل افزايش هزينهفعال بود و متأسفانه در سال
اسماء رخشاني، كارشناس امور روستايي فرمانداري زهك هم از كارخانه شيري مي»سنجد.گذار تمام شرايط را ميهرحال سرمايهكند، بهايجاد مي
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حاال به دليل خشكسالي تعطيل شده، همين طور دو كشتارگاه صنعتي كه در زهك كرده اما آوري و فرآوري ميگويد كه شير را از روستاييان جمع
زدند، سمت تهران و كساني كه كارگاه صنعتي مي«اند: ها ديگر تعطيل شدهها و دامداريفعال بوده و حاال آنها هم متروكه شده چون مرغداري

هاي شترمرغ دهد و مشكلي ندارد اما طوري نيست كه از همه انداماب مياند. االن مزرعه پرورش شترمرغ داريم كه در منطقه جومشهد رفته
مهري گويند قبالً از زابل تا زاهدان جاده دريايي بود و االن بياباني است. بيمي»شود.استفاده كنند و از گوشت آن براي خوراك استفاده مي
ها، حال زابليگويند خوش بهيند امكانات مال زاهدان است، در هيرمند ميگوروي، همه ميطبيعت، مردم را عصباني و خسته كرده. زابل كه مي

زاده، بيشتر مشكالت مردم هم در مسير تقسيم گويند چرا آب ما بايد براي زاهدان هم برود؟! به گفته حسينهمه چيز مال آنهاست. كشاورزها مي
ها باالدست هستند و س هكتار زميني كه دارند، درگيري هست، چون بعضيو توزيع آب است. در هر دو بخش تقسيم و توزيع، بين مردم بر اسا

دانند كه افغانستان آب را بسته و حقابه نميحاال حتي كشاورزان سيستاني هم ميرسد.ها آب به پايين دست نميدست و بعضي وقتبعضي پايين
مطابق تفاهمي كه با افغانستان انجام شده، دار.ر سر حقابه، داستاني دنبالهدهد وگرنه كه هيرمند رودي پرآب است اما ماجراي ايران و افغانستان ب

ميليون مترمكعب در سال است به ايران حقابه داده شود كه در مقابل حجم آب عظيم هيرمند  800مترمكعب در ثانيه كه 26بايد دبي معادل 
مترمكعب در ثانيه هم ثبت شده كه نشان از حجم آب زياد اين رودخانه هزار 3سال اخير دبي آب وارد شده به ايران تا  15چيزي نيست. طي 

رود است، اما اين ميزان تنها حجم اندكي از ميليون متر مكعب حقابه ايران دقيقاً برابر با برآورد طبيعي زاينده 800كيلومتري است.  100هزار و 
د خشكسالي را هم اضافه كرد و باراني كه مردم منطقه سيستان يك قطرهكل آب رود هيرمند است و اين، دليل خشكي هامون است. به اين باي

ها شد اما هامون كه كامل خشك شد، طوفانروزه آخر شهريور تمام مي 120هاي اند وگرنه كه بايد طوفانهاش را هم در يك سال گذشته نديد
  نشانَد.كند و در ريه مردم مير خشك هامون به هوا بلند ميخيزد، خاك را از بستشود و هربار كه باد برميروزه مي 365دارد كم كم 

برد و امسال سال است كه سيستان و بلوچستان در شرايط بسيار بد خشكسالي به سر مي 8اي سيستان و بلوچستان، بر اساس اعالم آب منطقه
دانم قرار است داخل چاه نيمه شويم؛ در واقع با نوز نميرويم، هوقتي دره را به سمت پايين ميسابقه است.هم كه شرايط بدتر از هميشه و بي

ام، حسي آميخته با حسرت و اندوه دارم اما نه، بيشترش شويم. وقتي بر ساحلي كه در واقع محل پسروي آب است ايستادهماشين داخلش مي
    اي.شود. داستان ترسناك پنج كلمهترس است. ذخيره آب دارد تمام مي
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   اقتصاد جهان - 1397 آبان 19                                        

  
  درصدي آب تجديدپذير ايران در پنج سال25كاهش 

ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو گفت:  معاون دفتر برنامه - گروه امورزيربنايي     ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو هشدار داد: معاون دفتر برنامه  
درصدي  25ميليارد مترمكعب رسيده كه حاكي از كاهش  105ميليارد مترمكعب به  140دپذير كشور در دوره پنج ساله اخير، از ميزان آب تجدي

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت نيرو، هدايت فهمي افزود: اين ميزان آب موجود، در مقايسه با      نسبت به ميانگين دوره گذشته است.
ميليارد مترمكعب متوسط حجم منابع آب تجديدپذير طبيعي و  114وي با اشاره به    درصد كاهش برخوردار بوده است. 19 ساله از 45دوره 
ميليارد مترمكعب عنوان كرد و افزود: اين  70طور متوسط حدود  برداري را به آوري سرزميني كشور، ميزان منابع آب تجديدپذير قابل بهره تاب

معاون دفتر    ميليارد مترمكعب كاهش يابد. 70ميليارد مترمكعب به  100بايد مصارف آب كشور از حدود  ت كه موضوع به اين مفهوم اس
ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو با تاكيد بر اينكه همه حجم آب تجديدپذير طبيعي نبايد مورد استفاده قرار گيرد، گفت: در بخش  برنامه

هاي آبياري و افزايش كارايي مصرف آب در اراضي زراعي، اصالح ساختار آبياري سنتي در مزارع و باغات،  سازي روش كشاورزي بايد با بهينه
فهمي، با بيان    و كاهش تبخير از مزرعه، ميزان كارايي مصرف آب را افزايش داد.  آبياري كم هاي مناسب مديريت آبياري، انجام  استفاده از روش

پذير است، اظهار داشت:  آبي امكان ي افزايش كارايي مصرف آب، از طريق سازوكار كارگروه ملي سازگاري با كماينكه مكانيزم اجرايي راهكارها
اي جهت كاهش هدر رفت در شبكه آبرساني، استفاده از تجهيزات و شيرآالت كم مصرف در منازل، ارتقاي آگاهي عمومي و  انجام اقدامات سازه

ها، از جمله راهكارهاي  ها و پرمصرف مصرف فاده از ساز و كارهاي اقتصادي پاداش و جريمه براي كمسازي در مصرف بهينه آب و است فرهنگ
وي همچنين مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت، بازچرخاني چندباره آب در    افزايش كارايي مصرف آب در بخش شرب است.

كننده تر و استفاده از پساب را از جمله راهكارهاي افزايش  هاي خنك ستمكننده خشك با سي هاي خنك فرآيندهاي صنعتي، جايگزيني سيستم
ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو اضافه كرد: آب تجديدپذير قابل  معاون دفتر برنامه   كارايي مصرف آب در بخش صنعت عنوان كرد.

هاي اجتماعي  دست، نيازهاي محيط زيستي و پايداري سيستم ينبرداري، بخشي از منابع آب تجديدپذير طبيعي است كه نيازهاي مصرفي پاي بهره
برداران، نيازهاي  دست شامل حقابه بهره وي ادامه داد: اين ميزان آب با محاسبه حداقل جريان الزم براي پايين   گيرد. و زيست بومي را در نظر مي

فهمي،    شود. مودن آب شور و آلوده از حوضه آبريز تعيين ميزيست محيطي پايين دست و حفظ پايداري كيفي منابع آب با تخليه و خارج ن
ها، امكان جذب آب جاري  پذيري اقتصادي و فيزيكي ذخيره سيالب پشت سدها، استخراج آب زيرزميني تا سقف آب تجديدشونده آبخوان امكان

منابع آب را از جمله عوامل محدودكننده آب  هاي آبي و خودپااليي در حوضه قبل از خروج از آن و حفظ پايداري كيفي منابع آب، محيط
ريزي كالن آب و آبفا وزارت  مديركل دفتر برنامه    هاي آبريز بران حوضه **ساماندهي و تعيين تكليف حقابه    برداري دانست. تجديدپذير قابل بهره

هاي آبريز كشور  بران در حوضه ها و حقابه حقابهنيرو هم گفت: اين وزارتخانه درصدد است به منظور تعيين تكليف، ساماندهي و حل مسئله 
هاي آبريز اصلي كشور به موجب تغييرات  صديقه ترابي با تاكيد بر اينكه حوضه   نظرسنجي را ميان كارشناسان و خبرگان حوزه آب برگزار كند.

ند باعث شده است تا منابع آب تجديدپذير كشور نيز به اند، عنوان كرد: ادامه اين رو ها و افزايش درجه حرارت مواجه شده اقليم با كاهش بارندگي
هاي آبريز كشور در كنار عوامل طبيعي با تغييرات ناشي از  وي با بيان اينكه حوضه   هاي مختلف آبريز كاهش پيدا كند. شكل محسوسي در حوضه

هاي مختلف آبريز،  توسعه قابل توجه كشاورزي در حوضه امروزه توسعه برداشت از منابع آب،  عوامل انسان ساخت نيز مواجه هستند، اظهار كرد:
افزايش جمعيت و مصارف آب شرب، توسعه صنعت و در پي آن افزايش برداشت براي اين بخش موجب شده است تا تغييرات بيشتري در 

براني وجود دارند و براساس اسناد  خي حقابهترابي يادآور شد: در كشور ما به لحاظ تاري   هاي آبريز به لحاظ وضعيت منابع آبي به وجود آيد. حوضه
بران نيز در  هاي آبريز موجب شده است تا حقوق اين حقابه شوند. تغييرات طبيعي و انسان ساخت در حوضه بر محسوب مي و مدارك موجود حقابه
ريزي كالن آب و آبفا وزارت نيرو  دفتر برنامه مديركل   دچار تغييرات شود.  رود، كارون بزرگ، كرخه و هاي آبريز همچون زاينده بسياري از حوضه

هاي آبريز تصميم گرفته است تا موضوع تعيين تكليف، ساماندهي و حل مسئله  تصريح كرد: وزارت نيرو با توجه به تغييرات ايجاد شده در حوضه
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وي تاكيد كرد: البته مفهوم اجراي اين    دهد.هاي آبريز مختلف در سطح كشور در دستور كار خود قرار ب  بران را در حوضه ها و حقابه حقابه
اي در  هاي گسترده ها انجام نداده است بلكه فعاليت نظرسنجي به اين معنا نيست كه وزارت نيرو پيش از اين اقدامي در ارتباط با موضوع حقابه

ت ولي با اين وجود به دليل اينكه تعداد موارد بران و اسناد تاريخي انجام شده اس هاي مختلف همچون زاينده رود براي شناسايي حقابه حوضه
تواند به  بران در كشور افزايش پيدا كرده است از اين وزارت نيرو اين مسئله را به عنوان موضوعي كه مي ها و حقابه مورد نياز جهت بررسي حقابه

ترابي با اشاره به اينكه در اين نظرسنجي دو سوال    است. شكل همه جانبه و فراگير در كشور مورد بررسي قرار بگيرد در دستور كار خود قرار داده
از كارشناسان و خبرگان حوزه آب پرسيده شده است، ادامه داد: در اين نظرسنجي از شركت كنندگان خواسته شده است تا به اين دو پرسش 

ها پاسخ  ها در كشور بايد به آن ي و حل مسئله حقابهترين سواالتي كه در تعيين تكليف، سامانده سوال از مهم 10ها  پاسخ دهند كه به نظر آن
ها بايد مدنظر قرار گيرد،  دهي و حل مسئله حقابه هايي كه در تعيين تكليف، سامان ها و يا بخش ترين گام داده شود چيست؟ و همچنين مهم

            چيست؟
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   متر است 100تر از  مشهد كم -آهن سراسري تهران تا راه» ابردژ«ها در منطقه  فاصله فرونشست
  شود زمين زير پاي ابردژ خالي مي

هاي دشت ورامين در جنوب تهران نه تنها امكان كشاورزي مردم چند روستا را از بين برده، بلكه راه آهن سراسري  هاي عميق زمين شكاف 

طور مداوم فرونشست دارد كه عمده فرونشست اين استان مربوط به جنوب شرق، جنوب  كند. استان تهران به يز تهديد ميمشهد را ن -تهران

ها، دشت ورامين كه  هايي مانند پيشوا، شهريار، ورامين، اسالمشهر و مالرد است. در پي اين فرونشست غرب و غرب اين استان، در شهرستان

آب و علف است و كشاورزان با ترس از فرونشست  شدن به كويري بي استان تهران معروف بود، در حال تبديل روزگاري به عنوان دشت سبز در

از توابع پيشوا راه آهن   معين آباد و روستاي   ابردژ هاي ايجاد شده حاصل از فرونشست در منطقه  كارند. شكاف زمين بر آن بذر ريخته و دانه مي

اظهار داشت: يك  كند. يك كشاورز معين آبادي مزرعه روستاييان و خطوط انتقال برق فشار قوي را تهديد ميمشهد، خانه و  - سراسري تهران

ها بوديم، يك ساعت بعد مشاهده كرديم كه آب به پايين رفت و زمين به صورت خود به خود ترك برداشت. ديگر  روز در حال آبياري زمين

احداث        اي به كشاورزي بپردازيم. هاي اجاره مجبوريم به روستاهاي اطراف رفته و روي زمين ها كشاورزي كنيم و توانيم در اين زمين نمي

گفت:  آباد نيز در اين خصوص رئيس شوراي اسالمي روستاي معين   كند آبي را تشديد مي هاي چند صد هكتاري پسته در جنوب ورامين كم باغ

كنند تنها سر آب بروند، چرا كه هر لحظه ممكن است زمين فرو نشسته و به پايين بروند. ها جرأت ن فرونشست باعث شده تا كشاورزان شب

هاي بسياري براي آبياري زمين وجود داشت و دشت ورامين حقابه از جاجرود داشت،  كه در گذشته رودخانه و قنات مهران الريجاني با بيان اين

كرد، اما امروز دود اين سدهاي بدون  آمد و اين دشت را تغذيه مي ه سوي ورامين ميگفت: در گذشته آب اين سدهايي كه امروز احداث شده، ب

هاي پسته چند صد هكتاري در جنوب ورامين و در اراضي ملي  رود. وي افزود: متأسفانه احداث باغ برنامه كه زده شده، به چشم مردم ورامين مي

شدن  ين دليل مناطقي مانند معين آباد و ديگر روستاهاي اطراف در حال خشكرويه آب در اين منطقه خشك شده است و به هم سبب مصرف بي

ها را  آسيب به آبخوان معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار تهران نيز   را بايد جدي گرفت  ابردژ خطر فرونشست در        است.

رويه آب، با تداوم  هاي غيرمجاز و برداشت بي غيرقابل برگشت دانست و افزود: بايد با ترويج آبياري نوين در مزارع كشاورزي و مقابله جدي با چاه

تر  مشهد كم -ها در منطقه ابردژ تا راه آهن سراسري تهران كه فاصله فرونشست مامي امين با بيان اينها مقابله كرد. محمد ا اين آسيب به آبخوان

آهن سراسري و مهم كشور، بايد خطر فرونشست در اين منطقه را جدي  متر است، ادامه داد: با توجه به ترددهاي متعدد از اين خط راه 100از 

مدير بخش زلزله و رانش زمين مركز تحقيقات راه مسكن و    ه كنترل فرونشست را غيرممكن كرده استرويه گذشت هاي بي برداشت       گرفت.

شهرسازي نيز منطقه جنوب تهران را كم آب و كويري دانست و در اين خصوص گفت: خاك اين مناطق نيز واگرا و داراي چسبندگي پايين است 

هايي كه در پي رسوب بارندگي  شود و خاك هاي بسيار باريك ايجاد مي سطح زمين شكافو لذا در پي اين چسبندگي پايين و خشكي مفرط در 

شود، اين تونل رفته رفته بزرگ  هايي ايجاد مي اللهي افزود: در زير زمين تونل روند. علي بيت هاي كوچك به زير زمين مي شوند، از شكاف جمع مي

هاي شهريار و ورامين مشاهده شده است. اما  ترين فرونشست در دشت فتد و امروز بيشا رسد، كالپس اتفاق مي شده و نزديك سطح زمين كه مي

گفت: به نظر  شناسي دانشگاه در پاسخ به آن هاي اخير گرفت؟ اين سوالي است كه يك استاد خاك توان جلوي فرونشست زمين را طي سال آيا مي

شود و اين روند  آب را بگيريم، سطوح تخريب شده باالسري آب ترميم نمي من كنترل پديده فرونشست غيرممكن است، حتي اگر جلوي برداشت

رويه آب در نيم قرن گذشته را بسيار مخرب خواند و گفت:  توان سطح خاك را باال آورد. فريبرز مميزي روند برداشت بي پذير نيست و نمي برگشت

توانيم كاري كنيم كه شرايط بدتر از  دار خواهند بود. تنها مي ع قرن آينده ادامهها تا رب ها را نيز مديريت كنيم، فرونشست ما در صورتي كه برداشت

پذيري افزايش نيابد كه براي رسيدن به اين امر نيز نبايد وقت را تلف كرد. اگر امروز  تري آسيب نديده و زون آسيب هاي بيش اين نشود و زمين

اي نزديك به چالشي جدي  ز مناطقي از اسالمشهر فكر جدي نشود، اين امر در آيندههاي ورامين و شهريار و ني براي درمان فرونشست در دشت

    شود و ممكن است خسارات جدي ايجاد كند. در سراسر استان تهران تبديل مي
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   مازندران شده استفاضالب شهري، صنايع، زباله و سموم كشاورزي بالي جان 
  زا هاي بيماري آب

تدبيري و البته سكوت مسئوالن، منابع آبي و محابا در سايه بيهاي صنعتي، فاضالب و زباله شهري و سموم كشاورزي بيي پسابنجمه جمشيد

اكنون ها، سونامي سرطاني است كه همآاليندهتدبيري و تاخت وتاز خورد؛ پيامد اين بيكنند و آب از آب تكان نميدرياي مازندران را آلوده مي

شوخي گرفت اما هستند مسئوالني كه حتي سالمت توان آن را بهاي است كه نميها شده است. سالمت مردم تنها مسالهبالي جان مازندراني

كنند، در قبال يل آلوده بودن پلمب ميدلشود مسئوالني كه يك كارخانه معروف آب معدني را به اند. چگونه ميشوخي گرفتهمردم را نيز به

آشاميدني مازندران به گفته كارشناسان و فعاالن محيط زيست كيفيت آبكنند. بهميميليون نفر از اهالي مازندران سكوت  3آلودگي آب بيش از 

ترين داليل آلودگي آب در اين كي از مهمهاي شهري، ينوشند. فاضالبها فاضالب ميجرات گفت مازندرانيتوان بهاي شده كه اكنون ميگونه

هاي زيرشود؛ باتوجه به اينكه سطح دسترسي به آبهاي جذبي مياستان است. ماجرا اين است كه فاضالب شهري در مازندران نخست وارد چاه

هاي بي كه نتوانسته به سفرهشود. پس از آن اندك فاضالهاي زيرزميني ميراحتي وارد آبمتر است؛ فاضالب بهسانتي 40زميني درحدود 

اند تا مازندران بر سكوي شوند. همه اين عوامل دست در دست هم دادهها يا دريا تخليه ميزيرزميني نفوذ كند، توسط تانكرهايي در رودخانه

شود. ان گوارش مبتال مينفر يك نفر در مازندران به سرط 8نخست سرطان گوارش در كشور قرار گيرد. بر اساس يك آمار تاييد نشده از هر 

فوريت در دولت و مجلس تاكيد شده بود اما اين فوريت و تاكيد هيچ هاي ناقص فاضالب احداث شبكه فاضالب در شهرهاي ساحلي بهشبكه

ياز جمعيت فعال در اين استان وجود دارد كه فقط درصدي از آب مورد نخانه نيمهدستاوردي براي اين شهرها نداشته است. تنها چند تصفيه

ها هاي فاضالب چاه كشيده و در رودخانهچيشود يا توسط تخليههاي زيرزميني ميدهد و مابقي فاضالب شهرها يا وارد آبشهرها را پوشش مي

مسئوالن نبوده است. شوند.تاكنون فاضالب مطالبه مردم از ها به دريا وارد ميها و انگلها با انواع و اقسام ميكروبشود. اين فاضالبتخليه مي

توان انتظار داشت كه بحث فاضالب در هنگامي كه حتي بسياري از مردم مازندران از نبود شبكه فاضالب در شهرشان اطالع ندارند چگونه مي

اشاره به  ها بدون ماهي محسن مسعوديان، عضو هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بااولويت مسئوالن باشد. رودخانه

شود؛ به ايسنا گفت: ها و منابع آبي زيرزميني مازندران ميهاي كشاورزي، صنعتي و دامي وارد رودخانههاي به وسيله فاضالباينكه انواع آلودگي

نيز تغييرهاي چنين از نظر كيفي رو شده و يا از بين رفته است، همسال گذشته با كاهش رو به 30هاي مازندران نسبت به ماهيان رودخانه«

گيرد. افزايش نيازهاي مداوم به مصرف آب بدون توجه به منابع و ها نشات مياند كه تمام اين موارد از آلودگي آب رودخانهمحسوسي داشته

تغيير  كند، اين تغييرات موجباي تغيير ميشود. وقتي كيفيت آب رودخانههاي تصفيه، موجب بروز مشكالتي چون آلودگي آب مياحداث سازه

هاي اقليمي كه كشور در دوره خشكسالي قرار دارد و اين دورهبا توجه به اين«او ادامه داد: ». شودهاي گياهي، حيوانات و آبزيان نيز ميگونه

عني كه ترين مساله در اين زمينه، شيوه استفاده در مصرف آب است، بدين متكرارپذير هستند، شاهد وضعيت مطلوب آبي در كشور نيستيم.مهم

رود. عملكرد نامناسب ما نسبت به آب هاي زيرزميني و وقتي مصرف نسبت به منبع موجود بيشتر باشد، بحران ايجاد شده و منابع آبي تحليل مي

شود سطحي يكي از داليل بروز بحران آب است، به طوري كه وقتي آب ورودي به منابع زيرزميني كم باشد تغيير در چرخه آب ايجاد مي

سال در شرق استان آب زيرزميني كاهش يافته و به اين  50تا  40مونه آن در خشك شدن درياچه اروميه نمود پيدا كرده است. از حدود ن كه

چنان نيازمند دقت بيشتري در دليل ميانكاله دچار مشكل شده است، اما اين امر در غرب مازندران، اوضاع بهتري دارد هرچند غرب مازندران هم

كه كشور به لحاظ منابع آب زيرزميني مورد شرق استان نشود.با توجه به اين هاي زيرزميني است تا دچار خشكي همچونرف آبمديريت مص

هاي غيرمجاز و اقدام برخي از كشاورزان اقدام به حفر چاه تهديد قرار دارد كشاورزان نيز بايد نسبت به مصرف آب، نكات الزم را رعايت كنند.

صنايع متهم آلودگي آب يكي از متهمان اصلي پرونده ». كنند كه بايد كنترل جديد در اين امر صورت گيردمنابع زيرزميني ميتامين آب از 

اند. بسياري از مسئوالن آلودگي آب در مازندران صنايعي هستند كه بدون توجه به امكانات، ظرفيت و پتانسيل استان تشكيل شده و توسعه يافته

هاي صنعتي توسعه يابد. دليل بايد استان در همه بخشهمينپذير نيست و بهن باورند كه توسعه مازندران فقط با كشاورزي امكانمازندراني بر اي
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دنبال استقرار صنايع حاضر، بعضي از صنايع همانند سيمان، خودروسازي، توليد ميلگرد و ... در استان مازندران فعال هستند. مسئوالن بهحالدر

خانه شهرك صنعتي در مازندران وجود دارد كه از اين تعداد فقط هشت شهرك صنعتي تصفيه 48اين استان هستند. براساس آمار،  ديگر در

ني فاضالب دارد. صنايع سهم بااليي در آاليندگي آب دريا و رودخانه دارند.در چنددهه اخير استقرار صنايع در مازندران براساس آمايش سرزمي

هاي صنعتي در كنار نهرهاي كشاورزي شان در مازندران نيست. اغلب شهركچراكه بسياري از صنايع موجود در استان جايگاه انجام نشده است،

اند.نكته قابل توجه اينجاست كه بسياري از جمعيت هاي فراوان به كشاورزي و دريا شدههاي اصلي استان قرار دارند كه موجب آسيبو رودخانه

كند، توان به بهانه صنعت كه درنهايت هزار شغل ايجاد ميكنند. نميو كشاورزان در اين استان از طريق دريا ارتزاق ميساكن مانند صيادان 

اي از آن در شمال شان كشاورزي و ماهيگري است. از سوي ديگر، آبزيان كه بخش عمدهزندگي هزاران نفر ديگر را از بين برد كه شغل موروثي

زيست، درباره مشكالت حصول استراتژيك كشور است. صنايعي كه دريا را فاضالب كرد سهيل اوالدزاد، كارشناس محيطشود، مكشور تامين مي

هاي شمال كشور منطقه مناسبي براي استقرار صنايع وجود ندارد چراكه شهركدر استان« گفت: » قانون«هاي صنعتي در مازندران، به شهرك

اند. براي مثال كنار واقع شده هاي صنعتي استان مازندران در كنار رودخانهگل قرار دارند. اغلب شهركهاي صنعتي در كنار رودخانه يا جن

تاب قرار شهر، شهرك صنعتي سنگتالر سوادكوه شمالي شهرك صنعتي شورمست، اسالمشهر، بشل و يا در دو متري رودخانه قائم رودخانه

ها دسترسي سريع و راحت به منابع آبي است. بسياري از صنايع مستقر در ي در كنار رودخانههاي صنعتترين دليل قرارگيري شهركدارد.مهم

محيطي آلودگي آب دريا و تبديل اند. يكي از اين فجايع زيستمحيطي براي اين استان به بار آوردههاي مخرب و فجايعي زيستمازندران آسيب

هاي صنعتي، مستقيم وارد آب رودخانه ميخانه فاضالب ندارند و پسابها تصفيهبيشتر آنقسمت جنوبي درياي مازندران به فاضالب سيار است. 

اين « ماه از سال كمتر است، گفت: 6رود از فاضالب آن در اوالدزاد با اشاره به اينكه بر اساس گزارش سازمان آب، دبي آب رودخانه سياه».شوند

شوند، تاثير مستقيمي بر درياي مازندران ميها به دريا ريخته ميكه اين رودخانهكند. از آنجاييها نيز صدق ميمساله درباره بسياري از رودخانه

  ».شودكنند كه در نهايت سموم كشاورزي نيز به آن اضافه ميها را نيز مشروب ميها در مسير خود شاليزارگذارند. اين رودخانه

كشاورزان و باغداران «ديگر از مشكالت اين استان است، بيان كرد: ي از كودهاي كشاورزي يكيمحابا و غيراصولاو با تاكيد بر اينكه استفاده بي

كنند وكارشناسان جهاد كشاورزي نيز اين مساله را تشديد هاي خود استفاده ميهاي كلره در مزارع و باغترين مساله از كوداين استان با كوچك

نام محيطهايي بهديگر، شركتسويكنند. ازاده بيشتر از سم براي افزايش برداشت از سطح تشويق ميها كشاورزان را به استفكنند، چراكه آنمي

درصد كود آلي نياز دارند اما در اين كودها فقط  20كنند. اين در حالي است كه كشاورزان به جاي كمپوست ميزيست اقدام به توزيع كود آلي به

توان براي مقابله با آفت از مي«زيست يادآور شد:اين كارشناس محيط».اعتمادي كشاورزان شده استبيدو درصد كود آلي است. اين كار باعث 

گونه آسيبي براي خوار برنج استفاده كرد كه هيچتوان از نوعي زنبور براي مقابله با كرم ساقهعنوان مثال ميهاي زيستي استفاده كرد. بهجايگزين

ترين دليل بيكاري را نبود صنايع ميها مهمهاي شمال كشور خاطره خوشي از ممنوعيت صنايع ندارند. چون آنمردم استان». زيست نداردمحيط

خوبي در اين استان استفاده كرد. تاكنون نگاه مسئوالن در استان  توان از صنايع هايتك، تبديلي و گردشگري بهدانند. اين درحالي است كه مي

هاي صنعتي موجود خود گواه روشني براين مساله اس محصوالت كشاورزي به ده بود تا هايتك و تبديلي؛ شهركسوي صنايع آالينمازندران به

طور غير مستقيم از شوك ارزي تاثير مي گيرند به طوري كه با افزايش قيمت ارز، معموالً صادرات اين محصوالت جذاب مي شود. از طرف 

ثر افزايش هزينه هاي جانبي گران مي شوند. برخي نيز در دوره هاي چند ساله، دچار كمبود ديگر، برخي ديگر از محصوالت كشاورزي، در ا

درصدي نسبت به  100عرضه مي شود و قيمت آن ها افزايش مي يابد. در هر حال امسال تابستان، قيمت چهار محصول كشاورزي رشد بيش از 

برابر رشد كرده  2برابر و انگور بيش از  2,5برابر، خربزه حدود  3وجه در حدود برابر، گ 3سال قبل داشت. به طوري كه قيمت هندوانه بيش از 

    (آمار: مركز آمار ايران)    و گندم و نخود هم افزايش اندكي داشته اند.  است. اما در مقابل، قيمت پياز و عدس عقب نشيني كرده است

۹۳



 

 

 

 

٢٧ 

 

  قانون  - 1397آبان  21                                        

  
  رود ها آب مي وعدهدرياچه اروميه در پيچ 

ساز نبوده بلكه ضمن  تنها چاره هاي متعدد دولت نه گذرد ولي وعده المللي كشور مي ترين درياچه و تاالب بين بيش از دو دهه از خشك شدن بزرگ
المللي كشور  ترين درياچه و تاالب بين بيش از دو دهه از خشك شدن بزرگ - قانون    بوم دامن زده است.  ها، بر مشكالت اين زيست تداوم چالش

به گزارش    بوم دامن زده است. ها، بر مشكالت اين زيست ساز نبوده بلكه ضمن تداوم چالش تنها چاره هاي متعدد دولت نه گذرد ولي وعده مي
سانتيمتر از عمق آن اين معضل  40روع به خشك شدن كرده و هرسال با كم شدن ش 70قانون به نقل از مهر،درياچه اروميه از اواسط دهه 

هرچند در اين دو    شود. درصد از وسعتش به نابودي كامل نزديك مي 95ترين وضعيت خود يعني از بين رفتن نزديك به  محيطي به بحراني زيست
ها  ر آمده برگزارشده اما همه اين اقدامات در حد شعار بوده و خيلي از آنهاي روي كا هاي متعددي توسط دولت دهه اقدامات، سمينارها و همايش

جمهوري مبني بر احياي درياچه اروميه اميدها براي احياي درياچه  بر روي كاغذ باقي ماند تا اينكه با فعاليت دولت يازدهم و اولين شعار رئيس
چندان وضعيت فعلي درياچه اروميه به همراه  اما عدم تزريق اعتبارات موردنياز، تغيير نه     درياچه اروميه اسير سياست شده است     اروميه قوت گرفت.

  تشديد خشك شدن درياچه خيلي زود نشان داد اين وعده نيز بيش از آنكه اقدامات عملي و در خور توجهي در پي داشته باشد شعار بوده است.
كار خوبي براي مانورهاي تبليغاتي دولت شد  ها نيز كمك آغاز كرد و بارش مناسب آن سال هايي هاي ابتدايي تالش هرچند دولت يازدهم در سال 

توجهي جز احداث تونل انتقال آب از زاب به سمت درياچه در خصوص احياي درياچه صورت نگرفته است و تبخير باالي  اما تاكنون اقدام قابل
پروژه در مسير احياي درياچه عملياتي  44در زمان دولت تدبير و اميد    ن پيش برد.آب درياچه در پي ورودي صفر شرايط را مجدد به مرز بحرا

هاي مناسب در برخي از مقاطع زماني نويدبخش  صورت مسكن و مقطعي توانست به مدد بارش ها به شده است هرچند بخش كوچكي از اين طرح
با گذشت پنج    المللي است. محيطي و خشك شدن اين تاالب بين ن زيستمشاهده است تداوم بحرا احياي درياچه باشد اما آنچه در عمل قابل

اي آن را به ناكارآمدي ستاد احياء ربط داده و  سال از آغاز به كار ستاد احياي درياچه اروميه، شواهد حكايت از حال ناخوش درياچه دارد، عده
ها  بخش بودن طرح اء نيز معتقد هستند اگر اعتباري تزريق نشود نبايد به نتيجهدانند اما مسئوالن ستاد احي ها كمبود اعتبار را علت آن مي دستگاه

جمهوري و هيئت دولت آبان ماه سال جاري به آذربايجان غربي به تعويق افتاده اما قرار است  هرچند براي سه بار متوالي سفر رئيس    اميدوار بود.
توجهي  هاي اين سفر و عدم بازديد و برنامه مشخص در خصوص درياچه اروميه بي برنامههفته آتي اين سفر به استان انجام شود اما نگاهي به 

ها مبني بر نگاه ابزاري و انتخاباتي از سوي دولت به درياچه  وحديث بخشد تا تمامي حرف بوم را قوت مي دولت دوازدهم به احياي اين زيست
رئيس استاني ستاد احياي درياچه      هاي احياي درياچه اروميه اختصاص نيافته است براي طرحامسال ريالي          . تر باشد اروميه به واقعيت نزديك

خصوص  هاي ستاد احياي درياچه اروميه به تاكنون طرح 95اروميه در خصوص آخرين وضعيت درياچه اروميه و عملكرد ستاد احيا گفت: از سال 
فرهاد سرخوش با بيان اينكه    دم تزريق اعتبارات موردنياز با كندي در حال اجراست.در بخش وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو به دليل ع

هاي احياء همچنان  ها و عدم تسريع در روند اجراي طرح اكنون وضعيت درياچه اروميه به دليل عدم ورودي مناسب آب، كاهش بارندگي هم
ميليارد تومان براي اجراي  500بر  تاكنون اعتباري بالغ 95فزود: از سال بحراني است و براي رسيدن به شرايط نرمال فاصله زيادي داريم ا

سرخوش خاطرنشان كرد: عدم تخصيص اعتبارات موردنياز با    هاي احياي درياچه اروميه مصوب شده ولي تاكنون تخصيص نيافته است. طرح
شده براي احياي درياچه اروميه شده  بندي ادن از برنامه زمانها و در نتيجه عقب افت توجه به گذشت فصل كاري در سال جاري موجب ركود طرح

 500رئيس استاني ستاد احياي درياچه اروميه با بيان اينكه از مبلغ    توجهي انجام نداده است. است كه تاكنون دولت در اين خصوص اقدام قابل

۹۴



 

 

 

 

٢٨ 

 

هاي اجرايي استان  ها با دستگاه نامه ن غربي است گفت: تمام موافقتميليون تومان سهم آذربايجا 600ميليارد و  222ميليارد تومان اعتبار مصوب 
اي شده  درياچه اروميه تبديل به ابزار سياسي براي عده     شده تا در صورت تخصيص اعتبارات موردنياز روند كار آغاز شود. ها آماده براي اجراي طرح

هاي ستاد احياي درياچه اروميه امسال  زمان مناسب كاري براي ادامه طرح ها سرخوش با گاليه از اينكه به دليل آغاز فصل بارش     است
توان كاري از پيش برد، اميد  شده و نمي اي تا پايان سال نيز در اين زمينه تزريق شود فصل كاري سپري شده است افزود: عمالً اگر بودجه سپري
رئيس استاني ستاد احياي درياچه اروميه با تأكيد بر اينكه    موقع تخصيص دهد. به رود دولت اعتبارات موردنياز درياچه اروميه را از سال آينده مي

اندازد عنوان كرد: موضوع درياچه اروميه يك  هاي ستاد احيا چندين سال احياي درياچه اروميه را عقب مي عدم تزريق اعتبارات موردنياز طرح
ناپذيري در  ارتباط مستقيمي دارد و هرگونه كوتاهي در اين حوزه عواقب جبران محيطي است كه با سالمت، معيشت و توسعه منطقه معضل زيست

اي در كشور و حتي استان بحران  محيطي است اضافه كرد: متأسفانه عده سرخوش با بيان اينكه مشكل درياچه اروميه يك معضل زيست   پي دارد.
المللي  اند و اقدام در خوري براي نجات اين تاالب بين د خود تبديل كردهخشك شدن درياچه اروميه را به ابزار سياسي براي رسيدن به مقاص

هاي دولت ژاپن و همچنين يونسكو در زمينه نجات درياچه اروميه گفت: اين در حالي است كه در كشور  وي با اشاره به كمك    دهند. انجام نمي
اند و مانع پيشرفت مناسب كار براي  هاي احياشده راي تسريع در روند طرحاي با سياسي كردن موضوع بحران درياچه اروميه خود سد راهي ب عده

رئيس استاني ستاد احياي درياچه      ايم ميليون مترمكعب ورودي آب به درياچه اروميه داشته 33امسال      . بوم ارزشمند هستند نجات اين زيست
شود اضافه كرد: اين در حالي است كه  اي تغذيه مي رودخانه دوره 39خانه دائمي و رود 21اروميه با بيان اينكه حوضه آبريز درياچه اروميه توسط 

وي با بيان اينكه درياچه اروميه يك حوضه آبي    ميليون مترمكعب آب وارد درياچه اروميه شده است. 33هاي مناسب تنها  امسال به دليل بارش
شود، تأكيد كرد: با توجه به اين  ها تأمين مي ها و رودخانه از آب راههبسته است كه آب آن از محل بارش مستقيم و روان آب ورودي 

سرخوش با بيان اينكه مقررشده است    شد، اكنون درياچه اروميه وجود نداشت. موقع اجرا نمي هاي احياي درياچه اروميه به سالي، اگر طرح خشك
شده به پيكره درياچه اروميه سرازير شود افزود: امسال  كعب پساب تصفيهميليون مترم 105شهر ساالنه  14در حوضه آبريز درياچه اروميه در 

منظور كمك به احياي درياچه اروميه، پس از  شده به مترمكعب است كه اين فاضالب تصفيه  ميليون 42  شده نيز بيش از حجم فاضالب تصفيه
خانه  و دو تصفيه  سيلوه برداري از سيد  درياچه اروميه ادامه داد: با بهره رئيس ستاد استاني ستاد احياي   شود. تصفيه به درياچه اروميه سرازير مي

ها هنوز به  موقع اعتبارات اين طرح ميليون مترمكعب به درياچه اروميه خواهيم بود كه به دليل عدم تزريق به 105استان شاهد ورود ساالنه 
هاي ستاد احيا در دو وزارت خانه كشاورزي و نيرو افزود:  ضعيف دولت در بخش طرحسرخوش با ابراز گاليه از عملكرد    برداري نرسيده است. بهره

كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي براي احياي درياچه اروميه ضروري است كه در اين راستا توسعه آبياري نوين و تغيير الگوي كشت 
ارقام سطح آب درياچه اروميه هم اشاره كرد و افزود: امروز سطح  وي به آخرين آمار و   آبي است. محصوالت كشاورزي از راهكارهاي جبران كم

هاي  كيلومترمربع و حجم آب آن يك ميليارد مترمكعب است كه به مدد بارش 722سانتيمتر، وسعت آن يك هزار و  1270,27تراز درياچه اروميه 
كارنامه دولت در          راز اكولوژيك فاصله خيلي زيادي داريم.دهد اما با ت درصدي در سطح تراز نشان مي 8مناسب نسبت به سال گذشته افزايش 

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي نيز در خصوص آخرين وضعيت درياچه اروميه و      قبول نيست بخش احياي درياچه اروميه قابل
هاي گذشته از اوضاع خوبي برخوردار نيست و بحران  گفت: درياچه اروميه در حال حاضر همانند سال  خبرنگار مهر اقدامات دولت به 

هادي بهادري با بيان اينكه دولت يازدهم در ابتداي فعاليت خود با تزريق    كند. محيطي همچنان سالمت و معيشت منطقه را تهديد مي زيست
ات تا حدي مثمر ثمر بود كه درياچه اروميه به مرحله اعتبارات و توجه ويژه اقدامات خوبي در زمينه نجات درياچه اروميه انجام داد افزود: اقدام

فشار وزارت جهاد  خصوص در بخش آبياري تحت هاي خوبي به وي با بيان اينكه طرح   تثبيت رسيد اما در مرحله احيا موفق عمل نشده است.
ها از پيشرفت فيزيكي خوبي برخوردار  حاضر طرحكشاورزي و وزارت نيرو در قالب ستاد احياي درياچه اروميه تعريف شد عنوان كرد: اما در حال 

به درياچه اروميه است افزود: تونل انتقال آب درياچه   زاب بهادري با بيان اينكه يكي از اقدامات مثبت دولت اجراي طرح انتقال آب از    نيستند.
كيلومتري نقده و از طريق اين رودخانه به درياچه اروميه  7 به رودخانه گدار در  كاني سيب كيلومتر است كه آب رودخانه زاب را از سد  36اروميه 

وي خاطرنشان كرد: اين طرح در حال حاضر با تزريق اعتبارات ويژه از      هاي ستاد احيا را تخصيص دهد دولت اعتبارات طرح         دهد. انتقال مي

۹۵



 

 

 

 

٢٩ 

 

نماينده مردم    شود. ن بخشي از آب موردنياز درياچه اروميه تأمين ميصندوق توسعه ملي با پيشرفت فيزيكي خوبي در حال اجراست كه با اتمام آ
هاي كشاورزي و وزارت نيرو در بخش درياچه اروميه  اروميه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه عملكرد و كارنامه دولت در بخش طرح

بهادري    جمهوري است. خصوص در سفر آتي رئيس مردم از دولت بهترين مطالبه  قبول نيست افزود: در حال حاضر احياي درياچه اروميه مهم قابل
اي به تزريق اعتبارات موردنياز در حوزه  فشار در منطقه تأكيد و عنوان كرد: دولت توجه ويژه بر ضرورت توجه به اجراي صحيح آبياري تحت

  لي به وجود آمدن بحران درياچه اروميه است داشته باشد.جويي مصرف منابع آبي و نيز يكي از عوامل اص ترين نقش در صرفه كشاورزي كه مهم
هاي ستاد احياي درياچه اروميه گفت: بايد از همين سال جاري  وي با گاليه از عدم تخصيص اعتبارات موردنياز توسط دولت براي اجراي طرح 

هاي كارشناسي  هرچند بر اساس بررسي     سخن آخر...     هاي احياي درياچه اروميه صورت گيرد. ريزي مشخصي براي تسريع و اجراي طرح برنامه
هاي زيرزميني،  ازحد آب رويه آب در بخش كشاورزي، استفاده بيش گذر شهيد كالنتري، مصرف بي صورت گرفته، سدسازي، ساخت و اتمام ميان

ي درياچه اروميه است اما كاهش ميزان سال هاي كشاورزي از داليل بروز بحران خشك هاي غيرمجاز به همراه توسعه غيراصولي زمين چاه
متأسفانه عمق حادثه    هاي ستاد احيا سهم زيادي در اين ميان داشته است. ها به همراه عدم تزريق اعتبارات موردنياز براي اجرا و اتمام طرح بارش

ه است و هرروز بر وسعت اين فاجعه هاي احياي درياچه اروميه تخصيص نيافت تا جايي است امسال ريالي از سوي دولت براي اجراي طرح
     شود. محيطي افزوده مي زيست
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  سيستان و بلوچستان بايد اولويت بندي شودهاي آبي استان  : طرح استاندار

هاي آبي سيستان و بلوچستان با توجه به شرايط خشكسالي حاكم در استان و نيازهاي متفاوت هر منطقه بايد  زاهدان ـ خبرنگار اطالعات: طرح
از منابع آب استان با بيان اين مطلب، افزود: مقابله در نشست شوراي حفاظت     استاندار سيستان و بلوچستان     . در اولويت مطالعه و اجرا قرار گيرند

هاي  هايي است كه نياز به برنامه ريزي صحيح و اعمال روش از مهمترين موضوع    هاي پياپي در سيستان و بلوچستان  با بحران آب و خشكسالي
سازي و تبيين  هاي غير مجاز، فرهنگ ي مسدود كردن چاهبه گفته سيد دانيال محب      . مديريتي در بهره گيري بهينه از منابع آب موجود دارد

وي همچنين برلزوم انجام مطالعات دقيق در حوزه آب  . اصالح الگوي مصرف آب ازجمله راهكارهاي استفاده بهينه از منابع آب موجود است
توان با مطالعه و برنامه  آبي خوبي وجود دارد كه ميسيستان و بلوچستان با استفاده از دانش روز تاكيد كرد و گفت: در مناطق مرزي استان ذخاير 

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي سيستان و بلوچستان نيز در اين     . ريزي در راستاي استفاده بهينه از اين ذخاير ارزشمند گام برداشت
 102حلقه چاه عمليات كف شكني اجرا و  194درصد منابع آب استان در مرحله تنش هستند ضروري است روي  69نشست گفت: از آنجا كه 
حلقه چاه سيستان و بلوچستان در سال جاري خبر داد و  34عبداالحد ريگي همچنين از نصب كنتور هوشمند روي     . حلقه چاه جديد حفر شود

كرهاي آبرسان را از جمله مشكالت در وي كمبود سوخت تان    . شود هاي آب نصب مي كنتور هوشمند ديگر نيز تا پايان سال روي چاه 100افزود: 
هاي در دست  روستا از مهمترين اقدام2000مجتمع آبرساني با پوشش  18حوزه آب روستايي سيستان و بلوچستان اعالم كرد و گفت: راه اندازي 

در ادامه سرپرست شركت آب و فاضالب شهري سيستان و بلوچستان اعالم كرد: با    . اجراي شركت آب و فاضالب روستايي استان است
 90عليرضا قاسمي تامين     . شهر برطرف شده است 13شهر دچار تنش آبي استان با يك ميليون نفر جمعيت، مشكل  16هاي انجام شده از  اقدام

ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت بدهي آبرساني سيار به شهر  15و كنارك و ميليارد ريال اعتبار براي اليروبي تاسيسات آبگيري در چابهار 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان نيز در اين نشست گفت: در راستاي استفاده     . سيركان را از جمله نيازهاي اين حوزه برشمرد

مجتبي پيري افزود:     . هاي نوين آبياري تجهيز شده است ي استان به سيستمهاي كشاورز هزار هكتار از زمين 30بهينه از منابع آب تاكنون 
وي با اعالم اين كه با توجه به شرايط آبي حاكم در سيستان و بلوچستان  . هزار هكتار ديگر در دستور كار است 30همچنين برنامه مطالعاتي 

هكتار در چابهار در دستور كار  120ه از آب دريا، ساخت گلخانه در گستره شود،گفت: در راستاي استفاده بهين كشت برنج در استان انجام نمي
هكتار از اراضي ملي استان در قالب  2351عبدالباسط پاكزاد مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري سيستان و بلوچستان نيزاعالم كرد: امسال     . است
     . پرونده رفع تصرف شده است 79
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  »پترگان«پاسخ هاي متناقض مسئوالن خراسان جنوبي درباره آب 

كه   ليترآب در ثانيه در دق پترگان هدر مي رود اين در حالي است 150در چند روز گذشته يكي از مسئوالن خراسان جنوبي ادعا كرد در هرثانيه   
ي اين استان تشنه است و از تشنگي رنج مي برد. خبرنگار ما سراغ مسئوالن رفت و از آن ها در اين باره پرسيد. مدير عامل شركت آب منطقه ا
از خراسان جنوبي به عنوان متولي تامين آب و كارشناس در اين زمينه، خصلت و طبيعت دق و تاالب را وجود آب در آن مي داند و مي گويد: اگر 
د. ومنابع آب دق ها و تاالب ها استفاده شود، اين نقاط به كانون هاي گرد و غبار تبديل مي شود، در نتيجه ضرورت دارد حقابه آن ها رعايت ش

با اشاره به اين كه بخش عمده اي از آب دق پترگان زيركوه از افغانستان تامين مي شود و در دق هم منابع آبي خوبي   حسين امامي مهندس 
موجود است، به اين موضوع اشاره مي كند كه بيشتر آب آن به دليل تبخير زياد بسيار شور است طوري كه به صورت مستقيم نمي توان در 

رزي از آن استفاده كرد. به گفته وي، چون مسئوالن جهاد كشاورزي خواستار استفاده از زمين ها و منابع آبي نوار مرزي بودند، در بخش كشاو
محدوده نوار مرزي يزدان و در حاشيه دق پترگان كه نسبت به دق، آب آن شوري كمتري داشت، مجوز حفر چند حلقه چاه كشاورزي صادر شد 

اما مسئول قرارگاه پيشرفت و آباداني زيركوه اين موضوع را يادآور مي  ن آب از كيفيت الزم برخوردار نبود، از آن استفاده نشد. اما بعد از حفر چو
  شود كه آب هاي بدون استفاده زيادي در منطقه پترگان موجود است كه بايد ديد مسئوالن مرتبط چه تصميمي براي استفاده از آن مي گيرند.

جهاد كشاورزي زيركوه نيز به حفر دو حلقه چاه كشاورزي در نوار مرزي اشاره مي كند و مي گويد: استفاده از اين منابع آبي قابل درويشي مدير 
پيگيري است و پيچيدگي خاصي ندارد اما هنوز سرمايه گذاري براي بهره برداري از اين منابع آبي در شهرستان اعالم آمادگي نكرده است تا 

    رد.بتوان اقدام ك
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دننک  نیودت  نآ  حیحص  تیریدم  يارب  يا  همانرب تمقن ، هب  لاسما  بسانم  ناراب  تمعن  ندش  لیدبت زا  شیپ  ات  نالوئسم 

نالوئسم نیمز  رد  بآ  تیریدم  پوت 

هدید یبآ  عبانم  زا  مجح  نیا  تفررده  زا  يریگولج  بآ و  حیحـص  تیریدم  يارب  ینـشور  همانرب  چـیه  ریخا ، هام  ود  رد  بسانم  رایـسب  ياه  شراب دوجو  اب   

رد بآ  يدنب  هریج ًاضعب  دوبمک و  .تسا  هدوب  روشک  بآ  تیریدم  نایلوتم  نالوئسم و  نانخس  تیب  هاش  هتشذگ ، ههد  کی  رد  بآ  نارحب  هژاودیلک  .دوش  یمن

زا روشک  ندید  تراسخ  شراب و  مایا  رد  نالوئسم  یگمانرب  یب رانک  رد  شراب ، نودب  مایا  رد  يزرواشک  تالوصحم  یخرب  تشک  زا  تعنامم  ناتسبات و  لصف 

هراومه زین  نایم  نیا  رد  .دـننک  یم هبرجت  يرارکت  يدـنب  عیجرت هباثم  هب  ریخا  لاس  دـنچ  رد  مدرم  هک  تسا  يزیچ  نآ  مامت  هصـالخ  یگتفرگ ، بآ لـیس و 

نیا زورب  ییارچ  حیـضوت  هیجوت و  يارب  روشک  بآ  ناریدـم  يوس  زا  هدـش  هئارا  لـیلد  اـهنت  میلقا  رییغت  اـی  یلاـس  کـشخ تعیبـط ، رهق  ریظن  ییاـه  هرازگ

ندوب دنـسپ  نارحب هبئاش  هک  تسا  يردق  هب  هدشدای  هدننک  هتـسخ يویرانـس  رارکت  یبآ   مک ياهزور  ِدنـسپ  نارحب ناریدم  .تسا     هدوب  اه  یناماس هباـن

اب يراگزاس  یلم  هتیمک  ریظن  یتلود  ياهداهن  یخرب  مان  هدـهاشم  اـب  یتح  هک  يا  هبئاـش تسا ؛ نتفرگ  توق  لاـح  رد  مدرم  نهذ  رد  روشک  بآ  نالوئـسم 

دنچ یتح  اه  شراب لاس ، کی  رد  رگا  .دوش  یم تیوقت  شیپ  زا  شیب  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  ای  نارحب  تیریدـم  یلاـس و  کـشخ یلم  زکرم  یبآ ، مک

دوجو تابثا  رد  ناگمه  يارب  یعطاق  تجح  هب  روشک  ياه  هناسر رد  يا  هدرتسگ مجح  رد  هلـصافالب و  دسرب ، تبث  هب  تدمدنلب  ماقرا  رامآ و  زا  رتمک  دـصرد 

لرتنک يارب  يا  همانرب هئارا  ای  یلاسرت  زا  ینخس  یسک  رتمک  دناسر ، تبث  هب  نالوئسم  راظتنا  فالخ  رب  يدنور  اه  یگدنراب رگا  اما  دش ! دهاوخ  لیدبت  نارحب 

نیا رد  .دوش  یم افتکا  لیـس  رادشه  رودص  هب  اهنت  ًاضعب  دروآ و  یم نایم  هب  لیـس  تاراسخ  زا  نتـساک  ددـجم و  ریخبت  زا  شیپ  ات  بآ  زا  رثوم  يریگ  هرهب و 

دیکأت دـندقتعم ، نآ  هب  هک  ینارحب  ناربج  يارب  اه  شراب نیا ندوب  هدـیاف  یب رب  هناـسویأم  شراـب ، رپ  ياـهزور  ههجاوم  اـب  نالوئـسم  زا  یخرب  یتح  ناـیم 

تبسن روشک  لک  شراب  نیگنایم  دنک : یم راهظا  هام  نابآ  خیرات 23  رد  يا  هبحاصم یط  یلاس ، کشخ یلم  زکرم  سیئر  نایئایض ، قداص  هک  نانچ .دننک  یم

دوجو نیا  اب  .دشاب  لامرن  زا  رتالاب  ای  لامرن  دـح  رد  اه  یگدـنراب زییاپ  لصف  نایاپ  ات  هک  دوش  یم ینیب  شیپ تسا و  رت  شیب رتم  یلیم دودح 14  تدمدنلب  هب 

، ورین ترازو  بالیـس  ریخبت و  تافلت  رامآ  اب  قباطم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوش  یمن ناربج  ینیمزریز  ياه  بآ دـیدش  تفا  هتـشابنا و  ياـه  یلاـس کـشخ

لاس اه   شراب نازیم  رد  رادانعم  يدوعص  دنور  .تسا     بآ  فرصم  لک  ربارب  جنپ  زا  شیب  دور ، یم رده  هدننک  فرصم هب  ندیسر  زا  شیپ  ات  هک  یبآ  عومجم 

دهد یم ناشن  روشک  رد  اه  شراب دنور  هتـشذگ ، نآ  زا  هک  يا  هتفه تشه  دودح  نیمه  رد  اما  درب ؛ یم رـس  هب  دوخ  نیزاغآ  ياهزور  رد  ( 98-97  ) يراج یبآ 

مالعا ربانب  ( 97-96  ) هتـشذگ یبآ  لاس  .دراد  يا  هظحالم لباق  شیازفا  روشک ، هلاـس  تدمدنلب 50  نیگنایم  یتح  هتـشذگ و  لاس  هب  تبـسن  یگدنراب  رامآ 

یماگنه اما  .دشاب  هتشادن  یقیقد  یملع  يانبم  دیاش  هتشذگ ، لاس  اب  لاسما  ياه  شراب هسیاقم  نیاربانب  دوب و  اه  لاس نیرت  کشخ زا  یکی  روکذم ، نالوئسم 

دودح 54 رد  ار  شراب  نازیم  رد  تبثم  يدنور  روشک  ياه  ناتـسا رثکا  هک  درک  هدـهاشم  ناوت  یم دوش ، هسیاقم  زین  تدـمدنلب  نیگنایم  اب  لاسما  ياه  شراب

یهلا تمحر  رت  شیب لوزن  دیون  هچرگا  رامآ  نیا  .دننک  یم هبرجت  ینامز  هرود  نیمه  رد  تدمدنلب  نیگنایم  هب  تبسن  هدش ، يرپس  یبآ  لاس  زاغآ  زا  هک  يزور 

بآ حیحـص  تیریدم  يارب  يا  همانرب مدرم ، يارب  یتمقن  هب  تمعن  نیا  لیدـبت  زا  شیپ  ات  هک  روشک  بآ  نالوئـسم  هب  تسا  يرادـشه  اما  دراد ، هارمه  هب  ار 

دنشاب  ! دهاش  نانآ  نابز  زا  ار  یلاس  کشخ تیعونمم و  يدنب ، هریج سنج  زا  توافتم  ییاه  هرازگ راب  نیا مدرم  دعب ، لاس  ناتسبات  رد  ات  دننک  نیودت 

هب تبـسن  یبآ  لاس  زا  ینامز  عطقم  نیا  ات  روشک  لک  هدش ، هئارا  ياهرامآ  ساسا  رب  ناراب   یلوصا  يزاس  هریخذ بآ و  تاـفلت  ریخبت و  زا  يریگولج  موزل    

ناسارخ مالیا و  نامرک ، ناتسزوخ ، رهـشوب ، ریظن  اه  ناتـسا یخرب  رد  .تسا  هتـشاد  شراب  رت  شیب دصرد   5/64 ینامز ، هزاب  نیمه  رد  هلاـس  نیگنایم 50 

؛ تسا دصرد  زا 100  شیب  یتح  تدمدنلب  هب  تبـسن  شراب  شیازفا  نازیم  دنا ، هدوب نابیرگ  هب  تسد  یبآ  مک لضعم  اب  هراومه  ریخا  ياه  لاس رد  هک  یبونج 

نونکا .تفریذپ  هدشدای  ياه  ناتسا يارب  هژیو  هب روشک و  مومع  يارب  ار  یبآ  مک ياهاعدا  موادت  ناوت  یمن يوج ، تالوزن  حیحص  تیریدم  تروصرد  نیاربانب 

لاس و لوط  رد  هدافتـسا  يارب  حیحـص  روط  هب ار  بآ  هنوگچ  هک  تسا  ورین  ترازو  صوصخلا  یلع روشک  بآ  نالوئـسم  نیمز  رد  پوت  یعون  هب  تفگ  دـیاب 

دایرف ندش  دنلب  اه و  شراب ندش  فلت  ریخبت و  دهاش  روشک  مدرم  هتـشذگ  ياه  لاس هباشم  ایآ  .دننک  یم تیریدم  ینیمزریز  ياه  هرفـس حطـس  تفُا  ناربج 
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گنررپ روضح  هب  يا  هقالع ایوگ  ناراب ، رپ  ياهزور  نیا  رد  نالوئـسم  هک  دنچره  دوش ؟ یم هتخادنا  رد  ون  یحرط  هک  نآ  ای  دوب  دنهاوخ  ناتـسبات  رد  شطعلا 

مد روشک  یکـشخ  تاعبت  زا  یـشان  هدرتسگ  ياه  ترجاهم لامتحا  زا  ًاضعب  یفرعم و  عوقولا  بیرق یعطق و  هک  ینارحب  داعبا  فیـصوت  اه و  هناـسر رد  قباـس 

رد يرادا  تیلاعف  روضح و  هب  روشک  بآ  نالوئسم  هقالع  دسر  یم رظن  هب  دنا !؟ ینارحب ياهزور  ِریدم  ًافرص  نالوئـسم  یخرب  ارچ  یتسار  هب  .دنرادن  دندز ، یم

هریخذ يارب  شالت  یلاسرت و  طیارـش  زا  رت  شیب رایـسب  نانآ  فرـصم  راتفر  حالـصا  روظنم  هب مدرم  رب  راشف  يارب  ینارحب ، حالطـصا  هب  کشخ و  ياهزور 

.تسا  روشک  بآ  فرصم  لک  ربارب  جنپ  زا  شیب  اهدروآرب  قبط  هک  یتفررده  دشاب ؛ بآ  نالک  تفررده 
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  روزنامه كيهان  - 1397آبان  27                                        

   وزير نيرو خبر داد
  هزار هكتاري از رودهاي خوزستان 550تامين آب طرح 

هاي استان  هاي كشاورزي از رودخانه هزار هكتار زمين 550درصد از آب مورد نياز طرح احياي  80وزير نيرو گفت: تاكنون 

برداري از مرحله اول طرح  تامين شده است و براي تامين مابقي آن نيز آمادگي الزم را داريم. رضا اردكانيان در آيين بهره

هزار هكتار  170هزار هكتار، عنوان كرد: پيش از انقالب  295تان و ايالم در سطح هزار هكتار از اراضي خوزس 550احياي 

هاي استان  هزار هكتار ديگر از شبكه 270، كار در برداري رسيده بود كه بعد از آن از شبكه آبياري و زهكشي به بهره

درصد  80كنون  تكميل است، افزود: تا هاي استان در دست هزار هكتار از شبكه 440خوزستان تكميل شد. وي با بيان اينكه 

هاي الزم انجام  ريزي ، برنامه آب اين پروژه در فاز اول تامين شده است و براي تامين مابقي آب مورد نياز طرح در مرحله دوم

هاي نيرو و جهاد كشاورزي دانست و بيان داشت:  گرفته است. وي اجراي اين طرح را اقدامي مشترك از سوي وزارتخانه

هاي  كيلومتر است. وزير نيرو ادامه داد: در خوزستان كانال 695هزار هكتاري  550هاي اصلي و انتقال آب طرح  ول كانالط

، دو هزار  هاي يك و دو كيلومتر و زهكش 600هاي زهكشي اصلي يك هزار و  كيلومتر، شبكه 970يك و دو، سه هزار و 

  يستگاه پمپاژ ساخته شده است. واحد ا 271بر اين  كيلومتر طول دارند و عالوه 
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  روزنامه سبزينه  - 1397آبان  27                                        

   هاي اخير درياخواران را به قلب خزر نزديك كرده است پسروي دريا در سال
  اي براي خزر مرثيه

ها كم و كام درياخواران نيز شيرين  تسخير دريا، دشت و جنگل در مازندران معضل قديمي است و هر ساله از سطح دشت 

هاي آبا و  اي قانوني با رو كردن بنچاق هاي اخير، درياخواران را به قلب خزر نزديك كرده، عده پسروي دريا در سال . شود مي

ها و  . وضعيت دشت اند دانند و برخي نيز گستره امالكشان را در حريم دريا وسعت بخشيده اجدادي خود را مالك دريا مي

هاي  ن هويدا است؛ چراكه تغيير كاربري و ويالسازي قلب دشت و زمينها و رخم رفته بر پيكره آن در مازندرا جنگل

توجهي به ساماندهي دريا ريشه تاريخي دارد؛ زيرا  . تسخير ساحل، پسروي دريا و بي حاصلخيز و جنگل را نشانه گرفته است

ساحل خزر هنوز در حد يك  ساماندهي ساحل و دريا مورد غفلت تاريخي قرار گرفته و پهلوگيري شناورهاي تندرو و كروز در

اهللا فرزانه، مديركل ميراث  . سيف مربوط به سواحل راكد مانده است 64نامه اجرايي ماده  شعار و طرح باقي مانده و آيين

هاي اجرايي و بخش خصوصي  قانون برنامه توسعه، دستگاه 64نامه اجرايي ماده  گويد: طبق آيين فرهنگي مازندران، مي

ها ازجمله وزارت نيرو كه خود متولي  به ساماندهي سواحل اقدام كنند؛ درحالي كه برخي دستگاهموظف هستند نسبت 

كه بخش اعظم سواحل در  با بيان اين . وي اند جاي پسروي از حريم دريا، پيشروي كرده آزادسازي حريم ساحلي هستند به

نظر  دهي ساحل ميراث فرهنگي است؛ اما بهها است، اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه متولي سامان دست دستگاه

. وي ادامه داد: براي ساماندهي  ايم ايم و در بحث ساماندهي عقب مانده رسد كه طرح دريا را با ساماندهي اشتباه گرفته مي

نظر  ها، ديگر مشكلي از هاي دريايي و آوردن شناورها برنامه نداريم، درحالي كه با اجراي اين طرح درست و ايجاد اسكله

ترين تخلفات دريايي در نوشهر  . فرزانه يادآور شد: طبق آمار سازمان بنادر، بيش اقتصاد در حاشيه درياي خزر نخواهيم داشت

گذار نداديم و نياز به  كند، زيرا ما فرصت را به سرمايه هاي دريايي مشكلي را حل نمي صورت گرفته است؛ اما تخريب سازه

   گردشگري دريايي در حد صفر است       . فتن شناورهاي سبك و تندرو در درياي خزر وجود داردهاي دريايي و پهلو گر اسكله

ها سابقه زيادي داريم، افزود: اكنون عمالً  كه ما در از دست دادن فرصت مديركل ميراث فرهنگي مازندران با عنوان اين

دشگري متولي اعطاي مجوز در حوزه ساحل و دريا گردشگري دريايي در حد صفر است، اين درحالي است كه سازمان گر

گذار  هاي صورت گرفته براي توسعه گردشگري دريايي اظهار داشت: يك سرمايه سوزي . وي با اشاره به فرصت نيست

گذار در  كه بايد براي سرمايه . فرزانه با تأكيد بر اين گذاري كند، ولي به نتيجه نرسيديم بوشهري قرار بود در حوزه دريا سرمايه

.  شود تر مي ها كم حوزه دريايي پكيج تعريف كنيم، تصريح كرد: با تهيه پكيج، تخريب و تسخير سواحل نيز از سوي دستگاه

درصد سواحل استان در تصرف  80كيلومتر نوار ساحلي دارد كه طبق اعالم مسئوالن دستگاه قضايي  480مازندران 

هاي دولتي  قانون برنامه چهارم توسعه آمده كه تمام دستگاه 63در ماده اين در حالي است كه  . هاي مختلف است بخش

داراي اراضي ساحلي موظف به آزادسازي ساحل هستند و در اين ماده هيچ نامي از نهادهاي غيردولتي ذكر نشده و همين 

ظور ساماندهي و من شود به قانون است كه پيشنهاد مي 63امر موجب مستثني دانستن برخي نهادها از اجراي ماده 
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مسئوالن به وظايفشان در حوزه ساماندهي حريم ساحلي عمل        . سازي، ماده مذكور نهادهاي مربوط را شامل شود يكسان

كيلومتر  145 كه غرب مازندران داراي اهللا موسوي، مديركل منابع طبيعي غرب مازندران، با اشاره به اين سيدوجيه   نكردند

آباد، تنكابن و  كيلومتر از اين سواحل در شهرهاي نوشهر، رويان، چالوس، عباس 45 تاكنون 95 سال ساحل است، گفت: از

. طبق  زايي شده است نفر اشتغال 400رامسر آزادسازي شده است و در هشت نقطه از سواحل آزاد شده براي دوهزار و 

درصد مابقي در  46تصديان دولتي است و درصد از تصرفات صورت گرفته مربوط به مجاري و م 54آمارهاي غيررسمي 

ها، مراتع و آبخيزداري كه بستر و سواحل دريا مربوط به اين سازمان  اختيار بخش خصوصي قرار دارد و سازمان جنگل

شود، وزارت نيرو و امور آب منطقه كه در حال حاضر اصالً به موضوع حراست و حفاظت از سواحل توجهي ندارد، سازمان  مي

گونه كه  هاي هستند كه در حد مطلوب آن زيست و سازمان بنادر، كشتيراني و دريانوردي متوليان چهارگان محيط حفاظت از

رويه نفس دريا را بند آورده  وسازهاي بي ساخت       . بايست به وظايفشان در حوزه ساماندهي حريم ساحلي عمل نكردند مي

در كنار سواحل و معابر نزديك به  كه برخي افراد دران، نيز با اشاره به اينقاسم احمدي، عضو مجمع نمايندگان مازن    است

متري نزديك دريا هم افراد سودجو اقدام به  60اليه  دريا داراي زمين هستند، افزود: همين موضوع سبب شد در منتهي

كه افراد در برخي شرايط از  اين . وي با بيان ها را براي استفاده خصوصي مصادره كنند خواري كرده و بخشي از زمين ساحل

كنند، تصريح كرد: طي چند ماه گذشته بازديدهاي  هاي شخصي خود استفاده مي عنوان محل نگهداري قايق ها به اين مكان

.  هاي مسئوالن و مقامات استاني را افزايش داد بسياري از سواحل صورت گرفت و معضل تجاوز افراد به حريم دريا نگراني

. احمدي با تأكيد بر پيگيري و جديت  رفع اين مشكل دستگاه قضايي و استانداري اقدامات قابل قبولي انجام دادند البته براي

آباد  هاي نوشهر، چالوس و منطقه عباس حاضر در شهرستان خواري گفت: خوشبختانه درحال مسئوالن براي مقابله با ساحل

استان مازندران از تجاوز به حريم دريا جلوگيري شده است، هر چند كه با اقدامات قابل قبول اداره كل منابع طبيعي غرب 

از حد از سواحل،  برداري بيش  . بهره هاي دولتي قرار دارد هنوز درصد بسياري از سواحل در دست افراد و در اختيار دستگاه

والت گردشگري دريايي، يابي مطلوب به محص اي به جهت دست هاي خاص توسعه رويه، نبود برنامه وسازهاي بي ساخت

ـ توريستي و  هاي تفريحي ـ توريستي براي پهلوگيري كشتي هاي دريايي تفريحي هايي نظير ايجاد اسكله اجراي طرح

. بايد مدنظر قرار گيرد؛ اما در حال حاضر  سواري و.. هاي آبي و موج اسكي، بازي هاي دريايي مانند جت سرگرمي

    . ا بند آورده استرويه نفس دريا ر وسازهاي بي ساخت
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   مترمكعب آب جديد توليد كرد 500توان  با اجراي هر هكتار آبخيزداري مي
  آبخيزداري، راهكار طاليي ذخيره آب

هاي گذشته در حوزه ذخيره آب و تأمين اين نياز حياتي بخش كشاورزي آذربايجان غربي مورد  آبخيزداري كه در سال 

هاي ويژه اين بخش با  ته بود، در سال جاري و با نگاه ويژه دولت مورد توجه قرار گرفته و اكنون طرحتوجهي قرار گرف بي

اعتبار ميلياردي در حال اجراست. آبخيزداري از راهكارهاي طاليي براي تأمين بخش قابل توجهي از آب مورد نياز بخش 

شود؛ اقدامي كه به صورت  زايش پوشش گياهي نيز ميرود و عالوه بر تأمين و ذخيره آب سبب اف كشاورزي به شمار مي

الزم   ريزي مستمر و اقدام مستقيم يا غيرمستقيم بر روند احياي درياچه اروميه تأثيرگذار است. آبخيزداري علم و هنر برنامه

ي منفي در هاي آبخيز اعم از طبيعي، كشاورزي، اقتصادي و انساني است كه بدون ايجاد اثرها جهت مديريت منابع حوضه

مترمكعب آب جديد  500توان  نظران، با اجراي هر هكتار آبخيزداري مي شود. طبق گفته صاحب منابع آب و خاك اجرايي مي

   كند. تن فرسايش خاكي و رسوب جلوگيري مي 5/6كه اجراي هر هكتار عمليات آبخيزداري از  توليد كرد؛ ضمن آن

رود، زيرا اين استان از يك سو منابع آبي الزم جهت  هاي نيازمند آبخيزداري به شمار مي آذربايجان غربي از جمله استان

سازي و مصرف در بخش كشاورزي را دارا بوده و از سوي ديگر اين بخش سهم قابل توجهي از اقتصاد منطقه را به  ذخيره

، مراتع و آبخيزداري كشور نيز چندي پيش در اروميه از اختصاص منابع ها خود اختصاص داده است. رئيس سازمان جنگل

مالي قابل توجه به اين بخش از محل صندوق توسعه ملي با موافقت رهبر معظم انقالب خبر داد و گفت: امسال براي اجراي 

هاي  ي افزود: طرحميليون دالر از اين محل اختصاص يافته است. خليل آقاي 200هاي آبخيزداري در سطح كشور  طرح

ها در حوزه  اي در بين مسئوالن نظام برخوردار بوده و امسال دوره پركاري براي سازمان جنگل آبخيزداري از اولويت ويژه

هاي آبخيزداري در سطح  آبخيزداري است. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي بيان كرد: امسال اجراي طرح

ميليارد ريال اعتبار  300هاي مختلف استان  طرح آبخيزداري در شهرستان 40رفته و براي اجراي كشور مورد توجه قرار گ

 135هاي بيولوژيكي و مكانيكي با اعتبار  ها در بخش مورد از اين طرح 23اختصاص يافته است. ميرصمد سيدموسوي افزود: 

كه با اجراي  بار تعريف شده است. وي با تأكيد بر اينميليارد ريال اعت 175طرح در بخش آبخيزداري با  17ميليارد ريال و 

شود، اضافه كرد:  هزار هكتار از منابع طبيعي آذربايجان غربي فراهم مي 70ها زمينه جلوگيري از فرسايش خاك در  اين طرح

ديركل منابع رود. م تثبيت خاك، ذخيره آب و حفظ و احياي پوشش گياهي از جمله ديگر اهداف اجراي اين طرح به شمار مي

طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي ادامه داد: اين استان شامل سه حوضه آبخيز درياچه اروميه، ارس و زاب در مساحت 

هزار هكتار اجرا شده است.  130هاي آبخيزداري در  سه ميليون هكتار بوده و تاكنون يك ميليون هكتار آن مطالعه و طرح

چالدران، ماكو، چايپاره، اشنويه، نقده، تكاب، مياندوآب، بوكان، پيرانشهر، شاهين دژ و سيدموسوي افزود: اروميه، خوي، 

هاي آبخيزداري در راستاي ذخيره مناسب و كاهش هدررفت آب در استان هستند. وي  هاي ميزبان طرح سردشت شهرستان

آذربايجان غربي، عالوه بر اعتبار ملي،  هاي ها و ادارات منابع طبيعي شهرستان اضافه كرد: با تعامل خوب بين فرمانداري
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هاي ملي استان ايجاد شود.  هاي آبخيزداري تأمين شده است تا تحولي در پويايي عرصه اعتبار استاني نيز براي ادامه طرح

وق ميليارد ريال اعتبار ويژه از صند 176معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي نيز گفت: 

رود به صورت كامل تخصيص يابد. هادي  ذخيره ارزي به بخش آبخيزداري اين استان اختصاص يافته است كه انتظار مي

قاسمي افزود: اين ميزان اعتبار با عنايت ويژه مقام معظم رهبري، حمايت دولت تدبير و اميد و نگاه كارشناسي نمايندگان 

هاي  ن اعتبار در حال بارگذاري در سامانه مربوطه است. وي اضافه كرد: طرحهاي اجرايي با اي مجلس اختصاص يافته و طرح

هاي اروميه، خوي، مهاباد، مياندوآب، بوكان،  حوضه آبخيز شهرستان 19آبخيزداري در نظر گرفته شده با اين اعتبار در 

هاي  شود. وي بيان كرد: طرح ايي ميشاهين دژ، نقده، اشنويه، پيرانشهر، سردشت، چايپاره، چالدران، شوط، ماكو و تكاب اجر

سازه به اجرا  125دهد و با  هزار هكتار از مساحت آذربايجان غربي را تحت پوشش قرار مي 200آبخيزداري ويژه اين طرح، 

هكتار  35ها،  معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي ادامه داد: در اين حوضه   آيد. در مي

هكتار  981هزار و  كاري، يك كاري، هفت هكتار علوفه هكتار كپه 128هزار و  هكتار بذرپاشي، يك 856عمليات پيتينگ، 

ها  بيني كرد با اجراي اين طرح شود. قاسمي پيش هكتار عمليات حفاظت و قرق انجام مي 797هزار و  كاري و يك نهال

درصد افزايش  40ستان ذخيره شود و سطح پوشش گياهي را حداقل ميليون مترمكعب آب زيرزميني در ا 50ساالنه حدود 

كه آبخيزداري از جمله مواردي  نظر حوزه منابع طبيعي آذربايجان غربي نيز با اشاره به اين يك كارشناس و صاحب   دهد.

سازي آب  هتوجهي قرار گرفته، گفت: حركت در اين مسير با هدف ذخير هاي طوالني گذشته مورد بي است كه در سال

هاي اخير و اختصاص بودجه از محل صندوق  زاده افزود: توجه ويژه صورت گرفته در ماه ناپذير است. هوشنگ داداش اجتناب

هاي آبخيزداري است. وي بيان كرد: با استفاده از توان كارشناسان،  توسعه ملي به اين امر بهترين فرصت براي اجراي طرح

هاي آبخيزداري بايد احصاء و بر روي  هنگام و گسترده، بهترين گزينه و اجراي مطالعات به نظران اساتيد دانشگاهي و صاحب

هاي زيادي درباره ذخيره آب از دست رفته و مشكل آب بسيار جدي  كه فرصت گذاري شود. وي با تأكيد بر اين ها سرمايه آن

قدم شوند و در  هاي ذخيره آب پيش ي اجراي طرحاست، اضافه كرد: همه نهادهاي مسئول و فعاالن حوزه كشاورزي بايد برا

ميليارد ريال از ابتداي سال  74مسير بهبود يا حتي تثبيت وضعيت فعلي حركت كنند. فرماندار شهرستان چالدران نيز گفت: 

به هاي آبخيزداري آذربايجان غربي  هاي آبخيزداري اين شهرستان كه يكي از مقاصد اجراي طرح براي اجراي طرح  گذشته

 50ميليارد ريال در سال گذشته و  24كه از اين ميزان  زاده با اشاره به اين رود، اختصاص يافته است. كريم حسين شمار مي

ميليارد ريال اعتبار  50ها در نظر گرفته شده، اضافه كرد: از مجموع  ميليارد ريال نيز در سال جاري براي اجراي اين طرح

ميليارد ريال مربوط به اعتبارات استاني است. وي  15يال مربوط به صندوق توسعه ملي و ميليارد ر 35اختصاصي سال جاري 

هاي  هاي آبخيزداري و بيولوژيك منطقه گام هاي كالن دولت و براي توسعه طرح ها و برنامه بيان كرد: در راستاي سياست

ام ارزشمند در راستاي كمك به پيشگيري از ريزي منسجمي براي توسعه كمي و كيفي اين اقد بلندي برداشته شده و برنامه

انجام شده   دست و تقويت مراتع در تمامي نقاط شهرستان خطرهاي بروز سيل، جلوگيري از رسوب در پشت سدهاي پايين

هاي آبخيزداري و آبخوانداري در اين شهرستان كنترل سيل و رسوب،  فرماندار چالدران ادامه داد: هدف از اجراي طرح   است.

نشينان و ايجاد تعادل بين  دست، بهبود وضعيت معيشتي حوضه هاي زيرزميني، افزايش پوشش گياهي در پايين غذيه سفرهت

هاي سعدل، حراملو، خان صدر و تات كندي چالدران  زاده گفت: چهار طرح آبخيزداري در زيرحوضه دام و مرتع است. حسين

گيرد.  شود و در موارد الزم مورد استفاده قرار مي مترمكعب آب ذخيره مي ها صدها هزار شود كه با پايان يافتن آن اجرا مي
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 40هاي آبخيزداري در اين شهرستان  رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهاباد نيز گفت: براي اجراي طرح

ميليارد  15عتبار محقق شده و درصد اين ا 50شود كه تاكنون بيش از  ميليارد ريال اعتبار از صندوق توسعه ملي هزينه مي

هاي بيولوژيكي و مكانيكي آبخيزداري هزينه شده است. مجيد پاتو افزود: در قالب پروژه آبخيزداري،  ريال آن براي طرح

، اهداي آبگرمكن خورشيدي و UTM  كاري، ايجاد كمربند حفاظتي با نصب بنچ مارك با مشخصات عمليات بذركاري، كپه

شود. گفتني است با توجه به تأمين اعتبار  انجام مي  داشا مجيد هكتار در حاشيه سد مهاباد و كوه  69حت پارك آبخيز به مسا

هاي آبخيزداري در كشور و آذربايجان غربي بيش از پيش شتاب  رود اجراي طرح و تالش جهادي مسئوالن امر انتظار مي

هاي آينده  آبي در سال و تا حدي جلوي مشكالت كم گيرد تا زمينه كاهش هدررفت آب در بسترهاي مختلف فراهم شده

    گرفته شود.

۱۰۶



 

 

 

٢٨ 
 

  روزنامه اطالعات  - 1397آبان  28                                        

  
  ما و آينده آب در كشور

آب تنها كاالي اجتماعي منحصر به فردي است كه هيچ جايگزيني براي آن وجود ندارد. اين كاالي اجتماعي نقش عمده و 

كليدي در فرايند توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي جوامع مختلف بشري دارد و از آن به عنوان سر 

ه و تاريخ كهن كشور نشان مي دهد كه ايران همواره و در طول نظري به گذشت   منشاء تمدن در جهان نامبرده مي شود.

تاريخ با محدوديت ذاتي منابع آب كه عمدتاً ناشي از شرايط اقليمي حاكم بر كشور است، روبرو بوده و به همين دليل 

ري بهينه از منابع بردا گذشتگان ما براي تعديل مشكالت ناشي از اين محدوديت، ابتكارات و ابداعات متنوعي در زمينه بهره

در شرايط فعلي    آب در ابعاد مختلف مديريتي و سازه اي را معمول داشته اند كه آثار و مستندات آن هم اكنون وجود دارد.

روند تغييرات كمي و كيفي منابع آب، كشور را با چالش هاي اساسي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي روبرو كرده كه 

بر عدم تدوين و اجراي الگوي مصرف بهينه و محدوديت هاي ذاتي آب و همچنين پيامدهاي  مهمترين داليل آن عالوه

ناشي از افزايش دماي كره زمين، اتخاذ راهكارهاي نادرست پايبندي به اعمال سياست هاي افزايش جمعيت، پافشاري به 

يابي نامناسب براي استقرار كانون افزايش سطح زير كشت آبي در جهت رسيدن به خودكفائي در محصوالت كشاورزي، مكان

هاي مختلف مصرف آب  هاي جمعيتي و استقرار صنايع آب بر است كه منجر به بهره برداري بي رويه و نامناسب در بخش

اتخاذ اين گونه سياست ها و اعمال راهكارهاي اجرائي آن نشانه اي از ناكارآمدي مديريت و عدم حكمراني خوب    شده است.

است كه گاهاً در جهت توجيه اين ناكارآمدي صرفاً شرايط اقليمي كشور را مقصر قلمداد كرده و از آن به عنوان  بر منابع آب

به يك » بحران«عبارت نامتجانسي است. زيرا واژه » بحران آب«بديهي است كه نامگذاري    نام مي برند.» بحران آب«

بيني نبوده و از وضعيتي گذرا و برگشت به حالت عادي برخوردار است  تغيير و تحول ناگهاني اشاره دارد كه از قبل قابل پيش

در حاليكه با ادامه اين روند نه تنها برگشت به شرايط عادي امكان پذير نيست بلكه بايد شاهد عواقب وخيم تر نابودي و 

ري زماني داده هاي بررسي س   بار محيط زيست و اضمحالل شرايط اقتصادي كشور بود. مرگ انسان ها، تخريب فاجعه

 25درصد نزوالت آسماني در مناطق كوهستاني و كمتر از  75بارندگي ساالنه در سطح كشور نشان مي دهد كه بيش از 

درصد آن در مناطق دشتي نازل مي شود كه به دليل نبود يك برنامه جامع حفظ و احياء منابع طبيعي كشور و همچنين 

يزش هاي جوي مناطق كوهستاني، ضمن ايجاد فرسايش شديد سريعاً به مناطق تخريب فزاينده جنگل ها و مراتع و ر

خروج اين حجم آب همراه با مواد فرسايش يافته از مناطق كوهستاني عالوه بر اينكه منجر به كاهش    دشتي وارد مي شود.

ان تبخير را هم افزايش مي شديد حجم مخازن درياچه سدها، تاالب ها و آب بندان ها به دليل رسوب گذاري مي شود، ميز

دهد. زيرا ميزان تبخير در مناطق دشتي بيشتر از مناطق كوهستاني است. بنابراين هجوم رواناب سيل آساي ناشي از 

بارندگي از نواحي كوهستاني همراه با مواد فرسايش يافته به محدوده دشتي موجب افزايش ميزان تبخير شده به طوريكه 

ندگي تبخير و از دسترس خارج مي شود. اين فرايند يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر كاهش درصد حجم بار 70بيش از 
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با اين شرايط ميزان آب تجديدپذير ساالنه كشور با توجه به شرايط متنوع آب و    ميزان آب تجديد پذير ساالنه كشور است.

يارد متر مكعب در سال برآورد مي شود. بخشي ميل 150و  130، 100هوايي در سالهاي خشك، نرمال و تر به ترتيب حدود 

هاي آبي كشور تبخير شده كه بطور  از اين حجم آب تجديدپذير هم مجدداً در سطوح مزارع، درياچه سدها و ديگر اكوسيستم

عالوه بر هدر رفت ناشي از تبخير اين حجم    ميليارد متر مكعب در سال تخمين زده مي شود. 30متوسط حجم آن بالغ بر 

آب و پساب وارد چرخه  آب، رقم قابل توجهي از منابع آب تخصيص يافته به بخش هاي مختلف مصرف هم به عنوان زه

جريان هاي پذيرنده شده كه موجب كاهش شديد كيفيت آب مي شود، بطوريكه در آينده خيلي نزديك عالوه بر چالش 

روبرو خواهيم شد كه نمونه هاي بسياري از اين چالش كنوني كميت منابع آب، با چالش وخامت زاي كيفيت منابع آب هم 

در چند دهه گذشته نحوه حكمراني و مديريت بر منابع آب عمدتاً متكي به بهره برداري بي    ها هم اكنون قابل رويت است.

قم نجومي و رويه از منابع آب زيرزميني بوده بطوري كه امروز آبخوان هاي كشور با رقم كسري انباشت شده از مخازن با ر

اين برداشت بي رويه از آبخوان ها از يك طرف موجب فرو نشست زمين    ميليارد متر مكعب روبرو شده است. 120بالغ بر 

سانتيمتر در سال روبرو هستيم. از طرف  50مي شود، بطوري كه هم اكنون در برخي از نقاط كشور با نشست ساالنه بيش از 

هش خلل و فرج پروفيل خاك و در نتيجه افت ميزان نفوذپذيري آب در خاك شده و نشست زمين باعث كا ديگر اين فرو

بطوريكه مشاهده مي    حجم مخازن آبخوان را هم كاهش مي دهد كه به هيچ وجه امكان احياء و اصالح آن ميسر نيست.

مختلف مصرف آب هستيم  شود هم اكنون شاهد ايجاد شكاف عميقي بين ميزان منابع آبي تجديدپذير و نياز در بخش هاي

كه اين امر گوياي ورشكستگي منابع آبي در كشور است. اين سايه شوم ورشكستگي منابع آبي نمود ناكارآمدي نظام 

مديريت و نحوه حكمراني بر منابع و مصارف آب در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است. يكي از 

ت منابع و مصارف آب در ايران عليرغم صرف هزينه هاي هنگفت در شش دهه مهمترين ابعاد مغفول در نظام مديري

جويي و درست مصرف كردن آب  گذشته، عدم توجه به ابعاد اجتماعي مسأله آب به خصوص در زمينه ترويج فرهنگ صرفه

همچنين استفاده  متوليان امور آب كشور بدون اولويت بخشي به مشاركت مردم براي اعمال مديريت بر مصرف آب و   است.

از آب باران يا اجراي طرح هاي پايدار حفاظت و صيانت از آبهايي كه از طريق تبخير هدر مي رود به خصوص در مناطق 

كوهستاني نظير طرح هاي جامع آبخيزداري در سطح حوزه آبخيز يا بازيافت زه آبها، اخيراً براي جبران اين ورشكستگي، 

زر و خليج فارس يا استفاده از آبهاي فسيلي را مورد توجه قرار داده اند كه به مثابه تكرار هاي انتقال آب از درياي خ طرح

اشتباه گذشته در برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني است و عواقب جبران ناپذيري همانند فاجعه اي كه براي آبخوان 

ه بر اينكه هزينه سنگيني را بر كشور تحميل مي كند، اجراي اينگونه طرح ها عالو   هاي كشور روي داده، حادث خواهد شد.

فاجعه هاي زيست محيطي براي كشور ايجاد مي كند. راهكارهاي اجرايي قابل توصيه به جاي طرح هاي انتقال آب از 

و ارتقاء آگاهي مردم در خصوص حفظ و نگهداري آب  - 1   فارس و استفاده از آبهاي فسيلي عبارتند از: درياي خزر، خليج

 -2    ها (سازمان هاي مردم نهاد) وNGOاستفاده صحيح از مصرف آن از طريق وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما، 

 -3   ترويج سازوكارهاي جمع آوري آب باران از طريق وزارت كشور، وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست و مردم

توسعه و گسترش شبكه پيش  -4   زارت جهاد كشاورزي و نيروترويج و گسترش آب بندان ها در مناطق مستعد از طريق و

تجهيز درياچه سدها و آب بندان ها به  - 5    آگاهي وضعيت آب و هوائي از طريق سازمان هواشناسي، سازمان زمين شناسي و

از طريق وزارت جمع آوري و بازيافت زه آبها  -6   منظور كاهش ميزان تبخير از طريق وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي
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اجراي با مطالعه طرح هاي  -7   نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور، وزارت صنعت و سازمان حفاظت محيط زيست

اصالح الگوي مصرف  -8   هاي آبريز از طريق وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو جامع آبخيزداري در بخش علياي حوزه

     آب در بخش هاي مختلف اقتصادي اجتماعي با اولويت بخشي به نيازهاي زيست محيطي
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  روزنامه سبزينه  - 1397آبان  28                                        

   هاي كشور را جبران كند نيم قرن رشد منفي تراز آب دشت تواند مدت نمي يك دوره ترسالي كوتاه
  سالي در پاييز پربارش ادامه سريال خشك

درصد  80آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  25بر اساس اعالم سازمان هواشناسي از ابتداي مهر امسال تا  

بارشي و كاهش منابع آبي  سالي، كم افزايش بارندگي داشتيم، اما مسأله اين است آيا اين ميزان بارش كمبود يك دهه خشك

ميليارد  130سال پيش منابع آبي كشور نزديك به  48زارت نيرو، حدود كند؟ بر اساس اعالم مسئوالن و كشور را جبران مي

ميليارد مترمكعب و در  116سال گذشته، اين دخل آبي به حدود  10مترمكعب بود كه در نتيجه تغييرهاي اقليمي حدود 

در طول زمان،  ميليارد متر مكعب كاهش پيدا كرده است. اين روند نشان از آن دارد كه 100شش سال گذشته به حدود 

تر شده كه از نظر تعادل منابع آبي، اين يك تهديد به  ايم، منابع آبي كشور كمتر و در مقابل مصارف بيش هرچه جلوتر آمده

ها مواجه است و بخش زيادي از منابع آبي چه سطحي و چه  سالي سال است كه با انواع خشك 11آيد. ايران حدود  شمار مي

ها بازگردانده و موجب سرريز شدن برخي سدها از جمله سد ايالم  هاي اخير اميد را به دل ؛ اما بارشزيرزميني را از دست داده

اي ايالم، با ادامه بارندگي پاييزي  برداري شركت آب منطقه شده است. به گفته احسان يارمحمدي، معاون حفاظت و بهره

 30هاي اخير نزديك به  شد. به گفته وي در بارندگي ايالم تكميل و سرريز  چم گردالن طي روزهاي اخير مخزن آب سد 

ميليون مترمكعب آب وارد سدهاي چم گردالن ايالم، دويرج دهلران و كنگير ايوان شده است، اما بنا به اعتقاد كارشناسان 

مسعود حقيقت،    دكن هاي اخير كمبودها را جبران نمي بارش   كند. اين ميزان بارش كمبود منابع آبي زيرزميني را جبران نمي

متر، در  ميلي 7/43آبان ماه  26مديركل پايش سازمان هواشناسي، گفت: ميانگين بارش كشور از ابتداي مهر سال جاري تا 

متر بوده است. وي  ميلي 4/24ساله در همين بازه زماني  30متر و در دوره بلندمدت  ميلي 3/11مدت مشابه سال گذشته 

درصد افزايش داشته است. در واقع به جز  9/79آبان ماه نسبت به بلندمدت  25اول مهر تا افزود: بارش اين دوره از 

ها بارش طي اين مدت باالتر از نرمال  هاي سيستان و بلوچستان، اردبيل، آذربايجان شرقي و زنجان در بقيه استان استان

بوده، اما اين ميزان بارش به هيچ عنوان  ها در كشور خوب دهد كه تاكنون وضعيت بارش بوده است. اين آمار نشان مي

رو هستيم و  ها روبه سالي سال است كه در كشور با انواع خشك 11كند، چون حدد  ميزان كمبودهاي منابع آبي را جبران نمي

رف هاي پاييزه كه سهم كمي از بارش ساالنه را دارند، به منزله برط در اين مدت دوره مرطوب وجود نداشته است، لذا بارش

محمد    هاي زيرزميني طي چند دهه منفي بوده است برداشت آب از سفره   هاي گذشته نيست. سالي شدن و جبران خشك

ها بسيار موثر بوده و  ها، مراتع و آبخيزداري، نيز گفت: بارندگي جنگل درويش، عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات سازمان

بودهاي منابع آبي را جبران كند. وي تأكيد كرد: در واقع نزديك به چند دهه تواند بخشي از كم اگر تداوم داشته باشد، مي

به اين طرف منفي  1345هاي آب زيرزميني ما از سال  رو هستيم. ميزان برداشت از سفره سالي روبه است با تنش خشك

هاي كشور را  رشد منفي تراز دشت تواند نيم قرن مدت مي وطنان نبايد فكر كنند كه يك دوره ترسالي كوتاه بوده، بنابراين هم

جمهوري افزود: مطابق برآوردها حدود  هاي استراتژيك نهاد رياست زيست در مركز بررسي جبران كند. دبير سياست محيط

ايم. اگر فرض كنيم كه امسال مثالً به جاي  ميليارد مترمكعب كمبود آب داريم. در واقع اين ميزان آب را از دست داده 400

۱۱۰



 

 

٢٢ 

 

ايم، بسيار كم  ميليارد مترمكعب آب داشته باشيم، باز هم در مقايسه با مقدار آبي كه از دست داده 130رد مترمكعب ميليا 88

هاي پر  هاي گياهي دامنه درويش گفت: بايد تالش كنيم پوشش    هاي گياهي با عمليات آبخيزداري حفظ پوشش   است.

هم به شرطي كه عمليات آبخيزداري  شود؛ البته آن آبخيزداري ميسر ميشيب را محفوظ بداريم كه اين كار با كمك عمليات 

تري انجام ندهد. وي افزود: اصل عمليات  سازي تخريب بيش سازي نشود و به بهانه گابيون خودش درگير سندرم سازه

را حفظ و از هاي مناسب در منطقه پوشش طبيعي ايجاد، پوشش خاك  آبخيزداري اين است كه با معرفي و استقرار گونه

فرسايش جلوگيري كند و اجازه دهد آب در خاك نفوذ كند. درويش ادامه داد: متأسفانه در برخي موارد شاهد هستيم تيمي 

كند. اين سدها هم سطح تبخير را باال  كه قرار است عمليات آبخيزداري انجام دهد، اقدام به ساخت سدهاي كوچك مي

ها و  دهند. همچنين در نظام هيدروليك دشت دست را نسبت به سيل افزايش مي نپذيري مناطق پايي برند و هم آسيب مي

كه پس طرح آبخيزداري موفق نبوده است، گفت: البته  كنند. وي در پاسخ به اين هاي آب زيرزميني خلل ايجاد مي سفره

ر عين حال نياز به اين دارد كه تر بوده، اما د سازي موفق توان گفت كه اين طرح موفق نبوده. آبخيزداري نسبت به سد نمي

هاي استراتژيك نهاد  هايي كه با آن مواجه است، دور شود. دبير سياست محيط زيست در مركز بررسي بهينه و از آفت

تر باشد تا  تواند موفق جمهوري تأكيد كرد: البته اگر بخشي از عمليات آبخيزداري به آبخوانداري اختصاص يابد، مي رياست

ها  هاي زيرزميني تا حدي جبران شود. درويش درباره آبخوانداري گفت: عمليات آبخوانداري در دشت نفي سفرهكمبود تراز م

شود تا سرعت  افتد، با ايجاد يك مانع خاكريزي بسيار ساده مجال داده مي ها راه مي هايي كه در دشت شود. سيالب انجام مي

تر است، نفوذ كند. توانستيم با اين كار دستاوردهاي مثبتي هم  ك بيشپذيري آب در خا ها كم شود و در مناطقي كه نفوذ آن

وي افزود: اما آبخيزداري در واقع    هاي زيادي در مناطق بياباني ايجاد كنيم كه نيازي به آبياري ندارند. جنگل داشته باشيم و

ها  شود تا ميزان تخريب هرزآب يهاي پرشيب با هدف كاهش ميزان شيب انجام م عملياتي است كه معموالً در كوهستان

ها كاهش يابد و مجال پيدا كند تا در عمق خاك نفوذ  كند كه سرعت روند هرزآب كاهش يابد. در واقع آبخيزداري كاري مي

دبير سياست محيط     هاي ويرانگر نشود. مديريت و مصرف بهينه آب، راهكار جبران كمبودها يابد تا منجر به ايجاد سيل

سالي پياپي  ها با وجود چند دهه خشك جمهوري تأكيد كرد: با تمام اين هاي استراتژيك نهاد رياست ركز بررسيزيست در م

مدت كمبودها جبران شود. وي به نقش مردم در نحوه  در كشور نبايد انتظار داشته باشيم كه با يك دوره ترسالي كوتاه

كند. اين  ليتر آب مصرف مي 300تا  280طور متوسط  هروندي بهمصرف منابع آبي اشاره كرد و گفت: اكنون در ايران هر ش

ليتر است؛ يعني در جايي كه اصالً هيچ نگراني از كمبود  98رقم در اروپا مثالً لهستان كه بهترين وضعيت منابع آبي را دارد، 

آبي  شور ما كه با مشكل كمكنند، اما در ك آب وجود ندارد، شهروندان به خوبي آب را مديريت و از آن بهينه استفاده مي

زمان انجام دهيم. يكي از  شود. درويش افزود: بايد چند كار را به صورت هم مواجه هستيم، آب بدون ضابطه مصرف مي

ها اين است كه دولت مقرراتي وضع كند تا آن دسته از شهرونداني كه مديريت بهتري بر آب دارند و صرفه  ترين آن مهم

شود، اما به  شود، فقط يك كنتور آب به آن داده مي پيدا كنند؛ مثالً وقتي برجي در تهران ساخته ميكنند، انگيزه  جويي مي

گويند چه كم و چه زياد مصرف كنيم، پول آب در  گيرد، در نتيجه اهالي اين برج مي تمام واحدها جداگانه كنتور برق تعلق مي

جويي  كنيم تا در مصرف آب صرفه اي براي شهروندان ايجاد نمي يزهشود؛ بنابراين هيچ انگ نهايت به تعداد نفرات تقسيم مي

ها در  ها، مراتع و آبخيزداري تأكيد كرد: نخستين گام را بايد دولت جنگل كنند. عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات سازمان

ان كار ساختمان را داشتن دهند بردارند؛ يعني يك شرط پاي ها مي تغيير قوانين و مقرراتي كه براي پايان كار به ساختمان

تر  توان براي آن گروه اندكي از شهروندان كه تحت هر شرايطي آب را بيش وقت مي كنتور آب جداگانه تعيين كنند. آن
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انتظار جبران    شود. ها از روي دوش مردم برداشته مي تري قائل شد كه به اين ترتيب هزينه كنند، آب بهاي بيش مصرف مي

سالي سازمان  همچنين صادق ضيائيان، رئيس مركز ملي خشك    هاي اخير نداشته باشيم را از بارشكمبود منابع آبي 

هاي اخير قطعاً درصدي از كمبود منابع آبي را جبران خواهد كرد. وي افزود: البته وقتي از  هواشناسي كشور، گفت: بارندگي

هاي زير زميني و آب جاري است؛ بنابراين اگر انتظار داشته  كنيم، در واقع تركيبي از پشت سدها، سفره منابع آب صحبت مي

سال قبل برسد، اين اتقاق نخواهد  10ها مثالً زاينده رود مانند قبل جاري شود يا منابع آب ما به وضعيت  بارش باشيم با اين

زي كه مورد نيازش است، قطعاً افتاد. وي ادامه داد: اما اگر منظور ما از منابع آب ذخيره پشت سدها باشد و بارشي كه كشاور

سالي سازمان هواشناسي كشور تأكيد كرد: بايد بدانيم كه در تمام منابع  تا حدي جبران خواهد كرد. رئيس مركز ملي خشك

ها مقداري را جبران خواهد كرد. وي گفت: البته درصدي  بارش ها نخواهيم رسيد، اما اين سالي آبي به وضعيت قبل از خشك

شود. عمدتا  هاي كل سال را شامل نمي شود نسبت به ميزان بارش است. بارش پاييزه درصد زيادي از بارش كه جبران مي

افتد و آن چيزي كه االن اتفاق افتاده، درصد زيادي از بارش كل سال  هاي ساالنه كشور ما در زمستان اتفاق مي بارش

دهد كه امسال نسبت به اين مقدار تا حدودي  را تشكيل ميدرصد از بارش كل سال  25نيست. ضيائيان افزود: بارش پاييزه 

 24متر گزارش شده است. بلندمدت اين بازه زماني حدود  ميلي 43آبان حدود  25جلو هستيم. بارش كشور از اول مهر تا 

داد: ميزان متر افزايش بارش داشتيم. وي ادامه  ميلي 19ساله حدود  30متر بوده است؛ بنابراين نسبت به بلندمدت  ميلي

آبان  25درصد كل بارش سال بود؛ يعني از اول مهر تا  10افتاد، معموالً حدود  مدت در پاييز اتفاق مي بارشي كه در طوالني

تر از آن ميزان بارش رخ داده است. وي درباره تأثير  افتاد كه امسال حدود هشت درصد اضافه اين ميزان بارش اتفاق مي

بي كشور گفت: اين ميزان بارش در كشاورزي تأثير مستقيم داشته است. براي سدها هم تا حدودي هاي اخير بر منابع آ بارش

توان به درصد دقيقي اشاره كرد،  خوب بوده و حجم مخازن برخي سدها افزايش يافته است؛ اما درباره منابع زير زميني نمي

ضياييان به نقش عمليات آبخوانداري در حفظ     بع آبي زيرزمينيتوسعه پايدار در گرو حفظ منا   تواند تأثير داشته باشد. اما مي

ها را به سطح زيرزمين هدايت كند، نقش مهمي در تأمين منابع  كه آب منابع آبي اشاره كرد و گفت: آبخوانداري به معناي اين

هاي خود را به زير زمين هدايت  آبي زيرزميني دارد. اعتقاد داريم اگر بخواهيم در كشور توسعه پايدار شكل گيرد، بايد آب

ها آب را در  كردند. در مناطق جنوبي يا كويري كشور آب انبارها وجود دارد. در واقع آن كنيم؛ همان كاري كه پيشينيان ما مي

در هايي كه در يزد وجود دارد،  بارش از آن استفاده كنند. يا قنات كردند تا در فصول كم فصل بارندگي در زير زمين ذخيره مي

واقع هدايت آب به زير زمين بوده است. اين راهكاري است كه در دوره هخامنشي هم كاربرد داشته. رئيس مركز ملي 

خشك و افزايش دما و تبخير در آن بسيار زياد  سالي سازمان هواشناسي كشور تأكيد كرد: ايران كشوري خشك و نيمه خشك

شود ساالنه حدود دو  شوند، تبخير زيادي دارند. برآورد مي سد جمع مي هايي كه به صورت سطحي در قالب است؛ بنابراين آب

هزار ميليارد متر مكعب تبخير در كشور داشته باشيم كه عدد بسيار بااليي است؛ بنابراين بايد با توجه به اقليم منطقه نسبت 

    تواند جواب دهد. مي به ذخيره كردن آب اقدام كنيم كه در اين راستا اگر طرح آبخيزداري درست اجرا شود،
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  تومان براي نجات خليج گرگان نياز است اردميلي 43حدود 

مدت و مطالعات بلندمدت براي  ميلياردتومان اعتبار براي اقدامات اجرايي كوتاه43حدود  اي استان گلستان گفت:  مدير فني شركت آب منطقه 
رودخانه مهم كه به خليج  10نتهايي كيلومتر ا . محمد نوري در نشست بررسي وضعيت خليج گرگان اظهار داشت:  نجات خليج گرگان نياز است

هايي براساس مطالعات  اينكه برنامه . وي بابيانِ ست مكعب حجم اليروبي ميليون متر 300شامل   شدند اليروبي شدند كه گرگان منتهي مي
ندمدت براي نجات خليج گرگان نياز مدت و مطالعات بل تومان اعتبار براي اقدامات اجرايي كوتاه ميليارد 43حدود  اضطراري انجام شده است، گفت: 

عنوان  اين نتيجه رسيديم كه اليروبي كانال آشوراده به  شده به هاي انجام اينكه با بررسي اي گلستان بابيانِ . مدير فني شركت آب منطقه است
يج گرگان و تاالب ميانكاله شرح خدمات در كارگروه تخصصي نجات خل تواند مفيدتر از ساير سناريوها باشد، اظهار كرد:  مدت مي  راهكار كوتاه

. نوري به اثرات سدسازي بر خليج گرگان اشاره  گيرد مطالعات جامع را تدوين كرديم كه محورهاي آن همه عوامل مؤثر در خليج گرگان را دربرمي
دست خليج گرگان تنها سد نومل با حجم توان گفت اثرات سدسازي بر خليج گرگان بسيار ناچيز بوده؛ چراكه در باال به جرئت مي كرد و افزود: 
صورت  اين مسائل به كنيم بايد به  و كيفي بر خليج گرگان دارد و فكر مي  لحاظ كمي اين سد اثر ناچيزي از  مترمكعب داريم كه ميليون ذخيره هفت

نشست اظهار كرد:  اين خليج گرگان نيز در . پژوهشگر و مشاور طرح نجات كارشناسي اجتناب كرد نظرهاي غير كارشناسي توجه كرد و از اظهار
كه بوي تعفن بيشتر از  رود؛ چرا صورت كامل از بين نمي ها و چرخش آب بوي تعفن كمتر شود اما به كردن كانال ممكن است گفته شود با باز 

. وي  و نگراني ما ايجاد ريزگرد است نيست لحاظ كمي  شرايط اضطرار خليج گرگان به . داود رضا عرب گفت:  هاست گرايي و بوي جلبك تغذيه
از راهكارهاي نجات خليج گرگان و تاالب  يكي به كاهش كميت آب خليج گرگان و اهميت نقش مردم در نجات خليج گرگان بيان كرد:  اشاره با

هايي كه احياي درياچه  در سال شد: . عرب به اقدامات مشابه در درياچه اروميه اشاره كرد و يادآور  ست گيري از مشاركت مردمي ميانكاله بهره
. پژوهشگر و مشاور طرح نجات خليج گرگان،  هاي غيرمجاز افزايش يافته است كنيم ميزان كشت اراضي كشاورزي و تعداد چاه اورميه را دنبال مي

   . در كاهش كيفيت آب اعالم كرد تغيير كاربري اراضي و توسعه صنايع كشاورزي و پرورش ماهي در حاشيه تاالب را از جمله موضوعات اثرگذار
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   آب و خشكسالي در استان سمنان نيازمند اتخاذ تدابير راهبردي و صرفهجويي در مصرف است رفع كمبود
  آبي بر گلوي سمنان پنجه كم

خشك زمين را گرفته است. با كاهش محسوس توان  تري اكنون دامن مناطق خشك و نيمه سالي ناشي از پديده تغيير اقليم، با شدت بيش خشك 

درصد آب مصرفي در  90ماند. بر اساس آمار وزارت نيرو،  جويي و اصالح الگوي مصرف باقي نمي يج گفتمان صرفهمنابع آبي، راهي به جز ترو

 20دهد ايران  درصد است كه اين آمار نشان مي 70كشور مربوط به كشاورزي است، درحالي كه متوسط مصرف آب جهاني در بخش كشاورزي 

ميليون متر مكعب است و اكنون  250د. ميزان توليد آب در استان سمنان ساالنه يك ميليارد و كن تر از متوسط جهاني آب مصرف مي درصد بيش

 250ميليون متر مكعب كمبود دارد. بر اساس آمار، سرانه مصرف آب به صورت روزانه در استان سمنان  150ذخاير آب زيرزميني در اين استان 

متر است و  ميلي 107و در سمنان  250ليتر برثانيه است. متوسط بارندگي ساالنه دركشور  204ليتر برثانيه است، در حالي كه اين رقم در كشور 

جويي در مصرف آب در اين منطقه از كشور بايد نهادينه شود.  بررسي اين اعداد و ارقام مبين آن است كه فرهنگ اصالح الگوي كشت و صرفه

توسعه غيرمتوازن شهرها و بهينه نبودن شبكه توزيع و در بخش كشاورزي، سنتي  هاي بهداشتي، كارشناسان معتقدند افزايش جمعيت و شاخص

وري، غفلت از توسعه كشاورزي بر اساس مباني علمي، آبياري غرقابي و فقدان  توجهي به بهره هاي انتقال، كشت ارقام پرمصرف، بي بودن كانال

مديرعامل شركت    فرهنگ اصالح الگوي مصرف نهادينه شود   شده است.هدايت كشاورزان در كشت ارقام مورد نياز باعث افزايش مصرف آب 

هاي مختلف اقتصادي براساس آمايش  آفرين در بخش هاي اشتغال اي سمنان گفت: سند توسعه استان سمنان براي اجراي طرح آب منطقه

آبي در  هاي موثر در رفع چالش كم آشاميدني از اقدام محور باشد. ايرج حيدريان افزود: اصالح الگوي مصرف در بخش كشاورزي، صنايع و آب آب

هاي نوين آبياري در اراضي  استان سمنان است و به معني واقعي در اين منطقه از كشور بايد نهادينه شود. وي خاطرنشان كرد: نصب سامانه

نان به صورت اصولي مديريت شود. مديرعامل كشاورزي استان سمنان به معناي واقعي بايد علمياتي و آب در اين بخش از اقتصاد استان سم

ها در كشور تا چند دهه آينده ادامه دارد و بايد براي افزايش نرخ  اي استان سمنان ادامه داد: براساس آمار، كاهش بارش شركت آب منطقه

رف آب و اراضي كشاورزي، توليد هاي مطلوبي صورت گيرد. حيدريان اضافه كرد: با وجود كاهش مص وري در بخش كشاورزي استان اقدام بهره

   هزار تن افزايش يابد. 500هزار تن در سال بايد به ساالنه يك ميليون و  100محصوالت در استان سمنان طبق راهبرد ملي از يك ميليون و 

هاي  بز نواحي و شهركوي تصريح كرد: در بخش صنعت بايد طرح بازچرخاني در بخش فاضالب اجرايي شود و از اين آب براي آبياري فضاي س

هاي صنعتي استان  صنعتي استان سمنان استفاده شود. حيدريان گفت: به هيچ عنوان نبايد از آب آشاميدني در آبياري فضاي سبز نواحي و شهرك

شركت آب محور باشد. مديرعامل  هاي اقتصادي در اين منطقه از كشور بايد براساس آمايش آب سمنان استفاده شود و اجراي تمامي طرح

اعتبار، حالل    هاي بازچرخاني به معناي واقعي در استان اجرا شود. اي استان سمنان خاطرنشان كرد: در بخش آب آشاميدني هم بايد طرح منطقه

ر خانه شه آبي و انتقال پساب تصفيه هاي صنعتي سمنان گفت: رفع چالش كم مديرعامل شركت شهرك   آبي در شهرك صنعتي سمنان چالش كم

خط انتقال پساب به شهرك و منطقه   سمنان به شهرك و منطقه ويژه اقتصادي مركز استان نيازمند اعتبار است. حسن آل بويه افزود: مطالعه

ساله و سه ساله به  هاي يك ميليارد ريال اعتبار است. وي خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح در دوره 300ويژه اقتصادي سمنان نيازمند بيش از 

يابد. آل بويه ادامه داد: اكنون طرح بازچرخاني آب در  ليتر بر ثانيه توليد آب در بخش صنعت مركز استان افزايش مي 300و  100ترتيب 

هاي استان بايد  شود و براي اجراي اين طرح در ديگر شهرك درصدي انجام مي 100هاي صنعتي سمنان، گرمسار و ايوانكي به صورت  شهرك

هاي  هاي صنعتي سمنان اضافه كرد: با اجراي طرح بازچرخاني پساب در شهرك يدي افزايش يابد. مديرعامل شركت شهركميزان پساب تول
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هاي  شود. وي تصريح كرد: در تمامي شهرك درصد از هدررفت آب در اين بخش از اقتصاد استان جلوگيري مي 20تا  18صنعتي استان به ميزان 

گذاري توجه شود.  ها در امر سرمايه هاي اساسي است كه بايد با اجراي طرح توليد آب، به زيرساخت ز چالشآبي يكي ا صنعتي استان سمنان كم

هاي صنعتي سمنان اضافه كرد: انتقال آب خزر به استان سمنان يكي از راهكارهاي مهم و بلندمدت براي رفع چالش  مديرعامل شركت شهرك

     اين طرح مهم ملي در كمترين زمان ممكن در اين استان اجرايي شود. آبي در بخش صنعت اين استان است كه بايد كم

سالي در استان محسوس  مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان سمنان نيز گفت: كمبود آب و خشك   سالي مدارا كنند مردم با خشك

آميز  ديريت كرد. منصور كشاورزيان ادامه داد: اتخاذ رويكرد مسالمتجويي شرايط موجود را م است و بايد با اتخاذ تدابير راهبردي و فرهنگ صرفه

جويي بايد به افزايش  آبي بايد در اولويت شهروندان استان سمنان قرار گيرد و در كنار توجه به رويكرد صرفه از سوي شهروندان و مدارا با كم

اي به سمنان و تصفيه  ب روستايي سمنان گفت: انتقال آب بين حوضهتوليد آب در اين منطقه از كشور توجه كرد. مديرعامل شركت آب و فاضال

روستاي اين استان به  27آبي در استان سمنان است. وي گفت: در تابستان سال جاري به  ها از رويكردهاي مهم و اصولي رفع مشكل كم پساب

رساني به  موردي است. وي خاطرنشان كرد: طرح آب رساني به صورت شد كه در فصل زمستان اين آب رساني مي صورت مستمر با تانكر آب

گيرد و اين روستاها تا سه ماه آينده از  ميليارد ريال تا يك ماه آينده در مرحله آزمايشي قرار مي 77روستاهاي جام، آبخوري و دوزهير با اعتبار 

رساني به روستاي ابر  اضافه كرد: همچنين عمليات آب شوند. مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي سمنان رساني با تانكر خارج مي مدار آب

رساني به چهار  هاي در دست اجراي آب رسد. كشاورزيان ادامه داد: طرح به پايان مي 97ميليارد ريال تا پايان سال  30شهرستان شاهرود با اعتبار 

مديرعامل شركت آب    در ايران استاندارد نيست درصد پيشرفت فيزيكي دارد. مصرف آب 90روستاي استان سمنان در زمان حاضر بيش از 

اي مقدم بر انتقال آب  هاي صنعت، كشاورزي و آشاميدني در شرايط فعلي مسأله اي استان سمنان گفت: اصالح الگوي مصرف در بخش منطقه

ميليون متر مكعب است  250ه يك ميليارد و اي به استان سمنان است. ايرج حيدريان افزود: ميزان توليد آب در استان سمنان ساالن بين حوضه

ميليون متر  150شود. وي خاطرنشان كرد: اكنون ذخاير آب زيرزميني در استان سمنان  مترمكعب آن در سال مصرف مي 186كه يك ميليارد و 

اي سمنان اضافه كرد:  ب منطقهطور نسبي برابر است. مديرعامل شركت آ هاي مختلف به مكعب كمبود دارد و ميزان توليد و مصرف آب در بخش

هاي زيرزميني افزايش قابل توجهي يابد. حيدريان تصريح كرد:  ميزان توليد آب بايد به نسبت مصرف در استان براي جبران كسري مخازن آب

هاي  ين و چالششود كه اين امر در درازمدت به فرونشست زم هاي زيرزميني استان سمنان بيش از حد مجاز آب برداشت مي اكنون از چاه

درصد از آب زيرزميني استان سمنان در بخش  86زند. حيدريان گفت: در زمان حاضر  اقتصادي و اجتماعي در اين منطقه از كشور دامن مي

شود كه اين رقم با توجه به شرايط موجود در اين منطقه از كشور به هيچ عنوان مناسب نيست. وي افزود: سرانه مصرف  كشاورزي مصرف مي

ليتر برثانيه است. مديرعامل شركت آب  204ليتر بر ثانيه است، در حالي كه اين رقم در كشور  250ب به صورت روزانه در استان سمنان آ

هاي قابل توجهي برخوردار هستند، اما سرانه مصرف آب در اين  كه از بارش اي سمنان گفت: كشورهاي هلند، لهستان، آلمان با وجود آن منطقه

رساني در  هاي آب كاهش اعتبار طرح   ليتر كاهش يابد. 150ليتر است و استاندارد مصرف آب در كشور ايران بايد به  98و  129رتيب كشور به ت

رساني براي رفع مشكل كمبود  هاي آب ريزي و منابع انساني شركت آب و فاضالب شهري استان سمنان گفت: تكميل طرح معاون برنامه    سمنان

ميزان  97نيازمند تخصيص به موقع اعتبار است. محمدرضا محسني افزود: براي سال  98هاي شهري استان براي تابستان سال  آب در منطقه

 160ميليارد ريال بود كه تاكنون  500هاي انتقال آب در استان سمنان،  رساني و بازسازي شبكه هاي مختلف آب اعتبار مصوب براي اجراي طرح

ميليارد  650ميزان اعتبار عمراني شركت آب و فاضالب شهري استان سمنان  96فته است. وي خاطرنشان كرد: در سال ميليارد ريال تخصيص يا

ريزي و منابع انساني شركت آب و فاضالب شهري استان سمنان ادامه  ريال بود كه اين رقم براي سال جاري كاهش يافته است. معاون برنامه

تواند به  رساني و فاضالب شهري در اين استان در دست اجرا است كه تخصيص به موقع اعتبار مي حوزه آبطرح نيمه تمام در  40داد: اكنون 

حلقه چاه در شهرهاي استان سمنان در دست  14حفر  97آبي در اين منطقه از كشور كمك كند. محسني اضافه كرد: براي سال  رفع مشكل كم

مشكل كمبود آب، نيازمند تأمين اعتبار است. وي تصريح كرد: تكميل طرح تأمين آب و موقع اين طرح براي رفع  اجرا است كه تكميل به
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ريزي و منابع انساني شركت آب و  سازي شهر سمنان و انتقال آب از چشمه سارهاي قطري به شاهرود نيازمند اعتبار است. معاون برنامه همسان

هاي شاهرود، دامغان،  ازي شبكه انتقال آب و فاضالب شهري شهرستانفاضالب شهري استان سمنان ادامه داد: همچنين اصالح و بازس

اي  مديرعامل شركت آب منطقه   مصرف آب در بخش كشاورزي سمنان اصالح شود   شهر و شهميرزاد نيازمند تخصيص اعتبار است. مهدي

متر است.  سانتي 67طور متوسط ساالنه  هش بارش بهها و كا رويه از چاه هاي زيرزميني به دليل برداشت بي استان سمنان گفت: افت سطح آب

 16متر است، در حالي كه اين رقم در استان سمنان  سانتي 50هاي زيرزميني در كشور ساالنه  ايرج حيدريان افزود: متوسط افت سطح آب

است. وي خاطرنشان كرد: در دوره  سالي در استان سمنان نسبت به متوسط كشوري تر بودن اثر خشك تر است كه نشانه عميق متر بيش سانتي

 20متر و  13متر است، در حالي كه اين رقم در استان سمنان  سانتي 70متر و  10طور متوسط  هاي زيرزميني در كشور به ساله افت سطح آب 20

اقدامات مثبت براي رفع چالش هاي آبخوانداري يكي از  اي سمنان ادامه داد: اجراي طرح شود. مديرعامل شركت آب منطقه متر گزارش مي سانتي

هاي زيرزميني در استان سمنان است. وي تصريح كرد: بر اساس برنامه ششم توسعه،  فرونشست زمين و جلوگيري از افت محسوس سطح آب

ه ابالغ و عملياتي هاي اصالح الگوي كشت را در سال اول اجرا و اين برنامه را تدوين و در اين دوره پنج سال وزارت جهاد كشاورزي بايد برنامه

ميليون مترمكعب آب در بخش كشاورزي استان سمنان  941اي سمنان تصريح كرد: در زمان حاضر بيش از  كند. مديرعامل شركت آب منطقه

مل مديرعا    گل رودبار و   روزيه كاهش شديد آبدهي چشمه    ميليون متر مكعب كاهش يابد. 654بايست اين رقم به  شود كه مي مصرف مي

ها  درصد آب آشاميدني مركز استان از طريق منابع زيرزميني و چاه 50ليتر برثانيه معادل  400شركت آب و فاضالب شهري استان سمنان گفت: 

كنند. وي خاطرنشان كرد: در سال  حلقه چاه نيمي از منابع آب آشاميدني شهر سمنان را تأمين مي 21شود. محمد طاهري افزود: اكنون  تأمين مي

شد كه اين رقم  ليتر بر ثانيه از آب گل رودبار براي استفاده شهروندان مركز استان توليد مي 120ليتر بر ثانيه از چشمه روزيه و  440بيش از  95

دامه ليتر بر ثانيه كاهش يافت. مديرعامل آب و فاضالب شهري استان سمنان ا 90و  272ها به ترتيب به  به دليل كاهش بارندگي 96در زمستان 

ليتر برثانيه رسيده و كاهش محسوسي يافته است. طاهري اضافه كرد:  80و  245داد: در زمان حاضر آبدهي چشمه روزيه و گل رودبار به ترتيب 

ت شود. مديرعامل شرك ليتر برثانيه آن تأمين مي 650ليتر بر ثانيه است كه در زمان حاضر  820نياز آب براي شهر شاهرود در اوج زمان مصرف 

ناپذير است كه بايد  آبي در شهرستان شاهرود اجتناب اي براي رفع چالش كم آب و فاضالب شهري استان سمنان ادامه داد: انتقال آب بين حوضه

سارهاي قطري به شاهرود اجرايي شود. وي تصريح كرد: با همكاري  اي مانند انتقال آب از چشمه منطقه  با رفع مسائل اجتماعي اين طرح مهم

  يته بحران شاهرود، حفر هشت حلقه چاه در دستور كار است كه با اجراي اين طرح بخش قابل توجهي از مشكالت آب آشاميدني در اينكم

ترين چالش در استان كمبود آب است  شود. مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري استان سمنان گفت: مهم منطقه از استان سمنان برطرف مي

    بير راهبردي و اجراي طرح انتقال آب براي رفع اين چالش اقدام كرد.كه بايد با اتخاذ تدا
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  روزنامه اطالعات  - 1397آذر  4                                        

  
  هاي كشاورزي مازندران ايجاد شبكه آبياري و زهكشي در زمين 

هزار  270هاي آبياري و زهكشي مدرن در سطح  لعه و اجراي شبكهاي مازندران از مطا خبرنگار اطالعات: معاون طرح و توسعه آب منطقه  ساري 

هاي آبياري و زهكشي در مديريت مصرف آب و افزايش  حيدر داوديان با اشاره به اهميت و نقش شبكه    هكتار از اراضي كشاورزي استان خبر داد

سب از آب و همچنين كمك به محيط زيست از طريق حفظ وري منا اي مازندران با هدف افزايش بهره راندمان محصول گفت: شركت آب منطقه

ها در محدوده شبكه و همچنين ايجاد اشتغال پايدار و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي، اجراي شبكه آبياري و زهكشي در  و احياي آب بندان

هزار هكتار در شرق  43هزار هكتار حدود  270مجموع  وي افزود: از    هزار هكتار و مطالعه حدود يكصد هزار هكتار را در برنامه دارد. 170سطح 

هاي در دست  داوديان با اشاره به پروژه هزار هكتار در بخش غرب مازندران واقع شده است. 30هزار هكتار در بخش مركزي و  200مازندران و 

درصد در  80هزار ميليارد ريال و با پيشرفت 4بار هزار هكتار و با اعت25اجراي شبكه آبياري و زهكشي از جمله گلورد گفت: اين شبكه در سطح 

كيلومتر زهكش و نهصد دستگاه ابنيه فني و دو باب سد انحرافي آن به  50كيلومتر از كانال اصلي و درجه يك،  120دست اجراست كه تاكنون 

*بندر اميرآباد به عنوان بندر پيشرو در كشور     آباد نصب دستگاه رادار موج شكن در بندرامير      برداري است. اتمام رسيده و همزمان در دست بهره

مدير بنادر و دريانوردي     شكني غربي كرد.  روي بيكن نوك موج  X,S DUAL BAND اندازي يك دستگاه رادار رفلكتور  اقدام به نصب و راه

  X,S DUAL BAND باد اظهار داشت دستگاه رادار رفلكتور با اعالم اين خبر افزود: با اشاره به افزايش روز افزون تردد شناورها در بندر اميرآ

به منظور افزايش ارتقاي ايمني، جلوگيري از تصادم و به گل زدن شناورها در شرايط نامساعد آب و هوايي در اين بندر نصب شده است.سياوش 

مايلي است كه با تقويت و ساطع  7رها در حدود شناو  X,S BANDهاي راداري رضواني گفت: اين دستگاه قادر به دريافت امواج روي فركانس

ها موجب كاهش تصادم شناورها به موج شكن و تثبيت موقعيت كشتي نسبت به موج شكن در هواي مه آلود  كردن اين امواج از فرستنده

      شود. مي
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   ابتكار - 1397 آذر 5                                        

   مصرف زياد آب كشاورزي چه تبعاتي براي محيط زيست ايران دارد؟
  هزار چاه غيرمجاز در كمين درياچه اروميه 70خطر 

هاي مهمي براي كاستن از دامنه آن برداشته  هاي مهم احياي درياچه اروميه است كه هر چند گام ه غيرمجاز از جمله چالشهزار چا 70وجود  

انبار «هاي ترآبي و در روزگاري كه آذربايجان به  در سالشود. شده است، اما همچنان خطر اصلي براي آينده حيات اين پهنه آب محسوب مي

هاي  ساييد، صدور مجوز حفر چاه كشاورزي از شاخص هاي اين خطه سر به آسمان مي ها و بلندي ارتفاع برف در كوهايران معروف بود و » رف

  باليدند. ها در ارائه گزارش عملكرد به خود مي ربط از افزايش تعداد چاه آمد و مسئوالن نهادهاي ذي توسعه اين بخش به شمار مي

كرد  دهه قبل به تدريج آغاز شد، باز هم كسي فكر نمي 2گرگوني و روزهاي ناخوشي آسمان از حدود به گزارش ايرنا، حتي وقتي اقليم دچار د

هاي  شدند، روزي در آذر ماه نيز نشاني از سپيدي نداشته باشند و بروز اين وضعيت سفره هاي برفي آذربايجان كه از اوايل آبان سفيد پوش مي كوه

سال قبل،  20(تلخه رود) كه حدود » آجي چاي«ي خالي كند. اينگونه بود كه ورق برگشت و رودخانه غني زيرزميني اين خطه را در مدت كوتاه

هاي حاشيه غرب و شمال غرب تبريز براي آب تني  رسيد و حتي در اوج گرماي تابستان، بچه ميليارد مترمكعب مي 1,2خروجي ساليانه آن به 

هاي  هاي سيل آسا و ذوب شدن برف در بلندي مايع حيات در آن منوط به بارش باران زدند، از رمق افتاد و جاري شدن خود را به آن مي

هايي مبني بر خطر كاهش وسعت درياچه اروميه و نمايان شدن سر و كله  زمزمه 1380شد. و اينگونه بود كه از اوايل دهه » دند«و » بزقوش«

هاي دائمي و فصلي براي توسعه باغات و  رويه از رودخانه تفاده بيهاي نمكي داخل آب در جاهاي كم عمق به گوش رسيد. وقتي اس تپه

ها سال بود تا آبشان در مدتي بيش از يك دهه، به  هاي زيرزميني تشكيل شده در طول ميليون هاي آب بر جوابگو نشد، اين بار نوبت سفره كشت

دالري، به يغما رود. بروز اين وضعيت در نهايت به  120فتي بهانه توسعه كشاورزي و كشت سيب پايه سرخ به عنوان محل هزينه درآمدهاي ن

هاي  هاي آذربايجان شرقي و به تبع آن ديگر دشت حوضه آبريز درياچه اروميه در استان درصدي منابع آب زيرزميني در دشت 50تا  30كاهش 

هاي آذربايجان شرقي، كردستان و  اروميه در استان هزار چاه غيرمجاز در حوضه آبريز درياچه 70كردستان و آذربايجان غربي شد. هم اكنون 

مسدود كردن بيش از هفت هزار حلقه چاه غيرمجاز در آذربايجان هزار فقره از آنها در آذربايجان شرقي است. 30آذربايجان غربي وجود دارد كه 

ميليون متر مكعب آب غير مجاز از  54از برداشت اي آذربايجان شرقي گفت: با مجموع اقدامات انجام شده،  مديرعامل شركت آب منطقهشرقي 

فقره چاه غيرمجاز در استان مسدود و  228حقابه درياپه اروميه جلوگيري شده است. يوسف غفارزاده با اعالم اينكه تا زمان حاضر هفت هزار و 

ها و  اي گشت و نظارت براي كنترل وضعيت دشته هزار فقره چاه، كنتور هوشمند نصب شده است، اضافه كرد: در كنار راه اندازي گروه 2براي 

استخر غيرمجاز هم كه در كنار  334هاي استان، درصدد جذب مشاركت مردمي براي اجراي طرح تعادل بخشي هستيم. وي افزود:  چاه

ها مسدود شد. غفارزاده از  ها با رودخانه هاي منتهي به درياچه اروميه جهت ذخيره آب غير مجاز ايجاد شده بودند، پر و ارتباط آن رودخانه

شد، خبر داد و گفت: با  هاي منتهي به درياچه اروميه به صورت غيرمجاز برداشت مي ها آب رودخانه موتور پمپ كه به وسيله آن 360آوري  جمع

ت. وي با اشاره به ميليون متر مكعب آب غير مجاز از حقابه درياپه اروميه جلوگيري شده اس 54مجموع اقدامات انجام شده، از برداشت 

هاي آجي چاي، مهرانه رود و قلعه چاي به طول  هاي منتهي به درياچه اروميه، يادآوري كرد: اليروبي رودخانه مسيرگشايي و اليروبي رودخانه

ت: در دراز مدت با قوه كيلومتر انجام شده است. غفارزاده با تاكيد بر لزوم ايجاد معيشت جايگزين براي روستائيان حاشيه درياچه اروميه، گف 136

ها وابسته است.  هاي غيرمجاز و رودخانه توان از برداشت غير مجاز آب پيشگيري كرد، زيرا معيشت افراد به برداشت آب از چاه قهريه نمي

عيشت جايگزين اي آذربايجان شرقي افزود: بايد در حوضه آبريز درياچه اروميه مصرف آب مديريت شود و همزمان م مديرعامل شركت آب منطقه

رويه از منابع آبي آذربايجان  استفاده بيهاي زيرزميني  افت آبدر منطقه به غير از كشاورزي جا بيفتد تا روند احياي درياچه اروميه سرعت بگيرد. 

است. هر چند آب هاي آب زيرزميني استان را نيز موجب شده  درصدي سفره 50تا  30شرقي عالوه بر تهديد حيات آبي درياچه اروميه، افت 

هاي زيرزميني  اي آذربايجان شرقي همراه با برخي نهادهاي ديگر با اجراي طرح تعادل بخشي درصدد تثبيت و احياي وضعيت سفره منطقه
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درصدي آب مصرفي كشاورزي و شرب آذربايجان  60هستند، اما موفقيت در اين طرح نيازمند همراهي عمومي است. با توجه به تامين حدود 

هاي عمومي و جلب مشاركت كشاورزان  رويه و مازاد، ارتقاي آگاهي هاي بي هاي زيرزميني و نيز مشكالت مربوط به برداشت ي از منابع آبشرق

يك   اي آذربايجان شرقي گفت: اين برداري شركت آب منطقه درباره خطرات جدي ناشي از كاهش اين منابع ضروري است. معاون حفاظت و بهره

هاي  هاي زيرزميني ما بحراني است و طرح تعادل بخشي، تنها راه و آخرين فرصت براي احياي آب ه وضعيت آب و سفرهواقعيت است ك

زاده ادامه داد:  زيرزميني استان است و در صورت عدم استفاده از اين فرصت، نخواهيم توانست تمدن و آباداني خود را حفظ كنيم. مجتبي جليل

طرح  15دهد كه اهتمام جدي براي احياي منابع آبي وجود دارد و البته شوراي عالي آب و  هاي اخير نشان مي ر سالتغيير رويكرد صورت گرفته د

سازي مصرف آن  مصوب شده از سوي اين شورا در پي اين نيست كه آب را از دست كشاورزان بگيرد بلكه به دنبال تغيير نوع مصرف و بهينه

هاي غيرمجاز تاكيد كرد: در اين خصوص بر اساس وظيفه قانوني  اعمال قانون در انسداد و پر كردن چاه است. وي با تاكيد بر عدم تبعيض در

هاي زير زميني  شويم. مدير دفتر آب كس تبعيضي قائل نمي كنيم و در اعمال قانون براي هيچ دور از هيچ تبعيض و امتيازي عمل مي خود و به 

هاي زيرزميني موجب شده تا اين وضعيت در استان به وجود بيايد، اعالم  رويه از آب ن اينكه استفاده بياي آذربايجان شرقي هم با بيا آب منطقه

هاي زيرزميني  اي در كاهش آب ها سهم عمده حلقه چاه مشمول تعيين تكليف و غيرمجاز در استان وجود دارد كه اين چاه 490هزار و  13كرد: 

نگراني از آينده مصرف آب هاي غير مجاز استان در سه شهر مراغه، بناب و ملكان قرار دارد. هدرصد چا 88دارد. تقي غفاري ساعي گفت: 

گويند يكي از مسائل موثر در مصرف روزافزون منابع آب حوضه درياچه اروميه، نگراني كشاورزان از  كارشناسان ميكند كشاورزي را مضاعف مي

از آب باقيمانده به منظور فروش بيشتر محصوالت به منظور پس انداز براي روزهاي بدتر است. آينده و به تبع آن تالش براي استفاده حداكثري 

هايي با تنش آبي قرار دارد، به منظور تامين آينده خود مي  از اين منظر، كشاورزان حوضه آبريز درياچه اروميه كه محل سكونت آنها در محدوده

شهرستان شبستر در » شندآباد«بيشتر استفاده كنند. مهدي قلي زاده، يكي از ساكنان شهر  كوشند تا حد امكان از آب موجود براي كسب سود

كنند، بلكه حداكثر تالش خود را براي  هاي احيا همراهي نمي اين باره گفت: باغداران منطقه براي اينكه آينده خود را تضمين كنند، نه تنها با طرح

وجود داشت، اما » شندآباد«اينچي در  20فقره چاه  2ي افزود: به عنوان نمونه چند سال قبل تنها برند. و مكيدن آب موجود در زمين به كار مي

اند. وي  فقره چاه غيرمجاز كرده 20كشاورزان به دليل نگراني از آينده و شور شدن روزافزون خاك منطقه، در اين مدت اقدام به زدن حداقل 

كند، اما بديهي است كه به ازاي هر  هاي غيرمجاز اقدام مي در صورت اطالع به مسدود كردن چاهاضافه كرد: هر چند اداره آب شهرستان شبستر 

ه چاه غيرمجاز يك نفر نيروي انساني ندارد. حسين محمدزاده از كشاورزان شهرستان عجب شير نيز در حالي كه از يادآوري روزهاي پرآبي درياچ

هاي زيرزميني مواجه هستيم. وي با  و ما اكنون با شور شدن آب منطقه به دليل افت چشمهاروميه اشك بر چشم دارد، گفت: آن روزها گذشت 

هاي ترويجي در اين ارتباط ناكافي است و  اند، افزود: برنامه بيان اينكه هنوز مردم واقعيت تلخ پيامدهاي خشكي درياچه اروميه را باور نكرده

هاي احيا اجرا كنند. وي از اينكه برخي از مردم با وجود مشاهده خشكي  كردن مردم با طرحنهادهاي مسئول بايد تالش مضاعفي را براي همراه 

كنم  كنند، ابراز تاسف كرد و گفت: مرگ درياچه، مساوي با مرگ همه ماست و از ته دل دعا مي هاي غيرمجاز اقدام مي درياچه اروميه به حفر چاه

    هرگز چنين اتفاقي نيفتد.
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   اقتصاد عصر - 1397 آذر 5                                        

  
  حل مشكالت آب نيازمند مشاركت نهادهاي مرتبط و قوه قضائيه

ان در استانداري اصفهان افزود: حل مشكالت آب، جلوگيري از برداشت هاي بي رويه عباس سروش در جلسه رسيدگي به وضعيت حقابه كشاورز  

 مسائل حل اينكه بيان با سروش   و تخصيص حقابه ها نيازمند همكاري و مشاركت بيشتر تمامي نهادهاي مرتبط از جمله قوه قضائيه است. 

تصريح كرد: اختصاص آب به مردم و كشاورزان بايد در عمل صورت گيرد و  است، نهاد اين رويكردهاي جمله از ها حقابه تخصيص و كشاورزان

معاون آب و آبفاي وزارت نيرو تاكيد كرد كه حفاظت از منابع آبي و جلوگيري از سعي مي كنيم در اولين فرصت ممكن اين امر محقق شود. 

مديركل دفتر مديريت بهم پيوسته منابع آب حوضه دنبال شود.  برداشت هاي بي رويه در باالدست زاينده رود و در تمامي استان ها بطور جدي

ميليون متر مكعب اعالم كرد و گفت: اين ميزان در زمان حاضر اجازه  128آبريز فالت مركزي، ميزان آب ذخيره شده در سد زاينده رود را 

مهرزاد احساني ادامه داد : بازگشايي زاينده رود نيازمند افزايش ذخيره سد است تا ريسك افزايش خروجي سد براي كشت كشاورزان را نمي دهد. 

وي تاكيد كرد كه اجراي طرح و برنامه خارج از مصوبات شوراي هماهنگي حوضه آبريز اختصاص آب براي كشاورزي به حداقل خود برسد. 

ست اظهارداشت: ما و تمامي دستگاه هاي اجرايي در كنار كشاورزان براي حل سرپرست استانداري اصفهان در اين نشزاينده رود مفيد نيست. 

محمدعلي شجاعي ادامه داد: استانداري و شوراي تامين براي حل بخشي از معضل آب هستيم و در اين راستا بطور جدي تالش مي كنيم. 

جلسه رسيدگي به وضعيت حقابه و معيشت ه كوشش مي كند. مشكالت معيشتي كشاورزان با كمك صنايع و تامين حقابه آنان به طور همه جانب

در اين جلسه پنج ساعته ، نمايندگان كشاورزان اصفهان امروز با حضور نمايندگان اين صنف و معاون وزير نيرو با شش مصوبه پايان يافت. 

در اين نشست انتظامي و دادستاني حضور داشتند. مجلس شوراي اسالمي و مديران سازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله آب، كشاورزي، نيروي 

مقرر شد كه افزايش خروجي سد زاينده رود و رهاسازي آب در تاريخ پانزدهم آذرماه با حضور نمايندگان صنفي كشاوزان بررسي شود و در 

د و در صورت نبود آب كافي پشت سد، صورت امكان بازگشايي در آن تاريخ، اين موضوع به شوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده رود اعالم شو

در اين نشست همچنين مقرر شد كه خسارات كشاورزان از سوي كارگروه برآورد در كميته زمان جديد بازگشايي اين رودخانه اعالم شود. 

افزوده شدن نمايندگان رد. سازگاري با كم آبي، محاسبه و اين مبلغ از سوي صنايع پر آب بر استان تامين شود و در اختيار كشاورزان قرار گي

در ادامه حاضران مصوب كردند كه اعضاي صنف كشاورزي در كارگروه سازگاري با كم آبي استان اصفهان از ديگر مصوبات اين جلسه بود. 

ماده  9ي مصوبات كارگروه سازگاري با كم آبي با دبيري شركت آب منطقه اي و دادستاني اصفهان به عنوان عضو جديد اين كارگروه پيگير اجرا

در مصوبه ديگر اين جلسه تاكيد شد كه گزارش تكميلي طرح جمع آوري و استفاده از پساب تصفيه خانه اي احياي حوضه آبريز زاينده رود شوند. 

ارش تهيه گزهاي شمال و جنوب و شرق اصفهان در كشاورزي شرق اصفهان تهيه به كميته تخصصي ملي سازگاري با كم آبي ارسال شود. 

بندهاي براي جلوگيري از برداشت هاي غيرقانوني، سدها و بندهاي باالدست زاينده رود ظرف مدت سه روز در اين نشست به تصويب رسيد. 

بند نخست: وزارت نيرو مكلف است نسبت به تاسيس واحد مديريت يكپارچه به شرح زير است: » ماده اي احياي حوضه آبريز زاينده رود 9طرح «

بند دوم: تشكيل شوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده رود با حضوراستانداران اصفهان، چهارمحال و بختياري و بريز زاينده رود اقدام كند. حوضه آ

يزد و معاونان وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنعت معدن و تجارت و نمايندگان اصناف كشاورزي؛ وزارت نيرو مكلف شده است تا درمدت سه ماه 

بند سوم: تعيين ميزان حقابه ها، سهم آبه ها و صاحبان حق اشتراك و حقابه زيست محيطي رودخانه زاينده به تشكيل اين شورا اقدام كند. نسبت 

ند ببند چهارم: ممنوعيت بارگذاري جديد بر منابع آب زاينده رود تا پيش از تعيين تكليف در اين حوضه. رود و تاالب گاوخوني توسط وزارت نيرو. 

بند ششم: فراهم كردن پنجم: ساماندهي برداشت آب در استان هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري و جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز. 

بند هفتم: تأسيس صندوق تأمين خسارت خشكسالي در تسهيالت الزم براي تغيير شيوه هاي آبياري توسط وزارت جهاد كشاورزي در منطقه . 

ريز زاينده رود بر اساس اين بند مصرف كنندگان بخش صنعت كه در زمان خشكسالي بدون كاهش سهم خود آب دريافت مي كنند بايد حوضه آب
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بند هشتم: انجام مطالعات تونل آبرساني به اصفهان با عنوان طرح خسارات كمبود آب ساير مصرف كنندگان حوضه را پرداخت كنند. 

بند نهم: وزارت نيرو بايد در باره طرح انتقال آب بهشت آباد كه تنها به منظور تأمين آب شرب طراحي شده نيرو. گالب(انتقال آب) توسط وزارت 

در اين جلسه نماينده صنف كشاورزان مناطق شرقي است، بررسي دقيق انجام داده و ضمن ارزيابي زيست محيطي ، طرح را به اجرا در آورد. 

وراسگان و برآن و غرب همچون خميني شهر، فالورجان و قهدريجان به دفعات و با صداي بلند تخصيص حقابه اصفهان از جمله ورزنه، زيار، خ

اين كشاورزان و باغداران در چند سال اخير و امسال در چند نوبت با هاي خود و بازگشايي رودخانه زاينده رود براي كشت را مطالبه كردند. 

حوضه زاينده رود ه وضعيت حقابه كشاورزان اين منطقه و حل مشكالت معيشتي خود را خواستار شدند. حضور در نقاط مختلف استان، رسيدگي ب

درصد از جمعيت زير پوشش اين حوضه در استان  98درصد از مساحت و  93از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري تشكيل شده كه 

ميزان كاهش آب ذخيره شده وشش آن در استان چهارمحال و بختياري قرار دارد. درصد از جمعيت زير پ 2اصفهان و هفت درصد از مساحت و 

بررسي درصد كاهش داشته است.  80ساله) بيش از  44در سد زاينده رود در سالهاي اخير بي سابقه بوده و اكنون نسبت به ميانگين بلند مدت(

سال اخير را  40بدترين روزهاي خشكسالي در مقايسه با ميانگين  گزارش هاي وضعيت آب و خشكسالي بيانگر اين است كه استان اصفهان

تجربه مي كند، اين استان پس از استان هاي يزد، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان يكي از استان هايي است كه در سال جاري بطور 

  منبع: ايرنا جدي با پديده خشكسالي روبروست. 
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   كيهان روزنامه - 1397 آذر 6                                        

  
  نابودي سه ميليون نخل خرما در آبادان بر اثر خشكسالي

معاون استاندار و فرماندار ويژه آبادان گفت: خشكسالي تابستان امسال و نرسيدن آب به نخيالت موجب نابودي سه ميليون نخل خرما و نيز 

توجه خاصي براي جبران اين خسارات داشته  رسان با كمك دولت هاي خدمت طلبد تا همه دستگاه مزارع كشاورزي آبادان شد و اين مهم مي

العابدين موسوي در گردهمايي سراسري ائمه جمعه خوزستان در آبادان بيان كرد: مردم مرزدار و مرزنشين آبادان  به گزارش ايرنا، سيد زينباشند. 

ها و اعتبارات  هاي مختلف هزينه يلي دولتوي گفت: پس از جنگ تحمآبي در منطقه ماندند و مشكالت را به تن خريدند.  با وجود مشكل بي

موسوي ادامه داد: متاسفانه دستگاه اي است. اي براي بازسازي منطقه هزينه كردند ولي هنوز آبادان داراي مشكالت گسترده و ويژه خاص و ويژه

هاي مختلف  هاي فرهنگي دستگاه زنگري در برنامهو اين امر نيازمند با  خوبي وظيفه خود را انجام نداده هاي فرهنگي نيز در شهرستان آبادان به

جمعه آبادان نيز در اين آيين گفت: عشاير منطقه هفت ماه آب آشاميدني و كشاورزي نداشتند ولي اجازه ندادند دشمن از كمبودها و  اماماست. 

تا مسئوالن امر توجه ويژه و خاص به رفع مشكالت  پور افزود: نياز است االسالم علي ابراهيمي حجتبرداري سياسي كند.  هاي آنها بهره كاستي

شهرستان آبادان داراي پنج ميليون اصله نخل خرما بود كه بيش از سه ميليون اصله نخل روستاييان و مناطق محروم آبادان منطقه داشته باشند. 

ميليون اصله نخل خرما  9پيش از جنگ تحميلي . بر اثر خشكسالي و تنش شديد آبي و شوري آب در اين منطقه در تابستان امسال از بين رفت

هاي پر آب كشور در خوزستان  اين در حالي است كه بزرگترين رودخانهدر آبادان وجود داشت كه از اين تعداد چهار ميليون اصله از بين رفته بود. 

  و از جمله اروندرود و بهمنشير در آبادان قرار دارند. 
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   سبزينه روزنامه - 1397 آذر 9                                        

   هاي آبخيزداري به استان البرز اختصاص يافت ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح 180امسال 
  اجي البرز از دست سيالبآبخيزداري ن

آسمان البرز را گرد و خاك فرا گرفت و با وزش باد شديد و صاعقه در مدت زمان اندك باران سيل به راه  84تير ماه سال  28عصر يكشنبه  

و سنگين را به كام دستگاه خودرو سبك  100قدر كوتاه اما پرقدرت بود كه مجال فرار از دست آن به وجود نيامد. بيش از  انداخت. حادثه آن

دست  رودخانه پرآب كرج فرستاد و درنتيجه هشت نفر جان باختند. اجساد برخي قربانيان چند روز طول كشيد تا توسط امدادگران در مناطق پايين

آسا وجود نداشت،  ت برقكرج و حاشيه رودخانه پيدا شد. به هرحال حادثه تلخ و ناگوار بود و انتظار وقوع سيل در اين موقع از سال آن هم به صور

سالي نويد رفع عطش  اين حادثه در حالي رخ داد كه پس از يك دوره خشكهاي هشداري به وقوع بارش اشاره كرده بودند.  هرچند كه دستگاه

لوس در دقايقي كوتاه چا-  كيلومتري ارتفاعات جاده كرج 18متري در روستاي سيجان واقع در  ميلي 13كه بارش  داد، اما غافل از اين طبيعت را مي

رحمانه از ارتفاعات جاده چالوس  سيل بيتبديل به سيلي با ارتفاع سه متر شد و از دامنه ارتفاعات، خشمگين به سمت روستاييان هجوم آورد. 

هاي اطراف  اه بردن به تپهآمد و تنها شاهدان آن روستاييان و گردشگراني بودند كه برخي از آنان را سيل با خود برد و برخي نيز با پن پايين مي

هاي بزرگ، خودروهاي پارك شده در روستا  هاي تنومند درختان، سنگ توانستند جان سالم به در ببرند. سيل روستاي سيجان را در برگرفت و تنه

ود كه حتي روستاييان نيز كس ياراي ايستادگي در برابر اين خشم طبيعت را نداشت. غافلگيري سيل به حدي ب برد و هيچ كند و مي را با خود مي

سال گذشته اين حادثه طبيعي نادر بود و امروز با وجود بارش كم باران پس از يك دوره از  100دست و پاي خود را گم كرده بودند، چرا كه در 

اي اجرايي و ه آورد. به هرحال، سيل سيجان حدود چند ماه دستگاه هاي آب به سمت روستاييان و گردشگران هجوم مي سالي شالق خشك

هاي آبخيزداري شامل  تر كانون توجه قرار گرفت، اين بود كه طرح ريزان را به خود مشغول كرد، ليكن آنچه در اين ميان بيش مسئوالن و برنامه

اجرا نشده هاي مهندسي گياهي در محدوده حادثه و ديگر مناطق البرز به خوبي  كاري، بذرپاشي و ديگر اقدام چيني، مهار سيالب، بوته خشكه

ن بر است. اكنون موضوع آبخيزداري با جديت در دستور كار اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز و شهرستان كرج قرار گرفته كه افزو

سايش در است. اين اقدام عالوه برتثبيت خاك و پيشگيري از فر 94ايجاد اشتغال براي روستاييان، تالشي بر پيشگيري از تكرار حادثه سال 

كند. رئيس اداره منابع طبيعي و  ها را كنترل مي هاي آب زير زميني تأثيرگذار بوده و سرعت سيالب تقويت پوشش گياهي منطقه و سفره

چالوس طرحي موسوم به عمليات  - ها و تقويت پوشش گياهي حوضه آبخيز جاده كرج  گويد: براي مهار سيالب آبخيزداري شهرستان كرج مي

كاهد. سياوش ذاكري در حاشيه  درصد از خسارات و خطرات سيل مي 90بيولوژيك آبخيزداري در دست اقدام قرار گرفته كه بيش از مكانيكي و 

هاي آبخيز، تعديلي  ها اشاره كرد و افزود: سدهاي ايجاد شده در حوضه بازديد از حوضه آبخيز ارنگه به انجام عمليات مكانيكي و احداث سازه

برداري  هاي باالدست است تا قبل از رسيدن به روستاها كاهش يافته و آب قابل بهره تالش بر كاهش شدت و قدرت رواناب است؛ يعني سعي و

هاي آبخيزداري در حوضه فاقد سد از محل اعتبارات ملي و استاني در حوضه آبخيز  ها قرار گيرد. وي اظهار داشت: يكي از عمليات در اختيار آن

كه در جريان  شود. وي با بيان اين هاي آن اجرا مي هاي بحراني در شهرستان كرج بوده و از محل اعتبارات ملي پروژه ضهارنگه است كه جزو حو

ها با توجه به شرايط فيزيوگرافي و محيطي اين  اين حوزه متحمل تلفات جاني و خسارات مالي شديم، ادامه داد: اجراي اين پروژه 94سيل سال 

شد، خسارات  كه اگر در باالدست روستاي سيجان عمليات آبخيزداري انجام مي طوري قدرت تخريب سيل موثر است، بهمنطقه در كاهش شدت و 

تر  ذاكري افزود: كنترل سيل به معني اين است كه يك سيل خيلي قوي را ضعيف   يافت. وارده به ميزان قابل توجهي در آن سال كاهش مي

شدن طرح آبخيزداري نتوانست آسيب  به علت اجرايي 94ر كرج انجام شد. وي يادآور شد كه سيل تيرماه كنيم؛ مانند كاري كه در روستاي كند

هاي  كلي به روستاي كندر در همسايگي سيجان وارد كند. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كرج يادآور شد: تشخيص نوع فعاليت

شود  ط حوزه، شيب تند، پوشش گياهي كم و غيره بر اساس مطالعات كارشناسي انجام ميآبخيزداري به ويژه عمليات مكانيكي با توجه به شراي

كاري، عمليات مكانيكي با ايجاد سدهاي گابيوني و سنگ و مالتي  وموثرترين نوع عمليات در اين نواحي بيولوژيك به صورت بذرپاشي و كپه

كه جمع اعتبار تخصيص يافته براي اجراي  جام است. ذاكري با اشاره به اينهاي آبخيزداري بوده كه به همت دولت اين كار در حال ان وسازه
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ميليارد ريال است، گفت: بخشي از اين اعتبارات از سوي صندوق توسعه  100تا  80هاي آبخيزداري شهرستان كرج در سال جاري حدود  پروژه

آبخيز كندر، آزادبر، مورود، نشترود، ورزن و ارنگه از محل اعتبارات  هاي هاي آبخيزداري امسال در حوضه ملي تأمين شده است. وي افزود: پروژه

درصد پيشرفت فيزيكي دارند. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان كرج اظهار  60صندوق توسعه ملي و ساير منابع اجرايي شده و 

هكتار و  510ه وسعت فعاليت در روستاي سيجان سه هزار و طوريك داشت: در حوضه آبگيز ارنگه، روستاهاي هدف سيجان و خور هستند، به

روستاي خور يك هزار و سه هكتار است. وي گفت: حوزه فعاليت در روستاي سيجان دو بخش مرتع عمومي و حريم سيجان است كه وسعت 

گيرد و وسعت مراتع عمومي  عداران قرار ميارديبهشت تا اواخر خرداد ماه مورد استفاده مرت 15هكتار بوده كه هرساله از  961حريم يك هزار و 

ذاكري اضافه كرد: همچنين مراتع روستاي برداران است.  مرداد ماه در اختيار بهره 15هكتار است كه هرساله از اول تيرماه تا  289نيز يك هزار و 

گيرد. وي گفت: مديريت  برداري قرار مي ورد بهرههكتار دارد كه از اول خرداد تا مهرماه م 500برداري به وسعت سه هزار و  خور پروانه بهره

شود. رئيس اداره منابع  هاي آبخيز براي حفاظت و استفاده صحيح و پايدار از منابع طبيعي با توجه ويژه به منابع آب و خاك است انجام مي حوضه

راي ايجاد كمربند حفاظتي براي تفكيك اراضي ملي سازه بنچ مارك ب 108هاي مكانيكي حوضه آبخيز ارنگه  طبيعي كرج افزود: در اجراي پروژه

كاري در بخشي از مراتع  هكتار جنگل 134هاي بيولوژيك  و مستثنيات در روستاي خور احداث شده است. وي ادامه داد: همچنين در اجراي پروژه

ميليارد ريال انجام شده است. وي اظهار داشت: در هزار اصله نهال و با اعتباري بالغ بر سه  19هاي بومي جنگلي با  سيجان با استفاده از گونه

متر و به عرض هشت متر و ارتفاع  47مترمكعب، به طول  180اجراي پروژه مكانيكي حوضه ارنگه يك سازه سنگي مالتي به حجم دو هزار و 

ترين  ها از بزرگ كه اين پروژه شاره به اينگيرد. ذاكري با ا برداري قرار مي متر ساخته شده كه به زودي مورد بهره 58متر و طول ديواره  5/1

وي گفت: از ديگر    هاي شهرستان كرج است، اضافه كرد: چهار پروژه به همين شكل نيز در دره پالرك و كندر نيز در حال اجرا است. پروژه

ولوژيكي با استفاده از بذور مرتعي در ها، ساخت يك بند سنگي مالتي و چهار دستگاه سازه گابيوني در روستاي خور و اجراي عمليات بي سازه

كاري انجام شده است. وي با اشاره به صرف اعتبارات زيادي در اين بخش،  هكتار نيز كپه 150هكتار بذرپاشي و  50هكتار است كه  200سطح 

زند،  ت مردمي كه حرف اول را ميگردد و با توجه به مشارك ها برمي ها به حفاظت مناسب از سازه برداري از اين سازه درصد بهره 50افزود: 

ها و همچنين حفاظت از اين عمليات بيولوژيكي با جلوگيري از ورود  هاي طبيعي در حفاظت و نگهداري اين سازه برداران از عرصه اميدواريم بهره

ر سطح شهرستان داشته باشيم. وي ادامه ها به مراتع و تعيين و نگاه ويژه به ظرفيت مرتع بتوانيم مراتع خوبي را د غيرمجاز و زودتراز موعد دام

ميليارد  180اي نجات دهد. امسال بالغ بر  تواند جان يك نفر را با تثبيت خاك در اراضي مرتعي و كوهپايه داد: هرگونه مرتعي در مواقع بحران مي

هكتار اراضي ملي  530ن استان داراي هاي آبخيزداري به استان البرز اختصاص يافت. اي ريال از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح

    است.
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  هزار هكتار اجرا مي شود 800عمليات آبخيزداري در 

هزار  800مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: عمليات آبخيزداري و آبخوانداري در    
 و آبخيزداري عمليات: افزود »جزئي هوشنگ«      ميليون دالري صندوق توسعه ملي اجرا مي شود. 200هكتار از اراضي كشور با استفاده از اعتبار 

ه گفته وي، با اجراي اين حوزه آبخيز در سال جاري در دست اجراست.  649شهرستان و  340آبخوانداري از محل اعتبار صندوق توسعه ملي در 
تن در هر هكتار كنترل فرسايش خاك خواهيم  9تا  2متر مكعب آب در مناطق كوهستاني استحصال و بين  530عمليات در هر هكتار حدود 

تن ترسيب كربن در هر هكتار و كاهش سيل را از مزيت هاي اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري  42فزايش توليد علوفه، وي، اداشت. 
 250ميليارد تومان خسارت وارد مي كند كه از نتايج فرسايش خاك و سيل، ساليانه  400برشمرد و اظهار داشت: سيل ساليانه به طور متوسط 

وي با بيان اينكه امسال توزيع اعتبار بر اساس شاخص هايي همچون ميزان سيل، خشكسالي، ارد سدها مي شود. ميليون متر مكعب رسوب و
فرسايش خاك، رسوب، آب و دشت هاي بحراني انجام مي شود، تصريح كرد: استان هاي كشور نسبت به امتيازاتي كه بر اساس اين شاخص ها 

ه طوري كه استان هاي گلستان و مازندران به دليل تعدد سيل و فارس، كرمان و سيستان و كسب مي كنند، اعتبار دريافت خواهند كرد ب
دبير ستاد هماهنگي بلوچستان به علت بحران خشكسالي بيشترين اعتبار را براي اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري دريافت مي كنند. 

درصدي اين پروژه از تيرماه امسال  70منابع صندوق توسعه ملي به پيشرفت فيزيكي  اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري با بيان اينكه با
به مي شود. تاكنون دست يافته ايم، پيش بيني كرد: تا پايان آذرماه اقدامات مكانيكي و بيومكانيكي و تا پايان اسفند ماه اقدامات بيولوژيكي تمام 

پيمانكار جذب  835كارگاه راه اندازي و  923هزار هكتار، نزديك به  800داري در سطح موثر گفته وي، براي انجام پروژه آبخيزداري و آبخوان
هزار نفر امسال براي اجراي اين پروژه مشغول به كار شوند كه عالوه بر اثرات اشتغالزايي، احياي چشمه و  5شده كه به نظر مي رسد حدود 

وي هدف گذاري برنامه ششم توسعه براي اجراي عمليات آبخيزداري و ي خواهد داشت. قنوات و از بين نرفتن اراضي در شهرستان ها را در پ
ميليون هكتار اين پروژه را اجرا كنيم در  2ميليون هكتار عنوان كرد و اظهارداشت: طبق اين برنامه ما بايد هر سال در سطح  10آبخوانداري را 

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل هكتار آن محقق مي شود. هزار  800حالي كه به علت محدوديت بودجه در سال جاري 
فتن برنامه ها، مراتع و آبخيزداري كشور، نبود تعادل در نظام بودجه و برنامه ريزي براي منابع زيستي، حياتي و منابع طبيعي را از داليل تحقق نيا

جزئي به افزايش ر از حفظ منابع پايه به لحاظ تامين منابع مالي توجه مي شود. هاي كالن دانست و گفت: اكنون به مسايل زير ساختي بيشت
ميم مشاركت مردمي و خيرين در اجرا و تكميل پروژه آبخيزداري و آبخوانداري تاكيد كرد و افزود: امسال در زمينه مشاركت مردمي در اجرا و تص

 آبخيز يك گياهي پوشش و خاك آب، منابع مديريت هنر و علم آبخيزداري ر است. گيري ها برنامه هاي خوبي داريم كه در تحقق اهدافمان موث
 يك به ها برف ذوب و باران از ناشي آب كه است اي محدوده آبخيز حوزه و شود برآورده منابع اين از مداوم برداري بهره كه شكلي به است،
    .شود مي سرازير رودخانه يا آبراهه
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كاري)، اقدامات مكانيكي (پخش سيالب، بندخاكي،  كاري، بذركاري، كپه يا تقويت پوشش گياهي از طريق نهال اقدامات بيولوژيكي (ايجاد
بندي همراه با تقويت پوشش گياهي) و  بندي، بانكت چين)، اقدامات بيومكانيكي (سكوبندي، تراس بندهاي رسوبگير مالتي، گابيوني و خشكه
      منبع: ايرنا ي حفاظتي) از جمله فعاليت ها در حوزه آبخيزداري است. اقدامات مديريتي (حفاظت و قرق، كشاورز
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   ترين بازدهي را دارند هاي آبخيزداري بسيار ارزان و زودبازده هستند و با كمترين سرمايه بيش پروژه
  آبي جنگ سپاه آبخيزداري با كم

آبي و كمك به تقويت پوشش گياهي را اجراي  رفت از مشكالت ناشي از كم هاي مهم برون مسئوالن اداره كل منابع طبيعي قزوين، يكي از راه 
اي براي اين حوزه اختصاص داده است. منابع طبيعي و آبخيزداري نقشي مهم و  ي آبخيزداري دانستند كه امسال دولت اعتبارات ويژهها طرح

شود تا اين ذخاير و نعمات خدادادي همواره در  حال، تهديدات طبيعي و غيرطبيعي مختلف باعث مي انكارناپذير در توسعه كشورها دارد؛ بااين
هزار  930وخاك كافي است به اين نكته توجه كنيم كه از  شدن اين موضوع و اهميت حفاظـت از آب قرار داشته باشند. براي روشنمعرض نابودي 

خيز كشاورزي است و اگر نتوان از منابع آبي و خاكي مربوط به  هاي حاصل هزار هكتار آن مربوط به دشت 443هكتار اراضي ملي استان قزوين، 
هاي آبخيزداري تا  طور حتم نيمي از اراضي مطلوب از دست خواهند رفت. اجراي طرح عمل آورد، به هاي الزم را به و مراقبت اين اراضي محافظت

معاون حفاظت     برداري معادن و آفات گياهان دارويي تهديداتي از جنس بهره    هاي آبي را كم كند. تواند تهديدات را كاهش دهد و تنش حدي مي
شدن اسناد و مالكيت دولتي، همواره نيازمند اعتبارت  اضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري قزوين گفت: با توجه به روند ديجيتاليدر امور ار

ترين آن، بحث كاداستر (حدنگاري) امور اراضي است كه در اين روش از اراضي  مالي و تربيت نيروهاي متخصص بوديم كه يكي از مهم
شدن طرحي بود كه سازمان ثبت  كه كاداستري اللهياربيگي كشمرزي، با بيان اين شود. رسول  برداري مي برداري و نقشه صورت هوايي عكس به

شك براي سازمان منابع  عملي كرد و ضرورت آن در بين ادارات ديگر نيز احساس شد، افزود: حجم كار بي 90اسناد و امالك كشور در سال 
هزار هكتار  930دهد كه در حدود  درصد از اراضي استان قزوين را اراضي ملي تشكيل مي 68تر بود، زيرا بيش از  طبيعي و آبخيزداري از همه بيش
هاي دولتي استان كاداستر شده و با  ها و زمين هاي اراضي كشاورزي، باغ هزار هكتار از نقشه 400اكنون حدود  است. به گفته اين مسئول، هم
شوند. وي تصريح كرد: براي رفع تداخالت، در ماده  تري برخوردار مي هاي ما از جزئيات و دقت بيش روز نقشه هتوجه به اجراي طرح شميم، روزب

قانون رفع موانع توليد، كارگروه رفع تداخالت فعال شد كه باعث شد تا وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان ثبت و اسناد كشور،  54
گيري و تداخالت را رفع  پالك در استان تصميم 55صالحات اراضي پيگيري و طي دو سال گذشته براي تداخالف مستثنيات مردم را از زمان ا

شوند، اما  كه معادن جزو انفال محسوب مي هاي اين حوزه دانست و گفت: با توجه به اين كند. اين مسئول در ادامه، معادن را يكي از دغدغه
شود. وي اضافه كرد: براساس تفاهمنامه و توافقاتي كه با سازمان صنعت، معدن  فتن منابع طبيعي مير ها باعث ازبين برداري غيراصولي از آن بهره

برداري به روش غيراصولي نداشته باشند. اين مسئول، دغدغه ديگر سازمان منابع  و تجارت صورت گرفته، به همه معادن ابالغ شده كه بهره
ها برشمرد و اظهار داشت: خوشبختانه با تخصيص اعتبارات صندوق توسعه ملي  ابودي آنطبيعي را حفظ گياهان دارويي از گزند آفات و ن

چالش منابع آبي و        هاي طبيعي از بين بروند. توانستيم ضمن مبارزه با انگل ميوه زالزالك در منطقه الموت، اجازه ندهيم اين نوع گياهان و ميوه
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري قزوين در اين رابطه اظهار داشت:    ان آذرهاي آبخيزداري تا پاي ضرورت تكميل پروژه

هزار ميليارد ريال با تأكيد مقام معظم رهبري  درباره بحث اعتبارات صندوق توسعه ملي براي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور سال گذشته هفت
هاي خاص از آن استفاده شود. مهدي شاپورزاده افزود: وزارت جهاد كشاورزي به همراه سازمان  ژهتصويب رسيد تا در رابطه با پرو اعتبار به
هاي  هاي موجود به تخصيص منابع اقدام كرده كه با اقدام ها و مراتع، با توجه به دغدغه منابع آبي و خاكي در هر استان و با توجه به طرح جنگل

ريال اعتبار براي اين استان در نظر گرفته شده است. وي اضافه كرد: با توجه به اهميت موضوع اعتبارات  ميليون 800ميليارد و  144در دست اجرا، 
ملي و عقد قراردادهايي كه شهريور و مهر سال جاري در حوزه مكانيكي و بيولوژيكي منعقد شده، درصورت مساعدبودن شرايط جوي، تا پايان 
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رو دانست و گفت: تأكيد  لحاظ منابع آبي با چالش جدي روبه شاپورزاده، استان قزوين را بهخواهيم كرد.  هاي يادشده اقدام آذر براي تكميل پروژه
گفته اين مسئول گرچه اعتبارات يادشده براي حفاظت از منابع  داريم بخش اعظم اعتبارات مالي يادشده بايد در حوزه آبخيزداري هزينه شود. به

شدن مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم است. وي تأكيد كرد: براي مثال نصب  ما مسأله مهم برطرفآبي و خاكي در نظر گرفته شده، ا
هاي زيرميني افزايش يافته و همواره نيز با رونق بخش كشاورزي و  شود تا ميزان منابع آبي در چشمه هاي مكانيكي آبخيزداري باعث مي سازه

د هماهنگي اعتبارات صندوق توسعه ملي استان قزوين نقش بخش خصوصي را در اجراي رو خواهيم بود. دبير ستا اشتغال روستاييان روبه
توجهي را در حوزه آبخيزداري با  هاي مشترك قابل حال نيز سال گذشته توانستيم طرح عين هاي بزرگ را حائز اهميت برشمرد و گفت: در پروژه

هاي اجرايي استان در حوزه  ترين طرح تأمين كردند. وي، يكي از بزرگ ها سهم چشمگيري از منابع را تر آن مردم آغاز كنيم كه در بيش
هزار مترمكعب گابيون و  12مترمكعب بند مالتي،  500هزار و    هكتار متعلق به شهرستان آوج دانست و گفت: چهار 120بر  آبخيزداري را بالغ

هاي آبخيزداري را بسيار ارزان و زودبازده  ه است. شاپورزاده پروژهچين ازجمله اقدامات الزم در اين حوزه بود مترمكعب خشك 400هزار و  دو
هزار  26هزار مترمكعب بند مالتي و  11دنبال دارد. اين مسئول در پايان افزود: امسال حدود  ترين بازدهي را به ترين سرمايه، بيش برشمرد كه با كم

كمبود     تر در حوزه منابع طبيعي همراه خواهد بود. قدار در آينده با آورده بيشمترمكعب گابيون در حوزه آبخيزداري استان انجام شده كه اين م
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري قزوين ميزان    نيروي انساني در حوزه يگان حفاظت و چرخش حريق به منطقه الموت

 96مورد حريق در سال  70ها،  درصدي اعالم كرد و افزود: براساس آمار و گزارش 65با كاهش  96حريق امسال مراتع استان را نسبت به سال 
ها  سوزي هكتار بوده است. بهرام تركاشوند ادامه داد: علت كاهش آتش 121فقره و در  33هكتار را دربرگرفت كه اين ميزان امسال به  401حدود 

دهنده در برخي مناطق مانند طارم سفلي و رودبار الموت  لوهاي پيشگيري و هشداركه با نصب تاب آموزش به روستاييان و دهياران بوده؛ ضمن آن
باني توانستيم ضمن رصد تهديدها در حوزه جنگل و  هاي راهنما بين روستاييان و همچنين با نصب چند دكل ديده نيز ديوارنويسي، توزيع دفترچه

فقره  10آوري  وسيله نقليه و جمع 10متخلف، كشف شش فقره بار چوب، توقيف  385مراتع، اقدام به مهار آن كنيم. وي اضافه كرد: دستگيري 
ترين  كاشت نهال غيرمجاز براساس تبصره يك ماده پنج از ديگر اقداماتي بود كه سازمان يگان حفاظت انجام داده است. اين مسئول بيش

ها مربوط به منطقه طارم  ترين حريق و تأكيد كرد: سال گذشته بيشپيوسته در استان را مربوط به منطقه الموت دانست  وقوع هاي به سوزي آتش
سمت الموت كشيده شده است. تركاشوند يادآور شد: از نظر لجستيكي و  اكنون به سفلي بود كه اين مسأله بيانگر آن است كه تهديدات موجود هم

روييم؛  يافت كنيم؛ اما از نظر نيروي انساني با مشكالتي روبهخودرويي در حال تجهيز هستيم و امسال قرار است چند دستگاه خودروي جديد در
ترين تهديدات حوزه  افزايش فقر خاك و از بين رفتن پوشش از مهم       درصد به ظرفيت خود اضافه كنيم. 50كه براساس استانداردها بايد  تاجايي

درصد باقيمانده  20درصد اراضي كشور متعلق به دولت و  80نيز يادآور شد: معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري قزوين    منابع طبيعي
گرفته در اين حوزه مربوط به منابع طبيعي باشد. محرم  ترين اقدامات صورت هم به مردم تعلق دارد كه همين مسأله باعث شده تا بزرگ

هزار هكتار بوده و  29بر  ي سه درصد جنگل و سه درصد بيابان بالغزاده ادامه داد: استان قزوين همچنين از ميزان منابع ملي خود دارا رضايي
زهرا تا جنوب آبيك) به كانون ريزگردها تبديل شده است. به گفته وي،  هزار هكتار از اراضي بياباني آن نيز (شرق بوئين 67حال نيز  عين در
رو بوده و  خيزي روبه درصد باقيمانده نيز با فقر حاصل 20ط و رصد آن متوس 45درصد اراضي قزوين خوب و مطلوب،  35لحاظ مرغوبيت نيز  به

هاي مربوط به آبخيزداري  زاده در ادامه، مشكل فقر پوشش گياهي را آغازگر معضالت طرح همچنان نيز اين ميزان در حال افزايش است. رضايي
رفتن منابع آبي زيرزميني  ري آب به زمين نيز سبب ازبينپذي شدن و فرسايش خاك شده و عدم نفوذ عنوان كرد و گفت: نبود گياه باعث برهنه

نام  اي به كه ظرفيت توليد چوب صنعتي در اين استان وجود ندارد، خوشبختانه ما با پديده گفته اين مسئول، با توجه به اين شود. به مي
خيز براي كشاورزي در استان اشاره  هكتار دشت حاصلهزار  443رو نيستيم. وي در پايان به وجود  خواري، قطع درختان و قاچاق چوب روبه جنگل

    نگاه به منابع طبيعي و آبخيزداري بايد تغيير كند       كرد و افزود: مابقي اراضي موجود نيز براي كاشت محصوالت ديم حائز اهميت است.
كه وظيفه ما تنها  ها متفاوت بوده تا جايي ديگر دستگاهمديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين نيز گفت: حوزه فعاليت اين اداره با 

رو بوده و  كه كشور ما با تغييرات اقليمي جدي روبه اكبر اسداللهي، با اشاره به اين هاي ملي است. علي حفاظت و ارائه خدمات به اراضي و عرصه

۱۳۰



 

 

 

 

٢٥ 

 

ترين تحولي را در نحوه  غيير كرده، ادامه داد: اگر بخواهيم كوچكها و نزوالت آسماني ت توان تشخيص داد كه تاريخ و زمان بارش راحتي نيز مي به
كه ما  كند. وي با بيان اين شويم كه همين مسأله كارها را براي ما مشكل مي رو مي هايي روبه طور قطع با مقاومت كشت يا زراعت اعمال كنيم، به

گونه كه مقام معظم رهبري اجازه تخصيص اعتبارات در اين زمينه را  همانهاي حاكم بر منابع طبيعي خود هستيم، افزود:  نيازمند تغيير ديدگاه
گاه متصور نبوديم كه روزي  اند، اين مسأله بيانگر وجود نگراني و دغدغه ايشان در اين زمينه است. اسداللهي اضافه كرد: ما هيچ صادر كرده

تر اهميت داده و از مديريت  كه همواره به نظرات كارشناسي كم ؛ ضمن آنآبي به نابودي كشانده شوند علت بي هاي كشور ما به ها و دشت تاالب
ايم و اين  كنيم، هنوز سهم مديريتي را مشخص نكرده گفته اين مسئول، اگر امروز از دغدغه منابع آبي صحبت مي ايم. به يكپارچه نيز دور شده

توان با  زايي را به صفر برسانيم، گفت: البته مي توانيم در كشور بيابان نميگاه  كه ما هيچ مستلزم اعمال مديريت يكپارچه است. وي با بيان اين
ها با مردم را يكي از مشكالت اساسي  نكردن شفاف مديران دستگاه ها از روند افزايش اين پديده جلوگيري كرد. وي صحبت انجام برخي اقدام

اند تا  كاشت محصوالت كشاورزي و حتي حفر چاه از گذشته اقدام كردهبرشمرد و يادآور شد: مردم براساس سود و منفعت فردي همواره به 
گفته وي، اگرچه نگاه ما امروز به منابع طبيعي تا حدودي بهبود  رو هستند. به كه امروز مديران ما با معضالت عظيمي در اين رابطه روبه جايي

هاي  ترين هدف از اجراي طرح هاي كاري ما باشد. وي مهم ها و اولويت يافته، اما كافي نيست و بايد رسيدگي به اين مسأله همواره از دغدغه
درخواست مردمي در  70آبخيزداري را مشاركت مردم دانست و گفت: بايد همواره تالش كرد تا آحاد جامعه همراه ما باشند و تاكنون نيز حدود 

    ايم كه در حال تأمين اعتبارهاي موردنياز هستيم. اين زمينه داشته
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   يك مسئول در شركت مديريت منابع آب اعالم كرد
  هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور 200وجود بيش از 

هزار حلقه است  320هاي موجود در ايران  هاي زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران تصريح كرد: كل چاه بخشي آب دبير اجراي طرح تعادل
بخشي اظهار كرد: در شرايط فعلي با ديون  وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت طرح تعادل لي در گفتعبداهللا فاضهزار حلقه قانوني است.  100كه 

، اگرچه ميزاني از اعتبارات اختصاص پيدا كرده، اما كل 1397مواجهيم و در سال  1396 – 1395ناشي از عدم تخصيص اعتبارات در سال 
هاي غيرمجاز در كشور نيز گفت:  وي درباره انسداد چاهيز روند اجراي كار را كند كرده. درصد كاهش يافته است كه اين موضوع ن 50اعتبارات 

حلقه چاه در كشور مسدود شده است كه براساس تدابير در نظر گرفته  7800درصد پيشرفت داشته و تاكنون حدود  45روند اجراي اين طرح، 
هاي زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران  بخشي آب دبير اجراي طرح تعادلم. هزار حلقه چاه را مسدود كني 15، بايد 1397شده براي سال 

هزار حلقه چاه است كه از اين  320ها قرار گرفته،  هاي حريمي كه كنار رودخانه هايي كه در ايران وجود دارد، با احتساب چاه تصريح كرد: كل چاه
هزار حلقه چاه پر شده  30به گفته فاضلي، براساس اقدامات صورت گرفته تاكنون است.  هزار حلقه چاه مشمول قانون تعيين و تكليف 100تعداد، 

هزار چاه ديگر را پر  180ها قرار شده كه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه تا پايان برنامه ششم  ريزي و طبق برنامه
درباره اجراي قانون تعيين تكليف  -برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو  بهره هاي مديركل دفتر نظام - چندي پيش نيز ميبدي كنيم. 
هاي  ها، تهيه فهرست چاه هاي زيرزميني در تمام استان هاي رسيدگي به امور آب برداري، گفته بود: تشكيل كميسيون هاي آب فاقد پروانه بهره چاه

هاي  هاي فاقد پروانه و تهيه دستورالعمل رساني اينترنتي تعيين تكليف چاه جاد سامانه اطالع، اي1385حفر شده فاقد پروانه تا قبل از پايان سال 
اشاره به رسيدگي   وي باهاي انجامي در اين زمينه است.  برداري، از جمله اقدام هاي فاقد پروانه بهره مورد نياز براي تشريح نحوه تعيين تكليف چاه

كه داراي ظرفيت آب قابل تخصيص » الف«هاي مطالعاتي افزوده بود: در محدوده» ب«و » الف«دو محدوده هاي فاقد پروانه در  به وضعيت چاه
هستند و مصارف فعلي مجاز كشاورزي كمتر از آب قابل  1385برداري حفر شده تا پايان سال  هاي آب فاقد پروانه بهره براي تعيين تكليف چاه

ها با  چنين پروانه براي اينگونه چاه دهي خواهد شد؛ هم دهي زمان بازديد، پيشنهاد آب رصد آبد 50ريزي دشت است، حداكثر تا سقف  برنامه
  ليتر در ثانيه بالمانع اعالم شده است.  18دهي  حداكثر آب
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  هار كنيمهاي پاييز پربارش را با آبخيزداري م آب

ها  هاي آب حاصل از بارش هاي قبل خواهد بود. در صورت عدم مديريت جريان طبق گفته كارشناسان پاييز امسال فصلي پربارش نسبت به سال
هاي  آبآبي هميشگي در فصول كم بارش سال باشيم.  تنها در حال حاضر خسارات جاني و مالي خواهيم ديد؛ بلكه بايد منتظر فريادهاي كم نه

اي را در پاييز امسال نسبت  هاي گسترده گذاران علم هواشناسي در ايران؛ بارش حسين اردكاني، از بنيانپاييز پربارش را با آبخيزداري مهار كنيم 
ها را بيشتر بر روي مناطق شمالي كشور دانسته است. در دهه اول  بيني كرده است. ايشان همچنين تمركز اين بارش هاي قبل پيش به سال

ها كه فقط به  اي را نيز در برداشت. اين سيالب ها در شمال كشور بوديم كه خسارات مالي و جاني گسترده مهرماه نيز شاهد قسمتي از اين بارش
سالي در فصول كم  كند كه فريادهاي كمبود آب و خشك مناطق شمالي هم اختصاص ندارد در حالي به كشور خسارات جاني و مالي وارد مي

كنند هر بار در فصل  ردم و مسئولين بلند است. مردم كه به آمارها دسترسي ندارند و بر اساس مشاهدات تجربي خود قضاوت ميبارش از م
كاري خود از مردم  كه به آمارها دسترسي دارند براي توجيه كم پردازند. از طرف ديگر مسئولين درحالي كشاورزي با يكديگر به بحث و جدل مي

 اين. شود مي مصرف كشاورزي بخش در كشور آب از ٪90گويند نزديك به  دارند. همچنين شنيده ايم كه مسئولين ميجويي  تقاضاي صرفه
) همسايه كشورهاي رودهاي طريق از كشور به شده وارد يا بارش از حاصل آب نه( كشور مصرفي آب از درصد44 فقط كه است حالي در ها گفته
رسيم. اين شرايط در حالي هرسال  صرف مردم را هم كه در نظر بگيريم بازهم به اعداد محدودي ميم سهم. شود مي مربوط كشاورزي بخش به

ليتر كه برابر با ميانگين بارش يك سال كشور است اتفاق افتاده است. اين ميزان  ميلي 300شود كه فقط در دو روز بارش در مازندران  تر مي وخيم
شده از دو مجراي بارش و ورودي از رودهاي كشورهاي همسايه) از  د بلكه هفتاد درصد آب كشور (حاصلگير تنها مورداستفاده قرار نمي بارش نه

رود كه تغيير اقليم و  گونه پيش مي شرايط در حالي اينبراي مقابله با تغيير اقليم چه كردند؟ كشورهاي ديگر شود.  طريق باد و آفتاب تبخير مي
توان به كشورهاي  طور مثال مي شده است. به هاست كه حل نبوده و بعضاً در برخي از كشورهاي دنيا سال آبي فقط خاص كشور ما فريادهاي كم

هاي  سال گذشته با احياي پوشش 50اشاره كرد. در چين طي  آمريكا، انگليس، آلمان، هند، روسيه، چين، پاكستان و ديگر كشورهاي شرق آسيا 
هايي كه در صورت عدم وجود پوشش گياهي  زدايي با كمبود آب و سيالب شمال غربي چين با بيابان ويژه در گياهي در اطراف رودهاي كوچك به

هاي آبخيزداري كه در ادامه  شود مقابله شده است. چين همچنين براي مبارزه با كمبود آب در كشورش به خاطر افزايش جمعيت طرح ايجاد مي
ميليون دالر به چين براي اجراي 600منظور خردادماه امسال بانك جهاني با تخصيص تشريح خواهيم كرد را پيگيري كرده است؛ به همين 

هايي همچون هدايت اعتبار براي فراهم كردن  حل اجراي آبخيزداري و هم راه  هاي حفاظت از منابع آب موافقت كرده است. اما در ايران هم طرح
گذاري بر روي رود كنتيكات اين كشور  زيست اين كشور با سرمايه و اداره محيطشود. در آمريكا ارتش  سرمايه الزم در حجم كمتري انجام مي

هاي آبخيزداري درصدد  زيست در آن منطقه شدند. آمريكا همچنين در آتالنتا با تخصيص بودجه يك ميليارد دالري به طرح باعث احياي محيط
گيري، تغيير مسير آب و... به تمركز  كه در آن با احداث بندها و خشكهآبخيزداري روشي است مبارزه با بحران آب در اين شهر برآمده است. 

شود تا بانفوذ آب در زمين، اين ماده حياتي در آنجا ذخيره شود. با اين كار آب از دو عامل اصلي تبخير يعني  بيشتر آب بر سطح زمين پرداخته مي
ها و  گذاري در پشت سدها، رودخانه داري محاسن ديگري ازجمله كاهش رسوببر جلوگيري از تبخير، آبخيز آفتاب و باد دور خواهد شد. عالوه
هاي كشاورزي، افزايش محصوالت آن، جلوگيري از فرسايش خاك، جلوگيري از توفان شن و ماسه و...نيز  نهرهاي كوچك، حاصلخيزي زمين

هاي موجود  حل براي مقابله با چالش راه عنوان يك آبخيزداري بهبا تمام اين محاسن اما در ايران به موانع آبخيزداري در ايران چيست؟ دارد. 
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شده براي آبخيزداري در برنامه توسعه  بيني ميليون هكتار سطح پيش8شود. مهر تأييد اين مدعا نيز عدم تحقق  بخصوص منابع آب توجه نمي
د، يكي از اين موانع كمبود اعتباراست. براي مثال براي كن وپنجه نرم مي پنجم بود. آبخيزداري در كشور ما با مشكالت و موانع بزرگي دست

توان هيچ عدد خاصي  هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه با توجه به آمارها نمي19بر  اي بالغ شده در كشور بودجه بيني اجراي سطح پيش
هزار ميليارد دارد. ديگر مشكل مهم بر 19ه نيز فاصله زيادي با ترين آمار ارائه شد را به بودجه تخصيص داده شده براي اين مهم يافت و نزديك

ها، مراتع و آبخيزداري ذيل وزارت جهادكشاورزي است.  كننده آبخيزداري يعني سازمان جنگل سر راه اين طرح عدم اختيارات كافي نهاد اجرايي
داده بلكه هر زمان كه بخواهد اين طرح را اجرا كند بايد با وزارت  تنها قسمت بسيار اندكي از بودجه منابع آب را به خود اختصاص اين سازمان نه

در آخر بايد خاطرنشان كند.  قدرتمند نيرو بر سر مديريت آب جدل كند چراكه وزارت نيرو به دليل كاهش آب پشت سدها با اين طرح مخالفت مي
بيشتر در مورد آبخيزداري و تشريح ابعاد آن براي مردم و  كرد براي اجرايي شدن آبخيزداري الزم است مواردي ازجمله روشنگري هر چه

ه مسئولين و مشخص كردن مسئول اين خسارات در قبال عدم انجام اين اقدام راهبردي براي مديريت منابع آبي، انجام شود. درواقع با تداخلي ك
توان در زمان ايجاد خسارات يكي از اين دو وزارت  ارد نميدر اختيارات مديريت منابع آب كشور بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو وجود د

هاي گياهي در نقاط مختلف كشور و در كنار آن جلوگيري از  بين بايد توجهي ويژه به احياي پوشش طور مشخص خطاب قرارداد. دراين خانه را به
     منبع:تسنيم هاي گسترده پوشش گياهي در شمال كشور نيز انجام شود.  تخريب

۱۳۴



 

 

 

 

٣٢ 

 

   اقتصاد جهان - 1397 آذر 13                                        

  
  هاي زيرزميني بخشي آب درصدي طرح احياء و تعادل 45پيشرفت 

هاي زيرزميني از سال  بخشي آب هاي زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران گفت: طرح احياء و تعادل بخشي آب دبير اجراي طرح تعادل 
وگو با ايسنا، درباره آخرين  رو هستيم.عبداهللا فاضلي در گفت درصدي روبه 45، اكنون با پيشرفت 1397آغاز شد و براساس برنامه سال  1394

مواجهيم و در سال  1396 – 1395بخشي اظهار كرد: در شرايط فعلي با ديون ناشي از عدم تخصيص اعتبارات در سال  تعادل وضعيت طرح
درصد كاهش يافته است كه اين موضوع نيز روند اجراي كار را كند  50، اگرچه ميزاني از اعتبارات اختصاص پيدا كرده، اما كل اعتبارات 1397

 7800درصد پيشرفت داشته و تاكنون حدود  45هاي غيرمجاز در كشور نيز اعالم كرد: روند اجراي اين طرح،  سداد چاهكرده است.وي درباره ان
هزار حلقه چاه را مسدود كنيم.دبير اجراي  15، بايد 1397حلقه چاه در كشور مسدود شده است كه براساس تدابير در نظر گرفته شده براي سال 

هاي  هايي كه در ايران وجود دارد، با احتساب چاه زميني شركت مديريت منابع آب ايران تصريح كرد: كل چاههاي زير بخشي آب طرح تعادل
هزار حلقه چاه مشمول قانون تعيين و تكليف است.به گفته  100هزار حلقه چاه است كه از اين تعداد،  320ها قرار گرفته،  حريمي كه كنار رودخانه

ها قرار شده كه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي،  ريزي هزار حلقه چاه پر شده و طبق برنامه 30گرفته تاكنون فاضلي، براساس اقدامات صورت 
گذاري  اخذ ماليات صرفا در بخش مسكن اثرات منفي در سرمايه              هزار چاه ديگر را پر كنيم. 180سازمان برنامه و بودجه تا پايان برنامه ششم 

س كميسيون عمران مجلس گفت: اخذ ماليات صرفا در حوزه مسكن تاثير معكوس بر روي جذب سرمايه دارد لذا قرار شد تا با نايب رئي    دارد
وگو با ايسنا درخصوص جزئيات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در بخش  تر اين طرح بررسي شود.سيدابوالفضل موسوي در گفت نگاهي وسيع

كنند در بخش  ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسكن بود و براساس آن افرادي كه سوداگري مي مسكن گفت: اين طرح ابتدا درخصوص
كنند بايد ماليات آن را بپردازند.وي در ادامه بيان كرد: پس از مطرح شدن اين طرح در  اي نگاه مي مسكن و به مسكن به ديد كاالي سرمايه

ها به طور ناگهاني از اين بخش  اليات بر عايدي سرمايه صرفا در بخش مسكن باشد، سرمايهكميسيون عمران ما به اين نتيجه رسيديم كه اگر م
يابد كه تاثير منفي را در جذب سرمايه در بازار مسكن خواهد داشت.نماينده مردم يزد در مجلس گفت: لذا با  شود و توليد نيز كاهش مي خارج مي
ها كه در آن درآمدزايي وجود دارد، گسترش يابد. اكنون اين طرح در  رمايه به ساير بخشهاي انجام شده قرار شد ماليات بر عايدي س بررسي

ايم كه اخذ ماليات صرفا در حوزه  كميسيون اقتصادي از ابعاد مختلف در حال بررسي است.موسوي در پايان تصريح كرد: ما به اين نتيجه رسيده
    تر اين طرح بررسي شود. شد تا با نگاهي وسيعمسكن تاثير معكوس بر روي جذب سرمايه دارد لذا قرار 
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   نماينده دامغان در مجلس:
  انتقال آب خزر مطالبه مهم مردم استان سمنان از رئيس جمهور است

سمنان مطالبه مهم  نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي گفت: به منظور حل معضل خشكسالي انتقال آب از درياي خزر به استان
ابوالفضل حسن بيكي افزود: مشكالت كم آبي استان سمنان با انتقال آب درياي خزر به اين استان حل جمهور است.  مردم اين استان از رئيس

اي كه  عديده جمهور انتظار دارند تا مشكالت نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: مسئوالن استان از رئيسشدني است. 
وي افزود: خشكسالي و كمبود آب يكي از مشكالت اصلي استان سمنان است كه به شدت بر روي زمين مانده است با جديت حل و فصل شود. 

هزار ميليارد مترمكعب است و  78حسن بيكي تصريح كرد: حجم مخزن آب درياي خزر كند.  به بخش كشاورزي و صنعت خسارت وارد مي
ميليارد مترمكعب از آن از  800هزار و  2ميليارد متر مكعب است كه تنها  100هاي حوزه درياي خزر نيز سه هزار و  ورودي آب از رودخانه

استان سمنان بسيار كمتر از اين ميزان است و مردم استان سمنان انتظار دارند كه وي افزود: آب مورد نياز شود.  رودخانه ولگا وارد درياي خزر مي
ميليون متر مكعب  200هاي انجام شده، در فاز اول براي انتقال  ميليارد مترمكعب آب از درياي خزر به استان وارد شود اما طبق مطالعه 1ساالنه 
هاي الزم و رفع مسائل زيست محيطي در اين خصوص  جمهوري مطالعه با دستور رئيسحسن بيكي خاطر نشان كرد: خوشبختانه شود.  اقدام مي

هاي حياتي، اصلي  حسن بيكي گفت: اين استان داراي طرحانجام شده است و اين طرح نيازمند تصميم گيري قاطع و سرعت عمل در اجرا است. 
اصفهان  -وي دستور اعتبار و افزايش پيمانكار جاده دامغان سرانجام برسد. ها به  و ملي است كه اميدواريم با تخصيص اعتبارهاي الزم اين طرح

هاي مردم دامغان عنوان كرد و گفت: بودجه محور دامغان به اصفهان به عنوان كريدور شمال به جنوب مصوب بوده و  را يكي ديگر از مطالبه
اشاره كرد و گفت:  يزد  -وي همچنين به ايجاد راه آهن دامغان انجام شود. جمهوري، دستور اعتبار و افزايش پيمانكار  اميد است با دستور رئيس

حسن بيكي احداث راه آهن دامغان به يزد در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني مطالعه شد اما متاسفانه به دست فراموشي سپرده شد. 
ميليارد تومان  162اسي و مهمي در دامغان انجام داد و با تخصيص توان كارهاي اس گفت: در صورت تخصيص هفت هزار ميليارد ريال بودجه مي

     توان گردشگري دامغان را احيا كرد.  اعتبار مي

۱۳۶



 

١٩ 
 

  قانون  - 1397آذر  17                                        

  
  تكرار كابوس انتقال آب

  عبدالحسين طوطيايي/ پژوهشگر محيط زيست و كشاورزي 

تكرار كابوس انتقال آب عبدالحسين طوطيايي/ پژوهشگر محيط زيست و كشاورزي روزي كه رييس دولت دهم در آخرين سفر به استان 
آغاز پروژه انتقال آب خزر به گرمسار و سمنان را كليد زد، آن را در قامت يك طنز تلخ باور كرديم. البته بنا به سابقه و از  مازندران، به زعم خود

ها شده بود، اين اي در رسانهتري مبني بر اتصال آب خزر به آب هاي آزاد جنوب، تيتر برجستهآنجا كه در آخرين روزهاي دولت ششم طنز تلخ
چه بسا به حساب خبرهاي ژورناليستي پايان دوره رياست جمهوري تلقي كرديم. البته اين پرسش در اذهان متبادرشد كه اين  افتتاح را هم

هاي زيست روساي بزرگوار براي جالدادن به ميزهاي خود از اين درياي شكننده و بسته خزر تا چه زماني بايد هزينه كنند؟ گرچه با وجود سياست
يافت، چه بسا از آخرين بقاياي نگين سبز شمال جز انباشتي ويال و و دهم، دور از ذهن هم نبود كه اگر مجال بيشتري مي هاي نهمستيز دولت

ماند. براي بسياري از دلسوزان دست و پا بسته بستر حيات، اين افتتاح نمادين همچون آژير خطري شد كه ناگزير زباله تا كنون اثري باقي نمي
هاي سبز اين كشور بيش از اين بازيچه و ها بر طبل انتخاب ايشان كوبيدند تا مبادا كه عرصهاباتي آقاي روحاني شدند. آنراهي ستادهاي انتخ

با  84ها شود. طرح انتقال آب خزر به سمنان در كارگروه بررسي تامين آب استان سمنان در تاريخ هشتم تير سال هزينه رنگ و لعاب كرسي
به  89سال  مهور و وزير نيرو به تصويب رسيد و در پي آن، مصوبه هيات دولت در سفر استاني سمنان در چهاردهم ديجحضور معاون اول رييس

عنوان مجري ابالغ شد. اين طرح به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به 91ام خرداد وزارت نيرو، ابالغ و سرانجام اين طرح در تاريخ سي
كيلومتر از سواحل درياي كاسپين در مجاورت نيروگاه نكا آغاز شده و پس از عبور از شاليزارها و مناطق  160طول صورت دو خط لوله به  به

شود؛ درنهايت با عبور ري، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطيركوه در استان سمنان مي -جنگلي در استان مازندران در مسير خط لوله نكا
كيلومتر و  172والي شهر شهميرزاد به دو شاخه تبديل مي شود كه يك خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول از تونل چشمه روزبه در ح

كيلومتر كشيده خواهد شد. سفر اخيرآقاي روحاني به استان زادگاه خود و تاكيد وي بر اجراي انتقال بي 132ديگري به سمت سمنان به طول 
د به يزد، بار ديگر كابوس اين پروژه را در ذهن آگاهان و دلسوزان بستر حيات زنده كرد. گرچه اكثريت قريب توجيه آب خزربه سمنان و در فاز بع

به اتفاق نمايندگان شمال كشور در اين روزها سرانجام سكوت نسبي چند دهه اخير را نسبت به روند تخريب اكوسيستم شمال شكسته و مخالفت 
محيطي هاي زيستاين كابوس بر بقاياي سبز خطه شمال همچنان خيمه زده است. بايد بدانيم كه پيامد بحرانصريح خودرا ابراز داشتند اما سايه 

محاباي نيشكر در استان نظير خشكيدن درياچه اروميه و درياچه هامون، شور شدن صد ها هزار هكتار اراضي پاياب سد گتوتد، توسعه بي
گيرد. بنابراين در چنين حالتي مشاركت اي نبوده و تمامي گستره كشور را در بر مينان هرگز منطقهخوزستان و اكنون هم پروژه انتقال آب به سم

طلبد. در خصوص نتايج مخرب اين انتقال از قبيل تخريب صد ها هكتار از جنگل هيركاني و و واكنش فعال و فراگير تمامي نمايندگان را مي
 200هزار تن نمك تنها براي انتقال  20ير به توان شكننده درياي مازندران، انباشت ساالنه حداقل ناپذمراتع غني در مسير انتقال، آسيب جبران

قا ميليون متر مكعب در فاز اول پروژه كه به صورت كانوني مرگزا براي منطقه تبديل مي شود، بسيار گفته شده است اما در اين نامعادله اتفا
شوند. درواقع اتكا به زيستن ناپايدار را نبايد براي امثال پذير ميث امكاناتي مبتني بر يك خط لوله آسيببرداران منطقه سمنان نيز وارجامعه بهره
برداران به عنوان يك امكان آرامش بخش تلقي كرد( به تنش هاي حال حاضر، انتقال آب زاينده رود به يزد توسط معترضان منطقه مبدا اين بهره

ير نيرو، اجراي فاز اول اين پروژه تا سمنان سه هزار ميليارد تومان هزينه دربر دارد و براي احداث آن دو هزار توجه كنيم). به گفته معاون وز
هاي االنبيا به عنوان پيمانكاري داده شده است. با توجه به هزينهبه قرارگاه خاتم» تهاتري«ميليارد تومان از سهام پتروشيمي به صورت 

شود. اكنون پرسش از آقاي روحاني اين است كه با ده هر ليتر آب انتقالي به سمنان بيش از يك دالر برآورد ميزيرساخت و جاري بهاي تمام ش
هاي زيست محيطي حتي در استان سمنان هم كنيد كه جامعه آگاه به بحراناي مبادرت ميچه توجيه فني، سياسي و اجتماعي به اجراي پروژه

۱۳۷



 

٢٠ 
 

كند. اي از كران خزر تا سواحل نيلگون خليج هميشه فارس تعريف ميكه منافع ملي كشور را تنها در گستره ايبه آن راضي نخواهند بود. جامعه
آيند و كالم آخر خطاب به جناب آقاي رييس جمهور اين است كه امثال ها هرگز به اسارت منافع ناپايدار و ضد ملي ولو در زادگاه خود در نميآن

تان بسيار نوشتيم و گفتيم. اگر تان پناه برديم و برايينده زيست محيطي دولت سلف شما به ستاد هاي انتخاباتياين راقم و از وحشت تخريب فزا
تان بگيريد، لطفا قبل ازآنكه بر ساحل خزر بزنيد بر سر امثال من بكوبيد كه قطعا قرار است جنابعالي كلنگ تخريب رييس پيشين را در دستان

  ايم. ارسال ديدگاه شما بوده سزاوار چنين خطاي محاسباتي
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   اقتصاد عصر - 1397 آذر 17                                        

  
  آبخيزداري عالج خشكسالي

ه با بحران كم آبي در ايران به ويژه استان مرزي خراسان جنوبي است كه تلفات مقابل هاي راه مهمترين از يكي آبخيزداري هاي طرح اجراي 
تغيير اقليم و خشكسالي عالوه بر تحميل هزينه هاي اقتصادي منجر به       منابع آب و خاك در چند دهه اخير شدت فزاينده اي داشته است.

ميليون متر  700ساالنه   گياهي و كاهش توليدات كشاورزي شده است. تشديد وقوع سيالب ها، كاهش عمر مفيد مخازن، از بين رفتن پوشش
مكعب آب و شايد هم بيشتر، از دشت هاي عطش زده خراسان جنوبي به ناكجا آباد روانه مي شود، اين درحالي است كه نسخه شفابخش اين 

خراسان جنوبي   عطش زده، آبخيزداري را فرياد مي كشيدند.ماجرا روي ميز مسئوالن، منتظر توجه و تامين اعتبار كافي است، كاش بيابان هاي 
در رديف پنج استان بحراني كشور قرار گرفته، استاني كه حاال درگير خشكسالي ويرانگر، مهاجرت هاي پر چالش و البته فرونشست زمين شده 

نسخه عالج اين درد بي   ني شده براي آن كاهش يابد.است، بايد تمام توان مسئوالنش را مطالبه كند تا اندكي از آالم خشكسالي هاي پيش بي
پايان كه انگار سرطاني مهلك است توسط مجموعه منابع طبيعي و آبخيزداري مدام به اين مسئول و آن نماينده ارسال مي شود تا شايد همه 

آبخيزداري به مجموعه اي از فعاليت   است.همصدا شوند و ديگران هم بدانند كه بهترين راه نجات استان اجراي كامل طرح هاي آبخيزداري 
كي هاي بيولوژيكي، بيومكانيكي، مكانيكي و برخي از رفتارهاي مديريتي در بخش مرتعداري و بيابان زدايي گفته مي شود از جمله عمليات مكاني

ه سازي براي حفاظت كناره ها و بستر مي توان به اصالح شيب آبراهه ها از طريق احداث بندها و سدها، تراس بندي و بانكت سازي، ديوار
كاشت گونه هاي گياهي مناسب، كشت نواري، كشت درختان با هدف جلوگيري از فرسايش خاك، جنگل كاري و   رودخانه و ساير اشاره كرد.

بذر كاشت، مديريت تركيب  مقابله با گسترش بيابان، توسعه مراتع  ساير از جمله اقدامات بيولوژيكي در طرح هاي آبخيزداري محسوب مي شود.
كارشناسان اين حوزه معتقدند؛ به ازاي هر   گياهان مرتعي نيز از اقداماتي ديگري است كه در طرح هاي آبخيزداري مورد توجه قرار مي گيرد.

ميني را افزايش داد. درصد از حجم آب نگهداري شده و ذخيره اي در سفره هاي زيرز 25تا  20هكتار اجراي عمليات آبخيزداري مي توان بين 
 ناپذير انكار هاي واقعيت وجود به اشاره با مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي    ميليون هكتار 7,5** فقط يك ميليون هكتار از  

عليرضا   مي شود. خارج دسترس از اغلب و جاري استان در آب روان مكعب متر ميليون 700 حدود ساالنه: گفت آبخيزداري كيفيت درباره
ميليون هكتار اعالم كرد كه بعد از تقسيم استان تاكنون با توجه به شرايط اعتباري تنها در يك  7,5نصرآبادي، حوضه هاي آبريز استان را 

 70زي ساالنه ** ذخيره سا ميليون هكتار عمليات سازه هاي آبخيزداري اجرايي شده كه به قبل از پروژه هاي صندوق توسعه مربوط مي شود. 
سازه آبخوان و آبخيزداري با هدف كنترل و بهره وري از روان آب و  600هزار و  2وي اظهار داشت: در اين سطح حدود    ميليون متر مكعب

حجم مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي،   سيالب، كاهش اثر پديده خشكسالي، كنترل اثر فرسايش آبي و خاكي كار شده است.
ميليون متر  46ذخيره شده آب در سازه هايي كه قابل اندازه گيري بوده است را با توجه به بارندگي هاي استان در چند ساله گذشته از هشت تا 

ار ذخيره مكعب اعالم كرد و افزود: ساالنه با وجود خشكسالي ها، اين اتفاق خوشايند را در سازه هاي آبخيزداري استان شاهد هستيم البته اين آم
وي با توجه به عمليات هاي بيولوژيكي، هاللي هاي آبگير، حوضچه هاي كوچكي كه در نقاط   سازي فقط شامل سازه هاي آبخيزداري است.

 50مختلف دشت ها اجرا شده، كاشت گونه هاي گياهي و ساير آمار ذخيره سازي نزوالت و روان آب ها را در سطح حوزه هاي آبخيز ساالنه بين 
سازه در حال  78شهرستان استان با  11طرح در  24نصرآبادي اظهار داشت: امسال    طرح حياتي 24**  ميليون متر مكعب عنوان كرد.  70تا 

درصد پيشرفت فيزيكي دارد و تا پايان آذر ماه به بهره برداري مي  70اجراست، كه تاكنون تعدادي از آن ها به اتمام رسيده و تعدادي نيز حدود 
هزار متر مكعب به حجم ذخيره سازي سازه هاي آبخيزداري اضافه مي  200و ميليون  2وي يادآور شد: با اجراي اين طرح ها   رسد.
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ميليارد تومان اعالم  16مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي، اعتبارات امسال اين حوزه را از محل صندوق توسعه ملي حدود   شود.
    ده تا قبل از پايان سال تخصيص كامل داشته باشد.ميليارد تومان آن تخصيص يافته و مقرر ش 6كرد كه تاكنون بيش از 

ميليون تومان از محل اعتبارت استاني به اين امر اختصاص يافته كه  900وي درباره اعتبارات استاني اين طرح ها گفت: حدود هشت ميليارد و 
نون عملكرد مثبت آبخيزداري، هزينه كمتر نسبت به نصرآبادي ادامه داد: اك  اگر محقق شود در اجراي اين طرح ها بسيار سودمند خواهد بود.

احداث سد و همچنين اجراي سريع و زودبازده بودن آن براي همه مسئوالن روشن و واضح است، بر اين اساس انتظار داريم در اين حوزه 
م هاي اعتباري ويژه مانند صندوق همكاري بيشتري با منابع طبيعي وجود داشته باشد، از جمله تخصيص كامل اعتبارات مصوب و پايداري رق

وي اظهار داشت: اتفاقات خوبي كه به سبب    ** قنات هايي كه احيا شدند توسعه براي طرح هاي اين حوزه كه نقش آن در استان مشهود است. 
مديركل منابع   ي خشكيده بود.اجراي طرح هاي آبخيزداري در استان افتاده است را يادآور شد كه مهمترين آنها زنده شدن تعدادي از قناتها

 طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي افزود: از جمله قنات هايي كه در پايين دست محدوده عمليات اجرايي آبخيزداري جان تازه اي گرفتند، مي
اضافه كرد: همچنين قنات  وي  توان به قنات غياث الدين حوضه مود شهرستان سربيشه كه كامال خشك شده بود و دوباره زنده شد اشاره كرد.

صقوري شهرستان قاينات كه دبي آن افزايش يافت تا حدي كه مردمي كه از اين مناطق مهاجرت كرده بودند دوباره به محله هاي خود برگشتند 
راي طرح هاي آبخيزداري در و فتح آباد بشرويه مانند اين نمونه ها در استان زياد است به همين دليل امروز تعداد زيادي از روستاييان متقاضي اج

ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي  40نصرآبادي به تنظيم تفاهم نامه بين استاندار و سازمان جنگلها براي تامين اعتبار   روستاهايشان هستند.
يزداري استان داشته آبخيزداري اشاره كرد و افزود: تخصيص به موقع و كامل اين اعتبار مي تواند نقش بسزايي در عملكرد بخش آبخ

گاهي حل يك مشكل زماني سخت و زمان بر مي شود كه راه حل نامفهوم و ناپيدا باشد، اما امروز درمان پديده خشك شدن قنات ها،   باشد.
سال  فرونشست هاي خطرناك و حتي سيل هايي كه تخريب هاي هولناكي را به همراه داشته، تاجايي كه هنوز با گذشت بيش از سه يا چهار

يكي از مهم ترين راه حل هاي مشكالت استان آبخيزداري است با اين   خسارت برآورد شده آن به متضرران پرداخت نشده را همه مي دانند.
وجود تعلل در پرداخت اعتبارات، سرازير شدن بودجه ها براي طرح هايي كه اجراي آن ديگر در جهان منسوخ شده و مشكالت زيستي آن بيشتر 

      منبع: ايرنا اياي آن است اين سوال مهم را مطرح مي كند كه چرا برخي مسئوالن فرمول آسان آبخيز را حفظ نمي كنند؟ از مز
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   سبزينه روزنامه - 1397 آذر 17                                        

   دهد زارش ميسازي اثرگذار براي عبور از بحران آب گ از نقش آموزش صحيح و فرهنگ» سبزينه«
  چرخ اقتصاد آب را بچرخانيم

هاي  االسالم عباس عباسي، نماينده مردم بندر عباس در مجلس پنجم را. بيست و اندي سال پيش در يكي از نطق خدا رحمت كند مرحوم حجت 
در مخالفت جدي با الحاق ايران ها نقل محافل كارشناسان و اصحاب رسانه كشور بود. او  جنجالي خود در مجلس پنجم سخني گفت كه تا مدت

شود، در نطق انتقادي و آتشين خود مجلس پنجم  به پروتكل مونترال براي ممنوعيت مصرف گازهايي كه منجر به سوراخ شدن اليه ازن مي
ساده از سوي فردي  آميز يا شوخي اين اظهارنظر عجيب، كالمي مطايبه   گفته بود: اليه ازون را هر كس سوراخ كرده خودش هم آن را بدوزد!

گذاري كشور تكيه زده بود؛ نهادي  ترين نهاد قانون عادي نبود. اظهارنظر كسي بود كه به عنوان يك كارشناس و نماينده يك ملت بر كرسي عالي
وزن علمي و بضاعت  دهنده كه اين نوع سخنان نشان باشد. فارغ از اين  در رأس امور و   عصاره فضايل ملت كه به تعبير حضرت امام قرار است 

دهنده اهداف مستتر در پشت آن است، در صورت تكرار چنين  تخصصي گوينده و مبنايي بر اعتبارسنجي سخنان ديگر وي و از سوي ديگر نشان
طي قريب اي بينجامد. آنچه كه  تواند به تنزل جايگاه حقوقي هر تشكيالت و مجموعه سخنانِ بدون پشتوانه علمي يا تخصصي، در دراز مدت مي

شود، تصدي بعضي از  سال از عمر نظام جمهوري اسالمي، همچنان پاشنه آشيل نهادها و تشكيالت دولتي و غير دولتي ما محسوب مي 40به 
 تجربه بر مبناي سخنان اين افراد گيري برخي مديران بي امور توسط افراد غير متخصص و اظهارنظرات غير كارشناسي اين افراد و نهايتاً تصميم

سابقه كه  تري ندارد. ادعاهايي عجيب و بي توان شرايط كنوني كشور دانست كه شرح آن نياز به تعريف و توصيف بيش است كه نتيجه آن را مي
اي نه ه ايم، اما از قرار معلوم، نه تنها تجارب تلخ گذشته بارها و بارها از سوي برخي از مقامات اجرايي كشور تا مديران شهرستاني ديده يا شنيده

آزمايند و  ها را همچنان مي نشده است كه آزموده  كارشناسان واقعي گيري مديران از نظرات  چندان دور اين كشور، چراغ راه آينده در راستاي بهره
ه ضمانت ك دهد كه معضل اصلي در سخنان بعضي مديران ما، بيش و پيش از آن اين راه پر مخاطره همچنان ادامه دارد. ادعاهايي كه نشان مي

كند فضاي ذهني آنان تا چه حد مبتني  اجرايي و عملياتي آن باشد، پشتوانه كارشناسي، تخصصي و حتي علمي و مطالعاتي آن است و اثبات مي
بر واقعيات و اطالعات دقيق و صحيح شكل گرفته است. از اين رو، شايد بتوان حتي بعضي از اين ادعاها را در راستاي نظريه معروف گوبلز 

كس جرأت و فكر  تر است. دروغ را به حدي بزرگ بگوييد كه هيچ هاي مردم راحت تر باشد، باور آن براي توده دروغ هر قدر بزرگ دانست كه 
 اي در زير زمين منزلشان تا ادعاي ابر دزدي رژيم صهيونيستي از ساله در قابلمه 16اي توسط دختري  از توليد انرژي هسته    تكذيب آن را نكند.
وجو كرد. شايد  ها را نبايد فراتر از مرزهاي جغرافيايي كشورمان جست العلل همه مشكالت و ناكامي دهنده آن است كه علت آسمان ايران، نشان

ر صورت مقطعي اثرگذار باشد، اما تأثير آن پايدار نبوده و زودگذ گيري از تاكتيك گوبلز، براي تهييج افكار عمومي و همراهي مخاطب، به بهره
هاي  جا كه در عرصه ساز حل مشكالت امروز جامعه ما نخواهد بود. از آن گيري از ابزارهاي تبليغاتي و نمايشي، چاره است. از اين رو، بهره

ريزي بر مبناي آن اثر بخش است،  گذاري، صرفاً نظرات كارشناسي، آمار و اطالعات تخصصي راهگشا بوده و برنامه ومشي مديريتي و خط
اي در  دانم چنين شرايط ويژه بعيد مي   شود. هاي ناپايدار، روند توسعه را مختل كرده و باعث ناكارآمدي سيستماتيك مي ي از اين شيوهگير بهره

هاي غير تخصصي و حتي غير تجربي خود، عالوه بر اظهارات كارشناسي بر نظرات خويش نيز  ساير كشورها سابقه داشته باشد كه افراد در رشته
ترين  انگاري گوينده دارد و در بدبينانه بضاعتي يا ساده ترين حاالت، نشاني از بي بينانه ي كرده و بر آن تأكيد كنند. اظهاراتي كه در خوشپافشار

كه  اهدافي   تواند اظهاراتي هدفمند و مغرضانه با منظور رسيدن به اهدافي از پيش تعيين شده (در چهارچوب نظريه گوبلز) تلقي شود. حالت مي
ها و و توجيه نهادن بر  هاي تخصصي يا پوشش گذاشتن بر بعضي اشتباهات در ساير بخش كاري در برخي حوزه ها سياسي شايد يكي از آن

رويه انرژي در كشور، برخي  محيطي با منشأ انساني، مصرف بي هاي ديگر باشد. دقيقاً مانند كساني كه مشكالت زيست كاري در حوزه كم
سخن    دهند! هاي متخاصم نسبت مي هاي ناجوانمردانه دولت داخلي در حوزه آموزشي يا پژوهشي و فرهنگي را هم به سياستهاي  تدبيري بي
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درصدي از منابع آبي كشور در بخش كشاورزي، ادعايي از اين نوع است؛ ادعايي كه نه تنها مستندي تاكنون بر آن  90يا  80گفتن از مصرف 
كه حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز باالترين  تي بر رد آن نيز وجود داشته و بارها منتشر شده است. با وجود اينارائه نشده است كه مستندا

ميزان مصرف مربوط به توليدات بخش كشاورزي يا صنايع وابسته به آن است، اما ادعاي چنين ميزان مصرفي عجيب و كمي دور از ذهن است. 
 20الي  10اين باور است كه ساير مصارف مانند: شرب خانگي، تجاري، صنعتي، فضاي سبز شهري و... تنها  ادعايي عجيب و دور از ذهن كه بر
دهد. ادعايي كه بر مبناي آمار غلط و اطالعات غير تخصصي و غير كارشناسي شكل گرفته و مبنايي براي  درصد مصرف كشور را تشكيل مي

هايي عجيب با سخناني كه فارغ از صحت يا عدم صحت آن، توسط افرادي  است. هجمههايي بعضاً مغرضانه به بخش كشاورزي شده  هجمه
هاي تحت تصدي خود، گام موثري در راستاي  هاي تشويقي، تبليغي، ترويجي و آموزشي مجموعه ها و سياست شود كه حتي در برنامه بيان مي

تر  را بهتر و بيش  چرخِ اقتصاد آب كنند تا  ه به بخش كشاورزي تالش ميو هجم  مديريت شعار محور ها صرفاً با  اند. آن كاهش مصرف برنداشته
برداري عمومي از منابع آبي (در مصارف  تري را به واسطه بهره رسان در اين حوزه، سود بيش هاي خصولتي خدمات بچرخانند تا در پوشش شركت
شود و  آمارهايي غلط ارائه مي  پنداران غير مطلع! خود متخصص ر ما توسط متأسفانه بايد اذعان كرد كه در كشو   غير كشاورزي) به دست آورند!

شود. از  ها انجام مي گيري هايي نيز بر مبناي اين آمارها و موضع گيري گيرد و تصميم اساس كه بر پايه اين آمار شكل مي هايي بي گيري موضع
هاي متخاصم،  هاي ناجوانمردانه دولت كه تهديد خارجي و سياست پيش از آن رو پر بيراه نيست اگر ادعا كنيم كه مشكل اصلي كشور، بيش و اين

ها و عدم تخصص برخي از به اصطالح كارشناساني است كه با  برنامگي هاي طبيعي و غير طبيعي، فساد، تهاجم فرهنگي و... باشد، بي بحران
شوند  هاي غير كارشناسي بعضاً مخرّبي در مديران فرادست خود مي هگيري ديدگا اظهارنظرهاي بدون پشتوانه مطالعاتي و تحقيقاتي، باعث شكل

شود. افرادي بدون دانش يا تحصيالت تخصصي و حتي  كه در نهايت تصميمات ايشان موجب بروز معضالتي در حوزه اقتصادي كشور مي
  متخصص بخش كشاروزي پر طمطراق، به سادگي هايي با عناوين اطالعات تجربي در بخش كشاورزي بر پايه احكام مديريتي يا ابالغ مسئوليت

اند و بدون استناد به منبعي علمي يا اعالم رفرنس تخصصي يا حتي مرجعي رسمي و مستند در اظهارنظرات خود،  شده  پژوهي كارشناس آينده يا 
هاي آب كشاورزي  ي در كشور يا بستن چاهكنند كه تعطيلي كشاورز گيري مي دهند و نهايتا بر مبناي آن نتيجه آماري غير كارشناسي ارائه مي

محيطي  گويند كه با تعطيلي بخش كشاورزي، معضالت زيست هاي خود نمي تنها راهكار حل بحران آب كشور است! اين كارشناسان در تحليل
م و غير مستقيم به همين منابع خصوصاً ريزگردها را چگونه مديريت خواهند كرد؟ يا اقتصاد خانوارهاي كشاورز و روستايي را كه به صورت مستقي

 آبي وابسته است، چگونه بايد تامين كرد؟ يا شاغالن در بخش كشاورزي را بايد به سوي كدام مركز براي اشتغال و كسب درآمد هدايت كرد؟ يا
يني حاصل از اين اتفاق نش هاي اجتماعي و مشكالت حاشيه برنامه ايشان براي مقابله معضالت مهاجرت روستاييان به شهرها و مديريت آسيب

بدون اقامه داليل مستند، پيشنهادات كارشناسي يا ارائه راهكار عملياتي مشخص، سخن گفتن از تعطيلي بخش كشاورزي بسيار آسان    چيست؟
ها و  گيري جاست كه نتيجه اين نوع موضع الوصول است، اما مهم آن و همراه كردن بخشي از افكار مردم عامي كوچه و بازار بسيار سهل

اظهارنظرات غير كارشناسي، تهديد جدي روند زندگي عادي مردم است. نابودي كشاورزي، از تهديد شرايط اقتصادي و درآمد خانوارهاي 
اي نبوده و نيست آغاز شده و نهايتاً به تهديد امنيت غذايي همه شهروندان يا حتي تضعيف امنيت  ها عاريه زحمتكشي كه شرافت و صداقت آن

هاي  شود. اين اتفاق در مقطع زماني كنوني (كه كشورمان در آستانه ورود به شرايط ويژه اقتصادي در اثر سياست عي كشور منجر ميدفا
تواند در راستاي حفظ  هاي متخاصم است) تهديد امنيت غذايي كشور و تهديد خودكفايي در توليد محصوالت اساسي، نمي ناجوانمردانه دولت

هايي ناصحيح كه اگر تحليل اين افراد برخاسته از دانش تخصصي و اطالعات  عاليه كشور تعبير و تفسير شود. ديدگاه منافع ملي و مصالح
ميليارد دالر و سهمش در فضاي  70زنند كه ارزش توليدات آن بيش از  كارشناسي باشد، هرگز به سادگي دم از محدوديت يا تعطيلي بخشي نمي

بخشي كه ميزان صادرات محصوالت خام و فرآوري شده آن    صد (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) است.در 30كسب و كار كشور بيش از 
، بخش 1396دهد كه در سال  هاي عمده اقتصادي نيز نشان مي درصد صادرات كاالهاي غير نفتي كشور است و بررسي اشتغال در بخش 6/13

درصدي بخش  6/17را به خود اختصاص داده است. آمارهاي رسمي در حالي از سهم درصد، پله سوم از سهم اشتغال كشور  6/17كشاورزي با 
درصد بوده كه بر اين  10در حدود  96كنند كه سهم اين بخش از كل توليد ناخالص داخلي در سال  كشاورزي از كل اشتغال كشور حكايت مي

در  ناخالص آن است. دليل اين امر به هزينه كم ايجاد اشتغال درصد بيش از سهم توليد 70توان ادعا كرد سهم اشتغال اين بخش  اساس مي
گردد.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز چند سال قبل ادعا كرده بود كه ايجاد هر شغلي در بخش پتروشيمي نياز به يك  بخش كشاورزي بازمي
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توان ادعا  خواهد. از اين رو مي مي ميليون تومان سرمايه 50تر از گذاري دارد، با اين همه ايجاد شغل در بخش كشاورزي كم ميليارد تومان سرمايه
ترين نماد اقتصاد مقاومتي است كه توانسته است عالوه بر رونق در توليد داخلي و حفظ استقالل كشور در زمينه  كرد كه بخش كشاورزي، بارز

اشتغال موجود در بخش كشاورزي را حفظ كرده و اشتغال پايدار و گذاري و بدون وابستگي به منابع ارزي،  محصوالت غذايي، با كمترين سرمايه
وري  گونه كه در اصالح يا تغيير الگوي كشت بر مبناي اقليم آب و هوايي، بهر همان   يافته و روستايي ايجاد كند. مولد در مناطق كمتر توسعه

تر شكي وجود ندارد، حفظ امنيت غذايي كشور و توليد محصوالت  يشتر از منابع آبي و توليد محصوالت با نياز آبي كم و صرفه اقتصادي ب بيش
هاي كالن نظام جمهوري اسالمي و منويات مقام معظم رهبري نيز مبحثي است كه نبايد مغفول بماند. نهادها و  استراتژيك در چارچوب سياست

جويي يا كاهش مصرف) منابع آبي در  مصرف بهينه، صرفهها در تعطيلي (و نه حتي تبليغ  روزي آن مراكزي كه اهتمام جدي و پيگيري شبانه
هاي مجموعه جهاد كشاورزي درباره آموزش و ترويج كشت محصوالت با نياز آبي  ها و فعاليت گونه عنايتي به برنامه بخش كشاورزي است، هيچ
نامه محوري و مستمر وزارت جهاد كشاورزي جهت تر و تغيير الگوي كشت بر مبناي اقليم آب و هوايي ندارند و از بر كم و صرفه اقتصادي بيش

ميليارد متر مكعب در  9/7جويي ساالنه  هاي نوين آبياري در اراضي كشاورزي كه باعث صرفه اصالح الگوي مصرف به وسيله اجراي سامانه
است؛ معضلي كه   چيز داني همه يا همان ويروس   مديريت شعاري شود، غافلند. اين غفلت و عدم توجه، برخاسته از سندروم  مصرف آب مي

هاست در جامعه ما اپيدمي و به نوعي فراگير شده  هاست گريبانگير كشور است و فارغ از هر سوگيري سياسي و جناحي، اين بيماري مدت سال
يتاً عملگرايي بر اساس هاي جامعه، اظهارنظر بدون پشتوانه تجربي و كارشناسي و نها هاي ذهني تا واقعيت گيري بر مبناي آرمان است. تصميم

هاي مديريت شعاري يا همان تبليغي و نمايشي است كه ناكارآمدي  ها به جاي آمار، اطالعات و دانش تخصصي، بخشي از مولفه سليقه يا شنيده
زش جامعه به صورت رساني، ترويج و آمو در اين نوع تبليغ و نمايش؛ اطالع   هاي مختلف به وضوح قابل رويت است. اين نوع مديريت در عرصه

مدت، قابل سنجش يا رويت نيست و از اين رو ثمري در استمرار خدمتگزاري  هدفمند و اثرگذار جايگاهي ندارد، چرا كه در برونداد آن در كوتاه
ته هيئت علمي محمد حسين پاپلي يزدي، عضو بازنشس    ها نيز از اين موضوع انتفاعي ندارد. برخي مدعيان نداشته و مجموعه تحت تصدي آن

اي به اين انتفاع نامحسوس دارد و بر اين باور است كه برخي متصديان حوزه  دانشگاه تربيت مدرس تهران و استاد دانشگاه فردوسي مشهد، اشاره
د، چرا سازي كاهش مصرف آب (در مصارف غير كشاورزي) هزينه كنن مديريت منابع آب، حاضر نيستند به صورت هدفمند و موثر درباره فرهنگ

ها و  كنيم و در سخنراني  مديريت شعارمحور را جايگزين   محور مديريت تخصص اگر بتوانيم    كه كاهش مصرف عمومي باعث ضررشان است!
ات برداري كنيم، يا در كنار برخي اقدام ها و منابع علمي و تحقيقات تخصصي بهره هاي عموماً غير كارشناسي يا غير كاربردي، از پژوهش مصاحبه

هاي كاربردي، ترويج اثربخش و  ريزي را بيش از پيش به سوي آموزش ها و نظام بودجه گذاري هاي نجومي، سياست عمراني و زيربنايي با هزينه
تر خواهد بود؛ بنابراين،  تر و ملموس سازي هدفمند (و نه سنتي و نمايشي) براي مديريت بهينه منابع آب سوق دهيم، ثمرات آن بيش فرهنگ

رساني  ها، انصاف و صداقت در اظهارنظرها، تجربه و توانمندي در اجرا توأم با آموزش دقيق، اطالع گيري محوري در تصميم ريزي و تخصص امهبرن
  بحران آب ها (كشاورزي، شرب، تجاري، صنعتي، فضاي سبز شهري و...) راهكاري براي عبور از  سازي اثرگذار در همه بخش صحيح و فرهنگ

    فعال اجتماعي و دكتري مديريت رسانه    چرخِ اقتصاد آب! اري كه انتفاعش عمومي و جامعه محور خواهد بود و نه صرفاً چرخيدن است؛ راهك
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   سبزينه روزنامه - 1397 آذر 18                                        

   شود هاي عطشزده خراسان جنوبي به ناكجا آباد روانه مي ميليون مترمكعب آب از دشت 700ساالنه 
  كنند مسئوالن فرمول آسان آبخيزداري را حفظ 

آبي در ايران به ويژه استان مرزي خراسان جنوبي  هاي مقابله با بحران كم ترين راه يزداري يكي از مهمهاي آبخ اجراي طرح 

سالي  اي داشته است. تغيير اقليم و خشك است كه تلفات منابع آب و خاك در چند دهه اخير در اين استان شدت فزاينده

ها، كاهش عمر مفيد مخازن، از بين رفتن پوشش گياهي  بهاي اقتصادي منجر به تشديد وقوع سيال عالوه بر تحميل هزينه

هاي عطش زده  تر، از دشت ميليون مترمكعب آب و شايد هم بيش 700و كاهش توليدات كشاورزي شده است. ساالنه 

ه شود، اين درحالي است كه نسخه شفابخش اين ماجرا روي ميز مسئوالن، منتظر توج خراسان جنوبي به ناكجا آباد روانه مي

كشيدند. خراسان جنوبي در رديف پنج استان  زده، آبخيزداري را فرياد مي هاي عطش و تامين اعتبار كافي است. كاش بيابان

هاي پر چالش و البته فرونشست زمين شده  سالي ويرانگر، مهاجرت بحراني كشور قرار گرفته؛ استاني كه حاال درگير خشك

بيني شده براي آن كاهش يابد. نسخه  هاي پيش سالي ه كند تا اندكي از آالم خشكاست. بايد تمام توان مسئوالنش را مطالب

پايان كه انگار سرطاني مهلك است، توسط مجموعه منابع طبيعي و آبخيزداري مدام به اين مسئول و آن  عالج اين درد بي

هاي  ه نجات استان اجراي كامل طرحصدا شوند و ديگران هم بدانند كه بهترين را شود تا شايد همه هم نماينده ارسال مي

هاي بيولوژيكي، بيومكانيكي، مكانيكي و برخي از رفتارهاي مديريتي  اي از فعاليت آبخيزداري است. آبخيزداري به مجموعه

ها از طريق احداث  توان به اصالح شيب آبراهه شود. از جمله عمليات مكانيكي مي زدايي گفته مي داري و بيابان در بخش مرتع

ها و بستر رودخانه و ساير موارد اشاره كرد. كاشت  سازي براي حفاظت كناره سازي، ديواره بندي و بانكت ندها و سدها، تراسب

كاري و... از جمله اقدامات  هاي گياهي مناسب، كشت نواري، كشت درختان با هدف جلوگيري از فرسايش خاك، جنگل گونه

مقابله با گسترش بيابان، توسعه مراتع بذر كاشت و مديريت تركيب    شود. يهاي آبخيزداري محسوب م بيولوژيكي در طرح

گيرد. كارشناسان اين حوزه  هاي آبخيزداري مورد توجه قرار مي گياهان مرتعي نيز از اقداماتي ديگري است كه در طرح

اي در  آب نگهداري شده و ذخيره درصد از حجم 25تا  20توان بين  معتقدند به ازاي هر هكتار اجراي عمليات آبخيزداري مي

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري     ميليون هكتار 5/7فقط يك ميليون هكتار از    هاي زيرزميني را افزايش داد. سفره

ميليون متر  700هاي انكارناپذير درباره كيفيت آبخيزداري گفت: ساالنه حدود  خراسان جنوبي با اشاره به وجود واقعيت

ميليون  5/7هاي آبريز استان را  شود. عليرضا نصرآبادي، حوضه واناب در استان جاري و اغلب از دسترس خارج ميمكعب ر

هاي  هكتار اعالم كرد كه بعد از تقسيم استان تاكنون با توجه به شرايط اعتباري تنها در يك ميليون هكتار عمليات سازه

    ميليون مترمكعب 70سازي ساالنه  ذخيره        شود. ندوق توسعه مربوط ميهاي ص آبخيزداري اجرايي شده كه به قبل از پروژه

وري از رواناب و  سازه آبخوان و آبخيزداري با هدف كنترل و بهره 600وي اظهار داشت: در اين سطح حدود دو هزار و 

كل منابع طبيعي و آبخيزداري سالي، كنترل اثر فرسايش آبي و خاكي كار شده است. مدير سيالب، كاهش اثر پديده خشك

هاي استان در چند ساله  گيري بوده را با توجه به بارندگي هايي كه قابل اندازه خراسان جنوبي حجم ذخيره شده آب در سازه

ها، اين اتفاق خوشايند را در  سالي ميليون مترمكعب اعالم كرد و افزود: ساالنه با وجود خشك 46گذشته از هشت تا 

هاي آبخيزداري است. وي با توجه به  سازي فقط شامل سازه يزداري استان شاهد هستيم؛ البته اين آمار ذخيرههاي آبخ سازه
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هاي  ها اجرا شده، كاشت گونه هاي كوچكي كه در نقاط مختلف دشت هاي آبگير، حوضچه هاي بيولوژيكي، هاللي عمليات

ميليون متر مكعب  70تا  50هاي آبخيز ساالنه بين  طح حوضهها را در س سازي نزوالت و رواناب گياهي و ساير آمار ذخيره

سازه در حال اجراست  78شهرستان استان با  11طرح در  24نصرآبادي اظهار داشت: امسال     طرح حياتي 24   عنوان كرد.

پايان آذرماه به  درصد پيشرفت فيزيكي دارند و تا 70ها به اتمام رسيده و تعدادي نيز حدود  كه تاكنون تعدادي از آن

هاي  سازي سازه هزار متر مكعب به حجم ذخيره 200ها دو ميليون و  رسند. وي يادآور شد: با اجراي اين طرح برداري مي بهره

شود. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي، اعتبارات امسال اين حوزه را از محل صندوق  آبخيزداري اضافه مي

ميليارد تومان اعالم كرد كه تاكنون بيش از شش ميليارد تومان آن تخصيص يافته و مقرر شده تا قبل  16توسعه ملي حدود 

ميليون  900ها گفت: حدود هشت ميليارد و  از پايان سال تخصيص كامل داشته باشد. وي درباره اعتبارات استاني اين طرح

ها بسيار سودمند خواهد  ر محقق شود در اجراي اين طرحتومان از محل اعتبارت استاني به اين امر اختصاص يافته كه اگ

بود. نصرآبادي ادامه داد: اكنون عملكرد مثبت آبخيزداري، هزينه كمتر نسبت به احداث سد و همچنين اجراي سريع و 

با  تري زودبازده بودن آن براي همه مسئوالن روشن و واضح است. بر اين اساس انتظار داريم در اين حوزه همكاري بيش

هاي اعتباري ويژه مانند صندوق  منابع طبيعي وجود داشته باشد؛ از جمله تخصيص كامل اعتبارات مصوب و پايداري رقم

وي اظهار داشت: اتفاقات    هايي كه احياء شدند قنات    هاي اين حوزه كه نقش آن در استان مشهود است. توسعه براي طرح

هاي خشكيده است.  شدن تعدادي از قنات ها زنده ترين آن ي در استان افتاده كه مهمهاي آبخيزدار خوبي به سبب اجراي طرح

دست محدوده عمليات اجرايي  هايي كه در پايين مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي افزود: از جمله قنات

سربيشه كه كامالً خشك شده بود و الدين حوضه مود شهرستان  توان به قنات غياث اي گرفتند، مي آبخيزداري جان تازه

دوباره زنده شد، اشاره كرد. وي اضافه كرد: همچنين دبي قنات صقوري شهرستان قاينات افزايش يافت، تا حدي كه مردمي 

ها در استان زياد است و به همين  هاي خود برگشتند. مانند اين نمونه كه از اين مناطق مهاجرت كرده بودند، دوباره به محله

هاي آبخيزداري در روستاهايشان هستند. نصرآبادي به تنظيم  امروز تعداد زيادي از روستاييان متقاضي اجراي طرح دليل

هاي آبخيزداري اشاره كرد و  ميليارد تومان براي اجراي طرح 40ها براي تأمين اعتبار  نامه بين استاندار و سازمان جنگل تفاهم

سزايي در عملكرد بخش آبخيزداري استان داشته باشد. گاهي  تواند نقش به ار ميموقع و كامل اين اعتب افزود: تخصيص به

حل نامفهوم و ناپيدا باشد، اما امروز درمان پديده خشك شدن  شود كه راه بر مي حل يك مشكل زماني سخت و زمان

تاجايي كه هنوز با گذشت هاي هولناكي را به همراه داشته،  هايي كه تخريب هاي خطرناك و حتي سيل ها، فرونشست قنات

هاي  حل ترين راه دانند. يكي از مهم بيش از سه يا چهار سال خسارت برآورد شده آن به متضرران پرداخت نشده را همه مي

هايي كه اجراي  ها براي طرح مشكالت استان آبخيزداري است. با وجود اين تعلل در پرداخت اعتبارات، سرازير شدن بودجه

كند كه چرا  تر از مزاياي آن است، اين سوال مهم را مطرح مي منسوخ شده و مشكالت زيستي آن بيشآن ديگر در جهان 

     كنند؟ برخي مسئوالن فرمول آسان آبخيز را حفظ نمي
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  اي شود تر از مسايل هسته تواند پيچيده كمبود آب مي

معاون اول رئيس جمهور گفت: مسئله كمبود آب فقط مسئله امروز  -گروه امورزيربنايي     معاون اول رئيس جمهور هشدار داد:  

گزارش جهان اقتصاد،  به     ترين موضوع براي هر گونه توسعه صنعتي و كشاورزي منابع آب است. و فرداي ما نيست، بلكه مهم

ن بندرعباس با بيان اين كه موضوع كمبود منابع برداري از فاز اول بزرگترين آب شيرين ك اسحاق جهانگيري در مراسم بهره

اي جدي تبديل شده خاطرنشان كرد: اهميت مسئله كمبود آب تنها از نظر مسايل  آب امروز براي همه ايرانيان به مسئله

اي سياسي، اجتماعي و اقتصادي تبديل شده و در  زيست محيطي و اقليمي مورد توجه نيست، بلكه اين موضوع به مسئله

معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره به خشكي برخي تاالب ها و    همه مشكالت كشور قرار گرفته است. رأس

توانست به  شد، مي تهديدات درياچه هاي كشور نظير درياچه اروميه تصريح كرد: اگر درياچه اروميه با خشكي مواجه مي

ري با تأكيد بر اين كه مسئله كمبود آب فقط مختص ايران نيست جهانگي   اي انساني در شمال غرب كشور تبديل شود. فاجعه

اي تبديل  تر از مسايل هسته تواند در آينده به موضوعي پيچيده اي و جهاني است، گفت: كمبود آب مي و موضوعي منطقه

معاون اول رئيس    المللي در خصوص آب وضع شود. هايي در اين راستا تشكيل و مقررات بين اي كه كنوانسيون شود، به گونه

جمهور اضافه كرد: كم آبي فقط مختص بخش صنعت و كشاورزي نيست و در جلسه شوراي عالي آب، گزارشي از وضعيت 

ارائه شد. بر اساس اين گزارش برخي شهرها نظير بندرعباس، زاهدان، مشهد،  97آب شرب شهرهاي مختلف كشور در سال 

ران كننده داشتند كه خوشبختانه با مديريت خوب وزارت نيرو اين بحران در كرمان، بوشهر، شيراز و اصفهان وضعيتي نگ

وي با يادآوري اين كه شش درصد از ميزان مصرف آب در كشور مربوط به بخش شرب و    مديريت شد. 97تابستان 

مصرف را بهداشت و مابقي مربوط به حوزه كشاورزي و صنعت است، اظهار داشت: اگر در بخش كشاورزي كه بيشترين 

جويي و ذخيره آب به ميزان قابل  هاي نوين آبياري استفاده گردد شاهد صرفه جويي شود و از روش شامل مي شود، صرفه

توجه در رفع مشكالت مرتبط با محدوديت منابع آب خواهيم بود، ضمن آن كه با استفاده از شيوه هاي نوين آبياري نظير 

معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد:    وليد بيشتري صورت خواهد گرفت.كشت گلخانه اي هم مصرف آب كمتر و هم ت

اي واقع شده است كه كمبود آب موضوعي بحراني و جدي است و بايد همه دولت ها و نيز آحاد مردم اين  ايران در منطقه 

ستان سال جاري از نظر تنش جهانگيري خاطرنشان كرد: بر اساس آمارها تاب   موضوع ر ا به طور ويژه مورد توجه قرار دهند.

ها بوده است؛ اما مديريت خوب وزارت نيرو با كمكي كه مردم در صرفه جويي از خود نشان  ترين سال آبي يكي از سخت

هاي  توانند در دوران سخت، امور را به خوبي تدبير كنند و اين يكي از ويژگي دادند، گوياي اين واقعيت است كه مديران مي

معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه در هنگام دشواري و تنگناها اگر مسئوالن صادقانه مشكالت    ست.مديران برجسته ا

را با مردم در ميان بگذارند و در عين حال راهكار و برنامه براي مرتفع كردن آن ارائه دهند گفت: ما اين همراهي و 

پشتوانه نظام جمهوري اسالمي ايران مردم هستند، اگر گاهي  ايم، زيرا بزرگترين همسويي را در مراحل مختلف تجربه كرده

جهانگيري با تأكيد بر    گردد. شود به دليل آن است كه مطرح شدن آن سبب سوء استفاده دشمنان مي همه مسايل بازگو نمي

ني تقدير حضور پررنگ بخش خصوصي در حوزه آب و برق از عملكرد وزارت نيرو در واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمرا
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معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به دغدغه    كرد و گفت: اين روند بايد با جديت دنبال شود.

دست اندركاران اجراي طرح هاي مربوط به آب و برق از بابت تغييرات نرخ ارز گفت: دولت تالش خواهد كرد مابه التفاوت 

  ت را پرداخت كند و حتي در صورت نياز به روش ارزي نيز حمايت الزم را انجام دهد.ريالي مورد نياز خريد اين تجهيزا

ها از بابت مسايل زيست محيطي ناشي از اجراي طرح هاي شيرين سازي آب  جهانگيري در ادامه با اشاره به برخي نگراني 

رگي را در كشور اجرا نخواهد كرد گفت: نگراني ها درباره مسايل محيط زيست الزم و ضروري است و دولت هيچ طرح بز

معاون اول رئيس جمهور در ادامه افزود: خليج فارس به آب هاي آزاد دنيا    مگر آنكه مسايل زيست محيطي را رعايت كند.

وصل است و بعضي از كشورهاي اطراف با توجه به سواحل اندكي كه دارند چندين برابر ايران از منابع آبي برداشت و شيرين 

ي كنند. با اين وجود ما قطعا به عوارض و پيامدهاي زيست محيطي توجه ويژه اي خواهيم داشت و اين موضوع را سازي م

   ...    در ارتباط كامل با حياط ايران و همسايگان ارزيابي مي كنيم.
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  كيهان  روزنامه - 1397 آذر 20                                        

  
  جمهور درباره انتقال آب خزر هاي شمالي به رئيس نماينده استان 32تذكر 

  خبرنگار كيهان:  -ساري

امضاي نمايندگان مازندران را تقديم كرديم  12رئيس مجمع نمايندگان مازندران گفت: طرح سؤال از اردكانيان وزير نيرو با 

حذف  97وضوعي كه هنوز كارشناسي نشده و از برنامه ششم و بودجه كه به صحن مجلس بيايند و پاسخ اين سؤال را كه م

  شود، بدهد.  صورت غيركارشناسي مطرح مي كرديم چرا به 

جمهور در جمع مردم سمنان مسائلي را مطرح كردند كه زيبنده مقام و منصب  علي اسماعيلي اظهار كرد: رئيس

شان بر  جمهور ايران هستند و بايد مواضع نيستند بلكه رئيسجمهور سمنان  جمهوري نيست؛ به اين دليل كه رئيس رئيس

وي با بيان اينكه موضوع انتقال آب درياي خزر بايد كار كارشناسي و بررسي زيست محيطي مبناي كل ملت ايران باشد. 

بايد دستگاه اجرايي  شود و كارشناسان نظرشان را در اين زمينه اعالم كنند، اضافه كرد: اگر هم قرار است اين كار انجام شود

نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس شوراي جمهور نبايد در چنين مسائلي دخالت كنند.  اعالم كند، معموال رئيس

اسالمي تصريح كرد: خزر، يك درياچه بسته است و ميزان حجم آب آن براساس ورودي است كه اگر اين انتقال صورت 

اسماعيلي با اشاره به اينكه تقريبا شود كه تكرار تجربه براي استان ما خوب نيست.  چار ميگيرد به سرنوشت درياچه اروميه د

در تمامي شهرها و روستاهاي مازندران شاهد مشكالتي در زمينه آب آشاميدني و كشاورزي هستيم، افزود: اگر قرار است 

وي بيان كرد: موضوع ديگر بحث هزينه انتقال ند. هاي شمالي و خود مازندران در اولويت هست اين انتقال صورت گيرد استان

طور  محيطي است كه اين طرح به دنبال دارد و اگر آب شور دريا تبديل به آب شيرين شود به  اين پروژه و مشكالت زيست

اي  نامههاي شمالي طي  رئيس مجمع نمايندگان مازندران با اعالم اينكه نمايندگان استانحتم مازندران كويري خواهد شد. 

جمهور در اين زمينه تذكر داديم، خاطرنشان كرد: با انتقال آب درياي خزر به استان سمنان شديدا  امضا به رئيس 32با 

     مخالف هستم و قطعا از حقوق ملت ايران و مردم مازندران دفاع خواهم كرد و هرگز اجازه چنين طرحي را نخواهم داد. 
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  نشينند دو وزير بر سر ميز بررسي اقتصاد و بازار آب مي

ي شركت مهندسي آب و فاضالب كشور از برگزاري دومين كنفرانس دوساالنه اقتصاد آب با هدف بررسي ريزي و امور اقتصاد معاون برنامه   

كه دومين كنفرانس دوساالنه اقتصاد  مسعود خشايي با بيان اين      حسابداري و بازار آب ايران با حضور وزير نيرو و وزير جهاد كشاورزي خبر داد.

چنين رئيس اتاق بازرگاني، صنايع،  شود، اظهار كرد: وزراي نيرو و جهاد كشاورزي و هم رشنبه، برگزار ميشنبه) و چها آب در تهران فردا (سه

 "آب وري بهره بهبود در اقتصادي ابزارهاي كارآمدي" شعار با كه مراسم اين در جمهوري، رييس اقتصادي معاون معادن و كشاورزي ايران و

 بهينه تخصيص آب، وري بهره  درباره محورهاي برگزاري اين كنفرانس گفت: دولت، اقتصاد كالن و وي   .داشت خواهند حضور شود، مي برگزار

 و مصرف و تقاضا مديريت آب، اقتصاد آب، بخش در كار و كسب محيط توسعه و بهبود آب، وري بهره در آب بازار و مقررات تنظيم نقش آب،

 شركت اقتصادي امور و ريزي برنامه معاون به گفته   رگزاري اين كنفرانس است.ب محورهاي ترين مهم جمله از زيست محيط و آب اقتصاد

 و آب صنعت در آن كاربردهاي و كاوي داده چون موضوعاتي و عناوين با هايي كارگاه كنفرانس اين حاشيه در كشور، فاضالب و آب مهندسي

وري در بخش آب، حسابداري آب، بازار آب، مديريت مشاركتي  هرهب گيري اندازه فاضالب، و آب صنعت در خصوصي و عمومي مشاركت فاضالب،

هاي  وري شركت هاي بهره خشايي، تجزيه و تحليل شاخص   شود. آب زيرزميني، ارزشگذاري آب و كاربرد اينترنت اشياء در صنعت آب برگزار مي

است تا مديريت يكپارچه آب شهري، توسعه مدل  هاي تخصصي اين كنفرانس دانست و افزود: قرار آب و فاضالب شهري را از جمله نشست

  ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. هاي توزيع آب و تحليل نظام تعرفه، ارزش اقتصادي هم در اين نشست اقتصادي مديريت فشار در شبكه

اي وزارت نيرو نيز برحسب همين اصل ه برنامه تمام راستا همين در  آبي است. سياست دولت دوازدهم مديريت مصرف آب و سازگاري با كم  

هاي اجرايي مديريت منابع آبي كشور شناخته شده است. در اين راستا، رضا  گذاري شده است تا جايي كه اصالح قيمت آب يكي از ضرورت پايه

ارزش ذاتي آب  اي كه اول،  ونهگ به سازد، محقق را عمده هدف دو حداقل بايد آب گذاري تعرفه نظام  معتقد است كه -وزير نيرو  -اردكانيان 

ها به ابزاري براي كمك به عدالت اجتماعي تبديل شوند، البته پذيرش ضرورت اصالحات در تعرفه آب مصارف  آشكار شود و دوم، تعرفه

امنيت غذايي به گفته وي، عمده كشورهاي دنيا براي حفظ    ها به بخش كشاورزي نيست. كشاورزي، به معناي دست كشيدن از ارايه يارانه

وري، بهبود  دهند ولي منطق يارانه بخش كشاورزي از جمله يارانه مستمر در آب بايد مشوق بهره هاي زيادي به بخش كشاورزي مي يارانه

گذاري آب  كننده به پايدارسازي منابع آب، خاك و غذا باشد. نظام فعلي قيمت هاي كشت، كاهش ميزان هدررفت آب و انرژي و كمك روش

هاي بخش كشاورزي و عدم حمايت از اين بخش  آوردهايي نيست و اصالح آن نيز به معناي دست كشيدن از يارانه زي مشوق چنين دستكشاور

      منبع: ايسنا نيست. 
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   نماينده مجلس :
  هاي انتقال آب استان اصفهان عمل نكرد دولت به اجراي طرح

هاي انتقال آب را داده، اما اين موضوع هنوز  ها قبل قول اجرايي شدن طرح نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت سال

جمع گروهي از كشاورزان شرق اصفهان در مسجد گلزار شهر خوراسگان افزود: مصوبات شوراي عالي حيدرعلي عابدي، در اجرايي نشده است. 

وي تصريح كرد: تغيير مرز بين استان اصفهان و استان خواهند.  رود است و مردم و نمايندگان جز اين چيز ديگري نمي آب راه نجات زاينده

خواهيم  رود را رقم زده است و از وزارت كشور مي مله معضالتي است كه خشكي زايندهباالدست و استاني شدن آب به جاي حوضه آبريز از ج

اين نماينده مجلس اضافه كرد: شرايط تامين آب آشاميدني استان اصفهان در استان وارد عمل شود.  2نسبت به تغيير عمدي مرز جغرافيايي بين 

هاي آب فضاي سبز براي تامين آب آشاميدني شهروندان شدند، با اين  ستفاده از چاهتابستان امسال به حدي وخيم شد كه مديران آب مجبور به ا

هاي انتقال آب در عمل  عابدي با بيان اينكه برخي طرحرود ادامه داشت.  هاي غيرمجاز در استان همجوار و باالدست زاينده حال باز هم برداشت

  وي باعنوان يك سراب ياد كرد كه در عمل اجرايي نخواهد شد.  به مركز ايران را بايد بهفارس  قابل انجام نيست، تصريح كرد: انتقال آب از خليج

توان با  ريزي و اقدام صحيح مي رود، خاطرنشان كرد: با برنامه ريزد و هدر مي اشاره به اينكه ميزان آب زيادي از استان خوزستان به دريا مي

ناهيد تاج الدين ديگر نعت خوزستان را داد و حتي آب نقاط مركزي ايران را نيز تامين كرد. مديريت اين آب، سهم آب كشاورزي، آشاميدني و ص

رود حق طبيعي مردم و كشاورزان است و متاسفانه برخي  رودخانه زاينده نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي نيز گفت: جريان دائمي 

المللي گاوخوني اظهار داشت: ريزگردهاي حاصل از آن نه فقط  رود و تاالب بين اشاره به خشكي زاينده وي با گيرند.  اين حق را ناديده مي

وي تاكيد كرد: از دولت شود.  هاي دور و نزديك مي كند، بلكه دامنگير شمار زيادي از استان مشكالتي را براي مردم استان اصفهان ايجاد مي

اسفنديار اميني ، دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي استان اصفهان نيز گفت: د مصمم باشد و به آن عمل كند. هاي خو خواهيم نسبت به وعده مي

هاي آبياري به اين منطقه  هزار ميليارد تومان پول به كشور بدهد اما ريالي براي تكميل تونل سوم يا بهشت آباد و يا شبكه 80اصفهان بايد حدود 

رود را بردند و اصفهان را در ازاي توسعه طرح كاشت درخت بادام و هلو در مناطق باالدست رودخانه و يا  ودخانه زايندهوي اضافه كرد: رندادند. 

رود  خاطر خشكي زاينده نماينده صنف كشاورزان با بيان اينكه محيط زيست بهرو كردند.  هاي استان پايين دست با حواشي بزرگ روبه كارخانه

هاي حاصلخيز به كوير مبدل شده است.  رو و بسياري از زمين به ت، گفت: متاسفانه بهداشت و سالمت نيز با چالش رودچار آسيب جدي شده اس

رود و رفع مشكالت  حل معضل خشكي زاينده خواهند كه مصوبات و قانون را اجرا كنند و اين تنها راه وي تصريح كرد: كشاورزان از مسئوالن مي

وهي از كشاورزان و باغداران شرق اصفهان با حضور در مسجد گلزار خوراسگان خواهان رسيدگي به مشكالت گرمعيشتي كشاورزان است. 

كشاورزان ساكن در شهرهاي شرقي اصفهان از جمله زيار، ورزنه، اژيه، رود شدند.  هاي خود از رودخانه زاينده معيشتي و تخصيص نيافتن حقابه

در محل ياد شده گرد هم آمدند و بر توجه بيشتر مسئوالن براي حل معضالت كشاورزان و اجراي  هاي خود هرند، برآن همراه با خانواده

     هاي مديران كشور تاكيد كردند.  وعده
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  بهره وري آب در حوزه كشاورزي بايد ارتقا يابد

از سوي مركز ملي » وري آب كارآمدي ابزارهاي اقتصادي و بهبود بهره«با شعار  گذشته روز آب اقتصاد دوساالنه كنفرانس دومين  : عصراقتصاد        

محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي در خالل اين مراسم اعالم كرد كه ميزان      مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران آغاز به كار كرد.

هاي مختلف اختالف نظر  درصد بين دستگاه 80تا بيش از  70ست و از دقيق سهم بخش كشاورزي در مصرف منابع آبي كشور چندان مهم ني

وي همچنين اظهار    وري را ارتقاء دهيم. وجود دارد اما مهم اين است كه در اين زمينه با وجود اقدامات انجام شده عقب افتادگي داريم و بايد بهره

نه مديريت همه بايد تالش كنيم تا از هدر رفت آن جلوگيري كنيم و كرد: در زمينه آب دو مسئله مديريت و مصرف وجود دارد كه در زمي

اين مقام مسئول افزود: يكي از مشكالتي كه همواره گريبان گير كشور است    هاي آب زيرزميني را بيش از پيش تغذيه و تقويت كنيم. سفره

هاي آب  خورد كه در اين زمينه تعادل بخشي سفره به هم مي هاي آب زيرزميني بوده و روز به روز تعادل آن بيشتر رويه از سفره برداشت بي

وزير جهاد كشاورزي به ديگر جنبه    توان به آن دست يافت. برداران مي رسد كه با كمك همه بهره زيرزميني از اهداف پيش روست و به نظر مي

يت بااليي برخوردار است بايد به اين نكته توجه كنيم كه در مسئله مصرف كه پس از مديريت از اهم  مسئله آب به نام مصرف اشاره كرد و گفت:

درصد است كه البته در ايران  70كننده منابع آبي است و به صورت ميانگين سهم اين بخش حدود  در همه دنيا بخش كشاورزي بيشترين مصرف

ار دارد اما كارشناسان وزارت نيرو معتقدند كه به گفته همكارانم در وزارت جهاد كشاورزي سهم بخش كشاورزي از مصرف آب در همين حدود قر

 95كه ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي در برخي كشورها همچون پاكستان باالتر از  حجتي با بيان اين   درصد است. 80اين ميزان باالتر از 

ه مزرعه برسانيم و در اين زمينه با عقب مسئله اساسي اين است كه چگونه آب را با كمترين هدررفت ب  درصد محاسبه شده است، تاكيد كرد:

وري آب است كه در اين زمينه علم و تكنولوژي از اهميت بااليي برخوردار است چرا كه  افتادگي روبرو هستيم و مهمتر از همه اين مسائل بهره

كند و  ا صرف آن كنيم چه ارزشي پيدا ميوري آب بايد به اين توجه كنيم كه ارزش اقتصادي هر گياه چقدر بوده و اگر آب ر براي افزايش بهره

شود. بنابراين بايد از منظر اقتصاد آب به اين مسئله توجه كنيم كه چه محصوالتي را بايد در داخل كشور توليد  چه محصولي براي ما توليد مي

جهاد كشاورزي اقدامات مناسبي در حوزه  هاي گذشته در وزارت وي ادامه داد: در سال   كنيم و كدام محصوالت را همچون ذرت بايد وارد كنيم.

توان به انتقال كشت محصوالت از بهار به پاييز همچون چغندر قند اشاره  وري آب در اين بخش انجام شده است كه مي مديريت و افزايش بهره

ين بخش تا حدود بسياري كاهش شود كه مصرف آب در ا كرد كه سال گذشته ميزان توليد آن به يك ميليون تن در پاييز رسيد و اين سبب مي

  درصد كاهش دهد. 30تا  25تواند مصرف را  هاي وزارت جهاد كشاورزي بوده است كه مي گيري پيدا كند و همچنين كشت نشايي از ديگر جهت

اي بوده  عه كشت گلخانهاي صورت گرفته است توس وري آب به آن توجه ويژه به گفته وزير جهاد كشاورزي، راهكار بعدي كه در حوزه ارتقاء بهره 

اي داشته باشد چرا كه به  العاده وري آب تاثير فوق تواند در حوزه ارتقاء بهره هاي اخير به سرعت در حال رشد و توسعه است و مي كه طي سال

هكتار  1400ول امسال حدود حجتي افزود: در نيمه ا   برابر توليد را ارتقاء دهد. 10تواند تا  عنوان مثال در توليد برخي محصوالت جاليزي مي

برداري رسيد. همين مسئله  هايي بود كه در سال گذشته به بهره اندازي شد و توسعه يافت كه اين ميزان دو برابر كل سطح گلخانه گلخانه راه

اين منظر مشكلي به  گيرد توليدات بهتري داشته باشيم و از سبب شده با وجود اينكه هر ساله آب كمتري در اختيار بخش كشاورزي قرار مي

وي همچنين به تراز بازرگاني بخش كشاورزي و صنايع غذايي اشاره كرد و گفت: در هشت ماهه امسال حدود يك ميليارد دالر تراز    وجود نيايد.

ال گذشته اين عدد كه س تر از پارسال شده و به حدود منفي دو ميليارد دالر رسيده است حال آن بازرگاني بخش كشاورزي و صنايع غذايي مثبت

وري آب در  هاي صورت گرفته اتاق بازرگاني ميزان بهره وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد: براساس ارزيابي   حدود منفي سه ميليارد دالر بود.

 1,32هاي گذشته در بخش كشاورزي شش درصد رشد داشته است و ميزان توليد ماده خشك به ازاي مصرف هر متر مكعب آب به  سال
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* دولت فقط در     هاي مختلف صورت گرفته است. گذاري در مزرعه در طول دوره لوگرم رسيده است چرا كه در اين پنج سال بيشترين سرمايهكي

غالمحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين مراسم ضمن حمايت از ورود آب     تخصيص آب تمركز كند

عنوان يكي از راهكارهاي حضور بخش خصوصي در مديريت اقتصادي، گفت: بازار آب بايد با مشاركت صاحبان تخصيص آب عملياتي  به به بازار

اي  وي همچنين گفت: قرار گرفتن سرزمين ايران در منطقه   شود و دولت فقط در تخصيص آب تمركز كند و به نظارت در اين حوزه بپردازد.

هاي زيرزميني و سطحي را به دنبال داشته از گذشته دور ايرانيان را بر آن داشته كه اين منابع  دوديت منابع آبخشك كه مح خشك و نيمه

برداران و كسب تجربيات ارزشمند در بستر اجتماعي، فرهنگي،  محدود و ارزشمند را به بهترين شكل مديريت كنند و در اين راستا تالش بهره

رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: ايرانيان از چرخه    برداري پايدار منابع آب در كشور شده است. گيري نظام بهره اقتصادي و طبيعي منجر به شكل

هاي جاري و آب زيرزميني، تأسيساتي شامل  ها و آب برداري از آب رودخانه اند و براي بهره آب در طبيعت و هيدرولوژي اطالع خوبي داشته

شافعي با اشاره    اند. ها را با مهارت ساخته ها و زهكش ها، تونل انتقال در عمق كوه انبارها، سواره بندها، آب رافي، آبكاريزها، سدهاي مخزني و انح

نظران غير ايراني را نيز برانگيخته  هاي سطحي و زيرزميني و مديريت آن تحسين مورخان و صاحب برداري از آب به اينكه تالش ايرانيان در بهره

ترين  برداري آب در حقيقت از مهم گذاري و بهره هاي مردم بومي و محلي در مديريت، سرمايه كليه اين موارد، نقش مؤثر تشكّل است، گفت: در

برداري از منابع آب  بهره 1322وي ادامه داد: تا اوايل سال    زمين بوده است. نقاط قوت مديريت پايدار كشاورزي و حكومت محلي در تاريخ ايران

هاي  برداران بوده و حقوق مالكيت از شرع و عرف هر منطقه با توجه به مسائل منطقه تعيين و از طريق مديريت تقيم در اختيار بهرهطور مس به

شده است اما در ادامه با ايجاد و تقويت تدريجي دولت مركزي و تشكيل بنگاه مستقل آبياري در سال  برداران اداره مي محلي و با مشاركت بهره

هاي بزرگ توسعه منابع آب الزامي شد و عاقبت با تصويب قوانين  ، نياز به اجراي طرح1344تعاقباً با تشكيل وزارت آب و برق در سال و م 1322

تدريج ابعاد و خصوصيات نهاد مديريت نوين آب در ايران را در سطح ملي  هاي آب و فاضالب به ملي شدن آب، توزيع عادالنه آن و ايجاد شركت

، منابع آب در اختيار حكومت اسالمي 1361رئيس اتاق ايران گفت: بعد از انقالب اسالمي در قانون توزيع عادالنه آب مصوب    كرد.شكل پيدا 

برداران براي مثال از طريق كاهش  تدريج موجب سلب مالكيت خصوصي بهره هاي مختلف از آن به قرار گرفت اما عدم شفافيت قانون و برداشت

هاي تغذيه  اي، در برخي موارد احداث سد در مسيل شافعي ادامه داد: با گسترش احداث سدهاي ذخيره   برداري شد. پروانه بهره ميزان برداشت در

طرف و بر هم خوردن تعادل  برداران ازيك ها كاهش چشمگيري يافت و موجب ايجاد تعارض اجتماعي بين بهره هاي زيرزميني، تغذيه آبخوان آب

هاي اخير رو به فزوني  دست از طرف ديگر شد كه اين امر با مداخالت سياسيون و مديران اجرايي كشور در سال دست و پايينبرداران باال بهره

هاي  هاي غيرمجاز صورت گرفته در دهه شده عمدتاً، تنها به دنبال قانوني نمودن فعاليت ها و اقدامات انجام به گفته وي سياست   نهاده است.

  هاي تخليه شد آب زيرزميني در كشور وارد آورد. هاي غيرمجاز آخرين ضربه را به سفره بين قانون تعيين تكليف چاه دراينگذشته بوده است و 

به مطالعات راهبردي آب و كشاورزي وارد  1390وكار، اتاق ايران نيز از سال  شافعي با اشاره به اينكه در راستاي اجراي قانون بهبود فضاي كسب 

هاي در سه زمينه  هايي براي همكاري هاي اخير با وزارت نيرو داشته، توافق جريان تعامل و همكاري خوبي كه اتاق طي سالشده، گفت: در 

انجام » اقتصاد آب در مديريت آب كشور«و » نامه عملياتي مشاركت بخش خصوصي در فعاليت آب نظام«، »هاي زيرزميني بخشي آب تعادل«

چيان وزير سابق و دكتر اردكانيان وزير فعلي نيرو و  ر سخنراني خود ضمن تشكر از همكاري ارزشمند مهندس چيترئيس اتاق ايران د   شده است.

هاي خود را در ساير  هاي مذكور همكاري رود هر دو طرف ضمن تالش مضاعف در اجراي توافق معاونين و مديران محترم آنها، افزود: انتظار مي

به گفته شافعي    وكار و رونق اقتصادي كشور دارد، گسترش دهند. وان و نقشي كه در اثربخشي فضاي كسبهاي آب به دليل اهميت فرا زمينه

براي رسميت دادن به حقوق مردم و نقش مشاركت آنها در مديريت منابع آب، به توجه بيشتري نياز است تا فضا براي ورود بخش خصوصي در 

عنوان يكي از راهكارهاي  همچنين وي پيشنهاد داد: ضمن حمايت از ورود آب به بازار به   د.هاي مديريت عرضه و تقاضاي آب فراهم شو زمينه

حضور بخش خصوصي در مديريت اقتصادي، ضرورت دارد، بازار با مشاركت صاحبان تخصيص آب عملياتي شده و حضور دولت تنها در 

ت شناختن حقوق مالكيت خصوصي و اصالح قوانين مربوط به آن در گذار نسبت به رسمي رو الزم است قانون تخصيص آب متمركز شود. ازاين

شافعي تنظيم مقررات و رفع موانع آن براي فراهم كردن حضور فعال بخش    راستاي فراهم آوردن شرايط مناسب براي ايجاد بازار آب اقدام كند.

رئيس    مشاركت بخش خصوصي در حوزه آب عنوان كرد گذاري و مديريت آب كشور را نيز يكي از نيازهاي افزايش سهم خصوصي در سرمايه

تشكيل بنياد شور «، » وري آب طرح جامع بهره«هاي مشترك اتاق ايران و وزارت جهاد كشاورزي در  اتاق ايران در پايان با اشاره به همكاري
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كشاورزي و مجموعه اين وزارتخانه تشكر و از همكاري محمود حجتي، وزير جهاد » پايلوت الگوي كشت در دو دشت استان قم«و » ورزي ايران

همچنين در ادامه اين مراسم، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي     *امضاي تفاهم نامه ميان اتاق بازرگاني و وزارت جهاد    قدرداني كرد.

اين تفاهمنامه بين    نامه همكاري امضا كردند.وري آب در حوزه توليدات كشاورزي تفاهم ايران و وزارت جهاد كشاورزي به منظور ارتقاي بهره

سال تعيين  10طبق اين تفاهمنامه كه مدت زمان آن    غالمحسين شافعي رئيس اتاق ايران و محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي به امضا رسيد.

كيلوگرم بر متر مكعب در سال  2,2ايه به در سال پ 1,1افزايش بهره وري آب كل توليدات گياهي از «شده، دو طرف متعهد شده اند كه با هدف 

ارتقاي بهره وري آب كشاورزي با مشاركت بخش هاي خصوصي، تعاوني، دولتي و «بر همين اساس، ماموريت تفاهمنامه    فعاليت كنند.» 1405

» دامات اساسي مندرج در تفاهم نامهسازمان هاي مردم نهاد با تكيه بر استفاده از فناوري هاي نوين، رعايت راهبردهاي اجراي برنامه ها و اق

به منظور اجراي مطلوب مندرجات اين سند «در متن تفاهمنامه امضا شده ميان اتاق ايران و وزارت جهاد كشاورزي آمده است:    تعيين شده است.

ز نمايندگان هر يك از طرفين در نفر ا 3كنند كه برنامه هاي همكاري خود را با تشكيل كميته راهبردي مشترك متشكل از  دو طرف موافقت مي

تركيب اعضا از طرف وزارت جهاد كشاورزي    »نفر از نماينده كشاورزان با معرفي يك نفر از هر طرف سازماندهي كنند. 2باالترين سطح ممكن و 

وزير جهاد كشاورزي و تركيب  يكي از معاونين وزير، يكي از مديران كل، يك كارشناس و يك نفر نماينده تشكل ها يا كشاورز موفق با معرفي

اعضا اتاق ايران يك نفر از اعضا هيات رئيسه، رئيس مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب، يك نفر كارشناس و يك نفر نماينده تشكل 

    ها يا كشاورز موفق به پيشنهاد رئيس مركز و با معرفي رئيس اتاق خواهد بود.
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   اقتصاد عصر - 1397 آذر 28                                        

  
  شود صرف مي GDPدرصد  11درصد آب كشور براي  90

درصد آب در بخش كشاورزي مصرف مي شود، گفت:  90درصد مساحت كشور زير كشت است اما  12يرو با بيان اين كه ن وزير   : عصراقتصاد     

درصد توليد ناخالص ملي كشور از راه كشاورزي به دست مي آيد و  11ميليون هكتار رسيده است، اما فقط  8,8سطح زير كشت آبي كشور به 

رضا اردكانيان در دومين كنفرانس ملي اقتصاد آب طي سخناني آب را      ش مشغول به فعاليت هستند.درصد نيروي كار كشور در اين بخ 17تنها 

ا سرمايه مشترك انسان ها و از اساسي ترين حقوق بشر دانست و افزود: بايد پذيرفت كه ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه ب

اندك، گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب  هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي

اردكانيان با اشاره به اينكه كشور    براساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ كه بر پايه رقابت روزافزون براي افزايش بهره وري از آب، استوار است.

گروه كشورهاي است كه با كمبود آب مواجه است، ادامه داد: اين مهم ضرورت اهميت و توجه ما به لحاظ ميزان مصارف آب و سرانه مصرف در 

به بيشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان مي دهد ولي اين در حالي است كه حتي صرف نظر از ميزان كارايي سياست هاي موجود كشور در زمينه 

 در دهد مي نشان آمارها: كرد تاكيد نيرو وزير   تي فراروي آب، مناسب نيستند.مديريت آب، اين سياست ها براي پاسخگويي به چالش هاي آ

 كه شود مي مصرف كشاورزي بخش در متوسط طور به آب درصد 90 حدود ولي رود مي كشت زير ايران مساحت درصد 12 فقط كه شرايطي

درصد  11وي ادامه داد: همچنين تنها    آب مصرفي دارد. مترمكعب هر ازاي به خشك محصول توليد جهاني متوسط درصد 40 از كمتر بازدهي

درصد نيروي كار كشور در اين بخش مشغول به فعاليت هستند. سطح زير  17توليد ناخالص ملي كشور از راه كشاورزي به دست مي آيد و فقط 

از نظر سطح زير كشت آبي است، اما سي  ميليون هكتار رسيده است و در حالي ايران كه پنجمين كشور جهان 8,8كشت آبي كشور به حدود 

اردكانيان    امين توليدكننده محصوالت آبي به شمار مي رود و اين به معناي كارآمد نبودن سازوكارهاي اقتصاد آب در بخش كشاورزي است.

ي و متوسط مي باشد و بيش از درصد از زمين ها در روستاها خرده مالك 92بخش عمده كشاورزي ايران را معيشتي دانست و افزود: نزديك به 

درصد از اقتصاد روستايي در ايران وابسته به كشاورزي و دامپروري سنتي و به طور عمده معيشتي است كه با معيارهاي اقتصادي و صنعتي  94

علي، عالوه بر آسيب جدي امروزه دنياي پيشرفته فاصله بسياري دارد. از سوي ديگر تحميل بار اشتغال زايي به بخش آب و كشاورزي با سيستم ف

وزير نيرو خاطرنشان كرد: درحالي كه در دنياي امروز، بسياري از كشورها مسير    به منابع آبي، در اشتغال زايي نيز چندان موفق عمل نكرده است.

دارد كه از طريق صنايع تبديلي و توسعه را از تقويت اقتصاد غير كشاورزي روستايي آغاز كرده اند؛ در روستاهاي كشور ما نيز اين قابليت وجود 

وي    كوچك، گردشگري و صنايع دستي و بسياري از خدمات ديگر، سهم اقتصاد غيركشاورزي ارتقا يابد كه مصرف آب در آن ها كمتر مي باشد.

ازجمله مواردي هستند كه با  ميزان اشتغال در كشاورزي معيشتي را نيم نفر به ازاي هر هكتار برشمرد و گفت: در اين رابطه گلخانه هاي صنعتي

آن ها مي توان وضعيت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشيد به طور متوسط ارزش افزوده توليد صنعتي گلخانه اي نسبت به كشاورزي سنتي چهل به 

پايين آب با ساير  قيمت مقايسه معيشتي، كشاورزي فعلي سيستم در. است بيشتر بسيار آن زايي اشتغال نسبت و دهم يك يك و مصرف آب آن 

اردكانيان خاطرنشان كرد:    نهاده ها در بخش كشاورزي نشان مي دهد كه چرا كشاورز انگيزه چنداني براي كاهش مصرف غيرضروري آب ندارد.

و در مورد آب  در حال حاضر قيمت دريافتي بابت تأمين آب بهاي كشاورزي از آب زيرزميني به عنوان يكي از نهاده هاي كشاورزي تقريبا رايگان

درصد هزينه تمام  24درصد و در روستاها تنها  47سطحي حداكثر سه درصد هزينه تأمين آن است. در بخش شرب نيز براي بخش شهري حدود 

شده تأمين آب، از مصرف كننده دريافت مي شود. اختصاص يارانه به بخش كشاورزي در بسياري از كشورهاي جهان امري معمول است ولي 

وزير نيرو با تاكيد بر    مقدار و چگونگي تخصيص آن مسئله بسيار مهمي است كه بخصوص بايد از منظر اقتصادي موردتوجه قرار بگيرد. مديريت

اينكه مفاهيم اصالح قيمت آب و واقعي كردن قيمت آن از هم متفاوت هستند، بيان كرد: در اصالح قيمت، وضع موجود پذيرفته شده و براساس 

۱۵۴



 

 

 

١٦ 

 

 اصالح: كرد تصريح وي   ولت تغييراتي در آن اعمال مي شود؛ اما در واقعي كردن قيمت، اصالح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.سياست هاي د

 بهترين تا شوند ديده هم كنار در و هم با طبيعي منابع و خاك زيست، محيط آب، بايد بلكه. نيست نيرو وزارت به محدود و منحصر تنها ساختار

ر حاصل آيد. ورود بخش خصوصي به بحث اقتصاد آب كه زيرساخت هاي بازار آب را شكل مي دهد نيز تأثير بسزايي در بهبود كشو براي نتيجه

كيفيت مديريت عرضه و بهره برداري مطلوب تر از آب خواهد داشت. از نمونه هاي موفق عملكرد سرمايه گذاران در حوزه آب، توليد و فروش 

ديگر وزارت كشاورزي نيز با ورود به مقوله آب مجازي، كشت هاي فرا سرزميني مشروط به واردكردن محصوالت آب بسته بندي است. از سوي 

توليدي به كشور و تنظيم سياست هاي صادرات و واردات محصوالت كشاورزي، افق روشن تري را براي اصالح مشكالت و ورود بخش 

ري از دولت ها به دليل هزينه هاي سنگين طرح هاي توسعه منابع آب، ساخت، بهره اردكانيان يادآور شد: بسيا   خصوصي فراهم كرده است.

 برداري و نگهداري از تأسيسات آبي، مديريت و گاهي حتي مالكيت اين سيستم ها را به بخش خصوصي واگذار كرده اند. هرچند اين كار به تنوع

وزير    جدي آن بر محيط زيست و اقشار فقير جامعه را در پي داشته است. بخشي مالي و پايداري مالي اين سيستم ها كمك مي كند، اما خطر

نيرو آب را يك مقوله اقتصادي و اجتماعي دانست و افزود: ازآنجايي كه ارزش اقتصادي واقعي آب در مصارف مختلف بسيار متفاوت است، نهاد 

، فرهنگي و زيست محيطي در برقراري پاسخگويي به نيازها و حل بازار به تنهايي قادر به لحاظ كردن همه هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي

وي خاطرنشان كرد: به    مسائل نمي باشد. لذا هرگونه تصميم گيري در اين خصوص، ضرورت همدلي و هماهنگي در اقدامات جمعي را مي طلبد.

ت استراتژيك) به گونه اي كه در چارچوب تأمين عنوان مثال بازنگري در سياست هاي موجود خودكفايي غذايي (نه خوداتكايي در محصوال

امنيت ملي، امنيت غذايي و آبي كشور نيز حفظ شود نيازمند هم افزايي و تصميم گيري هماهنگ همه بخش هاي مربوطه مي باشد كه در 

ست هاي خودكفايي غذايي (نه شرايط فعلي و براي برون رفت از وضعيت پسابرجام و تحريم هاي ظالمانه، بسيار حياتي است. تحميل بار سيا

د خوداتكايي در محصوالت استراتژيك) و اشتغال زايي به بخش آب و كشاورزي نتايج مطلوبي به بار نياورده است. الگوهاي توسعه در ايران باي

از معتدل تا خشك  متناسب با ظرفيت منابع آبي و بحران آن و طبيعت خشك و نيمه خشك كشور براي مناطق مختلف با زيست بوم هاي متنوع

اردكانيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه براي دستيابي به اصالح ساختار اقتصادي آب بايد به مباحث    و گرم انتخاب شود.

هاي آمايش منظور كردن ارزش كامل اقتصادي آب در بازتخصيص منابع آب، برنامه ريزي هاي كالن، سياست «متعددي توجه كرد، ادامه داد: 

استقرار نظام قيمت گذاري آب بر اساس هزينه تمام شده كامل آب با توجه به «، »سرزمين و بيشينه سازي ارزش افزوده حاصل از كاربرد آب

 شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي بخش هاي مصرف و اعمال يارانه هاي هدفمند به اقشار آسيب پذير و كشاورزان در راستاي ارتقاي

اعمال اصالحات ساختاري، نهادي و حقوقي الزم «، »استقرار نظام حسابداري ملي آب در كشور«وزير نيرو ادامه داد:    بهره وري و امنيت غذايي.

 تنوع بخشي به منابع مالي و ارتقاي جايگاه و سهم مشاركت و سرمايه گذاري بخش«، »براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانك و بورس آب

ارتقاي بهره وري فيزيكي و اقتصادي، ارزش افزوده ناشي از «، »خصوصي، غيردولتي و تشكل هاي بهره برداران آب در مديريت امور آب كشور

ايجاد نظام هاي بهره برداري متناسب با مديريت به هم پيوسته «، »توليدات كشاورزي و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي

حمايت از كشت فراسرزميني مشروط به توليد محصوالت كشاورزي و واردات آن به كشور و «و » يط تغيير اقليم و سازگار باكم آبيمنابع آب، شرا

از جمله مباحثي است كه بايستي در » منظور نمودن بازرگاني آب مجازي در سياست گذاري صادرات و واردات محصوالت كشاورزي و صنعتي

ميليارد مترمكعب و  40وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در ايران، واردات آب مجازي حدود    مورد توجه قرار بگيرد.اصالح ساختار اقتصادي آب 

درصد براي توليد مواد صادراتي  15صادرات آب مجازي حدود هفت ميليارد مترمكعب مي باشد. از كل آب مصرفي جهان در بخش كشاورزي، 

د بر اينكه امنيت غذايي لزوما مفهوم خودكفايي داخلي در تمامي عرصه ها نيست، تصريح كرد: بايد سياست اردكانيان با تاكي   مصرف شده است.

وي عنوان كرد: توسعه    خوداتكايي در محصوالت استراتژيك، هم زمان با امنيت آبي، در چارچوب امنيت ملي و ظرفيت هاي توليدي تبيين شود.

ي صنعتي، صنايع كوچك، صنايع دستي و كسب وكارهاي سبز، انرژي هاي نو، اكوتوريسم و بوم گردي صنايع پايين دستي كشاورزي، گلخانه ها

 هاي راه تحقق: كرد اضافه نيرو وزير   مي تواند مشاغل جايگزيني را توليد كند تا وابستگي معيشتي كمتري بر منابع آبي سرزمين به وجود آيد.

، »افزايش بهره وري«، »مشاركت فراگير بهره برداران آب«ند اتخاذ راهبردها و اقداماتي از قبيل: نيازم كشور در پايدار كشاورزي به دستيابي

بكارگيري خالقانه مهندسي و مديريت در كليه مراحل كاشت، داشت و برداشت جهت افزايش كارآيي «، »تحويل حجمي آب به مصرف كننده«

، »توسعه سيستم هاي مدرن و كارآمد«، »كشت فراسرزميني«، »ي گلخانه ايتوسعه كشت ها«، »تغيير زمان كشت«، »مصرف آب كشاورزي
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اصالح ساختارهاي مالكيتي اراضي كشاورزي و «، »توجه به انتخاب الگوهاي كشت مناسب خصوصا حمايت از توليد محصوالت با تقاضاي آب«

است كه مي توانند نقش مهمي در » نه و جلب سرمايه گذارييكپارچه سازي و حمايت در افزايش سرانه زمين بهره برداران به منظور كاهش هزي

مديريت منابع آب در كشاورزي ايفا كنند. البته تمامي اين موارد، بدون به رسميت شناختن ماهيت ميان بخشي بودن عرصه مديريت آب عملي 

به ويژه مصرف كنندگان عمده، نقش خود را در  اردكانيان گفت: اختصاص موضوع آب به يك دستگاه اجرائي و اينكه ساير دستگاه ها   نيست.

مديريت مسئوالنه منابع آب ناديده بگيرند، موجب شكل نگرفتن تمام يا قسمتي از سياست ها و راهبردهاي ذكرشده خواهد شد و هيچ كدام 

زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان وي گفت: توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود    توسط هيچ دستگاه اجرايي به تنهايي عملي نخواهد شد.

كم بضاعت و تالشي همه جانبه براي كاهش فقر است كه به ويژه با افزايش توليد و ارتقاي بهره وري همراه با كاهش مصارف آب در محيط 

هم تنيده شود. به همين جهت وزير نيرو در پايان گفت: توسعه و نوين سازي جامعه روستايي، بايد با اقتصاد ملي در   روستايي ميسر مي شود.

توسعه روستايي تالشي فراگير بوده و محدود به يك بخش نيست بلكه همه بخش ها و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، و فيزيكي توسعه را در 

ايد به اصالح الگوي محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور نيز در اين مراسم تاكيد كرد كه آب يك مسئله ملي است و ب   بر مي گيرد.

معاون اقتصادي رئيس    مصرف آن توجه كرد اما نبايد اين مسئله ملي را تبديل به يك مسئله سياسي كنيم چرا كه حل آن سخت تر خواهد شد.

ت: اگر نگاه جمهور در دومين كنفرانس دوساالنه اقتصاد آب بر لزوم ارتقاي سطح اطالعات و آگاهي مردم نسبت به مسئله آب تأكيد كرد و گف

محمد    سياسي به آب نداشته باشيم و از منظر اقتصاد به آن بنگريم، به طور حتم بخش قابل توجهي از مشكالت اين بخش برطرف مي شود.

نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور با بيان اين مطلب كه حضور بخش خصوصي در مسائل و موضوعات مهمي چون آب، بسيار مهم است، 

سياست دولت در چند سال اخير، استقبال از بخش خصوصي در پروژه هاي مديريت بهينه آب بوده است؛ دولت در اين زمينه مشوق هاي گفت: 

ميليارد تومان منعقد كرده و  790به ارزش يك هزار و  ROTو  BOTقرارداد به شيوه هاي مختلف از جمله  35الزم را تأمين كرده و تاكنون 

قانون بودجه  19وي ادامه داد: بر اساس تبصره    ميليارد تومان امضا شده است. 141قرارداد بيع متقابل به ارزش چهار هزار و  32عالوه بر اين، 

  هزار ميليارد تومان براي سرمايه گذاري بخش خصوصي معرفي شده و مشوق هاي الزم ديده شده است. 243پروژه آب و برق به ارزش  46نيز 

بخش ديگري از سخنان خود بر اهميت اتخاذ تصميمات منطقي و كارشناسي در زماني كه بايد تصميم گرفته شود، تأكيد و  اين مقام مسئول در 

تشريح كرد: مشكل اصلي ما در اين حوزه بي توجهي به مديريت طرف تقاضاست. بايد بياموزيم كه چگونه طرف تقاضا را مديريت كرده و چگونه 

وي ضرورت ارزيابي نقادانه عملكردها را نيز مورد توجه قرار داد و افزود: متأسفانه    ست گذشته خود جلوگيري كنيم.از اجراي مجدد اقدامات نادر

نهاونديان ادامه داد: ابتكارهايي    سال گذشته تعداد چاه هاي حفر شده براي برداشت و استفاده از منابع زيرزميني چندين برابر شده است. 50طي 

ن فعاليت هاي مرتبط با بهره وري آب ارائه شده كه نيازمند تأكيد و تشويق هر چه بيشتر است؛ در صورتي كه همه تصميم براي اقتصادي كرد

معاون اقتصادي رئيس جمهوري تأكيد كرد: بايد سرمايه    واحد با همبستگي ملي در مورد آب بگيريم، حتماً مشكل آب قابل حل خواهد بود.

ادي كنيم؛ اين فعاليت ها بايد توجيه اقتصادي داشته باشد. در آن صورت است كه مشاركت بخش خصوصي را هم گذاري در زمينه آب را اقتص

كنفرانس اقتصاد آب طي دو روز سه شنبه و    خواهيم داشت. امكان ندارد تنها با اتكا به منابع دولتي خيال كنيم مي توانيم مشكل آب را حل كنيم.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اجرا مي شود. معاون اقتصادي رئيس جمهور، رئيس اتاق ايران و آذرماه در  28و  27چهارشنبه 

    وزاري نيرو و جهاد كشاورزي از جمله سخنرانان مراسم افتتاحيه اين همايش بودند.
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های آب زیرزمینیشدن سفرهخالی
های مقابلهها و استراتژیعلت

 یهي بى ابزا  یآب   یکطايرس یبزا -در جُان یزیهمىبع آب ض یهبشرگتز -یزسمیىیآب س
ٍ  یهبا ا .دارد یاتیح یتغذا اَم یتامى ٌ  ض ذن یخ ا   ،َم  در  یزسمیى ی آب سَ ای  س رز

بزداض ت   .است رخ دادٌخطک ي َم مزطًب جُان یمٍو اطقَم در مى سطح گستزدٌ،
 یى ذ ب ٍ ک   یزسمیى ی ک ٍ آب س  مى اطیی در  ی اری آب یب زا  یزسمیىیآب س بیص اس اوذاسٌ

 یماقل   یی ز ي تغ آی ذ  ب ٍ ض مار م ی    َ ا  آبخ ًان  ض ذن یخ ا   یعلت اصل ،ضًدیم یذتجذ
ٌ  ض ذن یخ ا   ی ذ. وما یذمى اطق تط ذ   یمط ل  را در بزخ    ایه تًاوذ  می آب  َ ای  س رز

ٍ اس م بٍ ط ًر مسسًس ی   يتأثیز داضتٍ  یادر زاسدر باالآمذن ت یزسمیىی،س  بیس تم ق زن   یاو 
آض لارتز   یمُ م کط ايرس   مى اطق در  ريیٍ بزداضت بیاثزات  یي  .ضتاب گزفتٍ است

ک ٍ   خًاَ ذ ماو ذ   ی ذار در بلىذم ذت اا  یمىاطق تىُا در صًرت یهغذا در ا یذتً  .است
ک  ٍ  یادر وس  ًٌ اساس  ی یی  زتغ ب  ذیه مىر  ًر، .ض  ًد ی  تتثب یزسمیى  یآب س اسَ  ایتز
 ی است.ضزير کىیم می ي مطا عٍ تیزیمذ ی،گذاررا ارسش یزسمیىیآب س یَایستمس

کارآم ذ   ی اری ي آب یزسمیى ی آب س یمص ىًع  یٍتغذ ،آب اوتیالماوىذ  یفى یلزدَایري
 َ ای  یب ا اس تزات    ی ذ با ایه راَلارَ ا  .را متًاسن کىىذ یزسمیىیآب س بیالناوذ وتًاوستٍ

َز مىطی ٍ اوطب ا     یطیمسیستي س یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع یطکٍ با ضزا یتزجامع
  .ذوضً ی دارد تلم
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مقذمه-1

اؾذز ٍ   یطدذص  یتآؾٍ  یبسیهٌجغ ح یک ،اػشقبز ٍجَز زاضز کِ آة یيا یا گؿشطزُ غحؾ زض
 هكبّسُ هؿذشقین  اظ آًجب کِ .کٌس یه یفبا هحَضیًقف  ،یچیسُهؿئلِ د یيزض ا یطظهیٌیآة ظ
دیَؾذشِ   ّذن ٍ ثذِ   یذب دَ یزهبّکبهل  زضک ،اؾز یطدصًب اهکبى یبزیسب اًساظُ ظ یطظهیٌیآة ظ

هٌفذصّبی   زضآّؿذشِ   ؾذطػشی ثذب  آة ظیطظهیٌذی   .زقذَاض اؾذز   هشرههذبى  یثذطا  حشی ،آى
قذَز ٍ   جبثجذب هذی   ،قذَز  ًبهیسُ هی  آثرَاىیط کِ ًفَشدص قٌبذشیِ ظهیي یٍاحسّب هَجَز زض

هبًٌذس   یآة ؾغح یّب یکطُثب د یکیًعز یًَسد بًٍ غبلجآیس  آة ثِ قوبض هیثرف فؼبل چطذِ 
ِ آى زض هقب یٍ ظهبى هبًسگبض یطُشذ ،یبىجط یٍل ،ّب زاضز سبالة یبّب  یبچِزض ،ّب ضٍزذبًِ  یؿذ

   (.الف1قکل) زاضز یسفبٍر ثبضظ آة،طذِ چ یّب ثرف یگطثب ز

 یذذسآ یثذذِ قذذوبض هذذ یيزض کذذطُ ظهذذ یطیيآة قذذ ٌجوذذسًبه یذذطُشذ یيثعضگشذذط یطظهیٌذذیآة ظ
ٍ  یفیذذزک سٌذذعلٍ ًؿذذجز ثذذِ  اؾذذز یطسطدذذص زؾذذشطؼ یا زض ؾذذغح گؿذذشطزُ (.الذذف1قذذکل)

ض حشی ز آة ظیطظهیٌی. زاضز یکوشط یطیدص یتآؾ ،ؾغحیثب آة  یؿِزض هقب ،ّب یذكکؿبل
. زض یذس آ یثِ قذوبض هذ   قطةآة  سأهیي هٌجغ هْن جبًغبل ،فطاٍاى اؾز ؾغحیکِ آة  یقهٌبع

زضنذس   40ٍ حسٍز  سؼلق زاضز یبضیآثثِ آة  یزضنس اؾشفبزُ ههطف 90حسٍز  ؾغح جْبى
 یطظهیٌذی آة ظ ،جْذبى  ذكذک  یّذب  زض ثرذف  .قَز یه سأهیي یطظهیٌیاظ آة ظ یبضیآث ًیبظ
کذِ   آًجذب اظ  .ؾذز ا یکكبٍضظ یسسَل افعایف یب یجبًیدكش یسٌْب هٌجغ آة زض زؾشطؼ ثطابً بلجغ

ثطزاقذز آة   یفافذعا  ،ضا ثط ػْذسُ زاضز غصا  یجْبً یسزضنس سَل 40حسٍز  یآث یکكبٍضظ
غصا زض ؾغح جْبى  یيهأسافعایف زض اًقالة ؾجع ٍ  یطیًقف چكوگ یبضیآث یثطا یطظهیٌیظ

حجذن   یؼٌذی ، یطُکبّف شذ) ییطظهیٌآة ظّبی  ؾفطُقسى  یذبل ثِ ،ّوِ یيثب ا .زاقشِ اؾز
ثذب   .جْبى هٌجط قذسُ اؾذز   یّب ثرفاظ  یبضیزض ثؿ (ثطای ّویكِ ّب زض آثرَاى هَجَزآة 

ًوذَز ضا   یيٍ آقذکبضسط  یسسطیيقس ،یهحل ّبی یبؼزض هق یطظهیٌیآة ظ ثطزاقز یطثأس یٌکِا
قَُ بلثذ  یبهذسّبی گؿذشطزُ آى ٍ د  یغثِ ؾجت سَظ ضا یٌیظهیطآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یذبل ،زاضز

   .ی زاًؿزهكکل جْبً یکسَاى  یه، یبآة ٍ غصا ٍ ثبالآهسى سطاظ زض یزاهٌ یآى ثطا

 یذي ثذب ا  ،زاضز یّؿشٌس ٍ ثِ آثرَاى ثؿذشگ  یچیسُد یٌیظهیطآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یاثطار ذبل
 ،یطثأسذ  یيسط ینهؿشق .جب هشساٍل اؾز زض ّوِ سَاى ثطقوطز کِ ضا هی اظ هكکالر یّوِ قوبض

ُ   ذكک یبدوذبغ  یٌِّع یفثِ افعا. اُفز ؾغح اؾز ظهیٌیظیط ؾغح آة اُفز  ، ٍّذب  قذسى چذب
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ِ  ،ّب ثِ ضٍزذبًِ یطظهیٌیآة ظ یبىجطٍضٍز کبّف  ؛ثطزاضاى ثْطُسأثیط ثط  یيثٌبثطا ّذب ٍ   چكذو
ُ شذ کبّفٍ  یيظه ًبدصیط ثطگكز ٍ ًكؿز ؛ّب یؿشنثط اکَؾ ٍ سأثیطّب  سبالة ذؿذبضر   ٍ یذط
 یطظهیٌذی آة ظ یذبفشي  یذبى جط ، ؾذجت فذز ؾذغح آة  اُ .قذَز  هٌجط هذی ّب  ظیطؾبذز ثِثبلقَُ 

 آة قذَض  ضذٌِ یب ،یسَاًس ثِ قَضقسى زض اثط ًفَش آة قَض زض هٌبعق ؾبحل یکِ ه قَز هی
ُ   ذبلی ر،نَض یيثِ ّو هٌجط قَز.هجبٍض  یّب یِاظ ال  سسَاًذ  یهذ  یطظهیٌذی آة ظ قذسى ؾذفط

   .قَز ضا ؾجت یآلَزگ یگطگؿشطـ اًَاع ز

ِ  یطظهیٌی، ثذِ ذذَزی ذذَز   ظ آة یٍ آلَزگ کیفیز ، ٍ ثبیذس زض  ّؿذشٌس  یهْوذ  یّذب  زغسغذ
ًوذک زض   یذبفشي  سحذطک زض اثذط   ، آة ظیطظهیٌیًوًَِ یثطا ًَقشبضی هؿشقل ثساًْب دطزاذز.

اظ هذَاز   یًبق قَز. آلَزگی ی قَض هینٌؼش یزقَض ٍ فؼبل یّب ثب آة ، یبقسُ یبضیهٌبعق آث
ی زقَاض زض هٌبعق کكبٍضظ آى قٌبؾبییٍ  یجیسسض، ًس گؿشطزُسَا یّب ه کف ٍ آفز یهغص

ُ    سَاًذس  یه یطظهیٌیآة ظ ی،نٌؼش یب قْطی ثبقس. زض هٌبعق اظ هذَاز   یا ثذب هجوَػذِ گؿذشطز
اظ  یطظهیٌذی آة ظ یفیذز کهْذن  هكذکالر   یيّوچٌذ  .آلَزُ قَز یآث یطهحلَل ٍ غ یویبییق

 یزض ثؼضذ  سیذ ٍ فلَضا یکآضؾٌ یثبال هیعاىآًْب  یيسط ٍجَز زاضز کِ هكرم یؼیعجهٌكبی 
   .هٌبعق اؾز

ینیزمیرآبزهایسفرهشذنیخالیاومنطقهیگسترهجهان-2

اٍاذذط ثذِ    یذي آى سذب ا  اثؼذبز کذِ   ی اؾزهؿئلِ جْبً یک یطظهیٌیآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یذبل
 یذبؼ زض هق یطظهیٌذی آة ظ یذز ٍجذَز هكذکل کو  ، اٍاذذط  یذي زض ا .قٌبذشِ ًكسُ ثذَز  یذَث
یطظهیٌذی )سقطیجذبً   آة ظ یثطزاقز جْذبً  ثط ایي اؾبؼ کِ ،َال ثطزُ قسُ اؾزئؾ یطظ یجْبً
ِ زض هقب هیلیبضز هشذط هکؼذت زض ؾذبل(    500,1 ِ ثذب سغص  یؿذ هیلیذبضز هشذط    600,12آى )سقطیجذبً   یذ

اظ  یبضیّب زض ثؿ قسى آثرَاى یذبل ،ّوِ یيثب ا .کَچک اؾز الف(1هکؼت زض ؾبل؛ قکل
یطظهیٌذی  آة ظ یسطاظّذب  یغؾذط  فذز ذذَز ضا ثذب اُ   اؾز کِ ػوسسبً جْبى، یک ٍاقؼیز هٌبعق

حَضِ ثب ؾٌجف گذطاًف   یبؼٍ زض هق ّب چبُزض  یهحل یبؼزض هق ًكبى زازُ اؾز. اُفز سطاظ
ُ  GRACE یّذب  ثب اؾشفبزُ اظ هبَّاضُ  یفدذب  یثذطا  GRACE یّذب  زازُ قذَز.  گیذطی هذی   اًذساظ

دبیف  یِبد یّب زازُسْیِ  یٍل ،هٌبؾت ّؿشٌس یطظهیٌیآة ظ یطُزض شذ یبؼهق ثعضگ ییطارسغ
آثرذَاى  قذسى   یچذَى ذذبل   ،اؾذز  ضذطٍضی  یبضثؿ یطظهیٌیسطاظ آة ظ زضثبضُثبال  یکسفک ثب
 دسیس آیس. هَضؼی زض هقیبؼ ثؿیبضسَاًس  یه
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 :1تًضیح شکل

هشَؾظ جْبًی جطیبى ٍضٍزی ؾبالًِ، شذیطُ کل ٍ ظهبى هبًسگبضی آة ظیطظهیٌی، آة ؾغحی، آة هَجَز  ،الف
قذسُ زضثذبضُ هٌذبثغ جْذبًی آة ٍ سغصیذِ       ّبی اًجبم ّب هشٌبؾت ثب اضظیبثی زض ذبک ٍ آة زض اسوؿفط. هؿبحز زایطُ

جذَز زض ذذبک کذِ زض زؾذشطؼ گیبّذبى      ثٌسی آة ؾجع )آة هَ ّب ثط اؾبؼ زؾشِ آة ظیطظهیٌی اؾز. ضًگ زایطُ
  سیطُ )هٌبثغ آة ظیطظهیٌی سجسیسًبدصیط( اؾز. قطاض زاضز(، آة آثی )آة ؾغحی ٍ آة ظیطظهیٌی( ٍ آة آثیِِ

ُ   ثطآٍضزّبی حجن سجوؼذی ذذبلی  ، ب ِ ّذبی آة ظیطظهیٌذی زض هقیذبؼ جْذبًی، ٍ      قذسى ؾذفط ػذسم قغؼیذز    حبقذی
ُ   ّبی ؾبالًِ ذذبلی  ی ًطخؾبظ چیي قطهع، ثب یکذبضچِ ثطآٍضزّب. ذظ ًقغِ ثذِ   2000سذب   1960ّذب، اظ ؾذبل    قذسى ؾذفط

ِ  1960ّبی قجل اظ  قسى ثطای ؾبل زؾز آهسُ اؾز. ثطآٍضز حجن سجوؼی ذبلی ای جسیذس اؾذز    ، ثط اؾذبؼ هغبلؼذ
 کِ اثطار کبّف سرلیِ ضا اػوبل کطزُ اؾز )ذظ قطهع(.

 ،یجْذبً  یذبؼ زض هق یٌیظهیطآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یذبل اثؼبز یس،جس هغبلؼبر قوبضی اظزض 
ثذطآٍضز قذسُ    یبزض ثبالآهسى ؾغح آة زض آة یا قبضُ یطُؾْن کبّف شذ یثِ هٌظَض ثطضؾ

 یکذسیگط ثذب   یسفذبٍر اؾبؾذ   ،آٍضزهشفذبٍر ثذط   یّب ضٍـ ؾجتهغبلؼبر ثِ  یيا یجًشب .اؾز
ُ  قذسى  یذذبل  یسجوؼذ  یعاىه زضثبضُثطآٍضزّب  سطیي یيئدب. زاضًس زض  یطظهیٌذی آة ظّذبی   ؾذفط
ُ  سطاظ آة ٍ ّبی زُزا اؾشفبزُ اظ ٍ ضٍـ یيسط ینثب هؿشق ،ؼ جْبًیهقیب زض ، GRACE هذبَّاض
ُ   .ثِ زؾز آهسُ اؾز یطظهیٌیآة ظ یبىجط یّب ثب هسل یتسطک  جذبهغ  یّذب  اظ آًجذب کذِ زاز
ُ قذسى   یثطآٍضز ذبل ،هَجَز اؾز ّب آثرَاى اظهؼسٍزی  یثطا زض  یطظهیٌذی آة ظّذبی   ؾذفط

 یيئدذب  یلذی هوکذي اؾذز ذ   یجؾذز ٍ ًشذب  ا 1یذبثی  ثطٍى یبظهٌسً ،یکطزضٍ یيثب ا هقیبؼ جْبًی
ُ  قسى یذبل یعاىه زضثبضُثبالسط  یثطآٍضزّب .ثبقس ثذِ  ة( 1)قذکل  یٌذی ظهیطآة ظ ّذبی  ؾذفط

ٍ  ،(یذسضٍلَغیکی ّ یهسل جْبً یک ثط دبیِ) یطظهیٌیآة ظ یؼیعج یِسغص یبىػٌَاى سفبٍر ه
 قذسى  یهوکي اؾذز ذذبل   ضٍـ یيا .هحبؾجِ قسُ اؾز (یهل یآهبضّب ثط دبیِ)ثطزاقز آة 

ٍ  یذذبضیاظ آث یًبقذذ یذذِچذذَى سغص ،یذذسضا زؾذذز ثذذبال ثذذطآٍضز ًوب یٌذذیظهیطآة ظ ّذذبی ؾذذفطُ
ثذِ ثطزاقذز ضا ثذِ     یطظهیٌذی آة ظ یّذب  یؿذشن ؾ یٌبهیکدبؾد ز یعٍ ً یآة ؾغح یّب یکطُد

 یثذِ ثطآٍضزّذب   ،یطیؾذَگ  یذي ا سهذحیح  .ًگذبُ کٌیذس(   1کبزض سَضیح )ثِ آٍضز یحؿبة ًو
ُ  قسى یذبلاظ هیعاى ز ثطآٍض یيثبالسط .قَز یقسى هٌجط ه یذبلهیعاى ط س یيئدب آة  ّذبی  ؾذفط
ِ  یسضٍلَغیکیّ ْبًیهسل ج یکاظ  ثب اؾشفبزُ (ة1قکل) یطظهیٌیظ  ثِ زؾز آهسُ اؾز کذ
 .هرعى ًبهحسٍز ثط اؾبؼ سقبضب ثطزاقز قذَز  یکاظ  سسَاً یه یطظهیٌیآة ظ سکٌ یه وفط

                                                                 
1- Extrapolation 
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 ،کٌذس  یثبال ثذطآٍضز هذ   زؾزقسى ضا  لیذبهیعاى  یا هالحظِ ضٍـ احشوبالً ثِ قکل قبثل یيا
 هیذعاى  یذز کِ ػسم قغؼ زّس هی ًكبى ة1قکل .یؿشٌسًبهحسٍز ً یّب ّب هرعى چَى آثرَاى

ُ  یقسى جْبً یذبل ِ  یذي ثذب ا  .قبثذل هالحظذِ اؾذز    یطظهیٌذی آة ظ ّذبی  ؾذفط هغبلؼذبر   ،ّوذ
ِ ه اظ هحؿَؾذی ثِ عذَض   قسى یذبلّبی  ًطخهرشلف سَافق زاضًس کِ  قذشبة   یؿذشن قذطى ث  یبًذ

 .اّویذز زاًؿذز   ثذی  یذب زض ًذطخ ثبالآهذسى ؾذغح آة زض    آى ضا ؾْن سَاى ًویگطفشِ اؾز ٍ 
   .یطزثگ ثیكشطی قشبة یٌسُزض آ یٌیظهیطآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یًطخ ذبلقَز  یه یٌیث یفد

ُ  قذسى  یذبل یجْبً هجوَع یٌکِثب ا  قذسى  یذذبل  ،اؾذز  ثباّویذز  یٌذی ظهیطآة ظ ّذبی  ؾذفط
ِ ٍ  یهَضذؼ  یّذب  یؿشنؾ عق،هٌب . زض ایياؾز ضٍی زازُ یٌیزض هٌبعق هؼ ّب آثرَاى  یا هٌغقذ
ُ   یفثذ  ،آثرَاى  یذبیی جغطاف یذغ ٍ سَظ یالذف ثعضگذ   2قذکل  .قذًَس  یهذ  یثذطزاض  اظ حذس ثْذط

 ییّذب  هٌبعق ػجبضسٌس اظ ثرف سطیي هْن .زّس یضا ًكبى ه یٌیطظهیآة ظ ّبی ؾفطُقسى  یذبل
ٍ  یػطثؿذشبى ؾذذؼَز  ،یذطاى ا ،یذذکهکع ،هشحذسُ  ریذبال غذطة ا  ،یيقذوبل قذطچ چذذ   ،اظ ٌّذس 
ًَ  یزٍضذؼ  اذشهبضزض ازاهِ ثِ  .یقباظ قوبل آفط ییّب ثرف  یّذب  یظقذسى ٍ هحذ   یذذبل  یکٌذ

 یحهشحذسُ سَضذ   ایذبالر ٍ غذطة   یيچ یقوبل قطق ،ّب زض قوبل ٌّس آثرَاى یسضٍلَغیکیّ
آة  گذصاضی  یبؾذز ٍ ؾ یطیزهذس گًَذبگَى   یطسذساث  اظ ّذبیی  ًوًَِ قَز. دؽ اظ آى، زازُ هی

   .زضثبضُ آًْب ضا هطٍض ذَاّین کطز یطظهیٌیظ

قذوبل   زضثطگیطًسُ ،زض جلگِ ؾٌس ٍ گٌگ آثرَاى قسى یًطخ ذبل زض حبل حبضط، ثبالسطیي
 ّذبی  زُزا (.الذف 2قذکل ) یذس آ یه یساظ دبکؿشبى ٍ ًذبل دس ییّب ثرف یعٌّس ٍ ثٌگالزـ ٍ ً

کل  یعٌّس ٍ ً یزض قوبل غطثضا  یٌیظهیطآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یگؿشطُ ذبل، GRACE یسجس
ٍ  حَضِ ِ  .ٌذگ ثطجؿذشِ کذطزُ اؾذز    گؾذٌس   ّذبی  یؿذشن ؾ یعحبنذلر  ٍ یضؾذَث  ّذبی  جلگذ

ٍ حذسٍز   زّس یهطثغ ضا دَقف ه یلَهشطحسٍز ّفشهس ّعاض ک ،ٍ گٌگ یٌسٍؼا ای ضٍزذبًِ
ٍ  زاضز سذطاکن ثذبالیی   ،ي هٌغقِیزض ا یکكبٍضظ .ضا زض ذَز جبی زازُ اؾزًفط  یلیبضزه یک
ِ  یيثب ا .ؾبثقِ زاضزقطى  یک یثب آة ؾغح ضییبآث  ْیذعار فطاّوذی سج ، 1970اظ ؾذبل   ،ّوذ

 یذي زض ا یذبضی آث زض ًشیجذِ،  .ضا هشحَل کطز یآث یکكبٍضظ ،یکیالکشط یّب حفط چبُ ٍ دوخ
چذبُ کذِ    یلیَىه ّب زُ ثب ثطزاضی ثْطُ ثِ ًظبم ،هشوطکع یطیزثب هس ؾغحیآة  یغهٌغقِ اظ سَظ

اظ زٍ  یفثذ  کكذَض ٌّذس،   اکٌذَى  .کذطزُ اؾذز   ییطهقطضار ّؿشٌس سغ اظفبضؽ  یبزیظ ظُسب اًسا
  .کٌس هی آة ظیطظهیٌی ضا دوذبغ یيچ یبهشحسُ  یبالرثطاثط ا
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َای آب سیزسمیىی در مقیاس جُاوی ي پتاوسیل تغییزات در تغذیٍ آب سیزسمیىی در وًاحی کٍ  شذن سفزٌ خالی -0شکل

قذسى آة   جسیذس زضثذبضُ سَظیذغ جْذبًی ذذبلی      ّذبی ثطآٍضز ی اظکذ ی، الوف  شذن آب سیزسمیىی يجوًد دارد.  خالی
ثِ ٍیػُ زض ایبالر هشحذسُ، هکعیذک،   قسى آة ظیطظهیٌی،  زازى هیعاى ذبلی ثؼسی ثطای ًكبى ثِ قکل ؾِ ،ظیطظهیٌی

ّب ثط اؾبؼ هفَْم آة آثی )آة ؾذغحی ٍ آة   ػطثؿشبى ؾؼَزی، دبکؿشبى، ٌّس ٍ چیي ثبظسطؾین قسُ اؾز. ضًگ
سغییط ثبلقَُ ، بهطاجؼِ کٌیس( اؾز.  2جسیسدصیط( ٍ آة آثیِ سیطُ )آة ظیطظهیٌی سجسیسًبدصیط؛ ثِ کبزضظیطظهیٌی س

ثذذطای چْذذبض ؾذذٌبضیَی سغییذذط اقلذذین  1961-1990زض هقبیؿذذِ ثذذب  2041-2070زض سغصیذذِ آة ظیطظهیٌذذی ثذذطای زٍضُ 
ِ    A2ؾبظی قسُ اؾز. زض ایٌجب، سغییط احشوبلی زض سغصیِ ثط دبیِ ؾٌبضیَی  قجیِ ( ًكذبى  IPCCای ) اًشكذبض گذبظ گلربًذ

  زازُ قسُ اؾز.

ّبی ثذعضگ جلگذِ قذوبل چذیي، ًقذف هحذَضی زض سَلیذس غذصای ایذي کكذَض ایفذب             آثرَاى
ایذي کكذَض زض ایذي هٌغقذِ سَلیذس        شضرؾذَم   کٌس، چطا کِ ثیف اظ ًیوی اظ گٌسم ٍ یک هی
هیلیَى ًفذط زض آى   200کیلَهشط هطثغ اؾز ٍ ثیف اظ  000,320هؿبحز ایي جلگِ،  قَز. هی

ِ  ظًسگی هی ّذبی گصقذشِ ثذِ عذَض هحؿَؾذی       کٌٌس. سَلیس کكبٍضظی زض ایي هٌغقِ، زض زّذ
ضٍظافعٍى آة ظیطظهیٌی زاقذشِ اؾذز. ثذب ایذي     ثطزاضی  ضقس کطزُ ٍ ٍاثؿشگی ظیبزی ثِ ثْطُ

ضؾس دبیذساضی سَلیذس ثذب سْسیذس جذسی اُفذز سذطاظ آة ظیطظهیٌذی زض ؾذغح           ّوِ، ثِ ًظط هی
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ثیف اظ یک هشط زض  ،زض هقیبؼ هَضؼی ؾغح آة ظیطظهیٌی اُفز ًطخ .ٍثطٍ اؾزگؿشطزُ ض
ثذیالى آة   سذَاظى افعایف قسیس سجریطسؼطچ ًبقی اظ ًظبم ظضاػی دطسذطاکن،  ؾبل ثَزُ اؾز. 

ثطآٍضزّذبی سغصیذِ ثذط دبیذِ ؾذي آة ظیطظهیٌذی، آى ضا سأئیذس        ؛ اؾز ضا ثط ّن ظزُظیطظهیٌی 
   (.  1کطزُ اؾز )کبزض

ُ اظ  یفث ّبیی کِ َاىرهكَْض آثزٍ ًوًَِ  ُ  اًذساظ ُ   یثذطزاض  ثْذط   رذَاى آث ػجبضسٌذس اظ  اًذس  قذس
ُ  یذبالر زض ا یفطًیذب کبل یزضُ هطکذع آثرَاى ٍ ( High Plains) ّبیذلیٌع   یؿذشن ؾ زٍ یذي ا .هشحذس
ثب اؾذشفبزُ   ،ؾفطُ آة ظیطظهیٌی قسى یذبل یاًس ٍ ثطآٍضزّب ًؿجشبً ذَة هغبلؼِ قسُ آثرَاى
زض  .قذسُ اؾذز   ماًجذب  GRACEهذبَّاضُ   یّب زازُ یعٍ ً ُآة زض ّعاضاى چب ظسطا ّبی اظ زازُ

ِ  یثذطا  .اؾذز  ضخ زازُ یهَضذؼ  آثرَاى زض هقیذبؼ  قسى یذبل ،یؿشنّط زٍ ؾ حذسٍز   ،ًوًَذ
زض  .آهذسُ اؾذز   یسزضنس هؿبحز آى دس 4زض ّبیذلیٌع،  قسى آثرَاى یذبلهیعاى ؾَم  یک

زض  .اؾذز  کذن  ،یطُفز شذاُ هیعاى اؾز ٍ یبزظ بًًؿجش یؼیعج یِسغص ایي آثرَاى، یثرف قوبل
ِ سغص یّب ًطخ، یٍ جٌَث یهطکع یّب زض ثرف ،هقبثل ُ شذ ،یذبضی اؾذز ٍ آث  یيئدذب  یذ آة  یذط

، 14ثذِ ضٍـ کذطثي   یذبثی  ثذط اؾذبؼ ؾذي    ایي شذیطُ،اظ  یثرك .زّس یضا کبّف ه یطظهیٌیظ
کذن اؾذز    بضیثبضـ ثؿ ،یزض زضُ هطکع(. 1کبزض) قسُ اؾز یِسغص یفؾبل د 13000 حسٍز

 قذَز.  هذی  آٍضزُهٌغقِ  یيثِ ا یآة ؾغح یبؼهق ثعضگ اًشقبلّب ٍ  ضٍزذبًِ یلٍِ آة ثِ ٍؾ
 قذسى  یذذبل  یٍلذ ، هٌجط قسُ اؾز رَاىآث یطُاظ شذ یثرك یبثیثِ ثبظ اًشقبل آة یّب دطٍغُ

   .ٌَّظ ازاهِ زاضز ًبهٌظن یّب یزض عَل ذكکؿبل یػُثِ ٍ ،آثرَاى

ٍ  هذَضز ًظذط  اؾز ٍ ثِ آثرذَاى   یچیسُد ،یٌیظهیطآة ظ بیّ ؾفطُ قسى یذبل سَضیح دسیسُ
 یذذک، ًوًَذذِ یثذذطا .زاضز یثؿذذشگ کٌٌذذسُ اضظیذذبثی یكذذیٌِآهذذَظـ ٍ د ،یذذسگبُثذذِ ز یذذعً
 یذي ا ّذبی  یٍ ذطٍجذ  ّذب  ٍضٍزی یذبى ه سذَاظى ػسم  یجًِش قسى ؾفطُ ضا ذبلی یسضٍلَغیؿزّ
ِ ضػلذز   ،یهشرهذم اجشوذبػ   یذک  کِ یزض حبل ،زاًس هی یؿشنؾ  ،ّذب  یبؾذز ا ؾآى ض ای یكذ

 یذذسگبًُرؿذذز ز هذذب .سزاًذذ یهذذ یکكذذبٍضظ یذذب یاضاضذذ ،آة هذذسیطیز، ًظذذبضر ٍ هقذذطضار
 ینکٌذ  یه یبىث اذشهبضثِ  یطظهیٌیآة ظ یطیزٍ هس ؾفطُ قسى لیضا زضثبضُ ذب یسضٍلَغیکیّ

 .دطزاظین ثِ آى هی ییبؾشٍ ؾ یاقشهبز یاجشوبػسط  گؿشطزُ یسگبٍُ ؾذؽ اظ ز
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 یىییزسمس آب هي س بیالن -1کادر

ُ شذ ییذط سغ(. 3قکل)قَز  یه یللفِ سكکؤه یياظ چٌس یطظهیٌیآة ظ یالىث  یطظهیٌذی ظ آة یؿذشن زض ؾ یذط
ِ سغص) یٍضٍز یّذب  یذبى جط ثذب هجوذَع   ثطاثط اؾز  هجوذَع  یهٌْذب ، (GW ،یجذبًج  یٍضٍز یذبى جط، R ،یذ

ِ سرل) یذطٍجذ  یّذب  یذبى جط ُ  یفدذ  (.E ،ٍ ثطزاقذز ، ET ،سؼذذطچیطسجر، D ،یذ ى، اظ آثرذذَا یثذطزاض  اظ ثْذط
 یثب ظهبى هبًذسگبض  ،ّیسضٍلَغیکی ًَؾبًبر چَى ،کطز فطو ضا( ثبثز یطُشذ یؼٌی) یبدب قطایظ سَاى هی

ُ زض اثشسا شذ ،چبُاظ  یطظهیٌیثطزاقز آة ظ (.الف 1قکل) قَز یه سؼسیل ّب آة زض آثرَاى یعَالً  یذط
ضا  یطظهیٌذی آة ظ فشيیب یبىجطکِ فكبض ٍ اضسفبع  یتسطک -سضٍلیکییّ ثبض فزاُ ؾجتزّس ٍ  یضا کبّف ه

 یفثذِ افذعا   سسَاً هی یطظهیٌیؾغح آة ظ سغییط .یبثس یفطاسط اظ چبُ گؿشطـ ه کِقَز  هی -قَز یؾجت ه
 چٌذیي ّو .ًبهٌذس  یهذ  captureضا  ایذي سغییذط   یکل یطثأس .سؼطچ هٌجط قَزیطسجر ٍ یِکبّف سرل یعٍ ً یِسغص
قذسُ   اگذط آة ثطزاقذز   .هٌجذط قذَز   یعّبآثر یبهجبٍض  یّب اظ آثرَاى یجبًج یبىجط یفثِ افعا سسَاً یه

ِ  یذبضی هذبظاز آث  یثطگكذش  شوذبلی اح یذبى ٍ جط یبثذس  هذی  یفسؼذطچ افذعا  یطسجر ،اؾشفبزُ قَز یبضیآث یثطا  ثذ
ُ قذسى   یذذبل  ثطآٍضزّبیاظ  یچیکّ کِ سَجِ زاقز یسثب .قَز یاضبفِ ه سغصیِ هجوَع آة  ّذبی  ؾذفط

ِ ، یطظهیٌذی آة ظ یالىثذ  یّب لفِؤسوبم ه، یطظهیٌیظ ُ ٍ ثذ ضا ثذِ حؿذبة    یجذبًج  یطظهیٌذی آة ظ یذبى جط یذػ
 .اًس یبٍضزًُ

 هشَاظى (capture) کبّف سرلیِ ثب ثطزاقز ،زض آى کِ یطزگ یقکل ه یسیجس یحبلز سؼبزل یز،زض ًْب
 یذس، حبلذز جس  یيزض ا یسضٍلَغیکیّ یؿشنزض ؾ ییطارسغ .قَز یًو یذبل یگطز یطُشذ یيٍ ثٌبثطا قَز هی
 یاجشوذبػ  یغی،هح یؿزهوکي اؾز اثطار قبثل سَجِ ٍ ًبهغلَة ظ ،اؾز یساضبد یعیکیاظ ًظط ف یٌکِثب ا

ثذِ سؼذبزل    یسىضؾذ  یثطا یؿشنؾ یيا یسضٍلیکیّ یثٌس قکل یثطا یبظظهبى هَضز ً .زاقشِ ثبقس یٍ اقشهبز
اظ چٌس ؾبػز ، ظهبى یيا قَز. یهكرم ه یسضٍلیکیثب ظهبى دبؾد ّ ،اظ ثطزاقز یًبق یدؽ اظ آقفشگ
اگذط   هشغیذط اؾذز.    آى یذسضٍلیکی ّ یبرآثرَاى ٍ ذهَن یؿشنثؿشِ ثِ اًساظُ ؾ ،اضاى ؾبلسب نسّب ٍ ّع

ًشَاًذس ثطزاقذز    کبّف سرلیِ ،یززض ًْب اگط یؼٌی ثبقس،ثعضگ  یبضثؿ ،آثرَاى یؿشنسٌف ٍاضزقسُ ثِ ؾ
  ذَاّس زاقز. یػوط هحسٍز یؿشنؾ یيًبهوکي اؾز ٍ ا یسسؼبزل جس ،ضا ججطاى کٌس

ظهذبى   ،کٌذس  یّذب ثذِ ثطزاقذز کوذک هذ      دبؾذد آثرذَاى   یؾذبظ  یثِ کوّ ،ّیسضٍلیکید ظهبى دبؾ یٌکِثب ا
ُ    یٌذسُ آال اًشقبلٍ  یِسغص یّبکطزى ًطخ یکو یثطا یطظهیٌیظ ةآ ؾي یب یهبًسگبض  یذسسط ّذب هف  ّذب ثذِ چذب

ِ اظ ًبح یطظهیٌذی آة ظ یبفشي یبىهشَؾظ ظهبى جط آثرَاى، یک یظهبى هبًسگبض .اؾز ِ سغص یذ ِ سذب ًبح  یذ  یذ
 یذط ثذِ ظ  سذب ضؾذیسى   اظ ظهذبى ًفذَش آة  هسر ظهبًی اؾز کِ  یطظهیٌی،آة ظ ؾي قَز. یه ؼطیفیِ سسرل

 .کكس یعَل ه یيؾغح ظه

 ازاهِ هغلت زض نفحِ ثؼس
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ّذبی   ّذبی ٍضٍزی ثذِ ضًذگ آثذی، ٍ جطیذبى      جطیذبى  َای آب سیزسمیىی. َای يريدی ي خزيجی در سیستم جزیان -3شکل

ّب هشٌبؾذت ثذب هقذبزیط هؼوذَل اؾذز. ؾذغح ایؿذشبثی زض ایذي آثرذَاى           س. اًساظُ دیکبىاً ذطٍجی ثِ ضًگ قطهع ًوبیف زازُ قسُ
. زض قطایظ عجیؼی ٍ زاضز اضسجبطّب  ّبی آة ؾغحی ٍ اکَؾیؿشن دیکطُ ثی اؾز ٍ آة ظیطظهیٌی هؿشقیوبً ثبًبهحهَض ثِ ضًگ آ

   ُ گیبّذبى ٍاثؿذشِ ثذِ آة    زض ( ETO)سؼذطچ  زض اثذط سجریط ( RO)ثذطزاضی آة ظیطظهیٌذی، سغصیذِ عجیؼذی      حبلز دبیذب، دذیف اظ ثْذط
سَاًس سغصیِ ضا افعایف  هی( E)قَز. ثطزاقز آة  زاض( هشَاظى هی چیي ّبی ًقغِ )دیکبى (DO)ٍ سرلیِ آة ظیطظهیٌی  ،ظیطظهیٌی

. اؾذذشفبزُ اظ آة (∆DO)، ٍ ًیذع کذبّف سرلیذِ آة ظیطظهیٌذی قذَز      (GW)یذبفشي آة ظیطظهیٌذی    ٍ ؾذجت جطیذبى   (∆RO)زّذس  
زّذس. سغییذطار زض    ضا افذعایف هذی  ( ∆Rآثیذبضی )ٍ سغصیِ ًبقی اظ آة ثطگكشی آثیبضی ( ∆ET)ثطای آثیبضی، سجریطسؼطچ  دوذبغقسُ

 شذیطُ آة ظیطظهیي ثب اُفز ؾغح ایؿشبثی ًكبى زازُ قسُ اؾز.

ُ شذ یقذًَسگ سجسیسثذطآٍضز ًذطخ    یثذطا  سذَاى  هذی ضا  یظهبى هبًسگبض  یافذق ظهذبً   سؼیذیي آثرذَاى ٍ   یذط
اؾز کِ  یذهقب یطظهیٌیآة ظؾي  .کطزّب اؾشفبزُ  آثرَاى یثطا یساضیثلٌسهسر دب ّبی گصاضی ّسف
 )اؾذشفبزُ اظ  یذبثی هشٌذَع ضز  یّب ثب ضٍـ هؿشقیوبً ًسسَا  هی چَى ،قَز اؾشفبزُ هییسضٍغئَلَغی زض ّ غبلجبً

 یلیذَى ه اظ چٌس ضٍظ سب چٌذس  یٌیطظهیآة ظ ؾي، ّب ضٍـ ایيثب اؾشفبزُ  .قَز یطیگ اًساظُ ػٌبنط ضزیبة(
ثذعضگ   یّذب  آثرذَاى  سذط  غضف یّذب  زض ثرذف  کِ غبلجبً یویقس یطظهیٌیآة ظ .ؾبل ثِ زؾز آهسُ اؾز

زض ًظذط گطفشذِ قذًَس     یطًبدذص یسسجس اهطٍظی، یظزض قطا یسثب یطشذب یيکِ ا زّس یًكبى ه ،قَز یه یبفز
 یبفذز  ػوق کن ّبی آثرَاىزِّ زض سب چٌسچٌسؾبل  یفزض ع غبلجبً ،سط جَاى ّبی ي(. ؾ2سیطُ، کبزض یآث)
َ یذک  اظ  .زاضًس یزاّو یّب زض ثطاثط آلَزگ چبُ یطیدص یتآؾ یٍ زض ثطضؾ قًَس یه ِ  یذبى جط ،ؾذ  آّؿذش

َ  کٌس یهحبفظز ه یيزض ؾغح ظهٍاقغ  یضا اظ هٌبثغ آلَزگ ّب چبُ ،یطظهیٌیآة ظ  یطثأسذ  ،یگذط ز یٍ اظ ؾذ
 .اًساظز یه یطذأضا ثِ س یطظهیٌیآة ظ یزفیثْجَز ک یقسُ ثطا اقساهبر اًجبم
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یرزمینیآبزیالنتوازندرتیترقرار-3

ِ  یاظ ٍضٍز ،آة اظ آثرذَاى  یکِ ذطٍجذ  آیس یه یسدس بًیظه آثرَاى قسى یذبل آى  آة ثذ
 یذبر ثذب جعئ  یطظهیٌذی آة ظ یالىث یثطضؾٍلی  ،زضؾز اؾز ،گعاضُ ؾبزُ یيا .قَز یه یكشطث
 ّذبی  یٍ ذطٍجذ  ّب ٍضٍزی ،یکیٌبهثِ قکل ز یطظهیٌیثطزاقز آة ظ سَجِ ثِ ایٌکٍِ  یكشطث

ُ  ضذَاثظ (. 1کذبزض ) زاضز یذز اّو زّس یه ییطآثرَاى ضا سغ زض  یطظهیٌذی آة ظ اظ ثذطزاضی  ثْذط
ًطخ هؼبزل  ،یطظهیٌیآة ظ حَضِهغوئي  یثَز کِ آثسّ ثط ایي دبیِثِ اقشجبُ ّبی اٍلیِ،  ؾبل
ُ   یذي ا .ؾذز ا یطظهیٌذی آة ظ یؼیعج یِسغص ُ ًبضا  یذز ٍاقؼ یذي ا ،آة یالىثذ  اػشقذبز زضثذبض  زیذس
 قَز هٌجط  یِب کبّف سرلی /ٍ یِسغص یفثِ افعا سَاًس هی یطظهیٌیکِ ثطزاقز آة ظ گیطز یه
ُ  ّذبی  آثرذَاى  ّذبی  یؿذشن ثطزاقز اظ ؾ ،ًوًَِ یثطا(. 1کبزض) هشحذسُ ثذِ    یذبالر زض ا دطآثذس
ِ سغص :آة هٌجذط قذسُ اؾذز    یالىث یّب لفِؤزض سوبم ه ییطارسغ ِ سرل ،یذ ُ ٍ شذ یذ ثذِ ثیذبًی    .یذط

 سىقذ  ثِ ذكذک  ّبیذلیٌع، آثرَاىهبًٌس  یهغوئي زض هٌبعق یهفَْم آثسّ یطیثِ کبضگزیگط، 
   .هٌجط قسُ اؾز یکیاکَلَغ یفیزک سٌعلًْطّب ٍ 

 آًْب کِ ٍاکٌف فْن کطز یا یچیسُد یّب یؿشنؾ یسثب ضا یطظهیٌیآة ظ یّب یؿشنؾ ،ضٍ یياظ ا
ّ    .زیٌبهیذک اؾذز   ،اظ ثطزاقز یًبق یثِ آقفشگ ّذب   رذَاى آث یکضٍلسیذ چذَى ظهذبى دبؾذد 

ثذِ   ،ثبثز یطُثب شذ سیسج یحبلز سؼبزلهوکي اؾز  (،یسهطاجؼِ کٌ 1ثِ کبزض) ؾزا یعَالً
 یظًَؾذبًبر قذطا   ثیكذشط، زض اثذط   ّذبی  دیچیذسگی  .حبنل ًكَز ثكط یظهبً یبؼزض هق یآؾبً
 یثطضؾذ ثٌذبثطایي، زض   .یذس آ یثذِ ٍجذَز هذ    یاضاض یٍ کبضثط ینزض اقل ییطارسغ ؾجتثِ  یهطظ

 ٌْذب س سذَاى  ًوذی  ٍ ضا ثذِ حؿذبة آٍضز   یؿذشن ؾ یيا یٌبهیکز سحَل ثبیسّب  آة آثرَاى یالىث
ثحث زضثذبضُ   ،یيثب ٍجَز ا .هٌظَض کطزثطزاقز ضا  قسُ یعیض ثطًبهِ ٍ یؼیعج یِسغص ّبی ًطخ
هٌغقذی اؾذز. ایذي زٍ     ،ٍ ثطزاقز یِثط حؿت سغص یطیزهس یّب یٌٍِ گعرَاى قسى آث یذبل

 .آیٌذذس ثذذِ قذذوبض هذذی یطظهیٌذذیآة ظ یالىثذذ قبثذذل هذذسیطیز یِّذذب لفذذِؤه یيسذذط هْذذن دذذبضاهشط،
 بىعطف سقبضذب کذِ ّسفكذ    یّب یاؾشطاسػ زٍ زؾشِ ثِ سَاى هیضا  آة یطیزهس یّب یاؾشطاسػ

ثذِ عذَض    کَقذٌس  یهکِ عطف ػطضِ  یّب یٍ اؾشطاسػ ،اؾز یطظهیٌیکبّف ثطزاقز آة ظ
 .ثٌذسی کذطز   زٌّذس سقؿذین   ضا افذعایف  یطظهیٌیآة ظ یٍِ ثِ عَض ذبل سغص، آة یيهأسکلی 

ُ  ثٍ ؾذذؽ ثذِ ثحذ    کٌذین  یه ثطضؾی ضاعطف سقبضب  ّبی یًرؿز ثطزاقز ٍ اؾشطاسػ  زضثذبض
  .گصاضًس یه یطسأث عطف ػطضِ یاحشوبل ّبی یاؾشطاسػ ٍ یِکِ ثط سغص دطزاظین یه ػَاهلی
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ى ًكب لفا 4ٍ قکل ،گصاضز یه یطثأّب س آة آثرَاى یالىثط ث یوبًهؿشق یطظهیٌیثطزاقز آة ظ
ِ اظ  یبضیزض ثؿ .ثبقسرَاى قسى آث یزض ذبل یزّس کِ هوکي اؾز ػبهل انل یه  یّذب  حَضذ

ِ   زضنذس  ؾفطُ، قسى یذبلهیعاى  ،یطظهیٌیهْن آة ظ اظ ثطزاقذز کذل آة    یا قبثذل هالحظذ
 یسیقذس  یٍاثؿشگ یطظهیٌیثطزاقز آة ظ (.یهل  یبًگیيزضنس اظ ه 87سب  7) اؾز یطظهیٌیظ

 یآة زض ؾغح جْذبً  یاؾشفبزُ ههطف یكشطچَى ث ،زاضز آثیبضی ییّب ٍ کبضا ضٍـ ،ثِ الگَّب
ثط أهشذ  یذز زض ًْب یطظهیٌیآة ظ یثطا یفضٍ ثِ افعا یسقبضبثٌبثطایي،  .ؾزا یبضیثِ هٌظَض آث

 یذن ضغ ییذط ٍ سغ یذز اظ ضقذس جوؼ  یغصا اؾز کِ ثِ ًَثذِ ذذَز ًبقذ    یفضٍ ثِ افعا یسقبضب اظ
 افعایف سؼذساز هحطک هْن  ،یزجوؼافعایف فكبض  ضؾس هی ًظطثِ  ،ًوًَِ یثطا .اؾز ییغصا
 .ثبقس یبّب زض جٌَة آؾ چبُ

 یّذب  ضاُ ٍ ضؾذن  یثطضؾ ،زاضز یًَسد یآث یثب کكبٍضظّب  رَاىآث ىقس یذبل یٌکِثب سَجِ ثِ ا
 یکذبّف سقبضذب   یثذطا  یثِ ػٌذَاى ضاّذ   غبلجبً یبضیآث ییکبضااضسقبی  .یبثس هی یزاّو یبضیآث

 ػوذق  کذن  یّب آثرَاى کِ یکكبٍضظ یزض ًَاح یٍل .قَز یه سَنیِثطزاقز  یيآة ٍ ثٌبثطا
ٍ سؼذطچ   یذط سحز کٌشطل ًطخ سجر یبزیظ ظُسب اًسا یطظهیٌیآة ظ ؾفطُ قسى یذبل ،قطاض زاضز
ثذِ   .گذطزز  یهذ  ثِ آثرَاى ثذبظ  ظیطظهیٌی آة ثطزاقز فِاضب چَى ،ًطخ ثطزاقز فقظ اؾز سب

 ،اسفذبچ افشذبز   70زِّ  یبًِس اظ هثؼ یيکِ زض جلگِ قوبل چ یبضیکبّف ثطزاقز آث ،یلزل یيا
ثِ ظاضػذبى اجذبظُ    کبضآهس یضیبآثّبیذلیٌع،  زض .ضا کبّف ًساز یطظهیٌیفز ؾغح آة ظًطخ اُ

ِ ثذِ ّع  ،سؼطچ ثذبالسط  سجریط ثِ کبض. ایي کٌٌس یبضیآثی ضا یكشطث یزازُ اؾز اضاض کذبّف   یٌذ
ثیكذشط  آثرذَاى ضا   ،ثذطذالف اًشظذبض  ٍ  یذت سطس یيٍ ثذس  قَز یهٌجط ه یبضیآث یثطگكش یبىجط

زض  .هٌجذط قذَز   ًیذع  س ثذِ قَضقذسى ذذبک   سَاًذ  یهذ  یذبضی آث ییکبضا یفافعا .کٌس هی ذبلی
آة  ّذبی  یٍضٍز ثیكشط اظ هیذعاى ضا سب  یبُسؼطچ گیطسجر ،یطظهیٌیآة ظب ث یبضیاگط آث ،یزًْب

 یٌذذیظهیطقذذسى آة ظ یذذذبل ،زّذذس یفافذذعا (یٍضٍز یذذبىثذذبضـ ٍ جط یذذقاظ عط)ثذذِ هٌغقذذِ 
 زازىثذب ضقذس   سسَاًذ  یهذ  یطظهیٌیآة ظ ؾفطُ قسى یذبل  ، ًطخزض ػَو .اؾز یطًبدصاجشٌبة

ثذِ   یبؾذی کذبض هؼوذَالً اظ ًظذط ؾ    یيا الجشِ .یبثسکبّف  ،شطکو یاضاض یبضیآث یب کوشط یبّبىگ
 ،آة یطیزهذس  یذس اظ ز .ًذساضز  یزجذصاث  یبضیآث ییکبضا یفافعا یاًساظُ اؾشفبزُ اظ سکٌَلَغ

ِ  سسَاًذ   ( هی2کبزض) یغصا زض قبلت آة هجبظ ججطاى کوجَز آة ثب ٍاضزکطزى  یجذصاث  گعیٌذ
 حذبل  یيزض ػذ رذَاى، ٍ  قذسى آث  بلیکذبّف ذذ   یثذطا  یٌِگع یک .کكَضّب ثبقس یثطذ یثطا
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 یثذطا  یطظهیٌیٍ ظ یاظ آة ؾغح یقیاؾشفبزُ سلف یؾبظ یًٌِس ثْسَا یه یکكبٍضظ یسحفظ سَل
ٍ اؾذشفبزُ   ،زاضز یكذشطی ث ٍضی طُثْذ هؼوذَالً   یطظهیٌذی ثذب آة ظ  یبضیآث یٌکِثب ا ،ثبقس یبضیآث

 .زاضز یاضظـ هحسٍز ،زاضًس یاًسک ؾغحیکِ آة  یزض هٌبعق سلفیقی

ُ  دطکذطزى  یآة ثذطا  ثَزى زض زؾشطؼثِ  ،یطظهیٌیآة ظ ؾفطُ قسى یذبل آة  یطشذذب  زٍثذبض
 ،کِ هٌبعق ذكک زض ثطاثط اثطار ثطزاقذز اؾز هؼٌب  یيثسایي گفشِ  .زاضز یثؿشگ یٌیظهیطظ

ِ  یذي ثذب ا  .ّؿذشٌس  طیطسدص یتآؾ ُ  قذسى  یزّذس کذِ ذذبل    یًكذبى هذ  ة  4قذکل  ،ّوذ آة  ؾذفط
 یٍ حذبک  قَز هی هكبّسُ جْبى ذكک ٍ هطعَة یوِزض هٌبعق ً جب ، ثیكشط اظ ّوِیٌیظهیطظ

ِ حذبکن ثذط سغص   یویػَاهل اقل بث زض هقبیؿِثطزاقز ػبهل  ،اظ آى اؾز کِ زض حبل حبضط  ،یذ
ِ ّذب زض هقب  زض آثرَاى نیهطسجظ ثب اقل ییطارسغسبکٌَى  .زاضز غلجِ  ،یوذی اقل یذط ثذب ػَاهذل غ   یؿذ

ُ  یطظهیٌذی آة ظ یّذب  یؿذشن ؾ ،ّوِ یيثب ا .کَچک ثَزُ اؾز ِ کذِ  اًذس   ًكذبى زاز  زض گصقذش
ًَ  اًس. زازُدبؾد  ،یناقل ییطًؿجز ثِ سغ  قذسى  یاظ ذذبل  یهذَضز  یچّذ  ،هذب  یثط اؾبؼ زاًف کٌذ

ّوذِ   یذي ثذب ا  .زازُ ًكسُ اؾز حیسَض یریسبض یناقل ییطثب سغ یا آثرَاى زض ؾغح هٌغقِ ػوسُ
ِ سغص یّذب  زض ًذطخ  اقلذین هطسجظ ثب  ییطارسغ ،یٌسُزض آ  قذسى  یذذبل  یّذب  س ثذط ًذطخ  سَاًذ  یهذ  یذ
   .ثگصاضز یطسأث یطظهیٌیآة ظ ّبی ؾفطُ

 یذي ا یّذب  زض سوذبم گذبم  ، ٍ اؾز یعثطاًگ چبلف یطظهیٌی،ثط آة ظ یناقل ییطاثطار سغ یٌیث یفد
کذبّف   یّذب  ٍ ضٍـ یناقلذ  یجْذبً  یّذب  سب هسل یا ظ گلربًِاًشكبض گب یَّبیاظ ؾٌبض یٌس،فطا
 یّذب  هذسل  یذز، ّذب ٍ زض ًْب  آثرذَاى  یبؼثب هق ّب یٌیث دیف یقسغج یثطا (downscaling) یبؼهق
 ٍجذَز  یِ، ػسم قغؼیذز سغص یٌبهیکٍ ز یبّیثط دَقف گ یناقل ییطٍ اثطار سغ یسضٍلَغیکیّ

چذَى   زاًؿز، جْبًی شربة هسل چطذفاً ضا یزهٌجغ ػسم قغؼ یيثعضگشطقبیس ثشَاى  .زاضز
ـ   یویاقل یطّبیذَز اظ هشغ یّب یٌیث یفّب زض د هسل یيا  .زاضًذس  یسفذبٍر اؾبؾذ   ،هبًٌذس ثذبض

 ین، ثیكذشطیي اقلذ  ییذط ًؿذجز ثذِ اثذطار سغ    یطظهیٌذی هٌذبثغ آة ظ  یطیدذص  یتآؾ یجْبً یبثیاضظ
 ی ًكذبى عٍ آًذس هطکذ   یذل قوبل قذطچ ثطظ  یقب،قوبل ٍ جٌَة غطة آفط ضا زض  یطیدص یتآؾ
ُ  قذسى  یذذبل  قبّساکٌَى  هٌبعق ّن یياظ ا یثطذ زّس. هی ّؿذشٌس   یطظهیٌذی آة ظ ّذبی  ؾذفط
ثبقذذس  سذذطی افذذعٍىهوکذذي اؾذذز ػبهذذل فكذذبض  یذذِسغص یّذذب ٍ کذذبّف ًذذطخ (،الذذف 2قذذکل)
ُ  قذسى  یذذبل  ی کِ قبّسهٌبعق یطزض ؾب یِقَز سغص یه یٌیث یفدة(. 2قکل) آة  ّذبی  ؾذفط
هقسهبسی هٌذبعقی اؾذز    یؿِهقبة،  2کِ قکل قَز هی یسکأس یبثس. یفافعا یطظهیٌی ّؿشٌسظ
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ِ سغص ّذبی  ثیٌی یفد ، ٍزض آًْب ضخ زازُ یطظهیٌیآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یذبل کِ  ثذط اؾذبؼ   یذ
ّ  ٍ سک یناقل یهسل جْبً سکاظ اًشكبض  یَّبیؾٌبض سک ِ   یذسضٍلَغیکی هذسل   نذَضر گطفشذ

   .ؾزا

 
 ارتباط آن با بزداشت ي خشکی. َای عمذٌ ي شذن آب سیزسمیىی در آبخًان خالی -4شکل

 

 

۱۷۴



14 

 

 :4تًضیح شکل

قسى آة ظیطظهیٌی )سقؿین ثط هؿبحز( زض هقبثل هیبًگیي ثطزاقذز آة ظیطظهیٌذی )سقؿذین ثذط      هیبًگیي ذبلی الف،
قذسى   ّبیی کذِ ذذبلی   قسى ثبال زض آثرَاى ّبی ذبلی ّبی ثطزاقز ثبال، ثب ًطخ ّبی ػوسُ. ًطخ هؿبحز( زض آثرَاى

 وجؿشگی زاضز. زّس ّ ؾفطُ ضخ هی

قسى آة ظیطظهیٌی )سقؿین ثط هؿبحز( زض هقبثل هشَؾظ قبذم ذكذکی )سقؿذین ثذط هؿذبحز(      هشَؾظ ذبلی ب،
اؾز. قبذم ذكکی، هشَؾظ ثبضـ ؾبالًِ سقؿذین   UNEPثٌسی  سطؾین قسُ اؾز. قبذم ذكکی ثط اؾبؼ زؾشِ
قذسى آة ظیطظهیٌذی ضٍثذطٍ     ر ذذبلی ّذبی ػوذسُ کذِ ثذب هكذکال      ثط هشَؾظ سجریطسؼطچ ثبلقَُ ؾبالًِ اؾز. آثرَاى

 قًَس ٍ کوشط زض هٌبعق ذكک هشساٍل ّؿشٌس. ذكک ٍ هطعَة هكبّسُ هی ّؿشٌس، ثیكشط زض هٌبعق ًیوِ

 

 بٍ آب شیزیه وًیهَای  وگاٌ -0کادر

ُ  زض ًقبط هرشلف جْبى، آة ظیطظهیٌی ّبی ؾفطُقسى  ذبلی ّذبی ًذَیي    حکبیز اظ آى زاضز کِ زیذسگب
ّذبی جسیذس هبًٌذس     ایذسُ صاضی، هذسیطیز ٍ قذٌبذز آة ظیطظهیٌذی، اظ جولذِ     زضثبضُ چگذًَگی اضظقذگ  

سَاًذس زض آیٌذسُ هفیذس ٍاقذغ قذًَس.       ، آة هجبظی ٍ آة ؾجع، هذی (strong sustainability) دبیساضی قَی
زضثذبضُ آة ظیطظهیٌذی ثذِ کذبض     « قَی»یب « ضؼیف»دبیساضی ثحث هْوی کِ ٍجَز زاضز ایي اؾز کِ آیب 

  ضذذؼیف دبیذذساضیساضی آة ظیطظهیٌذذی هؼوَالًثذِ  ّذبی گصقذذشِ زضثذبضُ دبیذذ   ثحذذث .ذیذذطگطفشذِ قذذَز یذب   
(weak sustainability)  هغذبثق  .اؾذز  زاقشًِظط   ُ ّذبی ؾذطهبیِ )عجیؼذی، اًؿذبًی،      سوذبم قذکل   ،ایذي ًگذب

کذذبضثطز انذَل دبیذذساضی ضذذؼیف زض  قذذَز.  اقشهذبزی ٍ هبًٌذذس آى( قبثذذل جذبیگعیٌی زض ًظذذط گطفشذذِ هذی   
سَاًس ثذب ضقذس    ؾطهبیِ عجیؼی آة ظیطظهیٌی هیقسى  ظهیٌی ثسیي هؼٌب اؾز کِ ذبلیثطزاضی آة ظیط ثْطُ

قذسى هؿذشوط    ذبلی ، اظذكک هبًٌس ذبٍضهیبًِ هٌبعقزض  ظ ؾطهبیِ هشَاظى قَز. ثطای ًوًًََِع زیگطی ا
یب اظ  ؾري ثِ هیبى آهسُ اجشوبػی -اقشهبزیقسى ضقس  ( ٍ هوکيgroundwater miningآة ظیطظهیٌی )

اظ آى اؾذز کذِ آة ظیطظهیٌذی     نحجزانَل دبیساضی قَی ثط دبیِ . زض هقبثل، بًجساضی قسُ اؾزآى ج
 زاقشِ ثبقس.  ًبدصیط جبیگعیيؾطهبیِ  یک سَاًس اضظـ هی

ػجبضر اؾز اظ ایٌکِ آیذب آة  ٍجَز زاضز زض ثحث دبیساضی قَی زض هقبثل ضؼیف کِ هالحظبر هْوی 
اجشوذبػی، اقشهذبزی یذب     اظ ًظذط اؾبؾذبً   آیب گط جبیگعیي قَز ٍ ًیعزی یسَاًس ثب هٌبثغ اظ ًَػ ظیطظهیٌی هی

، آة آة ظیطظهیٌذی هوکذي اؾذز ثذب آة ؾذغحی     زض ثطذذی هذَاضز،    اؾذز   قبثل اًجذبم  هحیغی ظیؿز
ُ . زض ثطذی هٌبعق، جبیگعیي قَز قسُ قسُ زضیب یب دؿبة سهفیِ قیطیي ثذطزاضی ًبدبیذساض    زٍضُ کَسبُ ثْذط

ُ  -ؾبظگبضی ؾبذشبضّبی اجشوبػیفطنز آة ظیطظهیٌی هوکي اؾز  ثذطزاضی دبیذساض    اقشهبزی ضا ثب ثْذط
ُ آیٌذسُ فذذطاّن آٍضز. ٍلذذی هؼذذسًکبضی آة ظیطظهیٌذذی، ًبدبیذذساض   ثیٌذذی اؾذذز، چذذَى اثذذطار  ٍ کَسذذِ ثذَز

ؾفطُ آة ظیطظهیٌی هوکي اؾز غیط ذغذی،  قسى قبثل سَجِ  هحیغی ذبلی اجشوبػی، اقشهبزی ٍ ظیؿز
 آى زقَاض ثبقس. ثیٌی ٍ هسیطیز  دیفغیط قبثل 

 ازاهِ هغلت زض نفحِ ثؼس
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ثِ یک اًساظُ هشأثط ًؿبذشِ اؾز. قسى آة ظیطظهیٌی زض ٌّس، سوبم عجقبر اقشهبزی ضا  ذبلیثطای ًوًَِ، 
افعٍى ثذط  . اؾز سحز سأثیط قطاض زازُ ثیف اظ اًساظُ ،دصیطسط ّؿشٌس کِ آؾیتكبض فقیط ضا اق ثِ ثیبًی زیگط،

آٍضی اجشوذذبػی،  سذذبة سذذأهیيآة ظیطظهیٌذذی سَاًذذبیی آثرذذَاى ضا ثذذطای   ثطزاقذذز هؿذذشوط اضذذبفِایذذي، 
ؾبظی دبیذساضی   قَز. دیبزُ ثلٌسهسر ذبلی هیزض زّس، چَى شذیطُ  هحیغی ٍ اقشهبزی کبّف هی ظیؿز

آة ظیطظهیٌذی زض کذل    قذسى  یی کِ ذذبلی ّبجبزض ثطزاقز آة ظیطظهیٌی ثبیس قَی ثسیي هؼٌب اؾز کِ 
سَاًذس ثذب سؼیذیي     آة ظیطظهیٌذی هذی   ٍ حفبظذز  ههذطف ّذبی   اؾذشطاسػی . زاضز کبّف یبثس ٍجَز ؾیؿشن
سَاًذس ثذِ ًفذغ ّذط زٍ      (، ٍ هذی 5ّبی ثلٌسهسر زض چبضچَة هسیطیز سغجیقی ثِ اًجبم ثطؾس )قکل ّسف

 ًؿل کًٌَی ٍ آیٌسُ ثبقس.

ثذِ زؾذز   قسى آة ظیطظهیٌی  ًیع ًگبُ ًَیٌی ثطای ثحث زضثبضُ ذبلی« آة ؾجع»ٍ « آة هجبظی»هفبّین 
 هطاحذل زض  ذذسهز، قسُ ثطای سَلیذس یذک کذبال یذب      حجن آة قیطیي اؾشفبزُثِ آة هجبظی، . زٌّس هی

ّبی آة هجبظی ػجبضسٌس اظ آة ؾجع )آة هَجَز زض ذبک کِ زض  هؤلفِ. قَز گفشِ هیگًَبگَى سَلیس 
قذسُ(. زض   آة ؾغحی ٍ ظیطظهیٌی( ٍ آة ذبکؿشطی )آة آلَزُزؾشطؼ گیبّبى قطاض زاضز(، آة آثی )

ُ  آة آثیِ»سَاًس  ایي ظهیٌِ، آة ظیطظهیٌی سجسیسًبدصیط هی ُ »)ثذِ جذبی   « سیذط ثذب   سَاًذس  کذِ هذی  « آة ؾذیب
ّذبی هبًذسگبضی    آة ظیطظهیٌی ثب ظهذبى  هشوبیعؾبذشيایي انغالح ثطای  دؿبة اقشجبُ گطفشِ قَز( ثبقس.

حذل   َاى یک ضاًُْفشِ زض غصا ثِ ػٌ (. ٍاضزار آة هجبظی2ٍِ  1ّبی )قکلاؾز ( هفیس 1هرشلف )کبزض
 هوکي ثطای هكکالر کویبثی آة زض ذبٍضهیبًِ دیكٌْبز قسُ اؾز.

سجبضر . قَز ًبهیسُ هییک گطٍُ یب یک کكَض، ضز دبی آة  ثِ زؾزقسُ  هجوَع آة هجبظی اؾشفبزُ
زض ػیي حبل غٌی ٍ  فقیطی قسُ اؾز. کكَضّبی کوّ ثكط،جْبًی آة هجبظی ٍ ضز دبی آة کكَضّب ٍ 

ـ ّذبی اذیذط   ؾذبل زض . ّؿذشٌس  ٍاضزکٌٌذسگبى آة هجذبظی   عٍج هؼوَالًآة اظ  قٌبؾذی ثذطای    ، یذک ضٍ
ِ     آثرذَاى زضثبضُ هحبؾجِ ضز دبی آة ظیطظهیٌی سسٍیي قسُ ٍ  ثذِ کذبض    ای ّذب زض هقیذبؼ جْذبًی ٍ هٌغقذ

قذذسى آة ظیطظهیٌذذی غبلجذذبً هشذذأثط اظ آثیذذبضی ثذذطای کكذذبٍضظی اؾذذز،  گطفشذذِ قذذسُ اؾذذز. چذذَى ذذذبلی
ِ     ضٍیکطزّبی ًَیي ثِ ههط ّذبی آة   ف آة زض کكبٍضظی ًیع هوکي اؾز هفیذس ثبقذس. ثذب سقؿذین هؤلفذ

سَاًذس ثطضؾذی    ٍضی )هحهَل ثذِ اظای قغذطُ( هذی    ، ثْطُسیطُ هجبظی ثِ آة ؾجع، آثی، ذبکؿشطی ٍ آثیِ
هبًٌذس گذطزآٍضی ثذبضاى، آثیذبضی هکوذل، ٍ هذسیطیز        اقساهبسیهسیطیز آة ؾجع زض کكبٍضظی ثب قَز. 

    هٌجط قَز. قسى آة ظیطظهیٌی اًس ثِ کبّف ذبلیسَ هی ذبک ٍ هبزُ هغصی

 .ّؿذشٌس  یفٌذ  یضاّکبضّذب ثِ کذبضگیطی  ثب  یِسغص فعایفا ِ زًجبلث ػطضِ یطیزهس یّب یٌِگع
کبلیفطًیذب   یهٌذبعق هبًٌذس زضُ هطکذع    یزض ثطذذ  یٌذی ظهیطآة ظ ، سغصیِ ههذٌَػی ًوًَِ یثطا

ِ سغص یّذب  عذطح  .قذَز  بزُ هذی ًیع اؾشف قسُ یِهَاضز اظ دؿبة سهف یزض ثطذ .قَز یه اًجبم  یذ
ِ زض هقب .قسُ اؾز یكٌْبزٍ ٌّس د یيقوبل چ جلگِ یثطا یعً یههٌَػ ُ ثذب شذ  یؿذ آة زض  یذط
 یذک  ،ٌّذس  کكَض یثطا .ًساضز سجریطیهؼوَالً سلفبر ؾغحی یطظ یطُشذ ،یؾغح بیّ هرعى
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ِ    قذجکِ هَجذَز کبًذبل    یلهوکي اؾز سجذس  یسٍاضکٌٌسُاه یاؾشطاسػ ِ سغص یّذب  ّذب ثذِ ؾذبهبً  یذ
اًحذطاف   ،آة یيهأسذ  یفافعا یثطا یافعاض ضاّکبض ؾرز یک .ثبقس یبؼهق ثعضگ یههٌَػ
اسفذبچ افشذبزُ    کبلیفطًیذب  یزضُ هطکذع  زضگًَذِ کذِ زض گصقذشِ     آى ،آة اؾذز  یبؼهق ثعضگ
 ثذطای  یيچذ  دطآةآة ضا اظ جٌَة  چیي، قوبلثِ جٌَة اظ اًشقبل آة ثعضگ دطٍغُ  .اؾز

ُ  یيچٌ حشی یٍل .زازّس ذَا اًشقبل آة کنقوبل  سأهیي ًیبظ  یهوکذي اؾذز ثذطا    یا اثطدذطٍغ
ِ ًکٌذس ٍ ّع  یذز فبک یيسؼطچ زض جلگِ قوبل چیطثبضـ ٍ سجر یبىدطکطزى قکبف ه  یّذب  یٌذ

 .ّؿشٌس یبزظ ییّب دطٍغُ یيچٌ یکیٍ اکَلَغ یاقشهبز ػیاجشوب

 
در شوًرای   زسمیىیَای مذیزیت آب سی َای بلىذمذت ي باسگشت معکًس در طزاحی استزاتژی گذاری َذف -5شکل

ّب ثذطای ؾذبل    ثیٌی اُفز زض ّط یک اظ قْطؾشبى ّبی آة ظیطظهیٌی ثطای دیف هسلتًسعٍ مىابع آب تگشاس. 
ِ  اؾشفبزُ هی 2060 ای سهذوین   قَز. ؾذؽ شیٌفؼبى زضثبضُ ّسف دبیساضی آة ظیطظهیٌی زض هقیبؼ هٌغقذ

 قَز.  ؾبلِ هٌشْی هی 5زض افق ؾیبؾشی هشط اُفز ؾغح ایؿشبثی( کِ ثِ سَنیِ ًطخ ثطزاقز  2/5گیطًس ) هی

یرزمینیآبزیوحکمرانیذاریپا-4

 یطیزهذس  ّذبی  یاؾشطاسػ ّبی سٍزیزهح یعهغوئي ٍ ً یهفَْم آثسّ یطازّبیثب آقکبضقسى ا
 .زض حبل سکبهل اؾز یطظهیٌیآة ظ یطیزهس یا ضقشِ هیبى ٍ فطاگیطسطضاُ ٍ ضؾن  ،ینطفبً فٌ
ِ ( 1) :کٌذس  ایذي هذَاضز ضا سَنذیِ هذی     وذَالً ؼه یطظهیٌیآة ظ یساضیهفَْم دب  یؾذبظ  یکذبضچذ
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ٍاثؿذذشِ ثذذِ آة  ّذذبی َؾیؿذذشناک یقذذبهل اثذذطار ضٍ ،یٍ ؾذذغح یطظهیٌذذیآة ظ یطیزهذذس
ِ اشػبى ثذِ ا ( 2؛ )یطظهیٌیظ ِ ّو یطظهیٌذی زضثذبضُ ههذطف آة ظ   یوبرسهذو  یٌکذ ثط اظ أهشذ  یكذ

گطا  ٍ قوَل جیقیسغ یطیزهس( 4؛ )یچٌسًؿل یبثلٌسهسر  یسگبُگٌجبًسى ز( 3؛ )اضظـ اؾز
ٍ   ،یؿزظ یظهح یبىسَاظى ه یثطقطاض( 5؛ )یٌفؼبىزؾز ش ِث  اظ شفبزُ( اؾذ 6) جبهؼذِ ٍ اقشهذبز 

ثذب   یب/ ٍ یطُاظ شذ یطظهیٌیچَى آة ظ ،گصاضز یه یطسأث یؿزظ یظثط هح یكِّو ظیطظهیٌی آة
 یثذب هفْذَم ػوذَه    یطظهیٌذی آة ظ یذساضی اظ دب فْذن  یذي ا .قذَز  کبّف سرلیذِ ثطزاقذز هذی   

 یطیزهذس  زض افذعاضی  ضٍیکذطز ًذطم  ٍ  یآث یزاهٌ ،چِ هٌبثغ آةیکذبض یطیزهس یعٍ ً ،ضییسادب
   .زاضز ؾبظگبضیآة 

 .هكذبّسُ کذطز   سَاى هیضا  یساضیاظ انَل دب یبضیثؿ ،زض سگعاؼ یطظهیٌیآة ظ یطیزهسزض 
 یّذب  ّذسف  ،یطظهیٌذی آة ظ یّذب  اظ هذسل ، ثذب اؾذشفبزُ   1آة سگعاؼ هٌبثغ سَؾؼِ یقَضازض 
 ،هذسر لٌسث یّذب  ّذسف  ثذط اؾذبؼ   یؼٌذی ، هؼکَؼثِ قکل  ؾذؽ ٍ قَز هی ییيسؼهسر ثلٌس
 قذَز  هذی قٌبؾبیی  ؾبظًس یضا ثِ اکٌَى هطسجظ ه یٌسُآ یّب کِ ّسف ییّب ّب ٍ ثطًبهِ یبؾزؾ
 یذس هٌذبعق سگذعاؼ ثب   یگذط ٍ ز ّذبیذلیٌع  زض یطظهیٌذی آة ظ یطیزهذس  ّبی ٍزُ(. هحس5قکل)

 سؼییي یٌفؼبىثب ش یعًیقسُ زض ضا هكرم یّب یزٍلَا یِثط دب ،ؾبلِ 50 یّب ّب ضا زض افق ّسف
 زاقذشي  ًگبُّب سب  چكوِ یثطا یکیاکَلَغ ّبی یبىاظ حفبظز جط قسُ، ی سؼییيّب ّسف .کٌٌس

 یٌذی ث یفدذ  یثذطا  یطظهیٌذی آة ظ یّذب  هذسل  .قَز قبهل هی ضاقسُ  هكرم سطاظّبیآة زض 
ِ ثلٌسهسر سْ یّب ّسف یِدب ثط ،یساضثطزاقز دبًطخ حساکثط   یّذب  ًذطخ  . ؾذذؽ قذًَس  یهذ  یذ

ُ  یذک  طّذ کِ  قَز یه ییيسؼ یا ثِ گًَِ بلِؾ دٌج یظهبً یّب ثطزاقز زض افق  یّذب  اظ هحذسٍز
 یؾبل ثِ ػٌذَاى ثركذ   5ذَز ضا زض ّط  یّب ٍ ثطًبهِ ّب یبؾزس ؾثشَاً یطظهیٌیآة ظ یطیزهس
 (. 5قکل) کٌٌس یٌیثبظث یقیسغج یطیزهس یاؾشطاسػ یکاظ 

 سساثیطٍ  یسضٍلَغیسوطکع ضا اظ ّ ،یساضیٍ دب یطظهیٌیآة ظ یطیززضثبضُ هس سط جبهغ یسگبُز
ُ ز یذي ا .سکٌذ  یهذ  هؼغذَف  یٍ حکوطاًذ  یبؾزثِ ؾوز ؾ، یفٌ  یّذب  ًظذبم  یچیذسگی د، یذسگب

 ،سیافعا یه ّب آثرَاى یسضٍلَغیکیهشٌَع ّ یظقطا ثطضا  یاقشهبز یٍ اجشوبػ یبؾیهرشلف ؾ
ِ   یًوذ  ضا حکوطاًذی ضٍـ  سک یچکِ ّ ثٌبثطایي ثبیس گفز  .جذب ثذِ کذبض گطفذز     سذَاى زض ّوذ

ِ   ضا هذی  یطظهیٌذی آة ظ حکوطاًذی هشٌذَع   یّب قکل ٍ  یهقذطضار اقشهذبز   سذَاى زض زٍ زؾذش
                                                                 

1- Texas Water Development Board 
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 .گیذطز  هذی  قذطاض  ثحذث  هذَضز ایي زٍ هقَلِ  اذشهبض ثِجبی زاز. زض ازاهِ، زاٍعلجبًِ سطسیجبر 
ة آ یذذساضیٍ دب یبؾذذزؾ ،یطیززض هذذس ضا یٌذذسُآ احشوذذبلی یّذذب یكذذطفزاظ د یثطذذذ 2کذذبزض

 .کٌس یه یفسَن یطظهیٌیظ

یذک ضذطٍضر    یطظهیٌیکٌشطل ههطف آة ظ طایث ییبؾشٍ ؾ یحقَق ّبی ضچَةچباضسقبی 
 هبلکیذز زض  هؼوذَالً  یطظهیٌذی هكرم قذس کذِ آة ظ   یالولل یيث برهغبلؼاظ  ییکزض  .اؾز
ٍ ثِ زؾذز   کٌٌس هی نبزض هجَظ یبدطٍاًِ  ،اظ آى اؾشفبزُ یثطا ّب ٍ زٍلزّب قطاض زاضز  زٍلز

 یزؾشطؾذ  یذب  یذساض دب یطیزهذس  ،کبّف ههطف ّبی ؾیبؾز ثب یا هٌغقِ / یبٍ یهل یّب ٍلزز
زضثذبضُ اؾذشفبزُ ٍ حفبظذز اظ آة     قذَاًیي ٍضغ  .قَز یه یطیزهس ثطای ّوگبى ثِ آة ثطاثط

ِ دب یحقَق یّب طیيزکش یٍل، سط اؾز یكطفشِد ،یبفشِ سَؾؼِ یهؼوَالً زض کكَضّب یطظهیٌیظ  یذ
 هرشلذف  یّذب  یبلزا زض ٍ حشی هرشلف یزض کكَضّب سسَاً یه یٌییطظهزضثبضُ حقَچ آة ظ

ُ د .هشفذبٍر ثبقذس  ّؿشٌس  ینؾّْبیذلیٌع  رَاىکِ زض آث ّبیی هبًٌس ایبلز ثذِ اًذساظُ    یؾذبظ  یذبز
زض  .زض حبل سَؾذؼِ زقذَاض اؾذز    یاظ کكَضّب یبضیزض ثؿ یٍل ،زاضز یزاّو هقطضار ٍضغ

   .اؾز یچیسُد ّب چبُ نبحجبىاى قوبضُ فطاٍ یلکكَضّب اػوبل هقطضار ثِ زل یيا

ـ  1«هٌجذغ هكذشطک  » یذک  سذَاى  یهذ  ضا یطظهیٌیآة ظ ،یاقشهبز یساظ ز  یسذطاغز » ٍ زؾذشرَ
ُ اًگ یچثطزاضاى ّ ثْطُ ،آى هغبثقکِ  کطز یثٌس زؾشِ 2«هكبعهٌبثغ   سٍزکطزىهحذ  یثذطا  یا یذع

 .قذَز  یهٌجذط هذ  رذَاى  قذسى آث  یثِ ذبل یجًِساضًس ٍ زض ًش اجشوبػی هغلَة حس سب ثطزاقز
 یٍ حکوطاًذ  قذًَس  یهذ  ذذبلی « آظاز یزؾشطؾذ  یسذطاغز »زض اثذط   غبلجبًهٌبثغ ، یززض ٍاقؼ یٍل

 هٌجذغ  یيا یؾبظ ییکبال یب ؾبظی یثسٍى ذهَن ،هٌبثغ هكشطک اثطثرفگطا ٍ  قوَل یهحل
 ،یطظهیٌذی ثطزاقذز آة ظ  هذسیطیز  ثطای َلهؼو یاقشهبز یاؾشطاسػ یگطز .اؾز یطدص اهکبى
ثذِ   یٍ نذٌؼش  یقذْط  یّذب  زض ثرذف  یكشطث یکطزضٍ یيسبکٌَى ا یلٍ ،آة اؾز یگصاض ًطخ
آى زض  ؾذذبظی یذذبزُد یزقذذَاض لیذذلاحشوذذبالً ثذذِ ز ،کكذذبٍضظی زض سذذب اؾذذز قذذسُ گطفشذذِ کذذبض
   .ٍجَز زاضزفطاٍاى هؿشقل ٍ ثطزاضاى  کِ ثْطُ ییّب یظهح

، هٌذبعق  یزض ثطذذ چذَى   ،اؾذز  یاًذطغ  یگذصاض  ًذطخ  ،یاقشهذبز  حکوطاًی هْنسسثیط  یگطز
ُ  یثذطا  یهْوذ  کٌٌسُ ػبهل کٌشطل ،یاًطغ یطیزٍ هس ؾزیبؾ ثذِ   یطظهیٌذی آة ظ یثذطزاض  ثْذط

                                                                 
1- Common-pool resource 
2- Tragedy of the commons 
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آة  یزجذصاث  .قذَز  قذٌبذشِ هذی   «water-energy nexus» اضسجبط ثب انذغالح  یيا .آیس قوبض هی
 یٍ اًذطغ  یثذِ ٍجذَز سکٌَلذَغ    یسذط  ینهؿذشق  یٍاثؿشگ سسَاً یثطزاضاى ه ثْطُ یثطا یطظهیٌیظ

 یهکذبً  یالگَ .ثبال زاقشِ ثبقس یِسغص ٍ زاضای دطآثسُ یّب ز آثرَاىثب ٍجَ هقبیؿِ زض ،اضظاى
 یظقذذطا یيسذذط هٌبؾذذتسَظیذذغ ثذذب  ،یبزض جٌذذَة آؾذذ  یطظهیٌذذیآة ظ ثذذب یذذبضیگؿذذشطـ آث

ِ  غذطة ثذطچ فذطاٍاى زض    ٍآة  یبثیکو .اًغجبچ ًساضز یسضٍلَغیکیّ ثذب   گٌذگ  -ٌّذس  حَضذ
ِ  یذي زض قذطچ ا  یبةکو ثطچ ثب ، ٍلیزاضز یطرآة هغب یفطاٍاً هوکذي   .هٌغجذق اؾذز   حَضذ

 یفدوذذبغ افذعا   یضا ثذطا  یاًذطغ  یآة کِ سقبضذب  یسطاظّب یغفز ؾطاُ زض اثط ضٍزاؾز اًشظبض 
ِ ثذب ا  یٍلذ  .قذکل گیذطز   ثطزاضاى ثطزاضی ثِ زؾز ذَز ثْطُ ، سطسیجبر کٌشطل ثْطُزّس یه  یٌکذ

ضا  یزضنذس ههذطف اًذطغ    15حذساکثط  زض ٌّذس،   یذبضی آث یّذب  قسُ زض دوذخ  اؾشفبزُ یاًطغ
. اؾذز  یگذبى ضا یحشذ  یب گیطز هی قطاضظاضػبى  زض اذشیبض ٍلی ثب یبضاًِ ظیبزی ،زّس كکیل هیس
ِ  یحش یبثطچ  یگصاضکٌشَض ،ٌّس ّبی یبلزا ذیثط زض  یکكذبٍضظ  یثذطچ ضا ثذطا   ثٌذسی  ؾذْوی
سؼطفذِ   یفافذعا  .اًذس  یبفشِزؾز  یبضیزض کبّف ثطزاقز آث ییّب یزهَفقثِ ٍ  ًسا گطفشِ یفد

 یطظهیٌذی آة ظ یبؾذز ؾ یکثِ ػٌَاى  ،ززاض یبزیظ یبضاًِحبل حبضط  کِ زض یثطچ کكبٍضظ
زضنذس کذل    5حذسٍز   یطظهیٌیدوذبغ آة ظ . زض ایي کكَض،قسُ اؾز یكٌْبزد یکهکع یثطا

  .زّس یه یلههطف ثطچ ضا سكک

آًچذِ   ،یاقشهبز یاثعاضّب یؾبظ یبزٍُ د یهقطضاس یطاػوبل سساث ّبی یزقَاض فشيثب زض ًظط گط
ِ ثذط دب  یطیزهذس  یّذب  زاٍعلجبًِ ثِ ّذسف  یجٌسیدب ،اؾز یبظً هكذشطک زضثذبضُ هٌجذغ     کزض یذ

 یهحلذ هؿذشقل   یحکوطاًذ  ّبی زاٍعلجبًذِ غبلجذبً ثذب    یبؾزؾ .اؾز (ذغط هؼطوزض )هكشطک 
 ؾذبظگبض  یثذِ ذذَث   یطظهیٌذی هٌجغ هكشطک آة ظ یزضؾس ثب هبّ یزاضًس کِ ثِ ًظط ه یّوطاّ
ًِ سگعاؼ زض ثبال هذَضز ثحذث قذطاض گطفذز     گًَِ کِ زض ًوَ ّوبى ،یٌفؼبىهكبضکز ش .ثبقس

 ،زض آًذسضادطازـ ٌّذس   .آیذس  ثِ قذوبض هذی  زاٍعلجبًِ  یحکوطاً یّب یاظ اؾشطاسػ یثرف هْو
ٍ  یآٍض جوذغ  یٌذس ٍ فطآ کٌٌذس  یهذ  یطیزضا هذس  یطظهیٌذی هٌبثغ آة ظ ثطیؤه قکل ثِ ظاضػبى

 یاػضذب  .ثطًذس  یه یفد ثب ّویبضیدطٍغُ زاٍعلجبًِ ٍ  یکاظ  یّب ضا ثِ ػٌَاى ثرك زازُ یلسحل
ٍ  کٌٌذس  هی شفبزُاؾ آة یثطآٍضز هَجَز یّب ثطا یکاظ اثعاضّب ٍ الگَّب ٍ سکٌ یجبهؼِ هحل

   .اؾز یبفشِکبّف  دیَؾشِ یٌیظهیطآة ظ ؾفطُ قسى یذبل یّب ًطخ
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درمناطقمختلفتلنذمذتیهایاستراتژ-5

ضٍقذي ٍ ثذسٍى    ّؿذشٌس، قذسى   یزض حبل ذذبل  یطظهیٌیآة ظّبی  ؾفطُ یٌکِثط ا یقَاّس هجٌ
 یّذب  زض آثرذَاى  یطظهیٌذی اظ ثطزاقذز آة ظ  یًبقذ  ّب ػوذسسبً  آثرَاى قسى یذبل .اثْبم اؾز

 یذغ سَظًیبظ اؾذز سذب    ،یيثب ٍجَز ا .ی اؾزههطف کكبٍضظ یثطا هرشلف زض ؾطسبؾط جْبى
ُ اضسقذبی   .قذَز  یکوّذ ثْشط  یطظهیٌیآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یذبل یظهبً ٍ یهکبً   یذطی گ اًذساظ

ٍ  هٌؿذجن احشؿبة  یعجْبى ٍ ً یّب اظ ثرف یبضیثؿ یثطا یطظهیٌیآة ظ یٍ سطاظّبههطف 
 یؾذبظ  ٍ هذسل  یهكذبّساس  ضٍیکطزّذبی زض رذَاى  آث یّذب  یّذب ٍ ذطٍجذ   یجبهغ سوذبم ٍضٍز 

ّبی جْذبى ضخ زازُ   زض ثؿیبضی اظ ثرف یطظهیٌیآة ظ ّبی ؾفطُ قسى یذبل .ی اؾزضطٍض
 ،یطیدص یتٍ آؾ یساضیدب، آة ٍ غصا یزاهٌ یعٍ ً یبثبالآهسى آة زض ضٍیآى  اثطارٍ  اؾز

الوللذی   قَز. سجبضر ثذیي  زض ًظط گطفشِ یهكکل جْبً یک یسکِ ثب اؾز آىّوگی گَیبی 
قسى  یذبلهؿئلِ ثِ  یدبؾد جْبً یک (2آة هجبظی زض قبلت هحهَالر کكبٍضظی )کبزض

ِ  ضا آة سسَاًذ  یٍ ه آیس زض هٌبعق هرشلف ثِ قوبض هی یطظهیٌیآة ظ ّبی ؾفطُ  جذَیی  نذطف
سٌْذب زض   یٌذی ظهیطآة ظ ّذبی  ؾفطُ قسى ذبلیدسیسُ هقبثلِ ثب  ّبی طاسػیاؾش ،ّوِ یيثب ا .کٌس
   .اؾز یطدص اهکبى ّب آثرَاى  یبؼّوبٌّگ ثب هق ،یا هٌغقِ یبؼهق

 یطیزهذس  یطظهیٌذی ؾذبل کذِ آة ظ   20سذب   5 یظهذبً  یّذب  فطاسط اظ افق -هسرثلٌس ًگبُ زاقشي
ّ   (الذف  1قذکل ) هبًذسگبضی بى اؾذز چذَى ظهذ    یبسیح -قَز یه  یذسضٍلیکی ٍ ظهذبى دبؾذد 
َ  یبضّذب ثؿذ   آثرَاى( 1کبزض)  یثذطا  یذس جس یاثعاضّذب  یبظهٌذس ً یذز ٍاقؼ یذي ا .سذط اؾذز   الًیعذ
هٌذبثغ   ثْشط زضثبضُ یکوّ ّبی ثیٌی یفٍ د یبؾیؾ یسجس یّب یزَ(، اٍل2کبزض) یٌسُآ یٌیث یفد

زض حذبل سغییذط    یقشهذبز ّوگذ  ٍ ا ّیسضٍلَغی ،یبؾزکِ ؾ قطایغیزض  اؾز، یطظهیٌیآة ظ
 الظم یطیزثلٌسهذسر هذس   یّذب  یاؾذشطاسػ  سذسٍیي  یکِ ثطا یطظهیٌیآة ظ یؾبظ هسل .ّؿشٌس
 یذع ٍ ً یسضٍلَغیکیّ یّب یزػسم قغؼ شیکٍ ثبظًوَز اؾشَکؿ یویاقل یَّبیؾٌبض یسثب ،اؾز
زض آة  ییذطار سغ یًؿذج  یذز اّو .ضا هٌظَض کٌذس  ٍ ؾٌبضیَّبی هسیطیز آة یاضاض یکبضثط

هرشلذف   یّذب  آثرذَاى  یثطا یناقل ییطسغ آسیثب اثطار  یؿِزض هقب یاضاض یٍ کبضثط هیٌییطظظ
   .قَز یثطضؾ یسجْبى ثب

ِ   هْذن اؾذز   یا ضقشِ یبىچبلف ه یک یطظهیٌیاظ هٌبثغ آة ظ یساضدب یثطزاض ثْطُ  ٍ سٌْذب هؿذئل
 ییذط غضا س یطظهیٌذی آة ظ یؿذشن ؾ ،یطظهیٌیآة ظ اظ یثطزاض ثْطُ هیعاى ّط .ًیؿز یسضٍلَغیّ
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قبثذل قجذَل ٍ دبیذساض     ًذطخ  ،یبؾذی ٍ ؾ یاجشوذبػ  یاقشهذبز ، یکیزّذس ٍ ػَاهذل اکَلذَغ    یه
اػوذبل   ػجبضسٌذس اظ ههذطف  کذبّف   یهرشلذف ثذطا   یضاّکبضّذب  کٌذس.  ثطزاقز ضا سؼییي هی

 زض قبلذت  یٍاضزار آة هجبظ ،ینز یثِ ؾوز کكبٍضظ ییجبثجب ،کبضآهس یبضیآث ،هقطضار
آة ثذذبضاى ٍ  یگذذطزآٍض ،یههذذٌَػ یذذِسغص، یگذذطز یًقذذسُ زض هکذذبیسسَل یکبالّذذب ٍاضزار

هٌغجذق ثذب    بیّذ  یاًشربة اؾشطاسػ .اًطغی ٍ کٌشطل یگصاض هبًٌس ًطخ هؿشقین یطغ یکطزّبیضٍ
 هقذطضار، ٍ هؼوذَالً  ، اّویز ظیذبزی زاضز  ی هرشلفّب یٌِگع یفعهیبى هٌغقِ اظ قطایظ ّط 

 یثذطا  یحلذ  ضاُ سذک  چیّذ  .کٌذس  یهذ  یذز ضا سقَ یٍ کكبٍضظ یاًطغ ،آة یطیزٍ هس یبؾزؾ
 ،یبؾذذیؾ ،یذذسضٍلَغیکیّ ،یوذذیاقل یظچذذَى قذذطا ،ٍجذذَز ًذذساضز یطظهیٌذذیآة ظ یطیزهذذس

 یثذطا زض آیٌذسُ   اؾذز  ظمال .هشفذبٍر اؾذز   یبضزض هٌذبعق هرشلذف ثؿذ    یٍ اقشهبز یاجشوبػ
 یذبفشي ّذط هٌغقذِ ٍ    یثذطا  یذساض ٍ دب یطدذص  یذق سغج ،هٌبؾذت  ثلٌسهذسر  یّب یاؾشطاسػ ییقٌبؾب

ِ   سٌْذب دذؽ اظ آى   .اًجذبم قذَز   ّذبی الظم  دػٍّف، ّب سجطثًِف ٍ اًشقبل زا یّب ضاُ  اؾذز کذ
قذشبة  سَاًذس   هذی  یطظهیٌیآة ظ ّبی ؾفطُقسى  لیذب فعایٌسُحل هكکل  یثطا ار الظمییطسغ
 .یطزگ
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های آب زیرزمینیشدن سفرهخالی
های مقابلهها و استراتژیعلت

 یهي بى ابزا  یآب   یکطايرس یبزا -در جُان یزیهمىبع آب ض یهبشرگتز -یزسمیىیآب س
ٍ  یهبا ا .دارد یاتیح یتغذا اَم یتامى ٌ  ض ذن یخ ا   ،َم  در  یزسمیى ی آب سَ ای  س رز

بزداض ت   .است رخ دادٌخطک ي َم مزطًب جُان یمٍو اطقَم در مى سطح گستزدٌ،
 یى ذ ب ٍ ک   یزسمیى ی ک ٍ آب س  مى اطیی در  ی اری آب یب زا  یزسمیىیآب س بیص اس اوذاسٌ

 یماقل   یی ز ي تغ آی ذ  ب ٍ ض مار م ی    َ ا  آبخ ًان  ض ذن یخ ا   یعلت اصل ،ضًدیم یذتجذ
ٌ  ض ذن یخ ا   ی ذ. وما یذمى اطق تط ذ   یمط ل  را در بزخ    ایه تًاوذ  می آب  َ ای  س رز

ٍ اس م بٍ ط ًر مسسًس ی   يتأثیز داضتٍ  یادر زاسدر باالآمذن ت یزسمیىی،س  بیس تم ق زن   یاو 
آض لارتز   یمُ م کط ايرس   مى اطق در  ريیٍ بزداضت بیاثزات  یي  .ضتاب گزفتٍ است

ک ٍ   خًاَ ذ ماو ذ   ی ذار در بلىذم ذت اا  یمىاطق تىُا در صًرت یهغذا در ا یذتً  .است
ک  ٍ  یادر وس  ًٌ اساس  ی یی  زتغ ب  ذیه مىر  ًر، .ض  ًد ی  تتثب یزسمیى  یآب س اسَ  ایتز
 ی است.ضزير کىیم می ي مطا عٍ تیزیمذ ی،گذاررا ارسش یزسمیىیآب س یَایستمس

کارآم ذ   ی اری ي آب یزسمیى ی آب س یمص ىًع  یٍتغذ ،آب اوتیالماوىذ  یفى یلزدَایري
 َ ای  یب ا اس تزات    ی ذ با ایه راَلارَ ا  .را متًاسن کىىذ یزسمیىیآب س بیالناوذ وتًاوستٍ

َز مىطی ٍ اوطب ا     یطیمسیستي س یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع یطکٍ با ضزا یتزجامع
  .ذوضً ی دارد تلم
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