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بر آن است كه آب در آئينه مطبوعات مي باشد جلد از سلسله گزارشات چهاردهمين كه مجموعه حاضر 
ها فقط آنچه كه در قالب ارايه اخبار،  و سايت ها با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و روزنامه

هاي مختلف دولتـي و موسسـات    هاي مسئولين و كارشناسان مرتبط با آب در دستگاه آمار، مقاالت و مصاحبه
ها و نشريات به صورت  هاي خصوصي مردم نهاد صورت گرفته و در خبرگزاري علمي و دانشگاهي و سازمان

روزانه و هفتگي چاپ گرديده است را در اختيار كارشناسان و محققين قرار داده تا نمـايي كلـي از وضـعيت    
هر چند صحت و سقم اطالعات به . موجود و مشكالت و كمبودها در بخش آب و منابع طبيعي را نشان دهد

وليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف انـدك تـالش شـده    . گردد منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي
 اهميت و حساسيت جامعـه  نظر از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اي تنظيم شود كه صرف مجموعهاست تا 
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  01/10/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -يه اروم ياچهدر يروزها ينحال ا

  

  يهاروم درياچه

 يدآب از سـد شـه   ياز آغاز مرحله نخسـت رهاسـاز   يغرب يجانآذربا يا منطقهشركت آب  مديرعامل

  .خبر داد يهاروم ياچهبوكان به سمت در يكاظم

آب از سـد   يبا اشـاره بـه آغـاز مرحلـه اول رهاسـاز      يسناوگو با خبرنگار ا دانشجو در گفت كيومرث

ـ با  يد يكبوكان از امروز  يكاظم يداز سد شه يرها ساز: بوكان افزود  يـه متـر مكعـب در ثان   70 يدب

  .شود يآغاز م

مترمكعب است كـه   يليونم 64  يزانآب از سد مذكور در مرحله نخست به م  يرهاساز: ادامه داد وي

متر مكعـب در   15 يزانبه م ياز آب استحصال يبخش يهمترمكعب در ثان 70از  يدب يشدر صورت افزا

  .يابد يانتقال م يهاروم اچهيرود و در يمينهبه س يكانال ام س يقاز طر يهثان

 يو زوال يـه اروم يمهابـاد، شـهرچا   ياز سـدها  يمرحله نخسـت رهاسـاز   ينكهبا اشاره به  ا دانشجو

از  يدر مجموع با رهـا سـاز  : مترمكعب انجام شد افزود يليونم 92 يزانبه م ياچهسلماس به سمت در

  .رسد يمكعب م متر يليونم 156شده به  ياد ياز سدها يسد بوكان، مجموع رهاساز

از  يـت كشاورزان منطقه بـه منظـور حما   ينكها يانبا ب يغرب يجانآذربا يشركت آب منطقه ا مديرعامل

مصـارف   يبـرا  يرهادر طـول مسـ   ياچهحق برداشت از سهم آب در يهاروم ياچهدر ياياح يبرنامه ها

د يو تشـد  يرهاسـاز به واسطه  ياز بروز حوادث احتمال يشگيريجهت پ: را ندارند، اظهار كرد يزراع

و بسـتر   يمشـدن بـه حـر    يكاز نزد رود، مردم يمينهرود و س ينهزر يرودخانه ها يرآب در مس يانجر

  .كنند يرودخانه ها خوددار

 يسـنا در گفت و گـو بـا ا   يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان يرسرخوش، مد فرهاد

 يـه اروم ياچهدر يزدر حوضه آبر يكشاورز يشته اراضچند سال گذ يط ياپرسش كه آ يندر پاسخ به ا
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 هـاي  نشـامل اسـتا   يـه اروم ياچـه در يزطبق برآوردها در كل حوضه آبر: است، اظهار كرد يافتهتوسعه 

شـده   يشـتر هـزار هكتـار ب   21حدود  يكشاورز يو كردستان اراض يشرق يجانآذربا ي،غرب يجانآذربا

 يـن كشـت در ا  يـر سـطح ز  يشاز افزا يدبا يهاروم ياچهدر يايطبق مصوبات ستاد اح كه ياست، درحال

متاسـفانه  . محقق شـود  يمصرف آب درحوزه كشاورز يدرصد 40تا كاهش  شد يم يريحوضه جلوگ

  .مصوبه وجود نداشت ينبه ا يبنديپا

بوده است البته از  »يمد« يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبر يكشاورز يادامه داده، عمده توسعه اراض وي

در  يكشـاورز  يتوسعه اراضـ  يزاندر مورد م يقيدق يكه بررس يما خواسته يزو تبر يهاروم يها دانشگاه

طبق ضوابط  مالز يگزارش، برخوردها يندر صورت آماده شدن ا. داشته باشند يهاروم ياچهحوضه در

  .انجام خواهد شد

وگـو در پاسـخ بـه     گفـت  يگـر در بخش د يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان مدير

 يبـرا  12و  10كه از ماده  يگفته، مبلغ يهاروم ياچهدر يايستاد اح يا بودجه يتدر مورد وضع يپرسش

مربـوط بـه آن    يها نامه است كه در حال مبادله موافقت 97سال  يتومان برا يلياردم 500ما ابالغ شده، 

  .كنند يافتد خزانه درمبالغ را به صورت اسنا ينبتوانند ا يمجر يها تا دستگاه يمهست

پـروژه   يـل تكم يبـرا  يتومان هم از محل صندوق توسعه ملـ  يلياردم 400 ينگفته سرخوش، همچن به

قول داده شـد  . شده است يافتدرصد آن در 50ابالغ و تاكنون  يهاروم ياچهبه در سيب يانتقال آب كان

  .داده شود يصتخص يبه زود يزن يكه مابق

مرحلـه اول   يدر ادامه با اشـاره بـه اجـرا    يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان مدير

 يـن ا: گفـت  يـه اروم ياچـه زوال و سـلماس بـه سـمت در    ي،مهاباد، شـهرچا  يآب از سدها يرهاساز

 يدهرسـ  يـان به پا يمهاباد و شهرچا يسدها يتاكنون رهاساز. ماه آغاز شده است آبان 26از  يرهاساز

تـاكنون  . هفته بعد ادامه خواهد داشت يكزوال و سلماس تا حدود  يسدها آب از ياست اما رهاساز

  .است يدهرس ياچهمتر مكعب آب به در يليونم 80 ها يرهاساز ينا يجهدر نت
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مـاه   در بهمـن  يـز، حوضـه آبر  ياز سدها يهاروم ياچهآب به در يمرحله دوم رهاساز ينكها يانبا ب وي

. شـود  يانجام مـ  يزحوضه آبر يزمستانه از همه سدها ياسازره: خواهد شد، اظهار كرد ييامسال اجرا

 هاي آب يزاناز م. شود يمشخص م يد يابتدا شده يآب رهاساز يزانمربوط به آن از جمله م ياتجزئ

 يسـت آبـه ز  و مازاد به عنوان حق شود يجدا م يمصارف آب شرب و كشاوز يز،موجود در حوضه آبر

  .ريزد يم يهاروم ياچهبه در يطيمح

 يهـا  روانـاب  يـه بـر ورود كل  يمبنـ  يـه اروم ياچهدر يايبا اشاره به مصوبه ستاد اح ينهمچن خوشسر

 يبهشـت تـا ارد  يطبق مصوبه ستاد از اول آذر سـال جـار  : كرد يحتصر يهاروم ياچهبه در يزحوضه آبر

 بـه شـده و   يتلقـ  يـه اروم ياچـه آبـه در  به عنوان حق ياچهها در حوضه در همه رواناب يدبا يندهسال آ

  .يزدبر ياچهدر

هـا بـه    ورود روانـاب  يطشرا ي،گشت و بازرس هاي يپاك يقاز طر يماه جار ياز ابتدا: كرد يدتاك وي

 يـن قطعـا ا . مجاز نشـود  يرمصرف غ يا نقطه يچها در ه رواناب ينتا ا كنيم يرا كنترل م يهاروم ياچهدر

  .  خواهد داشت ياچهدر بهبود وضع در يخوب يطرح، اثربخش

 يهـا و احـداث و بازسـاز    رودخانـه  يروبـي به ال ينهمچن يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان يرمد اين

درصد انجام شده كه  70ها تا  رودخانه  و ساخت سردهنه يمترم: ها اشاره كرد و گفت سردهنه رودخانه

  .از هدررفت آب دارد يريدر جلوگ يرگذاريها، نقش تاث رودخانه يروبيدر كنار ال

 يانرقم را با پا يناست، ا يلومترمربعك 1928 يهاروم ياچهحاضر وسعت در يطدر شرا نكهيا يانبا ب وي

، وسـعت  97سـال   يوردر آخر شـهر : كرد و گفت يسهگذشته و  مدت مشابه در سال قبل مقا يسال آب

  .شده است تر يعوس يلومترك 282مربع بود كه تاكنون  يلومترك 1646 يهاروم ياچهدر

 ياچـه حجـم آب در : كـرد  يـد تاك ياندر پا يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان مدير

متر مكعب ثبـت شـد كـه خوشـبختانه در      يليونم 960، )97 يورشهر(گذشته  يدر آخر سال آب يهاروم

 رمتـ  يليـون م 340 يشاست و نشانگر افـزا  يدهمترمكعب رس يليونم 360و  يلياردم يكحال حاضر به 
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  .است چهياحجم آب در يمكعب

در  - يـه اروم ياچـه در يـاي ستاد اح يقو تلف يزير برنامه يردفترمد - يشيمسعود تجر يسنا،گزارش ا به

 ياچـه در يـاي سـتاد اح : كه در مهرماه امسال برگزار شد، گفته بود يستز يطآب و مح يكارگاه آموزش

بـرده   لـي م يـت امن يعال يرا به شورا يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبر يموضوع توسعه كشاورز يهاروم

  .است
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با كمبـود   يگرد كشورهاي - بخش آب كشور يرانمد يبر ناكارآمد يشاخص سرانه آب، سرپوش

  01/10/1397خبرگزاري فارس مورخ  كم است؟ يرانآب در ا ياآ/كنند يآب چگونه برخورد م

  

هسـتند امـا بـرخالف كشـور مـا بـه        يـران از ا تـر  يينپـا  يرپذ يدسرانه آب تجد يكشورها دارا برخي

شـاخص بـه    يـن ه از ااسـتفاد  يـران، توسـعه هسـتند، در ا   يها و به دنبال راه پردازند ينم نمايي -بحران

  .شده است  يلمسئوالن حوزه آب تبد هاي يبر ناكارآمد يسرپوش

  كم است؟ يرانآب در ا ياآ/كنند يبا كمبود آب چگونه برخورد م يگرد كشورهاي

ـ  ي،شمسـ  1300در سـال   يـران ا يرپذ يدسرانه آب تجد«فارس، يگزارش خبرگزار به  13000از  يشب

مترمكعـب   1700آمـار اكنـون تنهـا در حـدود      يـن ا كه يه، درحالبود يرانيهر ا يمترمكعب آب به ازا

مختلف آب  ينمسئول يها همواره در خبرها و مصاحبه يشاز چند سال پ يد،كه خواند يا جمله» .است

توسـط   يـران اثبـات وجـود بحـران آب در ا    يكه بـرا  يليدال ترين ياز اصل يكي. شود يتكرار م وركش

  .ه به سرانه آب استاشار شود، يمسئوالن آب استناد م

دهنده آن  ارائه يسوئد ي؛ كه نام دانشمند»فالكن مارك«است به نام  يشاخص يقتدر حق يارمع ينا اما

 يبـرا  يسـاالنه هـر كشـور    يرپذ يدشاخص، سرانه آب تجد ينطبق ا شاخص نهاده شده است، ينبر ا

 يـد تر، حجـم آب تجد  دهبه عبارت سا. گيرد يقرار م يدر آن كشور موردبررس يسنجش وجود تنش آب

 يصآن كشـور تخصـ   يـت به هر نفر از جمع تواند يطور متوسط م به ي،سال آب يككه در طول  يريپذ

ـ  يفداده شود، چقدر است؟ بر اساس تعر در هـر كشـور بـر     يفالكن مارك، درجات مختلف تنش آب

  .است يرصورت جدول ز شاخص به يناساس ا
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معادل با بحـران آب   يآب، وجود تنش آب يريتمد ينتوسط مسئولاشتباه  كه در كشورمان به از آن فارغ

آن  يهـا  دو واژه تنش و بحـران و تفـاوت   يعلم يفتعر ينوشتار به دنبال بررس ينو ا شود يوانمود م

 فيـدي نكـات م  يحاو يگرد يكشورها يبا برخ يجهان يارمع ينكشورمان بر اساس هم يسهمقا يست؛ن

] index mundi[3، ]2[ي، بانك جهان]1[فائو يرنظ يده معتبر جهاندا هاي يگاهطبق اطالعات پا. است

مترمكعب منابع آب ساالنه  1732ازنظر شاخص فالكن مارك با سرانه متوسط  يران؛ ا]knoema[4و 

  .قرار دارد 128كشور در رتبه  181 يان، در م2014در سال 

  
  

از  تـر  يينپـا  ياساالنه برابر  يرپذ يدتجدبا سرانه آب  يادر دن يمتعدد يتوجه، وجود كشورها قابل نكته

توسعه  يشدت در پ كه به شوند يمحسوب م يياز آنان جزء كشورها يكه برخ ييكشورها. است يرانا

 فـزايش منجـر بـه ا   يرخود كه ناگز يتجمع يشو افزا يجمله كشاورز من يمختلف اقتصاد يها بخش

  .سطح مصرف آب خواهد شد، هستند
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چك  يلهستان و جمهور يك،چون آلمان، بلژ ييود در نقشه فوق، وجود كشورهاموج يكشورها يانم در

كه با در نظـر گـرفتن    يافت توان يم يزاز كشورها را ن ياريبس ينهمچن. كند يجلوه م يبدر قاره اروپا عج

وجـود   يادعـا  ارهآن، همـو  بـر  يـه با تك توانستند يم يزها ن آب آن يريتشاخص فالكن مارك، مسئوالن مد

كـه مسـئوالن    يا گفـت اهتمـام و عالقـه    تـوان  يجـرات مـ   اما به. ن آب در كشورشان را داشته باشندبحرا

 يـده كشـورها د  يـن از ا كـدام  يچهـ  يهـا  كشور دارند، در رسـانه  ياوضاع آب ياندننما يكشورمان در بحران

  .آمده است يرز تصويردر  يكل يستمنتخب از ل ياز كشورها يشاخص فالكن مارك برخ. شود ينم
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شـدن شـاخص فـالكن مـارك بـه خـاطر وارد آوردن فشـار بـر          نظران معتقدنـد مطـرح   صاحب برخي

محسـوب   يافته توسعه يكشورها يبرا يخطر يندهآنان در آ يتاست كه روند توسعه جمع ييكشورها

در  يريتيمـد  هـاي  يبـر ناكارآمـد   يشاخص به سرپوشـ  ينبهره جستن از ا يز،در كشورمان ن. شود يم

ـ    يريتشده است تا از نقش سـوء مـد   يلشور تبدمسائل آب ك در كشـورمان   يدر بـروز مشـكالت آب

ـ  ينـده آ يانـدن نما يبحران يبرا يعامل يمياقل ييراترا در كنار تغ يتجمع يشكاسته و افزا كشـور   يآب

كشورمان بر  يداخل يها فهرست باال، چقدر مانند رسانه يكشورها يها در رسانه يراست به. كند يمعرف

  شده است؟ يلمردم آن كشورها تبد يران آب مانور داده شده و به باور اجتماعوجود بح
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ـ   يجـاد ا يـر اخ هاي دهد؛ بارش يفارس خبر م خبرگـزاري فـارس مـورخ     - نكنـد  يتـوهم پرآب

01/10/1397  

  

 92.1تـاكنون بـه   ) اول مهرمـاه ( 97-98 يسال آب يكشور از ابتدا ييزفصل پا يها چه حجم بارش اگر

مصـرف   يريتو فراموش كـردن مـد   يتوهم پرآب يجادبر ا يليدل يدها نبا بارش يناما ا يده،رس متر يليم

  .باشد

  
  

  نكند يتوهم پرآب يجادا يراخ هاي بارش

اگر چه نسبت به مدت مشابه سـال   يراخ هاي يفارس، بارندگ يگزارخبر يگزارش خبرنگار اقتصاد به

شود كـه چـون    ينموجب ا يدبارش ها نبا ينگذاشته است، اما ا ياز خود بر جا يمناسب يتقبل وضع

 يجـد  يدمصرف نبا يريتبهتر شده و مد يمنابع آب يتداشته است، پس وضع يخوب يتها وضع بارش

  .شود تهگرف

 يـد با يبـود كـه بـه زود    يدوارام ينبه ا توان يبارش نم يناست كه با ا يونه ابه گ يمنابع آب وضعيت

  .كند يدابهبود پ يرزمينيمنابع آب ز يتوضع
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 يعال يجمهور در جلسه شورا يسمعاون اول رئ يريموجب واكنش اسحاق جهانگ يبارش ها حت اين

 يـد همچنان با يرخوب اخ يها يكه معاون اول اعالم كرده است كه با وجود بارندگ يآب شده به طور

  .عبور كرده است يتصور شود كه كشور از تنش آب يدو نبا يممصرف دقت نظر داشته باش يريتبه مد

خواسـت   يماها و به خصوص صدا و س مصرف آب از رسانه يريتمد يتبر اهم يدبا تاك ينهمچن وي

بـا   يـرا كننـد، ز  يقتشـو و  يبمصرف ترغ يريتبه جامعه، مردم را به مشاركت در مد يبخش يبا آگاه

تصـور   يدو نبا يممصرف دقت نظر داشته باش يريتبه مد يدهمچنان با يرخوب اخ هاي يوجود بارندگ

  .عبور كرده است يشود كه كشور از تنش آب

بـزرگ و   يآب شـرب مناسـب در شـهرها    ينتـام  يبـرا  يـژه ضـرورت توجـه و   ينهمچن جهانگيري

 يدو كرمان كه با مشكل مواجه هستند، را مورد تاك يرازشاهواز، مشهد، اصفهان،  يركشور نظ يتپرجمع

 يراهكارهـا  يـد و با يـرد قـرار گ  يـت در اولو يـد گونه شهرها با ينآب شرب ا ينتام: قرار داد و گفت

  .شود يهمناطق ته ينآب شرب ا ينحل و فصل مشكالت تام يبرا ين بخشينااطم

مدت مشـابه   يط ها يبارندگ يزانكشور، م يك  درجه يزآبر يها حوضه يتجمع ياساس آمار بارندگ بر

  .گزارش شده است متر يليم 29.4ها  حوضه يندر ا 96-97 يسال آب

سـاله از   50بلندمـدت   يـانگين شده و نسبت به م يشتردرصد ب 213.3بارش، از سال گذشته  يزانم اين

  .درصد رشد برخوردار بوده است 49.3

آذرماه ثبت شده اسـت،   30از اول تا  متر يليم 42.8 ييز،ثبت شده در فصل پا يبارندگ متر يليم 92.1 از

  .يما بارش داشته متر يليم 14.7زمان فقط  ينسال گذشته آذرماه در هم كه يدر حال

 1.5شرق با  يبارش و حوضه مرز متر يليم 94.6با  يهاروم ياچهدر يزگزارش، حوضه آبر يناساس ا بر

  .اند برخوردار بوده يك  درجه يزآبر يها حوضه يبارندگ زانيم ينو كمتر يشتريناز ب يببه ترت متر يليم

درصد كمتـر از متوسـط    38.2شرق  يدر حوضه مرز يجار يسال آب يبارندگ يزاناساس، م ينهم بر

  .ساله گزارش شده است 50بلندمدت 
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كمبودهـا   يـن مواجه بوده كه جبـران ا  يديشد ياربس يدرولوژيكيه يدر دهه گذشته با خشكسال ايران

  .است يطوالن يارزمان بس يازمندن يرزمينيدر بخش آب ز يژهو هب

ـ    يتنش آب شرب با فرض بارنـدگ  يريتگزارش، برنامه مد ينا براساس گذشـته و   يمشـابه سـال آب

كشـور   يشهرها و روستاها يتنش آب يريتمد يشده و برا بيني يشپ 1400كمبود آب در تابستان سال 

آب،  يسـاز  يـره تـوان ذخ  يشآب، افزا يفيك يآب، ارتقا يدتول و ينتأم يشدر قالب افزا ييراهكارها

مصـرف در نظـر گرفتـه     يريتمـد  يزها و ن و شبكه يساتتاس  ين،منابع تأم يور و بهره يريتمد قايارت

  .شده است
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  03/10/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - است »يبحران«كشور  يدرصد دشت ها 66وضع 

  

موجب شده  يرزمينيروزافزون منابع آب ز يهو تخل ها يافت بارندگ ها، يتداوم خشكسال -يرناا -تهران

  .يردقرار گ يبحران يطمنطقه در شرا 404دشت كشور،  609 ياناز م يرو،اعالم وزارت ن يهكه بر پا

  

  است »يبحران«كشور  يت هادرصد دش 66 وضع

حـدود هفـت    يرمجـاز غ يهـا   اكنون برداشـت از چـاه   يرو،وزارت ن يگزارش عصر دوشنبه تارنما به

  .شود يمترمكعب برآورد م يليونم 800و  يلياردم

  . برابر شده است 2ممنوعه حدود  يها تاكنون شمار دشت 80دهه  يابتدا از

فارس با  يها در استان  يممنوعه و ممنوعه بحران يها دشت يشترينصورت گرفته، ب يابياساس ارز بر

  . دشت قرار دارد 37و كرمان با  90

را از آن خـود   يبعـد  يدشـت رده هـا   25بـا   يجنوب  و خراسان 26، اصفهان با 33با  يرضو  خراسان

  .كرده است

صـورت   ينـي يرزمز يهـا  از آب يبردار  بهره يمترمكعب يلياردم11كاهش  يدبرنامه ششم توسعه با طبق

  .يمكن يدابخش دست پ ينتا به تعادل در ا يردبگ

تـوان   يمـ  يرمجـاز غ يهـا  مترمكعـب آب از چـاه   يليونم 600و  يليارداز برداشت چهار م يريجلوگ با

  .كرد يفاكشور ا يها به آبخوان يرا در تعادل بخش يبرنامه را محقق و نقش مهم يندرصد ا 40حدود 

  

  ممنوعه كشور افزوده شد ياه دشت به جمع دشت 23امسال ** 

ممنوعـه كشـور افـزوده شـده و هرگونـه توسـعه        يها دشت به جمع دشت 23سال تاكنون  يابتدا از

  .مناطق ممنوع است يندر ا يرزمينيز يها از منابع آب يبردار بهره
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 130كشـور بـه    يرزمينيز يها  آبخوان يتجمع يموجب شده است كسر يرزمينيفشار به منابع ز ادامه

اتفـاق افتـاده    يرسال اخ 20در  يكسر ينمترمكعب از ا يلياردم 106مترمكعب برسد كه حدود  يارديلم

  .است

  .شود  يكشور اضافه م يرزمينيمخازن ز يمترمكعب به كسر يلياردم 6حدود  يزسال ن هر

مترمكعـب و   يليـون م 813مترمكعب، كرمان بـا   يليونم 85و  يلياردم يكبا  يخراسان رضو هاي استان

  . را دارد يرزمينيز يها مخزن آبخوان يكسر يزانم يشترينمترمكعب ب يليونم 551ارس با ف

  .قرار گرفت يبعد يمترمكعب در رده ها يليونم 320مترمكعب و اصفهان با  يليونم 333با  قزوين

 يـران درصـد مسـاحت ا   12كه فقط  يطياعالم كرد در شرا) دوشنبه(امروز  يرون يروز يرنا،گزارش ا به

شـود كـه    يبه طور ناخالص مصرف م يدرصد آب در بخش كشاورز 90از  يشرود، ب يكشت م ريز

را  يهر مترمكعب آب مصـرف  يمحصول خشك به ازا يدتول يدرصد متوسط جهان 40كمتر از  يبازده

  .دارد

است اما در شـاخص   يكشت محصوالت آب يركشور جهان از نظر سطح ز ينپنجم يرانا« ي،گفته و به

اقتصـاد آب   يعمل نكـردن سـازوكارها   يبه معنا ينام قرار دارد؛ ا يمحصوالت، در رتبه س ينا يدتول

  ».است يدر بخش كشاورز
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  03/10/1397مورخ روزنامه خراسان  -خيرين آبخيزدار ي پشت سد قانون  

  

اري يكي از اقدامات پرخير و بركت و ماندگار براي حفظ و بقاي طبيعـت اسـت و اهميـت آن    آبخيزد

ميليـون تـا سـه     100درحدي است كه برخي از خيرين براي انجام طرح هاي آن حاضر شـده انـد از   

هـر چنـد متاسـفانه مـانع     . ميليارد تومان در برخي از استان هاي كشور از جيب خودشان هزينـه كننـد  

مانعي كه عمال به پس زدن كمـك هـاي بسـياري از    . جيبي بر سر راه اين خيرين وجود داردقانوني ع

خيرين حوضه آبخيزداري منجر ميشود كمك هايي كه حتي فقط يكي از آن ها مي تواند از مهـاجرت  

اوايـل امسـال بـا اذن    . اهالي يك روستا به شهر و ده ها و هزاران عواقب ناخوشايند آن جلوگيري كند

ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي انجام پروژه هاي مـرتبط بـا آن    200معظم رهبري  مقام

درسراسر كشور درنظر گرفته شد كه جزئيات نحوه كار و هزينه كرد اين منابع و مانع قـانوني عجيـب   

بر سر راه جذب كمك هاي خيرين حوضه آبخيزداري را در گفت وگو بـا هوشـنگ جـزي، مـديركل     

آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيـزداري كشـور بـه بحـث و بررسـي       دفتر

ميليـون   200امسال شاهد بوديم كه با اذن مقام معظـم رهبـري   . گذاشتيم كه جزئيات آن را مي خوانيد

چرا اين موضوع اين قـدر اهميـت دارد كـه شـاهد ورود و     . دالر براي آبخيزداري اختصاص داده شد

خاك مهم ترين عنصري است كه به دست آوردن آن قرن ها طـول مـي كشـد،    -ايشان بوديم؟ دستور 

رهبري هم اشاره كردند كه خاك از آب مهم تر است، چون آب را مي توانيم وارد كنيم ولي خـاك را  

موضوع حفاظت از آن در حوضه هاي آبخيز كشور مدنظر هم مقام معظم رهبـري  .نميتوانيم وارد كنيم

آن چيزي كه مي توانـد كمـك كنـد خـاك در كـل      . ست گذاران و برنامه ريزان كشور استو هم سيا

نكته دوم خسارتي است كـه بـه   . حوضه هاي آبخيز حفاظت شود، كار آبخيزداري و آبخوانداري است

مردم وارد مي شود چرا كه سيل خسارت زيادي ايجاد مي كند و جان هموطنـان مـان در سـيل هـاي     

بنـابراين مطالبـات   . ه است، كنترل سيل با عمليات آبخيزداري و آبخوانـداري اسـت  اخير به خطر افتاد
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از طرف ديگر به دليـل خشكسـالي   . مردمي و بخش هاي دولتي براي انجام كار آبخيزداري زياد است

ها كار آبخيزداري ميتواند به نفوذ بيشتر آب و غني شدن بيشتر چشمه ها و قنوات كمك كند كه مردم 

ديده اند، ما روستاهايي داريم كه به خاطر كـار آبخيـزداري داراي آب آشـاميدني شـده انـد      آثارش را 

خب با توجه به اختصاص منابع از محـل صـندوق   . درحالي كه قبال با تانكر به آن ها آب مي داده اند

هيئـت   ما از تيرماه كه ابالغيه صندوق قطعي شـد و -توسعه ملي بفرماييد چه اقداماتي انجام داده ايد؟ 

در استان ها گفتيم كه حوضه هايي كه حسـاس هسـتند و بـا    .دولت ابالغ كرد كارمان را شروع كرديم

اهميـت زيـادي   ... شاخص هايي مثل خشكسالي، فرسايش ، سيل، رسـوب، آب دار شـدن قنـوات و    

ي انجـام  دارند، به ما بگوييد، كه استان ها پاسخ را براي ما فرستادند كه در كدام حوضه ها چه عمليـات 

پيمانكـار هـم    900شهرستان را دربر مي گيرد و باالي  349حوضه آبخيز شناسايي شد كه  649گيرد، 

بله، خيرين سابقه -ظاهرا خيرين و سازمان هاي مردم نهاد نيز پاي كار آمده اند؟ . مشغول كار شده اند

كننـد، مـا امسـال بحـث     داري در برخي از استان ها مثل فارس و هرمزگان آمده اند و بازهم كمك مي

مشاركت مردم در حوضه هاي آبخيز را جدي گرفتيم، خيلي از حوضه ها به مردم گفته اند كه اگر كار 

اگر نمونه هايي از فعاليت خيـرين   .را به خود ما واگذار كنيد مي توانيم مساحت بيشتري را اجرا كنيم

در استان فارس كارهاي خوبي از خيرين  در استان هرمزگان در ميناب و -را در ذهن داريد بفرماييد؟ 

داريم ، مثال ما خيري داريم در استان هرمزگان كه گفته است سه ميليارد تومان مي دهـم بـراي ايجـاد    

ميليون تا يك ، دو و سـه ميليـارد تومـان     200ميليون تومان ، 100يك بند براي جلوگيري از سيل ، از 

براي كار آبخيزداري، خيريني داريم كه حاضرند بگويند يك داشته ايم كه از خودشان پول گذاشته اند 

بخشي از پول كارها را ما مي دهيم و يك بخش را هم شما بگذاريد منتهـا متاسـفانه مـوانعي قـانوني     

وقتـي   -خب مگر خيرين نياز به قرارداد دارنـد؟  . داريم، ما نمي توانيم با مردم وخيرين قرارداد ببنديم

ميليون تومان بدهد، اين پول بايد بـه   500تومان تمام مي شود و او مي خواهد  كه يك سد پنج ميليارد

در . گونه اي وارد سيستم ما بشود تا بتوانيم به ذي حسـابي و سـازمان بازرسـي كشـور پاسـخ بـدهيم      
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بنابراين هرچقدر آن ها بياورند . آموزش و پرورش براي خيرين مدرسه ساز رديفي گذاشته شده است

لت بياورد در يك تفاهم نامه آورده مي شود ولـي بـراي كارهـاي منـابع طبيعـي بسـتن       و هرچقدر دو

قرارداد با مردم هنوز اين سـازوكار را نـدارد، بـاالي دو ميليـون تومـان كمـك بايـد در سـامانه ثبـت          

پس چگونه فـردي  . مناقصات ثبت شود، بنابراين در تالش هستيم كه ببينيم چگونه مشكل را حل كنيم

اين شخص گفته است كه اين بند را كـامال خـودم مـي سـازم،      -ميليارد تومان هزينه كند؟  3توانسته 

نقشه فني اش را بدهيد تا نظارت و كار كنم، اين جا مشـكلي نـدارد ولـي وقتـي كـه بـه شـراكت در        

چقدر از كار مربوط به منابع صندوق توسعه انجام شـده  . قرارداد مالي مي رسد دچار مشكل مي شويم

درصد مـي رسـيم و    90درصد كار انجام شد و تا اواسط دي ماه به  65تا اواخر آذرماه حدود - است؟

 .تا انتهاي دي ماه آن را تمام شده فرض مي كنيم
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  04/10/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  - هرمزگان يگلو يرز يخشكسال يغت

  

  هرمزگان يگلو يرز يخشكسال يغت

هـر   يتشنه لب، نفس ياست و سدها و چشمه ها يو برف يكشور باران يجاها يشترب يروزها هوا اين

ـ   يهمچنـان گلـو   يكشند؛ امـا چنگـال نامهربـان خشكسـال     يم يچند كوتاه از سر آسودگ  يمنـابع آب

  .فشارد يرا م يرانهرمزگان در جنوب ا

  

 يسـدها  يـز در حوزه آبر يو رودخانه ا يالبيس يانو جر يرگذارگونه بارش تاث يچماه گذشته ه 21 در

شـده   ينهسدها در سـ  ينو حبس نفس ا يارموضوع سبب مشكالت بس يناستان وجود نداشته كه ا ينا

  .است

رمزگـان  ه يآب بندها ينتر يو اصل يناز جمله مهم تر ينو جگ يانن يل،شم يناب،استقالل م سدهاي

  .يستآب در آن ها مناسب ن يرهذخ يزاناست كه م

 يبغرنجـ  »ياربسـ  ياربس« يتسابقه بود و وضع يسال گذشته ب 50سال گذشته هرمزگان در  يبارش كم

  .به وجود آورد

به مقدار و حجـم   ينابهرمزگان، آب سد استقالل م يشركت آب منطقه ا يبر آمارها و گزارش ها بنا

 يـاده تـوان در بسـتر آن پ   يكه م يبه گونه ا يدهرس يانبه پا يانو ن يلشم يدهاس يرهو ذخ يدهمرده رس

 متـر  يليـون م100 يزن ينتمام و حجم آب سد جگ يزكوچك ن يا يرهذخ يسدها يگركرد و آب د يرو

  .مكعب اعالم شده است

فر هرمزگان، در سال گذشته ص ياصل ياز سدها يانو ن يلشم يمناطق باالدست سدها يبارندگ ميزان

  .حوزه ها نشده است ينوارد ا يآب يچماه گذشته ه 21بوده و در 

دشـت ممنوعـه بـوده و     38اسـت و   يمنف يالنب يآن ها دارا يدشت موجود در هرمزگان تمام 74 از
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فاقـد اسـتفاده    يـز ن يبـوده و از نظـر شـور    يفضع يرزمينيآب ز يلاز لحاظ پتانس يزدشت ها ن يمابق

  .هستند

استان هرمزگـان هـم اكنـون بـا      يسدها ي،بارندگ يزانو كاهش م يدهه خشكسالاز دو  يشتداوم ب با

  .روبه رو هستند يجد يارچالش بس

ماه از  9از  يشهرمزگان كه ب يراستان گرمس يسخت برا يبودن سال آب يشاز در پ يتآمارها حكا اين

 يردم و اجـرا م يمصرف از سو يريتباشد ؛ در صورت نبود مد يآن گرم و طاقت فرسا م يسال هوا

  .مسووالن دارد ياز سو ياتيعمل يطرح ها

 ينـزوالت آسـمان   يزشزمان و مكان ر يعو توز يهرمزگان گرم و خشك بوده و پراكنش بارندگ اقليم

بحـران آب در آن بـه مراتـب     يو شـاخص هـا   يزنـاچ  ياسـت كـه بارنـدگ    ياستان به گونه ا يندر ا

  .است ينامطلوب تر از متوسط شاخص كشور

  متوقف شد يشههم يبه بندرعباس برا ينابال آب از مانتق**

ـ  ينتام: هرمزگان گفت يا شركت آب منطقه مديرعامل بـه   ينـاب م يرزمينـي ز يو انتقال آب از منابع آب

 يچتمام شده و ه يشاز سه ماه پ يزن ينابسد استقالل م يرهسال قبل متوقف شده و ذخ 2بندرعباس از 

  .ودخواهد ب يشگيهم ياستو س يكردرو يك ينشود كه ا ينمبه بندرعباس منتقل  يناباز م يآب

بـه   ينـاب خط دوم انتقال آب م ياحداث و نوساز يلدرباره دل يرنادر پاسخ به پرسش ا ييمال هوشنگ

استفاده  يضرور يارخط فقط در مواقع بس يناز ا: شده اظهار داشت ياد ياستبندرعباس با توجه به س

  .شده است يفتعر يرعاملغشود و كاركرد آن در پدافند  يم

 يـب بخش صـنعت بـه هـر ترت    يازآب مورد ن ينتام: كرد يحاز سخنان خود تصر يگريدر بخش د وي

ـ    يشـورا  ياصـل  ياستدو س يدر بخش كشاورز يممكن و كاهش آب مصرف  يحفاظـت از منـابع آب

  .استان است

كشـت   يالگـو  ييـر تغو  يركشتكاهش سطح ز ياست،س ينشدن ا يياجرا يدر راستا: ادامه داد ماليي
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  .انتخاب شده است يكاهش مصرف آب در بخش كشاورز ييبه عنوان دو راهبرد اجرا

ـ   يشورا يببه تصو يركشتسطح ز يدرصد20مسوول كاهش  ينگفته ا به بـه   يحفاظت از منـابع آب

  .مشخص شده است يزكاهش ن يناستان در ا يو سهم شهرستان ها يدهاستاندار رس ياستر

 يامسال با همكار: آور شد يادهندوانه  يلوگرمهر ك يدتول يآب برا يترل 300ه مصرف با اشاره ب ماليي

درصـد كـاهش    50كشت هندوانه در هرمزگـان   يربخش، سطح ز ينا يصنف يكشاورزان و تشكل ها

  .شد ينتام يزهندوانه در بازار، منافع كشاورزان ن يمتق يشو با افزا يافت

از مهرماه هر (  يها در سال آب يبارندگ يتاز وضع يارائه گزارشهرمزگان با  يآب منطقه ا مديرعامل

خشـك   ياربسـ  يهرمزگان سال يسال گذشته برا: گفت يمنابع آب يتو وضع) سال تا مهر ماه سال بعد

ن بـارش در  يشتريمتر ثبت شده كه ب يليم37تاكنون متوسط بارش  يسال آب ياز ابتدا يزبود و امسال ن

درصد بوده اسـت كـه انتظـار    2در جاسك با كمتر از  ينمتر و كمتر يليم100از  يشقشم و هرنگ با ب

  .بارش بهتر از سال گذشته باشد يت، امسال وضع يهواشناس يسامانه ها ينيب يشرود بر اساس پ يم

  چاه و چشمه و قنات خشك شد 8400

ه و قنـات از  چاه و چشم400انجام شده، حدود هشت هزار و  يشپا ينبر اساس آخر: ادامه داد ماليي

و  يسـت ب يهسـتند و بـرا   يدشـد  يدچار كم آب ياآب  يهزار چاه و چشمه و قنات استان ب28مجموع 

  .استان نشده است ياز سدها يك يچوارد ه يآب يچه يماه متوال يكمين

از : و اضافه كـرد  يمعرف يشركت آب منطقه ا يفاز وظا يگرد يكيرا  يسطح يآب ها يريتمد وي

بـا   يـز ن ينـاب م يرود احداث سد سـرن  يتان چهار رودخانه سد دارند و انتظار ماس يرودخانه اصل16

 يتبا ظرف يزن يكشود و احداث سد گابر يريو آبگ يلامسال تكم يانمترمكعب تا پا يليونم60 يتظرف

  .متر مكعب ادامه دارد يليونم270

بخـش   يهتفاده از سـرما با اس يگررودخانه د10 يمطالعه احداث سد بر رو: آور شد ياد ينهمچن ماليي

  .و بستك در غرب استان خبر داد يرخم يشهرستان ها يندر شمال و شرق استان و همچن يخصوص
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 يينمطالعات تع يخود برا يريتهرمزگان از برنامه مجموعه تحت مد يشركت آب منطقه ا مديرعامل

خبـر داد و   تـاالب خورخـوران   يمحـر  يـين و گز و آغـاز مطالعـات تع   يرينشور ش يتاالب ها يمحر

پاسخ استعالم ها و  يبه صورت مورد يكپارچه،تاالب ها به طور  يمحر يينتا زمان تع: خاطرنشان كرد

موارد صدور مجـوز   يناز ا يكيشود كه  يداده م يبخش به صورت مورد ينمجوزها در ا درخواست

  .بندرعباس است يدر ساحل شرق يگوپرورش م يحوضچه ها يبرا

و تـاالب بـودن اسـت و اظهـار نظـر       يادر يممجوز تنها مربوط به خارج از حر ينا: اضافه كرد ماليي

  .همان بخش است يبر عهده متول يطيمح يستدرباره مسائل ز

از  يلـومتر ك 400تا  300رودخانه در استان وجود دارد كه ساالنه  يلومترهزار ك 20حدود : ادامه داد وي

كوچـك در اسـتان    ياحداث سـدها  يتزار نقطه با قابلو ه يردگ يها مورد مطالعه قرار م رودخانه ينا

  .شده است ييشناسا

 يلـومتر ك15به طـول   آباد يخط انتقال آب چشمه سبزپوشان در منطقه حاج يو لوله گذار يبهساز وي

  .در دست اجرا اعالم كرد ياز طرح ها يگرد يكيرا  يالر يلياردم200و اعتبار 

در شهر بندرعباس خبـر داد و  ) گُهرو (  يشخور هد يرداراز آغاز مطالعات و نقشه ب ينهمچن ماليي

اطـراف آن آزاد   يهـا  ينهكتار از زم120خور حدود  ينا يسامانده يانشود با پا يم ينيب يشپ: گفت

  .قرار خواهد گرفت يگذاران بخش خصوص يهسرما ياردر اخت يگردشگر يشده و با كاربر يساز

  1400تا افق  يبرون رفت از چالش آب يبرا يزير برنامه

 يـزي درخصـوص برنامـه ر   يرون يروز يدهايهرمزگان با اشاره به تاك يشركت آب منطقه ا مديرعامل

احـداث   يبـرا  ييراستا برنامه ها يندر هم: ، گفت1400تا افق  يجهت برون رفت شهرها از چالش آب

  .يمدر استان درحال اجرا د ار يسطح يها و مهار آب ها يرينكنآبش

در : داشـت  يـان عنـوان و ب  يشركت آب منطقـه ا  يفاز وظا يكيرا  يسطح يب هاآ يريتمد ماليي

  .يمدرصد كاهش رو به رو هست 65ساالنه با  يسطح يها يانجر يزانم
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خانـه، استحصـال آب را از    يهبدون احداث تصف يانو ن يلشم يسدها يههم اكنون در حاش: افزود وي

كه تجربـه   يمداشته ا يهبر ثان يترل 60 يمتر و دب170تا  120متر و عمق  يبا دهانه هشتاد سانت ييچاه ها

ـ  بحران يوهش ينتوان با ا يرود و م يمناطق كشور هم به شمارم يرسا يموفق برا ييو الگو را  يكم آب

  .كرد يريتمد يتا حدود

و  يرزمينـي ز يموجـب كـاهش سـطح آب هـا     يكـاهش بارنـدگ   يراخ يدر سال ها: كرد يدتاك ماليي

 يريتو مـد  يـزي مشاركت مردم در برنامه ر يطيشرا ينشده كه در چن ياريبس يخشك شدن چاه ها

 ييـر از اتـالف آب و تغ  يريجلـوگ  ي،قطـره ا  يـاري و آب ياريآب يننو يمنابع آب، استفاده از روش ها

منابع آب موجود مهـم و اثـر    يريتمد است كه در  يعوامل ينكشاورزان از مهمتر توسطكشت  يالگو

  .گذار است

  به آب هرمزگان اختصاص داد يالر يلياردم 620 دولت

اعتبـار بـه بخـش آب كشـور      يـال ر يليـارد هـزار م  9 يدو ام يردولت تدب: هرمزگان اعالم كرد استاندار

ـ   يبوده و م يالر يلياردم 620مقدار سهم استان  يناختصاص داده كه از ا  ينـده در آ يتواند از تـنش آب

  .كند يريجلوگ

در هرمزگـان، اظهـار    يجمهور ييسحضور معاون اول ر يانامسال در جرآذرماه  يستمب يهمت فريدون

آب شرب روستاها و شـهرها   ينبرجسته و ممتاز دولت، عملكردش در تام ياز برنامه ها يكي: داشت

  .داشته باشد يتهمچنان حما يزن يرون يرراستا وز يندر ا يداست كه با

سـازه آن بـا بـارش     80و  70خـورد و   يـد ان كلدر هرمزگ يزداريپروژه آبخ 200امسال : كرد يانب وي

و  ينـي زم يـر ز يسـفره هـا   يتآب شرب مردم و تقو يشد كه از آن برا يريآبگ ييزهتابستانه و پا يها

  .شود ياستفاده م يكشاورز

 يمـ  ياستان در كنـار سـاحل زنـدگ    ينهزار نفر از مردم ا 400حدود : هرمزگان اظهار داشت استاندار

  .شود يم ينكن ها تام يريناز محل آب ش كنند كه آب شرب آنها
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 يندر هرمزگان در دست استفاده بوده و به همـ  يريندستگاه آب ش 15تا  10اكنون : آور شد ياد همتي

  .در حال احداث است يزن يزانم

 يسـابقه ا  يب يسال گذشته خوب نبوده و هرمزگان را با سخت 20در  يبارندگ يتوضع: كرد يانب وي

  .ترو به رو كرده اس

  .يمهشدار ده يو مرتب نسبت به بحران كم آب ييمرا صادقانه به مردم بگو يطشرا يدبا: كرد يدتاك وي

 يطشـرا  يالزم همـه بـرا   يربا اتخاذ تداب يدموجود با يطبا توجه به شرا: كرد يحهرمزگان تصر استاندار

  .يمكن يهارا يابتكار يو طرح ها يمداشته باش يسخت آمادگ

  آب مواجه است يدتول يهبر ثان يترل 900روزانه با كمبود  هرمزگان

ـ  يـاز شركت آب و فاضالب هرمزگان حداقل ن ياعالم شده از سو يآمارها براساس  يـن روزانـه ا  يآب

  .كمبود آب دارد يهبر ثان يترل 900است و روزانه  يترل 100استان چهار هزار و 

 يطشهر استان در شـرا  11اكنون  يدگبر استان و كاهش بارن ياز دو دهه خشكسال يشتداوم ب يلدل به

  .قرار دارد يدر آستانه بحران كم آب يزشهر ن 15و  يبحران

هـزار   23 يـق متـر مكعـب آب از طر   يلياردم 1.4دشت استان هرمزگان افزون بر  54از مجموع  اكنون

  .شود يچشمه و قنات برداشت م 340حلقه چاه و حدود 

  سازي يرينش يقآب از طر يدبه منابع تول يتنوع بخش 

آب در استان در  يدبه منابع تول يبه دنبال تنوع بخش: شركت آب و فاضالب هرمزگان گفت مديرعامل

قابل قبـول   اي يجهمهم به نت ينكه امروز ا يمبود سازي يرينش يقآب از طر يصد درصد ينتام يراستا

  .است يدهرس

آب  يتسـا  17رمزگان بـا احـداث   ه يدر حال حاضر آبفا: اظهار داشت يرنابه خبرنگار ا يقصم امين

هـزار   62 يزانبه م يديو حجم آب تول يالر يلياردهزار م 11 يگذار يهكن فعال با حجم سرما يرينش

در سـطح كشـور را از    يـي و حجـم نمـك زدا   يگذار يهسرما يزانم يشترينمترمكعب در شبانه روز ،ب
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  .اجرا كرده است يبخش خصوص طريق

ـ    يريتاجرا شده در هرمزگان به منظور مـد  يبرنامه ها يناز مهمتر يكي وي  يـن در ا يبحـران كـم آب

  .بندرعباس عنوان كرد يهزار مترمكعب يكصدكن  يريناستان را ، احداث آب ش

هرمزگان است كه مرحلـه اول آن بـا    يآبرسان يطرحها ينطرح مذكور، از مهمتر: كرد يحتصر قصمي

و  يجمهـور  ييسامسال با حضور معاون اول ر آذرماه يستمهزار مترمكعب در شبانه روز ب 20 يتظرف

  .يدرس يبه بهره بردار يرون يروز

مدرن  يندفرآ يقفارس از طر يجكن بندرعباس، آب شور خل يرينآب ش يتدر سا: خاطرنشان كرد وي

  .شود يم ينمك زدائ) Reverse Osmosis(اسمز معكوس 

 يريناز گـام نخسـت آب شـ    يرداربا بهره ب: هرمزگان افزود يشركت آب و فاضالب شهر مديرعامل

  .بهره مند شدند يدنيهزار نفر از مردم بندرعباس از آب آشام 85كن بندرعباس 

 يـه بـر ثان  يترل 550هزار و  2شهر بندرعباس  يآب شرب در دسترس برا يازن ينكمتر: ابراز داشت وي

  .كرد ينساعته تام 24را به صورت  يآب يازاست تا بتوان كل ن

سـال   يانبندرعباس تا پا يهزار مترمكعب يكصدكن  يرينكامل از آب ش يا بهره بردارب يگفته قصم به

  .شود يم ينهرمزگان به صورت كامل تام يآب يازدرصد از ن 60 ينده،آ

درصـد مشـتركان در    85پوشش آب و فاضالب اسـتان هسـتند كـه     يرهزار مشترك ز 225: افزود وي

  .به خود اختصاص دادنددرصد كل مصرف آب را  65بوده و  يبخش خانگ

 يشدرصـد افـزا   20تـا   17هر سال تعداد مشتركان شركت آب و فاضالب هرمزگان  ينكها يانبا ب وي

مصـرف   ير،اخ يدر سال ها ياستان و كاهش منابع آب يمياقل يطبا توجه به شرا: كرد يح، تصر يابد يم

توانـد مـا    ياست كه م ضرورت يك يشهروندان هرمزگان يمصرف از سو يالگو يتآب و رعا ينهبه

  .كند يارياستان  يدارپا يو حفظ منابع آب يددر تول ار

  يدارپا يمنابع آب يدر چند قدم بندرعباس
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آب و فاضـالب   يبراساس توافـق شـركت مهندسـ   : شركت آب و فاضالب هرمزگان گفت مديرعامل

مكعـب در  هـزار متر  40بنـدرعباس،   يمترمكعبـ  يليـون م يككن  يرينكشور در مرحله نخست آب ش

  .داده شده است  يصشبانه روز به هرمزگان تخص

بـه عنـوان    يـت ظرف يـن توافق در حال انجام اسـت تـا ا   ينا يو قرارداد يمراحل حقوق: ادامه داد وي

  .به منابع آب شهر بندرعباس اضافه شود يرمتعارفغ يدوم از منابع آب يتظرف

كـن    يرينسهم اسـتان هرمزگـان از آب شـ    يصدر برنامه دو تا سه ساله و با تخص: ابراز داشت قصمي

گونـه   يچرا خواهد داشـت و هـ   يمنابع آب يدارترينبندرعباس پا يقينبه طور  ي،متر مكعب يليونم يك

  .داشت يمآب نخواه يندغدغه تام

درصد است كه  29كن ها  يريندرصد و آبش 71استان از چاه ها و سدها،  يسهم منابع آب ي،گفته و به

و در  يشدرصـد افـزا   66كـن هـا بـه     يريناز آبش ي، سهم منابع آب99سال  يانتا پا شود يم ينيب يشپ

  .يابددرصد كاهش  34بخش چاه و سد به 

  يمكن يريآب در هرمزگان جلوگ يشتراز هدر رفت ب 

آب در هرمزگـان بـا وجـود تـالش مسـووالن و       يـره ذخ يزانكه م يافتيمتوجه به آنچه گفته شد، در با

و  يمخود را مالك آب بـدان  يدهمه با يطشرا ينو در ا يستچندان مناسب ن يانآبرس يطرح ها ياجرا

  .يمتالش كن ياتيح يهسرما ينا ينهو مصرف به ييدر صرفه جو

 يرامكـان پـذ   ييبحران آب در هرمزگان تنها با صرفه جو يريترا قبول كرد كه مد يتواقع ينا يدبا اما

 يـن آب در ا يشـتر از هـدر رفـت ب   يي،و صـرفه جـو   يراهبرد يطرح ها يعالوه بر اجرا يدنبوده و با

  .شود يشگيريپ يزاستان ن

فرسـوده بـه منظـور كـاهش      يشـبكه هـا   يهرمزگان، اصـالح و بازسـاز   يمنابع آب يطتوجه به شرا با

  .برخوردار است ييباال يتهدررفت آب از اهم

 800و  يليـارد م يـك  يامترمكعب روان آب در هرمزگان وجود دارد كه تنها بر يليونم 300و  يلياردم2
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  .رود يهدر م يزمترمكعب ن يليونم 700و  يلياردم يكشده و  يزيمترمكعب آن برنامه ر يليونم

با  يدنآب را به توافق نرس يزانم ينهدر رفت ا يلمرتبط با آب، دل يسابق هرمزگان در نشست استاندار

  .بودعنوان كرده  يمرز ياختصاص اعتبار از محل آب ها يبرا يرووزارت ن

از : خطوط فرسوده آب در استان گفـت  يبر نوساز يدهرمزگان با تاك يشركت آب منطقه ا مديرعامل

 به بمينااز  برسانياول آ خطمتــر در  يلــيم 1200 قطربــه  بتني يها لوله ليناو نصبو  ساخت نماز

  .ردگذ مي لسااز چهل  بيش سعباربند

 خط)  نشتو  شكست ،تركيدگي( ترين ثهدحا پراز  حاضر لحاخـط مـذكور در   : داشـت  يانب ماليي

 بخشدر  طوالني يها نماآب در ز قطع موجب كهمحسوب شـده   نهرمزگا نستاآب در ا لنتقاا يها

  .شود يم بستهوا يستاهاو رو خمير سعباربند يشهرهااز  هايي

 آن يلومترك16خط مذكور آغاز شده و  يمرحله نخست نوساز يتاكنون اجرا 1395از سال : افزود وي

 يبـه بهـره بـردار    يرون يرآذرماه امسال با حضور وز 20رودان به سمت بندرعباس -ينابم ياز دو راه

  .يدرس

 يمين ودحد،  دشو رجخا ارمداز  سعباربند به بمينا برسانياول آ خط تيكهرصودر : كرد يحتصر وي

  .شود يم بشربدون آب  سعباربند يشهر منطقهاز 

آب  اوانفر فتر رهد باعث پيدر  پي يها نشستو  ها شكست عموضو ،ينا بر وهعال: ادامه داد وي

  .شود مي خط لطودر  هشد تصفيه

 وريضر منطقه ينآب در ا دكمبو انبحرو  خيرا نساليا يها خشكسالي به توجه با: اظهار كـرد  ماليي

  .شود يجلوگير فتر رهد يناز ا ترزود هرچه ستا

و  ركا سهولت يبـرا  كهاسـت   متريلـو ك 85دود حـ  سعباربند به بمينااز  لوله خططـول  : افزود وي

 يـي سه فاز اجرا بهآن  يرا دارد، طرح نوساز ينشت يشترينكه ب يياجرا در قسمت ها يتاولو ينهمچن

  .است هشد يبند تقسيم
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به بنـدرعباس،   ينابخانه م يهاز تصف يشده ارسال يهاز هدر رفت آب تصف يريجلوگ: كرد يدتاك ماليي

از  يانو ن يلانتقال آب از سد و دشت شم يتظرف يشو افزا يردر طول مسآب  ينشت يركاهش چشمگ

  .طرح است ينا ياجرا يجمله اهداف و ضرورت ها

 يضسبز، تعو يانشعاب فضا يآب، خط انتقال و انشعاب ها، سامانده يعشبكه توز يو بازساز اصالح

شهرها، كاهش تعـداد و زمـان   شبكه  يتورينگفرسوده، انجام پروژه مان يانشعاب ها يو استاندارد ساز

 فـت كـاهش هـدر ر   ياقدام ها در راستا ينازمهمتر يعفشار شبكه توز يريترفع حوادث در شبكه، مد

  .و اجرا شود يگيريپ يتاعتبارات الزم با جد يصبا تخص يدآب است كه با

 يرزدر بخش كشاو يژهدر مصرف آب بو يدهرمزگان گرم و خشك بوده و با يلمكه اق يمبدان درنهايت

و  يشـرب خـانك   ينـه در زم ينكاهنده آب و همچن يو دستگاهها ياريآب يننو يطرح ها يريبا بكارگ

، يابـد  يوانتقـال مـ   يـد تول يـاد ز يها ينهمنابع موجود كه با هز ينشود تا ا ييصرف جو يشترب يصنعت

  .بماند يدارهمواره پا
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  04/10/1397ايرنا مورخ خبرگزاري  - در خدمت مزارع يتختمترمكعب فاضالب پا يليونم 400

  
 يليـون م 400آخر  يستگاهتهران، ا يستز بنا بر اعالم مسئوالن شبكه بهداشت و محيط – ايرنا – تهران

رود تـا بـدون توجـه بـه      يكالنشـهر مـ   ينه جنوب اساالنه ب يتختمترمكعب آب آلوده و فاضالب پا

  .منطقه باشد ينمزارع ا ياريو آب يهسالمت شهروندان، محل تغذ

  

  در خدمت مزارع يتختمترمكعب فاضالب پا يليونم 400

شهرسـتان تهـران كـه سـه شـنبه       يسـت ز يطو كنترل مح يشجلسه ستاد پا يندر دوم يرناگزارش ا به

نقطه  50موضوع  ييتهران شناسا يستز يطاداره حفاظت از مح يسئر يربازگ ينبرگزار شد محمدحس

  .نشست رقم زد ينرا در ا يرا مطرح كرد كه شروع بحث داغ يتختآب در پا يآلودگ يدارا

 يـز و ن يخانـه فاضـالب كنـون    يهتصـف  يطـرح ارتقـا   يموضوع را هم مطرح كرد كه بزود ينا بازگير

  .شود يمدر شهرك غرب آغاز  يدخانه جد يهاحداث تصف

 يگيـري پ يرون يرو با حضور وز يتهران در سطح مل يموضوع فاضالب و روان آب ها: كرد يدتاك وي

  .شود يم
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توان بخش عمـده   يدو پروژه م ينا يلموضوع را هم اضافه كرد كه در صورت اجرا و تكم ينا بازگير

  .مرتفع كرد يزنامطبوع حاصل از جمع شدن فاضالب و لجن را ن يبو

فاضالب شركت آب و فاضالب استان تهران هم به طـرح   يدفتر بهره بردار يرنشست مد يناادامه  در

 يـن در ا: آغاز شد اعالم كـرد  89طرح از سال  ينا ياتعمل ينكها يانجامع فاضالب تهران اشاره و با ب

 12در  يهزار نفر 520خانه  يهتصف) يمهندس ياصطالح(مدول 21طول شبكه و  يلومترهزار ك 9طرح 

  .شده است ينيب يششهر پ يطه برانق

 يهمدول تصف 6شبكه فاضالب و  يلومترك 500هزار و  6در مجموع تاكنون  يگفته احمدرضا محمد به

  .خانه در جنوب تهران اجرا شده است

مبلـغ   يشفقط مساله افزا يم،پروژه ندار ينا يها يدر مورد حفار ياكنون مشكل خاص: كرد يدتاك وي

رقـم بـه    ينشد و ا يهزار تومان پرداخت م 100 يهر متر حفار يگذشته برا يهاست كه در سال ها

  .هزار تومان شده است 500 يكباره

 350سـاالنه   يـد با يمبرو يشمستمر آن پروژه پ ياجرا يفرمول برا ينبا ا يماگر بخواه: گفت محمدي

  .شده استن ينيب يشدر بودجه پ يرقم ينكه چن يدر حال يم؛بده يتومان مجوز حفار يلياردم

 يدر صـورت : فاضالب خواند و اظهارداشـت  يروند اجرا ياعتبار را موجب كند يننشدن ا ينتام وي

 يطيمح يستطرح ز ينتوان بزرگتر يكرد، م يناعتبار را تام ينتهران بتوان ا يشهردار يكه با همكار

  .را به سرانجام رساند يانهخاورم

 يـز فرماندار شهرسـتان تهـران ن   يو مال يادار يزي،امه رراد معاون برن يلياحمد اسماع يرناگزارش ا به

خانـه و شـبكه    يهپروژه تصف يدر مورد اجرا يهيعنوان كرد كه طرح توج يشهردار يندهخطاب به نما

  .كند ركتها مشا ينهاز هز يبخش يندر تام يشهردار يب،فاضالب شهر تهران را آماده و پس از تصو

ـ : استان تهران هم در ادامه گفـت  يآبفا فاضالب شركت يدفتر بهره بردار مدير شـده كـه    ينـي ب يشپ

  .هزار نفر برسد 500به  يهزار نفر فعل 80خانه در حال توسعه شهرك غرب از  يهتصف يتظرف
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همزمـان، حوضـه فاضـالب    :خانه اشاره و خاطرنشان كرد يهتصف ينا يارتقا ياتبه آغاز عمل محمدي

بردنـد   يم يشپ يكار را به كند يمانكارانها، پ يمه علت تحراما ازآنجا كه ب يابد يآن هم توسعه م يرگ

 يارتقا ازاساس توسعه شبكه ناخواسته  ينداشت، بر هم يانشبكه جر يها در اجرا يتفعال يو ازطرف

  .افتاد يشخانه پ يهتصف

خانـه   يهشـبكه و كـل تصـف    ينكـه ا يـان استان تهران با ب يفاضالب شركت آبفا يدفتر بهره بردار مدير

 يهتصف يبحث ارتقا يندهآ يماه ها يكرد كه ط يدواريتمام خواهد شد اظهارام يندهسال آ 2ثر تا حداك

كـل   البـه انتقـ   يـازي ن يگـر خانه به اتمام برسد و مدول دوم آن هم ساخته شود كـه در آن صـورت د  

  .فاضالب نباشد

 يانشـده و شـاك   يطـوالن  يارپروژه بسـ  ينا: كرد يحتهران هم تصر يستز يطحفاظت مح يرمد بازگير

 يلخارج و سپس از مس ياقدام يچخانه بدون ه يهتصف ينجمع شده و از كنار ا يدارد، فاضالب ياريبس

  .شود يبه رودخانه كن اضافه م يتوارد و در نها يزارفضل اهللا به كانال تپه ن يخكنار اتوبان ش يها

روز  20تـا   10مـدت   يبتوان طـ فاضالب آماده است كه  ينانتقال ا يبرا يطاكنون شرا: كرد يدتاك وي

  .پروژه را به سرانجام رساند ينا يگرد

مشـكل   يـن حـل ا  يراد معاون فرماندار تهران هم خطاب به مسئوالن آبفا اعالم كرد كه بـرا  اسماعيلي

  .سوال نرود يرز يزخدماتشان ن يرتالش كنند تا سا

سـطح شـهر    يروان آب هـا بحـث   يزشركت فاضالب تهران ن يمصرزاده معاون بهره بردار عباسعلي

  .است يگرد يجلسه ا يازمندآن ن يخواند كه بررس يتهران را موضوع

متـر   يليـون م 400مترمكعب آب از باالدست و شمال شهر به تهران وارد و  يليونم 140: يادآورشد وي

 ينو ورامـ  يفاضـالب از شـهر خـارج و وارد دشـت ر     يبرابر آلـودگ  ينبا چند يزمكعب آب آلوده ن

  .شود يم

آلـوده   يآب هـا  يندر مورد ا يمل يتامن يعال يرا شورا يمصوبه ا 94در سال  ينكها يانبا ب مصرزاده
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تهـران در   يشـهردار  يژهمصوبه اذعان داشـت كـه همـه دسـتگاه هـا بـو       ينا: گذراند خاطرنشان كرد

  .داشته باشند يهمكار يتختطرح فاضالب پا يخصوص اجرا

دسـت   يينشود و به پا يخط انتقال وارد م يقاز طر يام شهربه حتم بحث فاضالب خ: كرد يدتاك وي

تـر   ينـده بـه مراتـب خطرنـاكتر و آال    يصنعت يمتوجه بود كه فاضالب ها يدرود اما با يشهر تهران م

  .هستند

 يمـ  ياريشود و مزارع آن منطقه را آب يم يشهر ر يفاضالب وارد دشت ها ينا: اضافه كرد مصرزاده

  .يردگ يقرار م يشده بر سر سفره شهروندان تهران يدولمحصول ت يتكند و در نها

از روان  يبخش قابل توجه: تهران در ادامه گفت يكارشناس سازمان جهاد كشاورز يعيآقا رف شاهرخ

شهر تهران بخصوص در منطقه آفتاب در كشت و كار اسـتفاده   يرودخانه كن در سطح جنوب يآب ها

  .دهد يموجود كفاف سطح كشت را نم يشود، چون در آن منطقه تعداد چاه ها يم

روان آب  يناز كشت كـاران از همـ   ياريمنطقه بس ينهم در جنوب ا يندر حوزه ورام: يادآورشد وي

  .كنند يها به طور گسترده استفاده م

آلوده بـودن   يزانمحدوده و م ينمحصوالت كشت شده در ا يبر رو يكار علم: اظهار داشت آقارفيعي

  .تآنها انجام نشده اس

اگر شبكه : تهران گفت يشهردار يستز يطاداره كل مح يها يندهآال يشاداره پا يندهنما ياحمد سميه

 يـد در تجد يـد خانه شـوند و با  يهكه وارد تصف يمفاضالب اجرا شود، ما به طور مستمر روان آب ندار

  .شود يلدخ يدهم با يخانه ها، شهردار يهتصف ينا يمطالعات و اجرا

 يلسـ  يمخـازن بـرا   يـن چون ا: كرد و ادامه داد يشهر معرف يرهايگ يلباد را از سمخازن صالح آ وي

شـد كـه    يشـنهاد وجود ندارد، به شركت آب و فاضالب پ يعنوان امكان واگذار يچهستند، به ه يريگ

  .شود يسخانه تاس يههمجوار آن تصف يندر زم

 ينزم يشبر پا يمبن يگزارش آزمون كارشناس مسئول شبكه بهداشت جنوب تهران هم در ادامه طاهره
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در محـدوده جنـوب تهـران واقـع در     : كرد يانارائه و ب يشده با فاضالب شهر ياريآب يكشاورز يها

  .شود يم يارينامتعارف آب يبا آب ها يكشاورز يها ينهكتار از زم 240هم  19منطقه 

گندم و جو اختصاص  يبرا يو مابق يفيص ي،ها به كشت سبز ينزم ينهكتار از ا 14: اضافه كرد وي

  .دارد كه مربوط به هفت مالك است

هكتـار   38.8: مركز بهداشت شمالغرب تهران هـم ادامـه داد   يطكارشناس بهداشت مح يمصرقان مريم

هكتار انگـور،   2.8شود؛  يم يارينامتعارف آب يمنطقه وجود دارد كه با آب ها يندر ا يكشاورز ينزم

 يفيمحصوالت ص يتار ذرت و دو هكتار هم به كشت برخهك يكهكتار جو، هشت هكتار گندم،  27

  .دارد ختصاصا

نداشته باشد  يها كاشته كه مصرف انسان ينزم يندر ا يحداقل محصوالت يمدرخواست دار: افزود وي

  .شود يكه سامانده يتا زمان

ر د يو سـبز  يفياز كشت محصوالت ص يرينشست بر لزوم جلوگ ينا يانفرماندار تهران در پا معاون

  .كرد يدشوند، تاك يم ياريآب يآلوده شهر يكه با آب ها ييها ينزم
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  05/10/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - 97 ييزها در پا بارش يشافزا

  
امسـال نسـبت بـه بلندمـدت      ييزدر پا ينكهه ابا اشاره ب يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل رئيس
 يكدرصد كل بارش  40سه ماه گذشته حدود  يط: بارش ثبت شده است، گفت يدرصد 49 يشافزا

  .يما كرده يافترا در يسال آب
، كـل  97آذر مـاه   يـان مهر تا پا ياز ابتدا ينكهباره با اشاره به ا يندر ا يائيانصادق ض يسنا،گزارش ا به

بـارش كشـور در مـدت مشـابه در دوره     : كـرده اسـت، اظهـاركرد    يافتبارش در يمتريلم 91.4كشور 
 يشافـزا  متـر  يلـي م 30.3امسال،  ييزبا بازه درازمدت پا ياسدر ق يناست بنابرا متر يليم 61.1بلندمدت 

  .دهد يبارش را نشان م يدرصد 49 يشبارش ثبت شده است كه افزا
، 75 يـب بـه ترت  يو خراسان جنوب يلاردب يزد،و بلوچستان،  يستانس يها استان 97 ييزدر پا: افزود وي
هـا نسـبت بـه     اسـتان  يـه درصد كاهش بارش نسبت به بازه بلندمدت داشـتند امـا در بق   11، و 16، 41

بوشهر  وخوزستان  يالم،ا يها استان يبرا ياختالف بارش يشترينبارش ثبت شد و ب يشبلندمدت افزا
  .ه ماه گذشته داشتندس يط يبارش مناسب يشبود كه افزا

امسـال   ييزدر استان تهران پـا : افزود يبحران سازمان هواشناس يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس
  .بارش داشت يشدرصد افزا 58نسبت به بلندمدت 

كـل   يدمـا : سه ماه گذشته گفت يكشور ط ييدما يتدر مورد وضع يكارشناس سازمان هواشناس اين
مهر و آبان كشـور كمتـر    ياز حد نرمال بود البته دما يشترب يوسرجه سلسد 0.4امسال  ييزكشور در پا

 يدمـا  يـانگين دما را تجربه كرد و م يشافزا يوسدرجه سلس 1.9از حد نرمال بود اما در آذرماه كشور 
  .را باال برد ييزپا

 ين تهران هـم طـ  استا: كرد يداز حد نرمال بود، تاك يشها دما ب در همه استان ينكهبا اشاره به ا ضيائيان
هـا در سـه مـاه     همـه اسـتان   يدمـا  يباتقر ينكهبا ا. را تجربه كرد يا درجه 0.4 يشسه ماه گذشته، افزا

 يشافـزا  يوسدرجه سلس 1.3با  يغرب يجانو آذربا يلاردب يها از حد نرمال بود اما استان يشترگذشته ب
  .دما ركورددار شدند
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  05/10/1397برگزاري تابناك مورخ خ !يمندار يدننوش يبرا يآب يشكشپ يكشاورز

  

 يا كه بـه سـمت قطـره    بينيد يم يشهش يچند دست زردرنگ رو يد،كه شو يكرمان سوار هر تاكس در

  .آب دراز شده است

در . شـويد  يهولناك رو به به رو مـ  يرتصو ينهر روز با ا يد،باش ياگر كرمان يران،گزارش روزنامه ا به

شـركت آب   يرعاملمد يزادهعل يممهندس ابراه. يدبه آب فكر كن يقههر ساعت و هر دق يدكرمان ناچار

منبـع   يچهـ  ينكـه بـدون ا  يمآب هسـت  يهـا  قطـره  ينما درحال مصرف آخر«: گويد يكرمان م يا منطقه

و  گـذرد  يمـ   فرصـت . يمچهار پنج سال بعد داشته باشـ  ينهم ي، كه برابعد يها نسل ينه برا يمطمئن

اسـتان   ينتـر  مانـده  آب شرب عقب ينتأم يها است كه ما از لحاظ طرح ينا يقتحق. شود يم يردارد د

  ».يمكشور

هـزار   35 كشد؛ يم يرونب يرزمينيز يها خود را از سفره يآب يازتنها استان كشور است كه همه ن كرمان

كه بتـوان از كنـار    يستن يزيچ يران،نقطه ا ينتر متر مكعب در خشك يلياردم 6برداشت ساالنه چاه با 

 205 يـت را بـا ظرف  عدد ينا توانيد يم يد،را بدان يلياردم 6 يقدق يآنكه معن يبرا. گذشت يسادگ آن به

 يـن در ا يـز كشـور ن  يهـا  درصد باغ 25است كه  يدرحال ينا. يدكن يسهسد كرج مقا يمترمكعب يليونم

  .است يآن جز دشت لوت ممنوعه بحران يها كه همه دشت ياستان است؛ استان

 تـوانيم  ينمـ  يگـر وحشـتناك د  يهـا  عدد و رقم ينبرداشت ساالنه و با ا يلياردم 6با «: گويد يم عليزاده

كـالف   يـن بـاز كـردن ا  . در جنوب استان با آب گره خـورده  يژهمردم بو يشتمع ياز طرف. يمادامه ده

 هكـ  خواهـد  يمـ  يو كشـور  يو همـت اسـتان   يسـت ن يرووزارت ن يحت يا يا م، كار آب منطقهسردرگ

از سـكنه   يخـال  ينـده كنند وگرنه استان تا پنج شش سال آ يريتو بحران را مد ينندرا بب يهقض يحواش

  ».خواهد شد

دارد و  يـه ها گال پروژه يكنار گذاشتن برخ ياكاره  يمهن يها پروژه يافتادن اعتبارات برا يقاز به تعو او

سـال طـول خواهـد     30در دست اجرا هـم   يها طرح ينهم يم،برو يشروند پ يناگر با هم«: گويد يم
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كرمـان   الم،كـ  يـك در . يمبه فكر آبش باش يمكه بخواه يستدر استان ن يتيجمع يگرآن وقت د يد؛كش

  ».دارد يمياوضاع و احوال وخ

  

  بزرگ كوچ

ها را بـاال   كارش دست يزاستان كرمان پشت م يالب شهرشركت آب و فاض يرعاملمد يطاهر محمد

ـ  يدتمدن هزاران ساله نبا ينا. كوچ كند يدنبا يتجمع ينا«: زند يم يادو فر برد يم  ييـر تغ. بـرود  يناز ب

 يبـان گر بـه كه مردم با آن دست  يزياست و همه آن چ يزم يهمه آنچه امروز رو يادرست، اما آ يماقل

. ماسـت  يريتمـد  و سوء تدبيري ياز ب يمشكالت ناش ينبخش عمده ا. يرخ است؟ يماقل ييرهستند، تغ

 يماشـتباه كـرد   يم،كه گرفت يبزرگ يماتما در تصم يدكه شهامت داشته باشد و بگو يمهم ندار يمسئول

  ».يمبرگرد يدو با

 و يليـون م 3 يـت جمع«: گويـد  يو مـ  گردد يبرم يرانو تمدن ا يخكرمان در تار يگاهمدام به جا طاهري

سواحل مكـران بـوده، شـهر كرمـان      يباناستان همواره پشت ينكرمان كجا كوچ كند؟ ا يهزار نفر 300

و بلوچستان را هم شامل  يستانو س يزداستان بود كه  8يزمان ينجاا. است يرانيتمدن ا يها جزو ستون

 يزرتشـت  و يو سن يعهش يختار يشهاستان هم يندر ا. روز بخش شدند يك يزدفهرج كرمان و . شد يم

 ينبزرگتـر  يـم، هنـدوها را دار  يكاروانسـرا  ينجاما ا. اند داشته يزيآم صلح يزندگ يهوديو  يحيو مس

حـاال چطـور   . كنـيم  مـي و  يـم ا كرده يترا حما يزعز يراناز ا يهمواره بخش مهم يم،را دار يرانبازار ا

  »برود؟ ينمان از ب چشم يتمدن جلو ينا يمو نگاه كن ينيمبنش

امـا   كنـد  يمـ  يـداد مـا ب  يرمجازغ يها تعداد چاه«: گويد يم ها يريتاز سوءمد يره به بخشبا اشا طاهري

 يحلقه چاه داشـته باشـد؟ چـاه    10 ينسرزم يننفر در ا يك يدنظر شما چرا با هستند؟ به يمجازها چ

  ».ارزش دارد يلياردم 30، 20كه حداقل 

را  يـزي چ ينهمه، چنـ  يباًام و تقر ل كردهسؤا يرانت يها چاه ينهمن از مسئوالن مختلف در زم گويم مي

 تواننـد  يهستند كه مـ  يآب، كسان يريتخارج از حوزه مد يبا فشارها گوييد يشما م ياآ. اند منكر شده
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  :گويد يم يبه دست آورند؟ طاهر يرانت ينچن يبراحت

اگرچـه  . سدنمانده كه به رانت بر يزيچ يگرحرف را زده، درست گفته چون د ينكه به شما ا يزيعز آن«

ـ . كنيم يسر جنازه دعوا م يرو يمما دار. كنند ينم يكوتاه يايدب يشپ يحاال هم فرصت ينهم  يآن روز يول

حـاال اسـمش را رانـت    . رانـت هـم بـود    كشـيدي،  يمـ  يرونآب ب يترل 40و  كندي يرا م ينمتر زم 80كه 

در اصـل مـاجرا    يفرقـ  يگري،د يزهرچ يا گذاريد يم يتياشتباه حاكم گذاريد، يم يريتسوءمد گذاريد، يم

االن . يمدرست كـرد  يسرگرم شان يبرا ي؛دنبال آب باز يمما مردم را فرستاد يدراستش را بخواه. كند ينم

  ».يمرا هم بپرداز اش ينهو هز يمر فكر كنيشتب يستيمچون حاضر ن. دهيم يرا ادامه م ياستس ينا يمهم دار

هـزار حلقـه چـاه     11از «: داند يجنوب استان م رمجازيغ يها را چاه »يآب باز« ياز نمودها يكي وي

هـا و بـه    چـاه  ينسر ا يمامروز باهم برو يناگر هم. اش در جنوب است هزار حلقه 10استان،  يرمجازغ

. را بست شان اهچ شود يدر بساط ندارند، مگر م يكه آه ها ينا گويي يخود شما م يم،ها سر بزن خانواده

اما  ايم يدهخر يتو امن يما چاه داده يشسال پ 30 يعنيدرست بوده؛  استيس يك ينا گويند يم ها يليخ

  ي؟حرف درست بوده اما حاال چ ينآن زمان ا. كنند يم ييرها تغ آدم

 يكاند؛  فقط زنده كنند يكه نم يالبته زندگ -كند يم ينخانوار را تأم 10 يشتهر چاه مع يدفكر كن حاال

دارنـد   يخانواده زندگ 10نه آن  -خرد يهم نم يو كس شود يله م ينزم يكه رو كارند يمشت گوجه م

 ينرا بازنشسـته تـأم   اه به نظر من اگر دولت مالكان چاه. گذارند يم يباق يندهآ يها نسل يبرا يزينه چ

شان را پر كند، باز بـرد   بخرد و چاه يا نقطه كرمان خانه ينهرخانواده هم در بهتر يكند و برا ياجتماع

 ي،مردم كرمان به خاطر تشـنگ  ينكهام اما كو گوش شنوا؟ حاال از ترس ا را بارها گفته ينمن ا. يما كرده

 يـد بـاور كن . آوريـم  يآب مـ  شـان  يكه از عمـان بـرا   كنيم يخوش م ينشان را به ا نكنند، دل ياعتراض

  ».بخشند يما را نم يندهآ يها نسل

  

  وحشتناك اعداد

 200اش هـزار و   نقطـه  تـرين  ياستان تا جنـوب  يناز شمال اراه است و  يلومتركرمان تا تهران هزار ك از
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كامـل اسـت؛    يجهسرگ يكمثل من  اي يبهغر ياستان كه برا يميكنار تنوع اقل يدرا بگذار ينا. يلومترك

ـ  يوجود ندارد درحال يگريمحصول د يچدر شمال كرمان جز پسته ه  وقفـه  يكه در جنوب، هرفصل ب

 يطـرف كوهسـتان   يـك چند محصول درحال كاشت اسـت،  چند محصول درحال برداشت و همزمان 

 يستن يدننفس كش يبرا ييسو چنان مرتفع كه هوا يك يات،از ح يخال يريطرف كو يكو  يرگ برف

 هـا  يـن ا يتمـام ... گيـرد  ياز كـم كـردن ارتفـاع درد مـ     يتها سو آنقدر پست كه در جاده گوش يكو 

آب  يهـا  سـفره  يدنكشـ  تـه  يـل دل كـه بـه   يـد فه كنرا هم اضـا  ينو البته باز ا كند يرا سخت م يآبرسان

كـرد كـه    يـدا پ يسفره آب كوچك يدطرف و آن طرف رفت تا شا ينا يلومترهاك يدهربار با يرزميني،ز

 17است؛  يباورنكردن يبه دست آمدن اعداد و ارقام ها ينهمه ا يجهنت. ياورددو سال دوام ب يكيالاقل 

خط انتقـال   يلومترهزار ك 2 ي،شبكه شهر يلومترك 76زار و ه 10 يي،شبكه روستا يلومترك 500هزار و 

و  شـود  ياعـداد بزرگتـر مـ    يـن هرسـاله ا  يتي،از مراكز جمع يدور شدن منابع آب يلدل كه به... و يشهر

  .تر متورم ينگهدار هاي ينههز

صنعت  يكآب «: گويد يباره م ينكرمان در ا ييشركت آب و فاضالب روستا يرعاملمد يديرش علي

هـم   هـا  ينهدارد و هز يو نگهدار يرو تعم يشبه پا يازصنعت مدام ن ينا. است بر يهو سرما يرثه پذحاد

 هرچـه  يـد خطرنـاك قـرار گرفتـه و با    يبيسراشـ  يـك همه متأسفانه آب در  ينبا ا. رود يباال م يكسره

  ».يمبه حال آن بكن يفكر تر يعسر

ـ  9حـدود   يعنـي . روسـتا دارد  700و  هـزار  5كرمـان  «: گويد ياستان كرمان م يطدرباره شرا وي  يمو ن

، سمنان 140روستا دارد، قم  400استان تهران در كل . استان است ينكشور در ا يدرصد كل روستاها

 يـت جمع. روسـتا دارد  700مـا   يرفـت كه فقط شهرسـتان ج  يروستا درحال 260و زنجان حدود  300

درصـد   44كـه   يمهسـت  يتنهـا اسـتان   هـزار نفـر اسـت و مـا     300و  يليـون م يكاز  يشما ب وستايير

 25بـه   75 شـان  ييو روسـتا  يشـهر  يتها نسبت جمع استان يهبق. است ييروستا يتجمع مان يتجمع

 ياز طرفـ . كه مـردم در روسـتاها بماننـد    يمفراهم كن يرا به شكل ها يرساختز يمدار يفهاست و ما وظ

و  يـر سـمت تعم  يماعتبارات را ببراز  يبخش يمو ما مجبور آورد يفشار م يسال است كه خشكسال19



39  

در  يدكشور آب است، با يو بحران اصل يرانكه ابرچالش ا ايم يدهرس يجهنت يناگر واقعاً به ا. ينگهدار

  .يريمبگ يمتصم يژهو يبخش اعتبارات هم به شكل

آب هـم فاصـله    ينمحـل تـأم   يتر شـده، از طرفـ   سخت ها ينهباال رفتن هز يلدل به ييآب روستا تأمين

 يـداري منبع پا يگرد. يمده يشمدام خطوط انتقال را افزا يمگرفته و ما مجبور يتياز مراكز جمع ديياز

راحت آب شرب مـورد   يالبا خ توانيم يها م سال يم،اگر فالن چاه را حفر كرد يمكه فكر كن يمهم ندار

 ينـه هز يلياردم 5 يم،ا هكرد يگذار مناطق صعب العبور را لوله يلومترك 60بارها . يمكن ينمردم را تأم يازن

 يگـري تا منبع د يريمفاصله بگ يگرد يلومترك 30 يما و مجبور شده يدهسال بعد منبع خشك 2و  يما كرده

  ».يمكن يداپ

هـزار و   17دارد كـه بـا    ييآب شرب روسـتا  ينتأم يحلقه چاه برا 700استان كرمان  يدي،رش گفته به

 ييهزار انشـعاب روسـتا   260هزار متر مكعب و 223 يتبا ظرف يرهمخزن ذخ904شبكه،  يلومترك 500

 تاهاروس يناز ا يو فاصله برخ شود يم يرسان روستا با تانكر آب900است كه  يدرحال ينا. فعال است

 2از روستاها گاه تا  يتعداد شود يموضوع باعث م ينهم. است يلومترك 80از  يشآب ب ينتا محل تأم

. رو بـه رو هسـتند   يدارند اما با كمبـود جـد   يچه شبكه آبرساناگر يزروستا ن 840. بمانند آب يروز ب

 260در  يسـ  اي  يـا آب  يو سـخت  نوشند يم ينشور و آلوده به فلزات سنگ كيفيت يروستا آب ب 700

  :باالتر از هزار باشد يدآب شرب نبا يسخت. يدهرس 500هزار و  3 يروستا به باال

 يمتـر  300دشت چاه  يندر هم. يدههزار هم رس 6ه آب ب سي يا  رفسنجان ياز روستاها يتعداد در«

منطقـه   يياناز روستا يكي» .اسمش را گذاشت آب شود يكه نم ايم يدهكش يرونب يعيو ما يما حفر كرده

سـگ   يچـاه، آب آن را جلـو   يروبـي كـه چگونـه بعـد از ال    كند يم يفتعر يمرفسنجان برا يهكشكوئ

  .استامتناع كرده  يدناز نوش يواناند و ح گذاشته

تـا   ييهـا  انتقـال  ينچن ينكهو ا گويد يم يتيبا مراكز جمع يهم از فاصله گرفتن منابع آب يطاهر محمد

: بـرد  يمناطق نم ياز برخ ينام ها، يتحساس يلدل كه به ييچه اندازه به اختالفات دامن زده است تا جا

 يلـومتر، ك 70ه گـنج  قلعـ  يلـومتر، ك40خارج از شـهر اسـت، زرنـد     يلومترك 100رفسنجان  يمنابع آب«
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ها  وارد تعرفه يو انتقال بشدت باال رفته اما وقت يرتعم ينههز... و يلومترك 60دهج  يلومتر،ك 30جبالبارز 

  .ندارد يلبا اردب يفرق ينجاا بينيد يم شويد، يم يدولت يها و كمك

ا دارنـد  اسـتان ر  يتدرصد جمع 61كه  يشهر 13قرمز هستند؛  يتشهر در وضع 13شهر استان  71 از

بزرگ مـا در معـرض    يشهرها. بزرگ استان يشهرها يهزرند و بق يرجان،ازجمله كرمان، رفسنجان، س

 يـش ر يمبـرو  يـد تـر با  آن طـرف  يلـومتر هـا ك  چاه از ده يكانتقال آب  يهستند آن وقت برا يتنش آب

آب منتقـل   يتـر ل 20 يمكه بتـوان  يمكن يمردم را راض يم،با مسئوالن حرف بزن ينيم،محل را بب يدهايسف

 ينكه هم خواهد يآب شرب م يهسه متر مكعب در ثان يا يترهزار ل 3مصرف  يكشهر كرمان در پ. يمكن

. يتـر هـزار ل  2د شـو  يم يم،حلقه چاه استفاده كن 104 يتاگر از همه ظرف يعني. يمكم دار يتراالن هزار ل

به  يدهمتر رس 150ما از  يها عمق چاه. اسم ببرم توانم يكه نم ياوريمآب ب ياز مناطق يممجبور ينبنابرا

. آب دارد يتـر ل 20ما  يمتر 360آب داشت، حاال چاه  يترل 70ما  يمتر 150چاه  يزمان. متر 350 يباال

سال گذشـته  . يما شده يكما به فاجعه نزد يعني ينا. سال 2ها  چاه ينسال بود و عمر ا 35عمر آن چاه 

  ».يدچاه حفر كردم و آخر سال خشكماست،  يها دشت يندر چترود كه جزو بهتر

  

  يردر كو يكشاورز توسعه

 يهـا  مترمكعـب آب از سـفره   يليـون م 636حلقـه چـاه    662بـا هـزار و    1350كرمان در سـال   استان

حلقه چاه و برداشت سـاالنه   559هزار و  34به  1390رقم در سال  ينكه ا كرده يبرداشت م يرزمينيز

اسـتان در   يـن ا ياست كه متوسط بارندگ يدرحال ينا. است يدهسمترمكعب ر يليونم 819و  يلياردم 5

. در سـال اسـت   يليمتـر م 250كـل كشـور بـا     يبارندگ يانگيننصف م يليمتر،م 129سال گذشته با  15

ـ  ينكهتر ا دردناك مشـكل  . داشـته اسـت   يبارنـدگ  يليمتـر م 52اسـتان تنهـا    يـن ا 96 -97 يدر سال آب

چهـارم كـل    يـك استان كرمـان  . يدندار يقبه تحق يازيرسش نپ ينا يقپاسخ دق يافتن يكجاست؟ برا

. شود يم يو كشاورز يصرف باغدار يدرصد منابع آب 94داده است و  يكشور را در خود جا هاي باغ

 يـن ا يطـ . دهـد  يرا نشان مـ  يرزمينيز يها از افت سفره يزيانگ هراس يرسال گذشته، تصو 15 يشپا
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ك يـ رفته اسـت، زرنـد    يينسانت پا 9متر و  2آباد ساالنه  دولت يرزمينيطور متوسط سفره ز ها به سال

سانت، رفسـنجان   79 يرجانسانت، س 85سانت، كرمان  99 يرفتمتر، ج يكسانت، منوجان  27متر و 

  ...سانت و 51سانت، بم  67

اعالم شـد هـر    ياندر كرمان، به متقاض يو كشاورز يبا فشردن دكمه توسعه باغدار گويند يم مسئوالن

بـرق ارزان   يگـان، آب را يگان،را ينزم. را بكارند يمل يو اراض يرندچاه بگ يكپروانه  توانند ينفر م 6

را بـه   النكشاورزان نكـرد امـا دال   يبنص ياگرچه سود سرشار ي،و سوخت مجان يبا تعرفه كشاورز

 يانهناشـ  ينقـوان  يد،پس از آن رقابت بر سر چـاه و رانـت هـم از راه رسـ    . رساند يا افسانه يها ثروت

  .فاجعه افتاد يلر يرو يريتشد و مد يدستكار

  

  ينقوان تغيير

قـانون   ييـر كرمان معتقد است بـا تغ  يا آب منطقه يبردار پور معاون حفاظت و بهره عرب يعل مهندس

ـ  يگـام در جهـت ورشكسـتگ    ينعادالنه آب نخسـت  يعبه قانون توز يحفظ و حراست از منابع آب  يآب

ـ  ينبا ا يمداد ييرعادالنه تغ يعرا به قانون توز يفظ و حراست از منابع آبما قانون ح«: برداشته شد  يشپ

عادالنـه را نگـاه    يـع قـانون توز  يحاال وقت. شود يعهمه توز ينعادالنه ب يدهست و با يفرض كه ثروت

 يطقانون آمده با فالن شـرا  ينا 3در تبصره ماده . ندارد يحفظ و حراست يكردرو يچه بينيد يم كنيد، يم

عـده هـم از    يـك گرفتنـد بلكـه    هپروان يا باعث شد نه تنها عده ينا. يدپروانه ده يرمجازغ يها به چاه

امضـا از محـل    يآور نداشت با جمـع  يكه اصالً وجود خارج ييها چاه ياستفاده كردند و برا يتموقع

قـانون   89سـال  .كردنـد  يتكشـور شـكا   يا آب منطقـه  يهـا  شركت يهها عل در دادگاه يامجوز گرفتند 

كـه قبـل    يچاه گويد يقانون م ينا. فاقد پروانه را روشن كند يها چاه يفشد كه تكل يبتصو يگريد

 يهـا  بـود كـه تعـداد چـاه     يقانون بـه حـد   ينا يبتصو يرتأث. يردپروانه بگ تواند يحفر شده، م 85از 

  ».را دو برابر كرد يرمجازغ

بـه   يقانون اساسـ  45اعتقاد دارد كه اصل  كرمان اما يا آب منطقه يمسئول دفتر حقوق يديرش صولت
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موضوع هنـوز   ينآن را هم به دولت سپرده است اما ا يريتبودن آب سخن گفته و مد ياز مل يروشن

مـن   ادبه اعتقـ «: است يفتادهمعادن كشور جا ن يابودن نفت  يو ذهن مسئوالن مثل مل يدر افكار عموم

باعـث   توجهي يب ينو هم يستما جذاب ن يها سانهمطبوعات و ر يها برا بحران يربحران آب مثل سا

 يدرد شـو  ينفتـ  يساتاز كنار تأس توانيد يشما نم. رفتار كنند يثروت شخص يكشده همه با آب مثل 

 يبـه كسـ   ينكـه ا محـض ما به . يدرا بپرداز اش يمهجر يتاًو نها يدتومزرعه خودتان چاه بزن توانيد ياما م

چـون چـاه و    كنـد  يمـ  يتما شكا يهعل رود يا ندارد، به دادگاه مچاهش ر يياجازه جا به جا گوييم يم

  ».داند يخودش م يآب را ثروت شخص

 كند؛ يم ييجا به جا ياصالحاً كشاورز تقاضا شود، يرسوبات كم م يلدل چاه به يك يآبده يزانم وقتي

 يـل دل به ييجا جا به يتقاضا. كنند يحفر م يگريچاه د يمتر 100آن چاه را پر كرده و در شعاع  يعني

  .بوده است يشها رو به افزا سال يندر ا يرزمينيز يها رفتن سطح آب يينپا

 يهـا  خطرنـاك سـفره   يتوضـع  يفكرمـان بـا توصـ    يا آب منطقه يزير مسئول برنامه ياننماز مسعود

قطـره آب هـم    يـك  يگرمثل زرند د ينكهتا ا برد ينم يكس به عمق فاجعه پ يچه«: گويد يم يرزمينيز

 يـه اروم ياچـه سرنوشـت در . يـم ا چقدر اشتباه كـرده  يمتا متوجه شو يممرحله برس ينبه ا يدما با .نماند

 ينزمـ  يرو يهاروم ياچهدر. ياستاسترال يها آب در دانشگاه يريتمد يدرس يها امروز سرفصل كتاب

 بينـد  ينمـ  ياما كس كنند يم يسهدارد، مقا يمشترك يمكه اقل يهوان ترك ياچهو با در بينند ياست و همه م

كـس   يچهـ . شود يخشك م يينآن پا يهاروم ياچهدر يكچه خبر است و چطور هرچند سال  يرزمينز

 يشـه هم هم يندگانمسئوالن و نما. كنيم يبه ماجرا نگاه م اي يلهقب يما هنوز قوم. به آب ندارد ينگاه مل

 ينبـا همـ  . ت و پـا كننـد  خودشان دس يبرا ييكردن آب از آن منبع رأ ياسياند كه با س بوده يندنبال ا

 15حـدود   47تـا سـال    هكشـور كـ   يمحـدوده مطالعـات   609كـه از   يمرسـاند  ييفرمان كار را به جـا 

 يـزي و آبخ يزآبر يها به حوزه يمحدود مطالعات» .يدهمحدوده رس400اش ممنوعه بود، االن به  محدوده

  .شود يها اطالق م شهرها و استان ياسيس يايبدون توجه به جغراف

نشسـته باشـند؛ آن    يـز مسئوالن ما كدام طـرف م  ينكهدارد به ا يبستگ يليموضوع خ«:گويد يم اننمازي
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 يـاد طـرف باشـند فر   يـن ا آورند، يفشار م يو به بخش كشاورز زنند يطرف باشند، حرف از اشتغال م

م گان هـ ينـد جلسه كه چنـد نفـر از نما   يكدر . يما برده ينرا از ب يعيو منابع طب يستز يطمح زنند يم

بعد برگشت  كنيد يرا پلمب نم يرمجازغ يها از مسئوالن به ما تاخت كه چرا چاه يكيحضور داشتند، 

كـه   يخـب كشـاورز   كنيد؟ ياز مسئوالن گفت چرا مشكل سوخت كشاورزان را حل نم يگرد يكيبه 

بـه   نظـري دارد كه از چه م ينبه ا يبستگ ها ينهمه ا! خورد يدارد به مشكل سوخت برم يرمجازچاه غ

  ».شود يتشما تقو يتمحبوب ياشما  يرأ يگاهكه پا يدبزن يو چه حرف يدمسأله آب نگاه كن
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  05/10/1397مورخ  عصر اقتصادروزنامه  -درياچه اروميه چرا خشك شد 

  

دانشگاه شهيد بهشتي پاسخ به اين سؤال كه درياچه اروميه چگونه عضو هيئت علمي  –محمد فاضلي 

كامل درياچه و تطبيق دادن آن با شـرايط جديـد و    خشك شد، بر راهكارهاي ممانعت از خشك شدن

سهم عوامل اقليمـي و  «اي با عنوان  چهار محقق در مقاله. كننده دارد تا حد ممكن احياي آن اثر تعيين

  » مجلـه هيـدرولوژي  «كـه در  » ين درياچـه شـور جهـان در قـرن بيسـتم     انساني در خشك شـدن دومـ  

)Journal of ,353-342, 2018, 560Hydrology(        منتشر شـده، بـا مـرور گسـترده مطالعـات دربـاره

اهم مندرجات ايـن  . خشك شدن درياچه اروميه، و انجام مطالعات جديد، به اين سؤال پاسخ گفته اند

  : هداف مقاله چهار چيز استاول، ا. مقاله به شرح زير است

بـرداري تغييـرات در الگوهـاي كـاربري      بررسي تغييرات شرايط اقليمي و تأثير آنها بر درياچه؛ نقشـه 

زمين به علت توسعه كشاورزي در حوضه آبريز درياچه؛ ارزيـابي تغييـرات در ذخيـره آبـي زمـين در      

در نيازهاي آبياري در حوضـه و تـأثير   حوضه و تأثير آن بر كاهش آب درياچه؛ ارزيابي ميزان افزايش 

  . آن بر ورود آب به درياچه 

ميليمتـر در   352برابر ) 2011)  1390تا ) 1973)  1351دوم، ميانگين بلندمت بارش در منطقه از سال 

  . ميلي متر بوده است 612معادل  1994و  1993حداكثر بارندگي در سالهاي . سال بوده است

هـاي حوضـه آبريـز سـاخته شـده تـا آب را بـراي مصـارف          ي رودخانـه سد بر رو 36سوم، بيش از 

  . كشاورزي و ساير مصارف ذخيره و از مسير ورود به درياچه منحرف كنند

) 1366(هاي  اي مختلف در فاصله سال هاي كاربري اراضي كه براساس اطالعات ماهواره چهارم، داده

سـال معـادل    30شهري در مـدت حـدود    دهد نواحي به دست آمده نشان مي 2016 )1395(تا 1987

هـاي   نياز خالص آبياري در فاصله سال. درصد افزايش يافته است 98درصد و اراضي كشاورزي  180

پـنجم، ميـزان بارنـدگي و سـطح آب     . برابر شـده اسـت  ) 1389 3تا  1359هاي  سال( 2010تا  1980

به بعـد، ايـن    1374سال ) از اما 0,15اندازه ( هم همبستگي دارند به) با 1995)  1374درياچه تا سال 
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كننده ديگري بر سطح آب درياچه اثر دارند  دهد عوامل تعيين اين نشان مي«. ابدي همبستگي كاهش مي

ششـم،  )  349. ص(» .كه ميتواند ناشي از تأثير نفوذ انسان بر هيدرولوژي حوضه آبريز درياچـه باشـد  

هــاي  در دو حالــت بــا كمــك مــدل 1995ال ســازي ميــزان آب ورودي بــه درياچــه بعــد از ســ شــبيه

حالت اول، طبيعي و بدون وجـود فعاليـت انسـاني؛ و حالـت دوم، ورودي بـا وجـود       (هيدرولوژيك 

درصد از تغييرات ميـزان آب درياچـه، ناشـي از فعاليـت انسـاني       86دهد كه  نشان مي) فعاليت انساني

هفتم، كـاهش شـديد حجـم    )  350. ص. (ميليارد متر مكعب آب است 28است؛ و اين تفاوت معادل 

هاي مديريت آب در حوضه  ناشي از شتاب گرفتن فعاليت 2010تا  1995آب درياچه اروميه درفاصله 

تـرين عامـل    درصد افزايش در سطح زيـر كشـت، اصـلي    98سه برابر شدن نياز آبياري به دليل . است

ليارد مترمكعب جريـان ورودي بـه   مي 1,74هاي مديريت منابع آبي باعث كاهش ساليانه  فعاليت. است

هـاي انسـاني در    هشتم، نيازهاي آبي فعاليـت ) بر اساس مدل سازي هيدرولوژيك(درياچه شده است 

اقـدامات  . شـوند  حوضه آبريز درياچه اروميه در حال افزايش است و تغييرات اقليمي نيز تشـديد مـي  

آبيـاري الزم اسـت تـا تعـادل     وري  تري در زمينـه كـاهش برداشـت آب و افـزايش بهـره      بسيار جدي

مقاله در مجله معتبري منتشر شده، نويسـندگان از دانشـگاه معتبـري    . درازمدت در درياچه برقرار شود

حاصـل آن اسـت   . اند كار گرفته هاي مختلف و فهرست طوالني مطالعات پيشين را به هستند، و داده

درصد تغييرات حجم  86معادل (رين سهم ت اند، اما اصلي كه اگرچه تغييرات اقليمي سهمي اندك داشته

اين مقالـه در كنـار   . است) توسعه شهري و گسترش كشاورزي(محصول فعاليت انساني ) آب درياچه

دهـد بـدون    نشان مي) بعداً معرفي خواهم كرد(محقق منتشر شده  9مقاله ديگري كه به تازگي توسط 

الحات عميـق در بخـش كشـاورزي،    كاهش مصرف آب در حوضه آبريز درياچه اروميه، به مـدد اصـ  

كاهش سطح زير كشت و كاهش قابل توجه آب مصرفي در كشاورزي، و همزمـان مـديريت مصـرف    

. شديد در آب شرب و بهداشت شهري، و صنعت، نميتوان به تعادل بلندمدت درياچه اروميه انديشـيد 

بـه انتظـار فاجعـه     بايـد ) كه سطح زير كشت در حوضـه افـزايش يافتـه و مييابـد    (ادامه وضع موجود 

  .كشور نيازمند سازگاري با كم آبي است. نشست
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گويـد دوره تثبيـت را    مـي » شهروند«مسئول دفتر پايش و نظارت ستاد احياي درياچه اروميه به 

   05/10/1397مورخ  شهروندروزنامه  - ايم گذرانده

  

  تري ميخواهيم براي احياي درياچه زمان طوالني

. درياچه اروميه روزهاي دشواري را از سر گذرانده و همچنان در انتظار است تا بار ديگر آبگيري شود

اند و برخـي ديگـر    رسد كه برخي اميدواركننده رياچه ميد هرازچندگاهي اخباري از ستاد احياي اين

وضـع ايـن    زيسـت بـار ديگـر بـه     با اين وجود، روز گذشته عيسي كالنتري، رئيس سازمان محيط. نه

گفتنـد درياچـه اروميـه درحـال نـابودي اسـت، امـا بـا          با وجود اينكه مي: درياچه اشاره كرده و گفته

همكـاري دانشـگاه شـريف بـراي احيـاي      . درياچه هستيم اين همكاري دانشگاه شريف درحال احياي

هـاي دولـت    اولويـت  شروع شد، همان زمان كه احياي اين درياچه يكي از 93درياچه اروميه از سال 

بود و حاال عليرضا شريعتي، مسئول دفتر پايش و نظارت ستاد احياي درياچـه اروميـه در گفتوگـو بـا     

كارگروه نجـات بـا   : داند گ براي بهبود وضع درياچه ميشريف را گامي بزر شهروند حضور دانشگاه

شـناختي كـه روي نخبگـان     اين دانشگاه بـه دليـل  . شروع به كار كرد 93حضور دانشگاه شريف سال 

داشت، مسئول كار شد تا نخبگان داخلي و خارجي را همراه كند و البته سازمان هـاي داخلـي را هـم    

  .پاي كار بياورد

ها موفقيت آميـز بـوده و بـيش از هـزار كارشـناس بـراي        كار در اين سالگويد، حاصل  شريعتي مي

راهكـار از دل ايـن جلسـات بيـرون آمـد و       27 نتيجه اين شـد كـه  : بررسي و همفكري حضور دارند

هاي اجتمـاعي   هاي مختلف پاي كار آمدند؛ از وزارت جهادكشاورزي تا وزارت نيرو و بخش سازمان

بعد از آنكه اعتبار هرسال هـم مصـوب شـد، در    . بخش باشد نتيجه فرهنگي هم تعريف شد، تا كار و

  .موافقتنامه سهم هر سازمان لحاظ مي شد

گويد هدف از تشكيل كارگروه نجـات بـا    مسئول دفتر پايش و نظارت ستاد احياي درياچه اروميه مي

ها را  دستگاهپايلوت وجود داشته باشد كه بتواند همه  اي حضور دانشگاه شريف اين بود كه مجموعه
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انفـرادي   هاي ما بـه صـورت   ها و سازمان دستگاه: جمع كند و همه با هم كاري هماهنگ انجام دهند

اما واقعيت اين است كه نسبت به گذشته وضـع  . كردند و تغيير نگاه و كار جمعي دشوار است كار مي

برنامه عقب هسـتيم، امـا    هرچند از. را تثبيت كنيم كه بدتر نشود توانستيم وضع درياچه. بهتري داريم

پـيش از ايـن توسـط     حقĤبه درياچـه كـه تـا   . سانتيمتر افزايش داشته 24درياچه نسبت به مهر گذشته 

. كند اي تا حدودي آن را رعايت مي شد، االن وضع بهتري دارد و اب منطقه وزارت نيرو رعايت نمي

هرچنـد دوره  : گويـد  مـي شـريعتي  . هنوز به صورت خوبي وارد عمل نشـده  هرچند جهاد كشاورزي

هاي  ريزي بتوانيم با برنامه تري ميخواهيم و اميدواريم تثبيت را گذرانديم، اما براي احيا زمان طوالني

  .شده كار را پي گيري كنيم، تا هر چه زودتر به نتيجه مطلوب دست يابيم انجام
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نامه عصر اقتصـاد مـورخ   روز -يم آب استفاده كن ينتام ينامتعارف برا يها از منابع آب يممجبور

05/10/1397  

  

 يدرصد آنهـا سـدها   40 يرانسد بزرگ در ا 172از  ينكها يانبا ب يرانآب ا يريتشركت مد مديرعامل

  .دارند يمبه ترم يازو ن يدهسال رس 40از  يشها به ب سازه يناز ا يبرخ عمر: هستند گفت يبتن

در كشـور مـا هـم هماننـد اكثـر       ينكـه ا يـان بتن و زلزلـه بـا ب   يدر كنفرانس مل ها يرسول محمد حاج 

بـه   يـزات آب، بـتن، مصـالح و تجه   ها يرساختاحداث ز يبرا يدر حال توسعه محور اصل يكشورها

  .موثر باشد ياربس يعمران يها پروژه يفيتك يشدر افزا اندتو يبتن م: روز است گفت

بـا توجـه بـه    : كشـور اظهـار داشـت    يمياقل يطشرا ييرآب با توجه به تغ ينتام يتبا اشاره به اهم وي

آب  آب و انتقـال آن بـه منـاطق كـم     ينبا موضوع تـام  ها يو كاهش نزوالت و بارندگ يتجمع يشافزا

  .يماز مناطق انجام ده يدر برخ ينسبت به كمبود منابع آب شگيرانهياقدامات پ يدو با يممواجه هست

آب  يدر نگهـدار  ينقش قابل تـوجه  يبتن يها سازه ينكها يانبا ب يرانآب ا يريتشركت مد مديرعامل

 يـك هر نفر  ياست و ساالنه به ازا يافته يشبتن افزا يدتول يزانخوشبختانه در كشورمان م: دارند گفت

  .شود يم يدتن بتن تول

 40: در كشور ما وجـود دارد گفـت   يسد بزرگ مخزن 172در حال حاضر  ينكها يانبا ب ها رسولي حاج

درصـد از   23هستند كه  يبتن ياز نوع سدها اند يدهرس يبردار كه به مرحله بهره ييدرصد تعداد سدها

  .شوند يمحسوب م يمخزن يرقم از سدها ينا

و سه تا چهار درصد مصـالح   رسد يمتر مكعب م يلياردم 150سدها به  ينحجم مخازن ا: ادامه داد وي

مترمكعب بتن در سد بـرآورد   يلياردم 13حدود  يزيرقم چ ينسدها بتن است كه ا ينمرتبط به بدنه ا

  .شده است

 يبـه سـمت سـدها    يسد يها خوشبختانه ساختگاه ينكها يانبا ب يرانآب ا يريتشركت مد مديرعامل

هسـتند كـه    RCCاز نـوع بـتن    يبتن يپنج درصد سدها يشش ال: گفتهستند  يشدر حال افزا يبتن



49  

كـه در حـال    ييدرصـد سـدها   50رو  ينباالتر اسـت و از همـ   ياربس يگرآنها نسبت به انواع د يفيتك

  .نوع بتن در ساخت آنها استفاده شده است يناز ا تندساخت هس

اسـت   يدهسال رس 40 يال 30سدها به از جمله  يراندر ا يبتن يها عمر سازه: كرد يدتاك ها رسولي حاج

  .دارند يميترم ياتبه عمل يازكه ن

 يكه برا يممجبور هست 90در دهه : از مناطق كشور گفت يآب در بعض ينبا اشاره به تام ينهمچن وي

  .يماستفاده كن ياها و انتقال آب در نامتعارف از جمله پساب يها آب از آب ينتام
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روزنامـه   -هزار هكتاري دشت سيستان 46ري مطلوب در طرح بردا هاي بهره در جستجوي نظام

   08/10/1397مورخ جهان اقتصاد 

  

زي و مـديرعامل سـازمان مركـزي تعـاون     گفگوئي با دكتر حسين شيرزاد، معـاون وزيـر جهادكشـاور   

بـرداري سـازمان مركـزي تعـاون روسـتايي       هـاي بهـره   روستايي به بهانه اعالم متولي گري دفتر نظام

  هزار هكتاري دشت سيستان،  46برداري مطلوب در طرح  هاي بهره درتاسيس نظام

ادكشاورزي و مديرعامل روابط عمومي سازمان تعاون روستائي با دكتر حسين شيرزاد، معاون وزير جه

اسـت كـه نسـخه اي از آن نيـز در اختيـار       سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفتگويي ترتيب داده

  . متن كامل اين گفتگو پيش روي شماست جهان اقتصاد قرارگرفته است،

هـاي   مبرداري سازمان مركزي تعاون روستايي متولي تاسيس نظا هاي بهره آقاي دكتر شيرزاد، دفتر نظام

 سئوال اول را از اينجـا آغـاز مـي   . هزار هكتاري دشت سيستان است 46برداري مطلوب در طرح  بهره

  كنيم كه طرح مذكور چگونه و با چه اهدافي در منطقه آغاز شده است؟ 

هاي توسعه كشاورزي طي پنجاه سال اخيـر؛   اين طرح بعنوان يكي از مهمترين و جسورانه ترين طرح

حجتي به دليل آشنايي دقيق و ظريف وي از موقعيت استان، بافتار اجتماعي در كنـار   با ابتكار مهندس

زنـي   كمك بـه افـزايش قـدرت چانـه    (ساختار اكولوژيك، توان منابع پايه و هيدروپولتيك منطقه طرح 

هـاي   المللي درافزايش حقĤبه دريافتي واحياي تاالب بين المللي هامون ازطريـق ايجـاد زيرسـاخت    بين

دانيد، سيستان و بلوچستان درحاشـيه جنـوب شـرقي     همانگونه كه مي. شود محسوب مي) آبيمدرن 

كشور با موقعيت راهبردي و ترانزيتي ويژه همواره آسيب حداكثري را از اقتصاد پنهـان، زيرزمينـي يـا    

ل درصد وسعت ايران ، متأسـفانه بـدلي   11اين استان با دربرگرفتن بيش از . غيررسمي پذيرا بوده است

نرخ باالي بيكاري و سهم پايين مشاركت اقتصادي، در كنار موقعيت خاص جغرافيايي و همسايگي با 

هاي غيرمجـاز بـا گـردش مـالي قابـل       كشورهاي پاكستان و افغانستان، غالبا با گسترش شبكه فعاليت

له پـس  توجه بويژه در زمينه قاچاق مواد مخدر، سوخت وكاال مواجه بوده ، درآمدهاي نامشروع حاص
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از طي فرآيند پولشويي و ورود به چرخه اقتصادي استان، بر نابساماني هـاي اقتصـادي منطقـه افـزوده     

نيمـي از آن   5ها در حـوزه اقتصـاد اسـتان كـه      اين دور باطل توسعه نيافتگي با گردش سرمايه. است

اين وضـعيت   پنهان است ادامه يافته و طي ساليان گذشته با وقوع خشكي و خشكسالي هاي پي درپي

هـاي آبريـز هيرمنـد، كـوير لـوت،       تحليل منابع آبي نشان ميدهد قسمتي از حوضه. تشديد شده است

هـاي سـطحي اسـتان را، آورده     هامون جازموريان و درياي عمان در اين استان واقع شده و منابع آب

هـد، بنـابراين   هاي سيستان، شيردل، گلمير، سرباز و چند رودخانه فصلي ديگر تشكيل مـي د  رودخانه

ترين مسائلي است كـه در گذشـته، حـال و آينـده منطقـه       موضوع آب و استفاده بهينه از آن، از اصلي

هـزار   203مذكور، بيشترين سهم را در عرصـه مسـائل اقتصـادي،اجتماعي، سياسـي و امنيتـي دشـت       

اسـتان   هكتاري سيستان داشته و عدم توجه به ديالكتيك كم آبي در سياسـتگذاري بخـش كشـاورزي   

 چه الزامات ابتدايي براي طراحي و برنامـه . منجر به تشديد بحران هاي عميق در اين زمينه خواهد شد

در استان سيستان و بلوچستان بـراي عمليـاتي نمـودن طـرح،      اي ريزي چنين طرح بزرگ و كم سابقه

  پيش روي مجريان قرار داشته است ؟

درصـد از كـل ارزش افـزوده بخـش      3متـر از  طي سـال گذشـته تنهـا ك    7براساس آمارهاي رسمي، 

كمبـود آب كـه عمـدتاً ناشـي از     . كشاورزي كشور در استان سيستان و بلوچستان ايجـاد شـده اسـت   

خشكسالي ها يا نرخ پايين بارش در ساليان اخير در منطقه بوده و تجسم عينـي آن در خشـك شـدن    

اساسـي اسـتان در بخـش كشـاورزي      درياچههاي هامون و جازموريان مشاهده ميشود، يكي از مسائل

بلوچستان مشتمل بربقيه شهرها (منطقه سيستان شامل؛ زابل ، هامون ، هيرمند ، نيمروز و زهك . است

ازنظر اقليمي جزء مناطق خشك كشور محسوب شـده ، پايـداري و حيـات    ) از خاش تا چابهار است

ه سـير نزولـي ورودي آب رودخانـه    باتوجه ب .منطقه به سخاوت رودخانه هيرمند وابستگي كامل دارد

هيرمند طي پانزده سال گذشته و خشك شدن آن در سال آبـي گذشـته و عـدم فعاليتهـاي كشـاورزي      

منطقه، درآمد خانوارهاي ساكن دشت سيستان به حداقل خود رسـيده بطوريكـه جهـت دسـتيابي بـه      

نتقال آب با لوله بـه روش  اجراي طرح ا. حداقل درآمد ناچار به مهاجرت به ساير نقاط كشور شدهاند
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هكتار ميتواند تحولي عظيم در  46000كم فشار به اراضي كشاورزي دشت سيستان در سطحي بالغ بر 

اي توسعه و مـديريت   بنابراين الزامات برنامه. ساختار اقتصادي، اجتماعي و امنيتي منطقه بوجود آورد

ت جهاد كشـاورزي را بـر آن داشـت تـا     كشاورزي و منابع طبيعي؛ وزار 4يكپارچه منابع آب، خاك ، 

براي دشت سيستان بمثابه مهمترين اكوسيسـتم شـكننده كشـور حتـي بعنـوان منطقـه اسـتراتژيك در        

اي را از طريق بازسازماندهي درقالب يك سـازمان   ريزي توسعه منطقه جغرافياي امنيتي كشور، برنامه

از مهمتـرين الزامـات پـيش روي     لـذا يكـي  . اجرايي خاص بر محور آب در دسـتور كـار قـرار دهـد    

وزارتخانه، تبديل محدوده طرح به قطب توليد محصوالت كشاورزي و توليد براي منطقـه و كشـور و   

ريـزان   مفروضات مقدماتي و نخستين طرح كه ذهن برنامه. حل مشكل اشتغال شرق كشور بوده است

ام طرح بـا چـه مختصـاتي وارد    و مسئوالن ملي و محلي به را خود مشغول كرده بود چه و بود سرانج

  مراحل عملي اتي شد؟ 

آن بود كه در بازه زمـاني سـه سـاله، بـا توسـعه       1393مفروض اوليه طرح در آغاز سال اجرايي يعني 

كشاورزي بمنظور كاهش نرخ بيكاري، مهاجرت و جلـوگيري از پيامـدهاي اجتمـاعي و سياسـي آن،     

هاي اقتصاد كشاورزي از  امشروع و بهبود شاخصهاي ن كاهش حجم نقدينگي سيال ناشي از فعاليت

وري هوشمندانه و بهينه از منابع پايه توليد در اراضي كشاورزي دشـت سيسـتان بوسـعت     طريق بهره

هاي پسين و پيشين زنجيره توليد، تأمين و عرضه كشاورزي و  هزار هكتار، بكمك توسعه بخش 150

از ايـن  . استاي توسعه يـافتگي منطقـه گـام برداشـت    تبديل منطقه به قطب توليد كشاورزي بتوان در ر

روي، الزام به مديريت يكپارچه منابع آب و خاك كشاورزي و منـابع طبيعـي در قالـب يـك سـازمان      

. اجرايي منظم و منسجم غيردولتي، بر اساس قانون پنجم و ششم توسعه در دستور كـار قـرار گرفـت   

هـاي موجـود    تار پهنه زراعي، مـدرن سـازي سـامانه   هزار هك 46بردار در  بهره 70000بعالوه، وجود 

هاي نوين از طريق ظرفيت باالي انتقال آب با لوله كـه در   انتقال و توزيع آب كشاورزي و ايجاد مدل

هاي كشاورزي در سطح كشور منحصر بفرد بوده است، با اعتباري معـادل كـل    نوع خود براي فعاليت

طـي سـال جـاري نيـز بـا      . ساخت ميليارد ريال را الزامي مي 25680اعتبار مورد نياز طرح بالغ برمبلغ 
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ميليـون دالر   350و با اذن مقام معظم رهبري مبلـغ   1397پيشنهاد دولت محترم در اليحه بودجه سال 

لذا با توجه به محدوديت وابسـتگي و تـأمين آب سيسـتان بـه     . براي اين منظور اختصاص يافته است

ترين الزامات طر ح انتقال آب به اراضي دشت سيستان ايجاد جامعه كشور افغانستان، يكي از محوري 

پايدار و با ثبات در منطقه به منظور حفاظت از مرزها و مقابله بـا تهديـدات خـارجي در ايـن منطقـه      

محل تامين آب . نمايد اجراي طرح انتقال آب با لوله را ضروري مي استراتژيك است كه توجيه امنيتي،

و آب تخصـيص داده شـده    )1و2و4( شده رودخانه هيرمند در مخـازن چـاه نيمـه   بواسطه آب ذخيره 

متـر مكعـب در هكتـار، بـا حـداكثر       8700و متوسط آب تخصيصي ) ميليون مترمكعب در سال 400(

هكتـار تـا درگسـتره     46000به بران درسطح Ĥراندمان براي ايجاد حداقل پايداري براي كل جامعه حق

هاي اجتماعي  همچنين با توجه به ويژگي. توزيع گردد) هزار هكتار 200حدود (وسيع دشت سيستان 

برداران در دشت سيستان ، شـرح   منطقه و لزوم رعايت توأمان انتقال آب به همه مناطق و به كليه بهره

خدمات اجتماعي پيوست پروژه تهيه و بموجب آن پيمانكاران موظف بـه تشـكيل تـيم اجتمـاعي بـا      

بـرداران در   هاي هم انديشي، نظرخواهي از بهـره  د تا از طريق برگزاري كارگاهگر شدن نيروهاي تسهيل

جلسات عمومي حتي تشكيل شورايي بنام شوراي اجتماعي سيستان و تدوين و تهيه دسـتورالعملها و  

آيـا ايـن طـرح را    . ها، نوعي ساختار مشاركت مدرن را در بين بهره بـرداران نهادينـه نماينـد    شيوه نامه

به معناي وابسته شدن بيش تر توسعه دشت سيستان به منابع آبي هيرمند تلقي نمـود؟ مـن بـا    توان  مي

بيش از (ها پيش هاي سنگيني كه از سال گذاري كليه اقدامات، مطالعات و سرمايه. اين نظر موافق نيستم

بـه   در زمينه تأمين آب در اين منطقه صورت گرفته، براساس ورود آب از رودخانـه مـذكور  ) سال 50

درعين حال، هيـدروپولتيك هيرمنـد در حيـات اقتصـادي و     . هاي سيستان و پريان بوده است رودخانه

اجتماعي سيستان همواره از جايگاه مهمي برخوردار بوده و از عوامل اصلي بقاي تـاريخي منطقـه بـه    

. ه حسـاب آيـد  لذا اين موضوع نبايد به عنوان يك مانع براي توسعه نظامات آبي منطقه ب. آيد شمار مي

بلحاظ تاريخي، ابتدا اين رود مرزي در پي جدا شدن بخش شرقي ايران، تشـكيل كشـور افغانسـتان و    

ها در مرزهاي شرقي اهميت يافتـه و از آن پـس، مسـئله آب هيرمنـد، نقـش       نيز نقش آفريني انگليسي
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 1351 اسـفندماه در . هاي مختلـف ايفـا كـرده اسـت     شايان توجهي را در روابط بين دو كشور در دوره

هاي هيأت فني آمريكايي، دركابل به امضاء رسيد و مطابق  معاهده تقسيم آب هيرمند، براساس توصيه

آن كه اشاراتي صريح به گزارش هيأت مزبور دارد، كشور افغانستان بطـور متوسـط متعهـد بـه      2ماده 

فغانسـتان بـراي اثبـات    همچنـين، ا . شده است) درسال نرمال آبي(متر مكعب آب در ثانيه  22تحويل 

متر مكعب مازاد بر مقـدار مـذكور بـه     4تحكيم روابط با ايران ، خود را ملزم به تحويل  حسن نيت و

سطح آب موجود آگاه بودند، به بيان جزئيات شـيوه   طرفين كه از نوسانات شديد آبدهي و. ايران نمود

جم آب قابل تحويل بـه ايـران درهمـه    معاهده، ح 3مطابق جدول ذيل ماده . اند تقسيم آب نيز پرداخته

هاي بهمن و اسفند به حداكثر و در شهريور ماه به حداقل خود  ها يكسان نبوده و اين مقدار در ماه ماه

ميرسد كه درواقع زمان كمترين مقدار آبدهي است و اين چيزي جز تضمين حداقل ميزان اختصاصـي  

ي و تعيين سهم آب ايران از هيرمنـد، مـذاكرات   هاي متناوب، براي حل اختالفات مرز در دوره. نيست

 5منجـر گرديـد، ولـي در ايـن قـرارداد       1356مختلفي صورت گرفته كه در نهايت به انعقـاد قـرارداد   

برداري بيشتر افغانستان از آب  نظر گرفته نشد و به دليل بهره هاي زير كشت سيستان در مساحت زمين

اورزي و مصارف ديگر، از مقدار آبـي كـه وارد سيسـتان    هاي كش در قسمت علياي هيرمند براي زمين

هاي متعدد ناشي از عدم كنتـرل آب رودخانـه، اوضـاع     ها و سيالب خشكسالي. شود نيز كاسته شد مي

اصـالح نظامـات   . اقتصادي مردم سيستان را كه زندگي آنها وابسته به هيرمند بود، تحت تأثير قـرارداد 

بنظـر مـن   . صرفه جـويي در مصـرف، رويكـردي توسـعه محـور دارد      آبي و آبياري با كارايي باالتر و

ضرورت مذاكره و رايزني بيشتر ديپلماتيك بين دو كشور برادر، پيرامون قرارداد رسـمي بـين ايـران و    

هاي زير كشت سيستان، وضعيت جديد اقليمي  افغانستان در مورد تقسيم آب هيرمند، با توجه به زمين

دف تقويت همگرايي ملي و پيوند مناطق مـرزي بـا اقتصـاد ملـي و فراملـي      اي با ه و اقتضائات منطقه

گري و مشاركتي در جامعه محلي يا بـومي توسـط دفتـر     هاي تسهيل چه برنامه. بهنگام به نظر مي رسد

برداري سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در حال حاضر در دسـت پيگيـري اسـت؟     هاي بهره نظام

اني به ذينفعان و توانمندسازي آنان بـراي مشـاركت در طـرح و اسـتفاده از     رسع برنامه مشاوره و اطال
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هاي هم انديشـي   نظريات ذينفعان، بخشي از تعهدات مجريان طرح است كه از طريق برگزاري كارگاه

دهنـد كـه    برداران ذينفع در چرخه پروژه را كسـاني تشـكيل مـي    بهره. اين مهم به انجام رسيده است

از اجراي پروژه داراي منافع بوده و در فرآيند مشاركت، افـراد ذينفـع اوليـه و ثانويـه     بصورت مستقيم 

ذينفعان اوليه پروژه را زارعين تحت تأثير و كسـانيكه سـهمي از منـافع پـروژه دارنـد،      . تعيين ميشوند

راد و افراد ذينفع ثانويه هم شامل ساير افـ . دهند جمعيت روستايي ميزبان و ادارات اجرايي تشكيل مي

هـاي   هايي هستند كه در پروژه منافعي دارند از قبيل مسـئوالن محلـي، سياسـتگذاران و سـازمان     گروه

ارتباط با افراد ذينفع در مراحـل مختلـف پـروژه بـه صـورت يكپارچـه بـوده و از مرحلـه         . غيردولتي

مشخصـي   هـاي  بدين ترتيـب گزينـه  . گردد آوري اطالعات تا ارزيابي اثرات پروژه را شامل مي جمع

هاي ذينفع هم بـه   افراد تحت تأثير و گروه.براي ايجاد مشاركت الزم ميان افراد تحت تأثير فراهم ميĤيد

تـاكنون  . ريزي و طراحي و اجرايـي پـروژه مشـاركت مينماينـد     پروژه حساس شده و در مراحل برنامه

براساس همگرايـي و   هاي مشاركتي در دست اقدام با تشكيل بلوك اجتماعي در نواحي عمراني برنامه

گر مـاهر بـومي    گران با توجه به كمبود نيروهاي تسهيل شود و آموزش تسهيل وفاق اجتماعي دنبال مي

با توجـه بـه اينكـه     -به موازات انتخاب مسير خطوط لوله و آزادسازي مسير با مشاركت بهره برداران 

ايان ذكر است حق آبـه بسـياري از   ش. اعتبار تملك مسير در قراردادها پيش بيني نشده آغاز شده است

تفكيك و بر اساس دفاتر مديري و كارافه و اسـناد اصـالحات ارضـي     1310روستاهاي منطقه در دهه 

گري نحوه توزيـع آب در روسـتا پـس از تعيـين سـهم آب روسـتا و تهيـه         تعيين شده است و تسهيل

سـازمان مركـزي   . كنـد  را طـي مـي  نظامنامه آب روستا توسط بهرهبرداران داراي حق آبه، روند آرامي 

گري را كه عبارتست از؛ تسـهيلگري در انتخـاب مسـير خطـوط      نوع يا گونه تسهيل 5تعاون روستايي 

گـري تشـكيل    گـري نحـوه توزيـع آب در روسـتا، تسـهيل      گري آزادسازي مسير، تسـهيل  لوله، تسهيل

ري بنيـان تشـكل   گـ  آب و تسـهيل  -هـاي هـم   گـري توانمندسـازي گـروه    هاي هم آب، تسـهيل  گروه

هايي در كه قالـب نهادسـازي و تشـكيل     آيا فعاليت. برداران، به موازات هم در منطقه دنبال ميكند بهره

اند بوده چند درصد به اهداف از پيش تعيين شـده   هاي هم آب تاكنون شكل گرفته قرين موفقيت گروه
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هاي پمپاژ، تكميـل   ث ايستگاهرسيده ايد؟ تاكنون پيشرفت فيزيكي سازه اي كل طرح مشتمل اح بر دا

ناحيـه عمرانـي طراحـي شـده و      16كيلومتر در  3486هاي پلي اتيلن بطول  خطوط انتقال آب با لوله

هاي هـم آب   اما تازه آغاز يك راه عظيم در بستر تشكيل گروه. درصد برآورد گرديده است 70حدود 

بوده در نظام آبياري سنتي منطقـه وجـود    »مرد آب  6« سابقه اين گروه ها با نام پاگو كه داراي (است 

هـاي   درعين حال، فعاليت. هكتار ارزيابي ميگردد 18، كه بر اساس حداقل ده سهم آب يا معادل )دارد

برداري از منابع آب و خـاك موجـود بـراي اعمـال      ديگري نظير تجميع اراضي جهت ايجاد نظام بهره

تشـكيل  . رع محـدودي آغـاز شـده اسـت    سياست كشت و سيستم آبياري تحت فشـار در سـطح مـزا   

آب در كنار توانمندسازي بهرهبرداران به منظور ارتقـاء سـطح تـوان و دانـش اعضـاي      -هاي هم گروه

برداران عضـو،   ها و مشاركت فعال در حل و فصل مسايل و مشكالت آنها با مشاركت فعال بهره گروه

ريزي براي حـل مشـكالت و مستندسـازي     ها، تقسيم كار، برنامه براي بررسي مشكالت، يافتن راه حل

بـرداران در بلـوك    از سوي ديگـر، طراحـي تشـكل بهـره    . تصميمات اتخاذ شده بخوبي پيش مي رود

اجتماعي ناحيه عمراني با رويكرد كلي تشكيل تعاوني توليد روستايي و مد نظر داشتن امكان اسـتقرار  

بـرداري و   شهرستان و شركت تخصصي بهرههاي سهامي زراعي و اتحاديه  ها به ويژه شركت ساير نظام

بـرداري، توزيـع بـه موقـع و      كلي هدف اصلي از خدمات بهـره  بطور. نگهداري شبكه آغاز شده است

آب  مناسب آب آبياري به منظور تأمين آب مورد نياز گياهان زير كشت در يك شبكه آبياري و دفـع زه 

وري حـداكثري از   برداري است كه بهره بهرهو روانĤب بوده و دستيابي به اين هدف مستلزم عمليات 

انجام اين عمليات بـه عـواملي همچـون وسـعت     . آب موجود در مقايسه با ميزان تقاضا را بدنبال دارد

اصـوال  . شبكه، مهارت كادر فني و ميزان همكـاري متقاضـيان آب، بـا مسـئوالن توزيـع بسـتگي دارد      

نهادسـازي ، هميـاري و جلـب مشـاركت      بـرداري امـري ضروريسـت كـه     برنامهريزي عمليات بهره

به نظر شـما  . توزيع آب، به عنوان مهمترين اصل موفقيت در انجام آن دخيل است  6بردار در امر  بهره

برداري بايد  برداري در محدوده طرح، كدامست؟ نظام الگويي بهره ترين و مناسبترين نظام بهره مطلوب

هاي شرعي و قانوني كشـور در مـورد نحـوه     رچوببا صورت بندي اجتماعي، قومي و فرهنگي و چا
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، حرايم قانوني، اراضي دولتي و قـوانين تجـارت و   )آب و خاك(برداري از منابع ملي  مديريت و بهره

از سويي نظام الگويي بايد بر محور عـدالت و براسـاس   . هاي خصوصي و منطبق باشد مديريت بنگاه

لـذا هـر نظـام الگـويي، بايـد حفاظـت       . ن تـدوين گـردد  صيانت توأم با منافع ملي و فردي بهرهبردارا

زيست ، منابع پايه زيستي و امنيت غذايي از يكسو و احترام به حقوق فردي و مطلوبيت مالي و  محيط

بـرداري ،   همچنـين در نظـام الگـويي بهـره    . برداران از سوي ديگر را مدنظر قرار دهـد  اقتصادي بهره

حلي، كاهش نقش دولت در امور اجرايي لحاظ شود و حـدود  ميبايست راهبرد ملي مشاركت جوامع م

بـه اعتقـاد   . و دامنه نقش دولت به امور حاكميتي و حفاظت از منافع ملي و امنيت غذايي محدود گردد

هـاي   هـاي متعـارف ژاپنـي جايكـا و نـه بـا مـدل        برداري انتخابي براي طرح نه با مدل من، نظام بهره

هاي آزمـون شـده مـورد تعمـيم، همگرايـي تامـه نـدارد بلكـه          مدل كويكا و نه با هيچ يك از كرهاي

هـاي زراعـي    بايستي به نحوي باشد كه الگوي كم آبياري، مدل كشت پيشنهادي و آمـايش تنـاوب   مي

بعبـارتي شـرايط   . ارائه شده در طرح قابل اجرا و راندمان آبياري درحد پيش بيني، قابل دسترس باشد

اين مسـئله متضـمن تـداوم     .ه عملكردهاي پيش بيني شده مقدور باشدانجام كشت و كار و دستيابي ب

برداري از اراضي زراعي در آينده بوده و امكان انجام فعاليتهاي هماهنـگ و جمعـي جهـت رفـع      بهره

نكته حايز اهميـت آنكـه قطـب بنـدي     . موانع و مشكالت موجود و تأمين نيازها را فراهم خواهد كرد

و بخش سنتي و مدرن به معناي حيات مجزا و مستقل هـر يـك از آن دو   اجتماع كشاورزي كشور به د

قطب نبوده بلكه نوعي مفصل بندي خاص مـابين دو بخـش اسـت بطوريكـه در ايـن تركيـب، نظـام        

برداري مدرن در موضع تابع گونه قـرار   هاي بهره در موضع مسلط و نظام) دهقاني(برداري سنتي  بهره

و ) بـرداري مـدرن   به عنوان نوعي نظام بهره(هاي تعاوني توليد  د شركتاين نكته بويژه در مور. دارند

كـه هـم اكنـون     مفصل بندي آن با اقتصاد دهقاني در محـدوده طـرح قابـل مشـاهده اسـت، بطـوري      

هاي تعاوني توليد عمدتاً پوشش دهنده خدماتي بهـره برداريهـاي دهقـاني حـوزه عمـل خـود        شركت

هاي پيش روي طرح تاكنون چه بـوده و چـه تمهيـداتي بـراي      مهمترين معضالت و دشواري. هستند

هـاي   مقابله با عوامل رادع و مانع، پيش بيني شده است؟ ازجمله مشكالت مهم طـرح؛ تـداوم سـنت   
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قومي پدرساالرانه و مقاومت در برابر نوآوري ها، همراهي و همدلي پايين برخي از نخبگان روسـتايي  

برداران، ديرپذيري و ثبات گرايي جامعه بومي و  ن تعدادي از بهرهو رهبران جامعه بومي، باال بودن س

هاي آبياري تحت فشار جهت مديريت مصرف بهينه آب كشاورزي  عدم آشنايي بهرهبرداران با سامانه

. توليد از سويي و پايين بودن دانش فني نوين كشاورزي بهره داران بوده استبر بمنظور افزايش بازده 

بودن بازار مصـرف و مشـكالت حمـل ونقـل و مبـادالت مـرزي و البتـه         ا بايد دوردر كنار اين قضاي

مسئله حائز .روزه را هم به اين فهرست اضافه نمود 120ها و بادهاي  محدوديتهاي اقليمي نظير طوفان

يك ضرب المثل قـديمي ميگويـد   . هاي ترويجي است اهميت ديگر اينكه جامعه محلي تشنه آموزش

يكـي از  . هـاي فنـي و مهـارتي دارنـد     جوانان روستايي منطقه نياز به آمـوزش . ستديدن باور كردن ا

ها براساس  برداران و سرگروه سازي به موازات توانمندسازي و آموزش بهره هاي كار، ظرفيت سختي

البتـه تغييـر   . بردار آتي اسـت  تجارب گذشته تيم اجتماعي طرح و انتقال اين تجارب به نيروهاي بهره

هاي نوين آبياري در مزرعه و اقتصادي كردن كشـاورزي سـنتي دشـت     و ترويج سيستم الگوي كشت

سيستان، تسطيح و يكپارچه سازي برخي اراضي خرد و همگرايي مشاركت كشاورزان و ايجاد مـزارع  

جايي  راستي آزمايي و جابه. ترويجي قوي دارد -هاي آموزشي كار سادهاي نيست و نياز به بسته. نوين

ي ضعيف و يا كساني كه در محل حضور ندارند با هماهنگي تيم اجتماعي يكي از مراحـل  ها سرگروه

كه منتخب كميته هاي مشـورتي بلـوك اسـت و    » آبيار بلوك«انتخاب شخصيتي بنام  .سخت كار است

هـاي   زمان تبيين و تشريح وظايف مربوط به آن شامل دريافت درخواست آب از آبياران خط فرعي در

شـيرهاي آب و ابزارهـاي    نگهـداري و بهرهبـرداري از تجهيـزات و    آب بـين آنهـا و   مختلف وتوزيع

گيري حجم آب و تحويل آب از ناحيه وتوزيع به آبيـاران خطـوط فرعـي در محـدوده بلـوك ،       اندازه

كـه توسـط كميتـه مشـورتي خـط      » خط فرعي«همچنين فردي بنام آبيار . كاري نفسگير و زمانبر است

  -هـاي  اي مشابه آبيار بلوك نسبت بـه گـروه   وي وظيفه. نيز بسيار مهم استشود  فرعي انتخاب مي

بديهيسـت كـه مسـئوالن    . اي بسيار ظريف و حساس اسـت  آب در محدوده روستا دارد كه وظيفه هم

برداران درگروه و ارائه به آبيار خط  گروه هم آب با تسهيم درخواست آب براساس الگوي كشت بهره
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هكتاري و مسئوليت نگهداري و استفاده از تجهيزات در محـدوده   5احدهاي فرعي و توزيع آب در و

تري نظيـر   هاي آب محور گسترده در آينده شايد تشكل. گروه هم آب مسئوليت سنگيني بعهده دارند

همانطور كه عنوان شد در ارتباط با امر نهادسازي . هاي آب پايه منطقه اي هم تشكيل گردد فدراسيون

سيسـتم سـازي در مناسـبات     7اين كار نوعي . ن و كار نظري و عملياتي بيشتري هستيمما نيازمند زما

هاي سنتي ميرا اسـت   انساني در بطن نهادسازي مبتني بر شيوه توليد متكامل تر و كاهش نقش جريان

كه الجرم با آميختن مناسبات حقوقي نـوين و نيروهـاي توليـد ، شـاهد پيـدايش و توسـعه مناسـبات        

   .جتماعي جديد در دشت سيستان خواهيم بودا -اقتصادي
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  08/10/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  - چقدر است؟ يراندر ا  يالبتعداد س

  

 يـن در ا دهـد؛  يمـ  يلجهان تشـك را در  يعيطب يايدرصد از خسارات مربوط به بال 60حدود  سيالب

طور متوسط هر  كشور ما در دهه گذشته به يران،منابع آب ا يريتشركت مد يرعاملطبق اعالم مد يانم

  .اند داده سترابطه از د ينجان خود را در ا يانهنفر سال 200 يباًو تقر  رو بوده روبه يالبس 60سال با 

مواجـه كـرد،    يدتريبه آب را با بحران شد يسترسد ير،اخ يها در سال درپي يپ هاي يبروز خشكسال 

 يران،مهم در ا يها از چالش يكيمصارف مختلف  يآب قابل دسترس و مطمئن برا ينكه تأم يطور به

نقاط كشور با مشـكل مواجـه كـرده اسـت،      يرا در برخ يو اجتماع يمحسوب شده و توسعه اقتصاد

دما و وقـوع   يشكاهش بارش، افزا ي،خشكسال يها هشدن دور  يطوالن ير،اخ يها در دهه ين،ا بر وهعال

  .است  بوده يرانبر منابع آب ا يرگذاراز عوامل تأث يكي يم،اقل ييرتغ يدهپد

چـون   هـم  يـدادهايي رو يماقلـ  ييـرات معتقـد اسـت كـه تغ    - يـرو ن يروز - يانرضا اردكان ين،ب ينا در

شـود،   گـذاري  يهسـرما  يـد حتمـا با  هـا  يلس ينكنترل ا ينهرا در خود دارد كه در زم يعوس هاي يالبس

  .را در دستور كار قرار داد يادياقدامات ز يدبا ينچن هم

 يرو باز نگـه داشـتن مسـ    يلكنترل س ها، يلوساز در مس از ساخت يريباور است كه جلوگ ينبر ا وي،

 يهـا كـه رو   مثـل پـل   ييهـا  سـازه  يـن، دارد؛ عـالوه بـر ا   يالبدر كنترل س ينقش مهم يزن يلعبور س

 وجـود از منـاطق،   يلـي برخوردار باشد؛ البتـه در خ  ياز استحكام كاف يدبا شود، يها احداث م ودخانهر

  .كند يفاا يكمك بزرگ تواند يم خيز يلكوچك در مناطق س يسدها

معتقد اسـت كـه    - يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرعاملمد - ها يباره، محمدحاج رسول يناما در ا 

 يانتشـار گازهـا   يعنـي  يـده، پد يـن ا يجـاد ا يانسـان  يمنظور مهـار عامـل اصـل    به الزم يرتداب يداوالً با

از  يناشـ  اراتخس يعنيآثار و تبعات آن،  يي،با لحاظ راهكارها كه ينو دوم ا يردصورت گ ي،ا گلخانه

  .يابدمهار و كاهش  ي،و كمبود منابع آب ها يخشكسال ها، يالبس

قابل توجـه بـوده كـه     ياز آن، به حد يناش يها خسارت يو حجم باال يلبروز س يتاهم ي،و گفته به
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انـد و   بـوده  يـز ن يلكنترل س يآب، برا يدارپا ينعالوه بر تأم يران،شده در ا ساخته ياغلب سدها يباًتقر

و كـاهش   يالبكنترل سـ  يران،خصوص در شرق و جنوب ا به ي،سدساز ياز اهداف اصل يكياصوالً 

  .است  از آن بوده يمخاطرات و خسارات ناش

مشـخص   ينسرزم يشنبود آما يلدل باور است كه به ينبر ا يران،منابع آب ا يريتشركت مد مديرعامل

 يلها به كالنشهر تبـد  از مراكز استان ياريبس يت،شده در استقرار جمع  يجادخاص ا يطو شرا يراندر ا

و  اكميـت ح ياصـل  يها از دغدغه يكيسال گذشته به  20شهرها از  ينآب شرب ا ينشده و عمالً تأم

  .است شده  يلتبد يرووزارت ن

ها از سدها انجام شـده و چنانچـه    كالنشهرها و مراكز استان ينآب اغلب ا يناست كه تأم يدرحال اين

. شـد  يم يشهرها دچار چالش جد ينا يبرا يفيتشرب مطمئن و با ك آب ينسدها وجود نداشتند، تأم

 يـراً و اخ انطالقـ  يـان، الر، لت يركبير،ام يرب آن از سدهانمونه بارز آن، كالنشهر تهران است كه آب ش

  .شود يم ينماملو تأم

 يكرهـاي رو يـر، اخ يهـا  در سـال  يـران ا يبد منابع آب يتوضع يداست كه با تشد يطيدر شرا ينا البته

مسـاله   يـن نسبت بـه ا  تري يزبينانهو موجب شد دولت دوازدهم نگاه ت يجادا يدرباره سدساز يمتفاوت

و  يطيمح يستاثرات ز يابيارز ي،سدساز يها منجر شد تا در مطالعات طرح يتشد كه درنهاداشته با

الزم از  يو مجوزها يردگ قرار  تر يقدق يمورد بررس صالح، يها توسط مهندسان مشاور ذ حقابه يترعا

سـد   40احـداث   يبـرا  يـازدهم كـه در دولـت    يا گونـه  بـه . شود اخذ  يستز يطسازمان حفاظت مح

 يـه سـد توج  11گرفته شد كه ساخت حـدود   يجهنت ينا ي،بازنگر ينا يصورت گرفت كه ط يبازنگر

پمپـاژ برداشـت    يسـتگاه ا ي،مصنوع يهچون تغذ هم يگزينندارد و ممكن است با اقدامات جا ياقتصاد

  .متوقف شود يسدساز ياتعمل

رفـتن بـه سـمت     يشارتفاع با هدف پ يلاز سدها تعد يبرخ يسدها، برا يدر طرح بازنگر چنين، هم

 يـل دل سد به 23صورت گرفته،  هاي يصورت گرفت؛ درمجموع با توجه به بازنگر دار يتمصارف اولو

بـه   يـازدهم سد بزرگ  هم در دولت  30در حالت راكد قرار گرفته است و  يمنابع مال هاي يتمحدود
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ـ در طول سه سال و  يران،ا يدرصد كل سدها 20گفت  توان يكه م يدرس برداري هرهب گذشـته، بـه    يمن

در مراحـل مختلـف    يـب ترت هم بـه  يرانسد در ا 124و  150تعداد  ينچن است، هم يدهرس يبردار بهره

ترمكعـب  يلياردمم 21.6و  23.7 يبترت ها، به احجام مخازن آن يتقرار دارد كه ظرف ييو اجرا يمطالعات

  .است

توسعه منابع آب  يها طرح يرآب، بازنگ يعال يجلسه شورا ينبر اساس مصوبه هشتم يگر،د ياز سو

بـر   ياثرگـذار  يمنـابع آب حوضـه و بررسـ    يوسـته پ و بهـم  يكپارچـه  يريتو مد يستميس يكردبا رو

قرار گرفته اسـت   يروباالدست، در دستور كار وزارت ن يها از طرح يريدست و اثرپذ يينپا يها طرح

  .دنبال كردرا  يالبهدف مهار س يسدساز يها درست طرح ياجرا يقتا بتوان از طر
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  08/10/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  - كرد يريتآب را مد توان يبا زور قانون و پول نم

  

در جامعـه بـود،    يپـرور  نـگ به فكر فره يدكارشناس حوزه آب معتقد است كه در حال حاضر با يك

در حوزه آب  منطق ينامعلوم و ب هاي يهمصرف و رو يادازد يبا زور قانون و پول جلو توان يچراكه نم

  .را گرفت

مضـاعف   يمردم، فشار يعموم يحتاجما يبها برا يشهرگونه افزا كه ينبر ا يدبا تاك ي،شهباز اسماعيل

را  يكه دغدغه مسـائل مـال   يثروتمندان و افراد: ردجامعه است، اظهار ك پذير يبو آس يفبه طبقه ضع

آن را  هـاي ناراحت نخواهند شد چراكـه تـوان پرداخـت ب    يزشدن تعرفه آب ن  از گران شك يندارند، ب

  .ها ندارد آن يبرا يتيمساله اهم ينگفت كه ا يددارند و به زبان بهتر با

كه باشد،  يمتيحاضرند با هر ق كنند، ياده مكه درون آپارتمان خود از استخر استف يافراد: ادامه داد وي

تعرفـه   يشها وارد نخواهد كـرد، امـا افـزا    به آن يفشار يزموضوع ن ينرا پرآب كنند و ا يشاناستخرها

  .ردوجود خواهد آو را به يمشكالت يفاقشار ضع يتمام مشتركان، قطعا برا يآب برا

كـه اگـر    دهد يتجربه نشان م: آب گفتمصرف  يريتمد يتكارشناس حوزه آب، با اشاره به اهم اين

جامعه را درك كنند، قطعا نسبت به آن مساله حساس خواهنـد   يك يتافراد در جامعه، موضوع و اهم

مصرف آب كمك كنند، الزم است تا به فكر آمـوزش   يريتمردم جامعه در مد خواهيم يشد، لذا اگر م

  .يمعرصه باش يندر ا يپرور فرهنگ و

حـل كنتـرل    مصرف را گرفـت و تنهـا راه   يادازد يجلو توان يور قانون و پول نمبا ز: كرد يحتصر وي

  .حوزه است يندر ا يپرور و فرهنگ يساز مصرف آب فرهنگ

مصـرف آب در كشـور    يريتمـد  يبـرا  يجـي آمـوزش ترو  يچدر حال حاضر ه كه ينا يانبا ب شهبازي

دنبـال   بـه  يعمـوم  يهـا  آمـوزش  كنـار گذاشـته شـود و بـا     يرونـد فعلـ   يدبا: كرد يدوجود ندارد، تاك

و مـدون از دوره مهـدكودك آغـاز و تـا      يصورت جد به يدبا يزها ن آموزش ينا. يمباش يپرور فرهنگ

  .يابنددانشگاه ادامه 
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تنها به فكر چهـار سـال دوره خـود باشـند،      يدنبا يمسووالن دولت: كرد يدكارشناس حوزه آب تاك اين

 يـد، بلندمـدت بـه وجـود آ    يزير برنامه يدحوزه با ينبه اچراكه در حوزه آب و حل مشكالت مربوط 

مـا   يگاهجا يفعل يطدر شرا شد، يانجام م يساز درباره مصرف آب فرهنگ يشسال پ 10چراكه اگر از 

  .يمها را تاكنون برطرف كن از چالش ياريبس توانستيم ينبود و م ينا

 يـد با ينحـل خواهـد شـد، بنـابرا     يو اصول يجيترو يها حل مشكل آب تنها با آموزش ي،گفته و به

  .يابدعرصه كاهش  ينموجود در ا يها كه چالش يمكن يترا در مردم تقو يتتا حس مدن يمتالش كن

 -شركت آب و فاضالب كشـور   يرعاملمد -جانباز  يدرضاحم يش،پ ياست كه چند يطيدر شرا اين

مشـتركان پرمصـرف    تمام شـده آب از  يمتشده كه ق يشنهادمصرف آب پ يريتگفت كه با هدف مد

  .گرفته شود
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روزنامـه عصـر اقتصـاد مـورخ      - حل مشكل آب جنوب كشور است يتفارس مز يجساحل خل

09/10/1397  

  

 يجخلـ  يسـاحل طـوالن  : آب و فاضـالب گفـت   يشركت مهندس يو امور اقتصاد يزيمعاون برنامه ر

  .در جنوب كشور است يبرطرف كردن مشكل كم آب يبرا ياساس يتفارس مز

 يآب و فاضالب شهر يعامل شركت ها يرانو معارفه مد يمتكر يينروز دوشنبه در آ ييخشا مسعود

استان  يگربوشهر و دآب در استان  ينهكه در زم ييبا توجه به كمبودها: استان بوشهر افزود ييو روستا

  . استكن  يرينمشكل، احداث آب ش ينحل ا يموثر برا ياز اقدام ها يكيوجود دارد،  يجنوب يها

هـزار   25تـا   20 يـت كن بـا ظرف  يرينارتباط در استان بوشهر اكنون سه آب ش يندر ا: اضافه كرد وي

زار مترمكعب در دست ه 50 يتبا ظرف يزكن ن يريناست و سه آب ش يمترمكعب در حال بهره بردار

  . ساخت است

هزار مترمكعب فراخـوان شـده    30حدود  يتيبا ظرف يزكن ن يرينسه آب ش ينهمچن: ادامه داد خشايي

  . است

 يه،بوشـهر، كنگـان، سـعد آبـاد، برازجـان، عسـلو       يكن در شـهرها  يرينآب ش 9 ينا: شد يادآور وي

  . آبپخش و دلوار مستقر شدند

از  يكـن هـا بخشـ    يرينآب شـ  يندولت با احدث ا يتيحما يكردست با روانتظار ا: كرد يانب خشايي

  . آب شرب استان بوشهر حل شود ينمشكالت تام

خوب در سنوات گذشـته اسـتفاده از    ياز اقدام ها يكي ييدر حوزه آب و فاضالب روستا: افزود وي

  . به روستاها است يآبرسان ياعتبارات صندوق توسعه برا

 يناستان بوشهر آغاز شده كه از ا يمجتمع آبرسان 12 يياجرا ياتارتباط عمل ينادر : كرد يانب خشايي

  . است يدهشمار چهار مجتمع به اتمام رس

روسـتا را   186 يـك نزد ينـده در آ يزدر دست احداث استان بوشهر ن يهشت مجتمع آبرسان: افزود وي
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  . دهد يپوشش قرار م يرز

شـده و در سـال    ينـه هز يـال ر يليـارد م 680سال گذشـته   يانپروژه ها تا پا يندر ا: شد يادآور خشايي

  . شود يم ينهآن هز ياعتبار برا يلياردم 120 يزن يجار

و  270 يـب به ترت ييو روستا يهم اكنون در استان بوشهر شركت آب و فاضالب شهر: يادآورشد وي

  هزار مشترك دارند  94

پوشـش   يـر هزار نفـر ز  231حدود  يتمعاستان با ج يندربخش فاضالب سه شهر ا: كرد يانب خشايي

 يلدرصد مجموع مشتركان شركت آب و فاضالب استان بوشـهر را تشـك   28شبكه فاضالب است كه 

  . دهد يم

 يرينشـ  ينـه با توجـه بـه بـاال بـودن هز    : استان بوشهر گفت يعامل شركت آب و فاضالب شهر مدير

  . لحاظ شود يمناسب يريتشده مد ينو مصرف آب تام يعدر توز يدآب با يساز

 يـع توز يريتموجود عالوه بر مـد  يها ييارتباط با استفاده از دارا يندر ا: حمزه پور افزود عبدالحميد

  . مورد توجه است يزپرت و هدر رفت آب در استان بوشهر ن يريتمد

 ينهمجوار تـام  ياز آب استان بوشهر از استان ها يبخش قابل توجه ينكهبا توجه به ا: اضافه كرد وي

  . يمداشته باش يكن ها اهتمام جد يرينكرده در بحث توسعه آب ش يجابمهم ا ينشود ا يم

آب و  يعامـل شـركت هـا    يرانبه عنوان مـد  يبپور به ترت يانحمزه پور و روح اهللا طاهر عبدالحميد

  . شدند ياستان بوشهر معرف ييو روستا يفاضالب شهر

و سرپرست شركت آب و فاضالب  يرعاملنوان مدبه ع يوسفيو محمد پور  ياكيده يقباداز ك همچنين

  . شد يلاستان بوشهر تجل ييسابق شركت آب و فاضالب روستا يرعاملمد يو مسعود نصور يشهر
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  09/10/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  - كشور يزداريآبخ يدالر به طرحها يليونم 200اختصاص 

  

امسـال بـا   : گفـت  يـزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخ   يزداريدفتر آبخ مديركل

 يطـرح هـا   ي، به اجرا يدالر اعتبار از محل صندوق توسعه مل يليونم 200 يمقام معظم رهبر يتعنا

  .يافتختصاص كشور ا يو آبخوان دار يزداريآبخ

 يطرح هـا  ياجرا ينشست ستاد هماهنگ يندر سفر به شهركرد در هشتم يكشنبهروز  يجز هوشنگ

 ياعتبار بـرا  يزانم ينا: استان افزود يزداريو آبخ يعيدر اداره كل منابع طب يو آبخوان دار يزداريآبخ

 شـده تانها ابـالغ  اعتبارات به اس يصدرصد تخص65كه تاكنون  يافته يصكشور تخص يزحوزه آبخ 649

  .است

هـزار   700در  يومكـانيكي و ب يكيمكـان  يـزداري، آبخ يـات اعتبارات، عمل ينبا اختصاص ا: گفت  وي

  .شود يم ييكشور اجرا يزداريآبخ يهكتار از اراض

اعتبـارات   يـع امسـال توز : كشور گفت يو آبخوان دار يزداريآبخ ياتعمل ياجرا يستاد هماهنگ دبير

 ي، دشـت هـا   ياز خشكسـال  ي، خسـارت ناشـ   يالبمانند وقوع س ييها حوزه براساس شاخص ينا

  .شد يعدارند، توز يبه منابع آب يازكه ن يتيخاك و جمع يشكنترل فرسا ي،بحران

ـ    9درصد مساحت كشـور را دارد و   يك ياريچهارمحال وبخت ينكها يان، با ب جزي  يدرصـد منـابع آب

ـ  يشكسالخ يلاستان به دل يندر ا: كشور را دارد، افزود  ياز دشـت هـا   ي، تعـداد  يو كاهش منابع آب

  .و ممنوعه اعالم شده است يبحران

در استان  يو آبخوان دار يزداريآبخ يطرح ها ياجرا ياعتبار برا يالر يلياردم 220 يصاز تخص وي،

  .داده شد يصتخص يرزمينيز يسفرها يهكنترل منابع آب و تعذ ياعتبارات برا ينا: خبر داد و گفت 

طرح ها ، منعقد شـده   ينا ياجرا يدر راستا يبا استاندار يزتفاهمنامه ن يالر يلياردم100،  يفته وگ به

  .است

كـه   ياست، به گونـه ا  يرچشم گ ياربس يزطرح ها ن ينا يمشاركت مردم در اجرا: اظهار داشت  جزي
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كننـد و از اداره   يمـ  يـت فعال يـزداري حوزه آبخ يرانبهره برداران به عنوان خ ياريدر چهارمحال وبخت

  .كردند يافتدر يكل، خدمات فن

 يهـا   طـرح  ياجـرا  يامسـال بـرا  : گفـت  يزن ياريچهارمحال وبخت يزداريوآبخ يعيمنابع طب مديركل

  .اختصاص داده شد يالر يلياردم 227 يدر استان از محل صندوق توسعه مل يدار و آبخوان يزداريآبخ

شـود كـه از    يمـ  ينههز يزحوزه آبخ30طرح در  149 يبرااعتبار  يزانم ينا: مقدم افزود  يمحمد علي

  .داده شده است يصدرصد تخص 65اعتبار تاكنون  يزانم ينا

 يـانگين در استان به طور م يو آبخوان دار يزداريدر دست اجرا در بخش آبخ يطرح ها ي،گفته و به

  .دارد يزيكيف يشرفتدرصد پ 83

از هـدر رفـت    يريبا هدف جلوگ يو آبخوان دار ييزدارآبخ يطرح ها ياجرا: مقدم افزود  محمدي

  . شود ياجرا م يالباز س يريو جلوگ يرزمينيز يسفرها يهو تغذ ياهيآب ، گسترش پوشش گ

و  يرزمينـي ز ياستان، كاهش روان آب ها، نفـوذ آب در سـفره هـا    يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

  . طرح عنوان كرد ينا ياجرا يايخاك را از مزا يشو فرسا يالباز س يريجلوگ

تمـام در   يمـه ن يبنـد خـاك   5پخش كن و  يالبس 2 ي،سازه مالت 120در حال حاضر : كرد  يدتاك وي

خواهـد   يلدوم امسال تكم يمهتعداد طرح در ن ينبه موقع اعتبار، ا ينسطح استان وجود دارد كه با تام

  . شد

مـورد   16 ين،سد خشكه چـ  100 ير،آبگ مورد7 يون،گاب 314 ي،بند خاك 80 ي،هزار بند مالت 2 تاكنون

  .استان اجرا شده است يعيمنابع طب يزداريدر بخش آبخ يرزمينيكف بند و سد ز

 2كشـور در سـفر    يـزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخ   يزداريدفتر آبخ مديركل

  .كند يم يدند يو آبخوان دار يزداريآبخ يروزه خود به استان از طرح ها
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  09/10/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - اند فارس با بحران فرونشست مواجه يها دشت ريشتب

         

انجـام شـده    هـاي  يجنوب كشور با استناد به بررسـ  يو اكتشافات معدن يشناس ينسازمان زم مديركل 

  .قرار دارد يفرونشست در حالت بحران يدهفارس به لحاظ پد يها كرد كه اكثر دشت يدتاك

 يـن در ا ييهـا  دشـت  96مطالعات سـال   ينبراساس آخر: كرد يانب يوسفيطهمورث   يسنا،گزارش ا به

 يـن ز اا ياند كـه برخـ   شده ياستان مانند كوار، زرقان، مرودشت، داراب و فسا دچار فرونشست بحران

  .اند سانت فرونشست داشته 9تا  6نقاط 

حـداكثر فرونشسـت   : وجود دارد، افزود يبحران ياز شمال تا جنوب فارس دشت ها ينكها يانبا ب وي

 متـر  يسـانت  15به عمـق   ينو كارز يرمطالعه مربوط به محدوده شهرستان ق ينها در فارس طبق ا دشت

  .بوده است

 4فرونشسـت  : جنـوب كشـور خاطرنشـان كـرد     يافات معـدن و اكتشـ  يشناسـ  ينسازمان زم مديركل

 يوارد نقاط بحران يزانم يناز ا يشاست اما ب يعاد يامر ياييدر سال به لحاظ جغراف ينزم متري يليم

  .شود يم

هـا بـه    شـدن دشـت   ياز بحران توان يعنوان كرد كه م يراهكار ينرا مهمتر يمنابع آب يريتمد يوسفي

  .كرد يريفرونشست جلوگ يلدل

 يعـوامل  يگـر و گسـل را از د  ينزمـ  يـدار ناپا يطشـرا  يم،اقلـ  ييرمانند تغ يرانسانيغ يعيعوامل طب وي

  .دارند يدهپد يندر بروز ا ياما سهم اندك يرگذارندفرونشست تاث يجادبرشمرد كه در ا

 يها بـرا  دشت يشپا ينكهبر ا يدجنوب كشور با تاك يو اكتشافات معدن يشناس ينسازمان زم مديركل

فرونشسـت   يـده كل استان فارس در پد يشپا: عنوان كرد شود، ينقاط پرخطر مستمر انجام م ييناساش

ن سـازمان  يـ حال ا ينخارج است اما در ع ييسازمان به تنها يندارد كه از عهده ا يازن ياديز ينهبه هز

  .پردازد يدر طول سال م يبه رصد نقاط بحران يخود به طور مورد

 يگذشته بروز فرونشست در بنا يها سال يكه ط يدجمش تخت يتوضعدر خصوص  ينهمچن يوسفي
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آنها  يآبرفت يانشود منظور جر يبناها م ينصحبت از نشست در ا يوقت: گفت يزمطرح شده ن يخيتار

از  يقرار گرفته و ممكن است دچـار برخـ   يآهك يها سازه يرو يدتخت جمش يبنا كه ياست در حال

  .ند فروچاله شودحاصل از فرونشست مان هاي يدهپد
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تـنش   يدارا يهـا  در حد صفر در آب و فاضـالب اسـتان   گذاري دهد؛ سرمايه يفارس گزارش م

  09/10/1397خبرگزاتري فارس مورخ  - جدول+يآب

  
كه تنهـا   دهد ينشان م گذاري يهتوسط مركز خدمات سرما شده يمعرف گذاري يهسرما يها پروژه بررسي

در معـرض   يهـا  آب و فاضالب و در اغلب اسـتان  يها مربوط به پروژه ها يگذار يهدرصد از سرما 2

  .نشده است يمعرف يا پروژه يچه يتنش آب

  جدول +يتنش آب يدارا يها آب و فاضالب استان در حد صفر در گذاري سرمايه

 تمـام  يمـه و ن يـد جد يرسـاختي ز يهـا  پـروژه  ياندر م  فارس، يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 808، 1397كـه در سـال    يبـه طـور  . توجه اسـت  بخش آب و فاضالب قابل يها كشور، تعداد پروژه

 منابعتومان  يلياردهزار م 210ها،  پروژه ينهم يلكمت يبخش وجود دارد كه برا يندر ا تمام يمهن  پروژه

  .است يازموردن يمال

 يسال، با ادامه روند فعلـ  15به حدود  9از  يآب يها طول دوره ساخت پروژه يانگينم يشتوجه به افزا با

  .انجامد يسال به طول م 30حدود  يفعل يها شدن پروژه يلتكم يها به منابع دولت اتكا پروژه يعني

 يهـا و از سـو   پروژه يناز ا ياريبس يدنرس يبردار كشور و لزوم به بهره يتنش آب يتجه به وضعتو با

 يمال ينمنظور تأم  به يها، جذب مشاركت بخش خصوص آن يمال ينتأم يكاهش توان دولت برا يگرد

  .رسد يبه نظر م يها ضرور رساندن پروژه يبردار به بهره يو كمك برا
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و  يكشور، معرفـ  يرساختيز يها در پروژه يجذب مشاركت بخش خصوص يالزم برا يطاز شرا يكي

بعـد از  . اسـت  منـد  عالقه گذاران يهبه سرما ياقتصاد يهتوج يدارا يها پروژه يو مال يارائه اطالعات فن

  .يابد يم يتاولو يمشاركت بخش خصوص يندفرآ يلشرط است كه بحث تسه ينتحقق ا

  

  يجذب مشاركت بخش خصوص هاي يترفاز ظ يكي گذاري يهمراكز خدمات سرما*

 هـاي  ياسـت س يدر كشور قانون اجرا يبخش خصوص گذاري يهسرما يلها در جهت تسه گام يناول از

را  ياقتصـاد  هـاي  يتصدور مجوز فعال يآن مراجع قانون 7بود كه در ماده  يقانون اساس 44اصل  يكل

شـروع   يالزم بـرا  يو مجوزها يندهااطالعات و فرآ يتمام يرسان اطالع يگاهپا يكموظف كرد كه در 

  .را به اطالع عموم مردم برسانند يمشاركت در امور اقتصاد يا

 يـاي و اسـتفاده از مزا  ياقتصـاد  يهـا  خـاص پـروژه   هـاي  يژگـي قانون و بـا توجـه بـه و    ينا متعاقب

ـ  1389 مـاه  يندر فـرورد  وزيـران  يئـت هـا، ه  و انجام پـروژه  يمال ينتأم يبرا يخارج گذاري يهسرما ا ب

 ظـور من استان  بـه  گذاري يهمركز خدمات سرما يلبر تشك يمبن ييو دارا يوزارت امور اقتصاد يشنهادپ

اهـداف منـدرج    يكشور و در راستا يها در استان يخارج گذاري يهدر سرما يعو تسر يلتسه يت،حما

كـرد و  بود، موافقت  شده يبتصو 1380كه در سال  يخارج گذاري يهسرما يتو حما يقدر قانون تشو

 ياسـت و بـا ر  يرانا يو فن ياقتصاد يها و كمك گذاري يهسازمان سرما يلخود را ذ يتمراكز فعال ينا

  .استاندار هر استان آغاز كرد

 ي،خـارج  گـذار  يهو كم شدن امكـان جـذب سـرما    ياقتصاد هاي يمو به خاطر وضع تحر ياز مدت بعد

  .مراكز قرار گرفت ينا يردر برنامه كا يزن يداخل گذاران يهارائه خدمات به سرما

 گـذاري  يهسـرما  يها فرصت يو معرف يگردآور يي،ها، شناسا آن يلتشك نامه يينمراكز مطابق آ ينا يفوظا از

  .ها است در استان گذاري يهسرما يندهايفرآ يكتابچه راهنما يهو  ته يبخش خصوص گذاران يهبه سرما

 يهـا  هـا پـروژه   و سـازمان  يياجرا ييها دستگاه از گذاري يهسرما يها فرصت ييشناسا يمراكز برا اين

بـه دو   يـز ن يـي اجرا يها ها و دستگاه سازمان كنند، يرا استعالم م گذار يهجذب سرما يها برا مدنظر آن
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و مطالعـات   كنند يم يخود را معرف گذاري يهسرما  يتصرفاً اولو يا كنند، يم يصورت با مراكز همكار

انجـام   يمصـورت مسـتق   را خـود بـه   يليو ارائه اطالعات تفص كنند يخود را ارائه م يسنج امكان يشپ

  .دهند يمراكز قرار م ياررا در اخت يليتفص يسنج مطالعات امكان يا دهند يم

 يگـاه هـا را در پا  پروژه ياطالعات اجمال گذاري يهاطالعات، مراكز خدمات سرما ينا ياز گردآور پس

بـا مكاتبـه    يلياطالعـات تفصـ   يافتمند به در عالقه گذاران يهسرما نمايند، يخود برگزار م يرسان اطالع

نـد از اطالعـات   توان يمـ  يو اقتصاد يفن يتو پس از احراز اهل گذاري يهبا مراكز خدمات سرما يرسم

  .كنند يرا ط يمراحل قانون يركارشناس مربوطه سا ييها مطلع شوند و باراهنما پروژه يليتفص

  

  با بخش آب ريگذا يهارتباط مراكز خدمات سرما*

بخـش   يـن ا يمراكز از سه ركن اصل ينا يزبخش آب و فاضالب ن يها پروژه يو معرف ييشناسا براي

اطالعـات را   ييآبفـا روسـتا   يهـا  و شـركت  يآبفـا شـهر   يها شركت ي،ا آب منطقه يها شركت يعني

 يـن ا يهـا  وژهاز پر يبردار انجام و بهره يبرا گذار يهجهت جذب سرما گري يلو اقدام به تسه يافتدر

 يـن ا يمبخـش آب و فاضـالب، تصـم    يهـا  غالب پـروژه  يتخصص يتبا توجه به ماه. نمايد يم خشب

 يـت و پس از احراز اهل يمصورت مستق ها را خود به پروژه يليبر آن است كه ارائه اطالعات تفص بخش

  .انجام دهد گذاري، يهتوسط مراكز خدمات سرما گذار يهسرما يو معرف گذار يهسرما

  

  در بخش آب گذاري يهعملكرد مراكز خدمات سرما*

از  دهـد  يهـا، نشـان مـ    آن يتسا مراكز در وب ينتوسط ا شده يمعرف گذاري يهسرما يها پروژه بررسي

بخش  يها ها پروژه درصد از آن 2تنها  يعنيپروژه  83 شده، يمعرف گذاري يهپروژه سرما 2932مجموع 

ذكـر شـده    هـاي -غالبا پروژه  يزن گذاري يهسرما يتابجذ يها ازلحاظ شاخص. آب و فاضالب هستند

اسـت   يزنـاچ  ياربس شده يمعرف يها غالب پروژه يچراكه بازده مال. ندارند گذاري يهسرما يبرا يتيجذاب

  .ها باالتر است بخش يرسا يها با پروژه يسهها در مقا پروژه ينمتوجه ا هاي يسكر حال ينو درع
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تـنش   يجـد  هـاي  يبكه در معرض آسـ  ييها در اغلب استان شود، يم دهيد 1كه در جدول  طور همان



75  

 يچفراهم اسـت، هـ   يآب صنعت ينمثل تأم يپربازده مناسب گذاري يهسرما يها فرصت ياقرار دارند  يآب

 يناكارآمـد  يـن ا ياصـل  يـل دل. شـود  يمراكز استفاده نمـ  ينا يتنشده است و از ظرف يمعرف يا پروژه

و  يو خـارج  يداخلـ  گـذار  يهجهت جذب سرما گذاري يهاكز خدمات سرمامر هاي يتوانمند رغم يعل

ـ  ينالزم در ا هاي يرساختفعال بودن ز اركـان بخـش آب و فاضـالب     ينمراكز، عدم ارتباط منسجم ب

الزم  يطشـرا  يصـه نق يـن رو الزم است تا با رفـع ا  يناز ا. است گذاري يهكشور و مراكز خدمات سرما

آب و  هـاي -در حـوزه پـروژه    گـذار  يهجـذب سـرما   يبـرا  يگـذار  -هيمراكز سرما يفعال ساز ايبر

  .  فاضالب فراهم شود
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  10/10/1397خبرگزاري تابناك مورخ  -ي ماه جار يروزه در د10 يخبندان بيني پيش

  

و  "كولـد اسـپل  " يـده وقوع پد ي،د 25تا  15 يدر بازه زمان يماه جار يبرا يرانا يسعلم هواشنا پدر

  .كرد بيني يشقابل مالحظه، پ "برف" يزشروزه در اكثر نقاط كشور پس از ر10 يخبندان

هـا   بـارش  يزاندرباره م ياباشگاه خبرنگاران پو يوگو با خبرنگار اجتماع در گفت ياردكان ينحس استاد

مـاه   يدر د: ماه از زمستان امسال اظهار كرد يندر نخست "يخبندان يدهپد"و احتمال  يرماه جا يدر د

مـدت   بـه  سرد يهوا يهمان ماندگار يا "cold spellكولد اسپل " يدهوقوع پد ينشاهد نخست يجار

  .بود يمدر كشورمان خواه يبرف زمستان يزشروز بعد از ر 10حداقل 

 يهدر حاشـ  "پـرنس " زده يـخ  يـاي در ياز رو "سـرد  ياربس ياهجوم هو" يده،پد ينعلت ا: افزود وي

و  يشـمال  ياروپـا  يطـرف كشـورها   بـه  يناوياسـكاند  يو در شمال كشورها يمنجمد شمال يانوساق

  .است يترانهمد يايشرق در يتاًو نها ياهس يايو در يمركز يطرف اروپا به يريمس

 يكشـورها  يرو از نـوع سـرد بـه    يـاد فشـار ز  يـك  يريگ با شكل ينهمچن: كرد يحتصر ياردكان استاد

 يشـرق  يترانهمد يرو گرم و سرد به يها و با توسعه مركز فشار كم و فعال همراه با جبهه يناوياسكاند

  يد 25تا  15مطابق با  2019 يهاز پنجم ژانو رود ياحمر، انتظار م يايو جفت شدن آن با ناوه باران در

  .يردقرار گ يه زمستانحادث ينا يرتأث كشورمان تحت 1397ماه سال 

 يماه جـار  يد 25تا  15 يدر بازه زمان يحادثه زمستان ينا هاي يامددرباره پ يرانا يعلم هواشناس پدر

و  يشـمال  يهـا  خـزر، اسـتان   يـاي سواحل در ي،شمال غرب ي،غرب يآن در تمام نواح يامدپ: متذكر شد

 اسـتثناي  كشـور بـه   يو شـمال  يشرق يها استان ي،جنوب يمنطقه زاگرس، نواح ينالبرز و همچن يجنوب

بـرف قابـل مالحظـه     يـزش نقاط، ر يبرف و باران خواهد بود كه در برخ يزشجنوب شرق كشور، ر

 يبـازه زمـان   يـك منـاطق در   يـن در ا شـود  يمـ  بيني يشسرد، پ يسامانه بارش يناست و پس از عبور ا

  .يمط مواجه شومتوس يخبندانصفر و  يرچند درجه ز يبا دما "cold spell" ياروزه 10

اسـت   يـد ام ينبنابرا يماست كه انتظار وقوع آن را داشت يا از دو حادثه يكيحادثه  ينا: شد يادآور وي
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  .الزم را انجام دهند يداتتمه يو رانندگ يمسئوالن راهدار ينو همچن يزكه كشاورزان عز
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  10/10/1397خ خبرگزاري تابناك مور - گذاشت يمبنا را خشكسال يددر اداره آب با: يروحان

  

شـبكه بـرق كشـور     يراهبـر  ياز مركـز ملـ   يـرو جمهور صبح دوشنبه بـا حضـور در وزارت ن   رئيس

  .كرد يدبازد) يمركز يسپاچينگد(

شـبكه بـرق كشـور     يراهبـر  ياز مركـز ملـ   يـرو زارت نجمهور صبح دوشنبه بـا حضـور در و   رئيس

  .كرد يدبازد) يمركز يسپاچينگد(

 يـر وز ياناردكان يحبا توض يد،بازد يندر ا يحسن روحان ير،به نقل از توان يمتسن يگزارش خبرگزار به

 هـاي  يتروند اقدامات و فعال يانو صنعت برق كشور در جر يرووزارت ن يرانو متخصصان و مد يرون

  .كشور قرار گرفت يازبرق مورد ن يعركز در كنترل و توزم ينا

و  98كشور در اوج بـار سـال    يداربرق مطمئن و پا ينتام يدر راستا يروبرنامه وزارت ن يدبازد ينا در

 يواحـدها  يانـداز  ، برنامـه راه 98سـال   يـك و مصـرف در پ  يـد تـراز تول  ينيب يشالزامات آن شامل پ

 يهـا  طـرح  ي،و برقـاب  يرپـذ  يدتجد ي،حرارت هاي يروگاهن يتظرف يشزابرنامه اف ي،حرارت هاي يروگاهن

 يـك پ يهـا  مصـرف، الزامـات تحقـق برنامـه     يريتمد يها دار شبكه انتقال برق كشور، برنامه يتاولو

ـ  يبـرا  ي،اساسـ  يصنعت برق در زمـره كاالهـا   يزاتكشور و قرار گرفتن تجه 98مصرف سال   يسرئ

  .شد يحجمهور تشر

  .كرد يدبازد يرانمنابع آب ا يريتمد يدستاوردها يشگاهز نماا ينهمچن روحاني

 يـر ز يـاز آب و بـرق را دو ن  يرووزارت ن يرانمعاونان و مد ير،با وز يدر نشست ينجمهور همچن رئيس

و آرامـش خـاطر    يـت امن يآب و برق، برا ينبر ضرورت تام يدمردم دانست و با تاك ياتيو ح يساخت

مصـرف كـردن    يـه رو يو اسراف نكردن آب، عمل صالح و بد و ب يحمصرف صح: مردم اظهار داشت

 يــدآب و بــرق با يحمصــرف صــح ينــهآب و بــرق، مصــداق عمــل منكــر اســت و رســانه هــا در زم

  .كنند يساز فرهنگ

و آرامش مـردم   يتآب و برق، امن: كرد يحكشور دانست و تصر يتاز امن يآب و برق را جزئ روحاني
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 يضـرور  يهـا  يـاز به آب وابسته است، برق هـم از ن  ياتادامه ح ينكهاعالوه بر. آورد يرا به وجود م

  .انسان است

اداره  يمبنـا : كـرد  يحبرق ، تصر يحاز دقت رهبر معظم انقالب در مصرف صح يتيروا يانبا ب روحاني

قدم؛ به حداقل رساندن هدر رفت  ينگذاشت و مهمتر يادامه خشكسال يهبر پا يدكشور را با يمنابع آب

  .است يو برق يبمنابع آ

: گفـت  چسـبد،  يبه ذهـن نمـ   يليخ كنيم يابرها مشكل را حل م يبا بارور ينكها يانجمهور با ب رئيس

و با بارور كـردن ابرهـا مشـكل را     يممشكل آب دار يگفتشاه م 43-42 كنم يفكر م يشسال پ يليخ

  .كنيم يحل م

كشـور   يـن از قطع برق در ا يه او خاطر يسگذشته خود به كشور انگل يبا اشاره به سفر سال ها وي

از  يباآن تقر يايكشور مشاهده كردم كه برق كل لندن قطع شده است و اح يندر بدو ورود به ا: گفت

ـ  يمشكالت به هر حال در هركشور پس اين-. بعد از ظهر تا صبح روز بعد، زمان برد . يـد آ يمـ  يشپ

 يرتشكر و تقـد  يجا. يمنداشته ا يحادثه ا ينچن يرانهمكاران شما به ما گفتند؛ پانزده سال است در ا

برق و  يبرق، پست ها يحفظ شبكه ها. در سراسر كشور است ياز همه دست اندركاران صنعت برق

 يكـار  و يسـت ن ينقل و انتقال در داخل و صادرات و واردات برق، كار آسان يلومتريخطوط صدها ك

  .است يچيدهبزرگ و پ ياربس

 يبـود بـه مشـكالت    يـك نزد 97سـال  . دارد يشتريب يتنار برق، آب اهمدر ك: جمهور ادامه داد رئيس

در  يشـان ا يـان، چ يـت مهنـدس چ  يدوران وزارت آقـا  يـز ن يزمـان . يمبرق و آب برس ينهبزرگ در زم

گفت كه اگر انتقال آب و وصل شدن سد ماملو به شرق تهران انجام نشـود،   يازدهمدر دولت  يمقطع

. انجـام داد  يعيخصوص اقـدامات سـر   ينالبته دولت در ا. يمكن يبند يرهآب را ج يمناچار ابستان،درت

  .اتصال صورت گرفت ينشد و ا ياديز يارتالش بس

شـده بـود كـه     ينيب يشپ: و مصرف افزود يدها در خصوص تراز تول ينيب يشپ يبا اشاره به برخ وي

فصل زمستان تراز بـرق  در . فصل ها ممكن است تراز مثبت باشد يدر بعض. تراز ما مثبت نخواهد بود
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مختلـف   يدر فصـل هـا   ياتفـاق  ينچن يزدر آب ن. شود يمثبت است و در تابستان با مشكل مواجه م

  .است رخ دهد ممكن
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اد 2روزنامـه عصـر اقـتص    - شـود  يعمان امسال آغاز م يايطرح انتقال آب در ياجرا ياتعمل

  10/10/1397مورخ 

  

: كشـور گفـت   يشـرق  يعمـان بـه اسـتانها    يـاي و انتقال آب از در ييطرح مطالعات نمك زدا مجري

  .شود ينخست بهمن ماه آغاز م يمهاز ن يشطرح امسال تا پ ينا يياجرا ياتعمل

و  يسـتان كشـور شـامل س   يشـرق  يعمـان بـه اسـتانها    يـاي ب درطرح انتقـال آ : افزود  يعبداله علي

شرب و صنعت اكنـون بـه    يازآب مورد ن ينبا هدف تام يو خراسان رضو يبلوچستان، خراسان جنوب

  . شده است يلتبد يرو اجتناب ناپذ يضرورت جد يك

ت طرح مطالعا: كرد يانطرح اعالم و ب ينا ياجرا يرا متول يخراسان رضو يشركت آب منطقه ا وي

 يدرصـد  75آغـاز شـد تـاكنون حـدود      1395عمان به شرق كشـور كـه اسـفند     يايانتقال آب از در

  . است يافته يانكرده و مرحله نخست آن پا يشرفتپ

بـر  : كشور ادامـه داد  يشرق يعمان به استانها يايو انتقال آب از در ييطرح مطالعات نمك زدا مجري

 يـاي عمان به شـرق كشـور كـه مبـداش در     يايآب از در اساس مطالعات انجام شده طول خط انتقال

آن  يشـد و آب انتقـال   ينـي ب يشپ يلومترك 600است هزار و  يآن خراسان رضو ييعمان و مقصد نها

  . يدو صنعت خواهد رس يدنبه مصرف آشام طفق

طـرح توسـط بخـش     يـن ا: كـرد  ياندالر اعالم و ب يلياردم 3.9 يطرح با محاسبه ارز ياجرا ينههز وي

  . شود ياعتبار و اجرا م ينتام يصوصخ

در بخش شـرب   1420سال  يبرا يو جنوب يشمال ي،سه استان خراسان رضو يآب يازن: گفت عبدالهي

اسـتانها در   يـن ا يـدي شده اما حجـم آب تول  ينيب يشمترمكعب پ يليونم 750و  يلياردم يكو صنعت 

  . متر مكعب است يليونم 900موجود تنها  يطشرا

آن  يـي اجرا يـات شـاهد آغـاز عمل   يعمـان كـه بـه زود    ياير قالب طرح انتقال آب از درد: افزود وي

  . شود يبرداشت م يهو تصف ييزدا نمك يعمان برا يايمترمكعب آب از در يلياردبود ساالنه دو م يمخواه
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بـر  : كشور ادامـه داد  يشرق يعمان به استانها يايو انتقال آب از در ييطرح مطالعات نمك زدا مجري

سـه برابـر حجـم آن آب از     يـد با يازآب مورد ن ييو نمك زدا يهتصف يساس مطالعات انجام شده براا

از  ياريبسـ : گفـت  يو. گـردد  يبرمـ  يـا دوبـاره بـه در   يبرداشت شود لذا دو سـوم آب برداشـت   يادر

به عنوان منبع  يافارس از جمله امارات و عربستان سالهاست از آب در يجخل يجنوب يهحاش يكشورها

شـده را بـه داخـل     يـي مترمكعـب آب نمـك زدا   يلياردهـا كنند و ساالنه م يخود استفاده م يازن ينامت

  . دهند يخود انتقال م يكشورها

كشـور از   يشـرق  يعمان به استانها يايو انتقال آب از در ييو نمك زدا يهپروژه تصف: افزود عبدالهي

شود اما به لحـاظ طـول    يمحسوب نمفارس  يجعمان و خل يايطرح در منطقه در ينلحاظ نخست ينا

  . باشد يطرح در منطقه م ينخط انتقال نخست

كـه   ياست بطور يرزمينيز يكشور به لحاظ افت آبها ياستانها ينتر ياز بحران يكي يرضو خراسان

. در سال مواجـه اسـت   يمترمكعب يليونم 200و  يلياردم يكمخزن  يخطه با كسر ينا يرزمينيمنابع ز

و  يليـون اسـتان شـش م   يدنيآب آشـام  يندر تام يدرصد 80سهم  يرزمينيو منابع ز هم اكنون چاهها

  .دارند يخراسان رضو يهزار نفر 400
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - شـد  يسـاز  يـره خوزستان ذخ يمتر مكعب آب در سدها يلياردم 6

10/10/1397  

  

: جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفـت  يو طرح ها يهمعاون مطالعات پا - يرناا - اهواز

 6، بـه   1397 يتـا هشـتم د  ) اول مهر(يسال آب يخوزستان از ابتدا يآورد آب در پشت سدها يزانم

  .بودمتر مكعب  يلياردم1.8در مدت مشابه پارسال  يزانم ينكه ا يدر حال يدمتر مكعب رس يلياردم

  

  شد يساز يرهخوزستان ذخ يمتر مكعب آب در سدها يلياردم 6

حجـم   يـن ا يسـاز  يرهبا ذخ: افزود يرنازاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يحسون هوشنگ

ـ مناسب سـ  ياز بارندگ يسدها كه ناش يساز يرهذخ يزانخوزستان ، م يآب در سدها تـاكنون   يال آب

  .است يدهمتر مكعب رس يلياردم13بوده به رقم 

و قابـل   يـد متـر مكعـب آن مف   يليـارد آب سدها تنها پنج م يساز يرهحجم ذخ يناز ا ينكها يانبا ب وي

هـا در   يكـرد بـا تـداوم بارنـدگ     يـدواري سدها است ابـراز ام  'مرده' يتظرف يهاست و بق يزيبرنامه ر

  .مطلوب برسد يتآب سدها به وضع يرذخا يزانزمستان و بهار ، م

ـ  يسـاز  يـره ذخ يزانم يشترينمترمكعب ، ب يلياردم1.8زاده ، سد دز با آورد  يگفته حسون به  ينرا در ب

  .بزرگ خوزستان داشته است يسدها

هنـوز  : جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ادامه افـزود  يو طرح ها يهمطالعات پا معاون

 يد، حجم مف يساز يرهذخ يلمتر مكعب آب را دارند كه با تكم يلياردم 8.3 يترفخوزستان ظ يسدها

  .يدمتر مكعب خواهد رس يلياردم13.3شدن، به  يزاستان و سرر ينا يسدها

 يدنيو آشـام  يها را در بخـش كشـاورز   ينگران يبرخ يجار يسال آب يها يبارندگ ينكها يانبا ب وي

در تابسـتان سـال    يابـد ش ها در فصول زمستان و بهار ادامـه  چنانچه بار: خوزستان برطرف كرد گفت

  .داشت يمنخواه يآب كشاورز يندر تام يمشكل يندهآ
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 يليمتـر م241بارش تاكنون در استان  يانگين، م يجار يخوزستان ، در سال آب ياساس آمار هواشناس بر

  .بود يليمترم80كه در مدت مشابه پارسال كمتر از  يثبت شده در حال

تـاالب   2و  يمشـادگان و هـورالعظ   يالملل ينتاالب ب 2تاكنون در خوزستان  يمناسب سال آب گيبارند

  .داده است يتازه ا ياتماهشهر را ح يديبامدژ و حم يفصل

  .مهم استان خوزستان هستند يعباسپور از جمله سدها يا،، گتوند عل3دز، كرخه، كارون  سدهاي

سابقه بوده  يدر خوزستان ب يرقرن اخ يمكه در ن 96-97 يبدر سال آ يخشكسال يدهپد يرناگزارش ا به

رو  يانبـار و ز ياستان را با مشكالت جد يشهرها يبرخ يدنيو آشام يآب بخش كشاورز يناست تام

  .به رو كرد

بـود كـه    يشـكر ن يخوزستان مربوط به محصول راهبـرد  يخسارت وارده در بخش كشاورز بيشترين

  .يدندد يببر اثر كمبود آب آس يشكرارع ندرصد كل مز45شود حدود  يگفته م
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 يهـا  ، در معرض خطر فروچالـه  ينقزو هاي دشت خبر داد؛ ينبحران استان قزو يريتمد يركلمد

خبرگــزاري ايلنــا مــورخ  -روي  يشزهــرا در صــورت پــ ينبــوئ يروســتاها يــبتخر/  يمعظــ

11/10/1397  

  

زهـرا در صـورت    ينبـوئ  يروستاها يبتخر/  يمعظ يها ، در معرض خطر فروچاله ينقزو هاي دشت

  روي يشپ

آبـاد در   حفاظـت شـده فـتح    ياز منطقه جنگل يدبازد يهاشدر ح ينبحران استان قزو يريتكل مد مدير

  .قرار دارد يمعظ يها در معرض خطر فروچاله ين،قزو يها دشت: زهرا گفت ينبوئ يبخش مركز

 يهبحـران اسـتان در حاشـ    يريتكـل مـد   يرمد يخانياهللا مهد قدرت ين،از قزو يلناگزارش خبرنگار ا به

كـل   يرمـد  يكه بـا همراهـ   زهرا ينبوئ ياد در بخش مركزآب حفاظت شده فتح ياز منطقه جنگل يدبازد

: فتكارشناسان و متخصصان امر صورت گرفت، گ از يو جمع زهرا ينبوئ يبخشدارمركز يعي،منابع طب

بـه   يو شـعاع  يبه شـكل حلقـو   يقيبزرگ و عم يها استان، ترك يعيبنا به گزارش اداره كل منابع طب

 3بـه حـدود    "فتح آباد رخ داده كه طـول آنهـا  مجموعـا   شده  يكار جنگل يدر اراض يصورت ناگهان

  .است يرمتر تا چند ده متر متغ يو عمق آنها از چند سانت  يدهرس يلومترك

فرونشسـت   يـده هـا، پد  ساز وكار ترك يشده و بررس ياداز منطقه  يتخصص يدبازد يدر پ: افزود وي

ورود افراد و احشام   يبرا يمنيا تيدامنطقه مسجل و دستور نصب عالئم هشدار و تمه يندر ا ينزم

  .منطقه صادر شد ينبه ا

ـ  يافت آب و نشست سفره  در مناطق يجهها  در نت ترك ينا: ادامه داد مهديخاني  يـه رو يكه برداشت ب

و با گذشت زمان و در صورت ادامه روند كـاهش آب   دهد يوجود دارد، رخ م ينيزم يراز منابع آب ز

،  ينقـزو  يها در منطقه منجر شده كه دشت يقعم يها فروچاله يجادو ا زشي، به ر زميني يردر سفره ز

  .ياداستز ياربا سرعت بس يده،پد ينمتاسفانه شاهد روند رو به رشد ا
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رخ  يجـاده اصـل   يشده در فاصله  كمتر از صد متر يجادا يمتاسفانه تركها: مقام مسئول ادامه داد اين

را  يريخسارات جبـران ناپـذ   تواند ياطراف، م يو روستاهاها  ساخت يربه سمت ز يشرويداده و با پ

  .برجا بگذارد

  
 يدشـتها  يشترفرونشست، كه ب يدهاز وقوع و گسترش پد يريتنها راه جلوگ: گفت ياندر پا مهديخاني

اسـت   ينـي زم يـر روبه رو ساخته، كنترل و محدود كردن برداشت آب از منابع ز يرا با خطر جد يرانا

  .راستا در حال انجام است يندر ا ياستان، اقدامات خوبكه خوشبختانه در 
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آب  تـراز  :يـه اروم ياچـه خـزر و در  يـاي در يـز آبر يها منابع آب حوضه يريتسرپرست دفتر مد

افـزوده   ياچـه مترمكعب به حجم آب در يليونم 500/  يافت يشافزا متر يسانت 26 يهاروم ياچهدر

  11/10/1397مورخ  خبرگزاري ايلنا - شد

  

: گفـت  يـه اروم ياچهخزر و در يايدر يزآبر يها همنابع آب حوض يوستههم پ به يريتدفتر مد سرپرست

 26كه نسبت بـه تـراز سـال گذشـته،      يدهمتر رس 1270.56به  ماه، يدر هفتم د يهاروم ياچهتراز آب در

  .است يافته يشافزا متر يسانت

بـا حـدود    يـز ن ياچـه حجم آب در: باره افزود يندر ا "يريانام ياستك" يرو،از وزارت ن يلناا گزارش به

متـر مكعـب    يليـون م 600و  ميليـارد  يكنسبت به سال گذشته به رقم  يشمتر مكعب افزا يليونم 500

  .است يدهرس

 ينمربع شده كه نسبت به سال گذشته در همـ  يلومترك 70دو هزار و  يهاروم ياچهوسعت در: افزود وي

  .داشته است يشمربع افزا يلومترك 310روز حدود 

 يريبا اشاره به جلوگ يهاروم ياچهخزر و در يايدر يزآبر يها منابع آب حوضه يريتدفتر مد سرپرست

 يمصـوبات كـارگروه ملـ    يو اجرا ياچهدر يزحوضه آبر ياز منابع آب سطح يرمجازغ يها از برداشت

مـورد   428و  هـزار  يـك تعـداد   يآور مـدت بـا جمـع    يـن در ا: كـرد  يحتصـر  يـه اروم ياچـه نجات در

مـورد   314متـر مكعـب و بـا انسـداد      يليـون م 64 معـادل  يرودخانـه، حجمـ   يهحاشـ  هاي پمپموتور

متـر مكعـب كـاهش مصـرف صـورت       يليـون م 8معادل  يرودخانه، حجم يهزهكش حاش ياستخرها

  .گرفته است

مـورد ممانعـت از    406در بسـتر و   يرمجازمورد تصرف غ 693هزار و  3 يياز شناسا ينهمچن اميريان

: محـدوده بسـتر منجـر شـده خبـر داد و افـزود       هكتار رفع تصرف از 38كه به  يرمجازغ يها برداشت

سال كاهش مصـارف   ينچهارم ياندر پا يه،اروم يزدر حوضه آبر يدرصد 40منظور كاهش مصارف  به

در  يسـدها  يـاب شبكه پا يدرصد از مصارف كشاورز 29بالغ بر ) 1397 يورشهر 31( كشاورزيآب 
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 670متر مكعـب بـه    يليونم 943از  يزمصارف كشاور كه يطور كاهش داده شده، به يبردار حال بهره

  .است يافتهكاهش  96-97 يسال آب يانمتر مكعب تا پا يليونم

در حـال   يخارج از شبكه توسط وزارت جهـاد كشـاورز   يكاهش مصارف كشاورز ينكها يانبا ب وي

هـزار   6 يرو يهاروم ياچهنجات در يمصوبات كارگروه مل يدر طول دوره اجرا: اجراست، اظهار كرد

متـر مكعـب    يليونم 67حلقه چاه كنتور هوشمند نصب شده كه موجب كاهش مصرف حدود  378و 

  .شده است

در طـول   يرزراعـي در فصـل غ  يبـردار  درحـال بهـره   يآب از سـدها  يدر خصوص رهاسـاز  اميريان

 يـه اروم ياچهدر يطيمح يستز يازاز ن يبخش ينتأم يبرا: گفت 96-97 يسال آب يانتا پا 93 يها سال

 ياز سـدها صـورت گرفـت و بـرا     يمتر مكعب رهاساز يليونم 340و  يلياردم 2وع افزون بر در مجم

مترمكعـب   يليـون م 92آبان مـاه افـزون بـر     26با شروع در  يدر مرحله اول رهاساز 97-98 يسال آب

  .انجام شده است يرهاساز

اشاره بـه در حـال    با يهاروم ياچهخزر و در يايدر يزآبر يها منابع آب حوضه يريتدفتر مد سرپرست

مـاه آغـاز شـده     يد يمترمكعب در مرحله دوم كه از ابتـدا  يليونم 62افزون بر  يانجام بودن رهاساز

در حال انجام بوده كه با توجه بـه   يفن هاي يبررس ي،مرحله سوم رهاساز يبرا: است، خاطرنشان كرد

  .به اجرا در خواهد آمدبهار  يلپس از مصوب شدن آن در اواخر زمستان و اوا ي،بارندگ يزانم
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  11/10/1397خبرگزاري تباناك مورخ  - جدول+ است يافته يشها در فارس افزا يبارندگ

  

بـا مـدت مشـابه سـال      يسهكه در مقا يدهباران در فارس بار يليمترم 97.8تاكنون  يسال جار يابتدا از

  .است يافته يشدرصد افزا 167گذشته  يزراع

 ياسـتان فـارس از ابتـدا    يهواشناس هاي يستگاها يبراساس آمار بارندگ: يمفارس به نقل از تسن تابناك

بـا مـدت    يسهكه در مقا يدهباران در فارس بار يليمترم 97.8 ماه يد يازدهم 9:30تا ساعت  يسال جار

 93.7(مدت مشابه در بلنـد مـدت    يسهدرصد و در مقا 167) يليمترم 36.6(گذشته  يسال زراعمشابه 

  .داشته است يشدرصد افزا 4) يليمترم

نقطه فـارس   ينتر بارش كم) يليمترم 0.1(و المرد  ينتر پر بارش) يليمترم 25.5( يدانسپ يربارش اخ در

در مجموع استان فارس . اند نبرده يرسامانه اخ يناها  از بارش يسهم يزن يزدخواستاند و آباده و ا بوده

  .داشته است يبارندگ يليمترم 6.3 يردر بارش اخ

  
و ) يليمتـر م 260.8( ي، ممسـن )يليمتـر م 297.3( يدانسـپ   تاكنون شهرستان يجار يسال زراع يابتدا از

ـ )يليمتـر م 23.7(و شهرسـتان آبـاده    يبارنـدگ  يزانم يشترينب) يليمترم 205.9(كازرون   37.9( ريـز  ي، ن

  .اند داشته سفار يها شهرستان ينرا در ب يبارندگ يزانم ينتر كم) يليمترم 41.4(و فسا ) يليمترم
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بـوده و   متـر  يليم 100 يباال يبارندگ يزاننقطه فارس م 9تاكنون تنها در  يجار يسال زراع يابتدا از

  .ستا يدههم نرس متر يليم 50به  ها يبارندگ يزاننقطه فارس م 6در 

  
انـد و   رو بوده با مدت مشابه سال گذشته روبه يسهدر مقا يبارندگ يشفارس با افزا يها شهرستان همه 

انـد امـا     را داشته ييراتدرصد تغ يشترينب) درصد 2460(و بوانات ) درصد 4995( يداقل يها شهرستان

 يشبـا افـزا   رسنقطه فـا  11و  ينقطه فارس با افت بارندگ 17با مدت مشابه در بلند مدت  يسهدر مقا

  .اند رو بوده روبه يبارندگ
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مترمكعـب كـاهش    يليـون م 80ساله گذشته  10استان مازندران در دوره  يرزمينيراز منابع آب ز

  12/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  - در مازندران يآب از كم ؛ وحشتداشته است

  

مازنـدران   يهواشناس يكشور كه از سو شناسي يممركز اقل يفصل بيني يشگزارش پ ينتر اساس تازه بر

در  يطبق گزارش هواشناس. يمهست يرندگشاهد كاهش با يزرو ن يشبه دست آمده است، در زمستان پ

بـا دوره   يسهكه در مقا يدبارش باران در مازندران به ثبت رس متر يليم 459حدود  97ماهه اول سال  9

كـاهش در   يـن اسـت و ا  يافتـه خطه شمال كشور حدود هشت درصـد كـاهش    ينها درا بارش يآمار

زمسـتان   شناسي، يمطبق گزارش مركز اقل ينعالوه بر ا. يدهدرصد رس 6/11به حدود  يمناطق كوهستان

 سـتان زم يحـال نـه تنهـا بارنـدگ    . هوا همراه خواهد بود يدما يا درجه 5/1حدود  يشرو با افزا يشپ

 يناشـ  يهوا كه خود به نوع ينخواهد كرد، بلكه با باال رفتن دما يرابرا س يرزمينيز يها امسال سفره

به نظر  ينعالوه برا. بود يمخواه يرزمينيو ز يسطح يها آب تر يشب يربارش است، شاهد تبخ ياز كم

البـرز و عمـالً مـانع از     هـاي  يخچـال هوا منجر به آب شدن زودرس برف و  يدما يشكارشناسان افزا

ـ  ينحال اگر ا. شود يفصول گرم م يآب برا سازي يرهذخ آب در  رويـه  يمشكالت را در كنار مصرف ب

 ينـده آ يبـرا  تـوان  يرا مـ  يخطرنـاك  يتوضـع  يم،ار دهـ استان قر يكشاورز يژهو مختلف به يها بخش

دهه اسـت كـه    يكآن كشت دوم برنج است كه حدود  ينيمثال بارز و ع. مازندران تصور كرد يمياقل

محسـوب   يرزمينيها ز آب يرهذخ يبرا يناز اقدامات بحران آفر يكيو امروز  يافتهدر مازندران رواج 

  .شود يم

مصرف آب شـرب در   يزانمازندران، م يشركت آب و فاضالب شهر گزارش از ينتر در تازه همچنين

. داشته است يشسه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزا ياستان ط

 رود يمازندران هدر مـ  يدنيدرصد منابع آب آشام 28گزارش ساالنه حدود  ينكه بر اساس هم حال آن

درصـد منـابع آب    15كـه   شـود  يعنوان م يعخطوط توز يستگو شك يعامل آن فرسودگ ترين همكه م

 يرزمينـي ها تراز منـابع آب ز  است كه بر اساس گزارش يدر حال ينا. رود يبخش هدر م ينشرب در ا
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 يـز اسـتان ن  يهـا  چشمه ينمتر مكعب كاهش داشته و همچن يليونم 80ساله گذشته  10استان در دوره 

  .را تجربه كردند يد كاهش در آبدهدرص 40به سال گذشته حدود  سبتامسال ن

  

  دو طرفه يسال خشك يدهدچار پد مازندران

 يرتحت تأث يادن يگردر كشورها و مناطق د ها يسال غالباً خشك: مازندران اظهار كرد يهواشناس مديركل

كـه اسـتان مازنـدران را     يسـال  اما خشـك  افتد، ياتفاق م ينزم يجيشدن تدر گرم يا يا گلخانه يگازها

 رضـوي محمدرضـا  . اسـت  يمصارف انسـان  يو هم از سو يجو ييراتتغ يهم از سو كند، يم ديتهد

 يمهـا تنظـ   بـارش  يا نقطه يشخود را بر اساس آمار افزا يمردم مصرف روزمره و كشاورز يدنبا: افزود

ـ  يهـا  همانند سال يزامسال ن ي،طبق دوره آمار يراكنند، ز شـاهد كـاهش رونـد بـارش نـزوالت       يشپ

 ايهـ  مترمكعـب مصـرف آب   يـك هـر   يمردم بدانند كـه بـه ازا   يدبا: اظهار كرد يو. يمتهس يآسمان

اسـت كـه همـه مسـئوالن و      يموضوع مهمـ  ينپنج سال بارش الزم است تا جبران شود و ا يرزمينيز

مازندران كشـت بـرنج نـه تنهـا      يهواشناس يركلبه گفته مد. داشته باشند يبه آن توجه جد يدمردم با

ـ   زنـد،  يمـ  يرزمينيز يها آب يرت را به ذخاخسار ترين يشب  هشاز كـا  يـز را ن يرتـأث  تـرين  يشبلكـه ب

بـا زمـان    يفصـل كشـاورز   يزمـان  در صورت هم: گفت يو. پذيرد يو گرم شدن مازندران م يبارندگ

 يبـه اصـطالح كشـاورز    يـا در فصـل بهـار    يسطح يها ها و استفاده از آب شدن آب رودخانه يجار

به كشت دوم و سوم برنج اشـاره كـرد و    يرضو. به منابع آب خواهد خورد موقع، حداقل خسارت به

 ينتـر  در خشك يافته،دهه است در مازندران رواج  يكنوع كشت برنج كه حدود  ينمتأسفانه ا: افزود

آب مـورد   ينتـأم  يو لذا كشاورزان بـرا  افتد يها اتفاق م رودخانه يآبده يزانم ترين يينزمان سال و پا

  .كنند ياقدام م يرزمينيز يها خراج آب از سفرهبه است يازن

  

  يكشاورز هاي يتدر مازندران با فعال ينشدن زم تر گرم

گرما در مازنـدران   يشروند افزا ينو همچن ينتر شدن زم مازندران با اشاره به گرم يهواشناس مديركل
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از  تر يشبرابر ب 20كه  شود يدر خاك استان منجر به آزادكردن گاز متان م يكشاورز هاي يتفعال: گفت

 يراستفاده از ذخـا  ونشده  يريتو مد رويه يب يكشاورز ي،رضو يانبه ب. كند يم يدگرما تول يكگازكربن

تر و خشك با هم   مازندران خواهد زد كه در آن يمو اقل يستمبه اكوس يجد يبآس يبه زود يرزمينيز

  .خواهند سوخت

 56اكنـون   اعالم كرد كه هـم  يزارت جهاد كشاورزستاد معاونت آب و خاك و يسرئ يزن يشپ چندي

 يـانگين م ينهمچن يو. رود ينامناسب هدر م يبردار بهره يلبه دل يبخش كشاورز يدرصد آب مصرف

نبـودن   يزهمكـان : داد يحدرصد اعالم كرد و توضـ  44كشور را حدود  يراندمان آب در بخش كشاورز

ـ  يبـردار  بهـره  يبـرا  يناز زمـ  رويـه  يده باستفا ينو همچن يبودن كشاورز يسنت برداري، بهره  تـر  يشب

  .است يرانا يراندمان و هدررفت آب در بخش كشاورز بودن يينعلت پا ينتر مهم

  

  يردمحور كشت قرار بگ يدبا يمسازگار با اقل كشاورزي

 يتخصصـ  ينهادها يگرو د يهواشناس ياخطارها كه ينا ياناستان مازندران با ب يجهاد كشاورز رئيس

شـده محـور    حفاظـت  ينسـازگار و همچنـ   يكشاورز يدبا يرمس يندر ا: گرفته شود، گفت يدج يدبا

  .يردكشت قرار بگ

اسـت و   يكشـاورز  يـات مسـأله در ادامـه ح   ينتر مصرف آب مهم يريتمد: افزود فر يديشه عزيزاهللا

رو  آب روبهبا مشكل كمبود  يندهكه در حال حاضر و آ اند يرفتهپذ يزبختانه كشاورزان مازندران ن خوش

  .يمهست

بر شده اسـت   آب استفاده از اقالم كم يبرا يو اقدامات خوب يقاتتحق يردر چند سال اخ: ادامه داد وي

 ياسـتفاده از كشـاورز  : مازنـدران گفـت   يجهـاد كشـاورز   يسرئ. ادامه دارد يزن يندهدر آ يرمس ينو ا

و  يا گلخانه كشتبر،  آب م برنج كمو اقال يتناوب ياريآب يقدر كلزا و گندم، كشت برنج از طر يحفاظت

. دهنـد  يجهـاد انجـام مـ    يكشاورزان با همكار يراست كه چند سال اخ يتحت فشار از اقدامات ياريآب

هزار هكتـار بـه    60هزار هكتار عرصه كشت برنج  200سال از  يننخست يامسال برا: افزود فر يديشه
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بـه   ينهمچن. دارد بدرصد كاهش مصرف آ 50از  يشانجام شد كه ب يمو مستق يتناوب ياريصورت آب

در مازندران انجام شده است كه نسبت به كشـت در   يا هزار هكتار كشت گلخانه 55امسال  يگفته و

 ينمازندران همچن يجهاد كشاورز يسرئ. دارد تر يشبرابر ب 10 يتر آب و بازده باز مصرف كم يفضا

در : اشاره كرد و گفت يحفاظت يصورت كشاورزاستان به  يهزار هكتار از اراض 20از  يشبه كشت ب

در خاك كاشته  يمو بذر به صورت مستق شود ياستفاده نم ياراز روش شخم و ش يگرد يكشت حفاظت

 يشطـول عمـر خـاك، افـزا     يششامل افزا يديفوا شود، يشخم نم  كه خاك يوقت: افزود يو. شود يم

خـاك، موجـب آزاد    دنبه هم ز. را داراستدر خاك  ييدر چرخه مواد غذا ييرمقدار كربن خاك و تغ

مصرف آب استان در  يزانم: گفت فر يديشه. شود يكربن در جو م اكسيد يد يشدن مقدار قابل توجه

 200از  يشب يزانم ينمتر مكعب است كه از ا يليونم 700و  يلياردساالنه حدود دو م يبخش كشاورز

ـ : گفـت  ياندر پا يو. وعده كشت برنج است يكمترمكعب مربوط به  يليونم حـتم بـا توجـه     طـور  هب

را كنار گذاشـت و از   يكشت سنت يدكارشناسان حوزه آب، با يها استان و هشدار ييآب و هوا يطشرا

 يـد با يو كشـاورزان مازنـدران   يراه جهـاد كشـاورز   يناستفاده كرد و در ا يكشاورز يننو يها روش

  .گام بردارند يرمس يندر ا يكديگرهمراه با 
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  12/10/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  وجود دارد؟ يهاروم ياچهدر ياياحامكان 

  

  يهاروم درياچه

 يـه، اروم ياچـه شـده در در  يجـاد ا يهـا  ها و تنش كارشناس حوزه آب معتقد است كه حل چالش يك

مشـكالت   توانـد  يمـ  ياچـه در يـن مرگ ا كه ينشده است و با توجه به ا  يكارشناس يرذ تداباخ يازمندن

  .يردقرار بگ تري يشموضوع مورد توجه ب ينكند، الزم است ا يجادرا ا يمتعدد

متر اسـت، اظهـار   10 يهاروم ياچهعمق متوسط در كه ينا يانبا ب يسنا،وگو با ا در گفت يتهران سيداصغر

 ياچـه در يمترمكعب بوده و حجـم فعلـ   يلياردم 48.8با حجم  ياچهشده در يرياز آبگتر ينباالتر: كرد

  .متر مكعب است يلياردم1.1حدود 

مترمكعـب   يلياردم 5حدود  ياچهدر يرگفت كه بر اساس آمار و ارقام، تبخ يدبا ينبر ا عالوه: افزود وي

هزار حلقـه چـاه در اطـراف     85 يزن يگرد يازسو. موضوع قابل تامل است ينكه ا شود يزده م ينتخم

  .حفر شده است ياچهدر

كـاهش   ياربسـ  هـا  يبارنـدگ  يزانم يماقل ييرتغ يلدل مساله كه به ينبر ا يدكارشناس حوزه آب با تاك اين

كـه   دهد يقرار م يرنفر را تحت تاث يليونم 15حدود  يهاروم ياچهخشك شدن در: است، ابراز كرد يافته

  .يردراستا صورت گ يندر ا يمات جداست تا اقدا يموضوع كاف ينهم

: گفـت  يـه، اروم ياچـه در يـات اح يبـرا  يـد و ام يربا اشاره به اقدامات انجام شده در دولت تدب تهراني

از مشـكل را حـل كنـد كـه      يتوانسته بخش كوچك يدوران انجام گرفته، تاحدود ينكه در ا ييكارها

  .يستن يكاف ياست، ول يرقابل تقد

امر صورت نگرفته امـا نكتـه    ينببارد كه فعال ا يزباران ن يداقدامات انجام شده، بادر كنار  ي،گفته و به

است كـه   يرزمينيو كم كردن برداشت از آب ز ينيجمهور، كشت فرا سرزم ييسر يها خوب صحبت

نداشـته   بيآ يربا اوضاع بد ذخا يمحصوالت كشاورز يدبه تول يازها محقق شود و ما ن صحبت يناگر ا

  .بهتر شود يبود كه وضع آب كم يدوارام توان يم يم،باش
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 يريتآب را مـد  تواند يحكومت باشد، چراكه دولت نم ياردر اخت يدآب با: كرد يحكارشناس تصر اين

 يـن كـه بـه حـل ا    شـود  يموجب م يزموضوع ن ينخود است، هم يكند و به فكر حل مشكالت مقطع

  .مشكالت در دراز مدت فكر نكند

نسبت به سـال گذشـته    يشمترمكعب افزا يليونم 500با حدود  يهاروم اچهياست، حجم آب در گفتني

مربـع   يلـومتر ك 2070 يهاروم ياچهوسعت در. است يدهمتر مكعب رس يليونم 600و  ميليارد يكبه رقم 

  .داشته است يشمربع افزا يلومترك 310روز حدود  ينشده كه نسبت به سال گذشته در هم

 يايدر يزآبر يها منابع آب حوضه يوستههم پ به يريتسرپرست دفتر مد - يريانام ياستباره، ك ينا در

متـر   1270.56بـه   ماه، يدر هفتم د يهاروم ياچههم گفته است كه تراز آب در - يهاروم ياچهخزر و در

  .است يافته يشافزا متر يسانت 26كه نسبت به تراز سال گذشته،  يدهرس
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  13/10/1397نامه دنياي اقتصاد مورخ روز - درتابستان يسخت آب يطشرا بيني يشپ

  

ـ   98سخت در تابستان  يطبودن شرا رو يشنسبت به پ ييهشدارها: اقتصاد  دنياي بـه   ياز نظر منـابع آب

با امسـال   يها فرق چندان بارش يزانم يندهسال آ كنند يم بيني يشپ يرووزارت ن يانمتول. رسد يگوش م

  .بود يتر سخت يطدر انتظار شرا يدبا يتابستان سال آت يجهنداشته باشد و در نت

سال گذشـته   ييزامسال نسبت به پا ييزپا يجو هاي يزشاستان تهران، گرچه ر يآبفا يرعاملگفته مد به

نبـوده،   يسال گذشته بـارش بـرف بـه انـدازه كـاف      ينكها يلداشته است، اما به دل يهفت برابر يشافزا

. تمترمكعـب كـاهش داشـته اسـ     يليونم 70استان تهران نسبت به سال گذشته حدود  يسدها يرذخا

حـوزه آب   گـذاران  ياسـت س ياز سـو  يآب درحال ينتام يبرا ها ياستمرار بحران آب و نگران يگنالس

 11از اول مهر تـا   يزآبر يها حوضه يكور به تفككش يتجمع هاي يبارندگ يتكه وضع شود يمخابره م

ت يـ حكا يدرصـد  36/ 4 يشمشابه درازمدت از افـزا  يها دوره يانگيننسبت به م جاري يسال آب يد

درصـد   222/ 4گذشته،  ينسبت به دوره مشابه سال آب يبارندگ يزانم يناست كه ا يدر حال ينا. دارد

چراكـه   يسـت اسـتان تهـران مناسـب ن    يبـرا  يطشـرا  وجـود ظـاهرا   يـن بـا ا . دهد يرا نشان م يشافزا

 يـرو وزارت ن يرسـان  اطـالع  يگـاه وگو با پا استان تهران در گفت يآبفا يرعاملمد ياريمحمودرضا بخت

 يريتمـد  يرو يـد و با يماز آن استفاده كنـ  يرسان آب ينمانده است كه برا يباق يآب يگرد: گفته است

هـا فـرق    از نظر بارش يندهسال آ شود يم بيني يشپ يتوضع ينبا ا ي،به گفته و. يمكن يدمصرف آن تاك

  .يمداشته باش ياز نظر منابع آب يتر سخت يطشرا يندهبا امسال نداشته باشد و تابستان آ يچندان

  

  ها يبارندگ كارنامه

/ 3بالغ بـر   97-98 يسال آب يد 11از اول مهر تا  يجو هاي يزشارتفاع كل ر دهد ينشان م ها ارزيابي

 72/ 8(مشـابه درازمـدت    يهـا  دوره يـانگين نسـبت بـه م   يمقدار بارنـدگ  ينا. بوده است متر لييم 99

ـ   يشدرصد افزا 36/ 4) متر يليم  222/ 4) متـر  يلـي م 30/ 8(گذشـته   يو نسبت به دوره مشابه سـال آب
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 يليـارد م 163/ 649معـادل   يد 11ضـمنا حجـم بـارش اول مهـر تـا      . دهـد  ينشـان مـ   يشدرصد افزا

از آن اسـت كـه    يچگونه بوده است؟ آمارها حاك ها يبارندگ يزآبر يها اما در حوضه. ستمترمكعب ا

زمـان   دتبـا مـ   يسهها را در مقا امسال رشد بارش ماه يد 11از اول مهر تا  ياصل يزحوضه آبر 6تمام 

ه سال 50با متوسط  يجار يسال آب  يدرصد اختالف بارندگ يدر بررس. اند مشابه سال قبل تجربه كرده

 50با متوسـط   يسهدر مقا» شرق يمرز«ثبت شده و تنها حوضه  ها يها رشد بارندگ در تمام حوضه يزن

 يجار يها، در سال آب يابيمطابق با ارز ينهمچن. ها را ثبت كرده است بارش يدرصد 41/ 5ساله افت 

انـد در   نستهتوا» قوم قره«و  »يفالت مركز«، »شرق يمرز« ياصل يها گذشته حوضه يبه نسبت سال آب

  . را ثبت كنند ها يركورد بارندگ يشترينبا مدت مشابه سال قبل ب يسهمقا
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دشت دچار بحران آب  16 ساالنه :يرانو آب اتاق ا يكشاورز يسرپرست مركز مطالعات راهبرد

خبرگزاري ايسنا مورخ  - است يرسال سوء تدب 50بحران آب امروز در كشور حاصل / شده است

13/10/1397  

  

ـ : گفـت  يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد سرپرست  6، هـر سـال   92 از سـال  يشپ

 يافتـه  يشدشت در هـر سـال افـزا    16به  97تا  90 يها رقم در سال يناما ا شد يدشت دچار بحران م

  .است

  

آب در شرق كشـور در اتـاق    يريتمد يمل يشدر هما يعتمدار،شر يدمحمدحسينس يسنا،گزارش ا به

چـون الزم اسـت    ت،يسـ ن يعبور از چالش آب در كشور كـاف  يبرا ياعتبارات دولت: مشهد اظهار كرد

  .اقشار جامعه برخوردار بود يانم يو جمع يحل بحران آب از اراده كاف يبرا

مشـخص   يبنـد  و با زمـان  يراهبرد جامع در ابعاد مل يكدر حال حاضر مشكل ما نبود : ادامه داد وي

 يـت حل معضل آب در كشور به حما يتوجه كرد كه تحقق راهبردها يدبا. معضل است ينحل ا يبرا

مشـخص   يالزم است در چارچوب يرمس يندر ا. است يازمندحوزه ن يننفعان ا يو ذ يش خصوصبخ

 يزانر قانونگذاران، پژوهشگران، برنامه ياستگذاران،س يدبا ينبنابرا. شود يدهتا ثمرات آن د دحركت كر

  .بحران داشته باشند ينحل ا يبرا يمشخص، اراده جمع يدر چارچوب يانو دانشگاه

  بروز كرده يزيكيبه شكل ف يشمال يها فارس و استان ي،خوزستان، مركز يها در استان دشوار شرايط

بحـران آب در راس تمـام   : كرد يحتصر يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد سرپرست

فـارس و   ي،خوزسـتان، مركـز   يهـا  دشـوار در اسـتان   يطشـرا  يندر حال حاضر ا. ها قرار دارد بحران

بحران بـه صـورت خشـك     ينا يزها ن استان يبروز كرده و در مابق يزيكيبه شكل ف يمالش يها استان

  .خواهد شد يدو قطعا روند موجود تشد يافتهها نمود  تاالب نشد

اسـت؛   يرسال سوء تدب 50در نظر داشت بحران آب امروز در كشور حاصل  يدبا: كرد يانب شريعتمدار
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. از انقالب آغاز شد كه تاكنون ادامه داشته است يشپ يضچالش از زمان اصالحات ار ينا يقتدر حق

مـوثر و   ينفعان حوزه آب راهكارها يذ يبرا ينهزم يناست و در ا يرمنابع آب كشور امكان پذ يمترم

 يرزمينـي، منابع ز يمشكل را با استفاده از تعادل بخش ينا توان يدر واقع م. وجود دارد يا شناخته شده

  .برطرف كرد... آب و يبازچرخان يعاتاستفاده از آب باران، كاهش ضا زداري،يآبخ ي،ور بهره يشافزا

كـاران و تـا    گران، معـدن  نفعان حوزه آب اعم از كشاورزان، صنعت يذ ين،عالوه بر ا: اضافه كرد وي

ـ  يفعل يبحران يطنسبت به شرا يدكه مصرف شرب دارند، با يكسان يحدود  يحساس بوده و با نگران

  .كنند يزيخود برنامه ر يها يهمكار يشافزا يبرا ينده،از آ

مقابلـه   يموثر برا يراهكارها: كرد يانب يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد سرپرست

كـاهش مصـرف،    ي،ور بهـره  يهـا ارتقـا   شده كـه اهـم آن   يو جمع بند يزآنال يي،با بحران آب شناسا

 ازيهوشمندانه تجارت آب مج هاي ياعمال استراتژ نامتعارف، يها از آب يريآب، بكارگ يبازچرخان

منـابع   يريتبـرداران در مـد   مشاركت بهره يتآب، تقو يپلماسياستفاده از د ي،ا و منطقه يدر سطح مل

 يكشت، ارتقـا  ياصالح الگو ي،نامناسب زراع يها اصالح روش يزداري،آبخ يها آب، توجه به پروژه

  .است... و ياريآب يها تا مصرف، بهبود روش يدتول از يعاتدر بخش مصرف، كاهش ضا يكردهارو

منـابع آب   يخصوصا سـامانده  ينده،آ يها كشاورزان غالبا خود را در مواجهه با چالش: اظهار كرد وي

هـا   طرح ينا يتدر موفق يكاف يناناطم تواند يپول محور نم يراهكارها ينبنابرا بينند، يم پناه يتنها و ب

ران بـا وزارت جهـاد   يـ و آب اتـاق ا  يكشـاورز  يمركز مطالعات راهبـرد  ينب يا نامه كند، تفاهم يجادا

  .خواهد شد يهته يو استان يمل يككه در ادامه به تفك يدهبه امضا رس يرااخ يكشاورز

 يرزمينيز يها آب يو تعادل بخش ياطرح اح ينامه همكار انعقاد تفاهم ينهمچن: اضافه كرد شريعتمدار

ـ  يـاز قتصاد آب، مطالعه طرح برآورد نا يرخانه، دب1395در سال   يمعـدن  يعصـنا  يـره معـادن و زنج  يآب

 بـا و آب  يكشـاورز  يمطالعـات راهبـرد   ياز جمله اقدامات مشـترك مركـز ملـ    1415مرتبط در افق 

  .است يرووزارت ن

مركـز مطالعـات    يـن، عالوه بـر ا : افزود يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد سرپرست
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 يو صنف يستز يطدر مسائل مح يهمكار ينهدر زم يستز يطبا سازمان حفاظت مح يزن يا هتفاهم نام

 ويوگـ  گفـت  ينامـه سـازمانده   طرح، نظام يندر كنار ا. مشترك منعقد كرده است هاي يتهكم يلبا تشك

 يو مركز ملـ  ياسالم يمجلس شورا يها است كه در دستور كار مركز پژوهش يگريآب مورد د يمل

  .و آب است يكشاورز يهبردمطالعات را
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هـا و توسـعه    اصالح تعرفـه /مصرف آب يريتمد يدولت برا يژهو دهد؛ برنامه يفارس گزارش م

  13/10/1397خبرگزاري فارس مورخ  - آب يمركز امور اجتماع

  

داشته، اما  ينسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه يجار يسال آب ياگر چه از ابتدا ها بارش

 يهـا و روش هـا   كـه برنامـه   يستن يمنابع آب به گونه ا يتوضع يرون يرجمهور و وز يسبه گفته رئ

  .وج از بحران آب فراموش شودمصرف و خر يريتمد يمناسب برا

  آب يها و توسعه مركز امور اجتماع اصالح تعرفه/مصرف آب يريتمد يدولت برا يژهو برنامه

 يكـه طـ   يرزمينـي نامناسـب منـابع آب ز   يتفـارس، وضـع   يخبرگـزار  يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ياربس يها بارش يحت روزها ينرخ داده باعث شده تا ا يهرو يب يها برداشت يلگذشته به دل يها سال

  .را بهبود بخشد يدپذيرتجد يآب ها يدافت شد يننتواند ا يزمناسب ن

و  يدهرس يليمترم 98است كه بارش ها به  يناز ا يدر كشور حاك يراخ يروزها ينا يها چه بارش اگر

درصـد و   219) داشـت  يبـد  ياربسـ  يتسال گذشته بارش ها وضـع (نسبت به مدت مشابه سال قبل 

است كـه چـه    ينبارش ها ا ينبوده است، اما نكته مهم ا يشتردرصد ب 37ت مشابه سال قبل نسبت مد

  .بارش ها در كشور حاكم است يناز ا ينهكنترل و استفاده به يبرا يتيريمد

 يتمختلـف دربـاره وضـع    هـاي  يلو تحل يدر سه ماه نخست سال آب ييزيمناسب پا يها بارش يپ در

 يدو مردم نبا يستن يا مورد توجه قرار داد كه كمبود آب در كشور مقطعنكته ر ينا يدكشور با يآب كم

  .يستن ييبه صرفه جو يازو زمستان ن ييزتصور كنند، در فصل پا

مصـرف   يريتمـد  يدولت برا يژهم ياظهارنظر خود از برنامه ها ينجمهور در تازه تر يسرئ روحاني

حـل مسـئله    يبرا يكسانيو نگاه  يستستان نا يكآب خبر داده و گفته است كه دولت تنها متعلق به 

 يمهمـ  يماتبخـش تصـم   يـن ا ياست و دولت بـرا  يآب مشكل مهم مل. ها وجود دارد آب در استان

  .خواهد گرفت

 يكاهش مصرف آب و هـم بـرا   يهم برا اي يژهدر بخش آب تالش و ينكهجمهور با اشاره به ا رئيس
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كـاهش   يبرا يه بود كه در بخش كشاورزداشت، گفت يمخواه يكاهش مصرف آب در بخش كشاورز

  .كند يم يدااقدامات ادامه پ ينا يندهانجام شده و سال آ يمصرف آب اقدامات خوب

 ينو امروز ا يما هشت هزار هكتار  داشته يازدهمتا اول دولت  يا در بخش كشت گلخانه ي،گفته و به

پـنج   يـن كشـور در طـول ا   يا خانهكشت گل. دو برابر شده است يعني ينكه ا يدههزار  رس 15رقم به 

  .در آب است ييجو صرفه يسال دو برابر شده است و به معنا

كـه   يـرد ماه مصرف آب در نظـر بگ  3، 2 يرا برا يدارد نرخ خاص يمتصم يرووزارت ن: افزود روحاني

  .و تعادل در مصرف آب است ييجو صرفه يهم برا ينو ا شود يدر دولت بحث م

گرفتـه شـدن كـاهش     يدر جـد  يـد دولت اگر چه مناسب و مف ياز سو يملو ع يياقدامات اجرا اين

 يـرد، رفتـار در مصـرف آب صـورت نگ    ييرتغ يمصرف آب خواهد بود، اما تا زمان يريتمصرف و مد

  .موثر باشد ييتواند به تنها ينم يزن ياقدمات تعرفه ا

آب و  ينـه رفتـار در زم  يـر يجمهور در امور زنان و خانواده، اصـالح و تغ  يسابتكار معاون رئ معصومه

ـ   -بـرد  يا در حال انجام است، معادله ييو روستا يرا كه در بخش شهر يانرژ هـا و   خـانواده  ينبـرد ب

 يـك  عنـوان مصرف را بـه   يبتوانند اصالح الگو يدتمام آحاد جامعه با: يدگو يدولت عنوان كرده و م

  .كنند يجدر خانواده و جامعه ترو يكو اخالق ن يحرفتار صح

 يانـداز  گفته است كـه راه  يروجمهور از وزارت ن يسرئ يدبازد ياندر جر يزن يرون يروز ياناردكان رضا

  . است يانآب درصدد فعال تر كردن ارتباط با مصرف كننده و متقاض يمركز امور اجتماع

 ديكه با يمهم يا مسئله. يما توامان عرضه و تقاضا شده يريتدر حال حاضر وارد مرحله مد: افزود وي

ـ  يآن همكار ياز الزامات اصل يكيو  گرفت يسال قبل  در دستور كار م 10از حدود  در  يبخشـ  ينب

 اتنهـ  يهـر دسـتگاه   ينكـه ا يبـرا  يمجـال  يگرد. است يرونيداخل سازمان دولت و مصرف كنندگان ب

  .وجود ندارد يندخود را بب يفمحدوده كار و وظا

بخـش و   يـن موجـود در ا  يـدات بـا اسـتفاده از تاك  ماننـد آب   يدر عرصـه مهمـ  : ادامـه داد  يرون وزير

ـ  يـت تـا امن  يمشده درصدد يبدولت تصو يكه از سو يسازوكار  يسـت و مالحضـات ز  ييغـذا  ي،آب
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  .يمببر يشكرده و به پ يزير را به شكل توامان برنامه يطيمح

زارت مـا بـه عنـوان و   : تقاضا متفاوت است، گفت يريتمصرف با مد يريتمد ينكها يانبا ب يرون وزير

 يدو كاال به جامعه معرفـ  ينكننده ا ينبه عنوان تام يما كننده آب و برق بوده ينكه تام 53از سال  يرون

اسـت، امـا در    يبخش ينب يعتطب يكآب  يعتكننده بوده هر چند طب كار ما با مصرف ينبنابرا يم،شد

  .كننده است كننده با مصرف ينكار تام يزمان فراوان

از هـدر رفـت آب و    يريكـه در مـورد جلـوگ    هايي يكها و تاكت و روش يمتزار قاز اب: ادامه داد يو 

 يامـا وقتـ   شود، يكننده برقرار م كننده و مصرف ينتام ينهم رابطه دوجانبه ب شود ياعمال م يزن يانرژ

مـرتبط   ننـده ك فقط بـا مصـرف   تواند يكننده نم ينتام شود يو مصرف متنوع م يابد يم يشافزا يتجمع

  .باشد

اسـت و   يمصرف آب ضـرور  يوهرفتار در ش ييرتغ يازمندآب ن يحصح يريتكنترل مصرف و مد يبرا

بحـث   ي،از آنجا كه كشور با مساله آب مواجه است ضـرورت دارد كـه عـالوه بـر اقـدامات تعرفـه ا      

 يريتآموزان با مراحـل مختلـف مـد    و آشنا شدن دانش يمصرف آب در كتب درس يريتضرورت مد

  .ودش همصرف آب گنجاند

رو الزم است تمام آحاد جامعه به خصوص كودكان و  يشپ يآب و چالش ها يتبا توجه به اهم پس

مهم قطعا به مرور زمان در كنترل مصرف و كاهش سـرانه   ينآب آشنا شوند كه ا يمخانواده ها با مفاه

  .ها را در مقام نخست سرانه مصرف آب قرار داده كمك كند يرانيا ياآب كه در دن
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ـ  ييمراحل نها يدو ام يربا توجه دولت تدب يلشمال استان اردب يها روانابمهار  ـ  يرا ط كنـد؛   يم

  15/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  - ها مهار رواناب يجزم دولت برا عزم

  

 يلدر منطقه مغان در شمال اردب يزراع ينزم يپوشش آب يبرا يندر خداآفر يابطرح بزرگ پا اجراي

 يـن در ا يدو ام يرتوسط دولت تدب يانقالب يها روان با احداث چند سد از جمله طرح يها و مهار آب

 اضـي با وجود كشـت هـزاران هكتـار از ار    يلروان مغان در شمال اردب يها ت آبهدررف. استان است

كرده بود كه  يها و در خدمت گرفتن آن را ضرور آب ينمنطقه ضرورت مهار ا ينا يمستعد كشاورز

 يبـردار  اكنون در آستانه بهره شده و هم يياجرا يردر چند سال اخ يدو ام يرمهم با توجه دولت تدب ينا

شـمال   يهـا  مهـار روانـاب   يبـرا  يقابل توجه ياقدام عمل يدو ام يرتا قبل از دولت تدب. استها  از آن

بـا  . شـد  يكشور بـدون اسـتفاده مناسـب از دسـترس خـارج مـ       يو منابع آب گرفت ياستان صورت نم

دالر  يليـارد مجوز برداشت هشت م يو موافقت مقام معظم رهبر جمهوري يسرئ يشنهاددرخواست و پ

 اردبيـل دالر آن بـه اسـتان    يليـارد م يـك كـه   يمـرز  يهـا  مهـارآب  يبرا يق توسعه ملاز محل صندو

هـا،   طـرح  يـن شد، اما با وجود ا ييدر استان آغاز و اجرا يخاك-يبزرگ آب ياتاختصاص داشت، عمل

شـدن   يرگ در همه ياست و مسئوالن و كارشناسان اقدام فرهنگ يباق يلهنوز مشكل آب در استان اردب

آب و  يهـا  طـرح  يتوضـع  يناطالع از آخر يبرا. دانند يم يرا در جامعه ضرور ييوج موضوع صرفه

بـه   يرسـان  و آب يلآب دشت اردب يتوضع يزبوده و ن يبردار ها در آستانه بهره از آن ياريخاك كه بس

 يما وگو نشسته به گفت يل،اردب يا شركت آب منطقه يرعاملمد زاده، يمانمختلف، با اصغر سل يشهرها

  .آيد يادامه م كه در

  

از آن صـورت   ينـه اسـتفاده به  يـز آب و ن يمهـار و سـامانده   يبرا يبزرگ يها طرح يراخ يها سال در

قـرار   يا هـا در چـه مرحلـه    پـروژه  يـن ا. توسعه ياز محل صندوق مل يياجرا يها طرح يژهو گرفته؛ به

  دارند؟
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 يمال يناز ابتدا با تأم يگلوب سد عمارت، سد تازه كند و سد احمد ين،طرح بزرگ شبكه خدا آفر چهار

 يـان م يـن در ا. برخوردارنـد  يخـوب  يشـرفت اكنون از پ شده و هم يياجرا ياز محل صندوق توسعه مل

به  عنبرانپروژه سد  يبه تازگ كه يناست، ضمن ا يدهرس يبردار به بهره ينسد خداآفر ياباز پا يبخش

  .شده است ييشده اضافه و اجرا يادچهار طرح 

  

ـ   يمنطقه برا يو خاك يآب يها طرح ينتر از بزرگ يكي يانم يندر ا ينخداآفرسد  پاياب  يپوشـش آب

 ينا يتوضع يندرباره آخر. است يلدر منطقه مغان در شمال اردب يزراع ينهزار هكتار زم 62از  يشب

  .يدده يحتوض يطرح بزرگ مل

قرار دارد كه از  يلستان اردبآن در داخل ا يلومترك 92است كه  يلومترك 144كالً  ينشبكه خداآفر طول

. بـتن اسـت   ينينـگ در حـال ال  يزمانده ن يباق يلومترو چهار ك يدهرس يانآن به پا يلومترك 88 يزانم ينا

چهـار سـال بـه    -نظام و دولت در عرض سه يتساله با حما 30تا  20پروژه كار  ينگفت كه در ا يدبا

شـده كـه    ييمتر اجرا170به طول دو هزار و  يمعظ يفونس يك يندر پروژه خداآفر. است يدهرس يانپا

ـ  ينسد خداآفر يابطرح پا يدر مجموع از چهار واحد عمران. است نظير يب يراندر ا  يدو واحد عمران

 يبـه زود  يزن يگردو واحد د يياجرا ياتشده و عمل يبردار هكتار آماده بهره 500هزار و  15 يزانبه م

  .رسد يم يانبه پا

  

  قرار دارند؟ يا تان در چه مرحلهاس يساز سد هاي پروژه

سـد عمـارت بـه    . دارنـد  يخـوب  يـي در استان روند مطلوب اجرا ييبزرگ اجرا يساز پروژه سد چهار

و  يلـي تكم يـات اكنـون عمل  است و هـم  يياجرا ياتعمل ييسد استان در مرحله نها ينتر عنوان بزرگ

نصـب   يو كارهـا  يدهرسـ  يانبه پا يباًتقر يزن يگلوسد احمد ب ياتعمل. آن در حال اجراست يها تونل

سـد تـازه كنـد در منطقـه      يياجرا ياتعمل. تاج آن در حال انجام است يتاج و آسفالت رو هاي راغچ

شده و تالش  ييوارد مرحله اجرا يزطبق برنامه در حال پشرفت است و سد عنبران ن يزن يانگوت گرم
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 ازيسـدها چنـد پـروژه سدسـ     يـن به جز ا. دبرس يانزودتر از موعد مقرر به پا يزسد ن ينكه ا شود يم

رودخانه بالهارود در شمال استان شـش سـد كوچـك در     يتنها بر رو. در دست اجراست يزكوچك ن

 يـري آبگ يندهبهار سال آ يتامسال و در نها يانها تا پا سد ينا تر يشب شود يدست اجراست و تالش م

 ت؛سـدها در دسـت انجـام اسـ     يـن ا دست ينيپا ياراض يا اكنون كار مطالعات شبكه توسعه هم. شوند

هكتـار بـه   400ها را تا حدود سه هـزار و   آن دست يينهم بهبود شبكه پا يجهاد كشاورز كه ينضمن ا

  .رسانده است يانپا

هـم   يگلـو خواهد كرد و سد احمـد ب  ينمغان آب شرب و صنعت منطقه را تأم يتازه كند در گرم سد

در دسـت   دسـت  ييناكنـون شـبكه پـا    و هـم  دهد يقرار م را تحت پوشش يغرب ينمنطقه مشگ ياراض

  .اجراست

  

 ينتأم يبرا. مواجه است ياريدر موضوع آب با مشكالت بس يلمناطق، دشت اردب يگربا د يسهدر مقا 

  در حال انجام است ؟ ييحوضه چه كارها ينآب ا

حـال احـداث    مـدول دوم در  خانه يهحوضه خط دوم انتقال و احداث تصف ينآب شرب ا ينتأم براي

در حـال انجـام    يلوله اصل يجادبا ا يلومترك 47اصالح فشار آب مشتركان به طول  كه يناست؛ ضمن ا

 اثاحـد  ينبر و همچنـ  آب يها آب آورد و لوله يها لوله يكارها يلبه اردب يرسان در پروژه آب. است

شـمار   ر نـوع خـود بـه   د يمپروژه عظ يكمتر در دست اجرا بوده كه  12و قطر  50به عمق  يربرج آبگ

دو شـهر بـه    ينبه ا يرسان گفت كه مرحله اول آب يدو عنبران هم با ينآب نم ينتأم ينهدر زم. رود يم

و مرحلـه دوم بـه    يدهبه اتمام رسـ ... و يزاتپمپاژ، نصب تجه يستگاهاعم از احداث ا يلومترك 10طول 

خلخـال   يشهرها از جملـه بـرا   يگردر د. در حال احداث است يناز قره چناق به نم يلومترك 12طول 

در دسـت اجـرا    يلومتريك10خط انتقال  يك يدرصد 97 يشرفتدر جنوب استان از سد بفراجرد با پ

در  رصـدي د 80 يشـرفت بـا پ  يبخش خصوص گذاري يهآن هم با سرما خانه يهتصف كه يناست؛ ضمن ا

 يحـال اجـرا بـوده و بـرا     و خطوط انتقال در يرسان آب ياتهم عمل شهر يندر مشگ. حال انجام است
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آب از  يشهر گرمـ  يبرا. و سد سبالن در دست مطالعه است يگلوخط انتقال از سد احمد ب يك يندهآ

  .داشتخواهد  ينامكان تأم يزخواهد شد كه از دو سد تازه كند و عمارت ن ينكانال مغان تأم

  

  همچنان تداوم دارد؟  يرزمينيز يها همه مشكل كاهش تراز آب ينا با

مترمكعـب   يليـون م 650هنوز افت آب وجود داشـته و حـدود    يلاست كه در دشت اردب ينا قعيتوا

اسـاس   ينبـرا . شـويم  يبه مرور زمان با بحران و مشكل مواجه م يم،نكن ييجو است و اگر صرفه يمنف

از  يريپروانـه، جلـوگ   يلهوشمند، تعد يتحت فشار، نصب كنتورها يارياعم از آب يبخش پروژه تعادل

تـا   يدسال طول خواهد كشـ 20 يمبگو يدكارها با ينبا همه ا. در دست اجراست... و يرمجازغ هاي اهچ

  .دشت به تعادل برسد ينا

  

  در استان چگونه است؟ يرمجازمجاز و غ يها چاه يتوضع يطشرا ينا با

ه وجـود داشـت كـ    يرمجازحلقه چاه غ300و  هزار يكدار و  حلقه چاه مجوز 700هزار و  استان پنج در

هـا   مانده اسـت كـه پرونـده آن    يباق يرمجازچاه غ70اكنون حدود  پر شده و هم يرمجازغ يها همه چاه

 تانگـروه گشـت و نظـارت در اسـ    19 ينهمچنـ . قرار دارد يينها يصدور رأ ياكنون در دادگاه برا هم

 يرمجـاز آب و حفر چـاه غ  يمبه حر يازي از دست يريجلوگ يها برا ها و رودخانه نظارت بر چاه يبرا

  .هستند يتدر حال فعال يروز به صورت شبانه
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  15/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  - كشور كمك كرد؟ يآب چقدر به رفع كم يراخ يها بارش

  

تنهـا   ي،جـار  ياز نرمال در سال زراعـ  يشنرمال و ب يها كه بارش باروند يناز كارشناسان بر ا بسياري

به نقـل   »ينهسبز«به گزارش . را جبران كند يراخ هاي يسال و خشك ياز كمبود منابع آب يبخش تواند يم

ـ  خشك يمهدر منطقه خشك و ن يراناز باشگاه خبرنگاران جوان، ا از  يشجهان قرار دارد كه برداشت ب

 يهـا  سـفره  يدقبل بر افـت شـد   يها در سال يو كاهش بارندگ يسال خشك يرمجاز،غ يها حد از چاه

. شده است يلچالش در كشور تبد يكبه  يآب رساند كه بحران كم ييدامن زد و كار را به جا يرزمينيز

 37دوره بلندمـدت   بـه بـارش بـاران نسـبت     يجار يآمار در سال زراع ينناگفته نماند كه بنا بر آخر

ـ    يانتظـار داشـت كـه بخشـ     توان يم ينداشته است كه با وجود ا درصد رشد در  ياز كمبـود منـابع آب

 يمناسـب در سـال زراعـ    يهـا  سـبب بـارش   كه كشاورزان به با توجه به آن. مرتفع شود يراخ يها سال

ـ  و بحـران كـم   يسـال  نسبت به خروج از خشـك  يجار سـازمان   ناسـان بودنـد؛ امـا كارش   يـدوار ام يآب

از  يبخش تواند يتنها م يزراع سال يكاز نرمال در  يشنرمال و ب يها كه بارش باروند ينبرا يهواشناس

از كارشناسـان بـر    ياريبس ينهمچن. را جبران كند يراخ يها در سال ينيزم يرز يها كمبود منابع سفره

ـ  اما به ؛نرمال در فصل زمستان ادامه خواهد داشت يها باورند كه بارش ينا از  رويـه  يسبب برداشت ب

معتقـد اسـت    يجهاد كشـاورز  يردر مقابل وز. يمبدهكار هست يعتهمچنان به طب يرزمينيز يها سفره

افـراد   يمطـرح اسـت، برخـ    يريتمد يو تنها بحث چگونگ يمآب ندار يتمحدود گوييم يم كه يزمان

كردند مـا   كشاورزان نمونه ثابت كه حاليدر يم؛بر منابع آب هست تر يشدنبال فشار ب كه به كنند يگمان م

 يتوضـع  ينتـا از آخـر   رويـم  يحـال بـه سـراغ كارشناسـان مـرتبط مـ      . يمدر بحث آب ندار يمشكل

مدت مشـابه سـال قبـل بـاخبر      نسبت به يجار يدر سال زراع يرزمينيز يها و منابع سفره ها يبارندگ

مناسـب   ياهـ  بارش كه ين، با اشاره به ايو هشدار سازمان هواشناس بيني يشپ يرمد يفه،احد وظ. يمشو

را جبران كرده اسـت، اظهـار    يكمبود منابع آب در بخش كشاورز يمشكل يتا حد يجار يسال زراع

 هـاي  يسال از خشك يلحظه، تنها بخش  ينتا ا يدجد يمناسب در سال زراع هاي يبا وجود بارندگ: كرد
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 يزراعـ  لسا يك يبارندگ يتوضع يرتأث يكه برا جبران شده است، ضمن آن يدر بخش كشاورز يراخ

زمـان بگـذرد تـا بتـوان      يـد با يماه از آغاز سال زراعـ  9حداقل شش تا  يراخ يها سال يسال بر خشك

بـا توجـه بـه    : افـزود  يو. كشور اظهارنظر كـرد  يرزمينيز يها و منابع آب يبارندگ يتنسبت به وضع

زمستان و بهار نرمال در فصل  يها د كه بارشرو يانتظار م يدجد يماه از سال زراع از سه يشگذشت ب

مناسب است،  يها بارش يازمندتا بهار ن يبخش كشاورز كه ينبا اشاره به ا يفهوظ. استمرار داشته باشد

اكنـون   هـم   يناست؛ بنابرا يبهاره زمان باق يها بارش  يانتا پا يگركه دو فصل د با توجه به آن: كرد يانب

از سـال   يبوده؛ چراكـه بخـش اعظمـ    مناسب يدجد يسال زراع هاي رشقضاوت كرد كه با توان ينم

زمسـتان    و ييزدر پـا   بارش بـاران  يتضع كه و با وجود آن: مسئول ادامه داد مقام ينا. مانده است يزراع

 هـا  ياز كمبود بارنـدگ  يمناسب بهاره توانست بخش اعظم يها نداشت؛ اما بارش يفيسال گذشته تعر

سـمت بخـش    از بـاران بـه   ياكثر آب استحصـال  كه نيبا اشاره به ا يو. كند برانمناطق ج يرا در برخ

 يبـه حـد   يمصرف آب در بخش كشـاورز  يراخ يها سال يط: اظهار كرد شود، يم يرسراز يكشاورز

متـر،   10رفتـه كشـاورزان    كـه هرسـاله رفتـه    يطور به يد؛ها به چند صد متر رس باال رفت كه عمق چاه

بـه گفتـه   . را اسـتخراج كننـد   يازبتوانند آب مورد نكردند تا  يشكن را كف ها چاهمتر عمق  30متر و 20

گذشـته   يهـا  آب در سـال  رويـه  ياز مصرف ب يتنها بخش يزراع سال يكبا بارش مناسب در  يفه،وظ

تـا    بارش بـاران  يتوضع كه ينبا اشاره به ا يو هشدار سازمان هواشناس بيني يشپ يرمد. شود يجبران م

انتظار داشت كه  توان ياست كه نم يدر حال ينا: كرد يانست، بمناسب بوده ا ياز سال زراع هلحظ  ينا

همچنـان   يگـر عبـارت د  بـه   گذشته را جبران كند و يها بتواند اضافه برداشت آب در سال ها بارش ينا

 40 يهـا  متوسـط بـارش   كه ينبا اشاره به ا يانپا  در يو. يمهست يدر بخش كشاورز يسال دچار خشك

كـه   دهـد  ينشـان مـ   يهواشناسـ  يماقل يها مدل بيني يشپ: كرد يحارد، تصردر كشور ادامه د يرسال اخ

از  يجبـران بخشـ   يدامر نو ينمناسب در فصل زمستان همچنان استمرار خواهد داشت كه ا يها بارش

كـه   نيـ بـا اشـاره بـه ا    ي،سـال  مركـز خشـك   يسرئ ياييان،صادق ض. دهد يرا م يرزمينيز يها منابع آب

 ينتـر  بارش باران مهم  اگرچه: دارد، اظهار كرد يبستگ يه عوامل متعددب يبخش كشاورز يسال خشك
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بـه گفتـه   . برخوردار اسـت  ييباال يتها از اهم بارش يمكان  و ياما پراكنش زمان رود؛ يشمار م عامل به

مختلـف   انيو مكـ  يبارش باران در مناطق مختلف برحسب محصوالت متفاوت به پراكنش زمان ي،و

مجمـوع   مـاه،  يد 8تا  يسال زراع يآمار از ابتدا ينبنا بر آخر: ادامه داد ياييانض. ارندد يازن ها يبارندگ

درصـد رشـد داشـته     37رقم نسبت بـه دوره بلندمـدت    ينبود كه ا متر يليم 5/93كشور  هاي يبارندگ

ر تر از نرمـال د  نقاط كم ينرمال و در برخ يها بارش كه ينبا اشاره به ا يسال مركز خشك يسرئ. است

تـا   هـا  يكه بارنـدگ  شود يم بيني يشپ يجار يدر سال زراع: كرد يانب شود، يم بيني يشفصل زمستان پ

را بسته به نـوع   يدر بخش كشاورز يبارندگ يزانم يو. مراتب بهتر از سال گذشته باشد اسفند به يانپا

 يها ده از آببه دو بخش استفا يكشاورز: فتكرد و گ نوع كشت و فصل را متفاوت اعالم ي،كشاورز

  يمد يكشاورز كه ينبا اشاره به ا ياييانض. شود يم يمتقس يمد يكشاورز ينو همچن يرزمينيو ز يجار

آن بخش  ينهمچن: است، اظهار كرد  و زمستان ييزمناسب فصل پا يها بارش يزانم يرشدت تحت تأث به

به گذر  يراخ يها ود آن در سالجبران كمب كند، ياستفاده م هو چا يرزمينيز يها كه از آب ياز كشاورز

ناگفتـه  . شـود  ينمـ   جبـران   يراخ يها در سال رويه يب يها برداشت يدارد و به سهولت كسر ياززمان ن

 تواننـد  يمـ  يـر اخ يهـا  مصـرف در سـال   يـزان باشند كه همانند م يدوارام توانند ينماند كه كشاورزان م

زمان  يفصل زراع يانپا كه تا با توجه به آن: كرد يحتصر يسال مركز خشك ئيسر. برداشت داشته باشند

بهاره داشـت و همچنـان    يها درباره بارش يقيدق بيني يشپ توان يرو نم يناست؛ از ا مانده يباق ياديز

 يقـت، مسـعود حق . بهـاره اظهـارنظر كـرد    يهـا  منتظر ماند تا بتوان راجع به بـارش  يدبا يآت يها تا ماه

اظهـار   برد، يسر م به يسال كشور همچنان در خشك كه ينشاره به ابا ا ي،هواشناس يشكل شبكه پايرمد

 هـاي  يسـال  اما خشك يم،نداشت يهواشناس يسال تاكنون خشك يدجد يسال زراع ياگرچه از ابتدا: كرد

 هـاي  يـاري در كـاهش رطوبـت و آب   يسـهم محـدود   يـر اخ يهـا  موجب شده تا بـارش  يرسال اخ 11

در سـنوات گذشـته    ينـي زم يرز يها آب رويه يتوجه به برداشت ببا : افزود يو. داشته باشد يرزمينيز

ـ   ينكه با وجود ا يمبدهكار هست يعتهمچنان به طب دسـت و پنجـه نـرم     يكشاورزان باكمبود منـابع آب

از  يبخشـ  ينرمال فصل زمسـتان تنهـا جوابگـو    يها استمرار بارش كه ينبا اشاره به ا يقتحق. كنند يم
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 يـدرولوژيك و ه يرزمينيز يها منابع آب يربا توجه به كاهش چشمگ: كرد ياناست، ب يكمبود منابع آب

را  يـر اخ يهـا  سـال  يطور كل كسـر  به تواند ينم يزراع سال يكنرمال در  يها مناطق، بارش يدر برخ

منـاطق   يدر برخ يرزمينيز يها تراز آب كه ينبا اشاره به ا يهواشناس يششبكه پا يركلمد. جبران كند

مصـرف را   يكه همچنـان الگوهـا   شود يم يهاساس به كشاورزان توص ينبرا: كرد يحاست، تصر يمنف

متوسـط   يـد معتقد است نبا يجهاد كشاورز يركه وز با توجه به آن: افزايد يگزارش م ينا. كنند يترعا

 يم دادن متوسـط بارنـدگ  يافراد با تعم يداد؛ اما در مقابل برخ يمتعم ينكشور را به كل سرزم يبارندگ

خـود را   يو ناكارآمـد  يتـا بتواننـد تنبلـ    آورند يم يانمنابع آب سخن به م يتكشور از محدودبه كل 

  .صورت نگرفته است يكار چندان يم،كه كمبود آب نداشت يجبران كنند، چراكه در مناطق



113  

از  يكشـاورز  انتقال :ييو توسعه روستا ياقتصاد كشاورز يزير برنامه يها مؤسسه پژوهش يسرئ

  15/10/1397خبرگزاري فارس مورخ  - است يآب لخانه راه مبارزه با كمباز به گ يفضا

  

وابسـته بـه وزارت    ييو توسـعه روسـتا   ياقتصـاد كشـاورز   يـزي ر برنامـه  يها وهشمؤسسه پژ رئيس

ـ  راه مبـارزه بـا كـم    يا و قطـره  يننو هاي ياريآب ينكهبر ا يدبا تاك يكشاورز انتقـال  : اسـت، گفـت   يآب

  .است يآب باز به گلخانه راه مبارزه با كم ياز فضا يكشاورز

  

  است يآب بارزه با كمباز به گلخانه راه م ياز فضا يكشاورز انتقال

 يزير برنامه يها مؤسسه پژوهش يسرئ يفارس، محسن رفعت يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

آب و  يدر نشســت تخصصــ يوابســته بــه وزارت كشــاورز ييو توســعه روســتا ياقتصــاد كشــاورز

سـال اسـت    10پاك است و  هاي ياساسا طرفدار توسعه انرژ ينكهبر ا يدبا تاك يرپذ يدتجد هاي يانرژ

 يمناسب بـرا  يفرصت و بستر يماقل ييردر حال حاضر تغ: است، گفت يدارتوسعه پا يمل يتهعضو كم

 يـا كرده و  يداكاهش پ ينزوالت جو يزانم يماقل ييرپاك فراهم كردند، چرا كه با وجود تغ يانرژ يدتول

  .كرده است يداپ ييربارش برف به باران تغ

را  يشده و فرصـت و بسـتر   يشترب يساعات آفتاب يزانرچه رخ داده اما ماگ يماقل ييرتغ ينا: افزود وي

 يانرژ يژهبه و يدپذيرتجد هاي يانرژ يشترهر چه ب يداز آن به منظور تول توان يفراهم آورده است كه م

  .بهره برد يديخورش

 در كشـور  يوتوسـعه كشـاورز   خودكفـايي  يي،غـذا  يتامن ينما اگرچه تام يرسالت اصل: گفت رفعتي

ـ     .يمدر كشور هسـت  يدپذيرپاك و تجد يانرژ يدتول ياست اما حام  يپـس در خصـوص مسـئله كـم آب

  .است يننو هاي يها و تكنولوژ روش يگزينيراهكار ما استفاده و جا

و  يننـو  هـاي  يـاري بـاز بـه گلخانـه و آب    ياز فضا يبا انتقال كشاورز كنيم يتالش م ينكها يانبا ب وي

درصـد آب كشـور توسـط     93 يروطبق آمار وزارت ن: گفت  يم،سر بگذارمسئله را پشت  ينا يا قطره
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ـ   70بـر طبـق آمـار     يـا كـه در دن  يدر حال گيرد، يمورد استفاده قرار م يبخش كشاورز  هدرصـد آب ب

  .است يافتهاختصاص  يكشاورز

نـدارد،   يحيصح يمبنا شود يمصرف م يدرصد آب كشور كه در كشاورز 93آمار مصرف : افزود وي

اسـت   ينحال سؤال ا. است يرمجازهزار مورد آن غ 380كه  يمهزار چاه دار 763ما در كشور  چرا كه

 يمصرف آب كشـاورز  يبرا توانيم يچگونه م يريم،برداشت آب را اندازه بگ يزانم توانيم ينم يكه وقت

  .يمكن ييندرصد تع

ته بـه وزارت  وابسـ  ييو توسـعه روسـتا   ياقتصـاد كشـاورز   يـزي ر برنامـه  يهـا  مؤسسه پژوهش مدير

موثر باشد، چرا كه به نظـر   ييدر برنامه توسعه روستا تواند يپاك م هاي يتوسعه انرژ: افزود يكشاورز

 ريـق از ط يريعشا يها گاه سكونت يو حت ييروستا يتجمع يليونم 20 يازبرق مورد ن ينتام رسد، يم

ن مناطق بوده و از نظر عـدم  كارآمد و مناسب با فضا و بستر آ يراهكار يدپذيرتجد هاي يتوسعه انرژ

  .قابل توجه خواهد بود ياربس يطيمح يستز رساني يبآس
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منـابع آب راهبـرد جـامع     يمترم براي :يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد يسرئ

  15/10/1397خبرگزاري آيانا مورخ  - وجود ندارد

  

مشـخص رنـج    يبا زمان بنـد  يراهبرد جامع و در ابعاد مل يكدر حال حاضر از فقدان : اقتصاد -ايانا

زه اسـت و  حـو  يننفعان ا يو ذ يبخش خصوص يتحما يازمندقطعا ن يراهبرد ينتحقق چن. بريم يم

  .يدعرصه حاصل آ يندر ا يمشخص حركت كنند تا ثمرات يها كه در چارچوب آن

  

  منابع آب راهبرد جامع وجود ندارد يمترم براي

و هم  يجمع يا در حال حاضر اراده: گفت يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد رئيس

راهبـرد جـامع بـه     يـك فقـدان   يگـر، د يحل مشكل بحران آب وجود نـدارد و از سـو   يبرا يا جانبه

  .شده است يلتبد يرانحل بحران آب در ا يرچالش ما در مس ينتر مهم

آب  يريتمـد « يملـ  يشدر هما يعتمدارشر ينمحمدحس يران،ا يبه نقل از اتاق بازرگان ياناگزارش ا به

 يارات دولتـ صرفا بـه اعتبـ   توان يچالش بزرگ، نم ينعبور از ا يبرا: در مشهد گفت» در شرق كشور

 شـته اقشـار مختلـف جامعـه وجـود دا     يانم يو جمع ياراده كاف يدحل بحران آب با ياتكا كرد و برا

  .باشد

در  يــدبا... و يانو دانشــگاه يــزانر قانونگــذاران، پژوهشــگران، برنامــه ياســتگذاران،س: كــرد يــدتاك او

  .بحران داشته باشند ينحل ا يبرا يمشخص، اراده جمع يچارچوب

در حال حاضـر از  : مملكت را هدف قرار داده عنوان كرد يانبحران آب ك ينكهبا اشاره به ا رشريعتمدا

 يراهبـرد  ينتحقـق چنـ  . بـريم  يمشخص رنج م يبا زمان بند يراهبرد جامع و در ابعاد مل يكفقدان 

مشـخص   يها كه در چارچوب حوزه است و آن يننفعان ا يو ذ يبخش خصوص يتحما يازمندقطعا ن

  .يدعرصه حاصل آ يندر ا يد تا ثمراتكنن حركت

 يـن ا 97تـا   90شوند كه از سال  يم يهر سال شش دشت بحران 92از سال : كرد يحتصر يعتمدارشر 
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  .است يافته يشدشت در هر سال افزا 16رقم به 

 يبحـران آب در راس تمـام   ينكـه ا يـان با ب يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد رئيس

 ي،خوزسـتان، مركـز   يدشوار در اسـتان هـا   يطشرا يندر حال حاضر ا: شد يادآوررار داد، ها ق بحران

بحران بـه صـورت    ينا يزها ن استان يبروز كرده و در مابق يزيكيبه شكل ف يشمال يها فارس و استان

  .خواهد شد يدقطعا روند موجود تشد. است يافتهها كرد  خشك شدن تاالب

چـالش از زمـان    يـن اسـت، ا  يرسال سوء تـدب  50آب در كشورمان ماحصل بحران امروز : ادامه داد او

  .آغاز شد و تاكنون ادامه دارد ياصالحات ارض

: است؟ عنوان كرد يرمنابع آب كشور امكان پذ يمو ترم يسامانده ياسوال كه آ ينبا طرح ا شريعتمدار

  .وجود دارد يته شده اموثر و شناخ ينفعان آب راهكارها يذ يپاسخ مثبت است و خوشبختانه برا

 يو جمـع بنـد   يزآنـال  يي،مقابلـه بـا بحـران آب شناسـا     يموثر برا يراهكارها: شد يادآور شريعتمدار

  . اند شده

آب، بـه   ياستفاده از آب باران، كاهش مصـرف، بازچرخـان   يزداري،آبخ ي،بهره ور يگفته او، ارتقا به

و  يدر سطح ملـ  يشمندانه تجارت آب مجازهو هاي ينامتعارف، اعمال استراتژ ياز آب ها يريكارگ

بـه   جـه منـابع آب، تو  يريتبرداران در مد مشاركت بهره يتآب، تقو يپلماسياعمال كردن د ي،ا منطقه

در بخـش   يكردهارو يكشت، ارتقا ياصالح الگو ي،بد زراع يها اصالح روش يزداري،آبخ يها پروژه

  .جمله هستند يناز ا ياريآب يهاتا مصرف و بهبود روش  يداز تول يعاتمصرف، كاهش ضا

 يصـنعت و معـدن و تـا حـدود     ي،نفعان آب اعـم از كشـاورز   يذ ين،عالوه بر ا: خاطر نشان كرد او

خود  يها يهمكار ينده،نسبت به آ يحساس بوده و با نگران يفعل يبحران يطنسبت به شرا يدشرب با

  .كنند يزيرا برنامه ر

حرفـه شـان و در موضـوع     ينـده آ يرا مواجهـه بـا چـالش هـا     كشاورزان غالبـا خـود   ينكها يانبا ب او

 ينـان توانـد اطم  يپول محـور نمـ   يراهكارها: كرد يحتصر بينند، يم پناه يمنابع آب تنها و ب يسامانده

  .كند يجادا يتدر موفق يكاف
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، 1395در سـال   يرزمينـي ز يآب هـا  يو تعادل بخش ياطرح اح يتفاهم نامه همكار: افزود شريعتمدار

 1415مرتبط در افـق   يمعدن يعصنا يرهمعادن و زنج يآب يازاقتصاد آب، مطالعه طرح برآورد ن خانهيردب

عـالوه  . اسـت  يروو آب با وزارت ن يكشاورز يمطالعات راهبرد ياز جمله اقدامات مشترك مركز مل

در  يهمكـار  ينـه در زم يسـت ز يطبـا سـازمان حفاظـت محـ     يـز ن يا مركز مطالعات تفاهم نامه ينبر ا

  .مشترك منعقد كرده است يها يتهكم يلبا تشك يو مسائل صنف يستز يطموضوعات مح

 يبا اشاره به انعقـاد تفـاهم نامـه مركـز ملـ      يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد رئيس

 93كـه از سـال    يطرح جامع بهـره ور  يهته: شد يادآور يبا وزارت جهاد كشاورز يمطالعات راهبرد

و ) ورزيجهـاد كشـا   يرو وز يراناتاق ا يسرئ(  يدهرس ينطرف يبه امضا يراتفاهم نامه اخ آغاز شده و

ـ   ياستان يناول ياستان خراسان رضو. شده است يهته يو استان يمل يكدر ادامه به تفك  يشاست كـه پ

  .كرده است يهآن را ته يسنو

است كه در دسـتور   يمواردآب از جمله  يمل يگفت و گو يطرح نظام نامه سازمانده: عنوان كرد او

  .و آب است يكشاورز يمطالعات راهبرد يمجلس و مركز مل يكار مركز پژوهش ها
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تـنش   يبر اصفهان در مناطق دارا آب صنايع :يدپذيرتجد هاي يانجمن انرژ يجعضو كارگروه ترو

  15/10/1397خبرگزاري فارس مورخ  - استان احداث شده است يآب

  

 يآْب بر كشور در مناطق دارا يععمده صنا: گفت يدپذيرتجد هاي يانجمن انرژ يجكارگروه ترو عضو

  .ستشده ا يجاداصفهان ا يتنش و مشكل آب

  استان احداث شده است يتنش آب يبر اصفهان در مناطق دارا آب صنايع

آب و  يزنگنه امروز در نشسـت تخصصـ   ينفارس، محمدام يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يـران موتور اشتغال و توسـعه در ا  تواند يم يرپذ يدتجد هاي يانرژ ينكها يانبا ب يدپذيرتجد هاي يانرژ

 ايجـاد  يدپـذيرها تجد يـق كه از طر ياست كه اشتغال ينكه وجود دارد ا يقابل توجهنكته : باشد، گفت

در مناطق محروم و كمتـر توسـعه    تواند  ياشتغال م يجادا ينا ينهمچن. به آب است يازبدون ن شود يم

  .باشد يافته

ن حـدود  در كشور آلمـا : كشورها گفت يردر سا يدپذيرهااشتغال قابل توجه تجد يجادبا اشاره به ا وي

كـه كـل صـنعت     يمشـغول بـه كـار هسـتند، در حـال      يدپـذير تجد هاي يانرژ ينههزار نفر در زم 400

اشـتغال   يجـاد هـزار نفـر ا   700  يبرا شود، يصنعت آلمان  شناخته م ينبه عنوان مهمتر يخودروساز

  .است شده

بـه   يـران در ا يريدپـذ تجد هاي يروگاهن يجادا يقهزار شغل از طر 20در حال حاضر حداقل : افزود وي

طبق برنامـه   يدپذيرتجد يتهزار مگاوات ظرف 5وجود آمده است كه در صورت رفع موانع و احداث 

  .يدهزار شغل خواهد رس 100اشتغال به  يزانششم توسعه م

 ياستان اصفهان حـاك  يو تنش آب ينقشه خشكسال: با اشاره به اثرات بحران آب در كشور گفت زنگنه

 يهـا  در دشت آيند يآب بر به شمار م يعكشور كه از جمله صنا هاي يروگاهاز ن يارياز آن است كه بس

ـ   يهـا  دشت يفپس طبق تعر. احداث شده است يممنوعه و ممنوعه بحران  يچبـه هـ   يممنوعـه بحران

  .مناطق وجود ندارد ينا يعنوان حق استفاده و برداشت از منابع آب
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از نـوع   يخشكسـال  يررصد استان اصفهان تحت تـاث د 60تا  50گفت در حدود  توان يم: ادامه داد وي

به دست آمـده در   ياست كه در خاموش ياست چرا كه مشكل آب اصفهان به حد  يممنوعه و بحران

  .مشكل آب وارد مدار نشده است يلاصفهان به دل هاي يروگاهاز ن يكيتابستان امسال 

بنـده   ياصـل  هـاي  يـت از اولو ييكـ : مردم اصفهان در مجلس گفت يندهنما يعابد يدرعليح همچنين

كـه هـر دو مـورد فـوق را      ييها حل از راه يكيراستا  يندر ا ينموضوع آب و اشتغال بوده است بنابرا

  .واقع در شرق اصفهان بود يدر روستاها يديخورش هاي يستمتوسعه س داد يپوشش م

ـ   يـاگر اح دتوان ياست م نياز يب يآنكه از منابع آب يلامر به دل ينگسترش ا: افزود وي باشـد   يمنـابع آب

 يجادو مطمئن ا يدارپا يدرآمد توان يم يروبرق و فروش برق به مجموعه وزارت ن يدضمن آنكه با تول

  .كرد

سؤال كه اعتراضات انجام شده در خصوص موضوع آب به كجا  ينمردم اصفهان در پاسخ به ا نماينده

در واقـع  . كنـد  يـدار ست دولت را از خواب بتوان يتااعتراضات انجام شده در اصفهان نها: گفت يد،رس

 يچـرا كـه بـه تـازگ     يـم، را توسـط اعتراضـات خـود نشـان داد     يآب و انـرژ  يـت بودن موقع يبحران

  .آب و برق سخن گفتند يتدر مورد اهم يزن جمهور يسرئ

بـر   آب يعكـاهش مصـرف صـنا    يبرا يدبا: گفت يعبر لزوم كاهش مصرف آب در صنا يدبا تاك عابدي

آب بـه   بـر از منـاطق كـم    آب يعآن انتقال صنا ياز راهكارها يكيكه  يردصورت بگ يجد يزير برنامه

  .مستقر هستند ياست كه در كنار منابع آب ييها استان

اشـتغال   يجـاد عالوه بر ا تواند يم يابد يشدر اصفهان افزا يديخورش هاي يستماگر توسعه س :افزود وي

  .شود يناصفها يخانوارها ييموجب درآمدزا يدارپا

احـداث هـر    يبـه ازا : گفـت  يدپذيرتجد هاي يانجمن انرژ يرهمد يأته يسرئ فر يباكبر اد همچنين

  .شود يم يريهزار متر مكعب آب در سال جلوگ 250از مصرف معادل  يباد يروگاهمگاوات ن 100

فـراوان   يلپتانسـ  يـل بـه دل  :در منـاطق محـروم گفـت    يرپذ يدتجد هاي يدر خصوص توسعه انرژ وي

در شـرق كشـور در    يـز و ن ينمثـال وزش بادهـا در قـزو    يبرا يرانو باد در مناطق محروم ا يدورشخ
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 ينطـور گـروه مپنـا و هم   يدپـذير تجد هـاي  يروگـاه بلوچسـتان اغلـب ن   يسـتان خراسـان و س  يها استان

  .اند احداث شده ييدر مناطق محروم و روستا ديگر يها شركت
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روزنامـه دنيـاي اقتصـاد     - 1400تـا   يتنش آب انداز ؛ چشمكرد يمجلس بررس يها مركز پژوهش

  15/10/1397مورخ 

  

ـ  هـاي  يوقـوع خشكسـال   دهـد  ينشـان مـ   ها شناسي يبآس:  اقتصاد دنياي  يهـا  و كـاهش آب  درپـي  يپ

 ياز سـو  يريتيمشكالت مـد  يآب شرب و وجود برخ يساتتاس يو كمبود برخ يكسواز  يدپذيرتجد

تابسـتان امسـال    هـا،  يـابي مطابق بـا ارز . شوند ياز مناطق كشور دچار تنش آب يباعث شده برخ يگر،د

كـه   يا است؛ به گونـه  يرچشمگ ياراند كه بس كشور تحت تنش آب شرب قرار گرفته درصد 46حدود 

 هـاي  ينـه منظـر هز  يـن شـده و از ا  يلتبد يتيو امن ياز شهرها به مناقشات اجتماع يدر برخ يآب تنش

  .كرده است يلرا به كشور تحم ياريبس

 1400تنش آب شرب در تابستان سـال   يتوضع شود يم بيني يشدر صورت ادامه وضع موجود، پ البته

 80حـدود   ينـده تـا سـه سـال آ   » مجلـس  يپژوهش يبازو« هاي يكه طبق بررس يطور شود؛ به يدتشد

از آن  يحـاك  ينهاد پژوهشـ  ينمطالعات ا. گيرند يكشور تحت تنش آب شرب قرار م يتدرصد جمع

 ييمدت و بلندمدت جانما كوتاه يمقابله با تنش آب شرب در دو دسته راهكارها ارهاياست كه راهك

عمـدتا   يـز بلندمـدت ن  يرهـا عرضه استوار و راهكا يريتبلندمدت عمدتا بر مد يراهكارها. شوند يم

 ياست كـه راهكارهـا   يدر حال ينا. كالن بخش آب هستند گذاري ياستتقاضا و س يريتبر مد يمبتن

بر  يمقابله با تنش آب شرب، عمدتا مبتن يآب برا ينتام يمتول يياجرا يها دستگاه يسو زارائه شده ا

  .تقاضا يريتعرضه است تا مد يريتمد

  

  آب شرب يتوضع تصوير

در كشور بـه   يآب و فاضالب شهر يها و فروش آب شرب شركت يدتول يزانآمار، م ينآخر اسبراس
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 يـب به ترت يزن ييو فروش آب شرب روستا يدتول. مترمكعب در سال است يلياردم 4/ 6و  6/ 2 يبترت

 يامـده آب بـه حسـاب ن   يـزان اسـاس م  يـن بر ا. مترمكعب در سال است يلياردم 0/ 98و  1/ 44معادل 

 ياز درصـد بـاال   يارقام مذكور حـاك . درصد خواهد بود 32و  26معادل  يببه ترت ييروستاو  يشهر

اسـت   يدر حال ينا. است يو ظاهر ياز هدررفت واقع يدر كشور است كه ناش يامدهآب به حساب ن

 يهـا  تمام شده و فروش آب شرب در كشور، معمـوال شـركت   هاي يمتق ينب يادتفاوت ز يلكه به دل

 يشـترين ب يآب و فاضالب شهر يها شركت ياناز م ها يمطابق با بررس. هستند ده يانز البآب و فاض

مربـوط بـه    يـز آن ن ينو كمتـر » استان تهـران «و فروش مربوط به شركت آب و فاضالب  يدتول يزانم

بـه   يامـده سهم آب به حسـاب ن  يشترينب. است »يراحمدو بو يلويهاستان كهگ«شركت آب و فاضالب 

) درصـد  16( »يـزد اسـتان  «آن مربوط بـه   ينو كمتر) درصد 39(» استان كرمانشاه«به  طمربو يزن يدتول

و حجـم   شـود  يكه به شبكه وارد م يحجم آب ينعبارت است از تفاوت ب يامدهآب به حساب ن. است

. شـود  يمـ  يمبه دو جزء تقسـ  ينگاه كل يكدر  يامدهآب به حساب ن. رسد يكه به مصارف مجاز م يآب

و  يـع آب از شـبكه توز  يزيكـي از فـرار ف  يكـه ناشـ   »يتلفـات واقعـ   يا يزيكيف يامدهن سابآب به ح«

و  يدهكننده نرس شده به دست مصرف يداز آب تول ينوع تلفات بخش يندر ا. است ينانشعابات مشترك

 يخطا يلكه به دل »يتلفات ظاهر يا يرفيزيكيغ يامدهآب به حساب ن«. شود ينم يافتدر يزآن ن ينههز

. نشـده اسـت   يـري گ انـدازه  يقاسامانه، دق يو راهبر يريتمد يخطا يا يريگ ابزار اندازه يخطا اني،انس

متوسـط درصـد   . يسـت ن يمناسب يتدر كشور در وضع يامدهمتاسفانه تلفات مربوط به آب به حساب ن

  .درصد است 25در كشور برابر با  يامدهآب به حساب ن

  

  يتنش آب شمايل

 يـزان م يبنـد  طبقه. دهد يمصرف باال، عمدتا در فصل تابستان رخ م ليآب شرب در كشور، به دل تنش
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 يتكـه براسـاس آن وضـع    شود يو قرمز انجام م يزرد، نارنج هاي يتصورت وضع تنش آب شرب به

 ينـارنج  يتوضـع  يـاز، درصد نسبت بـه آب موردن  10كمبود آب در اوج مصرف تا  يزانم يانگرزرد ب

قرمـز   يتو وضـع  يـاز درصد نسبت به آب مورد ن 20تا  10ف از كمبود آب در اوج مصر يزانم يانگرب

 ها يابيارز. است يازدرصد نسبت به آب مورد ن 20از  يشكمبود آب در اوج مصرف ب يزانم يانگرب يزن

شـهر   107و  ينارنج يتشهر در وضع 62زرد،  يتشهر در وضع 165در تابستان امسال،  دهد ينشان م

بوده و به عوامل  يرتحت تنش آب شرب در كشور متغ يتعداد شهرها. اند قرمز قرار داشته يتدر وضع

آنهـا مخـازن    يجـه هاسـت كـه در نت   بارش يزانآن م ينتر عوامل، مهم ينا ياناز م. دارد يبستگ يمختلف

 رفدر اوج مصـ  ينتام ينآب و همچن يرهو ذخ يتظرف. شوند يم يهآب شرب تغذ كننده ينتام يسدها

هـا در   كاهش بارش يلبه دل 97در تابستان سال . ر بروز تنش آب شرب استعوامل مهم د يگراز د يزن

تابسـتان   يـن در ا. از كشور تحت تـنش آب شـرب قـرار گرفـت     ياديمناطق ز 1396-1397 يسال آب

تحـت تـنش   ) كشـور  يتدرصد جمع 46معادل (نفر  يليونم 36/ 8بالغ بر  ييو روستا يشهر يتجمع

 يـز تحـت تـنش آب شـرب ن    ييروسـتا  يتجمع دهد ينشان م ينآمارها همچن. قرار گرفت بآب شر

كشور  يكدرجه  يزآبر يها تنش آب شرب در حوضه يزاناز نظر م. نفر بوده است يليونم 2/ 3معادل 

از كل  ها يابيمطابق با ارز. گيرد يقرار م يرتحت تاث يفالت مركز يزدر حوضه آبر يتجمع يشترينب يزن

تحت تـنش  ) درصد 56معادل (نفر آن  يليونم 34/ 5شور حدود ك ينفر يليونم 61/ 6 يت شهريجمع

 يفـالت مركـز   يـز تحت تنش متمركـز در حوضـه آبر   يتجمع يزانم يناز ا. اند آب شرب قرار داشته

تحت تنش آب شـرب   ينفر يليونم 16/ 7 يشهر يتجمع يزحوضه آبر يندر ا. است يرچشمگ ياربس

كمبـود آب   يزانقابل توجه است كه م. شود يز كشور ما يمتعدد يها شامل استان كهقرار داشته است 

. اسـت  يهمترمكعب در ثان 22/ 4حدود ) 97تابستان سال (آمار  ينشرب در اوج مصرف براساس آخر

كشور ماننـد آبـادان،    يشهرها يدر برخ هايي يتينارضا شده، يادآب شرب  يها كمبود و تنش يجهدر نت
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موضــوع  يــنرخ داد و ا... اســتان اصــفهان و يشــهرها كــازرون، بوشــهر، اكثــر ازجــان،خرمشــهر، بر

از كمبـود آب   يناشـ  يها از آن است كه تنش يامر حاك ينا. كرد يجادمسووالن ا يرا برا ييها چالش

. شـود  يلتبـد  يتـي امن يكند و بـه چالشـ   يدانمود پ ياجتماع هاي يتيصورت نارضا شرب به سرعت به

  .محتمل است ياربس يزسترش ابعاد آن نمذكور و گ هاي يتينارضا سريعالوه بر آن ت

  

  1400تنش آب تا  افق

تحـت پوشـش    يشـهر  يـت درصـد، جمع  1/ 32كشور برابر با  يشهر يترشد جمع يبفرض ضر با

اسـاس و بـا فـرض ادامـه      ينبـرا . رسد يم 1400نفر در سال  يليونم 63/ 2شبكه آب شرب به حدود 

مطـابق بـا   . گيرنـد  يآب شـرب قـرار مـ    از كشور تحت تـنش  يريچشمگ يشهر يتجمع ي،روند فعل

كشـور   يـت درصـد جمع  80حدود  1400وضع موجود، در تابستان سال  مهدر صورت ادا ها بيني يشپ

مترمكعب  33/ 2كمبود در اوج مصرف برابر  يزانحالت م ينتحت تنش آب شرب خواهند بود و در ا

ع موجود تنش آب شرب در كشـور،  از آن است كه ادامه وض يآمار و ارقام مذكور حاك. است يهدر ثان

 يقـين كشور رقم خواهـد زد و بـه    يآب شرب برا ينرا از منظر تام يداريو ناپا يموخ ياربس يتوضع

  .در جهت حل مشكل باشد يداكنون با كشور از هم يها برنامه يريگ جهت

  

  يمقابله با تنش آب هاي راه

 يريتبـر مـد   يمبتنـ  يراهكارهـا «روه مختلف مقابله با تنش آب شرب در كشور به دو گـ  راهكارهاي

 يريتبـر مـد   يمبتنـ  يدر راهكارهـا . شـود  يم يمتقس» تقاضا يريتبر مد يمبتن يراهكارها«و » عرضه

تـوان   يشافـزا « ،»يفـي ك يارتقـا  يهـا  طـرح «، »آب يـد و تول ينتـام  يشافـزا «همچون  ييها عرضه راه

 يبخشـ  تنـوع «و » اضـطرار  يطاخـدمات در شـر   يداريپا« ،»ينيتضم يدخر يتتقو«، »آب يساز يرهذخ

 ييزدا نمك يها شامل توسعه سامانه» آب يدو تول ينتام يشافزا يها طرح«. مورد توجه است »ياعتبار
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و  ينتـام  يـت آنهـا ظرف  يچاه هستند كه با اجـرا  يزحفر و تجه ياضطرار يها پروژه ياجرا ينو همچن

  .يابد يم يشآب در كشور افزا يدتول

 هـاي  ينـده ورود آال يـز هـا و افـت منـابع آب و ن    و كاهش بـارش  يخشكسال يشبا افزا يگرد ياز سو 

از جملـه فلـزات    هـا  ينـده به انـواع آال  يرزمينياز منابع آب ز ياديمختلف به منابع آب كشور، بخش ز

 بـاالتر نقاط به  يآب در منابع در برخ يندهعوامل آال يآلوده شده است و غلظت برخ يتراتو ن ينسنگ

در بهداشت و سالمت جامعـه   ياديتبعات ز تواند يموضوع م ينا. است يدهندارد رساز حد مجاز استا

در دسـتور كـار قـرار    » آب شـرب  يفيتك يارتقا يها طرح« يدمنظور با ينا يبرا. به دنبال داشته باشد

 يهدر ثان عبمترمك 15 يتاضافه شدن ظرف يلآب شرب پتانس يفيتبهبود ك يها در صورت طرح. يردگ

  .آب شرب كشور وجود خواهد داشت ينامت يتبه ظرف

در كمبـود مخـازن    يشـه از شهرها، تـنش موجـود بـه علـت منـابع آب نبـوده، بلكـه ر        ياريدر بس اما

به منظور غلبـه بـر اوج مصـرف روزانـه آب در فصـل      . زمان اوج مصرف دارد يآب برا سازي يرهذخ

الزم  يـان آب در زمـان قطـع جر   نيتـام  يمناسب آب برا سازي يرهامكان ذخ يجادا ينتابستان و همچن

در حال حاضـر  . يرددر دستور كار قرار گ يدآب و احداث مخازن جد سازي يرهتوان ذخ زايشاست اف

با توجه بـه   يگرد ياز سو. آب شرب در كشور وجود دارد سازي يرهذخ يمترمكعب يليونم 1/ 4كمبود 

از  يـافتي آب در يو بهـا  يـي زدا نمك يها سامانه گذاران يهتوسط سرما يديآب تول يمتق يناختالف ب

بـه منظـور انجـام تعهـدات در مقابـل       ينبخش و همچن ينا گذاران يهاز سرما يتحما يبرا ركان،مشت

 يـد خر«مربـوط بـه    هـاي  يزممكان يدو در حال ساخت، با يبردار در حال بهره يها طرح گذاران يهسرما

آب بـه اسـتمرار    يسـات تاس يرصـد صـد د  يبا توجه به وابسـتگ  ينهمچن. شود يتتقو» آب ينيتضم

 ي،مولـد بـرق اضـطرار    يهـا  و انتقال آب به دسـتگاه  ينمنابع تام يزاست با تجه يضرور رق،ب يانجر

 يـزل مگاوات د 600 يتدر حال حاضر ظرف. شود ينتضم »ياضطرار يطآب تحت شرا ينتام يداريپا«

 يگـر د ياز سـو . است يازنمورد  ياضطرار يطآب شرب تحت شرا يساتبرق تاس ينتام يژنراتور برا

 توانـد  يبخش نمـ  يندر بخش آب، ا يازمورد ن گذاري يهسرما يحجم باال يلكه به دل شتتوجه دا يدبا
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 يبخشـ  تنـوع « يجـاد راسـتا الزم اسـت كـه بـا ا     يـن در ا. باشـد  يمتك يدولت يكامال به اعتبارات عموم

به اعتبـارات بخـش آب،    يبخش وعگام اول در تن. بخش فائق آمد ينا يا بر مشكالت بودجه ،»ياعتبار

  .بخش است يندر ا گذاري يهسرما يبرا يدر بخش خصوص يزهانگ يجادا يبرا سازوكارها يجادا

كـاهش آب بـه   « ،»يور بهـره  يارتقـا «همچـون   ييهـا  راه يـز عرضه ن يريتبر مد يمبتن يراهكارها در

اصـالح  «و » رفمصـ  يالگـو  يحو تصـح  يسـاز  فرهنـگ «، »اقدامات كاهش مصـرف « ،»يامدهحساب ن

از  يكـي آب  يعو انتقال و توز ينتام يساتتاس يينو راندمان پا يفرسودگ. شده است يشنهادپ» ها تعرفه

عمـر   يشموضـوع كـه بـا گذشـت زمـان و افـزا       ينا. بخش آب شرب كشور است ياساس تمشكال

 يـز شـده و ن  يجـاد ا هـاي  يـت از ظرف يـادي خواهد شد، موجـب هـدررفت بخـش ز    يدتشد يساتتاس

بخـش،   يـن در ا گذاري يهو سرما يريتاست با مد يضرور ينبنابرا. شود يانجام شده م گذاري يهاسرم

و  ينشـده بـه چرخـه تـام     يجـاد ا هاي يتشده و بازگرداندن ظرف انجام هاي گذاري يهضمن حفظ سرما

 يارتقـا «درصـورت  . حاصـل شـود   يسـات تاس يـداري پا يشآب كشور، بهبود خـدمات و افـزا   يدتول

 ينتـام  يـت به ظرف يهمترمكعب در ثان 21/ 8 يتاضافه شدن ظرف يلمذكور پتانس يها امانهس »يور بهره

 يهـا  شركت يامدهآب به حساب ن يزاندر حال حاضر م دهد يم انآمارها نش. آب در كشور وجود دارد

بـا  . درصـد اسـت   32حـدود   ييدرصد و در بخش روستا 25حدود  يآب و فاضالب در بخش شهر

 يترا به ظرف يهمترمكعب در ثان 3/ 9 يتظرف توان يم »يامدهكاهش آب به حساب ن« يها پروژه ياجرا

بخـش   ياساسـ  يكردهاياز رو يكيعنوان  به» مصرف يتريمد« يگرد ياز سو. آب كشور افزود ينتام

 يـزات هـا شـامل نصـب تجه    برنامـه  يـن ا ينتر كه مهم يردگ يرا در برم يمتنوع يها آب شرب، برنامه

پرمصـرف،   يواحـدها  يكاهنـده مصـرف بـرا    يزاتنصب تجه ي،ادارات دولت يهلكاهنده مصرف در ك

سـبز از آب شـرب و اعمـال     يفضا ياريآب هاي سامانه يجداساز يرمجاز،و رفع انشعابات غ ييشناسا

 يجمعـ  يها استفاده از رسانه ينهمچن. پرمصرف است يخانوارها يمصرف برا يتعرفه مازاد بر الگو

فرهنگ موجود مصرف آب و اصـالح   يحدر تصح يمقاطع مختلف آموزش يتر از آن كتب درس و مهم

دار  جهـت  يراستا همكار يندر ا. استمهم و قابل توجه  يارمصرف بس يالگو يحتصح ينآن و همچن
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عنـوان   وزارت آمـوزش و پـرورش بـه    ينو همچنـ  يماآب و فاضالب كشور، صداوس يشركت مهندس

مهـم   يهـا  از چـالش  يكـي امـا  . مطرح است» مصرف يگوال يحو تصح يساز فرهنگ« نياز يشپ يناول

. شرب اسـت  آبفروش  يمتتمام شده و ق يمتق ينبخش آب و فاضالب كشور، موضوع اختالف ب

درصـد   24و  48حـدود   يـب به ترت ييو روستا يشهر يها فروش آب در بخش يمتدر حال حاضر ق

مصرف شـده   يزانكنندگان به م موضوع عمدتا باعث عدم توجه مصرف ينا. تمام شده آن است يمتق

كردن آنها  يواقع يگربه عبارت د يا» اصالح تعرفه ها«. شود يمصرف آب م يشباعث افزا يتو در نها

 يمهو جر يپلكان يگذار استفاده از تعرفه. يردبخش آب شرب كشور قرار گ ياندر دستور كار متول يدبا

  .هاست اصالح تعرفه يها مشتركان پرمصرف از راه

  

  
  



128  

خبرگـزاري تسـنيم مـورخ     -يدپـذير  تجد هاي يروگاهل بحران آب و اشتغال كشور با توسعه نح

15/10/1397  

  

ـ    ياتواند اح ياست، م يازن يب يآنكه از منابع آب يلبه دل يدپذيرتجد هاي يروگاهن توسعه  يگـر منـابع آب

حاصـل از آن بـه مجموعـه     يـدي پردازد، با فـروش بـرق تول   يبرق م يدباشد و از آن جهت كه به تول

  .كند يم يجادو مطمئن ا يدارپا يدرآمد يرووزارت ن

  

  يدپذيرتجد هاي يروگاهبحران آب و اشتغال كشور با توسعه ن حل

 هـاي  يبـا موضـوع آب و انـرژ    يتخصصـ  يزگـرد م يم،تسـن  يزارخبرگـ  يگزارش خبرنگار اقتصاد به

و انجمـن   يوزارت كشـاورز  ينـدگان نما  ي،اسـالم  يمجلـس شـورا   يندگانبا حضور نما يدپذيرتجد

بـرق   يانرژ يور و بهره يدپذيرتجد هاي يو سازمان انرژ) يرانا ياتاق بازرگان( يدپذيرتجد هاي يانرژ

  .برق برگزار شد يانرژ يو بهره ور يرپذ يدتجد هاي ي، در سازمان انرژ)ساتبا(

  

  در اصفهان يتمجوز و بدون فعال يدارا يدپذيرتجد هاي يروگاهن گذاران يهسرما يفتكل يينتع* 

در مجلـس   يابانـك و خـور ب  ييننـا  يهـا  مردم شهرستان يندهنما يپوربافران يعل نشست عباس ينا در

مربـع در   يلـومتر هزار ك 35صفهان، معادل سوم مساحت كل استان ا يك: اظهار داشت ياسالم يشورا

 هـاي  يروگـاه كـه بـه منظـور توسـعه و نصـب ن      يمجـوز  20بنده قرار دارد و با وجـود   يحوزه انتخاب

  .اند يدهنرس يبه بهره بردار ها يروگاهن ينصادر شده است، متاسفانه ا يدپذيرتجد

ذاران و مجـوز داران صـنعت   گـ  يهبا حضور سرما يا جلسه يمنظور در هفته جار ينبه هم: افزود وي

انـد   بـوده  يترا كه تاكنون بدون فعال يمجوز يتا افراد دارا يمداشت و در نظر دار يمخواه يدپذيرتجد

 يطـه ن حيـ مجـوزداران ا  يـت بر فعال يهر شش ماه نظارت خواهيم يم ينهمچن ييم،نما يفتكل يينرا تع

  .يمداشته باش
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  رهايدپذيتوسعه تجد يبر رو ينوسانات ارز يرتأث*

درخصـوص   يدر پاسـخ بـه پوربـافران    يدپـذير تجد هاي يانجمن انرژ يرهمد ياتعضو ه يمدد داوود

 يدپذيرتجد هاي يتوسعه انرژ يتبا ن گذاران يهسرما يبرخ: اشاره كرد و گفت ها يروگاهاحداث نشدن ن

را  هـا  آن يـت لكشـور، فعا  يارز يطشرا ييراند، اما تغ اقدام به گرفتن مجوز نموده يدارو كسب درآمد پا

 يـك و پرداخـت تنهـا    يخـارج  يهـا  با گـرفتن وام  گذاران يهمتوقف ساخت؛ چرا كه در گذشته سرما

نرخ ارز و ثابـت   يشحوزه بودند، اما با افزا يندر ا گذاري يهقادر به سرما يبه راحت يدرصد بهره بانك

 يـه از توج يرد پـذ يـ تجد يها يدر انرژ يگذار يهامروز سرما  يدپذير،برق تجد يدخر يها ماندن نرخ

  .يستبرخوردار ن يمطلوب ياقتصاد

بـرق   يـد اسـت كـه بودجـه خر    يـن ا يـران، در ا يدپذيرتجد هاي يتوسعه انرژ يگرمانع د: افزود مددي

بـه   يمشـده و مسـتق   يـر درگ يادار يهـا  و خـم  يجدر پ شود، يم ينكه از عوارض برق تام يدپذيرتجد

  .شود ياختصاص داده نم يدپذيرهاتجد

  

  ينيتضم يددر بخش منابع و خر يدپذيرهاتجد گذاران يهانع بر سر راه سرمامو* 

 يـران ا ياتاق بازرگـان  يدپذيرتجد هاي يانجمن انرژ يرهمد ياته يگرعضو د يمحمد جواد موسو سيد

 هـاي  يروگـاه و نصـب ن  يجـاد كـه مجـوز ا   ييشود به شركت ها ينم: راستا، اظهار داشت يندر هم يزن

هـا    آن هاند خرده گرفت، چراكـ  اند و سپس اقدامات مورد انتظار را انجام نداده دهرا اخذ كر يدپذيرتجد

انـد، الزم بـه ذكـر اسـت مجموعـه سـاتبا تـا حـد ممكـن           ها را در سر داشته پروژه يانداز راه يتن يزن

موانع بر  يني،تضم يدحداقل رسانده است اما در حوزه جذب منابع و خر يزانرا به م يادار يبروكراس

  .گيرد يقرار م گذاران يهراه سرما سر

در حـال حاضـر، بسـتر    : گفـت  يدپـذير تجد يهـا  طـرح  ياجـرا  پـذيري  يـه در خصوص توج موسوي

و چـه   يداخلـ  گذاران يهمجموعه بانك و سرما يعني يصنعت چه از لحاظ داخل يندر ا گذاري يهسرما

  .يستفراهم ن يمتحر الملل و ينب هاي ياستدر س يوجود مشكالت اساس يلبه دل يبه لحاظ خارج
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  روستاها يهاز تخل يريبه منظور جلوگ يدپذيرتجد هاي يروگاهبا توسعه ن يتوسعه اشتغال محل*

 يديخورش هاي يروگاهاز اشتغال ن يآمار: روستاها اذعان داشت يهدر خصوص موضوع تخل پوربافراني

 يريروستاها جلـوگ  يهز تخلتا ا يرددر دستور كار قرار گ يدبا يتوسعه اشتغال محل يست؛در دسترس ن

  .كند

 يـز ن يديخورشـ  يزاتتجه يدتول يدبا يديخورش يها يدر موضوع توسعه انرژ" ينكها يانبا ب موسوي

قشـر   يهـا  خـانواده  يبـرا  يسـقف  يديواحـد خورشـ   200تاكنون: ، گفت"در داخل كشور انجام شود

درآمـد   ينه عالوه بـر تـام  شده است ك يواقع در استان كرمان نصب و راه انداز يدر روستاها يفضع

بـه   يزن يياشتغال باال ي،در اثر فروش برق، در مراحل احداث و راه انداز ها يستمس ينمالك يبرا يدارپا

 يبـه افـراد و اهـال    يانتقال دانش فن يپراكنده سقف يها طرح يدر اجرا ينارمغان داشته است و همچن

 يمتخصـص در نصـب سـامانه هـا     يحلم يساكن در مناطق صورت گرفته و امروزه شركت ها يبوم

  .در كرمان مشغول به كار هستند ورشيديخ

  

  يمنداشت يخاموش يم،داشت يديخورش هاي يروگاهاگر ن* 

روز  60تابسـتان امسـال   : در ادامـه گفـت   يابانك،و خور ب ييننا يها مردم شهرستان يندهنما پوربافراني

 يانـه در م يايياست كه به لحاظ جغراف يمناطق از يكيكه استان اصفهان  يدر حال  يم؛داشته ا يخاموش

 يم يده آل و مطلوبيا يطشرا يناست؛ با وجود چن يروز آفتاب 300 يانگينم يكشور قرار گرفته و دارا

برق استفاده كـرد و مشـكل بـرق اسـتان را بـا اسـتفاده از        يدتول يبرا يديخورش هاي يروگاهتوان از ن

  .حل كرد يدپذيرتجد هاي يانرژ

نفر اشـتغال دائـم و تعـداد     15 تواند يم يده مگاوات يروگاهن يكبا توجه به آنكه احداث : مه دادادا وي

 يشو آمـا  يـق دق يبـا بررسـ   رسـد  يبه نظر مـ  يد،نما يجاداشتغال در زمان احداث و چند ماهه ا ييباال

ده و دا صـاص اخت يرپـذ  يـد تجد هـاي  ياستان را به توسعه انـرژ  يناز ا يبخش مهم توان يم  ينسرزم
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  .مناطق به ارمغان آورد ينساكن در ا ييانروستا يبرا يدارپا يدرآمد

  

  پاك هاي يبه توسعه انرژ يجهان يتحساس* 

اتـاق  ( يدپـذير تجد يهـا  يكارگروه بودجه و مجلس انجمـن انـرژ   يرهمد ياتعضو ه يانپورك كيوان

بـه   يماست كه بتـوان  ينا ييگردهما ينا يلهدف از تشك: نشست اظهار داشت يندر ادامه ا) يبازرگان

  .يمكن يشفاف ساز يطهح ينا يايو در مورد مزا يمبرسان ياري يدپذير،تجد يها يتوسعه بخش انرژ

 يافتـه پاك اختصاص  هاي يبه توسعه انرژ ييباال يترغبت و حساس ياامروزه در سراسر دن: افزود وي

  .را كنار گذارد يليفس يقرار دارد كه سوخت ها يرمس ينا يااست و دن

 يآب و انـرژ  يدر نشست تخصصـ  ياسالم يمردم اصفهان در مجلس شورا يندهنما يعابد حيدرعلي

اسـتان اصـفهان، دو    ينـده من بـه عنـوان نما   ياصل هاي يتاز اولو يكي: اذعان داشت يدپذيرتجد يها

د، دا يكه هر دو مورد فوق را پوشش م ييها حل از راه يكيراستا  ينموضوع آب و اشتغال بوده؛  در ا

امـر بـه    يـن واقع در شرق اصفهان بود، چرا كه گسترش ا يدر روستاها يديخورش هاي يستمتوسعه س

بـرق و   يـد باشد، ضـمن آنكـه بـا تول    يمنابع آب ياگرتواند اح ياست، م يازن يب يآنكه از منابع آب يلدل

  .نمود يجادو مطمئن ا يدارپا يتوان درآمد يم يزن يروفروش برق به مجموعه وزارت ن

اعتراضات انجام : اعتراضات انجام شده در خصوص موضوع آب گفت ينهمردم اصفهان در زم مايندهن

ـ   يدارتوانست دولت را از خواب ب يتاشده در اصفهان نها آب و  يـت بـودن موقع  يكند، در واقـع بحران

 يـت در خصوص اهم يزجمهور ن يسرئ يچرا كه به تازگ يم،را توسط اعتراضات خود نشان داد يانرژ

  .آوردند يانو برق سخن به م بآ

كـاهش مصـرف    يبـرا  يستبا يم: كشور افزود يعبر لزوم كاهش مصرف آب در صنا يدبا تاك عابدي

آب بـر از   يعآن انتقـال صـنا   ياز راه كارهـا  يكـي كه  يرد،صورت گ يجد يزيآب بر، برنامه ر يعصنا

آن  يگـر د يگزيند و راه حـل جـا  مستقر هستن ياست كه در كنار منابع آب ييمناطق كم آب به استان ها

  .يمآن ها را كاهش ده يازكه به شدت و در كوتاه مدت مصرف آب مورد ن ستا
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در اصـفهان   يرپذ يدتجد يها يطرح توسعه انرژ يدر اجرا يمجلس در خصوص همكار يندهنما اين

وانـد  ت يمـ  يابـد،  يشدر اصـفهان افـزا   يديخورش هاي يستماگر توسعه س:  كرد و گفت ياعالم آمادگ

  .شود ياصفهان يخانوارها ييموجب درآمدزا يداراشتغال پا يجادعالوه بر ا

مـورد   يهـا  يتفعال يو تمام يمكن يطرح استقبال م ينبه شدت از ا يزراستا ما ن يندر ا: ادامه داد وي

را متقبـل   يمحلـ  يگـرفتن وام از بانـك هـا و مجوزهـا     يـرو، كسب مجوز  در ارتباط با وزارت ن يازن

  .شد يمخواه

  

  در مناطق محروم يدپذيرتجد هاي يروگاهتوسعه ن* 

بـا   ينشسـت تخصصـ   يـن در ادامه ا يدپذيرتجد يها يانجمن انرژ يرهمد ياته يسفر، رئ يباد اكبر

 يبـاد  يروگاهمگاوات ن 100احداث هر  يبه ازا: گفت يدپذيرتجد يها يانرژ يشمارب ياياشاره به مزا

 هـاي  يروگـاه شـود، چراكـه ن   يمـ  يريدر سـال جلـوگ   هـزار متـر مكعـب آب    250از مصرف معـادل  

 250 يـد مـانع از تول  يرپـذ  يـد تجد يهـا  يدر ضمن توسعه انرژ يستند؛ن يمنابع آب يازمندر نيدپذيتجد

  .شوند يم يزن يدكربناكس يهزارتن د

فـراوان   يلپتانسـ  يلبـدل : در منـاطق محـروم افـزود    يدپـذير تجد يهـا  يدر خصوص توسعه انرژ وي

در شـرق كشـور در    يزو ن ينمثال وزش بادها در قزو يبرا يران،در مناطق محروم ا يو باد يديخورش

 ينطـور گـروه مپنـا و هم   يدپـذير تجد يهـا  يروگاهو بلوچستان، اغلب ن يستانخراسان و س ياستان ها

 ين،توان به كهك، كوه يمثال م ياحداث شده اند، برا ييدر مناطق محروم و روستا يگرد يشركت ها

  .استان ها اشاره نمود يكرمان و باق ي،همدان، خراسان رضو ياستان ها يوستاهار ياهپوش،س

  

  يديخورش هاي يروگاهكشاورزان با ن يداردرآمد پا* 

كشـاورزان   يبـرا  يگزينجـا  يشـت به عنـوان مع  يدپذيرتجد هاي يدر خصوص انرژ يانادامه پورك در

كمبـود   يلبه دل يكشاورز ياز اراض ياريكه بس يممناطق كشور شاهد آن هست يدر بعض: اظهار داشت



133  

 يارانـه منطقـه   ينكشاورزان ا يراه حل، برا يكعنوان  يهو دولت  يستندن يمستعد كشاورز يگرآب، د

و در صـورت ادامـه    يسـت كشاورزان ن يزندگ يهمان حق نكاشت در نظر گرفته است كه جوابگو يا

توانـد   يمـ  يمبود كه به صـورت مسـتق   يمخواه ييانروستاها و مهاجرت روستا يهروند، شاهد تخل ينا

 ينزمـ  يـن است كه در صورت امكـان در ا  ينما ا يشنهادرو پ يناز ا. كشور را به مخاطره اندازد يتامن

برق  يدشده، به تول يگزينجا يشتمع يك ياحداث شود تا كشاورزان دارا يديخورش يها يستمها، س

 يبـرا  يفرصـت  يـز ن يرزمينـي ز يبر آن، سـفره هـا  ساله داشته باشند، عالوه  20 يدارپردازند و درآمد پا

  .يافتخواهند  يااح يدتنفس و شا

 يشود قـرار اسـت بـرا    يم يافتكه از مردم در ياز عوارض برق يدر حال حاضر بخش: ادامه داد وي

ساكن در روستاها مجهـز بـه    يخانوارها يشتركه امروز ب يدر حال يابد،برق روستاها اختصاص  ينتام

خود اغلب در روستاها و مناطق محروم احـداث   يدپذيرتجد يها يانرژ يگرز طرف دبرق هستند، و ا

بـه   يقتدر حق يدپذيرتجد يها يتوسعه انرژ ينهرسد، فراهم كردن زم يرو به نظر م ينشوند، از ا يم

بـرق   ينبه تـام  ييانروستا يبرا يداراشتغال و درآمد پا يجادكند و عالوه بر ا يتوسعه روستاها كمك م

  .شود يمنجر م يزنپاك 

  

  اقتصاد مضر است يبرا يانرژ يارانه* 

كه در  يعوارض: نشست گفت يندر ادامه ا ياسالم يدر مجلس شورا يانهمردم م يندهفرمند نما فردين

امـر   يـن و ا يابد ياختصاص نم پذيرها يدبه توسعه تجد يمامردم درج شده است مستق يقبوض پرداخت

ـ  ياعتماد يو ب يفتدب يربه تاخ يدپذيرتجد يها هيروگاموجب شده است كه پرداخت ن  مايهسـر  يندر ب

  .شود يجادگذاران ا

 يحامـل هـا   يمـت اسـت؛ ق  يپنهان انرژ يارانه ياعطا ي،در حوزه انرژ ياديناز مسائل بن يكي: افزود وي

 ينكـه جـدا از ا  يم؛كنـ  يپرداخـت مـ   يپنهان انرژ يارانهما  يقتو در حق يستن يدر كشور ما واقع يانرژ

شود و طبقـات   نمي يعمردم توز ينب يزن يبصورت مساو يارانه يناقتصاد مضر است، ا يبرا يانرژ يارانه
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جامعـه از   يـر از طبقات كـم مصـرف و فق  ) يشترتا ده برابر ب( يشترپرمصرف و ثروتمند جامعه به مراتب ب

  .به نفع ثروتمندان خواهد بود پنهان تنها يدسوبس يا يارانه ياعطا ينبرند، بنابرا يپنهان بهره م يارانه ينا

موضـوع   يـن شده اسـت كـه ا   يزمصرف ن يشموجب افزا يپنهان انرژ يارانه ياعطا: اظهار كرد فرمند

دهد؛  در حـال   يبرق در تابستان نشان م يها يدر خاموش يزبرق و گاز و ن ين،خود را در مصرف بنز

  .است يشترب يزها ن يارانه يهدفمند به يافتهاز مقدار اختصاص  يپنهان انرژ يارانه يزانحاضر، م

تـا مـردم    يردامر صورت بپـذ  يندر خصوص ا يا يژهو يآگاه ساز يدبا: در ادامه خاطر نشان كرد وي

 يـك  يارزش واقع يچگاهموجب خواهد شد تا ه يبصورت فعل "پنهان يانرژ يارانه" يبدانند كه اعطا

م يمسـتق  يرآن به شكل غ ينهكه هز يحال ساعت برق ملموس نباشد، در يلوواتك يك يامترمكعب گاز 

 ينبراسـاس آخـر   يرانـي هزار ا يستو دو يليونم يكهشتاد و  يتجمع يباز ج يعنيالمال  يتو  از ب

  .شود يكشور، پرداخت م يآمار سرشمار

تنهـا   ي،به شكل فعلـ  يانرژ يارانهدر واقع، : كرد يحتصر ياسالم يدر مجلس شورا يانهمردم م نماينده

 يتر افراد ساده يانمصرف را دارند، به ب يزانم ينخواهد شد كه باالتر يبه كسان يرسان موجب منفعت

 تـري  يجد حرانبا ب يفدهند ثروتمندتر و قشر متوسط و ضع يم يلكه غالبا قشر مرفه جامعه را تشك

شود كه عوارض بـرق بـدون    يم يشنهادحاضر پ يطبه منظور بهبود شرا ينرورو به رو خواهد بود؛ از ا

 يشآمـا  يـا ثان يابـد، اختصـاص   يرپـذ  يـد تجد يهـا  يبه توسعه انـرژ  يمكم و كاست و بصورت مستق

آگـاه   ثالثـا انجـام شـود،    يرهاپذ يدتوسعه تجد يمناطق مهم و مطلوب برا يصبه منظور تشخ ينسرزم

  .پنهان انجام شود يانرژ يارانهمردم در خصوص منافع آنها در صورت اصالح  يساز

بـا   يسـت با ياساس مـ  يناست، بر هم يمل ياستس يك يرپذ يدتجد يها يعه انرژتوس: ادامه داد وي

  .گام برداشت يرامر خط يندرگسترش ا يمردم ياز همكار يريارگان ها و با بهره گ يمشاركت تمام

  

  باشد يرانتواند موتور اشتغال و توسعه در ا يم يدپذيرتجد هاي يانرژ* 

در ) يـران ا ياتـاق بازرگـان  ( يرپـذ  يدتجد يها ينجمن انرژا يجزنگنه، عضو كارگروه ترو ينام محمد
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بـا وجـود منـابع فـراوان بـاد و       يـران كشـور ا : گفـت  يدپذيرتجد يها يآب و انرژ ينشست تخصص

را دارد، در واقـع   يرپـذ  يدتجد يها يانرژ ينههزار شغل در زم 500يجادا يلپتانس يبه راحت يد،خورش

باشـد و نكتـه قابـل     يـران تواند موتور اشتغال و توسعه در ا يم يدپذيرتجد هاي يتوان گفت، انرژ مي

. باشـد  يبـه آب مـ   يـاز شـود بـدون ن   يم يجادا يرهاپذ يدتجد يقكه از طر يتوجه آن است كه اشتغال

  .باشد يافتهتواند در مناطق محروم و كمتر توسعه  ياشتغال م يجادا ينا ينهمچن

اشـتغال   يجـاد با اشاره به ا) يرانا ياتاق بازرگان( يرپذ يدتجد يها يانجمن انرژ يجكارگروه ترو عضو

هـزار نفـر در    400مثال در آلمان حدود  يبرا: كشور ها اظهار كرد يرها در سا يرپذ يدقابل توجه تجد

بـه عنـوان مهـم     يكه كل صنعت خودرو ساز يمشغول به كار هستند در حال يدپذيرتجد يانرژ ينهزم

  .كرده است يجادهزار نفر اشتغال ا 700شود،  يصنعت آلمان شناخته م ينتر

بـه   يـران در ا يدپذيرتجد يها يروگاهن يجادا يقهزار شغل از طر 20در حال حاضر حداقل : افزود وي

طبـق برنامـه    يرپـذ  يدتجد يتهزار مگاوات ظرف 5وجود آمده است؛ در صورت رفع موانع و احداث 

به مصـالح   يدارتوسعه پا يدگاهرو اگر از د يناز ا. يدهزار شغل خواهد رس 100اشتغال به  يزانششم، م

  .در آن بر عهده خواهند داشت ينقش مهم يرهاپذ يدتجد يم،كشور نگاه كن

ـ   ينقشه خشكسال: كرد يانبا اشاره به اثرات بحران آب در كشور ب زنگنه اسـتان اصـفهان    يو تـنش آب

در  ينـد آ يبر به شـمار مـ   آب يعكشور كه از جمله صنا يها يروگاهاز ن يارياز آن است كه بس يحاك

طبـق  . احـداث شـده انـد   ) مناطق قرمز و زرد موجود در نقشـه ( يممنوعه و ممنوعه بحران يدشت ها

ـ    يچبه ه ي،ممنوعه بحران يدشت ها يفتعر منـاطق   يـن ا يعنوان حق استفاده و برداشـت از منـابع آب

  .وجود ندارند

از نـوع   يخشكسـال  يرفهان تحـت تـاث  درصد استان اصـ  60تا  50توان گفت در حدود  يم: افزود وي

به وجود آمده در تابسـتان   ياست كه در خاموش يمشكل آب اصفهان به حد. است يممنوعه و بحران

  .مشكل آب وارد مدار نشد يلاصفهان به دل يها يروگاهاز ن يكيامسال، 
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  يدمگاوات رس 670نصب شده در كشور به  يرپذ يدتجد هاي يانرژ يتظرف* 

در ) سـاتبا (بـرق   يانـرژ  يو بهـره ور  يدپـذير تجد يهـا  يسازمان انـرژ  يژاد معاون فنن يدودآب امير

بـا همـت و    يدپـذير تجد يهـا  يتوسـعه انـرژ  : گفت يدپذيرتجد يها يآب و انرژ ينشست تخصص

كه مصوب شده  يبخش ياري ينو قوان ياسالم يمجلس شورا يتبا حما يزو ن يتالش بخش خصوص

  .برخوردار شده است يا يندهاز رشد فزا يدپذير،تجد يها يانرژبرق  ينيد تضمياست از جمله خر

مگاوات  670نصب شده در كشور،  يرپذ يدتجد هاي يانرژ يتدر حال حاضر مجموع ظرف: افزود وي

 يسـت ز يبه انـرژ  يو مابق يباد يآن به انرژ% 41 يدي،خورش يآن به انرژ% 42 ين،ب يناست كه در ا

  .صاص داردپاك اخت يها يانرژ يرتوده و سا

اسـت،   يـاد ز ياربسـ  يجهان يها يتنكته كه فاصله ما تا شاخص ها و ظرف ينبر ا يدنژاد با تاك دودآبي

بوده  يگاواتهزار گ يكاز  يشب 2017سال  يانتا پا يانصب شده دن يدپذيرتجد يتمجموع ظرف: گفت

 يديخورشـ  ياهـ  يانـرژ  يديبرق تول يتهزار مگاوات به ظرف 100به  يكنزد 2017است و در سال 

  . بوده است 2017موجود تا قبل از  يتچهارم ظرف يكمعادل  يزانم يناضافه شد كه ا

در  يدپـذير تجد يهـا  يانـرژ  يتشده است تا ظرف يطبق برنامه ششم توسعه، هدف گذار: افزود وي

  .برسد يگاواتهزار گ 5سال برنامه ششم توسعه به  يانتا پا يرانا

  

  بپردازد يدپذيربرق تجدبه صادرات  تواند يم يرانا* 

و رونـد   يتبر اهم يدبا تاك)  ساتبا(برق  يانرژ يو بهره ور يدپذيرتجد يها يسازمان انرژ يفن معاون

توسعه  يقابل توجه برا يتظرف يدارا يرانكشور ا: پاك در جهان گفت يها يرو به رشد توسعه انرژ

و  رشـيدي خو يهزار مگاوات انرژ 100 يتتواند ظرف يم يبراحت يرانا. است يدپذيرتجد يها يانرژ

  .بپردازد يدپذيربه صادرات برق تجد يزداشته باشد و ن يباد يانرژ يشترهزار مگاوات و ب 15

همزمان با اوج مصرف برق در تابسـتان   يو باد يديخورش يها يبرق انرژ يدتول يشترينب: افزود وي

  .دارد ياديز يارارزش بس زيامورد ن يها در زمان يانرژ يريتامر از نظر مد يناست كه ا
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رونـد توسـعه    ياسالم يمحترم مجلس شورا يندگاننما يتبا حما يدواريمام: كرد يحنژاد تصر دودآبي

  .دنبال گردد يشتريپاك با رشد ب يها يانرژ

  

  يبانك يالتبا اخذ تسه يافتهدر مناطق محروم و توسعه ن يدپذيرتجد يروگاهن 1116احداث * 

و  يرپـذ  يـد تجد يهـا  يمقررات سازمان انـرژ  يلو تسه يندفتر تدو يركلور، مدپ يتق يمانادامه، پ در

و توسـعه   يـد اسـتان اصـفهان در خصـوص تول    يباال يلپتانس ينه، در زم)ساتبا(برق  يانرژ يبهره ور

 يتم هـا يسنصب س ينهفعال در زم ياز استان ها يكياستان اصفهان : كرد يانب يرپذ يدتجد يها يانرژ

 يمـ  يلـووات ك 3073 يتدارد، كه به ظرف يخانگ يا يصنعت يروگاهن 174كه  يورتاست بص يديخورش

باشـد، از   ياستان مستقر مـ  يندر ا يلوواتك 695 يتجمع يتبه ظرف يروگاهن 38 يگر،از طرف د. رسد

اصـفهان   قمانند شر يتواند در مناطق يم يدپذيرتجد يها يتوان اظهار داشت توسعه انرژ يرو م ينا

  .مناسب باشد يآب مواجه است، راه حل يجدكه با كمبود 

بـا گـرفتن    يافتـه در منـاطق محـروم و توسـعه ن    يدپـذير تجد يروگاهن 1116در حال حاضر : افزود وي

 يتوسـعه انـرژ  . كننـد  يها پرداخت م يروگاهاحداث شده و اقساط خود را از درآمد ن يبانك يالتتسه

آورد و در  يبـه عمـل مـ    يريجلـوگ  يـز ور ندر كشـ  يياناز مهاجرت روستا ينهمچن يدپذير،تجد يها

  .خواهد شد يزكشور ن يتموجب حفظ امن يمرز طقمنا

 يـت صـادرات بـرق، اگـر حما    ينـه در زم يتحاكم يمبا توجه به تصم يزاكنون ن: پور اذعان داشت تقي

توان بر مشكالت به وجود آمده  يم يردپاك صورت گ يها يو توسعه انرژ يدو درست از تول ياصول

  .شود يلتبد يدپذيربرق تجد يرا دارد كه به قطب صادرات ينا ييمد و استان اصفهان توانافائق آ

  

  ندارد يحيصح يمبنا يآب كشور در كشاورز% 93آمار مصرف * 

وابسته به  ييو توسعه روستا ياقتصاد كشاورز يزي،برنامه ر يها موسسه پژوهش يرمد ي،رفعت محسن

بنـده اساسـا طرفـدار    : گفـت  يرپـذ  يـد تجد يها ينرژآب و ا يدر نشست تخصص يوزارت كشاورز
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توسـعه   يملـ  يتـه سال گذشته تا كنـون عضـو كم   10راستا از  ينپاك هستم و در ا يها يتوسعه انرژ

پـاك   يانـرژ  يـد تول يمناسـب را بـرا   يفرصت و بستر يماقل ييرتغ يزدر حال حاضر ن. باشم يم يدارپا

 يـزان م يـا كرده است و  يداكاهش پ ينزوالت جو يزانم يماقل ييرفراهم آورده است، چراكه با وجود تغ

 را يشده و فرصـت و بسـتر   يشترب يساعات آفتاب يزانكرده است، اما م يداپ ييربارش برف به باران تغ

 يـژه بـه و  يدپـذير تجد يهـا  يانـرژ  يشترهرچه ب يدتوان از آن به منظور تول يفراهم آورده است كه م

  .بهره برد يديخورش يانرژ

 ياما رسالت اصـل  يمدر كشور هست يرپذ يدپاك و تجد يانرژ يدتول يما همواره حام: ر داشتاظها وي

ـ    يو توسعه كشاورز ييخودكفا يي،غذا يتامن ينما تام  يدر كشور است و در خصوص مسـاله كـم آب

 ايـن باشد كه تا حد تـوان در   يم يننو يها يروش ها و تكنولوژ يگزينيراهكار ما استفاده و جا يز،ن

در  يو قطـره ا  يننو يها ياريباز به گلخانه و آب ياز فضا يو با انتقال كشاورز يمكن يتا تالش مراس

  .يممساله را پشت سر بگذار ينتا ا يمتالش هست

درصد از آب كشـور را مـورد اسـتفاده قـرار      93 يكشاورز يرو،بر طبق آمار وزارت ن ينكها يانبا ب وي

آمار مصرف . است يافتهاختصاص  يدرصد آب به كشاورز 70ار، بر طبق آم يادر دن: كرد ياندهد، ب يم

هـزار   380كـه   يـم هزار چاه دار 763ما در كشور . ندارد يحيصح يمبنا يآب كشور در كشاورز% 93

برداشـت آب را انـدازه    يـزان م يمتـوان  ينم ياست كه وقت ينمجاز است، حال سوال ما ا يرمورد آن غ

  .يمكن ييندرصد تع يف آب كشاورزمصر يبرا يمتوان يچگونه م يريمبگ

  

  شود يم ينتام يرهاپذ يدتوسعه تجد يقاز طر يادر سراسر دن يدرصد انرژ 25* 

توسـعه   يجتوانـد در پكـ   يپـاك مـ   يهـا  يتوسعه انـرژ : افزود يداقتصاد منابع و تول يپژوهش مديرگروه

و  ييروسـتا  يـت جمع ليـون يم 20 يـاز برق مورد ن ينرسد تام يموثر واقع شود چرا كه به نظر م ييروستا

بـا   اسبكارآمد و من يراهكار ير،پذ يدتجد يها يتوسعه انرژ يقاز طر يريعشا يسكونت گاه ها يحت

  .قابل توجه خواهد بود ياربس يزن يطيمح يستز يرسان يبفضا و بستر آن مناطق بوده و از نظر عدم آس
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 يديخورشـ  ينصب پنل هـا  يبرا يزكشاور ينهكتار زم يليونم يمو ن 18اما اختصاص : ادامه داد وي

چرا كه اگر وارد  يست،ن يمنطق يكشور بوده و راهكار يديتول يتاز ظرف يشب يباد يها ينتورب ياو 

خواهـد   هبـه همـرا   ييباال يها ينههز يها به كشاورز ينزم يندوباره ا يبازگردان يمشو يدوره تر سال

  .داشت

همان طـور كـه از نـام    : است گفت يل كلمه كشاورزكه معاد  Agricultureبا اشاره به واژه  رفعتي

و از ) فرهنگ يبه معن culture(است  يزندگ يوهفرهنگ و ش يك يواژه مشخص است كشاورز ينا

بلكـه نـوع خـاك،     يستتنها در گرو آب ن يممكن است، چرا كه كشاورز يررو حذف آن عمال غ ينا

گـذار و بـا    يرتـاث  يدر توسـعه كشـاورز   يـز دسـت ن  يناز ا يو موارد يميو تنوع اقل رافياييدرجه جغ

 ييـر تغ  يـا، در سراسر دن يو كاهش گرسنگ ييغذا يتامن يترو با توجه به اولو يناست و از ا يتاهم

امـا اگـر بـا    . يستمناسب ن يرپذ يدتجد يها يانرژ يبه بستر فعال ساز يكشاورز يها ينزم يكاربر

خـود را از دسـت    ييرا كه كـارا  ينيتوان زم يمها پرداخته شود  ينزم يقدق ييهم به شناسا اريهمك

  .يمامر اختصاص ده ينداده است و به شكل كامل بال استفاده شده است را به ا

كه  يدر حال يمامر معتقد ينو بر ا يمپاك هست يها يانرژ يدتول يما همواره حام: خاطر نشان كرد وي

 يـد با يـران ا يگاهچرا جا شود، يم ينتام يرهاپذ يدتوسعه تجد يقاز طر يادر سراسر دن يدرصد انرژ 25

و  يشترب ينگر يندهمند آيازن ينبرخوردار باشد، بنابرا يينياز بهره پا ينوع انرژ ينو گسترش ا يددر تول

  . يمراستا هست يندر ا يو اصول يحسنجش صح
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ـ   -ي آب از كم يشرق يها استان دهد؛ سهم يگزارش م »اقتصاد يايدن« ورخ روزنامه دنياي اقتصـاد م

15/10/1397  

  

  يصفدر زهرا

 يآب در شــرق كشــور بــه همــت اتــاق بازرگــان يريتمــد يملــ همــايش: مشــهد  – اقتصــاد دنيــاي

و  يفعـاالن اقتصـاد   ي،و جهـاد كشـاورز   يـرو ن وزارت نمسـووال  يبرگزار شد و برخ يرضو خراسان

ـ  يانبه ب ياسالم يمجلس شورا يكشاورز يسيونكم يسرئ شـرق   ينظرات خود درخصوص بحران آب

ـ  يتبهبـود وضـع   يجهبحران و در نت ينا يداز تشد لوگيريج يكشور و راهكارها برا  يهـا  اسـتان  يآب

  .رداختندو بلوچستان پ يستانو س يجنوب ي،شمال ي،رضو خراسان

  

  يآب از كم يشرق يها استان سهم

ـ  يريتمـد  يحناصـح  يهـا  به برنامـه  يشهما ينبه اتفاق سخنرانان ا يباكثر قر اما حفـر   يشافـزا  ي،آب

كشـت   يعدم اصالح الگـو  يژهو در آستانه بحران و به يها اضافه برداشت از دشت يرمجاز،غ يها چاه

 غالمحسـين .نام بردنـد  يشرق يها بحران در استان ينا بروز يلدال ينتر عنوان مهم به يراخ يها در سال

نقاط مختلف انتقاد كـرد و   يدر كشور برا گيري يمهم از نحوه تصم يرانا ياتاق بازرگان يسرئ ي،شافع

در كشـور دانسـت؛ او معتقـد اسـت      يگـذار  قاعـده  يسـتم از مشـكل در س  يمشكالت موجود را ناش

داشـت آن   قـع واحد در مركز نوشت و تو يا برنامه يتيقومو  يميكشور با تنوع اقل يك يبرا توان ينم

  .از مشكالت مناطق مختلف باز كند يو بلوچستان اجرا شود و گره يستانو س يالندر گ يكسانبرنامه 

خواهانـه دانسـت كـه     آنها را با نگاه عدالت ينپنج ساله توسعه زد و تدو يها هم به برنامه نقبي شافعي

چه قبل و چه بعد از انقـالب   يا را هم گفت كه توسعه منطقه يناو ا. اند هيدبه اهدافشان نرس يك يچه

بـوده،   يناگر چن ير؟خ يا دان آنها نقش داشته يندر تدو يمحل نفوذ يافراد ذ ياداشته كه آ يبستگ ينبه ا

حضـور نداشـتند، آن منطقـه در فقـر و      ينفـوذ محلـ   يآن منطقه توسعه را شروع كرده اما اگر افراد ذ
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طلـب در   پـر آب  يعصـنا  يجـاد از ا يـران اتاق ا يسرئ.مانده و هنوز در فقر غوطه ور است يباق فالكت

ـ   كـرد هم انتقاد  شود يم يآبرسان يشكه با تانكر به روستاها يمناطق نقطـه   تـرين  يو خراسـان را بحران

 يندر كشـور مصـوب شـده، در عـ     ياديز ينقوان ينكها يانبا ب يناو همچن.كشور در بحث آب دانست

امـا  .شرق كشـور اشـاره كـرد    يآب يتدر بهبود وضع يعنوان مانع آنها به ياز اجرا يانال به فرار مجرح

 ياقتصـاد  يهـا  مجلس فقـر و چـالش   يعيآب و منابع طب ي،كشاورز يسيونكم يسرئ يخا،ك ياحمدعل

متاسـفانه  : غلط دانست و گفـت  يا توسعه هاي ياستكشور را معلول س يمناطق شرق يموجود در برخ

در  يفعلـ  سـازان  يمتصـم  يبعضـ  يست؛ن يعلم هاي يكارشناس يكشور بر مبنا گيران يمتصم يماتمتص

 ييمربوطـه آشـنا   يتخصصـ  دانـش با علـم روز و   يستند،امت ن هاي ينبهتر يي،اجرا يها حوزه يبعض

  .اصالح شود يدو با شود يم ياريمسائل باعث بروز مشكالت بس ينندارند و ا

و بلوچستان كـه از بحـران در بخـش     يستانگسترده مردم ساكن استان س يها با اشاره به مهاجرت وي

به  توان يباشد، نم اي يارانهو  يديكه اقتصاد ما سوبس يتا زمان: اظهار كرد گيرد يآب و اقتصاد نشات م

منابع  يريتمد تشرك يرزمينيز يها آب يبخش طرح تعادل ياجرا يردب ي،عبداهللا فاضل.يشيدتوسعه اند

اعالم و اضافه  يشرق يها كشور را مربوط به استان يها آب در آبخوان يدرصد كسر 30هم  يرانآب ا

چهار اسـتان وارد   ينا يها متر مكعب بار اضافه بر آبخوان يلياردم 8/ 5سال گذشته حدود  70در : كرد

مكعب متر  يلياردم 5حدود  بايدمناطق  ينبرداشت آب در ا يزانم يرو،طبق برنامه وزارت ن. شده است

  .افتد يبرابر اضافه برداشت اتفاق م 1/ 7كه  يمباشد تا تعادل برقرار شود و در حال حاضر شاهد

درصـد بـه خـود    21مخـزن كـل كشـور را بـا      يسـهم كسـر   يشترينب يرضو خراسان: كرد يدتاك وي

ت با عجلـه و سـرع   يدبا يگرد يها است و نسبت به استان يا كننده نگران ياراختصاص داده كه رقم بس

عباس كشاورز، معاون .ها اعمال كرد استان ينمخزن در ا يكنترل افت و كسر يها را برا برنامه يشتريب

 يريتدر بخـش مـد   ياز كوتاه يبحران آب در كشور را ناش يزن يامور زراعت وزارت جهاد كشاورز

 بلكـه  يسـت؛ صـنعت ن  يـا  يمتوجه عملكرد بخش كشـاورز  ييبحران آب به تنها: دانست و گفت يآب

بـوده   توجه يب يمتعدد و مهم يها كه به مولفه گيرد يآب در كشور نشات م يريتمد يستممشكل از س
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تمركز صـرفا بـر    يدنبا يكنون يطدر شرا: ادامه داد يو.از آنها است يا نمونه يكياكولوژ هاي يتو ظرف

بر رفع و حل مسائل با تمركز  يدعنوان راه حل برون رفت از بحران باشد، بلكه با به» آب ينتام«مساله 

از بحر  رفت برون يبرا ها، يرساختو اصالح ز يعيطب يكپارچه يريتو مد» منطقه يداريناپا«مرتبط با 

  .ان آب در شرق كشور اقدام كرد
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برخـي  / انتقال آب درياي خزر به سمنان بالمـانع اسـت  : وگوي تفصيلي با ايلنا كالنتري در گفت

 - شـود  بـا شـعار دادن مشـكالت حـل نمـي     / ها احياي درياچه اروميه را قبـول ندارنـد    دستگاه

  15/10/1397خبرگزاري ايلنا مورخ 

 

زيست انتقال آب از دريا به داخل سـرزمين بـراي برطـرف     به گفته رييس سازمان حفاظت محيط

بهداشت مردم در صورت نياز و با رعايـت  كنندگان صنعتي و آب شرب و  كردن نياز آبي مصرف

 .محيطي بالمانع است ضوابط زيست

به گزارش خبرنگار ايلنا، يك سـال و انـدي از حضـور عيسـي كالنتـري در سـازمان حفاظـت        

جمهور اين روزها در كانون انتقادات بسياري از سوي فعاالن  معاون رييس. گذرد زيست مي محيط

اي و انتقـال آب از   محيطي يعني انتقال آب بين حوضه زيستزيست درباره دو موضوع مهم  محيط

سواحل به داخل سرزمين به ويژه انتقال آب درياي خزر به سمنان و همچنين عدم اتمـام پـروژه   

وي . احياي درياچه اروميه در موعد مقرر و اظهارات ضد و نقيضي در اين خصـوص قـرار دارد  

آب از درياي خزر براي تامين مصرف شـرب و صـنعت    كه با انتقال وگو با ايلنا در حالي در گفت

دولت و حكومت موظفند نياز آب شرب و صنعت را از هر طريـق كـه   : گويد مخالفتي ندارد، مي

  امكان دارد براي مردم سرزمين تامين كنند، بنابراين انتقـال آب از سـواحل هـم يكـي از همـين     

ياي درياچه اروميـه در موعـد مقـرر را    وي همچنين عدم اتمام طرح اح. هاي تامين آب است راه

مـتن  . اي و استاني و همچنين عدم تخصيص كل اعتبارات عنوان كـرد  همراه نبودن مديران منطقه

 :خوانيد وگو را در زير مي گفت

رفـت از آن را موضـوع    آبي كه در كشور وجود دارد، برخي تنها راه بـرون  با توجه به مشكل كم

اي و چه از درياي  كه كارشناسان معتقدند چه انتقال آب بين حوضه  دانند، در حالي انتقال آب مي

كنـد و حتـي اگـر     زيسـت وارد مـي   خزر به داخل سرزمين صدمات جبران ناپذيري را به محـيط 
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آبي باشد، آيندگان متضرر خواهند شد، عالوه بـر ايـن بـه     حلي براي برطرف كردن مشكل كم راه

ه از درياي خزر بيشتر يك وعده سياسي است تا يك اقـدام  آيد، موضوع انتقال آب به ويژ نظر مي

 باره چيست؟ زيستي، نظر شما در اين محيط

اي  در خصوص انتقال آب معتقدم هيچ موردي به تنهايي نبايد بررسي شود، بلكه اينهـا مجموعـه  

انتقال آب بدون توجه به مسائل كارشناسي هم خوب و هم بـد  . است كه بايد با هم بررسي شود

توانيم صرفا با يك تفكر استاتيك بسته  ما نمي. ت و عدم انتقال آن نيز هم خوب و هم بد استاس

البتـه هنـوز از   . با مسائل برخورد كنيم و همانطور كه گفتم همه اين مسائل بايد با هم ديده شـود 

سوي وزرات نيرو كه مسئوليت بررسي پروژه انتقال آب از درياي خزر را دارد، اطالعاتي جهـت  

  .محيطي براي ما ارسال نشده است ارزيابي زيست

 

 درصد است 100هاي تجديدپذير در ايران بيش از   آب  مصرف

اي و انتقال آب از درياي خزر هيچ راهي براي مقابلـه   به نظر شما به غير از انتقال آب بين حوضه

قي كه بـا مشـكل   جويي و بازچرخاني آب در مناط توان با صرفه آبي نيست و آيا نمي با مشكل كم

 كمبود آب روبرو هستند، اين مشكل را برطرف كرد؟

. ترين كشور نيز اسـت   آبي است و از همه مهمتر پرمصرف شكي در اين نيست كه ايران كشور كم

هاي تجديدپذير را اسـتفاده كنـيم، امـا      درصد آب 40المللي نبايد بيش از  طبق استانداردهاي بين

درصـد هـم از    70كشوري حتـي در حـد     كه هيچ ست، در حاليدرصد ا 100ما بيش از   مصرف

كند و هيچ كشوري مانند ما نيست، لذا فشار بر منابع آبي كشور بـه شـدت    منابع آبي استفاده نمي

شود و اگر بخواهيم همه نيازهايمان را از منابع آبي داخلي تامين كنـيم قطعـا كشـور بـا      وارد مي

كننده اصـلي   مصرف. ين رو اين مصرف را بايد كم كنيممشكالت جدي مواجه خواهد شد، از هم

درصد آب كشور را به بهانه تـامين   85آب در كشور بخش كشاورزي است و اين بخش بيش از 
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اين در حالي است كه بيش از يك سوم نياز غذايي كشـور را   كند، مواد غذايي كشور مصرف مي

  .كنيم به صورت واردات از خارج از كشور تامين مي

 

درصـد آب   85كننده اصلي آب در كشور بخش كشاورزي است و ايـن بخـش بـيش از     رفمص

كند، اين در حالي است كـه بـيش از يـك     كشور را به بهانه تامين مواد غذايي كشور مصرف مي

  .كنيم سوم نياز غذايي كشور را به صورت واردات از خارج از كشور تامين مي

 

  با انتقال آب براي كشاورزي مخالفم

  

. اسـت  شـده   ستفاده بيش از حد بخش كشاورزي از آب باعث نابودي منابع آب و شوري خـاك ا

در . همچنين امالح زيرزميني را به سطح زمين منتقل و حاصلخيزي زمـين را كـاهش داده اسـت   

اي و چه از سواحل براي بخـش كشـاورزي موافـق     هيچ جاي كشور با انتقال آب چه بين حوضه

رد مترمكعب از مصرف آب كشور در بخش كشاورزي را كم كنيم تا بتوانيم ميليا 40نيستم و بايد 

 .زيست و حيات جانوري و گياهي را احيا كنيم باالنس آبي ايجاد كرده و محيط

اي و چه از سواحل براي بخش كشاورزي موافق  در هيچ جاي كشور با انتقال آب چه بين حوضه

ب كشور در بخش كشاورزي را كم كنيم تا بتوانيم ميليارد مترمكعب از مصرف آ 40نيستم و بايد 

  .زيست و حيات جانوري و گياهي را احيا كنيم باالنس آبي ايجاد كرده و محيط

 40معتقدم مجرد و تنها نگاه كردن به مسئله انتقال آب اشتباه و غلط است، اگرچه نبايـد بـيش از   

هـاي گـيالن و    ل كشـور يعنـي اسـتان   مان را استفاده كنيم، اما در حوضه شما درصد از منابع آبي

يعنـي مـا در آنجـا هنـوز     . شـود  پذير استفاده مـي  هاي تجديد درصد از آب 30مازندران كمتر از 

درصـد از   132هاي خراسان رضـوي    پذير استفاده كنيم، اما در استان هاي تجديد توانيم از آب مي

درصـد و اسـتان    105فارس  درصد، استان 110همچنين استان كرمان . شود منابع آب مصرف مي
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هاي  ها از منابع آب آب  كنند، اين استفاده مي  درصد از منابع آب 130سيستان و بلوچستان بيش از 

قطعـا از  . شـود  ها انجام مـي  زيرزميني است كه با توجه به استفاده از تكنولوژي جديد در حفاري

اساس استانداردهاي مجـامع  محيطي مصرف آب در كشور غلط است، چراكه نياز ما بر نظر زيست

درصد از منـابع آب را   40المللي در خصوص مصرف آب تعيين شده است و ما بايد حداكثر  بين

درصـد منـابع آبـي را     100آن هم با ريسك مديريت، استفاده كنيم، در حالي هم اكنون بـيش از  

  .كنيم استفاده مي

 

 هر جا كه توانستيم سد زديم و چاه حفر كرديم

هـايي   ايم و آب مورد نيازشان را از استان هاي گيالن و مازندران را به مزارع تبديل كرده بندان آب

كـه ايـن آب بايـد بـراي      كنيم كه كمتر از متوسط بارندگي كشور بارش دارند، درحالي تامين مي

هـايي كـه از    ريـزي مـاهي   اوزن و تخـم  زيست رودخانه قزل مصرف شهروندان باالدست و محيط

 .شود، مصرف شود ان وارد ميدرياي مازندر

كنيم بلكه در مناطق مختلف از ايـن   درصد از منابع آبي را استفاده مي 100يعني ما نه تنها بيش از 

 شود و مديريت صحيحي در اين بخش وجود ندارد؟ ميزان آب هم استفاده بهينه نمي

تان مازندران نيز بيش ميليمتر است، در اس 855ميزان بارندگي استان گيالن در حال حاضر بيش از 

كنـيم كـه در    هايي تامين مـي  ميليمتر بارندگي داريم، اما نياز آبي استان گيالن را از استان 600از 

ميليمتر بارندگي دارند، يعني ما به مردم كردستان، آذربايجان شرقي، زنجان و قـزوين   200حدود 

رودخانـه قـزل اوزن و سـفيد رود    هـاي   ها از سرشاخه دهيم اين استان كنيم و اجازه نمي ظلم مي

كـاري در شـمال منتقـل     هزار هكتار بـرنج  170برداشت كنند و در مقابل اين آب را براي كشت 

هاي گـيالن و   بندان ما آب. ميليمتر است 850ها  كنيم، در حالي كه ميزان بارندگي در اين استان مي

كنيم كه كمتر  هايي تامين مي از استان ايم و آب مورد نيازشان را مازندران را به مزارع تبديل كرده
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كه اين آب بايد براي مصرف شهروندان باالدست  از متوسط بارندگي كشور بارش دارند، درحالي

شـود،   هايي كه از درياي مازنـدران وارد مـي   ريزي ماهي اوزن و تخم زيست رودخانه قزل و محيط

المللي و هيدرولوژي و علـم   ط بينما رعايت هيچ چيز را در گذشته نكرديم و ضواب. مصرف شود

شناسي را زير پا گذاشتيم و هر جا كه توانستيم سد زديم و چاه حفـر كـرديم و آب را بـراي     آب

  .مصرف كشاورزي برداشتيم

 

 انتقال آب درياي خزر از نظر من بالمانع است

ي و آب كننـدگان صـنعت   انتقال آب از دريا به داخل سرزمين براي برطرف كردن نياز آبي مصرف

محيطـي از نظـر مـن بالمـانع      شرب و بهداشت مردم در صورت نياز و با رعايت ضوابط زيسـت 

 .است

آيد با انتقال آب از دريـاي خـزر بـه داخـل      با توجه به اين مباحثي كه مطرح كرديد، به نظر مي

 سرزمين موافق هستيد؟

انتقـال  . ه در بخـش كشـاورزي  معتقدم ما هم بايد از آب سواحل استفاده كنيم، اما نه براي استفاد

كنندگان صنعتي و آب شـرب و   آب از دريا به داخل سرزمين براي برطرف كردن نياز آبي مصرف

. محيطـي از نظـر مـن بالمـانع اسـت      بهداشت مردم در صورت نياز و با رعايت ضوابط زيسـت 

فضـاي   زيست و مخالفان انتقال آب بدون بررسـي و بسـيار راحـت در    متاسفانه طرفداران محيط

 .كنند هاي اجتماعي جوسازي مي مجازي و رسانه

 آب به تهران مهاجرت كنند خواهند جمعيت مناطق بي مخالفان انتقال آب مي

آب، آبي داده نشود و اين جمعيت به تهران مهـاجرت   خواهند به مناطق بي مخالفان انتقال آب مي

 .كنند

 ... به چه دليل
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هور به عنوان متولي دولت موظـف اسـت، نيـاز آب    جم حكومت جمهوري اسالمي و آقاي رييس

هاي ديگري هم وجود دارد، اما  شرب و صنعت كشور را به هر وسيله ممكن تامين كنند، البته راه

در صورتي كه در منطقه آب داشته باشيم، اگر آبي وجود داشته باشد، اولويت با همان است، امـا  

ها مانند يزد و سمنان آبـي ندارنـد، حتـي بـراي       در حال حاضر آبي وجود ندارد برخي از استان

 500خواهند به  مخالفان انتقال آب مي. شان هم خشك شده است هاي كشاورزي كشاورزي و آب

. هزار نفر از جمعيت اين مناطق آبي داده نشود و اين جمعيت به تهران مهـاجرت كننـد   600الي 

كيلومتر آب از درياي عمان به خراسـان   هزار 2هايي براي انتقال بيش از  در حال حاضر نيز طرح

 70انتقال و شيرين كردن آب از ايـن طريـق مترمكعبـي    . رضوي و مشهد در دست بررسي است

 .كس هم مخالفتي با اين موضوع ندارد شود و هيچ هزار تومان تمام مي

 

 انتقال آب به اصفهان و يزد بايد براي مصرف شرب و صنعت باشد

 يعني شما معتقديد انتقال آب از نظر اقتصادي به صرفه است؟

جمهـور در ايـن بـاره صـحبت      پروژه انتقال آب از درياي خزر به استان سمنان كه آقاي ريـيس 

همانطور كه گفتم دولـت موظـف   . قبل مطرح شده استهاي   اي است كه از دولت كردند، پروژه

يـك مترمكعـب آب در   . است آب شرب سالم را به مردم برساند و آب صنعت را نيز تامين كنـد 

سنت در سال توليدات دارد، در حالي كه يـك مترمعكـب آب در صـنعت     50كشاورزي متوسط 

براي صنعت وجود نداشته باشد  در شرايطي كه آبي. دالر توليدات دارد 30مانده ما بيش از  عقب

معتقدم براي كشـاورزي نبايـد آبـي را    . كنيم دالر ضرر مي 30به ازاي يك مترمكعب نبود آب ما 

كنـيم بايـد بـراي مصـرف      منتقل كنيم، اگر به اصفهان، يزد، سمنان، كرمان و مشهد آب منتقل مي

  .شرب و صنعت باشد
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 زان آب دريا نداردانتقال آب از درياي خزر تاثيري بر كم شدن مي

شود، بايد بگويم كه  به افرادي كه مدعي هستند كه آب درياي مازندران به دليل انتقال آب كم مي

 .هزار ميليارد مترمكعب در حد صفر است 80ميليون مترمكعب در مقابل  100

برخي از كارشناسان معتقدند، انتقال آب از درياي خزر معضـالت و مشـكالت زيسـت محيطـي     

به همراه دارد، از سوي ديگر شيرين كردن آب در ساحل نيز باعث شوري بـيش از حـد    بسياري

  شود، نظر شما در اين بـاره  آب دريا شده و همچنين باعث خشك شدن تدريجي درياي خزر مي

 چيست؟

زيست وظيفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشـته   انتقال آب برعهده وزارت نيرو است و محيط

هزار ميليـارد مترمكعـب    80درياي مازندران . زيست وارد شود به محيط  قل خسارتباشد تا حدا

ميليـون مترمكعـب اسـت     100آب دارد؛ آبي كه براي انتقال در نظر گرفته شده است در حـدود  

شود، اشتباه است، چراكـه مقـدار    گويند آب شور مي اينكه مي. يعني يك هشتصد هزارم آب دريا

تـوانيم آب   درصد است، يعني در حدود صفر است، اما از اين آب مـي هزار  10در  2شوري آن 

به افـرادي كـه مـدعي هسـتند كـه آب دريـاي       . شرب و صنعت را در استان سمنان تامين كنيم

هـزار   80ميليون مترمكعب در مقابل  100شود، بايد بگويم كه  مازندران به دليل انتقال آب كم مي

 .ميليارد مترمكعب در حد صفر است

جمهور معترض شدم چراكه ما براي انتقال آب  ر ابتدا كه موضوع انتقال آب مطرح شد به رييسد

كشور  4جمهور گفتند كه  كشور ديگر را نيز داشته باشيم اما رييس 4از درياي خزر بايد رضايت 

ا هاي انتقال نفت و گاز از داخل دري كردند و لوله كشي  ديگر وقتي دريا را برخالف مصوبات لوله

 .عبور دارند از ما سوال كردند

جمهور معترض شدم، چراكه ما بـراي   البته من در ابتدا كه موضوع انتقال آب مطرح شد به رييس

جمهور گفتنـد   كشور ديگر را نيز داشته باشيم، اما رييس 4انتقال آب از درياي خزر بايد رضايت 
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هاي انتقال نفت و گـاز   دند و لولهكر كشي  كشور ديگر وقتي دريا را برخالف مصوبات لوله 4كه 

از داخل دريا عبور دارند از ما سوال كردند؟ من هم پاسخي در اين زمينه نداشتم در حال حاضر 

 .اند نيز كشورهاي حاشيه درياي خزر به جز ايران درياي مازندران را با نفت آلوده كرده

طبوعـاتي را بايـد كنـار    هـاي م  موضوع انتقال آب يك موضوع كامال كارشناسي است و جنجال

گذاشت و براي همه مردم ايران آب سالم و بهداشتي فراهم كرد، ما در جنوب نيز همـين كـار را   

فـارس و دريـاي عمـان تـا جـايي كـه        كنيم و مجوز داديم از درياهاي جنوب يعنـي خلـيج   مي

صـادي  خواهند آب را شيرين كرده و در همان منطقه مصرف كنند و در صورتي كه صـرفه اقت  مي

داشته باشد به مناطق ديگر نيز منتقل كنند، چگونه است كه كشورهاي عربي و همسايه ما در سال 

هـاي آن   كنند و نمك ميلياردها مترمكعب آب از درياي عمان و خليج فارس برداشت و شيرين مي

نه شـود، فقـط سـاليا    هاي ما ساكت هستند و نوبت ما كه مي  ريزند و رسانه را در خليج فارس مي

. كننـد  كنيم تا نيازمان را تامين كنيم همـه سـر و صـدا مـي     يك ميليارد مترمكعب آب شيرين مي

 .هاي ما نبايد ضدوطن باشند  رسانه

آبـي و   هاي اصلي ما بـراي مقابلـه بـا كـم     حل  بنابراين معتقديد انتقال آب از سواحل يكي از راه

 مشكالت آب است؟

شود و همه دنيا  ها ميليارد مترمكعب آب شيرين مي اها دهدر سال در همه جاي دنيا در حاشيه دري

محيطي به آن معترض هستند، ما منـافع ملـي    تشكل زيست 4توانند استفاده كنند، اال ما چراكه  مي

حدود يك ماه و نيم پيش زابل بـودم  . ميرند مردم زابل دارند از تشنگي مي. را بايد در نظر بگيريم

 .زدند له مي ها براي يك بطري آب له است و بچهوضعيت آب در آنجا بسيار بد 

هر مترمكعب آبـي كـه از   . اما همانطور كه گفتم انتقال آب براي كشاورزي توجيه اقتصادي ندارد

كه براي يك  هزار تومان هزينه دارد، در حالي 30شود،  درياي عمان شيرين و به زاهدان منتقل مي

زم است و هزينه انتقال آب بـراي يـك هكتـار    هزار مترمكعب آب ال 5هكتار كشاورزي حداقل 
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 5شود به فرض هم كه بخواهند در ايـن زمـين    ميليون تومان مي 150زمين كشاورزي در مجموع 

ميليون تومان هم بابت آن دريافت كنند، بنابراين انتقال آب اصال توجيـه   5تن گندم توليد كنند و 

ورز آب منتقـل كننـد، بـاز هـم صـرفه      اقتصادي ندارد، حتي از درياي خزر براي مصـرف كشـا  

 .اقتصادي ندارد

 

شود، نظـر   محيطي مي كارشناسان معتقدند؛ انتقال آب از درياي خزر باعث ايجاد مشكالت زيست

 ؟شما در اين باره چيست

هـا حفـظ    شود، بلكه چهار عامل دارد كـه يكـي از آن   زيست نمي توسعه پايدار فقط شامل محيط

هاي بعدي نيز از ديگر موارد توسعه  اقتصاد، نظم اجتماعي و حفظ حقوق نسل. زيست است محيط

هاي گيالن و مازندران تا  توانيم در حوضه آب درياي خزر در استان گويم مي من مي. پايدار است

درصـد اسـتفاده    30در حـال حاضـر كمتـر از    . هاي تجديدپذير استفاده كنـيم  درصد از آب 40

ميليارد مترمكعـب   2درصد چيزي در حدود  40درصد تا  27الي  26كنيم بنابراين فاصله بين  مي

توانيم آب شيرين را وارد دريا نكنـيم و آن را منتقـل كنـيم ايـن كـار از نظـر        آب است و ما مي

كنـد آب شـيريني را كـه از     حال چه فرقي مـي . محيطي نيست اير حقوق زيستمحيطي مغ زيست

اي اتفـاق   شود از دريا برداشت كنند و به سمنان منتقل كنند، فاجعـه  طريق رودخانه وارد دريا مي

اي بخواهيم كاري را انجام دهـيم يـك لطمـه كوچـك بـه       از سوي ديگر ما در هر نقطه. افتد نمي

به طور مثال يك جاده روستايي هم كه احداث شـود بـاز بـه محـيط     شود  زيست وارد مي محيط

 .شود زيست لطمه وارد مي

دهيم آب برگشتي كه بيش از سه برابر آب دريا شور است بـه سـاحل وارد شـود، از     اجازه نمي 

 .رو به وزارت نيرو پيشنهاد داديم كه اين آب را در آن طرف البرز شيرين كنند همين

دهيم آب برگشتي كه بـيش   محيطي مهم است اين است كه اجازه نمي ر زيستبراي ما آنچه از نظ
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رو به وزارت نيرو پيشنهاد داديم كه  از همين. از سه برابر آب دريا شور است به ساحل وارد شود

 1.4از سوي ديگر با توجه به اينكه دريـاي مازنـدران   . اين آب را در آن طرف البرز شيرين كنند

درصد نمـك دارد بـه    4تواند آب برگشتي را كه  بنابراين وزارت نيرو مي دهم درصد نمك دارد،

متر در دريا برده و تخليه كنند تا در دريا رقيق شود، يا اينكـه اسـتخرهايي در    250عمق بيش از 

ايـن اقـدامات   . كنار ساحل ايجاد كرده و آب برگشتي را با آب دريا در اين استخرها رقيق كنـد 

 .كند ايجاد نمي هيچ مشكل زيست محيطي

هـا حقابـه    صنايع نبايد از پسـابهاي شـهري در درون سـرزمين اسـتفاده كننـد چراكـه ايـن آب       

اگر قرار است آبي از درياي خزر منتقل شود بايد از مسير خط لوله گاز بيايد . زيست هستند محيط

ب ديگـر  متر در گذشته بريده شده است تا جنگلي براي انتقـال آ  60هاي آن به عرض  كه جنگل

 .بريده نشود

كنند، اگر توجيـه   صنايع فوالد كشور و معادن كشور آب را از بندرعباس شيرين كرده و منتقل مي

ما هـم  . اي براي آن بپردازد كنند و دولت نبايد يارانه اقتصادي براي آنها داشته باشد اين كار را مي

هـا غيـر از    اد پتروشـيمي بـر در درون سـرزمين بوجـود آيـد و بـا ايجـ       آب  مخالفيم كه صـنايع 

هايي كه معيانات گازي هستند و همچنين با احداث صنايع فوالدي در داخـل سـرزمين    پتروشيمي

هاي شهري استفاده كننـد   دهيم، چراكه ديگر آبي نيست حتي نبايد از پسĤب مخالفيم و مجوز نمي

ي شـعار دادن بايـد   ما بجا. به اين دليل كه آن حقابه طبيعت است كه از طبعيت گرفته شده است

بررسي كنيم در راستاي توسعه پايدار چگونه از آب استفاده كنيم ما اعالم كرديم اگر قرار اسـت  

متر  60هاي آن به عرض  آبي از درياي خزر منتقل شود بايد از مسير خط لوله گاز بيايد كه جنگل

 .در گذشته بريده شده است تا جنگلي براي انتقال آب ديگر بريده نشود

زيسـت   عتقدم كشور بايدمديريت شده و بايد شغل در آن ايجاد شود، در مقابل نيز بايـد محـيط  م

كشور نيز حفظ شود و منافع ملي را در اولويت شماره يك خود قرار دهد و نيازهـاي جامعـه را   
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 .شود برطرف كند با شعار دادن مشكل حل نمي

 

 شود ميليون مترمكعب آب رودخانه زاب وارد درياچه اروميه مي 600ساليانه  99از فروردين سال 

شما مديريت احياي درياچه اروميه را برعهده داريد در حال حاضر آمارهـاي ضـد و نقيضـي در    

شود در حـال حاضـر درياچـه     به طور مثال گفته مي شود خصوص احياي اين درياچه مطرح مي

ميليون متر مكعب حجم  140كيلومتر مربع وسعت داشته و يك ميليارد و  783اروميه يك هزار و 

بينيم كه كشاورزي نيز در منطقه وسعت پيـدا كـرده و مـدير     آبي آن است، اما از سوي مقابل مي

روميه اعالم كـرده اسـت، سـتاد موضـوع توسـعه      ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه ا دفتر برنامه

ايـن اخبـار   . كشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه را به شوراي عالي امنيت ملي برده اسـت 

 ضد و نقيض به چه دليل است؟

وري كشاورزي از طريق ديگري آبِ جديدي وارد درياچه نشده اسـت،   هنوز غير از افزايش بهره

اميدواريم كـه از آخـر سـال    .گرفته در منطقه طوالني شده استچراكه اقدامات مهندسي صورت 

شود برگشت داده شـده   فارس وارد مي آب رودخانه زاب كه به حوضه خليج 98آينده يعني سال 

كيلومتر تونل كه بايد براي انتقـال آب رودخانـه زاب احـداث     35از حدود . و وارد اروميه شود

ديگر باقي مانده است و اميدواريم تا پايان سال آينده  كيلومتر 9كيلومتر حفر و  26شد حدود  مي

سدها ساخته شـده و بسـتر     اي نيست البته خوشبختانه ها كار ساده كوه حفر تونل در دل. تمام شود

يـا   98برگشت آب آماده است و اميدواريم با كمك خدا و تـامين منـابع مـالي از اسـفند سـال      

رمكعب آب رودخانـه زاب كـه آب اضـافي اسـت وارد     ميليون مت 600ساليانه  99فروردين سال 

هـاي   خانه ميليون مترمكعب آب از تصفيه 300از سوي ديگر قرار بود ساليانه . درياچه اروميه شود

ها نيز تقريبا در حال اتمام اسـت و در روزهـاي    تبريز و اروميه وارد درياچه شود اين تصفيه خانه

 70ميليون مترمكعـب آب وارد درياچـه شـود     180آنجا  اخير براي تصفيه خانه تبريز كه بايد از
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همچنين يك فاز تصفيه خانه اروميه نيـز  . ميليون تومان اختصاص داديم تا به سرعت تكميل شود

ميليون مترمكعـب يعنـي آب    900اين . رسد تمام شده و فاز ديگر تا پايان سال ديگر به اتمام مي

اطراف درياچه، آب اضافي است كه هر سـال وارد  هاي شهرهاي  خانه رودخانه زاب و آب تصفيه

درياچه خواهد شد اميد اصلي ما نيز به اين آب اضافي است تا آب درياچه بـه مـرور سـطحش    

كيلومترمربـع كـه وسـعت     4000ميليون مترمكعب تقسـيم بـر    900افزايش پيدا كند، چراكه اين 

  .دهد ا افزايش ميمتر ارتفاع درياچه ر سانتي 22درياچه است در حدود ساليانه 

 

گـذرد دسـتاورد ايـن سـتاد      با توجه به اينكه حدود شش سال از تشكيل ستاد احياي درياچه مي

 تاكنون چه بوده است؟

هـا كـاهش داشـته باشـد،      درصد برداشت آب براي بخش كشـاورزي از رودخانـه   40قرار شد 

هـاي    درياچـه بـا چـاه    هاي زيرزمينـي نـدارد و بسـتر    خوشبختانه درياچه اروميه ارتباطي با آب

درصـد از آب   28تـاكنون نيـز   . ها هستند، مـرتبط نيسـت   غيرمجازي كه خارج از بستر رودخانه

شود، حفظ شـده اسـت و اينكـه امـروز خوشـبختانه       ها كه براي كشاورزي مصرف مي رودخانه

 هايي است كه در بخش كشاورزي صورت جويي  درياچه حفظ شده است و باال آمده با اين صرفه

 .گرفته است

 هزار هكتار زمين زراعي در اطراف درياچه اروميه برخالف مصوبه هيات وزيران 20افزايش 

دهد كه در استان آذربايجـان غربـي در ايـن     هاي زميني نشان مي اي و بررسي هاي ماهواره عكس

هزار هكتار افزايش كشت داشتند و اين خالف مصـوبه هيـات وزيـران     20هاي اخير حدود  سال

 .هاي كشاورزي پاسخگو باشد ت و بايد وزارت نيرو براي تخصيص آب به اين زميناس

هاي كشاورزي در اطراف درياچه اروميه وسعت پيدا كرده و آقاي تجريشي اعالم كردند  اما زمين

كه ستاد احياي درياچه اروميه موضوع توسعه كشاورزي در حوضه آبريز درياچه را بـه شـوراي   
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 .است عالي امنيت ملي برده

اين بود كه هيچ توسعه جديـدي در حوضـه آبريـز درياچـه      1393مصوبه هيات وزيران در سال 

هـاي زمينـي مـا نشـان      اي و بررسـي  هاي ماهواره اروميه براي كشاورزي نداشته باشيم، اما عكس

هزار هكتار افزايش كشـت   20هاي اخير حدود  دهد كه در استان آذربايجان غربي در اين سال مي

د و اين خالف مصوبه هيات وزيران است و بايد وزارت نيرو براي تخصـيص آب بـه ايـن    داشتن

هاي كشاورزي پاسخگو باشد و همچنين وزارت كشاورزي نيز بايد پاسخگو باشد كـه چـرا    زمين

  .اند هاي آبي را تبديل به ديم كرده زمين

 

 معضل اصلي ما در احياي درياچه، مديران دولتي بودند

هاي ملي و محلي با ستاد مناسب است و اگر ايـن   حياي درياچه اروميه همكاريآيا در خصوص ا

سال هنوز موفقيت جدي در زمينـه احيـاي    6ها وجود دارد پس چگونه است كه پس از  همكاري

 ايم؟ درياچه اروميه به دست نياورده

رخانجات قند هزار تا يك ميليون تن چغندر از حوضه درياچه اروميه به كا 800ساليانه در حدود 

شد و ما براي حفظ درياچه جلوي اين اقدام را گرفتيم البته قاچاق  و شكر در خراسان فرستاده مي

متاسفانه مديران دولتي ما در حوضه درياچه اروميه در هر دو استان مسائل را جـدي  . برند نيز مي

اند  خصوص دادهجمهور تذكرات جدي در اين  نگرفته بودند اما خوشبختانه در حال حاضر رييس

استانداران سابق و مـديران كـل آب،   . جمهور ناچارند جدي بگيرند و آنها به دليل برخورد رييس

ها در مجلـس شـوراي اسـالمي مسـئله احيـاي       اين استان  زيست و نمايندگان كشاورزي و محيط

اول در حقيقت معضل اصلي ما در سه الي چهـار سـال   . كردند درياچه اروميه را جدي تلقي نمي

احياي درياچه اروميه مديران دولتي بودند، چراكه قاطبه مردم همراهي الزم را با مـا داشـتند امـا    

دادند كه اين موضوع با توجـه بـه برخوردهـاي     ها منافع بخشي را بر منافع ملي ترجيح مي دولتي
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 هـاي  البته هنوز هم برخـي از دسـتگاه  . جمهور داشت، اصالح شده است شديدي كه آقاي رييس

 .ستادي دولت قبول ندارند كه درياچه اروميه بايد احيا شود

كرديم تا از تبديل شـدن درياچـه بـه     در سه سال اول احيا بايد وضع موجود درياچه را حفظ مي

مـا  . وقـت قابليـت احيـا نداشـت     شد هـيچ  باتالق جلوگيري كند اگر درياچه تبديل به باتالق مي

گفتنـد ايـن    شناسـان كـه مـي    ات كارشناسـي زمـين  درياچه را حفظ كرديم برخالف برخي نظـر 

  .پذير شد پذير نيست، اما خوشبختانه امكان امكان

 

 احياي درياچه اروميه دو سال عقب افتاد

 .رسد درياچه به تراز اكولوژيكي مي 1407يا  1406درياچه اروميه با دو سال تاخير يعني در سال 

راي احياي درياچه اروميه درنظر گرفتـه بـود عقـب    اي كه ستاد احيا ب آيا از برنامه زمانبندي شده

 هستيم؟ و دقيقا چقدر زمان الزم است كه درياچه به تراز اكولوژيك خود برسد؟

درياچـه    1405يا  1404قرار بود تا سال . افزايش تجمعي آب را خواهيم داشت از سال آينده ما

به تراز اكولوژيك بازگردد، اما به علت مشكالت مالي كه دولت با آن برخورد داشـت از بودجـه   

هاي ما عقب افتاد و  با توجه به مشكالت بودجه پروژه. درصد تخصيص داده شد 45درياچه تنها 

هـاي شـهرهاي اطـراف     خانه ليون مترمكعب آبي كه قرار بود از پساب تصفيهمي 300به طور مثال 

ها سال پيش تمام شـود، امـا سـال     قرار پروژه تصفيه خانه. وارد درياچه شود دو سال عقب افتاد

رسد همچنين پروژه انتقال آب رودخانه زاب يكسال و نيم با تاخير روبرور شد،  آينده به پايان مي

آمدند كه بـه   هايي در اين پروژه مواجه بوديم يعني حفارها بايد از خارج مي  چراكه با محدوديت

ها تامين منابع ارزي آنها عقب افتاد البته االن در حال كار هستند سدها نيز بـه دليـل    علت تحريم

توانسـتيم آبگيـري    عدم تامين منابع با تاخير مواجه شده بود البته بدنه سد ساخته شده بود اما نمي

يـا   1406كنم با دو سال تاخير يعنـي در سـال    فكر مي. چراكه پول خريد اراضي را نداشتيم كنيم
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 7/14كيلـومتر مربـع وسـعت و     300هـزار و   4درياچه به تراز اكولوژيكي كه در حـدود   1407

درصد نمك درياچـه را تحويـل مـردم     25متر و با  1/274ميليارد مترمكعب آب در تراز هزار و 

  .دهيم

 

 كردند درصد از مناطقي كه غبار نمكي ايجاد مي 60مهار 

در اظهارنظري گفته بوديد كه احتمال بازگشت اشعه گاما به دليل تابش آفتاب به سـطح درياچـه   

وجود دارد و اين امر خطرات بسياري را براي ما مردم ايجاد خواهد كرد، در حال حاضر شـرايط  

 به چه صورتي است و آيا اين مشكل مهار شده است؟

خوشبختانه با كمك سـازمان  . اولين هدفي كه ما در درياچه اروميه داشتيم مهار مناطق نمكي بود

درصد از مناطقي كه غبار نمكـي ايجـاد    60زيست در اين زمينه بيش از حدود  ها و محيط جنگل

هـا ماننـد    موضوع مهم ديگر نيز اين بود كـه ايـن نمـك   . كرد را در سه سال اول مهار كرديم مي

ردها بودند يعني وقتي خاك بر اثر ورود دام، انسان يا ماشين شكسته شود از هم جدا شـود  ريزگ

هـا   از سوي ديگر اجازه نداديم كسي وارد بستر نمكي شود و اين بارندگي. كند باد آن را بلند مي

باعث شد نمك بهم چسبيده شود و در حال حاضر در مقابل وزش باد خيزش نمـك بسـيار كـم    

رو خيزش نمـك   چنين حاشيه درياچه با گياهان مختلف و غرق تثبيت شده از همينهم. شده است

اگر آب هم به اين منطقـه وارد شـود تقريبـا    . سال پيش كاهش پيدا كرده است 7الي  6نسبت به 

توانسـت عمـل تلقـيح را     سه سال پيش زنبور عسل در اين منطقه نمي. رود اين مشكل از بين مي

اي  در منطقه به يكباره كاهش پيدا كرد و اگر زنبور عسل در يك منطقـه  انجام دهد و توليد عسل

شـود كـه خوشـبختانه در     سال فعاليت نداشته باشد كشاورزي منطقه با مشكل مواجه مي 8الي  7

 .زمينه مهار غبار نمكي ما به خوبي عمل كرديم

اي  در هـزار هزينـه  هاي خارجي در قبال هزينه دولت براي احياي درياچه اروميه حدود سه  كمك
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است كه تاكنون انجام شده است و حداقل به نظرم براي احياي درياچه نياز به يـك ميليـارد دالر   

  .گذاري داريم و بايد تامين شود ديگر سرمايه

 

 براي احياي درياچه اروميه به يك ميليارد دالر احتياج داريم

گـر ارسـال شـده بـود اسـتفاده شـده       هايي كه از كشورهاي دي آيا در احياي درياچه از پروپزال 

هايي كه قرار بود از كشورهاي ديگر ماننـد ژاپـن بـراي احيـاي      همچنين تكليف فرانشيز و كمك

 درياچه شود چه شده است؟

هاي خارجي خيلي دامن زده شد، دولت با قيمت دالر سال گذشته تـا االن حـدود يـك     به كمك

هاي خارجي كه عمدتا از طريق جايكا بـوده     كميليارد دالر تاكنون خرج كرده است؛ اما كل كم

هـا شـده    است چيزي در حدود سه ميليون دالر بوده است كه صرف مسائل اجتماعي و بررسـي 

هاي خارجي در قبال هزينه دولت براي احياي درياچه اروميه حدود سه در هزار  است يعني كمك

راي احياي درياچـه نيـاز بـه يـك     اي است كه تاكنون انجام شده است و حداقل به نظرم ب هزينه

 .گذاري داريم و بايد تامين شود ميليارد دالر ديگر سرمايه

 نجمه رحمتي: وگو گفت
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 حل بحران آب ياصل ؛ غايبشد ييشناسا يو بخش خصوص يبا حضور فعاالن دولت يشيدر هما

  16/10/1397روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -

  

در كشـور   ياديز يتابستان امسال شهرها. شد ييدر حل بحران آب شناسا ياصل يبغا: اقتصاد  دنياي

بـدل   يـز ن يتيامن-يجتماعبه مناقشات ا يآب تنش ينا يكه در موارد يطور مواجه شدند؛ به يبا تنش آب

 1400بـا فـرض ادامـه رونـد موجـود، در سـال        دهد ينشان م ها بيني يشاست كه پ يدر حال ينا. شد

  .كل كشور برسد يتدرصد جمع 80به  يتحت تنش آب يتجمع

  

  حل بحران آب ياصل غايب

ـ  يكشـور  يبـرا  توان يم ي،آب  تنش ينمقابله با ا يبرا ياسوال مطرح است كه آ ينا حال تنـوع   يـن ا اب

توسـعه متـوازن    يبـرا  ييواحد در مركز نوشت و آن را الگـو  يا نسخه يتيو قوم يميو اقل ييوهوا آب

 توانـد  يمـ  يـايي در نقاط مختلـف جغراف  شود يم ينتوسعه تدو يتكه با محور ييها برنامه يادانست؟ آ

 يواحـد  يهـا  سـخه ن يجـه نت يـران منابع آب در ا يمعتقدند وضع كنون يلگرانتحل يباشد؟ برخ يكسان

توسعه كشور،  يها در برنامه يبه اعتقاد آنها مشكل اساس. مناطق مختلف داده شده است ياست كه برا

 يـك براسـاس   اي توسـعه  يهـا  برنامه گاه يچه يرااست، ز» منسجم و متوازن« يا توسعه يكردمتوجه رو

 يصـورت متـوازن در اقصـ    ، بهكار است يتتوسعه كه غا يتااند تا نها و اجرا نشده ينتدو يشينگاه آما

از آن است كه بـدون نگـاه بـه     تر اي يشهناظران معتقدند در واقع اشكال كار ر. نقاط كشور محقق شود

بسـته در   يهـا  با چشم ماتتمام حركات و اقدا يراعوامل، مشكالت آب در كشور را حل كرد؛ ز يرسا

ـ  يهـا  ظهور تنش هيشاز كارشناسان حوزه آب درمورد ر ياما برخ. حال انجام است  يگـري نظـر د  يآب

 يراست كـه در مسـ   يچالش ينتر راهبرد جامع مهم يكفقدان  يلگران،دسته از تحل ينبه اعتقاد ا. دارند

گـذاران،   قـانون  گـذاران،  ياسـت س رنـد باو  يـن آنان بـر ا . است يستادهتمام قد ا يرانحل بحران آب در ا

بحـران   ينحل ا يبرا يمشخص، اراده جمع يارچوبدر چ يدبا يانو دانشگاه يزانر پژوهشگران، برنامه
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آب را چـاره حـل بحـران آب     يريتمـد  سازي يسوم اما خصوص يدگاهد. را در دستور كار قرار دهند

باشـد، اوضـاع و    يآب دولتـ  يريتكـه مـد   يگروه از كارشناسان تا زمـان  ينبه اعتقاد ا. داند يكشور م

با دولت وارد  ينسرزم يشبا زبان آما تواند يم يصوصخ به اعتقاد آنها بخش. خواهد بود ينهم  يطشرا

  .را مغلوب كرد يرانبحران آب در ا يرمس ينمذاكره شود تا بتوان از ا

آن  يجـه كشور و در نت يمتوسط بارندگ يم،اقل ييراتو تغ ها يوقوع خشكسال يلبه دل يراخ يها سال در

ـ  دهد ينشان م ها يابيارز. داشته است يريكاهش چشمگ يدپذيرآب تجد يزانم  1396-1397 يسال آب

ـ  يـن بـا ادامـه ا  . بـوده اسـت   يـر پنجـاه سـال اخ   يها ط سال يناز بدتر يكياز نظر كاهش بارش   درون

 ينا يبرا يدآب قرار دارد و با گذاران ياستدر انتظار س يسخت يها حوزه آب معتقدند سال يلگرانتحل

در مشـهد، فعـاالن   » در شـرق كشـور   آب يريتمـد « يمل يشدر هما. شود يشيدهاند يا چاره يتوضع

. رفت از بحـران آب در كشـور پرداختنـد    برون يراهكارها يبه بررس يدولت يانو متول يخصوص بخش

نسخه واحد را به نقـد   يكاول كه توسعه متوازن با  يدگاهد. شدند ييراهكارها در سه دسته جانما ينا

ـ  يدوم كـه از سـو   هيـدگا د. مطرح شـد  يخصوص پارلمان بخش يسرئ ياز سو كشد يم مركـز   يسرئ

 اراهبرد جامع در حـل بحـران آب ر   يكارائه شد، نبود  يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمطالعات راهبرد

ـ  حل نجـات از بحـران كـم    آب را راه يريتمد سازي يسوم خصوص يدگاهمورد انتقاد قرار داد و د  يآب

 يـن در ادامـه ا . مطرح شـد  يكشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد ينقطه نظر از سو ينا. داند يم

  .قرار گرفته است يمورد بررس يخروج از تنش آب يها متفاوت نسبت به راه يدگاهگزارش سه د

  

  نخست ديدگاه

 يبـرا  شـود  يمـ  يـا آ. را با طرح دو پرسش آغاز كرد يشهما ينخود در ا يسخنران يشافع غالمحسين

واحد در مركـز نوشـت و گفـت آن را     يا نسخه يتيو قوم يميو اقل ييتنوع آب و هوا ينبا ا يكشور

نـد  توان يو بلوچسـتان مـ   يالندر گـ  شـوند  يم ينتوسعه تدو يتكه با محور ييها برنامه ياآ يد؟اجرا كن

كـه   دانـد  يم يواحد يها نسخه يجهرا نت يسواالت، وضع كنون يندر پاسخ به ا يباشند؟ شافع يكسان
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كشور بـا   يگذار قاعده يستممعتقد است در س يرانق ااتا يسرئ. شده است يزمناطق مختلف تجو يبرا

 تـر  يينمعضالت را از سطوح پـا  توان يحوزه گشوده نشود، نم ينها در ا و تا گره يممشكل مواجه هست

منسـجم و   يا توسـعه  يكردرا رو  توسعه يها در برنامه ياز مشكالت اساس يكي يو. حل و فصل كرد

بحـران   تـوان  ياست كه بدون حل آن نم يمساله اساس يك ينا يبه اعتقاد شافع. داند يمتوازن كشور م

 تـر  يينپا طوحاز س ها ييجو چاره يراو شرب را حل كرد؛ ز يها در بخش صنعت، كشاورز آب، چالش

خواهانـه   در عمده موارد با نگاه عـدالت  يا ساله توسعه پنج يها برنامه يبه گفته و. خواهد بود نتيجه يب

. هـا محقـق نشـده اسـت     آن ييغـا  يكردو رو يدهها به اهدافشان نرس از آن يك يچاند اما ه شده ينتدو

چه قبل و چه بعد از انقالب  اي از اظهارات خود عنوان كرد كه توسعه منطقه يگريدر بخش د يشافع

بـوده،   يناگر چن ير؟خ يااند  آنها نقش داشته يندر تدو يمحل نفوذ يافراد ذ ياداشته كه آ يبستگ ينبه ا

حضـور نداشـتند، آن منطقـه در فقـر و      يمحلـ  نفـوذ  يطقه توسعه را شروع كرده اما اگر افـراد ذ آن من

مـا   يا توسـعه  يها برنامه گاه يچاست كه ه ينا مساله. ور است مانده و هنوز در فقر غوطه يفالكت باق

رت متوازن صو كار است، به يتتوسعه كه غا يتااند تا نها و اجرا نشده ينتدو يشينگاه آما يكبراساس 

 يواحـد  يهـا  نسخه يجهرا نت يدر ادامه وضع كنون يراناتاق ا يسرئ. نقاط كشور محقق شود يدر اقص

خراسـان را   يشـافع . اسـت  يشده و هنوز هم به قوت خود باق جويزمناطق مختلف ت يكه برا داند يم

 يهد آبرسـان استان، شـا  ينحاال و در هم ينهم: نقطه كشور در بحث آب دانست و گفت ترين يبحران

 يمشكالت يندهآ يكه برا دهد يرخ م يعيتوسعه صنا يگردر سمت د. يمروستاها هست يبا تانكر به بعض

را از  يو نـان درآوردن، زنـدگ   يركارشناسـي شده و غ يرمطالعهتوسعه غ نهبه بها. زنند يرا رقم م يجد

مـا   يهـا  مجموع اگر برنامـه  داشت و در يمخواه يخطرناك يندهنگاه آ ينبا ا گيريم؛ يمردم آن منطقه م

سـخنان   يو. يابـد  يروال ادامه م ينبه هم يطنباشد، شرا يا برنامه توسعه متوازن منطقه يكدربردارنده 

 »يم؟قانون را چطور حل كنـ  يانفرار از قانون خود مجر«اوضاع  ينپرسش كه در ا ينطرح ا اخود را ب

  .رساند يانبه پا
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  دوم ديدگاه

 يـن ا» .راهبـرد جـامع اسـت    يـك است؛ مشـكل نبـود    يرپذ بع آب كشور امكانمنا يمو ترم ساماندهي«

ـ   يعتمدارشر ينمحمدحس يدس يدگاهد ـ   . در كشـور اسـت   يدرمورد مسـائل آب مركـز   يسبـه اعتقـاد رئ

حـل   يبـرا  يا جانبـه  و همه يدر حال حاضر اراده جمع يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمطالعات راهبرد

 يرچالش در مسـ  ينتر راهبرد جامع به مهم يكفقدان  يگر،د يز سوآب وجود ندارد و ا رانمشكل بح

 يـن عبور از ا ياعالم كرد كه برا يشهما يندر ا يعتمدارشر. شده است يلتبد يرانحل بحران آب در ا

و  ياراده كـاف  يـد حـل بحـران آب با   ياتكا كرد و برا يصرفا به اعتبارات دولت توان يچالش بزرگ، نم

گـذاران،   قـانون  گـذاران،  ياسـت س ياعتقـاد و  بـه  . ف جامعه وجود داشته باشداقشار مختل يانم يجمع

بحـران   ينحل ا يبرا يمشخص، اراده جمع يدر چارچوب يدبا يانو دانشگاه يزانر پژوهشگران، برنامه

بـا   يراهبـرد جـامع و در ابعـاد ملـ     يـك در حـال حاضـر از فقـدان     يعتمداربه گفته شـر . داشته باشند

و  يخصوصـ  بخـش  يـت حما يازمنـد قطعـا ن  يراهبـرد  ينتحقق چنـ  بريم؛ ينج ممشخص ر يبند زمان

 شـوند  يمـ  يهر سال شش دشت بحران 92از سال : كرد يحتصر يعتمدارشر. حوزه است ينا نفعان يذ

ـ . اسـت  يافتـه  يشدشت در هر سـال افـزا   16رقم به  ينا 97تا  90كه از سال  مركـز مطالعـات    يسرئ

ها قـرار داد، اعـالم    بحران يبحران آب در راس تمام ينكها يانبا ب انيرو آب اتاق ا كشاورزي يراهبرد

 يشـمال  يها فارس و استان ي،خوزستان، مركز يها دشوار در استان يطشرا ينكرد كه در حال حاضر ا

و  است يافتهها نمود  صورت خشك شدن تاالب به يزها ن استان يبروز كرده و در مابق يزيكيبه شكل ف

اسـت   يرسال سوءتدب 50بحران امروز آب حاصل  يبه اعتقاد و. خواهد شد يدتشد قطعا روند موجود

سوال كـه   ينبا طرح ا يعتمدارشر. آغاز شد و تاكنون ادامه دارد يچالش از زمان اصالحات ارض ينو ا

پاسخ مثبت اسـت و خوشـبختانه   : است؟ عنوان كرد يرپذ منابع آب كشور امكان يمو ترم يسامانده ياآ

 ي،ور بهـره  يارتقـا  ي،بـه گفتـه و  . وجـود دارد  يا موثر و شناخته شده يآب راهكارها نفعان يذ يبرا

نامتعـارف،   يهـا  آب يريآب، بـه كـارگ   ياستفاده از آب باران، كاهش مصرف، بازچرخـان  يزداري،آبخ

 يپلماسيكردن د الاعم ي،ا و منطقه يدر سطح مل يهوشمندانه تجارت آب مجاز هاي ياعمال استراتژ
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اصـالح   يـزداري، آبخ يهـا  منابع آب، توجـه بـه پـروژه    يريتبرداران در مد مشاركت بهره يتتقوآب، 

از  يعاتدر بخش مصـرف، كـاهش ضـا    يكردهارو يكشت، ارتقا ياصالح الگو ي،بد زراع يها روش

  .ستندمقابله با بحران آب ه ياز جمله راهكارها ياريآب يها تا مصرف و بهبود روش يدتول

  

  سوم ديدگاه

معتقـد   يمعاون امور زراعت وزارت جهـاد كشـاورز   يست؟سوم درمورد حل بحران آب چ يدگاهد اما

 سـازي  يخواهد بود اما خصوص ينهم يطمانباشد، اوضاع و شرا يآب دولت يريتكه مد ياست تا زمان

 يدبا يخصوص است كه بخش باور ينعباس كشاورز برا. به حل بحران كمك كند تواند يآب م يريتمد

رفـت از   تنهـا راهكـار بـرون    يـن دارد كه ا يدهبا دولت وارد مذاكره شود و عق ينسرزم يشآما بانبه ز

و اقدامات خـود دچـار قصـور     يكردهاآب كشور در رو يريتمد يبه اعتقاد و. بحران آب خواهد بود

اعالم كرد كه بحران آب  يشهما ينكشاورز در ا. توجه نكرده است يكياكولوژ هاي يتبوده و به ظرف

آب در  يريتمـد  يسـتم بلكـه مشـكل از س   يست؛صنعت ن يا يمتوجه عملكرد بخش كشاورز ييتنها به

 يا نمونه يكياكولوژ هاي يتبوده و ظرف توجه يب يمتعدد و مهم يها كه به مولفه گيرد يكشور نشات م

 يفتخف ايبر يبرنامه ششم توسعه در واقع بسته جامع ينكهمقام مسوول با اشاره به ا ينا. هاست از آن

كـه در حـوزه آب از    يتوجه داشت آمار و ارقام يدبا: است، گفت محيطي يستز يها بحران در بخش

در گفتمـان آب،   يگـر د عبـارت  بـه . يسـت ن يكسان شود، يارائه م يو خصوص يدولت يها سازمان يسو

 اطقبـر در منـ   آب بر ضرورت كشـت محصـوالت كـم    يدكشاورز با تاك. يممشترك ندار يزبان هاي يهپا

كشـت   يبرا ياما خراسان مكان خوب يمشكر هست ييما دنبال خودكفا ينكهرغم ا به: كشور افزود يشرق

تقاضـا   يريتمد يدبا ينكهبر ا يدبا تاك يمعاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورز. يستمحصول ن ينا

 يـد با رو يـن است، ازا ياسيو س يتيامن ي،مساله اجتماع يكآب : كرد يحدر حوزه آب حاكم شود، تصر

 يكـرد رو يـك بـه گفتـه او   . آب را دولـت پرداخـت كنـد    يو اجتماع محيطي يستز يها بخش ينههز

به  يدمهم، كل جامعه با ينا يكارآمد در حوزه آب، مستلزم مشاركت آحاد جامعه است و برا يريتيمد
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د يـ با يكشاورز معتقد است پارلمـان بخـش خصوصـ   . آب توجه كنند و واقف شوند يريتمد يتاهم

بـا دولـت    ينسـرزم  يشكند تا به زبان آمـا  يمناطق مختلف كشور گردآور يآب هاي يتاز ظرف يا ستهب

  .رفت از بحران خواهد بود تنها راهكار برون ينا يراوارد مذاكره شود، ز
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خبرگـزاري آيانـا مـورخ     - رسالت آبخوانداري؛ حفظ و پايداري آب در چرخه طبيعـت اسـت  

16/10/1397  

 
هاي طبيعي كشور در شرايط تنگنـاي آب موجـود،    پايداري توليد كشاورزي و عرصه :كشاورزي-ايانا

هاي اقليمي  هاي آبخيز و جلوگيري از مهاجرت سازگاري با كم آبي، استمرار توليد آب در سطح حوزه

هـا در   ها و سيالب شنگر و بهره برداري اصولي و بهينه از ظرفيت بار مستلزم اعمال رويكردهاي جامع

 .راستاي مديريت خشكسالي و كم آبي است

 
حفـظ و  : ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت ل دفتر كنترل سيالب و آبخوانداري سازمان جنگلمديرك

هاي طبيعي كشور كم آبي همچون ايران كه از طرفـي بواسـطه سـيل     پايداري آب در چرخه اكوسيستم

هاي طوالني مدت را تجربه  هاي شديد مواجه بوده و از سوي ديگر خشكسالي خيز بودن با وقوع سيل

 .آيد كند، از مسائل مهم و اساسي كشور به حساب مي مي

به گزارش ايانا به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، ابوالقاسم حسين پور با تصـريح  

برداري نادرست از اين منبع طبيعـي كـه منجـر بـه تخليـه       بهره: بر ضرورت حفظ آب در كشور افزود

تواند امنيت غـذايي و حيـات    ست، در صورت عدم مديريت ميها شده ا ها و فرونشست دشت آبخوان
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هـاي طبيعـي و تعـادل اكولوژيـك و هيـدرولوژيك       اقتصادي و اجتماعي مردم را متاثر و توازن عرصه

  .هاي آبخيز را با چالش جدي مواجه سازد حوزه

سازگاري هاي طبيعي كشور در شرايط تنگناي آب موجود،  پايداري توليد كشاورزي و عرصه: او گفت

هاي اقليمـي مسـتلزم    هاي آبخيز و جلوگيري از مهاجرت با كم آبي، استمرار توليد آب در سطح حوزه

ها در راستاي  ها و سيالب نگر و بهره برداري اصولي و بهينه از ظرفيت بارش اعمال رويكردهاي جامع

  .مديريت خشكسالي و كم آبي است

هاي آبخيز،  برداري مناسب از باران در سطح حوزه اي بهرهه آبخوانداري با شيوه: حسين پور تاكيد كرد

هاي مخرب از طريق افزايش زمان تمركـز سـيالب و ايجـاد فرصـت      با كاستن از شدت وقوع سيالب

هـاي   هاي زيرزميني، عالوه بـر احيـاي عرصـه    هاي سطحي، كاهش تبخير و تغذيه آبخوان نفوذ جريان

  .سازد هاي ساده و بومي ميسر مي پايدار با استفاده از روش طبيعي، امكان دستيابي به آب را به صورت

دهـد، هـر هكتـار عمليـات      ها نشان مي نتايج ارزيابي: ها اضافه كرد مديركل آبخوانداري سازمان جنگل

هــاي فــراوان اجــراي  كنــد و نمونــه مترمكعــب آب در زمــين ذخيــره مــي 1000آبخوانــداري ســاالنه 

درصد  70و  50اري حاكي از كاهش خسارات سيل به ميزان بيش از هاي آبخيزداري و آبخواند فعاليت

درصـد از خسـارات سـيل     100در مناطق مختلف كشور بوده و در برخي مـوارد نيـز بطـور كامـل و     

برابر فراهم شـده و   3تا  2پيشگيري كرده و همچنين موجبات افزايش آبدهي قنوات به ميزان بيش از 

هاي كشور در مناطق تحت پوشش  بي و كاهش بيالن منفي آبخوانبه جبران بخشي از افت سطح ايستا

  .هاي اجرايي كمك كرده است فعاليت

هزار هكتـار   800هاي سال جاري از محل صندوق توسعه ملي در سطح  حسين پور با اشاره به فعاليت

درصـد   80هاي آبخيز كشور و ضرورت انجام فعاليـت در   گستردگي حوزه: از آبخيزهاي كشور گفت

هاي باقيمانده در وضعيت بحران آب موجود، بيانگر اين اسـت كـه در شـرايط كنـوني بـيش از       رصهع

  .هاي آبخوانداري در كشور هستيم پيش نيارمند توسعه فعاليت
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  16/10/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - زمستان يها بارش يصعود يرس

  

 14در  يليمتـر م 15.3 ي،جـار  يسال آب ييروز ابتدا 104بارش ثبت شده در  يليمترم 107.4مجموع  از

از رشـد   يحاك ماه، يد ييمقدار بارش در دو هفته ابتدا ينو ثبت ا يدهروز نخست زمستان به ثبت رس

  .تفصل زمستان اس ييابتدا يها نسبت به روزها بارش يروند صعود

منـابع آب شـركت    يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمـار رسـم   يم،به نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

روز  104( 97-98 يسال آب يد 14از اول مهر تا  يجو يزشهايارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است يليمترم 107.4بالغ بر ) يجار يسال آب ييابتدا

 يشدرصـد افـزا   40.9) يليمترم 76.2( مشابه درازمدت  يها دوره ينيانگنسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 226.4) يليمترم 32.9( گذشته  يو نسبت به دوره مشابه سال آب

  .يدمترمكعب رس يليونم 998و  يلياردم 176به  يد 14كشور از اول مهر تا  يها حجم بارش همچنين

 14در  يليمتـر م 15.3 ي،جـار  يسال آب ييروز ابتدا 104ثبت شده در بارش  يليمترم 107.4مجموع  از

از رشـد   يحاك ماه، يد ييمقدار بارش در دو هفته ابتدا ينو ثبت ا يدهروز نخست زمستان به ثبت رس

در  اهـ  بـارش  يرسـ  يشفصل زمستان است و از افـزا  ييابتدا يها نسبت به روزها بارش يروند صعود

  .دارد يتحكا ماه يد يانهبه م نيدبا رس يزمستان سال جار
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خبرگـزاري   - آب يرزمينـي منابع ز يايدر اح يكُند/  يرمجازغ يها آمار از تعداد چاه يدترينجد

  16/10/1397تسنيم مورخ 

  

در  شـد،  يهزار حلقه عنـوان مـ   350كشور حدود  يرمجازغ يها تعداد چاه ين،از ا يشكه تا پ يحال در

  .هزار حلقه عنوان شده است 380تعداد  ينا ي،آمار اعالم يدترينجد

  

  آب يرزمينيمنابع ز يايدر اح يكُند/  يرمجازغ يها آمار از تعداد چاه جديدترين

در كنـار   يرمجـاز غ يهـا  چـاه  يلهبرداشت آب به وسـ  يم،تسن يخبرگزار يصادگزارش خبرنگار اقت به

  .آب كشور شده است يرزمينيجان منابع ز يمجاز، بال يها از مجوز از چاه يشبرداشت ب

 يهـا  مسئوالن، تعـداد چـاه   يشده از سو و آمار اعالم ها يبررس ينامسال، طبق آخر يانهتا م كه درحالي

اعـالم   ينـه زم يـن در ا يديآمار جد ير،اخ يلقه عنوان شده بود، در روزهاهزار ح 350حدود  يرمجازغ

  .شده است

وابسته به  ييو توسعه روستا ياقتصاد كشاورز يزي،برنامه ر يها موسسه پژوهش يرمد ي،رفعت محسن

هـزار مـورد آن    380كه  يمهزار چاه دار 763ما در كشور ": خصوص گفت يندر ا يوزارت كشاورز

  ".مجاز است يرغ

منـابع آب   يريتشركت مد يرزمينيمنابع آب ز يو تعادل بخش ياطرح اح يردب يعبداهللا فاضل همچنين

 يها مخزن سفره يكشور با افت و كسر يها دشت يدر حال حاضر در سطح تمام" ينكها يانبا ب يرانا

در ": تگفـ ، "مواجه نباشد يطيشرا ينوجود دارد كه با چن يو به ندرت دشت يمرو هست روبه يرزمينيز

كـه افـزون بـر     شـود  يبرداشت م يرزمينيز يها مترمكعب از منابع سفره يلياردم 42حال حاضر حدود 

  ".است يرمجازغ يها رقم مربوط به برداشت چاه يناز ا يلياردمترمكعبم 4.7

در حال اجرا است،  يرانا يطرح آب ينعنوان مهمتر آب كشور كه به يرزمينيمنابع ز يبخش و تعادل احيا

در اجـرا   يـب عج ياست، با كُنـد  يرمجازغ يها از برداشت يريها كه جلوگ بخش يناز مهمتر يكير د
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  .مواجه است

 يو دارا يـف كشـور تعر  يرزمينيز يآبها يبخش طرح تعادل 1384در سال  يرووزارت ن هاي يگيريپ با

 يـز و ن يتـورم  يطابدون انطباق با شر 1393تا سال  1385شد؛ اما اعتبار مذكور از سال  ياعتبار يفرد

كـه   يطـور  بـه خـود گرفـت بـه     ينزول يرس يشده، از رشد الزم برخوردار نشد و حت انجام يبسترساز

كنـد   ياربس يامتوقف و  1393كشور در سال  يرزمينيز يآبها يبخش طرح تعادل يها تمام پروژه يباًتقر

  .شد

مخـزن را   يافـت و كسـر   از يناشـ  يامـدهاي پ يبخشـ  تعادل ياعتبار به طرحها يصتخص ينزول روند

كشـور را در   يرزمينـي منابع آب ز يبخش و تعادل ياءمجدداً طرح اح يرووزارت ن رو، ينكرد؛ ازا يدتشد

 يا مخـزن در برنامـه   يطرح با هدف كنتـرل كسـر   ينآب ارائه داد و ا يعال يجلسه شورا ينپانزدهم

سـال  (سـاله  6كشور در دوره  يامترمكعب آبخوانه يلياردم 5.8متوسط ساالنه  يساله و كنترل كسر20

  .يدرس يبتصو به) ساله برنامه ششم5آخر برنامه پنجم و 

 يم،كشور بود يرزمينيمنابع آب ز يبخش و تعادل ياطرح اح ياجرا يندكه شاهد آغاز فرآ 1394سال  از

مهـم تحقـق    يهـا  از بخش يكيدر خصوص . مواجه است ينرفته و با كند يشطرح طبق برنامه پ ينا

و  اريبرد بهره يها دفتر نظام يركلمد يبدياست، جواد م يرمجازغ يچاهها ينامه كه مسدودسازبر ينا

 يمـه تـا ن  1394در سـال   ياطرح اح ياجرا ياز ابتدا": اظهار داشت يرووزارت ن يحفاظت آب و آبفا

 257و  يليـارد م 2معـادل   يبـا حجمـ   يرمجازحلقه چاه غ 572هزار و  44در مجموع  ي،اول سال جار

  . "مترمكعب مسدود شده است ليونيم
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ـ  و خشكشدن قنات و چشمه ياريدر چهارمحال و بخت يآب كم يعلت اصل از  رويـه  يها برداشت ب

ـ    ياريچهارمحال و بخت يباال ؛ بدهياست يرزمينيمنابع آب ز روزنامـه سـبزينه    -ي بـه منـابع آب

  16/10/1397مورخ 

  

 ياز علل اصـل  يكيكه  كند يرا تجربه م يبدتر يطهر روز شرا يمنابع آب يتگفته كارشناسان، وضع به

و حساب شـده را   يمنطق يريتمد يكموضوع لزوم وجود  ينا. است يدپذيرتجد يآب آن كاهش منابع

 يانپا ات يرووزارت ن يآمار ارائه شده ازسو ينبر اساس آخر ير،اخ يها با وجود بارش. كند يگوشزد م

در بهبـود   يچنـدان  يرهـا تـأث   باران دهد يقرار دارند كه نشان م يشهر در تنش آب 334ماه، همچنان  آبان

موجـود در   يهـا  ها و چـالش  رفع تنش يبرا يريتيمد يركشور ندارد و الزم است تداب يآب كم يتضعو

امـا   دهد، يرخ م نياد ياز كشورها يارياست كه در بس اي يدهپد يسال خشك. شود يشيدهحوزه آب اند

 يريتدو آن م دهند يرا كاهش م يدهپد ينا يها و خسارت شود يآن در نظر گرفته م يبرا ييراهكارها

 يهـا  كـه در سـال   ييهـا  همان برنامـه  ي،سال اما در كشور ما با وجود خشك. است يسال خشك يسكر

و  يـاري در چهارمحال و بخت يآب كم يبتوان گفت علت اصل يدشا. كند يم يدابوده است، ادامه پ يترسال

  .است يرزمينياز منابع آب ز رويه يها برداشت ب شدن قنات و چشمه خشك

 يو بـرا  شـده  ينهنهاد ياريسال است كه در چهارمحال و بخت ينود در بخش آب چندموج هاي چالش

 يتـا شـاهد تشـنگ    يـرد صـورت بگ  يها ها و ارگان سازمان يتمام يانم ياتحاد همگان يك يدحل آن با

و  يانآب، دانشــگاه يــاناســتان بــا متول يحفــظ منــابع آبــ يراهكارهــا يبررســ يبــرا. يمكامــل نباشــ

  .آيد يكه در ادامه م يما داشته يصحبت نظران  صاحب

   

  مقابله با بحران آب يها از راه يو آبخواندار آبخيزداري

با توجـه بـه   : اظهار كرد ياري،چهارمحال و بخت يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلمد مقدم، يمحمد علي

 11 دهكننـ  ينتـأم  يترسـال  يها در منطقه زاگرس واقع شده است، در سال ياريچهارمحال و بخت كه ينا
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طــرف و  يـك از  يــاپيپ هـاي  يســال خشـك  يــركشــور بـوده و در چنــد سـال اخ   يريندرصـد آب شـ  

ـ  يتموجـب شـده اسـتان در وضـع     يگـر د ياز طرف رويه يب هاي رداريب بهره  يـرد، آب قـرار گ  يبحران

بـا تـانكر    يرسان مواجه هستند و آب يدنياز روستاها و شهرها با مشكل آب آشام ياريكه بس يطور به

هشت دشت استان ممنوعه شده كه از : دشت در استان، افزود 11با اشاره به وجود  يو. شود يمانجام 

ـ  يا . شـدن هسـتند   در شـرف ممنوعـه   يگـر اسـت و دو دشـت د   ين تعداد چهار دشت ممنوعـه بحران

متر مكعب  يليونم 300و  يلياردم 9 يحجم نزوالت آسمان يترسال يها در سال: كرد يانب مقدم يمحمد

درصـد نـزوالت    80تا  70از  يشاستان ب يبو ش يزآبخ يو بلند يپست ي،با توجه به توپوگرافبوده كه 

بحران آب و  يتمقابله با وضع يها از راه يكي: ادامه داد يو. شود ياز دسترس استان خارج م نيآسما

منـابع   يركلمـد . اسـت  يو آبخوانـدار  يـزداري اقـدامات آبخ  ي،سال خشك يسكر يريتمد يها برنامه

 يولوژيكيب ياتعمل ياجرا ي،مالت يو سنگ يخاك ياحداث بندها يالب،پخش س يزداريو آبخ يعيطب

مقابلـه بـا    يب،كاهش عوامل تخر ي،جنگل ي، كاداستر اراض)يو مرتع يجنگل ياهيگ يها گونه تكش(

 يهـا  را از جملـه پـروژه   يو آمـوزش جوامـع محلـ    يجنگلـ  يهـا  و آفات امـراض گونـه   يدگيخشك

استان در حال انجام اسـت   يها برشمرد كه در حال حاضر در تمام شهرستان يبخواندارو آ يزداريآبخ

 يريكنترل و جلـوگ  ياهي،پوشش گ يجادا مقدم يمحمد. رسند يم يبردار به بهره يسال جار يانو تا پا

 يهـا  دشـت  يرزمينـي ز يهـا  سـفره  يـه آب، تغذ يـد و تول ينـزوالت آسـمان   يرهخاك، ذخ يشاز فرسا

از جملـه اهـداف    يـب را به ترت يالبيس يها و كاهش خسارت يالبها و كنترل س وانو آبخ يكشاورز

در سـال  : كـرد  يحتصر مقدم يمحمد. در استان عنوان كرد يو آبخواندار يزداريآبخ يها پروژه ياجرا

 يـف رد يدار و آبخـوان  يـزداري حـوزه آبخ  يبرا يصندوق توسعه مل ياز سو بار يننخست يبرا يجار

بخـش اختصـاص    يـن دالر اعتبـار بـه ا   يليونم 200 ي،داده شد كه به دستور رهبر اختصاص ياعتبار

اعتبـار   يـز براسـاس حوضـه آبخ   يـزي ر و برنامه يريتسازمان مد كه ينبا اشاره به ا هدر ادام يو. يافت

بـه آن پرداختـه شـود تـا      يـد و فرصت خـوب اسـت كـه با    يلپتانس يك ينا: كرد يانب كند، يم يعتوز

  .يابدآب اختصاص  يدتول يبرا يزوزه آبخبه ح ياعتبارات
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  بوده است يكاز توان اكولوژ يشب ياريچهارمحال و بخت يبر منابع آب ها بارگذاري

در چنـد سـال گذشـته در     يماقل ييراستان با اشاره به تغ زيست يطحفاظت مح يركلمد ي،احمد شهرام

خـاك و   يشفرسـا  هـا،  يان بارنـدگ در زم ييرتغ ي،سال خشك ها، يكاهش بارندگ: كشور و استان، گفت

اسـاس   بر كه ينا يانبا ب يو. در استان است يماقل ييرتغ يلاز دال يرزمينيز يها منابع آب يدكاهش شد

كـه   يدر حـال  يم،انجام گرفته در سال گذشته، شاهد سه كانون گرد و غبار در استان هست يها پژوهش

 يسـتي، فشار بـه تنـوع ز  : ور را داراست، افزودكش ياز منابع آب يا قسمت عمده ياريچهارمحال و بخت

 يـد بـا تأك  ياحمد. استدر استان  يزگردر يها كانون ينا يجادعلل ا زايي يابانها و ب شدن دشت ممنوعه

ـ   يفيتاگر ك: اظهار كرد يم،استان غافل شو يمنابع آب يفياز حفاظت ك يدنبا كه ينبر ا اسـتان   يمنـابع آب

اسـتان   زيست يطحفاظت مح يركلمد. بود يمموفق خواه يزبع آب نمنا يحفظ شود، قطعاً در حفظ كم

اسـتان   يـك از توان اكولوژ يشب يدنبا ستاندر ا يسال و خشك يبا توجه به كمبود منابع آب كه ينا يانبا ب

استان در حـال   يرزمينيو ز ياكنون اكثر منابع آب جار: شود، خاطرنشان كرد يبردار بهره ياز منابع آب

ـ   يفـي ك يتاكنـون وضـع   يها در سطح مل شاخص ينو با توجه به سنجش اهستند  يبررس  يمنـابع آب

 يـد اسـتان در تول  يـدي و تول يصـنعت  ي،خدمات كزبا اشاره به نظارت بر مرا ياحمد. استان خوب است

 يفيـت كه ك يو با مراكز يما آب را داشته ينآنال يشپا يستگاها يندر سال گذشته چند: پسماندها، گفت

شـده   يبرخورد قـانون  كنند، يم يدشهركرد، سامان و فارسان تهد هاي خانه يهستان را در تصفا يمنابع آب

شهر و  40با وجود : خواند و ادامه داد يمنابع آب يفيتكاهش ك درپسماندها را از علل مهم  يو. است

ـ منـابع آ  يفيتك يو عفون يصنعت ي،فاضالب، كشاورز يروستا در استان خطر انواع پسماندها 760  يب

 يفيـت ك يكنـون  يتوضـع : كـرد  يحاستان تصـر  يستز يطحفاظت مح يركلمد. كند يم يداستان را تهد

ـ   يفيـت ك يكشـور  يـانگين استان نسبت به گذشته بهتر شده و نسبت بـه م  يمنابع آب اسـتان   يمنـابع آب

 نبـودن مصـارف آب را از   ينهاستان، به يمنابع آب يبا اشاره به كاهش كم ياحمد. دارد يخوب يتوضع

است؛  يمنابع آب يكاز توان اكولوژ يشبر آب استان ب ها يبارگذار: كرد يدآن برشمرد و تأك يعلل اصل
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قـانون   21بـر اسـاس مـاده     كه ينبا اشاره به ا يو. يمكن يريتمد يرا به درست ها ريبارگذا  ينا يدلذا با

بر عهده وزارت  يو كشاورز ياز جمله شرب، صنعت يانواع مصارف آب يصعادالنه آب و تخص يعتوز

زنـده نگـه    يبـرا  يازاستان كه مقدار آب مورد ن محيطي يستحقابه ز يزانم يدبا: است، اظهار كرد يرون

 يركلمـد . يمآن باشـ  يصمطالبـه شـود و بـه دنبـال تخصـ      ياستان است، با مطالعه علم طبيعتداشتن 

به همت سازمان حفاظت استان  محيطي يستحقابه ز يزانم يريگ استان از اندازه زيست يطحفاظت مح

اصفهان خبر داد و  يو اصفهان، دانشگاه شهركرد و دانشگاه صنعت ياريچهارمحال و بخت يستز يطمح

 محيطـي  يسـت حقابـه ز  يـزان با مطالعات انجام شده در چهار بازه مختلف در استان، م: كرد انخاطرنش

و  يعلمـ  يداستان با يطالبات آبم كه ينبر ا يدبا تأك ياحمد. مترمكعب است يليونم 315استان حداقل 

 تخصـيص اسـتان بـه دنبـال     يها اكنون با مطالعه تاالب: باشد، اضافه كرد يشهمراه با عدد و رقم و پا

 محيطـي  يسـت طرح مطالعه ز يببا اشاره به تصو يو. يمهست يروآن در وزارت ن محيطي يستحقابه ز

با پشـتوانه   توانيم يمطالعات م ينجام اپس از ان: استان، گفت يپژوهش يكارون در شورا يها سرشاخه

. شـيم اسـتان با  يسـت ز يطمجـدد محـ   يـات استان دفاع كرده و شاهد ح محيطي يستاز حقابه ز يعلم

ـ   يفـي حفاظت ك: كرد يحاستان تصر زيست يطحفاظت مح يركلمد از  يدور يازمنـد اسـتان ن  يمنـابع آب

تـاالب چغـاخور    يـاي ور نمونـه در اح ط در استان است كه به يدستگاه يانم ييافزا و هم نگري يبخش

شـدن نجـات    تـاالب را از خشـك   يـن عمل كردند و ا ياستان فرابخش يها و دستگاه ياسيمسئوالن س

در  يمتـول  يها همه دستگاه يدبا: كرد و ادامه داد يداستان تأك يمصارف آب كردن ينهبر به ياحمد. دادند

باور برسـد كـه رونـد     ينكننده به ا اگر مصرف يراآب كوشا باشند، ز ينهمصرف به يساز فرهنگ ينهزم

تـاالب   كـه  يـن ن ايـا بـا ب  يو. خواهد كـرد  يتقطعاً رعا رساند، ياستان ضرر م يمصرف او به منابع آب

و مـردم از   يفرمانـدار  ي،جهاد كشاورز ي،مختلف از جمله استاندار يها دستگاه يچغاخور با همكار

در  كنـد،  يرا تجربـه مـ   يدرصد 70 يشرفتيپ ددشتياكنون فوالد سف: افزود يافت،شدن نجات  خشك

  .كند ياستفاده م يمصارف آب يبروجن برا خانه يهكه از تصف يحال
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فارسان و كوهرنگ، بـا اشـاره بـه     يها اداره امور منابع آب شهرستان يسرئ ي،فاطم يدهاشمادامه س در

كـه   يطور بار است، به فاجعه يارآمار بس ينا: در كشور گفت يرزمينيب زمنابع آ يدرصد 85برداشت 

مـورد   ،شـده  يـره سـال ذخ  هـا  يليـون م يكه ط ينداشته و آب ياءاح يتكشور قابل يها از دشت ياريبس

گذشـته وجـود نـدارد و     يهـا  بـارش  يـرا ز يسـت، ن يرپذ ها امكان آن ياياستفاده قرار گرفته است و اح

انجـام   يرا حفـظ كـرد، كـار بزرگـ     يكنـون  يطاگر بتوان شـرا  يناست؛ بنابرا هيافت يشمصرف آب افزا

 يو مـابق  تكشور خشـك شـده اسـ    هاي ياچهها و در درصد از تاالب 90تا  85: افزود يفاطم. يما داده

 يهـا  تاالب: گفت يو. است گونه ينهم يزن ياريدارند كه در چهارمحال و بخت يا كننده نگران يتوضع

 يـم ا ها را از دست داده برف هم ذوب شده و تمام آن يرو ذخا ها يخچالدارند،  يدودمح يراستان ذخا

امـر   يـن كه ا يمدار ها شبه بار يديشد يدر دسترس نبوده و وابستگ يريذخا دهد يامر نشان م ينكه ا

ت، كننده اسـ  شدت نگران استان به يمنابع آب يتوضع كه ينبا اشاره به ا يفاطم. كننده است نگران ياربس

ـ  يدشت اصل 10از : كرد يحتصر و چهـار دشـت ممنوعـه بـوده و      ياستان، چهار دشت ممنوعه بحران

 يطممنوعـه، شـرا   يهـا  دشـت  زمـورد ا  يناستان ممنوعه شده است كه چنـد  يگردو دشت د يزن يراًاخ

عـالوه بـر   : فارسان و كوهرنگ گفـت  يها اداره امور منابع آب شهرستان يسرئ. دارند يممنوعه بحران

و  هـا  ينـده ثابـت بـودن آال   يلبه دل يزن يفيآب از لحاظ ك يتوضع ي،ها از نظر حجم اهش حجم آبك

مـنعكس شـود و براسـاس     هـا  يتواقع يدبا: كرد يانب يو. شود يكاهش حجم آب، روز به روز بدتر م

نشـود، قطعـاً روز بـه روز     يشـيده اند ياساسـ  يا اگر چـاره  يراز يرد،صورت گ  گيري يمتصم ها يتواقع

ـ  يريتمد ينهدر زم يدبدتر خواهد شد؛ لذا با يتوضع . يـرد صـورت گ  يـدنظر تجد يو مصرف منابع آب

ـ  يديشد ياستان وابستگ رسد يبه نظر م كه ينبا اشاره به ا يفاطم : دارد، گفـت  يرزمينـي ز يهـا  آب هب

ز منـابع  اسـتان ا  يهـا  دشـت  كـه  ينا يلو به دل  بوده يناز ابتدا هم ها ياستامر آن است كه س ينا يلدل

اضافه  يو. سوق داده است يرزمينيز يها از آب يبردار تر هستند، ما را به بهره مرتفع يسطح يها آب

پوشـش بـرف وجـود     كـه  يگذاشته اسـت و زمـان   تأثيرمنابع آبخوان  يشدت بر رو به يماقل ييرتغ: كرد
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بـاال   يرتبخ يلباران به دل ياه بارش: ادامه داد يفاطم. شود يم يزناچ يارها بس نداشته باشد، نفوذ آبخوان

 يو. شـود  ياز دسترس استان خارج مـ  يعاًحوضه، سر يادها به رواناب با توجه به ارتفاع ز آن يلو تبد

گام  يننخست يناست؛ بنابرا يافته يشها افزا آب يبار رسوب ياهي،پوشش گ دنش يرفق يلبه دل: كرد يانب

 يها اداره امور منابع آب شهرستان يسرئ. استآن  يايو اح ياهيحفظ پوشش گ يزداري،در بحث آبخ

 كـه  يـن ا يلبه دل: كرد يحتصر يد،رس يمنخواه يجهراهكار به نت يكبا  كه ينا يانفارسان و كوهرنگ با ب

كـه عمـده راهكـار، بـه      يردتالش صورت گ ها ينهدر تمام زم يدباالست، با ياربس يمنابع آب بهما  يبده

دشـت   ينچنـد  يبـرا  يا در شـركت آب منطقـه  : كرد يدتأك يمفاط. شود يدر مصرف ختم م يريتمد

مشـخص شـد كـه     يبشد كه با ابـالغ آن، ضـرا   يگيريپ يرووزارت ن ياز سو يليتعد يباستان، ضرا

اتفاقات رخ ندهد، ممكن  يناگر ا يرادشت شهركرد كم شود، ز يواقع هاي برداري بهرهدرصد از  4/34

بخش  يبرا ياصل ياندشت وجود نداشته باشد و ز ينا در يكشاورز يبرا يآب يدو سال آت ياست ط

وارد  يبه بخـش كشـاورز   ياصل يانبه اتمام برسند، ز ياگر منابع آب: گفت يو. خواهد شد يكشاورز

بـه   يآب شـرب، صـنعت و كشـاورز    ينهدر زم يدرصد 30حداقل  ييجو صرفه يدبا ابراينبن شود، يم

شـود و در   ييجـو  صرفه يدرصد در مصرف منابع آب 30 اگر: ادامه داد يفاطم. مردم آموزش داده شود

كـه   ييها و تنها انتقال آب يردمدنظر قرار گ يزداريو آبخ يمصنوع يههمچون تغذ ييكنار آن راهكارها

را كـه در اسـتان    يدشوار يطو شرا يبحران آب توان يم يرد،شرب وجود دارد، صورت گ صرفم يبرا

  .يدكرد و بهبود بخش يترا تثب يطابتدا الزم است شرا در ينحاكم است، پشت سر گذاشت؛ بنابرا
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متر مكعـب   يلياردم 6.2به  يآب شرب شهر توليد مجلس؛ يها مركز پژوهش هاي يافتهاساس  بر

  16/10/1397خبرگزاري فارس مورخ  -يد رس

  

در  يو فروش آب شرب شـهر  يدآمار، مقدار تول ينبر اساس آخر: مجلس اعالم كرد يپژوهشها مركز

  .مترمكعب در سال است يلياردم 4/6و  6/2 يبكشور به ترت

  

  يدمتر مكعب رس يلياردم 6.2به  يآب شرب شهر توليد

دفتـر   ي،اسـالم  يمجلس شـورا  يمركزپژوهشها يرس به نقل از روابط عمومفا يگزارش خبرگزار به

و فـروش آب   يـد آمـار، مقـدار تول   ينمطلب كه بر اساس آخر ينا يانمركز با ب ينا يربناييمطالعات ز

آب  يتوضـع  ينمترمكعـب در سـال اسـت آخـر     يلياردم 4/6و  6/2 يبدر كشور به ترت يشرب شهر

  .قرار داد يف را مورد بررسمختل ياز جنبه ها شورشرب در ك

 يليـارد م 0/98و  1/44معـادل   يببه ترت يزن ييو فروش آب شرب روستا يدتول افزايد، يگزارش م اين

معـادل   يببه ترت ييو روستا يشهر يامدهآب به حساب ن يزاناساس م ينبر ا. مترمكعب در سال است

 سـت در كشـور ا  يامدهب به حساب نآ ياز درصد باال يارقام مذكور حاك. درصد خواهد بود 32و  26

  .است يو ظاهر ياز هدررفت واقع يكه ناش

آب و  يتمام شده و فروش آب شـرب در كشـور، معمـوالً شـركتها     يمتهايق ينب يادتفاوت ز يلدل به

و  يشـهر  يفـروش آب در بخشـها   يمـت ق 1396ذكر است كه در سال  يانشا. هستند ياندهفاضالب ز

  .تمام شده آن بوده است يمتدرصد ق 24 و 48حدود  يببه ترت ييروستا

 ياديمناطق ز يگر،د يلدال يو برخ 1396- 1397 يكاهش بارشها در سال آب يلبه دل 1397تابستان سال  در

 36/8بـالغ بـر    ييو روسـتا  يشـهر  يـت تابستان جمع يندر ا. از كشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت

ن يـزا م يطشـرا  يـن در ا. آب شرب قرار گرفـت  تحت تنش) كشور يتدرصد جمع 46معادل (نفر  يليونم

  .بوده است يهمترمكعب در ثان 22/4آب شرب در اوج مصرف در كشور حدود  ينتأم يتكمبود ظرف
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كشـور رخ داد و   ياز شهرها يدر برخ ييها يتيشده، نارضا يادآب شرب  يكمبود و تنشها يجهنت در

از  يناشـ  ياز آن اسـت كـه تنشـها    يامر حاك ينا. كرد يجادمسئوالن ا يرا برا ييموضوع چالشها ينا

 يتـي امن يكنـد و بـه چالشـ    يـدا نمود پ ياجتماع يها يتيكمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضا

  .شود بديلت

تحـت تـنش    يـت جمع 1400از آن است كه با فرض ادامه روند موجود، در سـال   يها حاك ينيب پيش

بخش آب  يبرنامه ها يريست كه جهت گواضح ا. يرسدكل كشور م يتدرصد جمع 80آب شرب به 

مقابله با تنش آب شرب به دو  يراهكارها. در جهت حل مشكل مذكور باشد يدكشور از هم اكنون با

كوتـاه مـدت كـه عمـدتاً بـر       يراهكارهـا . يشـوند م يمكوتاه مدت و بلندمدت تقسـ  هايدسته راهكار

آب،  يفيـت ك يارتقا يطرحها يآب، اجرا يدو تول ينتأم يشافزا: عرضه استوارند، عبارتند از يريتمد

 يي،نمك زدا يگذاران سامانه ها يهآب از سرما ينيتضم يدخر يتآب، تقو يساز يرهتوان ذخ يشافزا

  .ياعتبار ياضطرار و تنوع بخش يطدر شرا دماتخ يداريپا

، كـالن بخـش آب هسـتند    ياستگذاريتقاضا و س يريتبر مد يكه عمدتاً مبتن يزبلندمدت ن راهكارهاي

و  ياقدامات كـاهش مصـرف، فرهنگسـاز    يامده،كاهش آب به حساب ن ي،بهره ور يارتقا: عبارتند از

و حوضـه   يآب در سطوح ملـ  يوستهبه هم پ يريتها، اعمال مد مصرف، اصالح تعرفه يالگو يحتصح

هـر   يمناسب در هر منطقـه و بـرا   يروشها يقاز طر يآب در بخش كشاورز يبهره ور يز، ارتقايآبر

 يابيو ارز يشپا يرو توسعه سامانه فراگ يزبر كاهش مصرف آب در سطح حوضه آبر يدل با تأكمحصو

  .منابع و مصارف آب
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  17/10/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - است يجهان يانگينبرابر م 40 يرانمصرف آب در ا

  

درصد فراتر از  40تا  30حدود  يرانمصرف آب در ا يزانكشور م يعامل شركت آبفا يراعالم مد طبق

 يبـرا  يسـرانه مصـرف آب خـانگ    ي،بـر اسـاس اعـالم بانـك جهـان      ينچن هم. است يجهان يانگينم

 روز نهدر شبا يترل 200ن حدود روز باشد، اما اكنو در شبانه يترل 70 يدبا يرانچون ا هم يابانيب يكشورها

  .شود يمصرف م

عدد اكنـون   ينداشتند كه ا يشهر تنش آب 550، حدود 1393در سال  يسنا،تابناك به نقل از ا گزارش به

 يكارهـا  حـل آن، راه  يبـرا  يداست كه با يبه جد باق يراندر ا يالبته هنوز تنش آب يدهشهر رس 334به 

 - شـور شـركت آب و فاضـالب ك   يرعاملمـد  -جانبـاز   يدرضاحم ينب ينشود؛ در ا يشيدهاساس اند

تنش  يريتمد يرا برا يا برنامه يروبخش گفته است كه وزارت ن يندر ا يرووزارت ن يها درباره برنامه

مترمكعـب بـر    63مجموعـا   يـد كرده است كه براساس آن با ينتدو 1400كشور تا سال  يشهرها يآب

  .شود يريتمصرف مد يزانم يزار آن نو در كن يابد يشآب افزا يدتول يهثان

 يفيتك يارتقا يد،جد يها حفره چاه يا،آب در سازي يرينش يها طرح ياجرا ين،بر ا عالوه ي،و گفته به

مجموعـه در دسـتور كـار     يـن ا ياست كه از سو ييها از جمله برنامه سازي يرهتوان ذخ يشآب و افزا

  .گرفته است

سرانه مصرف آب در  يزانم كه ينبر ا يدبا تاك -ناس حوزه آب كارش - يمختار يوشراستا، دار ينا در

در  يمتعدد يرتداب يدمهم، با ينبه ا يدنرس يبرا: گفت يسناروز باشد، به ا در شبانه يترل 100 يدبا يران،ا

 ينو با چنـ  يشركت صورت كه آبفا به ياست و تا زمان يمتها، موضوع ق از آن يكينظر گرفته شود كه 

  .مصرف را داشت يريتانتظار مد توان يشود، نم تيريمد يستميس

 يازسـو  ييو روسـتا  يآب شـرب شـهر   سـازي  ينهباعنوان به ي، قانون1395در سال  كه ينا يانبا ب وي

 يبخـش آب منطقـ   يهـا  ها ابالغ شد كه قرار بود براساس آن، تعرفه به دستگاه ياسالم يمجلس شورا

درسـت اصـالح تعرفـه آب،     ياجـرا  يبـرا  يـد با: از كـرد اسـت، ابـر   يفتادهاتفاق ن ينشود اما تاكنون ا
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  .در نظر گرفته شود يمتعدد يسازوكارها

ـ  يزاندر م يبه سمت نگاه مشاركت يدكارشناس، با ينا يها اساس گفته بر تـا   يمبـرو  يشمصرف آب پ

  .يابدروز كاهش  در شبانه يترل 100به  يرانمصرف آب در ا يزانم كه ييجا

مصرف درنظر گرفته  مشتركان پرمصرف و كم يرا برا يهيو تنب يقيطرح تشو يرووزارت ن ين،ب ينا در

مصـرف آب و بـرق درنظـر گرفتـه      مشتركان كم يبرا يقيتشو يها كه قرار شده بسته يا گونه است؛ به

شده آب  ييجو مصرف معادل مبلغ صرفه جو و كم مشتركان صرفه يدولت، برا يبشود و پس از تصو

 يدولـت بـرا   يـات ه ييـد قـرار شـده تـا پـس از تا     ينعالوه بر ا. پرداخت شودها  به آن يو برق، مبلغ

مصـرف را   يزانبتوان م يقطر يناز ا يددرنظر گرفته شود كه شا يمهمشتركان پرمصرف آب و برق، جر

  .كنترل كرد
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بـه   يرتـر سال د 2 يهاروم درياچه :يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر ياستاد اح يدفتر استان يرمد

  17/10/1397حبرگزاري ايسنا مورخ  -رسد  يم يكاكولوژ تراز

  

  يهاروم ياچهدر يتوضع آخرين

بـه تـراز    يدنسال از برنامه رسـ 2: گفت يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر ياستاد اح يدفتر استان مدير

  .يمعقب هست يهاروم ياچهدر يكياكولوژ

در تـراز   يـه اروم ياچـه طبق برنامـه در  ينكهبا اشاره به ا يسناوگو با خبرنگار ا سرخوش در گفت فرهاد

در : خواهـد بـود، افـزود    يلـومتري ك 4400تا 4200متر مكعب آب و در وسعت  يلياردم 14 يكاكولوژ

 موقـع نشدن بـه   يناست كه با تام 1270.58مربع و تراز آن  يلومترك 2093 ياچهحال حاضر وسعت در

  .يمعقب هست يكيدو سال از برنامه تراز اكولوژ يكبه تراز اكولوژ يدنرس ياعتبارات برا

و  يتتثب يه،اروم ياچهدر ياياح يها پروژه ياجرا يسال برا 10طبق نقشه راه مصوب شده، : گفت وي

درصد پرداخت نشده  100، اعتبارات به صورت 96تا سال  94_93سال  يشده اما ط يينزمان تع يا،اح

  .يدندنرس يبردار ها به مدار بهره پروژه ياست و برخ

خـاطر   رسد، يم يبردار سال به بهره يانتا پا يهاروم ياچهبه در يآبرسان يپروژه ها ينكها يانبا ب سرخوش

  .رسد يم يسال به بهره بردار يانو گلمان و خطوط انتقال آنها تا پا يهخانه اروم يهتصف: نشان كرد

 يـك  يـه اروم ياچـه در ينكـه ا يـان بـا ب  يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان مدير

با مدت مشـابه سـال    يسهدر حال حاضر در مقا: كرد يحمترمكعب آب دارد تصر يليونم 640و  يلياردم

  .دارد يشمترمكعب افزا يليونم 570گذشته 

 يلـومتر ك 5700گفته، در حـال حاضـر از    يغرب يجانآذربا يستز يطحفاظت مح يركلمد يناز ا پيش

  .مربع آن آب دارد يلومترك 2070 يه،اروم ياچهدر يمربع عرصه آب

و  يهكتـار از اراضـ   2500 يولوژيكب يتآراسته در نشست با خبرنگاران از تثب يزپرو يسنا،گزارش ا به

 يهكتـار از اراضـ   2500از  يشخبر داد و افزوده در ب يهاروم ياچهاطراف در يزگردر يدتول يكانون ها
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 صـورت  يولوژيـك ب يـت هـا تثب  و كاشـت درختچـه   ياهيگ يپوشش ها يجادبا ا يهاروم ياچهاطراف در

  .يمهست يزن يهزار هكتار از اراض 15در  يتيتثب يطرح ها ياجرا يازمندحال ن ينگرفته است اما با ا

: خبر داد و افزود 98در سال  يهاروم ياچهدر ياياح يتومان برا يلياردم 7000از اختصاص بودجه   وي

  .يمباش يدر سال آت ياچهدر يايروند اح يعشاهد تسر يافته يصبا تحقق اعتبار تخص يدواريمام

اگـر  : خاطرنشـان كـرد   يتوسـعه اسـتان   يطرح ها در يطيمح يستاصول ز يتبر رعا يدبا تاك آراسته

 يدر دراز مدت مشكالت متعدد يردها توسعه استان صورت نگ در طرح يطيمح يستز يها يكارشناس

 زا ييهـا  نمونـه  ياچهدر يانگذرو پل م يهاروم ياچهاستان به بار خواهد آمد كه در يستز يطمح يرا برا

  .آن است

ـ  يجـان آذربا يستز يطحفاظت مح مديركل از  يـه اروم ياچـه در يتوضـع  يندر خصـوص آخـر   يغرب

: كرد يحنسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصر يهاروم ياچهتراز در يمتر يسانت 26 يشافزا

 600و  يليـارد م يك يزن ياچهمتر است وحجم آب موجود در در 1270.56در حال حاضر  ياچهتراز در

  . گزارش شده است مترمكعب يليونم

 هـاي  يسـتگاه در ا يگـر ال يتـا دسـتگاه د  4  يـه اروم ياچهدر يايستاد اح يبا همكار: ان كردخاطرنش وي

 يـزان م يـق طر يـن نصب شده است كه از ا يگدار، مهاباد و باراندوزچا ينه،رودخانه زر 4 يدرومتريه

  .شود يم يريگ ها اندازه رودخانه يناز ا ياچهبه در يآب ورود يقدق

 يـه، اروم ياچـه شـده در در  يجـاد ا يهـا  ها و تنش ت كه حل چالشكارشناس حوزه آب معتقد اس يك 

مشـكالت   توانـد  يمـ  ياچـه در يـن مرگ ا كه ينشده است و با توجه به ا  يكارشناس يراخذ تداب يازمندن

  .يردقرار بگ تري يشموضوع مورد توجه ب ينكند، الزم است ا يجادرا ا يمتعدد

متـر   10 يـه اروم ياچهعمق متوسط در كه ينا يانبا ب ا،يسنوگو با ا در گفت يتهران يداصغرس يناز ا پيش

مترمكعـب بـوده و حجـم     يلياردم 48.8با حجم  ياچهشده در يريتراز آبگ يناست، اظهار كرده، باالتر

  .متر مكعب است يلياردم 1.1حدود  ياچهدر يفعل

مترمكعب  يلياردم 5حدود  ياچهدر يرگفت كه بر اساس آمار و ارقام، تبخ يدبا ينبر ا  عالوه: افزود وي
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هزار حلقه چـاه در اطـراف    85 يزن يگرد ياز سو. موضوع قابل تامل است ينكه ا شود يزده م ينتخم

  .حفر شده است ياچهدر

كـاهش   ياربسـ  هـا  يبارنـدگ  يزانم يماقل ييرتغ يلدل مساله كه به ينبر ا يدكارشناس حوزه آب با تاك اين

 دهـد  يقـرار مـ   يرنفر را تحت تاث يليونم 15حدود  يهروما ياچهخشك شدن در: است، عنوان كرد يافته

  .يردراستا صورت گ يندر ا ياست تا اقدامات جد يموضوع كاف ينكه هم

: گفـت  يـه، اروم ياچـه در يـات اح يبـرا  يـد و ام يربا اشاره به اقدامات انجام شده در دولت تدب تهراني

از مشـكل را حـل كنـد كـه      يش كوچكتوانسته بخ يدوران انجام گرفته، تاحدود ينكه در ا ييكارها

  .يستن يكاف ياست، ول يرقابل تقد

امر صورت نگرفته امـا نكتـه    ينببارد كه فعال ا يزباران ن يددر كنار اقدامات انجام شده، با ي،گفته و به

است كـه   يرزمينيو كم كردن برداشت از آب ز ينيجمهور، كشت فرا سرزم ييسر يها خوب صحبت

نداشـته   بيآ يربا اوضاع بد ذخا يمحصوالت كشاورز يدبه تول يازق شود و ما نها محق صحبت يناگر ا

  .بهتر شود يبود كه وضع آب كم يدوارام توان يم يم،باش

 يريتآب را مـد  تواند يحكومت باشد، چراكه دولت نم ياردر اخت يدآب با: كرد يحكارشناس تصر اين

 يـن كـه بـه حـل ا    شـود  يموجب م يزن موضوع ينخود است، هم يكند و به فكر حل مشكالت مقطع

  .مشكالت در دراز مدت فكر نكند

نسـبت بـه سـال گذشـته بـه رقـم        يشمترمكعب افـزا  يليونم 500با حدود  يهاروم ياچهحجم آب در 

مربع شده كـه   يلومترك 2070 يهاروم ياچهوسعت در. است يدهمتر مكعب رس يليونم 600و  ميليارد يك

  .داشته است يشمربع افزا يلومترك 310ز حدود رو يننسبت به سال گذشته در هم

 يايدر يزآبر يها منابع آب حوضه يوستههم پ به يريتسرپرست دفتر مد - يريانام ياستباره، ك ينا در

متـر   1270.56بـه   ماه، يدر هفتم د يهاروم ياچههم گفته است كه تراز آب در - يهاروم ياچهخزر و در

  .است يافته يشافزا متر يسانت 26كه نسبت به تراز سال گذشته،  يدهرس
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امنيت آبي شرط ضـروري بـراي    :ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو عاون مديركل دفتر برنامهم

  17/10/1397ورخ خبرگزاري آيانا م - امنيت غذايي است

 
بـه   اگرچه خودكفايي كشور در زمينه محصوالت اساسي غذايي الزاماً به منزلـه دسـتيابي   :اقتصاد -ايانا

امنيت غذايي پايدار نيست، اما تامين امنيت غذايي پايدار در كشور نيازمند وجود يـك راهبـرد شـفاف    

 .در خصوص امنيت غذايي به شكل مدرن آن است

 
ضمانت اجراي برنامـه مشـترك   : وزارت نيرو گفت ريزي كالن آب و آبفاي معاون مديركل دفتر برنامه

 .هاست آبي، مسئوليت، اقدام و عمل مشترك همه دستگاه سازگاري با كم

رساني وزارت نيرو، هدايت فهمي با تاكيد بر اينكه بررسي فوق،  به گزارش ايانا به نقل از پايگاه اطالع

كنـد،   خش كشاورزي را آشكار ميخصوص در ب هاي مديريت منابع آب به لزوم تجديدنظر در سياست

طـور گسـترده و    هاي اخير با تمركز بر ايجاد منابع جديد آب بـه  گرفته در دهه هاي صورت اقدام: افزود

  .ريزان بخش آب كشور قرار گرفته است وسيعي مورد نظر سياستگذاران و برنامه

بحران آب را يكي از ساز و  منظور كنترل و حل آبي به او، تقويت جايگاه كارگروه ملي سازگاري با كم

الزم است به منظور جلوگيري از كاهش كارايي و دچار : كارهاي حكمراني خوب معرفي كرد و گفت

نشدن كارگروه به روزمرگي، اوالً اعضاي كميته تخصصي كارگروه، با اضافه كردن افراد استراتژيسـت  

هـاي   مثابه برنامه مشترك تمـام دسـتگاه  هاي مختلف به  ها و راهكارهاي بخش تقويت شود، ثانياً برنامه
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درصـد منـابع آب تجديدپـذير،     70مرتبط در كارگروه استاني، بر اساس سقف مصارف آب به ميـزان  

  .تهيه و تدوين شود

ضـمانت اجـراي برنامـه    : ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو تصريح كـرد  معاون مديركل دفتر برنامه

گيـري   م مشـترك از موضـوع، مسـئوليت مشـترك، تصـميم     آبـي، درك و فهـ   مشترك سازگاري با كـم 

  .مشاركتي، شفافيت در همه مراحل، پاسخگويي، اقدام و عمل و يادگيري مشاركتي است

اگرچه خودكفايي كشور در زمينـه  : او، امنيت آبي را شرط ضروري براي امنيت غذايي دانست و افزود

منيت غذايي پايدار نيست، اما تامين امنيت غذايي محصوالت اساسي غذايي الزاماً به منزله دستيابي به ا

  .پايدار در كشور نيازمند وجود يك راهبرد شفاف در خصوص امنيت غذايي به شكل مدرن آن است

وري، عملكرد بخش كشاورزي، واردات و صادرات، درآمـد   فهمي با بيان اينكه توليد مواد غذايي، بهره

بـا حمايـت از كشـت    : اسـت، اظهـار كـرد   ) نـرخ رشـد  (ها در سطح كالن تابع جمعيت  ملي و قيمت

فراسرزميني مشروط به توليد محصوالت كشاورزي و واردات آن به كشور، منظور كـردن صـادرات و   

گذاري صادرات و واردات محصوالت كشـاورزي و صـنعتي، شـرايط     واردات آب مجازي در سياست

  .براي امنيت پايدار غذايي فراهم خواهد شد

ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو درخصوص امنيت غذايي بـا رويكـرد    دفتر برنامهمعاون مديركل 

هاي انجام شـده از اوايـل دهـه     مطابق بررسي: خود اتكايي در محصوالت استراتژيك كشاورزي گفت

به اين سو، بيشترين عامل افزايش توليد كشاورزي مربوط به افزايش عملكرد محصـول اسـت؛    1960

  .شود ترين راه تامين امنيت غذايي محسوب مي هزينه ترين و كم بيشتر با آب كمتر، سادهبنابراين توليد 

جويي در مصرف آب در تمام مراحل زنجيـره تـامين، از توليـد تـا مصـرف، بـه منظـور         فهمي، صرفه

چنانچه كارايي اسـتفاده از آب  : وري آب را ضروري دانست و خاطرنشان كرد حصول اطمينان از بهره

درصد اعالم شده توسط وزارت جهاد كشاورزي درنظر گرفتـه   44كشاورزي، همان حداكثر در بخش 

  .درصد كارهاي زيادي بايد صورت گيرد 65تا  60شود، هنوز براي رسيدن به راندمان 
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 17/10/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  رسد؟ ها مي آب خزر به سمناني

 
رسد كه پرونده انتقال آب از خزر به سمنان به نتيجه رسيده و قرار اسـت كـه    نظر مي ها به پس از سال

چون گذشته منتقداني زيادي را دارد  تري وارد مرحله اجرا شود اما اين موضوع هم طور جدي بار به اين

 .تواند صدمات جبران ناپذيري را وارد كند اي بر اين باورند كه اين طرح مي و عده

به گزارش ايسنا، وجود بحران آب در كشور و تشديد آن در مناطق مركزي چند سالي است كـه فكـر   

عـدم اخـذ مجـوز از سـوي سـازمان        هـا  انتقال آب را در ذهن مسووالن آبي انداخته اما طي اين سال

تـاكنون از   1394پاسخي اسـت كـه از سـال     محيط زيست موجب به تاخير افتادن اين طرح شده، اين

 .زبان مسووالن وزارت نيرو در مورد چرايي تاخير اين پروژه شنيده شده است

هـاي خـود دربـاره انتقـال آب خـزر بـه        اين در شرايطي است كه عيسي كالنتري در يكي از مصاحبه

كنندگان  نياز آبي مصرف سمنان اعالم كرده كه انتقال آب از دريا به داخل سرزمين براي برطرف كردن

محيطـي از نظـر مـن     صنعتي، آب شرب و بهداشت مردم در صورت نياز و با رعايت ضـوابط زيسـت  

زيسـت وظيفـه دارد بـر     كه انتقال آب برعهده وزارت نيرو است و محيط بالمانع است و باتوجه به اين

شود، تـالش خـود را در    زيست وارد به محيط  نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد كه حداقل خسارت

 .اين حوزه خواهيم كرد

هزار ميليارد مترمكعب آب دارد؛ آبي كه براي انتقال در نظر گرفته شده  80به گفته او درياي مازندران 

گوينـد آب شـور    كه مـي  اين. ميليون مترمكعب است يعني يك هشتصد هزارم آب دريا 100در حدود 

هزار درصد است، يعني در حدود صفر اسـت،   10در  2آن  شود، اشتباه است، چراكه مقدار شوري مي

بـه افـرادي كـه مـدعي     . توانيم آب شرب و صنعت را در استان سمنان تـامين كنـيم   اما از اين آب مي

ميليـون مترمكعـب    100شود، بايد بگويم كـه   هستند كه آب درياي مازندران به دليل انتقال آب كم مي

 .در حد صفر است هزار ميليارد مترمكعب 80در مقابل 

 مشكالت انتقال آب از خزر به سمنان حل شده است
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مشـكالت  رييس جمهور در سفر استاني خود به استان سـمنان اعـالم كـرد كـه از نظـر دولت       چنين هم

بوطـه نيـز انجـام شـده     و كارهاي مطالعاتي مر سمنان برطرف شده  انتقال آب از شمال ايران به استان

داري بخواهد براي انتقال آب از شمال به مركزيت كشـور از جملـه سـمنان اقـدام      است و اگر سرمايه

 .كند، دولت اين آمادگي را دارد تا امكانات الزم را در اختيار او قرار دهد

هـاي   هاي اخير درمورد اين طرح، موجب ايجاد انتقادهايي شده است تا جايي كـه طبـق گفتـه    صحبت

اي بايد با درنظرگرفتن تمام ابعاد محيط  اجراي چنين پروژه -كارشناس حوزه آب  -داريوش مختاري 

زيستي، اجتماعي و اقتصادي صورت گيرد كه انجام چنين مطالعاتي نيز حداقل به شش سال زمان نياز 

 .دارد

: اتخاذ كرد، به ايسنا گفـت كه نبايد به دليل وجود فشارهاي سياسي چنين تصميماتي را  وي با بيان اين

شود، الزم  يابد، سه تن نمك از اين طريق بازگردانده مي كه هر يك تن آب كه انتقال مي با توجه به اين

 .هاي محيط زيستي براي اجراي اين طرح مورد توجه قرار گيرد است كه تمام جنبه

ي و اقتصادي اين كار بايـد  عالوه بر در نظر گرفتن تبعات زيست محيطي، اجتماع: مختاري تاكيد كرد

تـوان در   گـذاري صـورت گيـرد، مـي     به آثار توزيع درآمدي نيـز توجـه كـرد، چـرا كـه وقتـي ارزش      

هاي اقتصاد مهندسي طرح را ارزيابي كرد و از اين طريق نسبت  هاي منفعت هزينه، شاخص چارچوب

 .منفعت به هزينه را مورد سنجش قرار داد

مساله كه تاكنون هيچ خبري مبنـي بـر نتـايج مطالعـات ارائـه        بر اين اين كارشناس حوزه آب با تاكيد

هـاي كـاهش مصـرف و     براي مديريت آب در استان سمنان بايد ابتدا به بحث: نشده است، اظهار كرد

مديريت مصرف توجه شود و پس از ارزيابي كامل مطالعات براي انتقال آب اين كار صورت گيرد، نه 

 .زني سياسي به سرانجام برسد ا چانههايي ب كه چنين طرح اين

هاي رييس سازمان محيط زيست مبني بر انتقال آب به بهانه تعطيل نشـدن   وي ضمن انتقاد از صحبت

بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه انتقـال آب موجـب از بـين رفـتن حيـات بخـش و       : صنايع، گفت

 .ه كردشود، لذا بايد به تمام ابعاد اين مساله توج ها مي جنگل
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 انتقال آب خزر به سمنان،يك پروژه گران قيمت

كه با گذشـت بـيش    با بيان اين -عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران  -پور  بر اين محمود شارع عالوه

چنـين  دهـد كه  هـايي نشـان مـي    سال از طرح انتقال آب در دنيا و كسب تجربه از چنـين طـرح   50از 

طـرح  : به ايسنا گفـت  ،هاي مقابله با كم آبي است ترين شيوه ز گرانهايي بسيار پرهزينه و يكي ا پروژه

هاي سنگين اجتماعي و زيست محيطـي را عـالوه بـر     انتقال آب موضوع جديدي نيست، وجود هزينه

 .هاي اقتصادي، از تبعات طرح انتقال آب است هزينه

تقـال دهنـده آب و هـم    به گفته وي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي هم بـراي منطقـه ان  

دريافت كننده بسيار سنگين و روشي ناپايدار است كه در بلندمدت نه تنها كمكي بـه مقصـد نخواهـد    

 .شود تر مي كرد بلكه اوضاع آب به مراتب پيچيده

گذار خصوصـي وارد   ها با عنوان سرمايه معموال پروژه: عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران اظهار كرد

شود كه در واقع پس از گذشت مدتي از آغاز پروژه، بار مـالي آن بـه دوش دولـت     ميفاز عملياتي آن 

ها در رديف اعتبـاري دولـت ديـده شـده و از خزانـه،       اي نه چندان دور هزينه خواهد افتاد و در آينده

 .خارج و مطمئنا مردم متحمل اين بار مالي مي شوند

: آب را از ديگر تبعات اين انتقال دانسـت و گفـت  شارع پور، رشد لجام گسيخته دريافت كننده انتقال 

فراوان در بخش كشاورزي، رشد جمعيـت، توسـعه شـهري و اقتصـاد منطقـه        انتقال آب باعث آسيب

 .زا خواهد شد شود و باعث جلوگيري از توسعه درون دريافت كننده مي

د آب هنـوز هـدر   كه بر اساس اطالع دقيق صورت گرفتـه در سـمنان بـا وجـود كمبـو      وي با بيان اين

مرتبه بازچرخـاني   15در بسياري از كشورها بيش از : هاي بسياري در آب وجود دارد، اظهار كرد رفت

  توان بازيافـت آن و بـه حـداقل رسـاندن     شود، لذا براي جلوگيري از هدر رفت آب مي آب انجام مي

 .استفاده از آب را پيشنهاد داد

هـاي مـديريت اراضـي، سياسـت كـاهش       در قسـمت : ردعضو هيات علمي دانشگاه مازندران بيـان كـ  

مهاجرپذيري و توسعه صنعتي كه هر كدام در مبحث جداگانه تاثير به سزايي در جلـوگيري و كـاهش   
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هـاي سـاده    مصرف آب دارد، هيچ توجه و اقدامي صورت نگرفته و به جاي توجه به مسائل و راه حل

 .به گزينه پر هزينه انتقال آب روي آورده شده است

هاي مديريت تقاضاي آب را بررسي كرد و درصورت عدم جوابـدهي،   ابتدا بايد روش: وي يادآور شد

هاي مربوط به مديريت عرضه آب ماننـد آب مجـازي و مـديريت آب بـاران، احيـاي       توان راه حل مي

الش ها را انجام داد، در نهايت اگر باز هم اين اسـتان دچـار چـ    ساختارهاي سنتي مديريت مانند قنات

  .گيري شود تر بهره آبي بود از انتقال آب آن هم از يك مبدا مناسب

 
 ناپذير است انتقال آب خزر به سمنان توجيه

ناپـذير    اما دبير كارگروه تخصصي پسماند و محيط زيست اتاق فكر توسعه و تعالي مازندران با توجيه

هدف آنان تنها به كرسـي   اين عقيده كهخواندن داليل انتقال آب از سوي نمايندگان سمنان، و با ابراز 

داليلي چـون مصـرف آب شـرب، كشـاورزي و صـنعت تنهـا       : ، اظهار كردنشاندن تصميم خود است

تر بـه سـمنان    دنبال كشاندن جمعيت بيش اي براي انتقال آب به هر نحو ممكن بوده و اين افراد به بهانه

اند سمنان بهترين گزينه جـايگزين بـراي    مدعيو توسعه فيزيكي و ساختاري اين استان هستند چراكه 

 .پايتخت شدن پس از تهران است

پاسـخ    ايـن مسـووالن  : عزيز عابسي خطاب به مسئوالني كه در سمنان داعيه انتقال آب دارند، گفـت 

هـاي   هـا، عـدم اجـراي طـرح     خانـه  كـارگيري تصـفيه   دهند چرا تاكنون در خصوص عدم احيـاء و بـه  

هاي زيرزميني، آماري به وزارت نيـرو ارائـه    ي كشت و راهكارهاي تغذيه آبآبخيزداري، اصالح الگو

 اند؟ نكرده

اگر نياز به توسـعه ضـروري   : عابسي پافشاري براي توسعه يك منطقه كويري را نقد و خاطرنشان كرد

هايي چون سيستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و بوشـهر   توانيد روي ظرفيت استان بوده شما مي

هـا   هـاي تـامين منـابع بـراي آن     گذاري كرده و اين مناطق را گسـترش دهيـد، چـرا كـه هزينـه      ايهسرم

 .پذير است توجيه
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بر اساس اين طرح توسعه سمنان محـدود  : وي با اشاره به طرح آمايش سرزمين در مورد سمنان گفت

ختار الزم بـراي  هاي وزارت نيرو در آمايش سـرزمين، سـمنان را فاقـد سـا     و غير آب بر بوده و پايش

بر افـزايش يافتـه و     تر معرفي كرده است، بنابراين نبايد اجازه داد در اين مناطق صنايع آب توسعه بيش

 .احداث شود

همان طوري كه شـهر سـاري بـه دليـل وسـعت      : عابسي با ذكر مثالي در تشريح اين مطلب اظهار كرد

ميليـون نفـر را نـدارد     5معيـت بـيش از   محدود و فاصله كوتاه بين كوه و دشت، توانايي و ظرفيت ج

 .بنابراين هر سرزميني با توجه به مقتضيات مكاني و اقليمي خود داراي ظرفيت محدودي است

 انتقاد به رييس جمهور، شما رييس جمهور كشوري ديگر هستيد

: خطـاب بـه ريـيس جمهـور متـذكر شـد       -نماينده مردم ساري در مجلس  -چنين محمد دامادي  هم

شـما ريـيس جمهـور     مان از تصميم شما براي انتقال آب درياي خزر به سمنان اين اسـت كـه   استنباط

 .اي نداده و نخواهد داد اما نيك بدانيد تاريخ مازندران چنين اجازه كشور ديگري هستيد

زيسـت بـه ريـيس جمهـور      نگاري رييس سـازمان حافظـت محـيط    وي در مجلس با اعتراض به نامه

با اين نامه و تصميم : درخصوص انتقال آب درياي خزر به استان سمنان خطاب به روحاني متذكر شد

 .شـود  هاي مازندران، گيالن و گلسـتان بـراي هميشـه بسـته مـي      شما يقينا پرونده كشاورزي در استان

  
 مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان زيبنده نيست

خـزر    طرح انتقـال آب  نيز معتقد است كه -سرپرست استانداري سمنان  -يد ناجي در شرايطي كه سع

كه مراحل كارشناسـي را طـي كـرده و مخالفـت بـا آن زيبنـده        به فالت مركزي يك پروژه ملي است

 -عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي، آب و منـابع طبيعـي مجلـس     -نيست؛ علي محمد شاعري 

اي براي طرح مطالعاتي و يا عمليات  تباري و بودجهتاكنون هيچ گونه رديف اع عالم كرده كهصراحتا ا

اجرايي پروژه انتقال آب درياي خزر به فالت مركزي در مراجع رسـمي و قـانون گـذاري كشـور بـه      

  .تصويب نرسيده است
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 هيچ رديف اعتباري براي اين طرح در نظر گرفته نشده است

لعاتي نيازمند پيش بيني و تصويب رديف كه شروع هرگونه عمليات اجرايي يا طرح مطا وي با بيان اين

اي بـراي آن لحـاظ نشـده اسـت،      اعتباري قانوني است كه تاكنون اين اقدام صورت نگرفته و بودجـه 

اي سمنان براي هرگونه طرح مطالعاتي جهت انتقال آب درياي خـزر بـه    شركت آب منطقه: اظهار كرد

 .مي دريافت كندسمنان بايد مجوزهاي قانوني آن را از مجلس شوراي اسال

به تصـويب   1384طرح انتقال آب خزر به سمنان در كارگروه بررسي تأمين آب استان سمنان در سال 

به وزارت نيرو، ابالغ شد و سرانجام اين طـرح   1389رسيد و در پي آن، مصوبه هيات دولت در سال 

اما اين طرح كه بـا  .غ شدعنوان مجري ابال ، به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به1391در سال 

ميليون مترمكعب آب از درياي خزر در سال و انتقال آن به شـهرهاي   200زدايي و تصفيه  هدف نمك

هـا بـا    شـرب و صـنعت طراحـي شـد؛ طـي ايـن سـال        فالت مركزي در استان سمنان، براي مصرف 

ز اجـراي ايـن   محدوديت عدم اخذ مجوز از سوي سازمان محيط زيست روبرو شد كه همين مساله ني

 .طرح را به تاخير انداخت

هاي اخير رييس جمهور و رييس سازمان محيط زيست كشور از اجـراي ايـن طـرح حكايـت      صحبت

هاي پرسروصـداي   ها اين طرح يكي از پروژه دارد اما بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه طي اين سال

چنان بايـد   ن درمورد آن نظر داد بنابراين همتوا دولت تدبير بوده است و تا اجراي عملي اين طرح نمي

 .منتظر سرانجام اين طرح باشيم
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ـ  يددر بازد خبرگـزاري فـارس مـورخ     -  مطـرح شـد   ياز وزارت جهـاد كشـاورز   جمهـور  يسرئ

17/10/1397  

  

  يننو ياريبه آب يدالر از صندوق توسعه مل يلياردم يكاختصاص  يبرا يروز پيشنهاد

دالر از محل  يلياردم يككرد  يشنهادجهاد پ يروز ياز وزارت جهاد كشاورز جمهور يسرئ يددر بازد امروز

  .يابداختصاص  ياريآب يننو يها به سامانه يصندوق توسعه مل

  يننو ياريبه آب يدالر از صندوق توسعه مل يلياردم يكاختصاص  يبرا يروز پيشنهاد

كرد  يدبازد ياز وزارت جهاد كشاورز جمهور يسفارس، امروز رئ يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

بخـش   دار يـت تحـت اجـرا و اولو   يهـا  وگـو كـرده و از برنامـه    بخش گفـت  ينبا مسئوالن ا يكو از نزد

  .شد ياجو يكشاورز

ـ : در جمع خبرنگاران گفت يجهاد كشاورز يرزارع مشاور وز عباس جهـاد   يـر از وز جمهـور  يسامروز رئ

  .دهد يحرا توض يبخش كشاورز دار يتاولو يها ها و طرح خواست تا برنامه يكشاورز

ـ   يبرنامه آب برا يتبا توجه به اهم :گفت ينهمچن وي  يناز آخـر  يگزارشـ  جمهـور  يسكشور و نظـام رئ

 ينـه زم يـن در ا يرا درخواست كرد و گزارش جامع يننو هاي ياريسعه آباقدامات انجام شده در حوزه تو

  .ارائه شد

ارائـه   جمهور يسكه امروز به رئ يدر گزارش: اعالم كرد يدر كشاورز ياريآب يننو يها طرح سامانه مجري

و  يمدكشور را اعالم كر يزراع يدر اراض يننو ياريآب يستمهزار هكتار س 80و  يليونم 2 يانداز شد از راه

شـده   يزتجه يننو ياريآب نهبه ساما يكشاورز يهزار هكتار اراض 230 يشد كه در سال جار يانب ينهمچن

بخـش   يـن هزار هكتار در دست اجرا است كه در ا 130هزار هكتار آن به طور كامل اجرا شده و  100كه 

  .داشته است يشرفتدرصد پ 50

 92تـا   71سال  يارائه شد آمده است كه از ابتدا هورجم يسكه به رئ يگزارش يندر ا: گفت ينهمچن زارع

هشتاد هزار در سـال   95تا  92هزار هكتار در سال از 59در كشور  ياريآب يننو يها سامانه ياجرا يانگينم
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  .در سال بوده است كتارهزار ه 230 يزانم 97هزار هكتار در سال و در سال  280 يزانبه م 96در سال 

ـ  يجهاد كشاورز يرامروز وز: گفت يجهاد كشاورز يروز مشاور  يداد كـه بـرا   يشـنهاد پ جمهـور  يسبه رئ

 يـن ا يبـه اجـرا   يدالر از محل صـندوق توسـعه ملـ    يلياردم يكدر كشور  ياريآب يها توسعه بهتر سامانه

  .يابدها اختصاص  سامانه
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  17/10/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -  درصد آب ذخيره شده دارند 40سد مهم كشور كمتر از  88

 
متـر   ميلـي  107موجـب شـده تـا    هاي پيـاپي   ها در اثر خشكسالي خشك بودن اراضي و بستر رودخانه

آب شود و بر اين اساس ورودي آب به سـدهاي   بارش از ابتداي سال آبي تاكنون، كمتر تبديل به روان

 .ويژه سدهاي تامين كننده آب شرب تغيير چنداني نداشته باشد كشور به

 107تـاكنون بـه    )ابتـداي مهرمـاه  (هاي ايران از ابتداي سال آبي جاري  گزارش ايسنا، ميزان بارندگي به

درصـد افـزايش يافتـه اسـت؛ بـا وجـود        39ساله حدود  50ميليمتر رسيده كه نسبت به مدت متوسط 

هاي مناسب فصل پاييز در غرب كشور، توزيع غيريكنواخت نزوالت جوي باعث شده است تـا   بارش

دبيـل  هاي سيستان و بلوچستان، يـزد، خراسـان رضـوي، هرمزگـان، فـارس و حتـي ار       چنان استان هم

 .هاي كمتر از ميزان نرمال را تجربه كنند بارندگي

سال پيش تاكنون هيچگاه بارش فراتـر از ميـانگين بلندمـدت را تجربـه نكـرده       10كشور ما از حدود 

است، از همين رو اسـتمرار خشكسـالي در كشـور و خشـك بـودن اراضـي موجـب شـده اسـت تـا           

هاي سـال آبـي جـاري     آب نشود و بخشي از بارش نهاي مناسب پاييز امسال لزوما تبديل به روا بارش

 .صرف رطوبت از دست رفته خاك شود

ترين مقاطع زماني نيم قـرن اخيـر كشـور در سـال آبـي       ادامه وضعيت ياد شده و وقوع يكي از خشك

باعث شده تا منابع آب برخي سدهاي بزرگ كشور كه در شـرايط بحرانـي هسـتند، تغييـرات      96-97

و حتي حجم برخي از سدهاي مهم كشور كه تامين كننده آب شرب شهرها هسـتند  چنداني پيدا نكند 
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 .باشد  نسبت به سال گذشته كاهش هم داشته

سـد بـزرگ    178درصد از مخازن سدهاي كشور خالي اسـت و از ميـان    52اما در حال حاضر حدود 

يد رجـايي،  رود، شـه  سـد مهـم از جملـه سـدهاي زاينـده      88حوضه آبريز اصلي كشور  6موجود در 

درصـد آب   40هـاي سيسـتان و بلوچسـتان كمتـر از      نيمـه  مالصدرا، دوستي، درودزن، استقالل و چاه

 .ذخيره شده داشته باشند

استان كشور نيز به طور ميانگين به كمتـر از   16استمرار اين شرايط موجب شده تا ذخاير آب سدهاي 

و   رضـوي، سيسـتان   لسـتان، خراسـان  اسـتان اصـفهان، بوشـهر، گ    9درصد برسـد و در ايـن بـين     40

بلوچستان، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، هرمزگان و قم نيز در ميان مناطق ياد شده به طـور  

اند و شرايط مناسبي را در سـال   درصد از ذخيره آب مخازن سدهاي خود را استفاده كرده 80ميانگين 

 .آبي جاري ندارند

درصد مخـازن سـدهاي حوضـه آبريـز      77وضه آبريز سرخس، درصد مخازن سدهاي ح 85اكنون  هم

 56خـزر و   درصد سدهاي حوضه آبريز دريـاي   67درصد سدهاي حوضه آبريز مركزي،  74هامون، 

 .درصد سدهاي حوضه آبريز درياچه اروميه هم خالي است

ين وضـعيت  رساني وزارت نيرو، در شرايط كنوني، استان اصفهان بدتر بر اساس اطالعات پايگاه اطالع

درصـد از ظرفيـت    89در حـال حاضـر   . كنـد  استان كشور تجربـه مـي   32ذخاير منابع آب را در ميان 

درصد رسيده  11مخازن سدهاي اين استان خالي است و آب موجود در مخزن سد مهم زاينده رود به 

ميليـون مترمكعـب رسـيده     153چنين در حال حاضر حجم آب سدهاي استان اصـفهان بـه    هم. است

 .است كه در مقايسه با سال گذشته هم هفت درصد كاهش يافته است

مـاه   نگاهي به آخرين وضعيت شهرهاي در معرض تنش آبي هم حاكي از آن است كـه تـا ابتـداي دي   

اند، بنابراين پربارشي پاييز امسال نبايد مـا را   شهر كشور در معرض تنش آبي قرار داشته 334چنان  هم

هـاي مصـرف و توجـه بـه نحـوه       رف غافل كند تا بتوانيم با اصـالح شـيوه  از مسئله مهم مديريت مص

 .ترين مشكل سپري كنيم را با كم 98استفاده از دو كاالي مهم و حياتي آب و برق بتوانيم تابستان 
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موجود به جـاي فكـر كـردن بـه       مشاور وزير جهاد كشاورزي مطرح كرداستفاده صحيح از آب

  17/10/1397ورخ خبرگزاري فارس م - هاي ژرف آب

 
هاي موجـود   هاي ژرف بايد از آب مشاور وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه به جاي فكر كردن به آب

نـوين    هزار هكتار از اراضي كشـاورزي بـه سـامانه    80ميليون و  2در كشور  :نه كنيم؛ گفتاستفاده بهي

 .آبياري تجهيز شده است

 
  

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگـزاري فـارس، عبـاس زارع مشـاور وزيـر جهـاد و مجـري طـرح         

ين آبيـاري در  هـاي نـو   هاي نوين آبياري در كشاورزي امروز به تشريح وضعيت اجراي سـامانه  سامانه

هـاي نـوين    ميليارد تومان براي اجـراي سـامانه   500در بودجه امسال هزار و : كشور پرداخت و گفت

هزار هكتار از اراضي آبي كشور به اين سامانه  230هزار هكتار تخصيص يافته بود كه  142آبياري در 

 .مجهز شد

 130هاي نوين مجهـز شـده و    سامانه هزار هكتار به طور كامل به 100از اين ميزان اراضي   :وي گفت

 .درصد پيشرفت داشته است 50هزار هكتار آن در حال اجراست كه 

هاي نوين آبياري تجهيـز شـده فراتـر از     هاي زراعي كه امسال به سيستم زارع با بيان اينكه سطح زمين
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اران و كشـاورزان  ميليارد تومان به پيمك 500به همين دليل وزارت جهاد : برنامه تعيين شده بود، گفت

 .به دليل اجراي بيش از برنامه و تعهدات بدهكار است

برنامه وزير جهاد كشاورزي اين است كه به : هاي نوين آبياري در كشاورزي گفت مجري طرح سامانه

هر ميزان متقاضي براي اجراي اين سامانه وجود داشته باشد، وزارت جهـاد آن را اجرايـي كنـد و بـه     

هـاي   عظم رهبري اذن دادند كه از محل صندوق توسعه ملي براي تامين اعتبار سامانههمين دليل مقام م

 .نوين تخصيص دادند

هـاي آبيـاري    هاي گذشته هم اذن دادند كه براي توسعه سامانه به گفته زارع مقام معظم رهبري در سال

يـون دالر بـود و   ميل 250براي صندوق توسعه ملي اختصاص يابد كه اين رقم تا سال جاري به ميـزان  

ميليـون دالر بـه اذن رهبـري     300بـه ميـزان    96ميليون دالر و در سال  500رقم  95همچنين در سال 

 .اختصاص يافت

دار اقتصاد مقاومتي است و  هاي اولويت هاي نوين آبياري از طرح وي تاكيد كرد كه بحث اجراي برنامه

 250كرده كه در صورت تامين اعتبـار سـاالنه   ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد را تكليف 

 .هزار هكتار از اراضي كشور به اين سامانه مجهز شود

درصـد از   46در سال جاري تنها   :زارع از عدم تخصيص كامل بودجه به اين بخش انتقاد كرد و گفت

 .درصد بود80بودجه اختصاص يافته تامين اعتبار شد، اما پيشرفت فيزيكي كار حدود 

هـزار هكتـار اراضـي     80ميليون و  2تاكنون : هاي نوين آبياري در كشاورزي گفت طرح سامانهمجري 

ميليـون هكتـار    8.7درصد اراضـي   22هاي نوين آبياري مجهز شده كه  سنتي و مدرن كشور به سامانه

 .شود هاي آبي را شامل مي زمين

هيالتي كه به كشاورزان براي هاي بالعوض و تس وي در ادامه پاسخ به سؤال خبرنگار فارس كه كمك

 85برنامه ششم توسـعه   35بر اساس ماده   :گفت شود، چه ميزان است، هاي نوين داده مي اجراي سامانه

درصـد   15تنهـا    شـود و  به صورت كمك بالعوض توسط دولت تقبل مي  ها درصد هزينه اين سامانه

 .توسط كشاورزان پرداخت خواهد شد
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درصد هم در توان بسياري از كشاورزان نيست آيا تسـهيالتي در ايـن    15م زارع در پاسخ به اينكه رق

تسهيالتي در اين زمينه وجود ندارد و البته اجرا و تصميمات در اين زمينه بـه    :زمينه وجود دارد، گفت

 15اند كـه بـراي پرداخـت سـهم      ها تصميم گرفته اخيرا برخي استان. ها گذاشته شده است عهده استان

 .برم ورزان هم تسهيالت بانكي بدهند، اما من اسمي از آنها نميدرصد كشا

هاي قبلي اجراي سامانه نوين كـامال غيرمطالعـه شـده و     وي در پاسخ به سؤال ديگر فارس كه سيستم

شدند و هزينه زيادي را دست آنها مي گذاشـت،   غيركارشناسي بود به طوري كه كشاورزان متضرر مي

اندازي شده اسـت كـه    هاي نوين راه بردار هستند و سامانه كشاورزان بهرهديگر خود  93از سال : گفت

شـوند و اگـر گـزارش شـود، پيمانكـاري       در اين سامانه پيمانكاران و كشاورزان متقاضي آنجا ثبت مي

 .شود كارش را درست انجام نداده به ليست سياه وارد مي

ه سؤال خبرنگار فارس با توجه به اينكـه  هاي نوين آبياري در كشاورزي در پاسخ ب مجري طرح سامانه

هـاي نـوين را در    خواهيـد سيسـتم   هكتار است، شما چگونـه مـي   1.2هاي كشور حدود  ميانگين زمين

 2هـاي كشـور زيـر     درصد زمـين  52هاي  بله دقيقا درست است زمين :اراضي خرد اجرايي كنيد، گفت

رديم كه در صورتي كه كشـاورزان اجـرا   هكتار است و براي رفع اين مشكل طرح تجميع را پيشنهاد ك

 .كنند، سهم دولت براي اجراي اين سامانه بيشتر خواهد داد

در مقطعي اين طرح تجميع از سوي سازمان بودجه مخالفت شد اما اخيرا كارگروه ملـي  :وي ادامه داد

 .سازگاري با كم آبي كشور پيشنهاد داده كه اين طرح دوباره احيا شود

لي درباره فرسايش خاك پرسيد كه حجم فرسايش خاك طي چند سال گذشـته از  خبرنگار فارس سؤا

تن در هكتار رسيده كه اين رقم وحشتناكي است، چـرا بـا ايـن فاجعـه مقابلـه       16تن در هكتار به  9

كميته معاونت خاك در دفتر آب و خاك تشكيل داده كـه همـين     اخيرا وزارت جهاد: كنيد، گفت نمي

شود و اميدواريم كه با توجـه بـه اهميـت خـاك در كشـور جلـوي ايـن         ص ميروزها متولي آن مشخ

 .ها گرفته شود فرسايش

كنـد   خبرنگار فارس پرسيد، اليحه خاك كه اخيرا در مجلس تصويب شده يك بندي از آن اشـاره مـي  
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هاي وزارت جهاد كه به خاك و محيط زيست آسـيب برسـاند    كه سازمان محيط زيست در برابر طرح

د راسا مقابله با آن را متوقف سازد آيا اين مانعي براي توليد كشور نيست و شما چـه واكنشـي   توان مي

ها در باره  در اين باره ما مشكلي نداريم و معتقديم هر چقدر حساسيت:  براي اين اليحه داشتيد، گفت

 .حفاظت از خاك بيشتر شود به نفع توليد است

به اعالم سازمان برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزي در  زارع در پاسخ به سؤال ديگر فارس كه بنا

ايـن ميـزان رانـدمان بـا     : صدم درصد افزايش راندمان آبياري داشته است، گفـت  44سال گذشته تنها 

توجه به ميزان اعتباراتي است كه به اين بخش داده شده است و اگر اعتبارات بيشتري تخصيص يابـد  

 .فزايش دهيمتوانيم راندمان را بيشتر ا مي

توان براي مقابلـه بـا    هاي ژرف مطرح است و برخي معتقدند مي خبرنگار فارس پرسيد استفاده از آب

مشكالت آب در كشور آب را از اعماق زير زمين بيرون كشيد و نياز چند ساله كشور در آنجا وجـود  

ايـد تمركزمـان را بـراي    اگرچه اين مربوط به حوزه نيرو است، اما من شخصا معتقدم مـا ب   :گفت دارد،

استفاده بهينه از همين آبي كه در دست داريم، معطوف كنيم و تالش كنيم از آن به خوبي استفاده كنيم 

هـاي ژرف جـايز    و تا زماني كه استفاده بهينه از آب موجود در دستور كار نباشـد فكـر كـردن بـه آب    

 .نيست

ري در كشور و بارش يك سومي نسـبت بـه دنيـا    وي در ادامه تاكيد كرد كه با توجه به تبخير سه براب

هاي نوين آبياري در كشور بپردازيم كه با اجراي آن توليد محصـول   بايد با تمام توان به اجراي سامانه

درصـدي را   30جويي  يابد و صرفه درصد كاهش مي 30ها  درصد افزايش و مصرف سموم و نهاده 30

 .هاي زيرزميني شاهد خواهيم بود از آب

بنـدها احـداث كردنـد و     اكيد كرد كه با توجه بـه وضـعيت آب كشـور نياكـان مـا قنـات و آب      وي ت

هـاي توليـدمان را    هاي آب به دليل شرايط اقليمي كشور ايجاد شده بود و ما هم بايد تمام برنامه مقسم

 .با توجه به شرايط آب كشورمان انجام دهيم

هدف از اين : گفت يرا با وزير ارتباطات منعقد شد،اي كه اخ مشاور وزير جهاد كشاورزي به تفاهم نامه
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اندازي آبياري هوشمند از طريق اينترنت اشيا در كشـور اسـت كـه بـا اجـراي آن زمـان        تفاهم نامه راه

در حـال  . درصد تاثيرگذار خواهد شـد  30شود و در عملكرد آب  مصرف آب، ميزان مصرف بهينه مي

مـزارع نمونـه منطقـه مغـان، فـارس و قـزوين اجرايـي        حاضر آبياري هوشمند به صورت پايلوت در 

 .شود مي

ــگاه          ــراي نمايش ــران از اج ــاورزي اي ــگاه كش ــري نمايش ــدرزاده مج ــايش ص ــن هم ــه اي در ادام

المللي تهران خبر  دي ماه در نمايشگاه بين 24الي  21هاي نوين ابياري از  ها و سيستم نهاده آالت، ماشين

هـا در   درصـد ايـن شـركت    60شركت حضور خواهند داشت كـه   120در اين نمايشگاه   :و گفت. داد

 .كنند حوزه آب فعاليت مي

منـدي   هاي نوين آبيـاري و بهـره   وي هدف از اجراي اين نمايشگاه را آشنا سازي كشاورزان با سيستم

 .صحيح از آب اعالم كرد
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ينه روزنامـه سـبز   - كه گندآب شد ؛ خورهاييبار است اسف فارس يجخل محيطي يستز يتوضع

  17/10/1397مورخ 

  

 يهـا  كانال ينبه ساحل و همچن يكينزد يا،سمت در تند به يبواسطه ش به يساحل يدر شهرها ها زباله

از مـردم   يبرخ.  شود يها در سطح آب م و موجب رها شدن آن يرسراز ياسمت در آب باران به يتهدا

واسـطه در   بـه  هـا  ها را در كانـال  ها، آن درون سطل يكيپالست هاي يشهش يژهو ها، به زباله يختنر يجا به

كـه ضـمن    ريزنـد  يمـ ) آب بـاران  يتكانـال هـدا  ( ياباندسترس بودن و واقع شدن خورها در كنار خ

در  يكروپالسـتيك م ي،علمـ  يقـات براسـاس تحق .  شـود  يمـ  يرسراز يارسمت د به زيست يطمح يآلودگ

 اشـياي  يرو سـا  يلونينـا  هـاي  يسـه مصرف، ك بار يككه ظروف  ياست، هنگام يهتجز يرقابلغ يعتطب

زبالـه، در   يافـت ناكارآمد دفن و باز هاي يستمها و س فاضالب يقاز طر شوند، يم يختهدور ر يكيپالست

ذرات  يكروپالسـتيك، م يـد ازمنـابع تول  يگـر د يكـي .  آورنـد  يدرمـ  ياهـا درو  ها يانوسسر از اق يتنها

شـو از   و و پس از شست گيرند يمورد استفاده قرار م يو بهداشت يشيهستند كه در لوازم آرا يكيپالست

در بـدن پرنـدگان    يكروپالسـتيك م يابنـد،  يراه م ياهاو در يرزمينيز يها آب يانفاضالب به جر يقطر

پس از ورود به بـدن جـانوران در    يه،هضم و تجز يرقابلمواد غ ينا.  شده است يدهد نيااز آبز ياريبس

  . شود ميها منجر  ها انباشته شده و باالخره به مرگ آن گوارش آن يستمس

  

   ياهادر در يكيپالست يعاتتن ضا يليونم 8وجود  

در  يپالستك يعاتضاتن  يليونم به هشت يكهر سال نزد ي،پژوهشگران دانمارك يعلم يقاتتحق طبق

بزرگ آن بـه   يها تكه شود، ينم يهتجز يعتدر طب يكها پالست آن يقاتو طبق تحق شوند يرها م ياهادر

 يقـات طبـق تحق  ينهمچنـ .  شوند يم يدهبلع ياييدر يواناتح يلهوس تر شكسته شده و به قطعات كوچك

 يـا دن يها هزار تن در آب 250 از يشبه وزن ب يكيتكه پسماند پالست يليوناز پنج تر يشپژوهشگران ب

.  بيننـد  يمـ  يبآسـ  يعاتضـا  يـن از ا يرمسـتقيم و غ يممستق ياييگونه در 600از  يششناور هستند كه ب
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زبالـه   يخـتن ر.  شـود  تر يشب ها ياز تعداد ماه يكپالست يها ، تعداد تكه2050تا سال  شود يم بيني يشپ

خـود   يتاحترام گذاشتن بـه شخصـ   ياست نوع يو فرهنگ يكار انسان يك كه ينبر ا ها عالوه در سطل

 يبـرا  يوقت كارگران شـهردار  شود يباعث م كه يناز ا يشهر جدا يزگيتوجه به پاك يراافراد است؛ ز

 يو سـرزندگ  تشـهر و طـراو   زيسـت  يطصرف نشود، كمك به حفظ محـ  يهودهمنطقه و كوچه ب يك

 مـاه  يد 26 يعـت، عنوان روز طب به يندفرور 13(از سال  يمختلف يهر ساله در روزها.  شهروندان است

روزهـا   يندر بزرگداشت ا يمختلف هاي ينو كمپ زيستي يطمح يها گروه...) پاك و يبه عنوان روز هوا

و ساحل  يعتدامن طب رزباله د يختناز ر يو خوددار يشهر زيست يطو توجه شهروندان به مسأله مح

مانده و بارها شـاهد   يدر حد شعار باق ياجتماع يتمسئول ينهاست ا اما سال.  كنند يمعطوف م ياو در

خودروهـا هسـتند؛ امـا     تـرين  يككـه سـوار بـر شـ     يمهست يشهروندان ياز سو ييها زباله يختندور ر

اسـت كـه اگـر     يدرحال ينا.  گيرند يم يدهناد يحقوق شهروند ترين ييخود را جز ياجتماع يتمسئول

در اتاق و خانه آغاز شود و به  ياز جلو يعتحفظ طبشهر در  يكها و شهروندان  خانواده ينگاه تمام

 يـن ا يـت بـود؛ امـا اهم   يمخـواه  يباز يشاهد شهر يابدگسترش  يعتمحله، شهر و طب يابان،كوچه، خ

 يو طرفداران پـرو پـاقرص غـذاها    يدساكن باش يساحل ييكه در شهرها شود يم تر يشب يمسأله زمان

  . يدهم باش فارس يجخل يانماه يژهو به يانو آبز ياييدر

  

  دارد  يرا درپ يانآبز يخطر نابود يكيپالست هاي زباله

ـ    يـايي موجـودات در  يها پناهگاه ينتر از بزرگ يكي فارس  خليج  ينـوع مـاه   150از  يشاسـت كـه ب

هـا،   صـدف  يرخـوراكي، و غ يخـوراك  هـاي   يكوچك، مـاه  ينيتزئ هاي يها، ماه متفاوت شامل مرجان

 يافـت   يجخلـ  يـن در ا يگـر د يـايي از موجـودات در  ياريو بس ها يندلف يايي،در يها  ها، عروس  حلزون

و ارونـد   يرشـ  كـارون، بهمـن   يهـا  جز چند مـورد كـه وارد آب    به فارس  يجخل يانآبز تر يشب.  ودش يم

امـا   كننـد؛  يمثـل مـ   يـد و تول يـزي ر جا تخم كرده و در همان  يشور زندگ يها  در آب يمابق شوند يم

 آبزيـان  يـن جـان ا  يها بـال   و فاضالب يرپالستيكيو غ يكيپالست يها وجود زباله يادي،ص هاي  يتفعال
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در كنـار   يـري گ قـرار  يـل دل بـه  يـز اسـتان هرمزگـان ن  .  انـد  ها را بـه مخـاطره انداختـه    آن يشده و زندگ

عنـوان   بـه  يـز روست، چراكه بندرعباس ن روبه زيست يطدر حوزه مح يجد هاي يببا آس فـارس يجخلـ

كـه   دهكـر  يـا خـود را روانـه سـواحل و در    هـاي  ياسـتان انـواع آلـودگ    يـن ا يهر ساحلش ينتر بزرگ

 يريتمـد «طـرح بـاعنوان    يـك براسـاس  .  ها را گرفته اسـت  و خود انسان يانآن دامن آبز هاي يآلودگ

 محيطـي  يسـت ز يريتدر دانشـگاه هرمزگـان؛ مطالعـات مـد    » سواحل شهر بنـدرعباس  محيطي يستز

شهرستان تـا عمـق شهرسـتان     ينا يسـتيو ز ياقتصـاد ي،منابع اجتماع سواحل شهرستان بندرعباس،

موجود در سمت غـرب   يسـتيو ز يزيكيمطالعه قرار گرفته و با توجه به وجود مناطق حساس ف دمور

اسـت،   يرينشــور و شـ   يهـا  و شرق بندرعباس كه شامل مصـب رودخانـه كـل و مصـب رودخانـه

طرح، حـدود  ينبراساس نظر كارشناسان ا.  رسـد يبه نظر م ييرمنطقغ يتوسعه شهر در خطوط ساحل

در سمت غرب بندرعباس اسـت كـه باعـث بـه      يژهو سـواحل شـهر بندرعباس به ـاربريدرصد ك 50

  . شده است يوجود آمدن نقاط بحرانـ

  

  محيطي يستبندرعباس چالش ز خورهاي

وارد كـرده   يـان و آبز يـا را به در ديياآن صدمات ز هاي يكه بار آلودگ يگريتر د و مهم يجد موضوع

در حـوزه   يچالش جد يكعنوان  كه همچنان به گردد يبرم» شهر بندرعباس يخورها«است به مسأله 

 يني،حس خور بزرگ، شامل گورسوزان، شاه هفت يشهر بندرعباس دارا.  شود يم ياداز آن  زيستي يطمح

اسـت كـه    يضعـر  يهـا  كن اسـت كـه پـل   دوهزار و كپش آباد، ينكن، گلزار شهدا، حس سنگ يالت،ش

عنوان  خورها كه در گذشته به ينا.  برخوردارند ييباال يتاز اهم محيطي يستاز نظر ز ها ينهركدام از ا

 يلتبـد  يـا و در سـاحل بـه   ها يانواع آلودگ يقدان و تزر بوده، امروز به زباله يالبآبراه و محل انتقال س

و ساحل ساكن  يادر يانآبز يآن بر رو محيطي يستواقب زاز مردم بدون توجه به ع يبرخ.  شده است

خورها مـورد   ينگذشته ا يها در طول سال.  ريزند يها و خورها م كانال ينخود را به داخل ا يها زباله

صـورت   بـه  يحتـردد و تفـر   ياسـتفاده از آن بـرا   يـل ازقب ييها اند و طرح و مرمت قرار گرفته يبازساز
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طرح فاضـالب در شـهر بنـدرعباس     كه ينبا وجود ا.  نشده است يلتكم يول به اجرا درآمده، كاره يمهن

خورهـا   يـن سـمت ا  هـا بـه   فاضـالب آن  يو حتـ  يسطح يها ها آب خانه ياجرا شده باز هنوز از برخ

همراه با انـواع   يدائم يانجر صورت خانه فاضالب شهر بندرعباس به يهتصف يزو سرر شود يم يتهدا

مرده  يواناتمعتادان و ح يها و سرسرنگ يعفون يها زباله ي،آهن يكي،واد پالستم يژهو و اقسام زباله به

 يمسـأله خورهـا  .  كرده اسـت  يجادشهر ا يبرا يباكه صحنه ناز ريزد يم ياخورها به در ينهم يقاز طر

استان و فعاالن و دوستداران  زيست يطحفاظت مح كلهاست مورد اعتراض اداره  شهر بندرعباس سال

 ياها در خورها و در زباله يمسأله رهاساز.  ها است شهر و رسانه يمانند شورا ييو نهادها زيست يطمح

سال است كـه   10هرمزگان حدود  زيست يطچراكه به گفته كارشناسان مح يست؛ن يا البته موضوع تازه

و  يزيـوني صـورت پخـش زنـده تلو    اداره كـل بـه   يـن ا يرانمـد  زبـان بـار از   400بـر   مسأله افزون ينا

  . شده است يادآوريتذكر و  يمطبوعات يها صاحبهم

  

   يانآبز جان يبال يكيپالست يعاتو ضا  فاضالب

 يآلـودگ  يـزان خـرداد امسـال دربـاره م    زيسـت  يطسـازمان حفاظـت محـ    يـايي در زيست يطمح معاون

 يخاص برا يا مطالعه: خزر گفت يايفارس و در يجعمان، خل يايدر در يكروپالستيكيو م يكيپالست

را دربـر   ياييدر يها از زباله يميكه حجم عظ يكروپالستيكيو م يكيپالست يآلودگ يزانم يقدق ينتخم

.  وجـود دارد  يا و منطقه يانجام نشده؛ اما امكان انجام آن با كمك جوامع محل ياهادر يندر ا  گيرند مي

كشـور موضـوع    ايياهـ وجود در در يكروپالستيكو م يكپالست يزانتر از م مهم: افزود يفرشچ ينپرو

هـا از   زبالـه  ايـن درصـد از   80كـه   هاسـت   يكروپالستيكو م يكهمان پالست يا ياييدر يها  منشأ زباله

ماننـد   يـا درون در هـاي  يـت هـا توسـط فعال   درصـد از آن  20و فقـط   يو با منشأ خشك يمناطق ساحل

مختلـف   يهـا  گونـه  يسـتي نوع زها نه تنها ت زباله ينا ي،به گفته و.  روانه شده است يابه در راني يكشت

 پالسـتيك  يكـرو م ينهمچن.  اندازد يبه خطر م يزكند، بلكه سالمت انسان را ن يدتهد يارا در در يجانور

 يـد ها شود و سالمت انسان را تهد انسان ييوارد چرخه غذا ها يتوپالنگتونبه ف يدنبا چسب توانند يم ها
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و  هـا  يـت فعال يحركـت جهـان   يكدر  يداهش زباله باك يبرا ياييمناطق در: كرد يحتصر يفرشچ.  كند

عمان  يايدر فارس، يججهان كه خل گانه يستب ياييدر ناطقكه از تمام م يصورت شود، به يينها تع  برنامه

مقابلـه بـا    يمنطقه خود برنامه اقدام برا  برنامه يلخواسته شده ذ شود يها م خزر هم شامل آن يايو در

  . كنند يينتع يزاهش آن را نو ك ياييدر يها زباله

  

   يادر يندگيبندرعباس كانون آال ينقطه ساحل  22

زده است،  گيران يبه ماه يعمان خسارات يايفارس و در يجكشند قرمز در خل يدهپد يراخ يها سال در

و  يداد كه بنابر اظهـار مسـئوالن علمـ    يدر ساحل بندرعباس رو 94موارد در خرداد سال  يناز ا يكي

 جـب و مو يدرسـ  يتـر كشند قرمـز بـه دوهـزار سـلول در هـر ل      يدهعامل پد يها تراكم سلول ،يياجرا

 يـن هرمزگـان در ا  زيسـت  يطحفاظت محـ  يركلمد.  در ساحل بندرعباس شد يانآبز يجمع يروم مرگ

شـده توسـط    يجـاد ا يهـا  كانـال  يقازجمله ورود فاضالب از طر يو انسان يعيعوامل طب: رابطه گفت

 يآلـودگ  يشضمن افـزا  ي،شركت آب و فاضالب شهر هاي خانه يهس و پساب تصفبندرعبا يشهردار

  . كند يرا فراهم م يجلبك ييشكوفا يمناسب برا يطمح يا،آب در

 ييشناسـا  يادر يندگيآال يها عنوان كانون بندرعباس به ينقطه در نوار ساحل 22: افزود يحيمس حبيب

از آثـار نـامطلوب    يكـي  ي،به گفتـه و .  ود داردنقطه ورود عمده پساب و فاضالب وج 11شده كه در 

 يـن اسـت كـه ا   يكروبـي م يهـا  مقـدار شـاخص   يشافـزا  يا،به در يشهر يها ورود پساب و فاضالب

ـ   يالتدر ساحل سورو، ش خصشا حفاظـت   يركلمـد .  از حـد مجـاز اسـت    يشو خور گورسـوزان ب

كـرد كـه    يادكشور  يق ساحلمناط ينتر عنوان مهم بندرعباس به يهرمزگان از ساحل شرق زيست يطمح

و روانـه كـردن    هـا  يكاز پالست رويه ياستفاده ب: قرار گرفته است و عنوان كرد يجد يددر معرض تهد

 يـان آبز يـژه و و بـه  زيسـت  يطمحـ  يبـدون شـك بـرا    يابه در يمنته يها خورها و كانال درونها به  آن

امـا   يم؛مسـئول هسـت   زيست يطمحهمه در قبال حفاظت از : داشت يانب يحيمس.  خطرناك خواهد بود

 يسـاز  در حوزه كاهش و پاك يداست كه با زيست يطتنها سازمان حفاظت از مح كنند يتصور م يبرخ
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  . اقدام كند زيست محيطدر  يآلودگ

  

  است يكپالست يساحل يها درصد زباله  80

 80: داشـت  نياها در ساحل ب زباله يشبر ضرورت پا يددانشگاه هرمزگان ضمن تأك يعلم يئته عضو

از  يانشده و آبز يكروپالستيكبه م يلهستند كه به مرور زمان تبد ها يكپالست يساحل يها درصد زباله

 يكـرو هسـتند و م  يا كـه عمـدتاً پـس كرانـه     يـان آبز يـن ا: گفـت  ياحسان كامران.  كنند يم يهها تغذ آن

هـا   انسان به انواع سرطان يتالها شوند باعث اب انسان ييوارد چرخه غذا ياند وقت كرده يهتغذ يتكپالس

ـ   بندرعباس به ينالاز دو ساحل سورو و پشت ترم يو.  شود يو تومورها م در  يعنوان دو منطقـه بحران

مثـل   رسـد،  يمنطقه به فروش مـ  ود ينكه در ا هايي ياز ماه ياريبس: نام برد و افزود ها يآلودگ يعتوز

 يئتبه گفته عضو ه.  انسان دارند يو ضرر برا يآلودگ ترين يشهستند ب يا شورت كه پس كرانه يماه

 يا يشن ياست كه در بسترها يا مهاجر كرانه ياناز ماه يا شورت گونه يدانشگاه هرمزگان، ماه يعلم

 يسـاحل  يبرند و با شروع فصل گرما در نواح يسر م به ها يجو خل ياييعمق مناطق در كم يها آب يگل

 هـاي  يبرفـت از آسـ   بـرون  يبـرا : كـرد  يهتوصـ  يكـامران  . شـود  يمـ   يافـت وفـور   استان هرمزگان بـه 

بـه   يو كاغـذ  يا زباله پارچـه  هاي يسهو از ك يزباله در نوار ساحل يها از سطل توان يم محيطي يستز

در نشسـت   زيسـت  يطكارشناسان حوزه مح هاي حبتص يجهدرباره نت يو.  استفاده كرد يكپالست يجا 

الزم  ينشسـت هشـدارها و راهكارهـا    يـن ما در ا: داشت يانب يزشهر بندرعباس ن يهشتادونهم شورا

  . يمشورا هست ياعضا ياز سو يجهو منتظر اعالم نت يمارائه كرد

  

  ياشدن فاضالب به در يرشهر به سراز يعضو شورا يك اعتراض

شدن فاضـالب   يرشهر بندرعباس به نشانه اعتراض سراز ياسالم يعضو شورا يككه  94 يورشهر در

 يـك  يـن درنگاه اول ا يدخود را به درون لوله قطور فاضالب انداخت، شا يادرعباس به درخام شهر بن

 ااميدها ن كه از همه راه يمسئول زمان يكبود كه  يقدر جد آن يهقض يول رسيد؛ يكار مضحك به نظر م
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شـدن فاضـالب بـه     يرسـراز : اقدام گفته بود يناز ا يشجهانبخش پ يانوشك.  كار زد ينشد دست به ا

 يعضو شـورا  ينا.  تحمل است يرقابلغ محيطي يستفاجعه ز ينمسئوالن نسبت به ا توجهي يو ب يارد

ها  استان يعال يخود در شورا هاي يگيريدارد، با پ زيستي يطهاست دغدغه مح شهر بندرعباس كه سال

معظم انقـالب  به رهبر  يسال جار ماه يد 5 يخبه تار يا شورا را متقاعد كرد كه در نامه ينا يندگاننما

بـه   يو صنعت يو حل معضل ورود پساب و فاضالب خانگ يدگيدستور رس يا خامنه اهللا يتحضرت آ

 هـاي  وهبـت و م يـا سـاحل، در  ي،بنـدرعباس را گردشـگر   ياصـل  يـت هو يو.  فارس را بدهند يجخل

 حل نشده يشكل كامل و مناسب شهر بندرعباس به يها بحث فاضالب: دانست و ابراز داشت يخداداد

بدون الزامات  يعبه صنا رويه يب يبا مجوزها: شهر بندرعباس ابراز داشت ياسالم يعضو شورا.  است

 يو خانگ صنعتيبه حلقوم شهر بندرعباس فاضالب  ها كن يرينش در رابطه با توسعه آب محيطي يستز

  . شود يوارد م

  

   شود يم يافاضالب خام وارد در يترل 700تا  يهثان هر

طبـق نظـر   : شهر بندرعباس گفت ياسالم يشورا يهداشت، سالمت و خدمات شهرب يسيونكم رئيس

كه در  شود يدر بندرعباس م يافاضالب خام وارد ساحل و در يترل 700تا  500 يهكارشناسان در هر ثان

 يبرخـ : گفـت  يـري ام ينآبتـ .  رسـد  يفاضـالب مـ   يترل يليونها م در روز به ده يمحاسبه سرانگشت يك

ـ   سـال  يـل دل به يو نظام يدولت يوابسته به نهادها يكن شهرو اما ها ستگاهد  يهبـه تصـف   تـوجهي  يهـا ب

توسعه شـبكه   يبرا: گفت يو.  ساحل بندرعباس دارند يدر آلودگ ينقش مهم يفاضالب خام و خانگ

نـد  يازماز اقـدامات ن  ياريامـا بسـ   يـم؛ ا را با اداره آب و فاضالب آغاز كـرده  يهمكار يفاضالب شهر

  . است يفرادست ياعدت نهادهاو مس يهمكار

  

  انتقال آب باران آباد شود  يها و كانال خورها

 يامر به معـروف و نهـ   يشورا يردر هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در نشست اخ يهفق يول نماينده
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هـا   چـرا روزنامـه   زنم، يم يادبندرعباس فر يسال است درباره خورها ينچند: از منكر هرمزگان گفت

بـه   هـا  بندرعباس سـال  يخورها: گفت آبادي يمنع يغالمعل اهللا يتآ كنند؟ ينم يگيريپ يصورت جد به

امـام  .  انـد  شده يلتبد يماريو محل انتشار ب يجانوران موذ يگرحال خود رها و به جوالنگاه موش و د

ـ  يمركـز  تواننـد  يو مـ  آيند يشمار م شهر به هاي يبايخورها از ز ينا: جمعه بندرعباس ادامه داد  يراب

از نظـرات   منـدي  هـره بـا ب  يـد با انـد،  يمـاري توسعه اشتغال و جذب گردشگر شوند؛ اما اكنون مركـز ب 

  . خورها آباد شود ينكشورها ا يرسا ياتو تجرب يكارشناسان داخل

  

  در دل شهر بندرعباس » تپش« طرح

ود اسـت كـه توسـط خـ     ييهـا  خـاموش زبالـه   يقربـان  ياساحل و در يژهو بندرعباس به يشهر فضاي

آن روانـه خورهـا و    يرناپـذ  جبـران  يها و خسارت زيست يطبه حفظ مح يتوجه كم  يلدل شهروندان به

 هـاي  ينـه است كه از اواخر آذرماه امسال با هدف كاهش هز يعنوان طرح» تپش«.  شود يساحل شهر م

 يشـهر معاون خـدمات   ياز سو يافتقابل باز يها زباله يساز فرهنگ جدا يينپسماند و تب وريآ جمع

  . بندرعباس اجرا شده است يشهردار

 يـك تفك(شـده تـپش بنـدرعباس     يطرح كارشناسـ : بندرعباس گفت يشهردار يخدمات شهر معاون

از  يـك تفك يسـاز  محله در سه منطقه شهر و با هـدف فرهنـگ   در سه يلوتصورت پا به) پسماند شهر

زبالـه بـا آمـوزش     يـد تول يـزان هش مها و كـا  درباره ساعت قرار دادن زباله يانضباط شهر يجادمبداً، ا

طـرح   يـن ا: افـزود  نـژاد  يموحد يلاسماع.  آموزشگر آغاز شده است 18مصرف توسط  حيحص يالگو

در منطقـه   ها يو اوز 2در منطقه  يشمال يبندنا يك،در منطقه  يمنتخب گلشهر جنوب يها ابتدا در محله

الزم دربـاره شـناخت انـواع     هـاي  يزشـ آمو يها بندرعباس اجرا شده و به مشتركان بسته يشهردار 3

 يآور هر محله دو روز در هفته جهـت جمـع   يبرا: ادامه داد يو.  شود يداده م يكو نحوه تفك دپسمان

 يـل مشـخص شـده پسـماند را تحو    يها در زمان توانند يپسماند خشك اعالم شده و مشتركان طرح م

از به يامت كه يزمان كنند، يم يافتاسب وزن دربه تن يازيآن كارت امت يازا داده و به دار يملود يخودرو
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 يمعـاون خـدمات شـهر   . طرح استفاده كننـد  يقيبسته تشو ياياز مزا توانند يحد نصاب الزم برسد م

 ياندانست و ب يمردم محالت با شهردار يطرح تپش را در گرو همكار يتبندرعباس موفق يشهردار

ا يبـ ز يشاهد شهر توان ياست كه م ياجتماع پذيري يتحس مسئول يشمشاركت و افزا ينتمر: داشت

از اسـتاندارد   تر يششهر را ب ينزباله در ا يدتول يزانبندرعباس م 3شهردار منطقه .  از زباله بود يو عار

.  شـود  يمنطقه مـ  ينكردن ا يزصرف تم ينههز يالر يليونم 400از  يشروزانه ب: دانست و گفت يجهان

 يزگيعالوه بر پـاك ) شهر دپسمان يكتفك(از طرح تپش  يژهو يتبا حما: داشت يانب زاده ياهللا مراد روح

 تـوان  يكـه مـ   يابد يكاهش م يزها ن زباله يآور و جمع يشهر يفتنظ ينهشهروندان، هز يتشهر و رضا

  . كار گرفت شهر به يحيو تفر يعمران يها توسعه طرح يرا برا ييجو صرفه يزانم ينا
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گـذر از   يبـرا  ييجـو  مصـرف آب و صـرفه   يريتامسال، مد خوب يباًتقر هاي يا وجود بارندگب

  17/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  -يم را نخور ها يبارندگ ؛ فريباست ياتيح يبحران امر

  

 يهـا  مـا همـواره دوره   يماقلـ  كـه  ينشده، اما با توجه به ا يره ترسالوارد دو يرانا دهد ينشان م آمارها

بـه حـال    يجـد  يفرصـت فكـر   يـن با استفاده از ا يدبا كند، يرا تجربه م ياپيپ يسال و خشك يترسال

در دوران  يـران تصـور را كـه ا   يـن آرام ا امسـال آرام  ييزبهـار و پـا   هـاي  يبارنـدگ .  هدررفت آب كرد

مـردان   دولـت . دادند يخبر از ترسال يراناز مد يسوال برد و برخ يردارد زقرار  يسال درازمدت خشك

 20دوران  يـك اعالم كردند وارد  يحت يگرد يداشت و برخ يمنخواه يسال خشك 1400گفتند تا سال 

گونه  آن. است وعموض ينا يدمو يزمختلف ن يها در حوضه يدرصد رشد بارندگ. يما شده يساله ترسال

بارش كشـور از آغـار    يانگينكشور اعالم كرده است، م يسازمان هواشناس شناسي ميكه پژوهشكده اقل

دوره  يـانگين كه م يبوده است، در حال متر يليم 6/91به مقدار  1397ماه  يتا دوم د يجار  يسال زراع

امسـال   يبارنـدگ  يعنـي بـوده؛   متـر  يلـي م 4/28و سال گذشته  62 يبازه زمان ينمشابه بلندمدت در هم

داشـته   يشدرصـد افـزا   222و  6/47 يـب نسبت به دوره مشابه بلندمدت و سال گذشته، به ترت تاكنون

در آب  ييجـو  صرفه يها راه يبه جا ياساله شده است؟ آ 20 يوارد ترسال يرانا ياآ ياما به راست. است

  يم؟مصرف آب باش يبرا هيرا يافتنبه دنبال توسعه و  يدبا يكشاورز يژهو به و يشهر

   

  يمنسوزان ينهرا در شوم هايمان اسكناس

 هـاي  يبارنـدگ  يـا آ كـه  يـن ها و مراتـع كشـور در پاسـخ بـه ا     جنگل يقاتمركز تحق يعلم يئته عضو

ـ  : گويـد  ياست، م يورود به ترسال يامسال به معن ييزماه و پا يبهشتارد از اول مهـر شـروع    يسـال آب

 يربط اشتيم،د يوركه در شهر هايي بارندگي نيادامه دارد؛ بنابرا يندهسال آ يورماهشهر يانو تا پا شود يم

از اول مهرمـاه تـا االن    يامسال آب يبارندگ يندارد، اما واقعاً رخدادها 98-97 يعني يكنون يبه سال آب

در  يبارنـدگ  يزاندر هر شش حوضه م يم،كه در كشور دار يخوب بوده و در شش حوضه اصل يليخ
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. بـوده اسـت   بهتـر مـدت   ينسبت به سال گذشته در همـ گذشته، ن يكه از سال آب يچهار ماه-سه ينا

كـه   يشـرق  يساله هم به جز حوضه مرز 50درازمدت  يانگيننسبت به م: دهد يادامه م يشمحمد درو

 يبارنـدگ  يتها وضـع  حوضه يهتر است، در بق كم اش يآسمان يزشدرازمدت ر يانگينهنوز نسبت به م

فارس  يجرا االن در حوضه خل يتوضع ينما بهتر. تدراز مدت هم بهتر بوده اس هاي يانگيناز م يحت

سـاله كشـور       50از متوسط  يزانم ينداشته است و ا يبارندگ متر يليم 5/197كه  يمعمان دار يايو در

  .است تر يشدرصد ب 355گذشته هم  يدرصد و از سال آب 6/63

وضاع خوب بوده و شـواهد  چهار ماه ا-سه يناست كه در ا يندهنده ا نشان ها ينا: كند يم يحتصر وي

كه  يمقضاوت كن ينبر اساس ا يمبخواه كه يناما ا يم،ا شده ياست كه واقعاً وارد ترسال يندهنده ا نشان

كـه تـا    گوينـد  ميو مسئوالن  يرانمد يگونه كه برخ آن ياكالً تمام شده است  يگركشور د يسال خشك

 يـم، ا شـده  يساله ترسـال  20وارد دوره  گويند يم يحت ياداشت  يمنخواه يسال خشك يگرد 1400سال 

كشـور را   يـن ا يماسـت كـه اقلـ    يـن دهنـده ا  اسـت و نشـان   يرعلمـي نادرست و غ يها قضاوت ها ينا

مـا  : گويد ميو  دهد يم يحها و مراتع كشور توض جنگل يقاتمركز تحق يعلم يئتعضو ه. شناسند ينم

 يآسـمان  هاي يزشر يانگينم يشهو هم يما داشته يو ترسال يسال خشك يها كشور دوره يندر ا يشههم

درصد از  80تا  70 يممكن است گاه ها يبارندگ يانگينفاصله دارد و م يليخ يارما از نظر انحراف مع

مثل ما كـه در   ناطقيم يژگيو. مناطق خشك است يژگيو ينكند و ا ييرتغ يگرسال د يكسال به  يك

 يمرسـوم هواشناسـ   يهـا  بر اساس مدل بيني يشاست كه قابل پ ينكمربند خشك جهان قرار گرفته، ا

را بـه منـابع آب و    يوابسـتگ  ينكـه كمتـر   يمكن يريتمد يخودمان را به نحو يزندگ يدو ما با يستن

االن اگر بر اساس اعداد  همين: دهد يادامه م يشدرو. يممتأثر نشو ييراتتغ ينتا از ا يمخاك داشته باش

 يشـرق  يرا در حوضه مـرز  يرشد بارندگ يزانم ينباالتر شيامسال نسبت به سال پ يم،و آمار نگاه كن

 يـن مـا در ا  يامسال باالتر از پارسال بـوده، امـا كـالً بارنـدگ     يبارندگ يزاندرصد م 769 يعني يم؛داشت

اعـداد   ينا ينبنابرا. متر يليصفر م يباًتقر وده؟پارسال چقدر ب! متر يليم 3/11حوضه چقدر بوده است؟ 

 يـان بـا ب  يو. يمبـه آن توجـه كنـ    يداست كه با هايي يتواقع ها ينا. بدهد يبرا فرما  يدو رشد باال نبا
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اصـل  : گويد يم يم،باش ينهبه دنبال رفع هدررفت آب و مصرف به يدكم مصرف كردن با يبه جا ينكها

 يزانم يناست كه مگر ما هم ينهم هم يانتقال آب و سدساز هاي رحاست و انتقاد ما به ط يننكته هم

مثـل   يـد؟ كن ينتأم تري يشآب ب خواهيد يكه شما م كنيم يرا درست مصرف م يمدار ياردر اختكه  يآب

تـا خـودش را    ينـدازد ب ينهرا در شوم يهزار تومان 10 يها است كه فرزند لوس و ننرمان اسكناس ينا

او فرزندمان سـردش نشـود، بـاز بـه      كه ينا يرا به هدر بدهد و ما برا انوادهخ يك يهگرم كند و سرما

 ياسـت كـه واقعـاً وارد ترسـال     يـن دهنـده ا  شواهد نشـان . يمبده تر يشب يده هزار تومان يها اسكناس

داشت  يمنخواه يسال خشك يگرد 1400تا سال  گويند يو مسئوالن م يرانمد يبرخ كه يناما ا يم،ا شده

. اسـت  يرعلمـي غنادرست و  يها قضاوت ها ينا يم،ا شده يساله ترسال 20وارد دوره  يندگو يم يحت يا

االن از نظـر هـدررفت آب   : كنـد  يمـ  يدها و مراتع كشور تأك جنگل يقاتمركز تحق يعلم يئتعضو ه

هـا و قناعـت الگـو بـوده، االن      ما از نظـر قنـات   يبرا يكه زمان ياستان. از آخر چهارم است يزداستان 

 يجـاد ا يشـان غلـط برا احساس  يناتفاق افتاده؟ چون ا ينچرا ا. شده است يادهدررفت آبش ز واقعدر

تا مصـرف   برند يآب م يشانبرا رود يندهكارون و زا يها شده كه آب هست و اگر نبود هم از سرشاخه

  .هم بدتر است يزداصفهان از  يتوضع. كنند

 يبـرا  يفرهنگـ  يـت فعال يچاست كه ما هـ  يندهنده ا مهم نشان ينا: گويد يو م دهد يهشدار م درويش

 يـن و افـزون بـر ا   يـم ا كه قدر آب را بداننـد، نكـرده   يمكن تر يشها را ب آن  دانش مردم و معرفت كه ينا

ـ  راهسـتند و قـدر آب    پـذير  يتكـه مسـئول   يكه به شـهروندان  يموضع كن ينيقوان يما نتوانسته  تـر  يشب

 آورد ينمونه مـ  يو. يمبكن  يمهجر دانند، يكه قدر آب را نم ييها و در عوض آن يمبده يزهجا دانند، يم

طـرف بـرج   . نـدارد  يا ترفنـد بازدارنـده   يچنظام صدور قبض ما هم اصـوالً هـ   يحت: دارد يم و اظهار

 يمتعداد نفـر تقسـ   اساسو بر  گذارد يكنتور آب مشترك م يكو  فروشد واحد مي 40 – 30و  سازد يم

 يلـ دارم؟ اصالً اگر من استفاده نكنم واحد بغ اي يزهمن چه انگ گويد يم يهر شهروند طور ينا. كند يم

كـار   يـان صـدور پروانـه پا   يبرا تواند يكه دولت م يمن بدهم، در حال يدو پولش را با كند ياستفاده م

 ينكنتور آب هم داشته باشد و بـه همـ   يككنتور برق هر واحد دارد،  يكطور كه  شرط بگذارد، همان
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  .يمكن يزهانگ يجادا توانيم يم يسادگ

 ينـه تومـان هز  يليـارد هـزار م  10بـا  . افتـد  ياتفـاق مـ   نيدر سمنان هم االن همـ : دهد يادامه م درويش

متـر   يليـون م 500مـا   گفـت  يسمنان مـ  يكه استاندار قبل يدر حال. يمانتقال آب انجام بده خواهيم يم

 يسـت ن زمال يگرد يم،را زنده كن يليونم 500كه اگر آن  دهيم يهدر م يمكعب آب را فقط در كشاورز

به حد  ما ياريو بازده آب يمها را رفت اگر همه راه. يمخزر خسارت بزن شمال و يستمبا انتقال آب به اكوس

و اسـتفاده   يرينعمان آب را ش ياياز در توانيم يآن وقت هم م يم،و باز كمبود آب داشت يدرس يمعقول

انتقال آب به : دهد يهشدار م يو. ددار يتبر انتقال آب اولو سازي يريندر آن حالت هم ش يعني يم؛كن

انتقـال آب  . و عامل اختالفـات اسـت   يستمشدت به ضرر اكوس چرا كه به شود، ينم يهان توصعنو يچه

 يوصـل اسـت و بـه سـادگ     هـا  يـانوس كـه بـه اق   يمعمان را دار يايمطرح است كه در يخزر در حال

  .يماستفاده كن يم،كمبود داشت هو هر جا ك يمكن يرينآب را ش يديخورش هاي يستمبا س توانيم يم

   

  اندركار موضوع آب شوند الن، دستمسئو همه

مردان به سمت شـهروندان   انگشت اتهام دولت شود، يمصرف آب م سازي ينهصحبت از به يوقت اغلب

بـه   ياست كـه هـدررفت آب در حـوزه كشـاورز     يدر حال ينا. رود ياشاره م يآب خانگ يرهايو ش

 يطـ  يشـان ا. ار گرفتـه اسـت  قـر  يـز بوده كه بارها مورد اشاره و اعتراض رهبر معظم انقـالب ن  يحد

كـه مـا در كشـور     يدرصد آب 90امروز : اند فرموده 1390در آغاز سال  ين در حرم مطهر رضوياناتشاب

 هـاي  يوهبتوانـد شـ   يالهـ  يـق اگر دولت بـه توف . شود يمصرف م يدر بخش كشاورز كنيم، يمصرف م

چـه   ينيـد كم بشود، شما ببدرصد  10درصد،  90 ينرا اصالح كند، اگر از ا يدر بخش كشاورز ياريآب

و  يبخـش صـنعت   ي،بخـش خـانگ   - يگرد يها در همه بخش ي،از بخش كشاورز يرغ. افتد يم ياتفاق

اگـر مـا   . كنـيم  ياسـتفاده مـ   يمدرصد آب كشور دار 10ما فقط از  -به آب دارد  ياجكه احت ييها بخش

در واقـع امكانـات   . افتـد  يم يچه اتفاق ينيدبب يم،كن ييجو درصد صرفه 10 يدر بخش كشاورز يمبتوان

  .است يمهم و باارزش يزچ ياربس ينكه ا شود يدو برابر م يكشاورز يراز آب در بخش غ رداريب بهره
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مسـأله،   يـك : كردنـد  يدتأك يزن 1393خود در هفدهم اسفندماه  يخيمعظم انقالب در سخنان تار رهبر

را نـدارد كـه همـه مسـئوالن،      يـن عظمـت، ارزش ا  يـن با ا يزچ ينا]. است[مساله آب و مصرف آب 

درسـت و خـوب    هاي يساز با شبكه ي،ا قطره ياريبا آب يه؟قض يناندركار بشوند و بروند دنبال ا دست

 – يمدرسـت نكنـ   يسـاز  شبكه] اما[ يم،آب پشت سدها را ما اگر چنانچه جمع كن]. كنند ييجو صرفه[

 دهـيم،  يآب را در واقع هدر مـ  ينخب ا - قرار است يناز ا يهقض ياديمتأسفانه در موارد ز كه كمااين

 يكارهـا . دآيـ  يهم پشت سدها بـه وجـود مـ    يحاال مشكالت كه ينعالوه بر ا رود؛ يو م شود يم يرتبخ

  .مهم است ياربس يزهايجزو چ ها ينا يرد؛انجام بگ يداست كه با يفراوان

   

  يسترو ن يشپ يپرآب زمستان

ـ   درسـ  يشده به نظـر نمـ   ياد يبر هشدارها عالوه خبـر از اتفـاق    يـز ن يهواشناسـ  هـاي  بينـي  يشكـه پ

سـازمان   شناسـي  يمگونه كه پژوهشـكده اقلـ   آن. كشور داشته باشد يبارندگ يتدر وضع يا العاده خارق

بارش كشـور در فصـل زمسـتان در محـدوده      يانگينم شود يم بيني يشكشور اعالم كرده، پ يهواشناس

تا  يرا از د  آن يجيگزارش روند ماهانه بارش، كاهش تدر ينبر اساس ا. تا كمتر از نرمال باشد رمالن

بـارش از هفتـه دوم   . كاهش در اسفند رخ دهـد  ترين يشب رسد ينظر م و به دهد ينشان م 1397اسفند 

ـ  يلدر جنوب غرب كشور متما يژهبهمن، به و يلماه تا اوا يد منـاطق   دراز نرمـال اسـت كـه     يشبه ب

 يگـر از دو مـاه د  يشب يهوا در د يدما يمنف يهنجار احتمال نابهبه شكل برف خواهد بود و  يرسردس

  .فصل زمستان است

بارش كشـور در   يانگينم رود يانتظار م ييز،از نرمال در فصل پا يشب يها اساس با وجود بارش ينا بر

 يماقلـ  گويـد،  يمـ  يـش گونه كه محمد درو تر از آن باشد و همان فصل زمستان در محدوده نرمال تا كم

اكنـون   از هـم  ترتيب ينبد. را تجربه كرده است ياپيپ يو ترسال يسال خشك يها ر ما همواره دورهكشو

ـ  توان يم  يمـردان بـه سـو    انگشـت اتهـام دولـت    يگـر رو بـار د  يشتصور كرد كه با زمستان خشك پ

 ييجـا  يو اسـالم  يرانيعنوان در فرهنگ ا يچاگرچه اسراف در مصرف آب به ه. شهروندان دراز شود
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 يگـري د ين جـا يرااند، هدررفت بزرگ آب در ا اشاره كرده يگونه كه مقام معظم رهبر د، اما همانندار

و فرصـت ارزشـمند و    يعـت طب يـاري بر شهروندان، با استفاده از  يشگيفشار هم يبه جا يداست و با

  .كرد يينپا يور با بهره يو مخرب و كشاورز فايده يب يبه حال سدها يآمده، فكر يشكه پ ينادر



215  

  18/10/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -شود  يم يستن يآب سمنان با كشاورز يشترب

  

  )برنج نو(در طرح  يابا آب در يزارهاشال آبياري

 يسـه استان سمنان در مقا يها آورد رودخانه يدرصد 27 يشسمنان از افزا يا شركت آب منطقه معاون

  .با سال گذشته خبر داد

اسـتان، در سـه ماهـه     ينا يها رودخانه: اظهار كرد يسناوگو با خبرنگار ا در گفت يخاموش محمدرضا

درصد  98نسبت به مدت مشابه گذشته، ) يسالجار ماه ياول مهر ماه تا اول د( يجار يسال آب يابتدا

  .اند داشته يآب يانجر يشافزا

 يو نسـبتاً خـوب   يـاد ز ياسـت كـه بارنـدگ    ينفقط نشان دهنده ا يآب يانجر يشافزا ينا: ادامه داد وي

منـابع   يـن از ا يليرو خ ينبه صورت برف هم نبوده و از ا ينسبت به سال قبل انجام شده است و حت

  .دهيم يرا از دست م يآب

در كنـار  : اسـت، خاطرنشـان كـرد    يافتـه كـاهش  درصد  14استان  يها چشمه يآبده ينكها يانبا ب وي

  تـا آبـان مـاه    يزاستان سمنان ن يها چشمه يده آب ي،سطح يها آب يانها و جر آورد رودخانه يشافزا

در  ها چشمه يآبده يزاناست كه م يدرحال ينبوده است، ا يهبر ثان يترل 666حدود  ي،جار يسال زراع

  .كرده است يداكاهش پ يجار يدر سال آببوده است و  يهبر ثان يترل 773سال گذشته 

نسـبت بـه    يـز قنـوات ن  يآبده: كرد يحسمنان تصر يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 يـزان م ينكه ا دهد يها نشان م ها و قنات چشمه يكاهش آبده ينكرده است، ا يداسال گذشته كاهش پ

همچنـان   يتنداشـته و وضـع   يرزمينـي ع آب زمنـاب  يبـر رو  يريهنوز تأث يبارندگ يشها و افزا بارش

  .است بحراني

 يرزمينيمنابع آب ز يرهكند تا ذخ يدابه صورت برف شدت پ يزمستان يها بارش يدواريمام: افزود وي

  .شود يتاستان تقو

 70 يـب شرب و صنعت در جهـان را بـه ترت   ي،متوسط مصرف آب در بخش كشاورز يزانم خاموشي
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 يشـترين در استان سمنان ب: درصد صنعت عنوان كرد و گفت 22و  درصد شرب  8 ي،درصد كشاورز

 5درصـد در بخـش شـرب و     9 يندرصد اسـت، همچنـ   86با  يدر بخش كشاورز يمصرف منابع آب

  .شود يدرصد در بخش صنعت مصرف م

درصـد در بخـش شـرب و     6 ي،درصد در بخش كشاورز 92.5در كشور  يزانم ينا: كرد يحتصر وي

 59مصـرف آب در بخـش صـنعت     يافتـه،  توسـعه  ينعت اسـت، در كشـورها  درصد در بخش ص 1.5

در حـال توسـعه    يدر كشورها يندرصد است، همچن 11درصد و بخش شرب  30 يدرصد، كشاورز

  .درصد است 8و   10، 82  يبصنعت و شرب به ترت كشاورزي، يمصرف آب در بخش ها يزانم يزن

ـ  برد: سمنان اظهار كرد يا شركت آب منطقه معاون حفـر   ي،كشـاورز  يهـا  آب از چـاه  رويـه  ياشـت ب

در مصـرف آب و   ينـه و به يحناصح يريتمد ي،كشاورز يها اضافه برداشت از چاه يرمجاز،غ يها چاه

  .است يرزمينيمنابع آب ز يداز عوامل مهم افت شد... 

 يدرصـد  600 يشسـمنان از افـزا   يا شركت آب منطقـه  يبردار معاون حفاظت و بهره يزن يناز ا پيش

كـه   يسـت ن يمعنـ  ينبه ا ها، يبارندگ يشافزا يندر استان سمنان خبر داده و گفته، ا ييزيپا يها بارش

  .است و ادامه دارد يهمان گونه بحران يتخوب شده است، وضع يمنابع آب يتوضع

در نقاط مختلف اسـتان   يبارندگ يزاناظهار كرده، م يسناوگو با خبرنگار ا در گفت يخاموش محمدرضا

با مدت مشـابه سـال    ، در مقايسه98– 97  يو سه ماهه اول سال زراع ييز، در سه ماهه فصل پاسمنان

  .كرده است يداپ يشدرصد افزا 600قبل، به طور متوسط 

 يجـار  يدر سال زراع يبارندگ يزاناستان سمنان، م يباران سنج هاي يستگاهطبق گزارش ا: افزود وي

 يشافـزا  يـن ا. درصد رشد داشته اسـت  79 يزوره بلند مدت ننسبت به د) 97ماه  ياول مهر تا اول د(

در  كـه  يكه بارندگ يم،داشت يخشك يارسال بس يكاست كه ما سال گذشته،  يننشان دهنده ا يبارندگ

  .دهد يرشد را نشان م يزانم ينرخ داده، ا يجار سال

بـه   هـا،  يبارندگ يشافزا ينالبته ا: سمنان ادامه داد يا شركت آب منطقه يحفاظت و بهره بردار معاون

ـ  يتخوب شده است، وضع يمنابع آب يتكه وضع يستن يمعن ينا اسـت و ادامـه    يهمان گونه بحران
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  .نداشته است يرزمينيآب ز يها سفره يتتقو يبر رو يريتأث يچه ي،بارندگ يشافزا يندارد و ا

اهد بـارش نـزوالت   شـ  يـژه ها در سه ماهه آخر سال شده و به و بارش: كرد يدوارياظهار ام خاموشي

باشـد،   يشتردر ارتفاعات ب يبرف يرهچرا كه هر چه ذخ يم،به صورت برف در استان باش يشتريب يجو

 يشـتر ب يـز ن يرزمينيمنابع آب ز يآن بر رو يرخواهد بود و تأث يشترها ب بارش يناز ا يبردار امكان بهره

  .خواهد بود

 ييزيپـا  هاي يبارندگ يتوضع: كرد يحن تصرسمنا يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

در شـرق اسـتان سـمنان،     ها يبارندگ يزاندر غرب استان، نسبت به شرق استان به مراتب بهتر است، م

  .هنوز نسبت به سال قبل و دوره بلندمدت، كمتر است
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خبرگـزاري فـارس    - توزيع نامتوزان بودجه بخش آب و ادامه تنش آبي؛ دهد فارس گزارش مي

  18/10/1397خ مور

 
هـا   هاي عمراني بخش آب با توجه به وضعيت منابع آبي اسـتان  بندي در اختصاص بودجه عدم اولويت

 .آبي در كشور فراهم كند ار كمتواند زمينه را براي وقوع پيامدهاي ناگو مي

 
  

به گزارش خبرگزاري فارس، يكي از عوامل اساسي براي رفع نيازهاي آبي در مناطق مختلـف كشـور   

بخـش آب بـه   . هاي بخـش آب اسـت   هاي عمراني توسط دولت براي تكميل پروژه اختصاص بودجه

فصـل  "فصل جداگانه با عناوين دليل اهميت و گستردگي در لوايح و قوانين بودجه ساليانه، داراي دو 

اين بخش در لوايح و قوانين بودجه ساليانه معموالً داراي . است "فصل منابع آب"و  "آب و فاضالب

پـروژه عمرانـي بخـش آب     807، تعداد 1398در اليحه بودجه سال . هاي عمراني بااليي هستند بودجه

رشـد   1396شده است كه نسبت سال  گرفتهها در نظر  ميلياردي براي آن 5700اي  قرار دارد كه بودجه

هـا   ميليارد تومان آن براي اجرا و پيشرفت فيزيكي پروژه 4000از اين مقدار حدود . درصدي را دارد 7

 .شود ها و موارد ديگر صرف مي و مابقي براي خريد تضميني آب، مطالعات پروژه

ميليارد تومان  550ستان خوزستان با دهد كه ا بررسي سهم بري هر استان از اين مقدار بودجه نشان مي
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همچنين اسـتان  . اند ميليارد تومان بيشترين و كمترين مقدار بودجه را از آن خودكرده 24و استان قم با 

پـروژه بيشـترين و كمتـرين تعـداد پـروژه عمرانـي آبـي را در         6پروژه و استان سمنان با  26تهران با 

 .اختياردارند

طبقـه   ها ازلحاظ وضعيت منابع آب بـه سـه   هاي منابع آبي كشور، استان بر اساس يكي از آخرين پايش

اسـتان   9بـر ايـن اسـاس،    . شوند بندي مي تحمل، داراي تنش آبي و مواجه با كمبود آب طبقه كلي قابل

بوشهر، خراسـان جنـوبي، فـارس، كرمـان، گلسـتان و هرمزگـان در رده منـاطق         كشور شامل اصفهان، 

قرار دارند كه  "تنش آبي"استان كشور در دسته مناطق داراي  13. اند رارگرفتهق "مواجه با كمبود آب"

خراسـان رضـوي،    چهارمحـال و بختيـاري، خراسـان شـمالي،      ها شامل اردبيل، تهران، البرز، اين استان

استان كشـور نيـز شـامل     9. سمنان، قزوين، قم كهگيلويه و بويراحمد، گيالن و مركزي هستند  زنجان،

خوزستان، كرمانشاه، كردستان، لرستان، مازندران و همدان در وضعبت  ان شرقي و غربي، ايالم،آذربايج

 .به سر مي برند "قابل تحمل"

تر بـه سـهم    بندي فوق و با نگاهي دقيق شود، با توجه به طبقه ديده مي 1طور كه در شكل شماره  همان

و محاسـبه بودجـه سـرانه هـر اسـتان       ها بودجه عمراني براي بخش آب در هر استان و جمعيت استان

طور متوازن و با توجه  هاي عمراني بخش آب به توان چنين نتيجه گرفت كه بودجه براي بخش آب مي

ها كه ازلحاظ وضعيت  شود و برخي استان ها تخصيص داده نمي به وضعيت شرايط خاص برخي استان

يشترين بودجه سـرانه هسـتند، بطوريكـه بـه     برند داراي ب منابع آبي در شرايط نسبتاً مطلوبي به سر مي

هايي كه در وضـعيت تـنش شـديد     شود و برخي استان هزارتومان اختصاص داده مي 250ازاي هر نفر 

هزار تومان  19آبي و كمبود آب قرار دارند كمترين بودجه سرانه رادارند بطوريكه به ازاي هر نفر تنها 

 .اختصاص داده شده است

-ممكن است ماحصل كم كاري سال هاي قبل و به جهت جبران عقـب مانـدگي   اين توزيع نامتوازن 

هـا و  ها باشد اما عدم ارائه منطق مناسب براي اولويـت بنـدي اسـتان   هاي عمراني بخش آب در استان

  .توزيع نامتوازن بودجه ترديدها بر عدم كار كارشناسي در اين زمينه را دامن مي زند
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موجود تخصيص بودجه هاي عمراني بخش آب با چـالش هـاي جـدي     به داليل متعددي ادامه وضع

 :از اين داليل مي توان به موارد زير اشاره كرد. مواجه است

 تعداد بسيار زياد پروژه هاي عمراني نيمه تمام و جديد بخش آب - 1

 حجم باالي سرمايه مورد نياز براي اجرا و بهره برداري از پروژه هاي بخش آب - 2

هاي دولتي و محدود بودن  هاي بخش آب به بودجه و بهره برداري پروژهوابستگي كامل اجرا  - 3

 توان مالي دولت

تدريج تأمين شود  ها طي چندين سال و به اي اين پروژه مجموعه داليل فوق سبب مي شود نياز بودجه

ن بندي و توزيع نـامتواز  در اين شرايط عدم اولويت. كندي صورت گيرد ها به و پيشرفت فيزيكي پروژه
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بودجه عمراني بخش آب نيز مي تواند مزيد بر علت شده و زمينه را براي وقوع پيامدهاي نـاگوار كـم   

 .آبي در كشور فراهم كند

ريـزي و شـرايط الزم بـراي ورود مناسـب و اسـتفاده       شـود كـه برنامـه   تر مـي  اين مشكل زماني جدي

لـذا  . آب فراهم نشده است حداكثري از ظرفيت مالي و اجرايي بخش خصوصي در پروژه هاي بخش

ها و شرايط  ها با در نظر گرفتن اولويت هاي عمراني بخش آب بين استان بازنگري در تخصيص بودجه

ها و برنامه ريزي الزم براي استفاده حداكثري از ظرفيت مالي و اجرايي بخش خصوصـي   خاص استان

 .رسد ضروري به نظر مي
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نعمـت   يـن مـردم و كشـاورزان از ا   يمند سبب بهره احمديرو بو يلويهها در كهگ وجه به روانابت

  19/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  -ير تدب يستگاهها در ا از رواناب برداري ؛ بهرهشده است

  

شـدن بخـش    اما خارج شود، يپرآب كشور محسوب م يها از استان يكي يراحمدو بو يلويهكهگ اگرچه

 يگـر د ياز سـو  يـاپي پ هـاي  يسـال  و خشك يياستان از سو ينها بدون استفاده از ا از رواناب يا عمده

 يـازدهم كـار آمـدن دولـت     يخطه قبل از رو يندر ا يصنعت و كشاورز ،يدنيسبب كمبود آب آشام

بودن درآمـد   يينو پا يراحمدو بو يلويهدشت كهگ 15در  يرزمينيز يها آب سفره يدافت شد. شده بود

بـه   يتـوجه  كـم  يامـدهاي از پ يكشـاورز  هـاي  يناز زمـ  يا بودن بخش عمـده  يمد يلكشاورزان به دل

 يهويلمترمكعب آب در كهگ يلياردساالنه هشت م. بود يراحمدو بو يلويهكهگها در  از رواناب يمند بهره

مـردم از   يـه امر باعث گال ينو ا شود ياستان مصرف م يندرصد آن در ا 13كه تنها  يدتول يراحمدو بو

مترمكعب آب  يليارداستان، دو م ينا يسازمان جهاد كشاورز يبراساس برآوردها. مسئوالن شده است

 هـاي  انـه طول رودخ. است يازدر افق بلندمدت مورد ن يراحمدو بو يلويهكهگ يورزجهت مصرف كشا

 يـت اكنـون دو سـد بـا ظرف    است و هم يلومترك 400هزار و  يك يراحمدو بو يلويهكهگ يو فصل يدائم

آب  يفـي و ك ياما سـطح كمـ   ها يتظرف ينبا وجود ا. استان وجود دارد ينمتر مكعب در ا يليونم 589

 بويراحمـد و  يلويهدر كهگ يازدهماز شروع دولت  يشو صنعت تا پ يبود آب كشاورزو كم يدنيآشام

اسـتان   يـن مـردم ا  يـاز كه چرا با وجـود ن  شد يمردم مطرح م يسوال از سو ينمشهود بود و همواره ا

و  يـازدهم  يهـا  در دولـت  كـه  ينهستند؛ تا ا نصيب ينعمت ب يناز ا يها از منطقه خارج و اهال رواناب

و  يصـنعت و كشـاورز   يبـرا  »يرچـم شـ  «از آب سـد در دسـت احـداث     يبخش بيني يشپدوازدهم 

جهـت   يـزي ر و برنامـه  يياز سد كـوثر از سـو   يرآبادو خ يشترل يكشاورز هاي يناختصاص آب به زم

باعـث   يچهـار شـهر دهدشـت، سـوق، لنـده و بهمئـ       يدنيمصرف آشـام  ياز سد كوثر برا يرسان آب

 يصتخصـ  يـزان م: سد كوثر گچسـاران گفـت   يو نگهدار يبردار بهرهاداره  يرمد. مردم شد يخوشحال

اكبـر  . اسـت  يافته يشافزا يراحمدو بو يلويهمردم استان كهگ يبرا يدو ام يردر دولت تدب ثرآب سد كو
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و  يشـتر ل يهـا  تشـنه دشـت   هـاي  ينزمـ  يـاري آب يسد برا يناز آب ا ياختصاص بخش: افزود يخدر

با اشاره بـه در حـال اجـرا بـودن      يو. در حوزه آب است يازدهممهم دولت  ياز دستاوردها يرآبادخ

 يازآب مورد ن بيني يشپ: كرد يحاز سد كوثر تصر يلويهبه چهار شهر حوزه كهگ يرسان آب يطرح اجرا

. در حـوزه آب اسـت   يـد و ام يردولـت تـدب   يدسـتاوردها  يگرشهرها از د ينا يدنيمصرف آشام يبرا

آب سـد كـوثر از   : متـر مكعـب اعـالم كـرد و گفـت      يليونم 580مخزن سد كوثر را  يشگنجا يخدر

  .آيد يشاه بهرام و دهدشت به وجود م يرودخانه از رودها ينكه ا شود يم يند تأميرآبارودخانه خ

 78كـه   يدهمتر مكعب رس يليونم340شده در سد كوثر به  يرهآب ذخ يزانم ينكا هم: اظهار داشت وي

سد كوثر  يو نگهدار يبردار اداره بهره يرمد. است يشابه سال پاز مدت مش تر يشمتر مكعب ب يليونم

تـراز   اكنـون  مهـ : متر است، گفت 625 يابا سطح در يمخزن بتن يننرمال تراز ا كه ينا يانگچساران با ب

متـر مكعـب آب    يليـون م 5/32مهر امسال تـاكنون   ياز ابتدا: گفت يخدر. متر است 75/607سد  ينا

متـر   يليـون م يـك  ي،متـر مكعـب آب كشـاورز    يليونكشور، چهار م ين جنوبپنج استا يبرا يدنيآشام

 دسـ . شـد  يرهاسـاز ) محيطي يستز( يرسا يمتر مكعب برا يليونم16مكعب آب در بخش صنعت و 

و  يلويـه كشـور شـامل كهگ   يجنـوب  يهـا  هزار نفر را در اسـتان  500و  يليوندو م يدنيكوثر آب آشام

  .كند يم ينن و فارس تأمبوشهر، خوزستان، هرمزگا يراحمد،بو

فرماندار گچساران . غرب دوگنبدان مركز شهرستان گچساران قرار دارد يلومتريك 55كوثر در  يمل سد

 ي،اسـالم  يمـردم گچسـاران در مجلـس شـورا     يندهنما يگيريصورت گرفته و پ يزير با برنامه: گفت

 يـن ا ينعت و كشـاورز ص يها بخش يبرا يرمتر مكعب آب از سد در حال ساخت چم ش يليونم125

 يمتـر مكعـب آب بـرا    يليـون م65: اظهـار داشـت   يميرح يمعبدالرح. است يافتهاختصاص  انشهرست

در گچساران از سد چـم   يمد هاي ينزم ياريآب يبرا يزمتر مكعب ن يليونم60و  يعمصارف بخش صنا

و  ييشناسـا  ي،لعـات انجـام طـرح مطا   ياعتبار بـرا  يالر يلياردپنج م: كرد يانب يو. يافتهاختصاص  يرش

اداره : كرد يحفرماندار گچساران تصر. شده است بيني يشدر گچساران پ يمد هاي ينزم رساني بنحوه آ

بـه   يلرا با هـدف تبـد   يردست سد چم ش يينپا يمد هاي ينكار مطالعات زم يكنزد يندهامور آب در آ
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 عهدر توسـ  يو كشـاورز  يعصنا آب ينتأم يتبا اشاره به اهم يميرح. انجام خواهد داد يآب هاي ينزم

توسـعه بخـش    سـاز  ينـه آب بتوانـد زم  يصتخص يزانم ينكرد كه ا يدواريهر منطقه ابراز ام ياقتصاد

  .در شهرستان گچساران باشد يشغل يها فرصت يجادو ا يكشاورز

شهرسـتان   ينآب در مناطق مختلف ا يرزمينيز يها سفره يدكاهش شد يادآوريگچساران با  فرماندار

 يمـي رح. اسـت  يرانكارناپـذ  يضرورت يو كشاورز يمصارف صنعت يآب از سدها برا ينتأم: كرد يانب

 رمـردم شـهر دوگنبـدان د    يدنيمصرف آشـام  ياز طرح انتقال آب سدكوثر برا يبردار با اشاره به بهره

باعـث كـاهش    يدنيآب آشـام  يفيـت طرح افزون بـر بهبـود ك   ينافتتاح ا: كرد يانب يدو ام يردولت تدب

 يـات عمل. شـد ) ع(در دشت امامزاده جعفـر   يژهشهرستان به و يندر ا يرزمينيز يها رف آب سفرهمص

 يندهدارد و قرار است سال آ يزيكيف يشرفتدرصد پ 80گچساران حدود  يرچم ش ياحداث سد مخزن

 يلومترك 51متر مكعب با مساحت  يليونم 300و  يلياردسد دو م ينحجم كل مخزن ا. شود برداري بهره

و  يدنيآب آشـام  ينتـأم . متـر اسـت   604 يـا و تراز نرمال از سـطح در  يلومترك 48 ياچهربع، طول درم

مـد،  يراحو بو يلويـه كهگ يهـا  اسـتان  يكشـاورز  هاي ينهزار هكتار از زم 110مند شدن  صنعت، بهره

عب، متر مك يليونم 800و  يلياردم يك يزانو كنترل آب رودخانه زهره به م يرهخوزستان و بوشهر، ذخ

 يدر زمـان اجـرا   يـي زا مخرب رودخانه زهره، اشتغال هاي يالبكنترل س ي،مگاوات برق آب 282 يدتول

ساخت سد چـم   يايمزا ينتر از مهم يو پرورش ماه يصنعت گردشگر هاي يرساختطرح و رونق ز

  .است يرش

و  لويـه يفـارس، بوشـهر و كهگ   يا سازمان آب منطقه ياز سو 77در سال  يراحداث سد چم ش مطالعه

  .شد يلفاز اول مطالعه آن تكم 90آغاز و در سال  يراحمدبو

و  يلويـه شهرسـتان گچسـاران در اسـتان كهگ    يجنـوب شـرق   يلومتريك 25در  يرو سد چم ش نيروگاه

و  يلويهكهگ يكشاورز هاي يناز زم يا هرچند هنوز هم بخش عمده. در دست ساخت است يراحمدبو

تـا   رود يمـ  يدمناطق وجود دارد، اما ام يو كمبود آب در برخ شود يكشت م يمبه صورت د يراحمدبو

انتقال  يو طرح در دست اجرا يراز سد چم ش يبردار انجام شده پس از بهره هاي يزير برنامه ققبا تح
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استان از  يناختصاص آب مردم ا يمسئوالن برا تر يشو تالش ب يريآب سد كوثر به چهار شهر گرمس

  .ببرند تري يشموجود بهره ب يها رواناب

  .قرار دارد يدر جنوب غرب يراحمدو بو يلويهكهگ يهزار نفر 713 استان
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مـانع  » بـازار آب « يلدولت در تشـك  دخالت :يلناوگو با ا آب در گفت يجهان يعضو سابق شورا

ـ  / است يجمبادله آب در روستاها را يبرا يسنت يبازارها/شود يآن م يانداز راه بـازار   يچهنـوز ه

  22/10/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  - نشده است اديجا يمتشكل

  
  

 يبهـره ور  يارتقـا  يـق شود كه از طر يناگر بازار آب منجر به ا: آب گفت يجهان يسابق شورا عضو

كمـك   ييبازار به صرفه جـو  يلتشك يم،ده يصو مازاد را بازتخص يمداشته باش يارآب مازاد را در اخت

حاصـل از   دو به آب مـازا  يمنگاه كن يوضوع بهره ورباشد كه فقط به م ينا يدد يهاما اگر زاو كند، يم

  .را بدتر هم بكند يطنگاه نشود ممكن است شرا ييصرفه جو

:  بـازار آب اظهـار داشـت    يانـداز  دربـاره راه  يلنـا، ا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يجهان عباسقلي

اقتصـاد   يچـه آب فقط از دربه بازار  يماگر بخواه شود، يآب در بازار آب نشان داده م يارزش اقتصاد

موضـوع  . د اسـت يشود، بع ييبازارها منجر به صرفه جو يلكه تشك يمباش ينو بدنبال ا يمآب نگاه كن

در  يردصورت گ ييصرفه جو ييمثل عرضه و تقاضا در بازار است اگر در جا ياقتصاد يدگاهآب از د

 يـن بـه ا  شـود،  يمصرف م شد، يم كه قبال استفاده يزانيدر عمل همان م رسد، يبه فروش م يگرد يجا

  .درو يآن باال م يو در واقع ارزش اقتصاد شود يمعنا كه آب در بازار مبادله م

بـازار آب بـه    يجـاد ا يـق است كه از طر ينا يمدار يازآنچه در كشور ن: كارشناس حوزه آب گفت ينا

  .صل شودحل و ف يدمقررات است و با يازمنداست كه ن يپاردوكس ينا يم،برس ييصرفه جو

 يـد آب، تعداد بازار مشخص و اعالم شده  كه با يعال يطبق قانون برنامه و مصوبات شورا: گفت وي
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اسـت كـه    ينا يانگرها ب عدد و چارچوب ينشود، ذكر ا يجادبازار در طول برنامه ششم توسعه ا 1600

چگونـه،   ينكههر حال ااست، اما در  ييبازارها ينچن يانداز مانع راه ينو ا كند يدولت در آن دخالت م

بـازار   يچهنوز هـ  ينكهاز ابهام است، ضمن ا يا شود در هاله يلتشك ياساسنامه و فرمت يزميبا چه مكان

  .نشده است يجادا يمتشكل

كـه چـاه    ياست، در روسـتاها كسـ   يجو مبادله آب اكنون هم را يسنت يالبته بازارها: كرد يانب جهاني

 يـر بـازار غ  يـن امـا ا  فروشـد،  يو مازاد آن را م كند يد استفاده متحت پوشش خو يدارد به اندازه اراض

  .است يرسم

 يـار آب مـازاد را در اخت  يبهـره ور  يارتقا يقشود كه از طر يناگر بازار آب منجر به ا: كرد يدتاك وي

 يـه امـا اگـر زاو   كند، يكمك م ييبازار به صرفه جو يلتشك يم،ده يصو مازاد را بازتخص يمداشته باش

نگـاه   جـويي و به آب مـازاد حاصـل از صـرفه     يمنگاه كن يباشد كه فقط به موضوع بهره ور نيا يدد

  . را بدتر هم بكند يطنشود ممكن است شرا

 يدخالت دولـت و همكـار   ي،استراتژ ي،اصل ياستس يدبا: شد يادآورآب  يجهان يسابق شورا عضو

آب  يب با هـدف ارتقـاء اقتصـاد   بازار آ يلتشك يمشخص شود، در هر حال فعال منظور غائ ينفعانذ

  .است يصباز تخص يبرا يور بهره يشافزا يقعالوه بر آن استفاده از مازاد از طر. است
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  22/10/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  -يهاروم ياچهدر يايدر اح يطرح مهم آب 5 يرتاث

  

شركت  ينپنج طرح مهم ا ياجرا ي،غرب يجانآذربا يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

  .سطح آن موثر دانست يشو افزا يهاروم ياچهتراز در يترا در تثب

كـه در مركـز    يهاروم ياچهدر ياياح يدر نشست خبر "ينرهبرد ياسر" يرو،از وزارت ن يلناا گزارش به

 ياچـه در يـز حوضـه آبر  ياصـل  يهـا  رودخانـه  يروبيال: برگزار شد، گفت يهاروم ياچهدر يها پژوهش

سـردهنه   يشكنترل و پـا  يرمجاز،غ يها استان، مسدود نمودن چاه يآب پشت سدها يرهاساز يه،اروم

رش  ينچپرآباد، كـا  يلوه،و انتقال آب از سامانه انتقال س ياچهدر يزحوضه آبر ياصل يها انهار رودخانه

  .آن داشته است يشو افزا يهاروم ياچهتراز در يتدر تثب ييبسزا يرو گدار تاث

گـدار، مهابـاد و بارانـدوز     ي،نازلو، زوال، روضه چـا  يها رودخانه يروبيال يلومترك 110: ادامه داد وي

در كنار رش  يرودخانه كان ينو همچن رود يمينهبه س رود ينهزر يلومتريك 25و اتصال  يروبيهمراه ال به

انتقـال   يلدر تسـه  سـزايي ب يرتاث يهاروم ياچهدر يزحوضه آبر يها انهار و زهكش يروبيال يلومترك 390

  .تراز آن داشته است يتو تثب يهاروم ياچهدر ياصل يكرهآب به پ

 156 يدر سـال جـار  : افـزود  يـه اروم ياچـه بـه در  يمترمكعب آب ورود 96 يبا اشاره به دب رهبردين

 يـه اروم ياچـه و زوال بـه سـمت در   يمهابـاد، بوكـان، شـهرچا    يآب از پشت سدهامترمكعب  يليونم

 380لحظـه   يـن ها و انسداد انهار جمعا تـا ا  رودخانه يقشده كه با توجه به انتقال آب از طر يرهاساز

  .است يافتهانتقال  يهاروم ياچهمترمكعب آب به در ميليون

 يسـاز  اسـتان و سـردهنه   يدر سـدها  يآب يساتاست يمرمت و بازساز يتبر اهم يددر ادامه با تاك وي

تعداد دو سد بزرگ مهاباد  ينكه از ا يمدر مجموع هفت سد دار يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبر: گفت

. اسـت شده، مربوط به قبل از انقالب  يرهاستان در آنها ذخ يآب پشت سدها يو بوكان كه حجم اصل

 70مترمكعب بوده كـه   يليونم 455و  يلياردم يكاستان معادل  يآب پشت سدها يتكل ظرف ينهمچن

  .مهاباد و بوكان است يدرصد آن مربوط به سدها



229  

بنا بـه مطالعـات انجـام    : كرد يدتاك يغرب يجانآذربا يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 يخشـك از  يا بخـش عمـده   ياچـه، در يـن ا يايو ستاد اح يهاروم ياچهمركز مطالعات در ياز سو يافته

سـطح   يشافـزا  ينكشت و همچن يالگو ييرتغ يمي،اقل ييراتها، تغ بارش يمرژ ييرمربوط به تغ ياچهدر

  .است  ها و مسئوالن مغفول مانده رسانه يدكه متاسفانه از د باشد يحوضه م يندر ا يركشتز

 يهـا  طرح يبا اشاره به اجرا يدر بحث توسعه كشاورز يركارشناسيآمار غ يبا انتقاد از برخ رهبردين

 يدر راسـتا  يگشـت و بازرسـ   هـاي  يپاك يجادبا هدف ا يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبر يتعادل بخش

 يـز در حوضـه آبر  يگشت و بازرسـ  يپاك 41روزانه : كرد يحتصر يرمجازغ يها از برداشت يريجلوگ

دسـتگاه   1100 يفها شده است كه توق از آبخوان يرمجازباعث كاهش اضافه برداشت غ يهاروم ياچهدر

حلقـه   3700مجاز، پر و مسـدودكردن   يرغ يدستگاه حفار يفعدد توق 213 يرمجاز،موتورپمپ آب غ

ـ  يدارا يهـا  چاه يعدد كنتور هوشمند آب و برق رو 4500 يانداز و نصب و راه يرمجازچاه غ  هپروان

  .هاست اقدام يناز جمله ا يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبر يبردار بهره
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  22/10/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  -شود  يآب در بازار آب نشان داده م يارزش اقتصاد

  

 يبهـره ور  يارتقـا  يـق شود كه از طر يناگر بازار آب منجر به ا: آب گفت يجهان يسابق شورا عضو

كمـك   ييبازار به صرفه جـو  يلتشك يم،ده يصو مازاد را بازتخص يمداشته باش يارآب مازاد را در اخت

حاصـل از   دو به آب مـازا  يمنگاه كن يباشد كه فقط به موضوع بهره ور ينا يدد يهاما اگر زاو كند، يم

  .را بدتر هم بكند يطنگاه نشود ممكن است شرا ييصرفه جو

آب در بازار آب نشان داده  يارزش اقتصاد:  بازار آب اظهار داشت يانداز راهدرباره   يجهان عباسقلي

 يلكه تشـك  يمباش ينو بدنبال ا يماقتصاد آب نگاه كن يچهبه بازار آب فقط از در يماگر بخواه شود، يم

عرضه و تقاضا در  لمث ياقتصاد يدگاهموضوع آب از د. است يدشود، بع ييبازارها منجر به صرفه جو

در عمـل همـان    رسد، يبه فروش م يگرد يدر جا يردصورت گ ييصرفه جو يير است اگر در جابازا

و در واقـع   شـود  يمعنا كه آب در بازار مبادله م ينبه ا شود، يمصرف م شد، يكه قبال استفاده م يزانيم

  .رود يآن باال م يارزش اقتصاد

بـازار آب بـه    يجـاد ا يـق ت كه از طراس ينا يمدار يازآنچه در كشور ن: كارشناس حوزه آب گفت اين

  .حل و فصل شود يدمقررات است و با يازمنداست كه ن يپاردوكس ينا يم،برس ييصرفه جو

 يـد آب، تعداد بازار مشخص و اعالم شده  كه با يعال يطبق قانون برنامه و مصوبات شورا: گفت وي

اسـت كـه    ينا يانگرها ب ارچوبعدد و چ ينشود، ذكر ا يجادبازار در طول برنامه ششم توسعه ا 1600

چگونـه،   ينكهاست، اما در هر حال ا ييبازارها ينچن يانداز مانع راه ينو ا كند يدولت در آن دخالت م

بـازار   يچهنوز هـ  ينكهاز ابهام است، ضمن ا يا شود در هاله يلتشك ياساسنامه و فرمت يزميبا چه مكان

  .نشده است يجادا يمتشكل

كـه چـاه    ياست، در روسـتاها كسـ   يجو مبادله آب اكنون هم را يسنت يبازارها البته: كرد يانب جهاني

 يـر بـازار غ  يـن امـا ا  فروشـد،  يو مازاد آن را م كند يتحت پوشش خود استفاده م يدارد به اندازه اراض

  .است يرسم
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 يـار تآب مـازاد را در اخ  يبهـره ور  يارتقا يقشود كه از طر يناگر بازار آب منجر به ا: كرد يدتاك وي

 يـه امـا اگـر زاو   كند، يكمك م ييبازار به صرفه جو يلتشك يم،ده يصو مازاد را بازتخص يمداشته باش

نگـاه   جـويي و به آب مـازاد حاصـل از صـرفه     يمنگاه كن يباشد كه فقط به موضوع بهره ور ينا يدد

  . را بدتر هم بكند يطنشود ممكن است شرا

 يدخالت دولـت و همكـار   ي،استراتژ ي،اصل ياستس يدبا: شد يادآورآب  يجهان يسابق شورا عضو

آب  يبازار آب با هـدف ارتقـاء اقتصـاد    يلتشك يمشخص شود، در هر حال فعال منظور غائ ينفعانذ

  .است يصباز تخص يبرا يور بهره يشافزا يقعالوه بر آن استفاده از مازاد از طر. است

  يلناا: منبع
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آن  محيطي يستب احداث سد السك و آثار مخرب زنسبت به عواق ها ينگران از دل يميحجم عظ

   22/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  - و شر يرخ يالسك سر دو راه ؛ سدوجود دارد

  

شده  يالناستان گ زيست يطدوستداران و فعاالن مح يصدور مجوز احداث سدالسك سبب نگران خبر

.  شـود  يمـ  يركـاني ه يهـا  و جنگـل  يستيز  تاالب، تنوع يسد سبب نابود ينها معتقدند ساخت ا و آن

است كه  يموارد ينتر مهم يركانيد هارزشمن يها از جنگل يبخش يو نابود يكاهش حقابه تاالب انزل

نشـانگر حجـم    يمجاز يها و فضا به رسانه ينگاه.  شود يموضوع احداث سد السك عنوان م يلدر ذ

گفت  يدالبته با.  آن است محيطي يستسد و آثار ز يننسبت به عواقب احداث ا ها ينگران از دل يميعظ

سـد   رايـي اج يـات آغاز عمل يينآ يخبر برگزار امسال با اعالم يورماهاعتراضات در شهر ينموج اول ا

از  يجمعـ  يـام در همـان ا .  يدمراسم انجام ينراه افتاد كه سرانجام به لغو ا يرو،ن يرالسك با حضور وز

كـه دربـاره عواقـب احـداث سـد السـك خطـاب بـه          يا در نامـه  زيسـتي  يطمحـ  يها فعاالن و سمن

ـ  يتيبا جمع يسرودالسك، كلوان و و يستارفتن سه رو يرآبنوشتند به آثار چون ز جمهور يسرئ  يشب

السك، دفـن شـدن    يروستا يرمجموعهز يروستا كمبود آب در هفت يننفر، همچن 630و  هزار يكاز 

در مخزن سـد اشـاره داشـته و     كاري يو چا يباغ يهكتار اراض 43منطقه و  يزارهكتار شال 66از  يشب

 هـاي  دستانهكتار از شمشا 100ختم نشده؛ بلكه  ها ينهم سد به ينساخت ا يها شدند خسارت يادآور

پـروژه نـابود    يـن ا يبا اجـرا  يزالقطع بوده ن ممنوع يها كه در شمار گونه يركانيارزشمند ه يها جنگل

ـ   يانزل يبه تاالب با ارزش جهان يكاهش قابل توجه آب ورود.  شوند يم  100بـردن   ينو آثـار آن از ب

باالدست حوضه سد، بـاال   يفراوان اراض يگذار رسوب يركاني،ه يهكتار از تنها بازماندگان شمشادها

 ي،كشاورز ياراض يبرا يسد و خطرات احتمال دست يينپا يدر اراض يرزمينيآمدن سطح سفره آب ز

  . نامه به آن اشاره شده بود يناست كه در ا يازجمله موارد يفيو ص يباغ

   

  رود يم يشپ يهاروم ياچهدر يطسمت شرا به گيالن
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آب و عواقب احداث سـد السـك    ينهبه يريتمد يتبه اهم يشاناز كارشناسان در اظهارنظرها ريبسيا

 يالندانشگاه گ يعيدانشكده منابع طب زيست يطگروه مح يعلم يئتعضو ه يانم يندر ا.  كنند ياشاره م

 يهـا  روش هچراكـ سد استفاده نشـود؛   يتا از تكنولوژِ كنند يتالش م ياامروزه در دن كه ينبا اشاره به ا

ها بدون  روش يندر واقع در ا: كارآمد وجود دارد، اظهار كرد يارو بس يسنت يعت،به طب يكنزد يگريد

 يتنها زمـان  ياامروز در دن.  دست خواهد آمد مدنظر به يها از بازده ياريشود بس يبتخر يعتطب كه ينا

.  وجـود نداشـته باشـد    يگـري د راهكـا كار بوده و ر ينكه مجبور به انجام ا كنند يبه احداث سد فكر م

. انجـام نشـده اسـت    يبار تكرار شد تا اصالحات انجام شود؛ اما اصـالحات اساسـ   ينها چند نشست

 زيسـت  يطآثار توسعه سد السـك در اداره كـل حفاظـت محـ     يابيطرح ارز كه ينا يانبا ب ينادر يدسع

بـار تكـرار شـد تـا      ينچنـد  هـا  نشسـت : شـد، افـزود   يو سرانجام در تهران بررسـ  ياوردن يرأ يالنگ

 يمختلف دارا يها سد السك در بخش.  انجام نشده است ياصالحات انجام شود؛ اما اصالحات اساس

مـا   يهـا  دوستان از صـحبت  يمشكالت بازتاب داده شده؛ اما متأسفانه بعض ينمشكل است كه بارها ا

.  سـوزد  يم ينمانب و خاك سرزمآ ايكه دلمان بر يمهست يما معلمان كه يدرحال كنند؛ يم ياسيس يرتفس

ـ    يهشـب  يتيو وضع يهاروم ياچهسمت اوضاع و احوال در به يالنگ: ادامه داد ينادر  يشبـه خوزسـتان پ

 يالنكـه گـ   يابيـد  يدرمـ  يـد رجوع كن يسازمان هواشناس يعلم يها در حال حاضر اگر به داده.  رود يم

كـه   يازجمله مـوارد .  قرار دارد »گردهاريز« يها ورود آئروسل يدو منشأ غرب و شرق برا يرتحت تأث

  . است يبحث خشك شدن تاالب انزل زند، يموضوع دامن م ينبه ا

   

  از آثار مخرب احداث سد السك يتنها بخش يستيز يها تنوع تخريب

 يهـا  از تنـوع  ياريبسـ  يـب از احداث سـد السـك، تخر   يناش هاي يباز آس يبخش كه ينا يانبا ب وي

 يـن عنـوان مثـال گونـه شمشـاد در ا     به: كرد يحاست، تصر يركانيه يباستان يها جمله جنگل از يستيز

 يابكم يها گونه يدوركر.  دارد ياست و ارزش حفاظت جهان يرانا يابكم ياربس يمنطقه، گونه باستان

 يمنطقـه مـورد بررسـ    يـان بر آبز يبيو خرس و آثار تخر يرانيپلنگ ا يرو در معرض خطر انقراض نظ
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آن  يرفتن منطقه و ابعـاد اجتمـاع   يرآبو ز يهمانند آثار باستان يگريالبته مسائل د.  قرار نگرفته است

توجه داشت كـه بـا    يدكه با يندر ادامه با اشاره به ا يالناستاد دانشگاه گ.  مورد توجه قرار نگرفته است

قه وجـود دارد  كه در آن منط ياديز يسنت يها بندان آب توان يتر از احداث سد م مراتب كم به اي ينههز

اسـت كـه    يـن ا شـود  يكه مطـرح مـ   ياما سؤال: كرد، گفت ينرا تأم يازآب مورد ن يخوب و به يمرا ترم

 يـن در ا يچـه مقـدار كشـاورز    ديـد  يـد است كه با ياگر كشاورز يست؟چ يسد برا ينآب ا يكاربر

 يـان بـا ب  يو.  رود يفـروش مـ   منطقه بـه  يندر ا يكشاورز هاي ينقطعه قطعه زم.  است يماندهمنطقه باق

سـال اسـت،    يبحران يطدر شرا يدب يزانكم بودن م شود يم يكه سبب سدساز يطياز شرا يكي كه ينا

 يارآب در آن منطقـه بسـ   يبارنـدگ  ميـزان سـال   يهـا  كه در همه مـاه  بينيم يم يمكن ياگر بررس: افزود

سـمت   بـه  ييها با كانال يسد روز ينآب ا يدشا.  است يمنابع آب ينهبه يريتمد يازمندباالست و فقط ن

 يـن در واقـع ا  كـه  يـن با اشاره به ا ينادر. كار رود آب تهران به ينتأم يجا برا برده شود و از آن يلمنج

موضـوع   ينطور مثال ا به: باشد، اظهاركرد ياندر م يگريد افاهد كه ينندارد مگر ا يعلم يهطرح توج

جـا   برده شود و از آن يلبه سمت منج ييها نالبا كا يسد روز ينآب ا يدكه شا شود يبه ذهن متبادر م

خواهـد   يالنگ يبرا يسخت يارسد عواقب بس ينبه هر حال احداث ا.  كار رود آب تهران به ينتأم يبرا

تر شدن خواهد برد و مشـكل رسـوبات    سمت خشك اوضاع اسفناكش به ينبا ا ار يتاالب انزل.  داشت

  . شود يخواهد افزوده م را حل نخواهد كرد و در واقع بر مشكالت ما

   

  يسد در تاالب انزل ينمخرب ساخت ا تأثيرات

 يازمنـد و ن يسـت برخـوردار ن  ياست كه از اوضاع و احـوال مناسـب   يارزشمند بوم يستز يانزل تاالب

مختلف و پسماندها، تصرف  يها هجوم انواع فاضالب يمي،اقل ييراتتغ.  ادامه بقاست يبرا يژهتوجه و

 ياهـان هـا، وجـود گ   تـاالب، ورود رسـوبات رودخانـه    يمدر حـر  يرمجـاز غ يزهاوسا و ساخت ياراض

رنجـورتر سـاخته    يشهتاالب را از هم يناست كه ا يها ازجمله زخم يچون آزوال و سنبل آب هاجميم

آن  يهمـردم حاشـ   يو زنـدگ  آيـد  يشمار م به يگردشگر يها جاذبه يرتريناز كم نظ يتاالب انزل.  است
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در  فعـال  يهـا  و سمن يمردم انزل يترو حساس ينخورده، از ا يوندبه آن پ يدرانزلشهرستان بن يژهو به

سـد  .  وضوح قابل مشـاهده اسـت   روزها به ينآن نسبت به موضوع سد السك و كاهش حقابه تاالب ا

 رسـد  يسد وجود دارد و به نظر مـ  يندرباره ا ياديكه هنوز ابهامات ز شود يساخته م يالسك در حال

. صرف كنند سد يندرباره آثار مخرب ا يو بررس يقتحق يرا برا تري يشزمان ب بايست يمامر  يانمتول

 يـن جالب دربـاره موافقـان سدالسـك ا    يارنكته بس: گفت يشكن انزل نهاد موج مؤسسه مردم يرعاملمد

قطعـاً   يرعلمـي، غ يادعا ينكه با فرض ا كنند يم يبزرگ معرف يرگ تله رسوب يكسد را  يناست كه ا

.  خواهد شد ادهسال با آن حجم رسوبات عنوان شده، سد السك بدون استف تر از هشت دت كمظرف م

 يبخش كشاورز يارمترمكعب آب در اخت يليونم 75قرار است سدالسك  كه ينا يانبا ب يالهور يدمج

كـه   يبتـاال  يبرا ينا: دارد، افزود يازاست كه تاالب در فصل تابستان به آن ن يآب ينا يقيناًقرار دهد و 

ـ  يخانرودخانـه پسـ   كه نفاجعه بوده؛ ضمن آ يده،متر رس يكتر از  متر به كم 10عمقش از   تـرين  يشب

ـ  كه ينبا اشاره به ا يالهور يدمج.  كند يم يندرصد آن را تأم 5/16 يعني يآب تاالب انزل يزانم از  يشب

 ييهـا  جـزو جنگـل   كانييره يها جنگل: كرد يحتصر شوند، ينابود م يركانيه يها هكتار از جنگل 40

 يو.  شـوند  يهـا نـابود مـ    جنگل ينسد ا يريدارد و پس از آبگ ياريبس محيطي يستاست كه ارزش ز

.  دهـد  يمـ  يشمنطقه را افـزا  يشفرسا يزانم ياهي،بردن پوشش گ ينتوجه داشت كه از ب يدبا: ادامه داد

  . است يبررس مطالعه و يبرا تري يشزمان ب يازمندپروژه ن ينا ياساس اجرا ينبرهم

   

  يركانيارزشمند ه هاي جنگل

مخالفان احـداث سدالسـك اسـت و     يها از دغدغه يگرد يكي يركانيارزشمند ه يها به جنگل آسيب

 يعـي معاون امور جنگل اداره كل منابع طب.  كند يامر م يانپرسشگر را متوجه متول يها موضوع نگاه ينا

ازجملـه   ناستا يياجرا يها از دستگاه يالنگ يا منطقهشركت آب  92در سال : باره گفت يندر ا يالنگ

دعـوت و موضـوع احـداث سـد السـك در منطقـه        زيسـت  يطو حفاظت مح يعيمنابع طب ي،استاندار

كـارگروه   يـن در ا كـه  يـن ا يـان با ب يمحمدرضا عبدالله.  شهرستان شفت را مطرح كرد يمامامزاده ابراه
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و آب  ورزيمسأله كمبود آب كشا يرووزارت ن يقاً از طربعدها مجدد: پروژه رد شد، افزود ينا ياجرا

پـروژه داده شـد و ادارات مـرتبط     يـن مجـدد ا  يحوزه مطرح و دستور بررس ينا يها شرب شهرستان

ارائـه شـده    يـه در نقشـه اول  كـه  يـن با اشاره بـه ا  يو.  را آغاز كردند هايشان يصورت جداگانه بررس به

مـردم   ثنياتو مسـت  يملـ  يپروژه بوده كه شامل اراضـ  ينا يهكتار محدوده اجرا 400حدود  يمساحت

سـطح   يـن و خواستار كاهش ا يممخالفت خود را اعالم كرد ها يپس از انجام بررس: داد  ادامه شود، يم

  . يمشد

در : موضـوع دفـاع كـرد و افـزود     يـن از ا يـز ن زيسـت  يطاداره حفاظت مح كه ينبا اشاره به ا عبداللهي

 ي،مسـكون  يهكتـار از آن اراضـ   81هكتـار درخواسـت شـد كـه      206حدود مساحت  ي،بعد يشنهادپ

 يـن هـر هكتـار از ا  .  گرفت يدربر م يمل يهكتار آن جنگل و اراض 125مردم و  ياتو مستثن يكشاورز

حجـم  .  اصله درختچه و بوته است 800تا  400اصله درخت و  250تا   160حدود  يدارا يمل ضيارا

در ادامـه بـه    يو.  مترمكعـب اسـت   200تـا   160حـدود   يـز د دارد نكه در آن وجـو  يدر هكتار چوب

 يحآبـاد اشـاره و تصـر    امامزاده اسحاق و مبارك يم،امامزاده ابراه يها انجام شده در جنگل هاي يبررس

 يفيتيجنگـل چنـدان بـاك    ي،السك بود با توجـه بـه حضـور اهـال     يروستا يككه نزد يدر بخش: كرد

 يـر نظ يبـوم  يها برخوردار بود و گونه يبهتر يتنگل به نسبت از وضعج ي،در محدوده غرب.  يمنداشت

 تـه قـرار گرف  يمـاري الشـعاع ب  كه البته شمشاد متأسفانه تحـت  يمو شمشاد را دار يلكيل يلي،ممرز، انج

 يتآبـاد هـم وضـع    در بخـش مبـارك  : ادامـه داد  يالنگ يعيمعاون امور جنگل اداره كل منابع طب.  است

در .  جـا وجـود دارد   در آن يو خرمنـد  يردارشـ  يلـي، چون ممرز، انج ييها گونهجنگل مطلوب بوده و 

تومـان   يليـارد م 46حـدود   يالنگـ  يا پروژه آب منطقه ينا يمقرر شد در صورت اجرا ها يبررس يانپا

 يـاي همجـوار بـه اح   يهـا  جنگل يادر باالدست  يقطر ينپرداخت كند تا از ا يعيخسارت به منابع طب

  . است يا از تعهدات آب منطقه ينو ا يردصورت گ يكار جنگل اي يمجنگل بپرداز

   

  سد السك ياجرا يمنطقه برا 5 پيشنهاد
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و رونـد   محيطـي  يسـت ز يوسـت دربـاره پ  يالنگ زيست يطكل حفاظت مح اداره يشنظارت و پا معاون

صادر  زيستي يطمح يوستمجوز با وجود پ: صدور مجوز سدالسك گفت يانجام شده برا هاي يبررس

و سبب صدرو مجـوز   يبتصو ي،سازمان، بررس يابيارز 2در كارگروه ماده  يابيو گزارش ارز شود يم

احداث سد السك  يانجام شده برا هاي يبررس يندر نخست كه ينا يانبا ب ياهللا شكر احسان.  شده است

دسـت  باال يشـم، گ يالسك، روسـتا  يروستا يكيساخت سد در نزد: داده شد، افزود يشنهادمحل پ پنج

 يدسـت تالقـ   يينالسـك و پـا   يروسـتا  دسـت  يينپـا  يالب،و ن يمرودخانه امامزاده ابراه يمحل تالق

 يشـده بـرا   يشـنهاد السك پنج محل پ يو باالدست روستا يالبو رودخانه ن يمامامزاده ابراه نهرودخا

 يـب تخر يـاد وسـعت ز  يـر مختلـف نظ  يـل به دال يشنهادچهار پ يسد بود كه پس از بررس يناحداث ا

عنـوان   سـوم بـه   ينـه گز: ادامه داد يو.  رد شد يتجمع ييجا و بحث جابه يكشاورز يو اراض يجنگل

 ينهگز يابيبا ارز يزمشاور ن.  مطالعاتش را انجام دهد ينهگز ينا يشد تا مشاور بر رو يمعرف رترب ينهگز

كه انجـام دادنـد    يدر استان و كشور برگزار و با اصالحات يسپس جلسات متعدد.  سوم را اصالح كرد

حفاظت  كل اداره يشمعاون نظارت و پا.  مورد موافقت قرار گرفت و مجوز صادر شد يابيگزارش ارز

 يـب هكتـار تخر  94/2معـادل   يعني يبسطح تخر ينتر كم ينهگز ينا كه ينا يانبا ب يالنگ زيست يطمح

هكتـار و حجـم    218 زيـ با كل حوزه آبر ياچهمساحت سطح در: كرد يحهمراه دارد، تصر را به يجنگل

 يـز ن شـود  يختم مـ  يرودخانه كه به تاالب انزل يانكاهش جر يزانم.  مترمكعب است يليونم 45مخزن 

بـه تـاالب    يخانرودخانـه پسـ   يدرصد آبده مترمكعب آب در سال است كه معادل هفت يليونم 5/37

 550 ييجـا  جـاده و جابـه   ييجـا  جابـه  يهكتار بـرا  6/6 يباًتقر يزانجنگل به م يتراش پاك.  است يانزل

گر مـوارد عنـوان   ياز د يسرودالسك، كلوان و و ينفر در سه روستا 630و هزار يك يتجمع ياخانوار 

  . شده است

   

  مشروط است يعيصدرو مجوز منابع طب

آب  يكـاهش ورود  ينهزم يندر ا كه ينا يانبا ب زيست يطاحداث سد السك بر مح يردرباره تأث شكري
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 ياست زمـان  يعيجنگل منابع طب يمتول: اظهار كرد شود، يجنگل مطرح م يبتخر و بحث يتاالب انزل

.  كنـد مخالفـت   توانـد  ينم زيست يطهمانند مح يگريمسلماً دستگاه د كند يكه به صدور مجوز اقدام م

خسـارتش   كـه  يـن جنگل، مشـروط بـر ا   يبآن بر تخر يرپروژه و تأث ينا ياجرا ينهدر زم يعيمنابع طب

  . وافقت كرده استجبران شود، م

 يـاي اح يبـرا  يـان ضـرر و ز  ينهمجوزش را مشروط به پرداخت هز يعيمنابع طب كه ينبا اشاره به ا وي

است كه  يگريموضوع د يبحث حقابه تاالب انزل: است، افزود يرفتهپذ يزن يروجنگل كرده و وزارت ن

 نـه آب رودخا يهش ورودكه انجـام شـده بـود دربـاره كـا      يبا محاسبات.  شود يحوزه مطرح م يندر ا

 يآب رودخانه سع يدب يمتنظ يقكردند كه از طر يدخود ق يدر گزارش ارسال ي،به تاالب انزل يخانپس

طـرح تعهـد    يـن ا يگرطرف د ينهمچن: ادامه داد يشكر.  يمكن يمآب تاالب را تنظ يكه ورود كنيم يم

 يمنتهـ  يانزل بفاضالبشان به تاالكه  ييباالدست سد و شهرها ياند كه شهرستان و روستاها داده يكتب

بـه تـاالب    يورود آلـودگ  يـزان قرار دهند تا حداقل م يهتصف يستماعتبار، س يندر صورت تأم شود، يم

 يـق آب تـاالب از طر  يكـاهش ورود  يشود تا به نوع يشده وارد تاالب انزل يهتر و آب تصف كم يانزل

كارفرمـا و بخـش    وسطماهه ت ماهانه، سهدر سه بخش  يشبرنامه پا: گفت يو.  سد السك جبران شود

بـودن بـه محـل پـروژه      يكشهرستان با توجه به نزد زيست يطاداره حفاظت مح يسوم نظارت از سو

  . شود يارسال م يهفتگ يها گزارش يازو در صورت ن شود يانجام م

   

  تر يشب يبررس ضرورت

 زيسـت  يطمح يژهو ابعاد مختلف بهعواقب احداث سد السك و آثار آن در  جانبه  و همه تر يشب بررسي

.  شـود  يمـ  يشـنهاد كارشناسـان پ  ياست كه از سـو  يراهكار يانبا نخبگان و دانشگاه تر يشدر تعامل ب

ـ  يبرا يو اجتماع زيستي يطفعاالن مح ينگران دل منـدان   يسـت و ز يركـاني ه يهـا  جنگـل  ي،تاالب انزل

توجـه   يازمنـد اسـت كـه ن   يقابل تـأمل  موضوع يالنارزشمند منطقه با توجه به مشكالت موجود در گ

ـ   يرگذارتأث يالنحساس گ زيست يطاحداث سد السك بر مح.  است تر يشب  يبوده و تاالب رنجـور انزل
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منـابع   هينـه ب يريتمد.  سد در امان نخواهند بود يناز عوارض احداث ا يركانيه يباستان يها و جنگل

اسـت   ييها ازجمله راهكارها بندان آب يممصرف، ممانعت از هدر رفت آب و ترم يآب، اصالح الگو

 يشـنهاد سـد پ  يـن احـداث ا  يبـي از عواقـب تخر  يشگيريو پ يازآب مورد ن ينتأم يكه كارشناسان برا

  . مدنظر قرار دهند يدكه مسئوالن امر با دهند يم
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 يعـال  يدر شورا يستانو حقĤبه س يزگردهامشكل ر بررسي :خبر داد يراه و شهرساز يرمعاون وز

  22/10/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  -ي زشهرسا

  

  يشهرساز يعال يدر شورا يستانو حقĤبه س يزگردهامشكل ر بررسي

منطقـه   يزگردهـاي و ر يرمنـد آبـه ه  موضـوع حـق   يگيـري از پ يو معمار يرسازشه يعال يشورا دبير

  .شورا خبر داد يندر ا يستانس

 يـن بـا اعـالم ا   يرانا يو معمار يشهرساز يعال يدر جلسه شورا يزديا يدمحمد سع يلنا،گزارش ا به

 يـات ئاز جز يطرح جامع زاهـدان در برخـ  : طرح جامع زاهدان موافقت شد، گفت ياتمطلب كه با كل

و  يشهرسـاز  يعـال  يشـورا  ياز اعضـا  ياسـت كـه برخـ    يبا لحاظ موارد يجزئ ياصالحات يازمندن

  .شود  يطرح جامع زاهدان موافقت م ياتبا كل يژگيو ينكه با ا داشتند يمعمار

شـده اسـت، مشـاور و     يبررسـ  يمتعـدد  يفنـ  هاي يتهطرح در كم ينا ينكهبا توجه به ا: ادامه داد وي

بـا   ينهمچنـ . داشته باشند يشتريتوجه و دقت ب يدر مورد محدوده شهر يدح حتما باطر كنندگان يهته

  .مدنظر باشد يزمورد مهم ن ينا يددر منطقه ادامه دارد با يكياكولوژ يها مهاجرت ينكهتوجه به ا

 يبنـد  در طرح جامع زاهدان پهنه يزن يمحر ينكهبا اعالم ا يرانا يو معمار يشهرساز عالي يشورا دبير

 يشـورا  يكـه اعضـا   ينكـات : اجرا ابالغ خواهد شد، اظهار داشـت  يزاهدان برا يسپس به شهردارو 

  .شود   افزوده م يفن يتهداشتند به صورت جلسه كم يو معمار يشهرساز يعال

مشـكل آب  : كـرد  يحتصـر  يـز ن يسـت ز يطمعاون سازمان حفاظـت محـ   يشيجلسه، تجر ينادامه ا در

آب استان است  ينزاهدان متصل به موضوع تام ياتح. تان استو بلوچس يستاناستان س يمشكل جد

  .آب حداقل كمتر شود ينهاستان در زم ينمشكالت ا يدواريمكه ام

اسـت كـه بـا     ينا ام يهتوص. آيد يگرد و خاك به سمت شهر م يدورهايكه كر يمشاهد هست: افزود وي

سبز قرار اسـت   يو بعدها اگر فضا يمكن ييرا شناسا يدورهاكر يمها و مراتع بتوان     كمك سازمان جنگل

گـردو   يـن ا يماجـازه نـده   يـق طر ينگرد و خاك باشد تا به ا يدورهايكر يرهاكند در مس يداتوسعه پ
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كه مصرف  يشود آب يدتاك يدپساب با يافتدر بحث باز ينهمچن. شوند يرها به سمت شهر سراز خاك

ـ    شود يم سـبز بـه منظـور     يفضـا  يبـرا  يا د توسـعه دوباره بتواند به چرخه مصـرف بـازگردد و بتوان

  .از گرد و خاك در شهر باشد يريجلوگ

شـهر  ) جامع(درباره طرح توسعه و عمران  يعال يشورا 5 يفن يتهجلسه، صورتجلسه كم ينادامه ا در

  :شرح است ينو بلوچستان قرائت شد كه اهم آن به ا يستانزابل در استان س

و چـاه   يرمنـد ه يآبـه رودخانـه مـرز     زابـل حـق   ينآب قابل تامو تنها منبع  ينحال حاضر، مهمتر در

 820از (وجه محقق نشـده اسـت    يچبه ه يراخ يها سال يچهارگانه هستند كه متاسفانه در ط هاي يمهن

) هـا شـده اسـت    يمـه متر مكعب وارد چـاه ن  يليونم 30مترمكعب در سال گذشته فقط حدود  يليونم

 ينژرف و همچنـ  ياز جمله آب ها يگرد ياتكا به منابع آب يرونوزارت  ينبه اذعان مسئول ينكها ضمن

  .است يدبع يارمدت بس يانحداقل در كوتاه مدت و م ياآب انتقال از در

 يو اقتصـاد  ياسيقانون برنامه ششم بر اقدامات س 38موضوع ماده  يقانون يفتكال يدر راستا بنابراين

موضوع ماده  يقانون يفتكال يدر راستا يرمندآبه ه  قح يشو استمرار و افزا يتتثب يالزم برا يو عمران

 يشو استمرار و افـزا  يتتثب يالزم برا يو عمران يو اقتصاد ياسيقانون برنامه ششم بر اقدامات س 38

 يقـانون  هـاي    يتاز همه ظرف يعال يشورا كند   يم يشنهادنكرده، پ يداز طرق مختلف تاك يرمندآبه ه حق

  . استفاده كند يتمختلف حاكم يذكور به بخش هادر جهت انعكاس مخاطره م

. در فصول مختلف سال اسـت  يزگردهاشهر هجوم ر يآت ياتح يشرويپ يها چالش يناز مهمتر يكي

 يرامـون گانـه پ   سـه  يها هامون محيطي  يستآبه ز  حق يصو موثر تخص يدارخصوص راه حل پا يندر ا

  .يردقرار گ يروو وزارت ن زيست يطان محمسئوالن سازم يشهر است كه الزم است مورد توجه جد
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ـ  يچه/ رود ننگ ماست يندهزا يرود خشك :ستاندار اصفهانا همجـوار   يهـا  بـا اسـتان   ياختالف

  22/10/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  -يمندار

  

  
 يكي يرانوز ياتمصوبه ه كنم يرود ننگ ماست و فكر م يندهزا يخشك رود: اصفهان گفت استاندار

رود  ينـده رودخانـه كـارون و زا   يرود باشد كه شامل سـامانده  يندهنجات زا يراهكارها برا يناز بهتر

  .است

: خود با خبرنگاران اظهار كـرد  يصبح امروز در نشست خبر يياز اصفهان، عباس رضا يلناگزارش ا به

و  يمندار ياريخوزستان و چهارمحال و بخت يزد،همجوار همچون استان  يها با استان ياختالف يچما ه

  .يمببر يشامور را پ يبا همدل خواهيم يو م يمواحد هست يدهمه 

شـده   يكارشناسـ  يـزاده مهرعل يانه آقـا هفت گ يكجا نگفته ام طرح ها يچه ينكها ياندر ادامه با ب وي

باالدسـت هماهنـگ شـده باشـد      ينكرد و اگر با قوان يمخواه يطرح ها را كارشناس ينا: افزود يست،ن

  .يمامر را دوباره از صفر شروع كن يكندارد  يليدل
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 رديليـا م 450خود اعـالم كردنـد كـه     يدر زمان استاندار يزادهمهرعل يآقا: اصفهان عنوان كرد استاندار

سـازمان   يگرد يتومان آن وصول شده بود؛ از سو يليونم 600و  يلياردم 90تومان در حساب است اما 

صـنعت را   11 هكـ  دادنـد  يتونل سوم مـ  يتومان برا يلياردم 18 يدبا يعصنا كند يادعا م يآب منطقه ا

  .آن در نظر گرفته بودند يبرا

 يقادر به پرداخت سـهم خـود بـرا    ياحد صنعتدو و يكي،تنها  يدهرس يها طبق گزارش: ادامه داد وي

 450تحقق  ينخواهد شد، بنابرا يباعث مسائل كارگر ياوريمبه آنها فشار ب يمآب هستند و اگر بخواه

 برايمناسب  يرتدب يدتومان ممكن است با مشكالت و معضالت خاص خود روبرو شود كه با يلياردم

  .يدآن به عمل آ

رو  ينـده زا يزدر خصوص ساختار حوضه آبر: گفت يم،نداشته ا يبد يآبسال  ينكهبر ا يدبا تاك رضايي

بـاز   يسـك شده ممكن است ر يسازمان آب منطقه ا يقكه از طر ييها يگيريندارم، اما طبق پ ياطالع

به حال  ااست ت يينها يرندهگ يمرود تصم يندهحوضه زا يسيونبا وجود آنكه كم. يريمكردن آب را بپذ

 يآب در بهمن مـاه در روردخانـه جـار    يدوارمركت بنده در آن داده نشده و امش يبرا يدعوت نامه ا

  .شود

 يليونم 155 يرود در سال جار يندهآمار مجموع آب مخزن در سد زا ينبراساس آخر: اضافه كرد وي

 688بـارش در باالدسـت    يـانگين مترمكعـب و م  يليونم 138متر مكعب تا به امروز و در سال گذشته 

  .بوده است يماه سال جار يدر د يليمترم

 يحتصـر  يدند،حماسه آفر يشهو با رشادت هستند كه هم يممردم اصفهان فه ينكهاصفهان با اعالم ا استاندار

مقـام   ينفـرام  يدر راسـتا  يدو ام يربه تدب يازدارد بلكه ن يبه جراح يازاعتقاد ندارم كه قلب اصفهان ن: كرد

  .را به سرانجام برساند نهاخواهد تا آ يفرد جسور را م يكآنها  يدارد؛ منتها اجرا يمعظم رهبر

موقت خواهد بود چـون   يخوش يكشد، اما  يكه در بهمن ماه هم آب جار يدفرض كن: ادامه داد وي

ـ  يامطمئن شود آ يسازمان آب منطقه ا يداست و با يدنيمسئله ما آب آشام ينبزرگتر  يدر خردادماه آب

  خوردن هست؟ يبرا
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شـود عـالوه بـر آن     يـاتي تونل سوم كوهرنگ عمل 99كه تا سال  يستمن ينخوش ب: اظهار كرد رضايي

همجـوار الزم اسـت    ياستان ها يبا تمام يتعامل و همكار ينهنوز عاج سد هم زده نشده است بنابرا

  .رود ننگ ماست يندهزا يچون خشك رود

چند طرح قبل از عهـده  : داصفهان، افزو يكوتاه مدت و بلند مدت استاندار يبا اشاره به طرح ها وي

تهـران  -اصـفهان  يرالسـ  يعاز آنها قطار سـر  يكيشده كه  يزيدار شدن بنده به عنوان استاندار برنامه ر

طـرح آن   ومـين شـود؛ د  يياجرا 99تا سال  يدوارمشدن بوده و ام ينآن درحال تأم ياست كه منابع مال

اجرا  يشركت تعاون يكداد و در قالب  يمفرد نخواه يكاصفهان است كه آن را به  يژهو يرالينا يجادا

  .خواهد شد

 يبه سمت توسعه حركت كرد، چرا كه توقف كردن رخوت و سسـت  يدبا: اصفهان عنوان كرد استاندار

  .داشت يمگام برداشته و برخواه يتشفاف يآورد؛ البته در راستا يم

 يدجرم با ينف استان احل اختال يرا مرتكب شده باشد در شورا يجرم ياگر كس: شد يادآور رضايي

  .كرد يمخواه يصورت از او عذرخواه ينا يرمحرز شود در غ

مسـائل   يگيـري مـن در مرتبـه اول پ   ياصل يتاولو: خود پرداخت و گفت ياسيس يها يتبه اولو وي

  .هاست ينشاط  و عبور از سخت يو فضا يآب است و پس از آن وفاق و همدل

صـنف   ينـدگان كـه نما  يمدار يبا كم آب يبا عنوان سازگار ياجلسه : اصفهان خاطرنشان كرد استاندار

آب در بهمن مـاه هـم درخواسـت خـود آنهاسـت و       ييكشاورزان هم در آن حضور دارند كه بازگشا

  .يستن ياسيس يموضوع

اگر تجمعـات  : هرگونه تجمع ضوابط و قواعد خاص خود را دارد، اضافه كرد ينكهبر ا يدبا تاك رضايي

 يكه بدون مجوز برگزار م يياما فراخوان ها يم،شود با آنها هماهنگ هست يجادها ا يفرماندار ياز سو

امـور   يـت در ارجح دممر يتحق امن يرا، ز يمكن يسوال ببرد با آن برخورد م يرشود تا اقتدار نظام را ز

  .يمكن يعوض نم يزيچ يچاست و آن را با ه
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  23/10/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - گيرد هران را فراميگاوخوني خشك شود، ريزگرد ت

 
رود آب را مستقيما و بـا   در باالدست زاينده: گويد قائم مقام سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان مي

دسـت   در چنين شرايطي، كسري بـارش بـه طـور كامـل بـه پـايين      . كنند ودخانه برداشت ميپمپاژ از ر

دست اصـفهان تحويـل داده نشـده، بـه غـرب       عمال يك قطره آب به كشاورزان پايين. شود تحميل مي

شان بوده، در حد يك آبياري حدود سي ميليون متر مكعب بعد از كلي  اصفهان كه باغات، بنيان اراضي

البته ما چندهزار هكتار خشـكيدگي باغـات را هـم    . تنش كه فقط درختان نخشكد، داده شدپيگيري و 

 .داشتيم

هـاي اخيـر،    به نقل از ايلنا، طي حداقل دو دهه اخير، كشاورزان شرق و طي سـال » تابناك«به گزارش 

هايشـان متحمـل    آبي ناشـي از محـدود شـدن حقĤبـه     كشاورزان غرب اصفهان مصائب زيادي را از بي

شان تجمعات اعتراضي بسياري را طي چندسـاله   داران براي احياي حقĤبه به همين دليل حقĤبه. اند شده

طي آخرين تحوالت، به گفته يكي از اعضاي هيات مديره نظـام  . اند و به ويژه چندماهه اخير برپا كرده

ور در جمـع  اي اصفهان با حض صنفي كشاورزي شهرستان اصفهان، هفته قبل معاون شركت آب منطقه

كشاورزان در مسجد گلزار خوراسگان وعده باز شدن آب براي كشاورزان شرق اصفهان در هفتـه اول  

رود و مسئوالن وزارت نيـرو تصـويب    اي كه بايد از سوي شوراي هماهنگي زاينده بهمن را داد، وعده

  .شود

مقـام   قائم(هرداد مرادمند در راستاي پيگيري و تدقيق هرچه بيشتر در موضوع يادشده، گفتگويي را با م

رود و مشـكالت   ايم و به ابعـاد مختلـف بحـران زاينـده     داشته) سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

  .ايم كشاورزان پرداخته

  

مديريت منابع آب در ايران در اختيار وزارت نيرو است اما آيا هيچگاه وزارت جهاد كشاورزي و 

عنـوان سـازمان متـولي امـر      ورزي استان اصـفهان بـه  در اينجا به طور خاص سازمان جهاد كشا
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كشاورزي و امورات كشاورزان، در خصوص جلوگيري از اقداماتي كه به بحران فعلي در حوضه 

  اي صورت نداده است؟ رود در استان اصفهان منجر شد، تذكر و يا مداخله آبريز زاينده

كـه در قالـب تجمعـات برپاشـده طـي      هايي است كه اخيرا هم رخ نداده، بل مشكل فعلي، معلول علت

در واقـع، اينگونـه   . هاي گذشته خود را نشان داده، اما اكنون به حالت حاد و پرتنشي رسيده است دهه

مشكالت . رود طي يك يا دو دهه اخير به وقوع پيوسته باشد آمده براي زاينده نيست كه مشكالت پيش

تغييـرات در تحويـل   . احداث شده، آغاز گشـت  1349رود در سال  رود از ابتدايي كه سد زاينده زاينده

ها قبل، مدام سعي شده كه منابع آبي اضافه شـود؛   از دهه. آب به كشاورزان از آن زمان آغاز شده است

تونل اول كوهرنگ كه قبل از انقالب و حتي پيش از سد احداث شد، تونـل دوم كـه بعـد از انقـالب     

  .رت نيرو جهت تامين آب انجام داده استساخته شد و يك سري اقدامات ديگر كه وزا

برابر آنچه كه دولت بـه ايـن حوضـه     5رود اين است كه به روايتي سه برابر و به روايتي  مشكل زاينده

هايي كه به صورت پمپاژ توسـعه يافتـه، بارگـذاري     اضافه كرده، جهت آب شرب، صنايع و كشاورزي

دار رودخانـه جلگـه    را كشـاورزان اصـلي حقĤبـه   اين مساله باعث شده كه بيشترين ضـرر  . كرده است

گرفته، متحمل شوند چراكه آنها  رود كه از هزاران سال پيش در آن كشت صورت مي خيز زاينده حاصل

آمـده و نيـاز    شده، يعني بدين شكل كه آب با پاي خودش مي هايشان به صورت ثقلي آبياري مي زمين

  .به صرف انرژي نبوده است

حوضه افتاد اين بود كه وقتي سد زده شد تصور براي دولت و خصوصا وزارت نيرو اتفاقي كه در اين 

از همين رو، آنها وقتي اختيار آب جمع شـده در پشـت   . ايجاد شد كه آب در اين حوضه فراوان است

سد را در دست داشتند از بيست سال قبل يزد را به اين آب وصل كردنـد، قسـمتي از اسـتان مركـزي     

  .هايي را به استان چهارمحال و بختياري دادند سري تخصيص رساني كردند و يك را آب) دليجان(

اي كـه در   رود در چهارمحال و بختياري قـرار دارد امـا اراضـي    هاي زاينده گفتني است گرچه سرشاخه

اينها اراضي مرتفعي هسـتند كـه   . دار نيستند باالدست در حال برداشت آب هستند، جزو اراضي حقĤبه

در اين اراضي واگذار شده، دولت پمپـاژ  . از خاك زراعي نيستند و جزو اراضي ملي هستندبرخوردار 
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. انجام داده، و آب را طي دو يا سه مرحله به ارتفاعات برده و اين اراضي را تبديل به باغ كـرده اسـت  

  .رود، محروم از آب شوند خور زاينده مجموع اين اقدامات موجب شده كه اراضي اصلي آب

رود اتفاق افتـاده،   ين اتفاقي كه در اينجا افتاده اين بوده كه بارگذاري بيش از حد در حوضه زايندهبنابرا

چيزي كه بيشتر باعث بـروز آن شـده،   . مديريتي بوده است كه اين اتفاق ناشي از سوءمديريت و يا بي

آب شرب مطـرح  هايي كه تحت نام  بارشي باشد بيشتر آن اولويت وقتي كم. هاي اخير است كم بارشي

روي باغـات باالدسـت هـم    . گويند كه صنايع نبايد تعطيل شود بعد مي. گيرد شده، مورد توجه قرار مي

كه كنترلي نيست يعني امسال و سال زراعي گذشته هر چقدر كه برنامه ريختند كه به اين مسـاله ورود  

يعني فقط اين -هان است كنند و در باالدست كه عمدتا در چهارمحال و بختياري و بخشي هم در اصف

  .ها را كنترل كنند، نشد برداشت -دهد اتفاق در استان چهارمحال رخ نمي

  

  منظور از باالدست اصفهان، لنجان است؟

همانطور كه گفتم مواردي وجود دارنـد كـه آب را مسـتقيما و بـا پمپـاژ از رودخانـه       . باالدست لنجان

در چنين شرايطي، كسري بارش به طور كامل . كنترل كنند اند چندان اينها را نتوانسته. كنند برداشت مي

دسـت اصـفهان نتوانسـتند     عمال يك قطره آب هم به كشـاورزان پـايين  . شود دست تحميل مي به پايين

) آباد شهر، فالورجان، نجف اصفهان، خميني(رود در اصفهان  به غرب حوضه آبريز زاينده. تحويل دهند

است و از عهد و ازل در آنجا باغ بوده، بعد از كلي پيگيـري و حتـي    شان براساس باغ كه بنيان اراضي

. تنش در حد يك آبياري حدود سي ميليون متر مكعبي جهت جلوگيري از خشكيدن درختان داده شد

  .با اين حال، چندهزار هكتار خشكيدگي باغات را هم داشتيم

كشور عزمي براي حـل مشـكل مـا     گويند در آنها مي. اين مساله موجب نااميدي كشاورزان شده است

اين در حاليست كه اين صنايع احداث شده، عمدتا . شود وجود ندارد و به اين موضوع استاني نگاه مي

... هـاي فـوالد و   ما در اينجا پااليشگاه، نيروگاه، مجتمع. كنند صنايعي هستند كه كل كشور را تغذيه مي

شود كه اينهـا آب   اما نمي. كنند وليد ملي هستند كار ميرا داريم كه صنايع ملي هستند و به اسم اينكه ت
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گوينـد صـنايع    اسم آن هم هست كه مـي . اش را براي آنها باقي بگذارند را از مردم بگيرند و آاليندگي

اش متعلق به مردم اينجا است اما اشتغالش متعلق  بزرگ در اصفهان قرار دارند در صورتي كه آاليندگي

  .به ديگران است

گويند كه اين آب در يـزد در   ، كشاورزان نسبت به مساله انتقال آب به يزد بدبين هستند و ميهمچنين

استفاده شده و موجب توسعه صنايعشـان شـده   ... ها و سازي، گلخانه هايي همچون فوالد، گندوله زمينه

شـود كـه ايـن همـه      حال در جايي كه حتي آب آشاميدن هم وجود ندارد اين سوال مطرح مـي . است

 -كه نيازمند آب باكيفيت در حد شـرب اسـت  –صنايع از كجا آمده است؟ يزد اكنون در زمينه گلخانه 

كند يعني بدين صورت كه اول تهران بيشترين سـطح گلخانـه را دارد، بعـد از آن     با اصفهان رقابت مي

  .اين امر موجبات بدبيني به اقدامات دولت را هم فراهم آورده است. اصفهان و يزد هستند

در قانون آب و نحوه ملي شدن . ها داريم ما قوانين زيادي در خصوص به رسميت شناختن حقĤبه

ها  به حقĤبه... اي شوراي عالي آب و ، مصوبات نه ماده1361آن، قانون توزيع عادالنه آب مصوب 

  اما چرا بين قانون و اجرا تناقض وجود دارد؟. اشاره شده است

گويند ما بـه انـدازه كـافي قـانون، مصـوبه،       آنها مي. ض كشاورزان استاين مساله يكي از موارد اعترا

ها داريم امـا در عمـل شـاهد چيـزي بـه نفـع آن        را در راستاي حقĤبه... دستورالعمل، تاكيد مقامات و

با اين همه   اين در حاليست كه اين حوضه. دهد بسيار محدود است اگر هم اقدام مثبتي رخ مي. نيستيم

اجه است و در مناطقي نظير شرق اصفهان با فروپاشيدگي اجتماعي و متزلزل شدن مشكالت جدي مو

  .ها روبرو هستيم بنيان بسياري از خانواده

  

  چه تعداد جمعيت در آن منطقه ساكن هستند؟

رود  هزار خـانوار در آن قسـمت و در كـل حوضـه زاينـده      28الي  27حدود . هزار نفر حدود دويست

هايشان نـابود   گذاري دار هستند كه از هست و نيست ساقط شده، سرمايه قĤبههزار خانوار، ح 52حدود 

طيـق ايـن   . شده، فرزندانشان مستاصل و گرفتارند و چشم اميدشان به اجراي مصوبات يادشـده اسـت  
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رود بارگذاري نشود، در استان همجوار نه تنهـا   مصوبات هم قرار بوده طرح جديدي در حوضه زاينده

هاي نيمه كاره را هم به ثمـر رسـانده، و سـرعت عمـل هـم بـه آنهـا         لكه حتي طرحكه اينگونه نشد ب

  .بخشيدند

دهنـد حـق و حقـوق آن را بـه      از طرف ديگر هم قرار بوده كساني كه آب را مورد اسـتفاده قـرار مـي   

آن هم به جز مواردي كه در استان اصفهان پيگيري شـد تـا از دو صـنعت بـزرگ     . كشاورزان بپردازند

برنـد   يعني آن دو استان ديگـري كـه آب را مـي   . ريافتي حاصل شود، جاي ديگري اتفاق نيفتاداستان د

هاي برخـي از مسئوالنشـان،    ها و صحبت حتي در مصاحبه. ها نيست اصال گوششان بدهكار اين حرف

گوينـد ايـن آب    برند و مي شاهد رويكرد تقابلي هم هستيم كه به نوعي اصل حقĤبه را به زير سوال مي

ا دولت به ما داده و ما اصال چه كار داريم كه اين متعلق به چه كسي است؟ در صورتي كـه ايـن آب   ر

  انفال نيست؟

  . شوند كنند و موجب التهاب در جامعه مي متاسفانه بدون شناخت از موضوع اظهارنظر مي. بله

  

هـاي   اسـتان  تـر وزارت جهـاد كشـاورزي بـا     تعامل سازمان جهاد كشاورزي اصفهان و در سطح كالن

  همجوار و وزارت نيرو بر سر اين موضوع چگونه بوده است؟

رود بـين سـه اسـتان     وزارت نيرو در تهران دفتري را ايجاد كرده تحت عنوان دفتر حوضه آبريز زاينده

كنند كه جهاد كشـاورزي، سـازمان    جلساتي را در آن برگزار مي. يزد، چهارمحال و بختياري و اصفهان

اي اين سـه اسـتان و صـنوف كشـاورزي چهارمحـال و       هاي آب منطقه ت، شركتحفاظت محيط زيس

در آنجا نظراتشان را پيرامون اينكه چگونه ساماندهي رودخانه . بختياري و اصفهان در آن عضو هستند

ايـن  . كننـد  را داشته باشيم يا اينكه كنتورهاي هوشمند را چگونه روي سر پمپاژها نصب كنيم، بيان مي

توان مثبت ارزيابي كرد اما روند آن كند است و سرعت الزم را براي حل مشكل  گرچه مي اقدامات را

ايـن بـراي يـك    . كشاورزان ندارد و از اختيارات الزم هم براي حل اين مشـكالت برخـوردار نيسـت   

اما اكنون پس از دو سه دهه كه تجمعات هم . تر نشود شرايط عادي خوب بود كه مشكل از اين اضافه
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حل اين موضوع به يـك عـزم ملـي    . ن آن شكل گرفته، حل موضوع يه مقدار پيچيده شده استپيرامو

  .نياز دارد

از يك سـو،  . گرانه را در پيش گرفته است ايراد ما به وزارت نيرو اين است كه تا حدي رويه مماشات

ره مشـكل قابـل   اين امر با توجه به گست. آيد كند كه از دست من به صورت تنها كاري بر نمي اعالم مي

توان اين را پذيرفت كه همه پايشان را كنار بكشند و انتظار داشته باشند وزارت نيرو  قبول است و نمي

اما از سـوي ديگـر، آن عزمـي را كـه وسـط گـود       . اش به تنهايي اين مساله را حل كند با زيرمجموعه

دسـتگاهي بخشـي از موضـوع را     بايستند و بگويند ما دست تنها هستيم و نيازمند ياري ديگران، تا هر

بيشـتر بـا يـك سـري اقـدامات      . دار شود و به نوعي آن را سروسامان دهند را هم، شاهد نيستيم عهده

  .بينيم اي را نمي بر و كوتاه مدت مواجهيم و اقدامات ريشه مقطعي، ميان

  

  اي بر اصفهان خواهد داشت؟ خشكيدن باغات و تاالب گاوخوني چه تاثيرات اقليمي

ساس مطالعات سازمان محيط زيست، تاالب گاوخوني يك كـاركرد اساسـي را در فـالت مركـزي     برا

دانند كه اگر خشكي آن بيش از ايـن   ها آن را يك غول خفته مي خود محيط زيستي. كشور داشته است

خـود آن   -چراكه هنوز برخوردار از ميزاني رطوبـت اسـت  -ادامه يابد و به صورت كامل خشك شود 

هـاي   آن موقع آن ترسي را كه از مشـكالت بـروز يافتـه در اسـتان    . شود يك منشا ريزگرد ميتبديل به 

تر از همه خوزستان داريم در مركز كشـور   مرزي غربي كشورمان مثل كرمانشاه، ايالم، كردستان و مهم

؛ -كيلـومتر  800شود  و گاها گفته مي-كيلومتر  400شود كه تا شعاع  بيني مي هم خواهيم داشت و پيش

هاي مركزي كشـور را درگيـر خـود     تهران، اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري و در واقع، كليه استان

  .كند مي

شده، قطعـا مقـداري    هاي مختلف به اين تاالب سرازير  همچنين از آنجا كه پساب كشاورزي طي زمان

كن است كيفيـت زنـدگي   ناپذيري را ايجاد كند و مم تواند لطمات جبران سموم به آن وارد شده كه مي

  .را در منطقه مركزي كشور طوري پايين بياورد كه اين منطقه غيرقابل سكونت شود
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به عنوان آخرين سوال، در شرايط فعلي كه آب براي براي شرب و صنعت بـه يـزد رفتـه، و بـه     

  روايتي در چهارمحال و بختياري ايجاد اشتغال كرده، راهكار حل اين بحران چيست؟

گوييم براي كساني كـه بـراي آنهـا حـق و حقـوقي       ما نمي. راهكار بازگشت به قانون است به نظر من

در چهارمحـال و بختيـاري   . ايجاد شده، بدون جبران خسـارت، حـق و حقوقشـان پـس گرفتـه شـود      

دار است و هزينه پمپاژ هم  برق اكنون يارانه. هايي با اذن دولت انجام شده است گذاري يكسري سرمايه

ها به حالت طبيعي و عادي خودش بـازگردد   اما اگر قيمت. شود اكه براي آن سوبسيد داده ميپايين چر

  .شوند زايي كه تحت عنوان بارگذاري كار شده، از حيز انتفاع ساقط مي هاي اشتغال خيلي از اين پروژه

. رود اسـت  از سوي ديگر اين را بايد در نظر داشت كـه هسـت و نيسـت اصـفهان وابسـته بـه زاينـده       

. ايـم  همانطور كه گفتم بحث توسعه باغات در باالدست، چه در چهارمحال و چه در اصفهان را داشـته 

در مصوبات شوراي عالي آب پرداخت خسارت هم ديده شـده تـا   . دولت بايد به اين مساله ورود كند

. گـردد شود، بايد تـامين   در مورد يزد هم؛ اگر صرفا كمبودي در شرب احساس مي. اين آب آزاد شود

توانيم براي كشاورزي و شرب مورد استفاده قرار دهيم براي صنعت مـورد   سزاوار نيست آبي را كه مي

  .دهند اكنون ديگر در اصفهان پساب را براي صنايع مورد استفاده قرار مي. استفاده قرار دهيم

اري جديـد  راهكار اين اسـت كـه بارگـذ   . متاسفانه هنوز شاهد بارگذاري جديد در اين حوضه هستيم

اي كه قبال انجام شده و صرفه اقتصـادي خاصـي نداشـته و حتـي شـايد       هر بارگذاري. صورت نگيرد

  .صاحبان آن راضي به دريافت خسارت باشند، جمع شود

هـاي كـارون آب بـراي     شود كه قرار است از سرشـاخه  گفتني است اكنون دارد به نام اصفهان تمام مي

گوينـد   حرف كشاورزان اين اسـت كـه مـي   . كه اصال اينگونه نيست در صورتي. رود آورده شود زاينده

اگر يزد از اين مسير تامين گرديد در هر صورت اين وظيفه دولت بوده . آب مورد نياز ما را تامين كنيد

شود كه اين آب را برداري به كس ديگري بدهي، بعد بگويي كـه   نمي. كه آب شرب آنها را تامين كند

گويند مـا   كشاورزان مي. بعد دوباره به اسم اين افراد بخواهي آب انتقال دهي. من مشكل را حل كردم
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  .خواهيم آب را انتقال دهيد، آب خود ما را بازگردانيد نمي

اگر براي مثال، يك سال بارش نصف شد خب آب ما هـم ممكـن   . البته ما كمبود بارش را قبول داريم

كننـد و در   ولي متاسفانه كل آب ما را قطع مي. رسد است كمتر از نصف شود اما ديگر به صفر كه نمي

ايـن امـور بايـد بـه     . شـوند  دهند و باعث نابودي اين حوضه مي هاي ديگر مورد استفاده قرار مي بخش

  .اين امر با يك تدبير مناسب ممكن است. روال قبل خودش بازگردد

ائمي گذشته را ندارند ولـي ايـن   اكنون خود مردم هم به قانع هستند و ديگر توقع آن رودخانه پرآب د

دسـتش، آن را   رود تبديل به رودخانه خشكي شود كـه باالدسـت و پـايين    توقع را هم ندارند كه زاينده

  .دارانش خشك باشد مورد استفاده قرار دهند اما براي حقĤبه
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 يـد تول يبهـا بـه ازا   بحـران آب؛ آب  يخـارج  نسـخه  :وگو با فارس در گفت يتالياييارشناس اك

  23/10/1397خبرگزاري فارس مورخ  - شود يافتمترمكعب آب در يكصول از مح

  

متـر مكعـب آب    يـك محصـول از   يدتول يبه ازا ياگر آب بها: گفت ايييتاليكارشناس باتجربه ا يك

  .مصرف خواهند كرد يشود كشاورزان آب كمتر يافتدر

  شود يافتمترمكعب آب در يكمحصول از  يدتول يبها به ازا بحران آب؛ آب يخارج نسخه

در حوزه آب و  يتالياييا كارشناس»ياستال كابل«فارس، خانم  يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

وگـو بـا خبرنگـار فـارس،      دارد،در گفـت  يـت حـوزه فعال  ينسال در ا 35كه  ياريآب يننو هاي يستمس

كشـاورزان   زا تواننـد  يمـ  يراندر ا: گفت يمطرح كرد؛ و يراندر ا يمقابله با كم آب يرا برا يشنهاداتيپ

 يعنـي متر مكعب آب باشـد   يك يماده خشك برا يدتول يبه ازا يدآن با يزانكنند اما م يافتبها در آب

كـه   يبپـردازد و كشـاورز   يكمتـر  يكنـد، آب بهـا   يدتول يشتريكه با آب كمتر محصول  ب يكشاورز

  .پرداخت كند يشترب يكند آب بها يدتول يمحصول كمتر

و  شـود  ياجـرا مـ   يتاليـا محصول در ا يدتول يبها به ازا ادامه داد روش اخذ آب يتالياييكارشناس ا اين

  .داده است خوب جواب

 يننـو  يـد جد هاي يستمهستند و به س يشرفتطالب پ ياربس يرانمردم ا: كرد يحتصر يتالياييا كارشناس

به اطالعات ندارند و ما  ياست كه دسترس يناما مشكل آنها ا دهند ينشان م يالعمل خوب عكس ياريآب

  . يمعرصه به آنها كمك كن ينكه در ا كنيم يتالش م

اسـت سـفر    يـر تهران دا المللي ينب يشگاهكه در محل نما يرانا يكشاورز يشگاهنما ينكه به سوم »استال«

مناسب  يها به روش يازن يفيمحصول ك يدتول يبرا: گفت يراندر ا ياريآب يننو يها كرده،  درباره روش

  . كرد يدتول تري يفيو ك يشتراست كه بتوان با حداقل آب محصول ب يننو ياريمناسب آب هاي يو طراح

كشـور   يـن ا. دارد ياريآب  يننو يها سامانه يدر اجرا يسابقه طوالن يرانا: گفت يتالياييكارشناس ا ينا

 يختـار  يـران ا ينكهضمن ا. كرد يادهرا در كشور پ ينوار ياريآب هاي يستمبار س يننخست 1979در سال 
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  .دارد يخوب ايه استعداد و تجربه ينهزم يندر ا ينكهن دارد و مخترع قنات در جهان است بنابرا

 يدارنـد و بـه تكنولـوژ    يبـاز  يارهستند، ذهـن بسـ   يگفت كه آنها مردم متفاوت يراندر مورد مردم ا وي

  . دارند ياريبس هاي يلكردههستند اما تحص يلكردهچند درصد افراد آنها تحص دانم يترند، اگرچه نم مشتاق

 يـا كشور دن 145ما با : گفت يد،ب كردخود انتخا يتفعال يرا برا يرانسؤال شد چرا ا يكه از و زماني

انـداز   چشـم  يرانگسترده است و ا ياربس يراندر ا يهم جزو آن است اما كشاورز يرانو ا يمارتباط دار

اسـتفاده از   يدارنـد و بـرا   يذهن بـاز  ياركشور بس ينمردم ا ينكهدارند ضمن ا ياريآب  ينهدر زم يخوب

  .دهند ين منشا يالعمل خوب عكس ياريآب يننو هاي يستمس

  

   يتاليادر ا يدرصد مصرف آب كشاورز 80سهم *

تـا   75 گويـد  يكه مـ  پرسم يم يتاليادر ا يدر مورد سهم مصرف آب كشاورز يتالياييكارشناس ا ينا از

  . است يكشور در حوزه كشاورز ينا يدرصد آب مصرف 80حدود  يعنيدرصد است  80

 يـادي كه تفـاوت ز  يدمپرس يرصد است و از ود 90هم  يراندر ا يمصرف آب كشاورز شود يم گفته

 يكشـاورز  شـود  يبـدون آب نمـ  : وجود ندارد، پاسخ داد يتالياو ا يراندر ا يمصرف آب كشاورز ينب

است و سهم  ينو در همه كشورها چن يمآب مصرف كن يدبا يمكن يدغذا تول خواهيم يكه م يكرد، زمان

  . باال است يادر تمام دن يكشاورز بآ

: هستند، گفت يكساله و دو فرزند پسر ومهندس معمار و مكان 60حوزه آب  كارشناس»ي كابلاستال« خانم

  .شود يبها اخذ م از كشاورزان آب يآب در بخش كشاورز رويه ياز مصرف ب يريجلوگ يبرا يتاليادر ا

قبـال  مـاده خشـك در    يدتول يزانم يبه ازا شود يا خذ م يتالياييكه از كشاورزان ا ييبها آب: گفت وي

 يكمتـر  يداشـته باشـند آب بهـا    يشـتري ب يدتول يمتر مكعب  آب است و هر چقدر با آب كمتر يك

  .ندپرداز يم يشتريب يكننده آب بها يدتول يماده خشك كمتر يشتريو هر چقدر با آب ب پردازند يم
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  23/10/1397روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -ي آب يالنب يبرا يبانك اطالعات يجادضرورت ا

  

عـدم  : در كشـور گفـت   يمنابع آب يالنمشكالت محاسبه ب يابياستاد دانشگاه با ارز يك: اقتصاد  دنياي

 يگـاه نبـود پا  ين،نـو  يرهـا افزا عـدم اسـتفاده از نـرم    ي،متخصص كاف يروينبود ن ، يهدقت اطالعات پا

ـ   يهـا  ها، از جمله چـالش  و ارائه داده يآور  جمع يمناسب برا يها داده  يرزمينـي ز بآ يالنمحاسـبه ب

  .است

 يرتـدب  يشـكده وگو بـا اند  مشهد و متخصص منابع آب در گفت ياستاد دانشگاه فردوس يداور كامران

: موضوع سهل و ممتنع است، گفـت  يك ينييرزممنابع آب ز يالنمحاسبه ب ينكهبا اشاره به ا يرانآب ا

 بـا است  يمساو» آب يورود« يمنها» آب يخروج«: معادله ساده است يكشامل  يرزمينيز  آب يالنب

بـه   يراداتـي اسـت، ا  يعيطب يكه امر يذات يجدا از خطاها يالن،اما در محاسبه ب. »آب يرهذخ ييراتتغ«

  .اصالح شود يداوارد است كه حتما ب يراندر ا يآب يالنمحاسبات ب

ـ  يالنو ارائه اطالعات مربوط به ب يآور جمع ينكها يانبا ب داوري  يهـا  كشـور، از جملـه آب   يمنابع آب

از مشـكالت ماسـت، در    يكـي بـه اطالعـات    يعدم دسترس: است، گفت هايي يدچار كاست يرزمينيز

 ايهـ  بـازه  يبـرا  ينـي يرزمز يها آب يالنمربوط به ب يبانك اطالعات يادن يكه در غالب كشورها يحال

بـه   ينـد فرآ ينآزاد به آن فراهم است، اما متاسفانه در كشور ما ا يمختلف وجود دارد و امكان دسترس

 يا  داده يگـاه پا يـك شـده در قالـب     يآور جمـع  يهـا  كـه داده  يستطور ن ينو ا شود ينم يط يدرست

)Database (يرددر دسترس همگان قرار گ.  

ـ  در كشور ما اطالعات ارائه ينكها يانمشهد با ب ياستاد دانشگاه فردوس اين منـابع آب   يالنشده درباره ب

كـه   يدر همه كشورها، سازمان: كامل از آن استفاده كرد، گفت ينانبا اطم توان يو نم يستمورد وثوق ن

بالفاصـله آنهـا را    هـا،  دهدا يآور آب را برعهده دارد؛ بعد از جمع يالنب يها داده يآور جمع يتمسوول

. آيـد  يبر م يحعدد صح كردن يگزينو درصدد جا كند يم يياشتباه و ناسالم را شناسا ينترل و عددهاك

 ياشكاالت يشكه كماب يما و بعد متوجه شده يما كرده يافترا در ييها اتفاق افتاده است كه ما داده ياربس
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  .شود يها م داده يناز ا انكنندگ موجب سلب اعتماد استفاده يجهدر نت. دارند

هر چقـدر   يرزمينيو ز يآب سطح يالنمربوط به ب يها كه داده يمدقت كن يدالبته با: اضافه كرد داوري

 يتماه يكمثل بارش كه  اي يدهچون پد يستند،خوردن ن شود، باز هم قابل قسم يآور هم با دقت جمع

عـدد بـه    مـا ابدهنـد،   يـق طـور كامـل عـدد دق    بـه  تواننـد  ينم يسنج باران هاي يستگاهدارد و ا يتصادف

 ينكـه بـر ا  يدكارشناس منابع آب با تاك ينا.  قابل اتكاست يبه لحاظ آمار ها يستگاها ينآمده از ا دست

در همـه  : اسـت، گفـت   يرمنطقيبدون داده مانند رفتار غ يمباشد و تصم» داده« يدبا يميهر تصم يمبنا

بـا   ي،جـو  يطدما و شرا و بارش يو حت يدرولوژيكه يها داده يآور محاسبات و جمع يادن يكشورها

  يامر يرزميني،و ز يمنابع آب سطح يتاز وضع گيران يمو تصم يرانمد يساز هدف آگاه

 يـق كه از طر يمدار... و يدرومتريه ي،سنج باران هاي يستگاهاز ا ياديهم تعداد ز يراندر ا.  است رايج

 يـان در ادامـه بـا ب   يو. كنيم يم يريگ را اندازه يرزمينيز يها آب يالنمختلف از جمله ب يرهايآنها متغ

محاسـبه   يـز ن يكساله مدت وتاهدر بازه ك يرزمينيآب ز يالنب مدت، يطوالن يها عالوه بر بازه يدبا ينكها

ـ  يكسال  در كشور ما مرسوم بود كه هر پنج: شود، گفت انجـام شـود، امـا متاسـفانه      يالنبار محاسبه ب

آن  يـت واقع. است يرها با تاخ داده يروزرسان و به شود يچندساله محاسبه و منتشر م يرآب با تاخ يالنب

هر سال  يانكه بالفاصله بعد از پا يخورد؛ در حال ينم يرانبه درد مد يالنب يرهنگاماست كه گزارش د

  .سال به سال متفاوت است يبارش يتچون وضع يرد،آنها قرار گ ياردر اخت يدتراز منابع آب با ي،آب

 يـژه در موضوع محاسبه تراز منابع آب، به و يگرمشكل د ينكها ياندامه با بمتخصص منابع آب در ا اين

 يا گذشته افراد خبره يها در سال: كرد يححوزه است، تصر يننبود خبرگان ا يرزميني،ز يها آب يالنب

اشراف داشـتند،   يزمنطقه ن يزيكيف يطبه شرا ينمسلط بودند، همچن يالنوجود داشتند كه به موضوع ب

 يـد، جد يروهـاي از آنجـا كـه ن  . بازنشسته يااند،  شده يمتوف ياافراد متخصص،  يناز ا ياريبس متاسفانه

 ينهمچنـ  يداور. شـده اسـت   يجـاد حوزه ا يندر ا ييها دانش متخصصان نسل گذشته را ندارند، خأل

ـ  يراداتاز ا يكيرا  يقو يافزارها نبود نرم  يبـرا : دانسـت و گفـت   ينـ يرزميز يهـا  آب يالنمحاسبه ب

وجود  ياافزارها در دن نرم ينا. و كارآمد استفاده كرد يتخصص يافزارها از نرم توان يم يالناز ب ينانماط
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است  يدر حال ينا. شود يافزار اكسل استفاده م هنوز از نرم يراندر ا. گيرد يدارد و مورد استفاده قرار م

كـه دفتـر مطالعـات     رفـت  ينتظار مموضوع نوشته شده و ا ايندر  هايي نامه يانپا ير،اخ يها كه در سال

  .موضوع كار كند ينا يرو يشتريب ياقبا اشت يرو،وزارت ن يهپا
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روزنامه عصر اقتصـاد   -ياري آب يننو يها دالر اعتبار به سامانه يليونم50و  يلياردم يك اختصاص

  23/10/1397مورخ 

  

  ياريآب يننو يها دالر اعتبار به سامانه يليونم50و  يلياردم يكاختصاص 

اعتبـار بـه    يصدر خصوص تخصـ  ينظر مقام معظم رهبر: گفت ياريآب يننو يها طرح سامانه مجري

 يننـو  يهـا  سامانه يبرا95دالر از سال  يليونم50 و يلياردم يكمساعد بوده و  ياريآب يننو يها سامانه

  .اختصاص داده شد ياريآب

آب و  يرانمـد  يدر نشسـت تخصصـ   ياريآب يننو يها طرح سامانه يو مجر يرزارع مشاور وز عباس

 يمـ  يدام: اظهار كرد يسازمان جهاد كشاورز ياريآب يننو يسامانه ها ينو مسول يمهندس ي،خاك، فن

  .اختصاص داده شود يمنظور بودجه خوب ينا يبرا يزرود امسال ن

مسـاعد   يـاري آب يننـو  يهـا  اعتبار به سامانه يصدر خصوص تخص ينظر مقام معظم رهبر: افزود وي

از . اختصـاص داده شـد   يـاري آب يننو يها سامانه يبرا95دالر از سال  يليونم50و  يلياردم يكبوده و 

 يـن د ايـ مدرن وجود دارد، با يها شبكه يروچك و زك يهزار هكتار منابع آب100و  يليونم2كه  ييآنجا

  .يردمورد توجه قرار گ يشاز پ يشبخش ب

ـ  يها سامانه: كرد يحدر ادامه تصر زارع سـازمان،   يـن دارنـد كـه ا   يبانيبـه خـدمات پشـت    يـاز ن ياجرائ

  .كشاورزان در نظر گرفته است يرا برا ياريخدمات آب يها شركت

 يـاري آب يننـو  يهـا  طرح توسعه سـامانه  يبر هدف اجرا يدبا تاك ياريآب يننو يها طرح سامانه مجري

در  يزپروژه است و نگرش كشاورزان ن ينما در ا ياز آب و خاك هدف اصل يحفاظت كل: عنوان كرد

  .كند ييرتغ يدبخش با ينا

شـرح خـدمات توسـط     يندر خصـوص تـدو   يـر مشاور معاون وز يينشست مسعود عال ينادامه ا در

اثـرات قابـل    يـل شرح خدمات بـه دل  ينا ينتدو: خاطرنشان كرد ياريآب يننو يها طرح سامانه يمجر

  .است يدكشور مورد تاك يبا توجه به مشكالت كم آب يور در ارتقا بهره ياريآب يننو يها توجه سامانه
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 يننـو  يهـا  و انتخاب سامانه ياريآب يننو يها سامانه يمطالعات امكانات سنج يروزرسان به: افزود وي

 يـاري آب يننـو  يهـا  تحت پوشش سامانه يلذا در اراض يردصورت گ يدبا يزن يطمتناسب با شرا ريياآب

  .مشخص شود يدقبل و بعد از اجرا با يور محصول و بهره يدتول ي،مقدار آب مصرف

از  يرزمينـي ز يهـا  حـدود مجـاز آب و برداشـت آب از منـابع آب     يينتع: كرد يحدر ادامه تصر عاليي

  .شود يترعا يقمناطق مختلف كشور دق آب در يالنب يقطر

 ي،بـه زراعـ   يـات عوامـل ماننـد عمل   يرسهم سـا  ينسهم آب و همچن يينتع: گفت يرمعاون وز مشاور

از عوامـل مـورد توجـه     يگرد يكي يلدل يندر روند كار موثر است به هم ياربس يورز و خاك ينژاد به

  .است يمجاز  آب يوزارت جهاد كشاورز

  .كشورها وارد شود يربر از سا محصوالت پرآب يدبا يكبه مسائل استراتژ با توجه : افزود وي

  يلناا: منبع
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خبرگزاري تسنيم  - جدول+روزه كشور 112 يها بارش ياتجزئ/يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

  24/10/1397مورخ 

  

كشور به روزانـه   يها متوسط بارش ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 112بارش در  يليمترم 112.5ثبت  با

  .داشته است يدرصد 215 يكه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد يدرس ميليمتر يك

منـابع آب   يـه ر مطالعـات پا دفتـ  يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ـ   يد 22از اول مهر تـا   يجو يزشهايارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتشركت مد  97-98 يسـال آب

  .است يليمترم 112.5بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 112(

 و يشدرصد افزا 28.3) يليمترم 87.7(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 215.1) يليمترم 35.7(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  .يدمترمكعب رس يليونم 403و  يلياردم 185به  يد 22كشور از اول مهر تا  يها حجم بارش همچنين

  
ش بـار  متـر  يليم 20.4 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 112شده در  بارش ثبت متر يليم 112.5مجموع  از

  .است يدهثبت رس زمستان به ييروز ابتدا 22در 
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  يراننقاط ا ينتر بارش و كم ينتر پربارش* 

سـال   ييروز ابتـدا  112در استان مازندران است كـه در   "رامسر ــ صفارود" يراننقطه ا ترين پربارش

  .بارش بوده است متر يليم 915.3شاهد ثبت  يجار يآب

آباد  رحمت"و بلوچستان،  يستانس "محوطه امورآب چابهار"ون همچ ينقاط يران،نقطه ا ترين بارش كم

 ييروز ابتـدا  106و بلوچستان اسـت كـه در    يستاندر س "زاهدان خانه يهتصف"در كرمان و  "يگانــ ر

  .است يدهنقاط نبار يندر ا يزقطره باران ن يك يحت ي،جار يسال آب
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قصه  يانپا شود؛ بيابان يم يلتبد يزگردر يها به كانون طوفان يكنزد يندهدر آ يرانا يالت مركزف

  25/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  -يران فالت ا

  

رفـع مشـكالت    يبـرا  يو مشـاركت همگـان   ينبود عزم ملـ  زايي، يابانب يدتشد ياهي،پوشش گ كاهش

.  كنـد  يمـ  يلتبـد  يزگـرد ر يهـا  به كانون طوفان يكنزد يندهرا در آ يرانا يفالت مركز محيطي، يستز

 رقـرا  يزگردهـا از گلسـتان در محاصـره ر   يو بخش يالنجز مازندران، گ كشور به يها اكنون تمام استان

هكتـار از   يليـون م از هشـت  يشوجود دارد كه ب يابانيهكتار عرصه ب يليونم 35داقل ح يراندر ا.  دارند

كارشناسان كـاهش محسـوس   .  كند يم يدتهد يباد يشو كانون فرسا يزگردر يها مناطق را طوفان ينا

در  بـادي  يشكـانون فرسـا   يشدر افـزا  ياساسـ  يلاز دال يكيرا  يابانيب يها در عرصه ياهيپوشش گ

سـمنان،   يـزداري و آبخ يعـي براساس آمـار اداره كـل منـابع طب   .  كنند يعنوان م يرانا رييكو يها عرصه

مختلـف   يهـا  زغال بـه اسـتان   يهته يسمنان برا يابانيب يها تاغ از عرصه ياهيها تُن گونه گ ساالنه ده

منان در سـ .  زنـد  يدامن م رمنطقه از كشو يندر ا يزگردهار يشامر به افزا ينكه ا شود يكشور قاچاق م

هـزار هكتـار از    263و  ميليـون  يـك شده است كـه حـداقل    ييشناسا يباد يشكانون بحران فرسا 22

 يگـر د يياز سـو .  كنـد  يمـ  يـد تهد زايي يابانب يدهاستان را در صورت مهار نشدن پد يعيطب يها عرصه

كـانون  و نفـوذ   زايي يابانب يدكشور به تشد يها در فالت مركز مستمر و كاهش بارش هاي يسال خشك

ـ .  در استان سمنان دامن زده است يزگردهاو ر يباد يشفرسا دشـت   210از  يشبر اساس آمار اكنون ب

سـمنان، گرمسـار و دامغـان     يها قرار دارد كه دشت يباد يشو فرسا يزگردهادر حصار كانون ر يرانا

  . استان قرار دارد يبدرحال تخر يها هم در شمار دشت

  

  يماقل ييرغت يامدهاياز پ يزگردر طوفان

اسـتان   يـژه و بـه  يرانا يدر فالت مركز يزگردطوفان ر يشافزا: استان سمنان گفت يهواشناس مديركل

كانون  تر يشكانون ب يشسال پ 50: ادامه داد غربا يغالمرضا حسن.  است يماقل ييرتغ يامدهايسمنان از پ
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منـاطق   يدر برخـ  لـيم اق ييرتغ يلدل به يباد يشاز خارج از كشور بود؛ اما امروز كانون فرسا يزگردهار

مسـتمر بـه كـاهش     يهـا  و كاهش بـارش  يسال خشك: خاطرنشان كرد يو.  است يشرو به افزا يرانا

: افـزود  يهواشناسـ  يركلمد.  در استان سمنان دامن زده است زايي يابانتنش ب يشو افزا ياهيپوشش گ

و  ياصول يزير و با برنامه تان آسان گرفرا در استان سمن يزگردهايو طوفان ر زايي يابانب يدهپد يدنبا

 يعـي طب يهـا  عرصـه  يـب در تخر: كـرد  يحتصـر  غربا يحسن.  چالش اقدام كرد ينرفع ا يبرا يعزم مل

كـاهش   يهـا بـرا   هـم توجـه داشـت و نظـارت     يعوامل انسان يرگذاريبه تأث يدبا يماقل ييربر تغ عالوه

در  يملـ  يهـا  حفـظ عرصـه  : ادادامـه د  يو . شـود  يـت در استان سمنان تقو يباد يشفرسا يها كانون

 زايي يابانب يشو با افزا يردقرار گ يتدر اولو يدمواجه است با يكه كشور با مشكالت اقتصاد يطيشرا

.  بـود  يمو استان سـمنان خـواه   يرانا يدر فالت مركز يزحاصلخ يشاهد كاهش اراض يكنزد يندهدر آ

مهـار   يمختلـف بـرا   يها بخش در يپژوهش يها طرح ياجرا: استان سمنان گفت يهواشناس يركلمد

  . يابد يشچالش افزا ينرفع ا يبرا ها يتو حساس يرددر دستوركار مسئوالن قرار گ زايي يابانب

  

  يزحاصلخ يو كاهش اراض ريزگرد

در  يزگردهـا ر: واحد سمنان گفت يدانشگاه آزاد اسالم شناسي يمو اقل يارشته جغراف يعلم يئته عضو

در  يباد هاي يشاست و روند نفوذ كانون فرسا يرگذاركشور تأث يو كشاورز يزلخحاص يكاهش اراض

در درازمـدت  : خاطرنشـان كـرد   يـابي كام يدسـع .  شـود  يگزارش مـ  يشرو به افزا يرانا يفالت مركز

هـا از   مهـاجرت  يشبـه افـزا   يبر كاهش محصوالت كشاورز عالوه يباد يشفرسا يها گسترش كانون

تـاغ در   يـاهي كاهش قابل توجه گونـه گ : كرد يحتصر يو.  زند يدامن م يركوهمجوار  ييمناطق روستا

 ياربس يندهآ يها در سال يزگردر يها طوفان يشامر در افزا ينكننده است و ا نگران ياراستان سمنان بس

واحـد   يدانشـگاه آزاد اسـالم   شناسـي  يمو اقلـ  يارشته جغراف يعلم يئتعضو ه.  خواهد بود يرگذارتأث

 يرگـذار در اسـتان سـمنان تاث   يماقلـ  ييرو كمبود آب در تغ يسال خشك يگرد ياز سو: امه دادسمنان اد

اكنـون  : كـرد  ضـافه ا يو.  اسـت  يرناپذ چالش اجتناب ينرفع ا يبرا يپژوهش يبوده و اتخاذ راهبردها
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اسـتان سـمنان را    يابـاني ب يهـا  از عرصـه  يتـوجه  بخـش قابـل   يزگردهاو ر يباد يشفرسا يها كانون

خاطرنشان  يابيكام.  است يرناپذ چالش اجتناب ينرفع ا يبرا ياهيپوشش گ يشرفته است كه افزافراگ

مسـئوالن امـر    ياز سـو  تـر  يجد يرانا خشك يمهخشك و ن يها در عرصه يمل يها حفظ عرصه: كرد

عضو .  يرددر كشور در دستوركار قرار گ زايي يابانمهار ب يجانبه برا همه يها دنبال شود و اتخاذ راهبرد

 ييـر از تغ يزگردهار: واحد سمنان گفت يدانشگاه آزاد اسالم شناسي يمو اقل يارشته جغراف يعلم يئته

  . است يرگذارشوم تأث يدهپد ينا يشدر افزا ياما عوامل انسان پذيرد؛ يم يرتأث يماقل

   

  يجانور يها گونه يو خطر نابود زايي بيابان

بـه   يبـاد  يشكـانون فرسـا   يشو افـزا  زايـي  يابانب: فتاستان سمنان گ يستز يطحفاظت مح مديركل

: افـزود  يردامنگ يعباسعل.  زند ياستان سمنان دامن م يجانور يها گونه يو نابود ياهيكاهش پوشش گ

قـرار دارد و   يبـاد  يشدر شهرستان گرمسـار در كـانون فرسـا    يركو ياز پارك مل يبخش قابل توجه

گونه پستاندار،  34: اضافه كرد يو.  كند يم يدطق را تهدمنا ينموجودات زنده در ا يستز سالي شكخ

 يـاهي پوشـش گ  يششـدند و افـزا   ييشناسـا  يركـو  يگونه خزنده در پارك ملـ  34گونه پرنده و  155

 يـن در ا يـاهي و گ يمختلف جانور يها و پرورش گونه يردر تكث يزگرداز طوفان ر يريبر جلوگ عالوه

گـرگ، كفتـار    يرانـي، پلنگ ا: استان سمنان گفت زيست يطمححفاظت  يركلمد.  است يرگذارمنطقه تأث

گـوش ازجملـه     ياهشغال و سـ  يش،كل و بز، قوچ و م ير،جب ي،شن روباه قرمز، روباه ي،راه، گربه شن راه

 هـاي  گونه اينحفظ  يبرا ياصول هاي يزير است كه با اتخاذ برنامه يركو يپستانداران شاخص پارك مل

 يعيو طب يعوامل انسان يزگردهادر گسترش ر: كرد يحتصر يردامنگ.  ش كردتال يددر استان با يجانور

: اضـافه كـرد   يو.  در كشور اقـدام كـرد   يشچالش رو به افزا ينرفع ا يبرا ينقش دارند و با اراده مل

و مهـاجرت در   اجتمـاعي  يهـا  از وجـود چـالش   يزگردهـا بر مهـار ر  عالوه يباد يشمهار كانون فرسا

ادامه : استان سمنان گفت يستز يطحفاظت از مح يركلمد.  كند يم يريكشور جلوگ در يندهآ يها سال

 يرگذارتأث زايي يابانو ب ينفرونشست زم يشدر افزا تواند يدر سمنان م يعيطب يها عرصه يبروند تخر
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  . است يرناپذ در استان اجتناب يطمحي يستز يها رفع چالش يبرا اي يرهاز تفكرات جز يباشد و دور

   

  ها يرساختز يببر تخر زايي يابانب ثيرتأ

ـ : استان سمنان گفت يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل منطقـه از اسـتان سـمنان در     15از  يشاكنون ب

 ياز راهكارها يكي ياهيپوشش گ يشقرار دارد كه افزا يزگردهاو ر يباد يشفرسا هاي يدمعرض تهد

 يـدات بـر تهد  عـالوه  زايـي  يابـان ب: افـزود  يـدريان ح نقـي  يعلـ .  معضـل اسـت   يـن رفـع ا  يبرا ياساس

ـ  ياقتصـاد  هـاي  يرسـاخت به ز يزگردر يها طوفان يشو افزا محيطي زيست اسـتان سـمنان    يو عمران

 يو.  چـالش اقـدام كـرد    يـن رفـع ا  يبـرا  يـد موقع اعتبـارات با  به يصو با تخص كند يخسارت وارد م

سمنان در چند سال گذشته با مهار قاچاق استان  يعيطب يها در عرصه زايي يابانروند ب: خاطرنشان كرد

 يعـي منابع طب يركلمد.  است يعزم مل يازمندچالش ن ينا يدرصد 100است؛ اما رفع  يافتهتاغ كاهش 

افت محسوس  يلدل استان سمنان به يابانيب يها هكتار از عرصه 500از  يشب: كرد يحاستان سمنان تصر

 ايـن در  يـاهي كـه پوشـش گ   شود يگزارش م يحرانب يباد يشو كانون فرسا يرزمينيز يها سطح آب

اسـتان   يعـي طب يهـا  هكتار از عرصـه  يليونم از پنج يشب: اضافه كرد يدريانح.  شود يتتقو يدمناطق با

و  يبـاد  يشاز كـانون فرسـا   يريجلـوگ  ياعتبـارات بـرا   يصاسـت و تخصـ   يابانيو ب يريسمنان كو

 سـمنان اسـتان   يـزداري و آبخ يعيمنابع طب يركلدم.  موقع اعتبارات است به يصتخص يازمندن يزگردهار

 يبـاد  يشكانون فرسا يشبر افزا استان سمنان عالوه يعيطب يها در عرصه ياهيكاهش پوشش گ: گفت

اسـتان   يعـي طب يها عرصه يگرروان در د يها و آب ها يالبشدن س يجار يشبه افزا يابانيدر مناطق ب

  . زند يسمنان دامن م

   

  يزگردر يها طوفان ياصل يلرطوبت خاك دل كاهش

 يشكـاهش رطوبـت خـاك در افـزا    : دانشـگاه سـمنان گفـت    يرشناسيدانشكده كو يعلم يئته عضو

 ياربسـ  يعـي به نسبت عوامل طب يانجر ينا يجاداست و سهم انسان در ا يرگذاردر كشور تأث يزگردهار
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ـ   ياز عوامـل اساسـ   يكـي : افـزود  يذوالفقـار  اصـغر  يعل.  محدود است ت خـاك در  در كـاهش رطوب

و  ينفرونشسـت زمـ   يشامـر در افـزا   يـن اسـت كـه ا   يرزمينيز يها افت سطح آب ينياباب يها عرصه

آب در  يـر تبخ يگرد ياز سو ينهمچن: اضافه كرد يو.  زند يدامن م يباد هاي يشگسترش كانون فرسا

 زگردهـا ير يشامـر در بلندمـدت بـه افـزا     ينداشته است و ا يشينقاط كشور روند افزا يگرسمنان و د

و حفـظ   يشافـزا : دانشـگاه سـمنان ادامـه داد    يرشناسـي دانشـكده كو  يعلم يئته وعض.  زند يدامن م

 يـدهاي بـه كـاهش تهد   ياهيو گ يجانور يها بر حفظ گونه عالوه يابانيب يها در عرصه ياهيپوشش گ

 يپژوهش بـرا  اتخاذ راهبرد: ادامه داد يذوالفقار.  است يرگذارتأث يزگردهابر انسان در بخش ر يعتطب

 زايي يابانب يدهانكار است و توقف پد يرقابلمهم و غ ياردر استان سمنان بس يابانب يشمطالعه روند افزا

 يئـت عضـو ه .  است يقاتيو تحق يعلم يها و اتخاذ برنامه يعزم همگان يازمندمنطقه از كشور ن يندر ا

 ندر اسـتا  يرشناسـي ر بحـث كو د يـداني مطالعات م: دانشگاه سمنان گفت يرشناسيدانشكده كو يعلم

  . قابل مهار است يعياز مخاطرات طب ياريبس يعلم هاي يزير شود و با برنامه يتتقو يدسمنان با

   

  در استان سمنان كنترل شود زايي بيابان

و كـاهش   زايـي  يابـان ب: گفـت  ياسالم يگرمسار و آرادان در مجلس شورا يها مردم شهرستان نماينده

: غالمرضا كاتب افزود.  است يرگذاردر استان سمنان تأث يمل يها عرصه يبخردر ت ياهيگ يها پوشش

ـ    محيطي يستنشود چالش مهم ز يريتاگر مد يزگردهاو ر يباد هاي يشكانون فرسا  اردر منطقـه بـه ب

ازجمله تاغ بـه   ياهيگ يها و قاچاق گونه ياهيكاهش پوشش گ يرفتپذ يدبا: اضافه كرد يو.  آورد يم

سـاكن در   ييروسـتا  يتشوم جمع يدهپد يندر سمنان دامن زده است و ا يزگردر ياه گسترش كانون

 يگرمسار و آرادان در مجلس شـورا  يها مردم شهرستان يندهنما.  كند يم يداستان را تهد يابانيمناطق ب

ـ   در اسـتان بـه   زايـي  يابـان ب: گفـت  ياسالم رونـد بـه    يـن شـده اسـت و ادامـه ا    يـك نزد يمـرز بحران

ــال يلــيو خطــوط ر يصــنعت يهــا در شــهرك ياقتصــاد هــاي يرســاختز  يدر ســمنان خســارت م

ن يراا يچالش در استان سمنان و فالت مركز ينرفع ا كه ينا يانكاتب با ب.  كند يوارد م يريناپذ جبران
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در كشـور   زايـي  يابـان در مهار ب توان يم يو مشاركت همگان ييافزا با هم: است، گفت يعزم مل يازمندن

 يـي افزا هـم : گفت ياسالم يگرمسار و آرادان در مجلس شورا يها مردم شهرستان يندهمان.  تالش كرد

 هـاي  ونـه و حفـظ گ  يـاهي پوشـش گ  يشافزا يبرا كاري ياز مواز يسمنان و دور يياجرا يها دستگاه

 يصتخصـ  يازمنـد در استان ن يزگردر يها طوفان يجادا يرياست و جلوگ يرناپذ استان اجتناب يجانور

رو بـه   يـران ا يدر فـالت مركـز   يباد يشو كانون فرسا زايي ياباناست، ب يگفتن.  تبار استبه موقع اع

كشـور اكنـون    يعـ يطب يها از عرصه ياريدر بس ياهيپوشش گ يكردوان يزاست و به گفته پرو يشافزا

چهـره   يـن ا.  انـد  رفتـه  ينباشند از ب يرونق گردشگر يبرا يمحل يدروستاها كه با تر يشنابود شده و ب

 يو نـابود  زايـي  يابـان در رفـع ب  يـد جد يطرح نـوآور  يك پاشي يگر: كرد يدتأك ياماندگار علم جغراف

از  يـر بـه غ  پاشـي  يگر حمعتقد است طر يكردوان.  در نقاط پر تنش كشور است يباد يشكانون فرسا

نظـر در   صاحب ينا.  باشد، قابل اجرا است يزگردهاكه كانون ر يدر تمام مناطق يا بزرگ ماسه يها تپه

 شرقي يجانو آذربا يلمانند اردب ييها در استان زايي يابانتنش ب: خود گفت يوگو از گفت يگريبخش د

 يريتچـالش مـد   يـن رفع ا ين راهبرد برايپر بارش بودند هم وجود دارد كه بهتر ياربس يكه روزگار

ت است؛ اما قدرش را نعم يك يراندر ا يركو: اضافه كرد يكردوان.  و به كار انداختن فكر است يحصح

هكتار وسعت اسـتان   يليونم 7/9از .  يما گنج پنهان را نابود كرده يناشتباه، ا هاي يريتو با مد دانيم ينم

 6/3و  يكشـاورز  يدرصـد مراتـع، دو درصـد اراضـ     5/38 ،و خشك يابانب يدرصد نواح 55سمنان، 

اسـتان بـا وجـود     يـن ارد و اوجـود د  يبـاد  يشكانون بحران فرسا 22در سمنان .  درصد جنگل است

 يـد كـه با  شـود  يوسعت محسـوب مـ   يثاستان كشور از ح ينششم ي،هزار نفر 702از  يشب يتجمع

  . اتخاذ شود يريتداب يمل يها عرصه ينا يايحفظ و اح يبرا يتيبدون نگاه جمع
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چنـان   فصل تابسـتان هـم   يبرا يمنابع آب يتوضع :قائم مقام شركت آب و فاضالب استان تهران

  25/10/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  - است يحرانب

  

  است يچنان بحران فصل تابستان هم يبرا يمنابع آب يتوضع

هـا نسـبت بـه سـال گذشـته       بـارش  يزاناگرچه م: ام شركت آب و فاضالب استان تهران گفتمق قائم

فصـل   يبـرا  يمنابع آب يتگفت كه وضع يدبا يستيم،كه شاهد بارش برف ن آن يلدل اما به يافته، يشافزا

  .مصرف داشته باشند يريتبوده و الزم است كه مشتركان مد يچنان بحران تابستان هم

 يمروبـرو بـود   يسال گذشته در فصل زمستان، با بارش برف كم كه ينا يانب، با باحمد نس محمدرضا

 يم،بـرف داشـت   يـره هرچـه ذخ : تهران كم باشد، گفت يمنابع آب يرموجب شد ذخا يزمساله ن ينكه هم

  .كمبود را جبران كند ينا تواند يباران اكنون نم يها سال گذشته مصرف شد و بارش

ـ   توانـد  يكه تنها بارش برف ممسئله  ينبر ا يدبا تاك وي تهـران   يدر فصـل تابسـتان را بـرا    يتـنش آب

 114آب سـد كـرج    يـره آمار، در حـال حاضـر حجـم ذخ    ينبر اساس آخر: كرد يحبرطرف كند تصر

 يليـون م 29 يـان سد لت يرهمترمكعب حجم ذخ يليونم 260سد طالقان  يرهمتر مكعب، حجم ذخ يليونم

  .متر مكعب است يليونم 125سد ماملو  يرهر مكعب و حجم ذخمت 19سد الر  يرهحجم ذخ ب،مترمكع

متر مكعب بـر   5.9) يركبيرام(سد كرج  يگفته قائم مقام شركت آب و فاضالب استان تهران، ورود به

و مـاملو   يهمتر مكعب بر ثان 6.1الر  يه،متر مكعب بر ثان 4.6 يانلت يه،متر مكعب بر ثان 4.9طالقان  يه،ثان

  .برآورد شده است يهثان متر مكعب بر 3.9

كرج  يزدر حوضه آبر: گفت يزتاكنون ن يسال آب ياز ابتدا ها يبارندگ يزاندرباره م ينچن هم احمدنسب

و مـاملو   يليمتـر م 277.3الر  يليمتـر، م 240.8 يانلت يليمتر،م 110طالقان  يليمتر،م 221.9 يبارندگ يزانم

  .بوده است يليمترم 129

: كـرد  يحداشته اسـت تصـر   يشها نسبت به سال گذشته افزا بارش يزانه كه ممسئل ينبر ا يدبا تاك وي

خشـك و   يطچراكه استان تهـران شـرا  . شد يممواجه خواه ياگر برف در تهران نبارد، قطعا با مشكالت
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اسـتان، بـه موضـوع     يـن در ا يـاد ز يـت و الزم است بـا توجـه بـه جمع    كنند يخشك را تجربه م يمهن

  .شود تري يشتوجه ب ييجو صرفه

 يبـرا  يريالزم است تـداب : باره گفت ينكارشناس حوزه آب در ا - يمختار يوشدار يزن يشپ چندي

 اي يـژه نگاه و يدها را دربرگرفته و با شود، چراكه بحران آب تمام استان يشيدهمصرف آب اند يريتمد

  .موضوع وجود داشته باشد ينبه ا

مترمكعب در ماه است كه بـا كـاهش    20حدود  ،يخانوار تهران يكمصرف متوسط  كه ينا يانبا ب وي

 ييجو دو استان است، صرفه  مترمكعب كه مصرف ساالنه يليونم 120مصرف آب، معادل  يدرصد 10

  .كرد يريساده از هدررفت آب جلوگ يبا انجام اقدامات توان يم: خواهد شد، اظهار كرد

  يسناا: منبع
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  25/10/1397خ روزنامه عصر اقتصاد مور - آب ينعطش در سرزم

  

  آب ينعطش در سرزم

از  يـزان م يـن بـوده كـه ا   يبارنـدگ  يزاناز سه استان اول كشور در م يكيامسال  يراحمدو بو كهگيلويه

 ينچنـ  يـن كـه ا  يباشد در حال آب و آبشارها يندر سرزم يزدل انگ يبخش تابستان يدنو يدبا يبارندگ

  .مواجه است يبا تنش آب يارد يننقاط ا يو سال هاست برخ يستن

 يسه سال گذشته همواره جزء استان ها ي، به استثنا يجار يدر سال آب يراحمدو بو يلويهاستان كهگ 

  .سه سال دارد يناز ا يشترب ياستان سابقه ا يحال موضوع تنش آب ينپر بارش كشور بوده با ا

 ييـر جستجو كرد و به گفته كارشناسان تغ يگريد يموضوع را در جا يشهر يدرسد با يبه نظر م چنين

  .كمك به حل مشكل است يگام برا يننگرش در نحوه مصرف آب، اول

  از كجا و از چه زمان آغاز كرد؟ يدنگرش در نحوه مصرف آب را با ييراست كه تغ ينا يسوال اصل اما

  

  هدر رفت آب**

فرهنـگ   يـد هدر رفت آب، مشتركان هسـتند پـس با   يباورند كه مسبب اصل ينحوزه آب بر ا مديران

  .در مصرف آب را از مردم آغاز كرد يساز

گـزارش آمـده    يندر ا. مجلس خالف آن را نشان داده است يكه گزارش مركز پژوهش ها موضوعي

 يديدرصد آب شرب تول 30.2شده كه  يدچار تنش آب يدر حال 97در تابستان  يراحمدو بو يلويهكهگ

  .استان به هدر رفته است يندر ا يآب و فاضالب شهر

متر مكعـب و مقـدار آب    يليونم 43حدود  97استان در سال  يديگزارش حجم آب تول يناساس ا بر

  .متر مكعب بوده است يليونم 30فروخته شده 

،مـادوان، باشـت و    جياسـو اسـتان از جملـه    يكـه شـهرها   يتابسـتان  ينبدان معناست كه در همـ  اين

شده امـا وارد چرخـه    يدمتر مكعب آب در استان تول يليونم 13بودند  يآب يددچار تنش شد يشموكد
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  .است يامدهبه حساب ن يليمصرف نشده و اگر هم شده بنا به دال

و بـر اثـر    ينمشـترك  يانشـعاب هـا   يـا ،  يـع آب از شـبكه توز  يزيكيفرار ف يلبه دل يارفت آب  هدر

  .شود يم يجادشبكه و كنتورها ا يدستكار ايو  يدگيپوس

سامانه در  يراهبر يريتمد ياو  يري، ابزار ،اندازه گ يانسان يخطا يلهدر رفت به دل يناست ا ممكن

  .شده باشد يجادا يقدق يرياندازه گ

آب بـه   ياهدر رفت و  يانگيناست كه م يدر حال يندرصد است ا 10هدر رفت آب  يجهان استاندارد

 يـن دهد كه بـا ا  يم يلرا تشك يشهر يشده آبفا يددرصد كل آب تول 25در كل كشور  مدهياحساب ن

 يزدرصد ن 20.2از كشور و  يشتردرصد ب 5.2 يراحمدو بو يلويههدر رفت آب در كهگ يانگينحساب م

  .است ياز استاندارد جهان يشترب

  

  و مصرف آب  يدتول يانتفاوت معنادار م**

از آن ها بـه مـردم    يكيتا كنتورها وجود دارد كه  يت آب از منبع اصلدر هدر رف ياريعوامل بس پس

شـبكه   يرمجـاز در مسـ   يـر غ يانشـعاب هـا   يجادا ياآب و  يگردد و آن هم دور زدن كنتور ها يبر م

  . وضع كرده است يمحكم ينبرخورد با آن قوان ياست كه از قضا دستگاه قضا برا ياصل

مجـاز   يـر هـزار انشـعاب غ   18از  يشدر سه سال گذشته ب احمديرو بو يلويهكهگ ينكه در هم آنچنان

چهار تـا   ينمصرف آب را ب يزانكه م ييانشعاب ها. است يوستهبه شبكه مجاز پ ياشده و  يجمع آور

  .دهد يم يشهفت برابر افزا

درصد  30.2با  يراحمدو بو يلويهمجاز باز هم كهگ يرغ يحجم از انشعاب ها ينا يبه رغم جمع آور اما

ـ  يانكه م ييپنج استان اول كشور قرار گرفته است؛ استان ها ياندر م يامدهب به حساب نآ كـه   يحجم آب

  .وجود دارد اري، تفاوت و اختالف معناد يدهكه به مصارف مجاز رس يوارد شبكه آنها شده و حجم آب

 يـادي زبخش  يكنند وقت ييتوان از مردم خواست كه در مصرف آب صرفه جو يحساب چطور م ينا با

هـدر رفـت آن    يهـم بـرا   يبه هدر رفته است و كسـ  يااستان در همان شبكه گم شده و  يدياز آب تول
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  .مردم است ياراتمسائل خارج از اخت ياشبكه و  يدگيكه مربوط به پوس يمشكالت.يستپاسخگو ن

  

  دهند؟ يشهروندان چقدر آب هدر م**

استان هـم در   يدياز آب تول يبخش يرارند زندا يكه مردم در هدر رفت آب نقش يستبدان معنا ن اين

 يمـ  يراحمدو بو يلويهكهگ يآب و فاضالب شهر يرعاملرود آنچنان كه مد يشبكه مصرف به هدر م

  .درصد از متوسط كشور باالتر است 26استان يندر ا يدنيسرانه مصرف آب آشام: يدگو

 يدر شبانه روز و برا يترل 150تا  75 ينب يادر دن يدنيسرانه مصرف آب آشام:يدگو ينژاد م يلدن علي

ـ  يراحمديو بو يلويهكهگ يو برا يترل 180تا  150 ينب يانگينبه طور م يرانيانا در  يتـر ل 220از  يشها ب

  .شبانه روز است

 يريتمـد  يلدل يناز خانوارها را برآورده كند به هم ياريبس يازتواند ن يم يمجموع آب اسراف: يدافزا يم وي

  .شركت در استان در حال انجام است ينتوسط ا يتبا جد يدنيآب آشام ياضاو تق يدمصرف، تول

 يشساخت مخازن و خطوط انتقال و افـزا  ي،آبرسان يدجد يطرح ها ياجرا: كند ينژاد عنوان م لدني

  . است يراحمدو بو يلويهدر كهگ يدنيآب آشام يدتول يريتمد يمنابع آب از برنامه ها يدب

 يريتمـد  يفرسوده جزو برنامه ها يعتوز يشبكه ها يو بازساز يدر روكاهش ه: كند ياضافه م وي

  .شود يمحسوب م يراحمدو بو يلويهدر كهگ يدنيمصرف آب آشام

 يريتمـد  يبـرا : كنـد  يمـ  يـادآوري  يراحمـد و بو يلويهكهگ يشركت آب و فاضالب شهر مديرعامل

مصـرف اجـرا    ياصالح الگوو  يشامل فرهنگ ساز يياستان برنامه ها يندر ا يدنيآب آشام يتقاضا

  .شده و در حال اجراست

  

  سال پر بارش **

اسـتان   يبـرا  يبخشـ  يـد ام يخبرهـا  يـز ن ياست كـه كارشناسـان هواشناسـ    يطيبرنامه ها در شرا اين

  .داشته اند يراحمدو بو يلويهكهگ
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سال  آمار بارش ينبراساس آخر: يدگو ياستان م يندر ا يهواشناس يبهره مند كارشناس نام آشنا ولي

، 456، دهدشت 364.6، دوگنبدان 451.5سخت  ي، س451.6 ياسوجدر ) از اول مهرماه تاكنون( يزراع

  .بوده است يليمترم 349.8و امامزاده جعفر  314 يككل

متـر اسـت    يلـي م 559 يراحمدو بو يلويهبلندمدت بارش باران در استان كهگ يانگينم ينكها يانبا ب وي

، 420.5، دوگنبدان 675.1سخت  ي، س791,7ياسوج،در  يبارندگ يانهسال بلندمدت يانگينم: اضافه كرد

  .است يليمترم 409و امامزاده جعفر  386.9 يكك، ل485.1دهدشت 

  

  يم؟كن يجادچگونه تعادل ا**

ـ  يشده برا يدحال در برنامه ششم توسعه تاك بااين و  يلويـه ماننـد كهگ  ييدر اسـتان هـا   يحل تنش آب

رسـد قبـل از هـر     يشود كه به نظـر مـ   يكن ساخته و بهره بردار يرينب شآ يدسامانه جد يراحمدبو

  .شود يزيمشتركان برنامه ر يو انشعاب ها يعنسبت به اصالح شبكه توز يدبا ياقدام

 يمجـاز و برنامـه هـا    يـر از كشف و ضـبط انشـعابات غ   ييمسئوالن در دو سال گذشته آمارها اگرچه

ند اما اقدامات انجام شده نتوانسته چندان موثر واقـع شـود و   داده ا يهمصرف آب ارا ينهدر زم يفرهنگ

رسـد و كـام تشـنه شـهرها را      ياستان به مقصد نمـ  يدياز آب شرب تول يهمچنان بخش قابل توجه

  .كند ينم سيراب

عطـش   يهسـا  ي، بـه كلـ   يمردم يمنابع آب ، اصالح شبكه، فرهنگساز يحصح يريتتوان با مد يم آيا

  برداشت؟  يراحمدو بو يلويهكهگ يرهاتابستانه را از سر شه

. يردخـود را بپـذ   يهـا  يتو مسـئول  يفوظا يهر دستگاه يبدون فرافكن يدسوال با ينپاسخ به ا براي

مردم جهان و بـه تبـع آن    يرو يشموضوعات پ يناز حساس تر يكيفراموش كرد موضوع آب  يدنبا

  .است يكنزد يندهدر آ يرانا

بارش بـاران و   يزانم يحت ي،كشور يانگينصله هدر رفت آب با متوان دلخوش به فا يآنكه نم ضمن

وجـود   يياستان ها يگرد يدر كشور هم هدر رفت آب باالست و از سو يراباال آمدن تراز سدها شد ز
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ان يـ در م ييدرصد رسانده اند و در صرفه جو 16تا  15هدر رفت آب را به  يحصح يريتدارد كه بامد

  .داشته ند يبخو يدستاورد ها يزمشتركان ن

 يقـا مجلـس دق  يبه اعداد و ارقام باعث شده كه بر اساس گزارش مركـز پژوهشـها   يدلخوش ينهم و

بوده ، سال گذشته با بحران آب و به دنبـال   يشتردر آنها ب يديكه هدر رفت آب تول ييهمان استان ها

  .رو به رو شده اند ياجتماع يآن با بحران ها

خواهـد شـد آنچنـان كـه معـاون       يـر نشود فراگ يشيدهاند يريبا آن تدب ياروييرو يكه اگر برا بحراني

استان در  يرو يشبحران پ ينباور است مهمتر ينبر ا يراحمدو بو يلويهاستاندار كهگ يتيو امن ياسيس

  .شك آب است يب يآت يسال ها

بـا   يهستانمرتفع و كو ينيسرزم يلومترمربع،ك 249هزار و  16حدود  يبا مساحت يراحمدو بو كهگيلويه

  .قرار دارد يرانا يدر جنوب غرب يريو گرمس يريسردس يماقل

 يتعداد مخازن آب منـاطق شـهر  . هزار متر مكعب است 131استان  يمخازن آب شهرها يرهذخ حجم

  .مشترك است 500هزار و  165 يشهر ياستاندارد و تعداد مشتركان آبفا يباب مخزن بتن 53استان 

حلقه چـاه و هفـت دهنـه چشـمه اسـت و       66شامل  يراحمدو بو يلويهكهگ يآب شهرها ينتأم منابع

  .شود يم ينسد كوثر تأم يقاز طر يزن يبخش

هزار و  يك يببه ترت ينكهم ا يراحمدو بو يلويهكهگ يو خطوط انتقال آب شهرها يعشبكه توز طول

  .است يلومترك 320و  يلومترك 500

 500هــزار و  112جــود دارد كــه در شــبانه روز و يراحمــدو بو يلويــهپمپــاژ آب در كهگ يســتگاها 11

  .كنند ياستان پمپاژ م ينا ياستفاده مشتركان مناطق شهر يمترمكعب آب را برا

  .دارد يتهزار نفر جمع 720به  يكشهر ، نزد17استان با هشت شهرستان و  اين

  يرناا: منبع
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  28/10/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - گرفت يشيپ ييزياز پا يزمستان يها بارش

  

در روز و متوسـط   يليمتـر م 1.025 مـاه،  يد 26تـا   يجـار  يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش متوسط

اسـت كـه    يدرحـال  يـن ا. يددر روز رسـ  يليمتـر م 1.03به  ماه يو ششم د يستزمستان تا ب يها بارش

  .بود يليمترم 1.023) آذر 30اول مهر تا ( ييزيپا يها متوسط بارش

منـابع آب شـركت    يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمـار رسـم   يم،به نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

روز  116( 97-98 يسال آب يد 26از اول مهر تا  يجو يزشهايارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است يليمترم 118.9بالغ بر ) يجار يسال آب ييابتدا

  
و  يشدرصد افزا 28.7) يليمترم 92.4( مشابه درازمدت يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 226.6) يليمترم 36.4( گذشته ينسبت به دوره مشابه سال آب

  .يدمترمكعب رس يليونم 950و  يلياردم 195به  يد 26كشور از اول مهر تا  يها حجم بارش همچنين

بـارش   متـر  يليم 26.8 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 116شده در  بارش ثبت متر يليم 118.9مجموع  از

  .است يدهثبت رس زمستان به ييروز ابتدا 26در 
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  يراننقاط ا ينتر بارش و كم ينتر پربارش* 

سـال   ييروز ابتـدا  116در استان مازندران است كـه در   "رامسر ــ صفارود" يراننقطه ا ترين پربارش

  .بارش بوده است متر يليم 924.8شاهد ثبت  يجار يآب

آباد  رحمت"و بلوچستان،  يستانس "محوطه امورآب چابهار"همچون  ينقاط يران،نقطه ا ترين بارش كم

 ييروز ابتـدا  116ر و بلوچستان اسـت كـه د   يستاندر س "زاهدان خانه يهتصف"در كرمان و  "يگانــ ر

  .است يدهنقاط نبار يندر ا يزقطره باران ن يك يحت ي،جار يسال آب

  

  گرفت يشيپ ييزيپا يها از متوسط بارش يزمستان يها متوسط بارش* 

در روز و متوسـط   يليمتـر م 1.025 مـاه،  يد 26تـا   يجـار  يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش متوسط

اسـت كـه    يدرحـال  يـن ا. يددر روز رسـ  يليمتـر م 1.03به  ماه يدو ششم  يستزمستان تا ب يها بارش

  .بود يليمترم 1.023) آذر 30اول مهر تا ( ييزيپا يها متوسط بارش

  .يمماه هست يناول ا يمهنسبت به ن يزمستان يها شاهد رشد بارش ماه، يدوم د يمهن در
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ـ   جبران :يرانا يرشناسيدر علم كوپ  - متعـارف اسـت  نا يدر گـرو استحصـال آب هـا    يكـم آب

  29/10/1397خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

: دانسـت و گفـت   يبحران يارآب در كشور را بس يتوضع يران،ا يرشناسيپدر علم كو - يرناا - كاشان

از جملـه فاضـالب    يرمتعـارف غ يكشورها به دنبـال آب هـا   يرمانند سا يدبا يكم آب ينجبران ا يبرا

  .يمباش يو پساب صنعت يخانگ

  

  نامتعارف است يدر گرو استحصال آب ها يكم آب جبران

: در كاشـان افـزود   'پـاك  يروز هوا' يداشتگرام يشروز شنبه در هما يكردوان يزپرو يرنا،گزارش ا به

در  يرو يـاده شـود و بـه علـت ز    يم يادتربا گذشت زمان، كمتر و آب شور و فاضالب ز يرينآب ش

 يارياست و بر اساس پژوهش ها، بسـ  يو آلودگ يدر حال شور يزها ن يانوسآب اق يه،رو يمصرف ب

  .هستند يهم در حال نابود يانآبز زا

 يمـه و ن يـق عم يحفر چـاه هـا   :اضافه كرد يرمتعارفغ يبا اشاره لزوم توجه به استحصال آب ها وي

 يافتشدت  يدر محصوالت كشاورز ييخودكفا يآغاز شد، با تالش برا يراندر ا 40كه از دهه يقعم

  .كشور منجر شد يمنابع آب يكه در عمل به نابود

 يرمجـاز غ ياز چاه ها يشدر كشور را ب يدر حال حفر كنون يرمجازغ يدان، شمار چاه ها يجغراف اين

هزار حلقه چاه آب در كشور وجـود دارد   700به يكهم اكنون نزد: اعالم كرد و افزوددر حال انسداد 

  .هزار حلقه از آنها بسته و از مدار خارج شود 150يدكه با

بـه   يربنـدر خشـك در كـو    يجـاد و ا يفوالد و خودروسـاز  يساخت كارخانه ها: كرد يدتاك كردواني

دارد  يـاز فوالد به آب فراوان ن يدتول يرااست ز يعقب ماندگ ينشود، بلكه ع يمنجر نم يافتگيتوسعه 

  .يستن يركه در كو

 ي،چشم و هم چشـم  يكشور از رو يريكو ياست كه استان ها ينبدتر از همه ا: خاطرنشان كرد وي
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  .نوع كارخانه ها هستند ينهنوز هم به دنبال ساخت ا

بـا   يربه كـو  ياانتقال آب از در: تندانست و گف يدمف يزرا ن يجبران كم آب يبرا ياانتقال آب از در وي

را آن هـم در دوره   يـاز درصد آب مورد ن 10، تنها)يلومترك 900به يكنزد( يربودن مس يتوجه به طوالن

  .دارند يازكه مردم هم اكنون به آب ن يدهد در حال يساله انتقال م 16بلند 

وزارت  يـار ره آب در اختدوبـا  يـز طرح ن يندر صورت تحقق ا: شد يادآور يرانا يرشناسيعلم كو پدر

هـم بـه سـاخت كارخانـه، توسـعه       يتدهد كه در نها يم يلكه آن را در لوله تحو يردگ يقرار م يرون

  .شود يكارواش ها منجر م يسبز و راه انداز يفضاها

طرح را اختـراع كردنـد،    ينكه ا يكسان: گفت يزابرها ن يدر ادامه با نادرست خواندن طرح بارور وي

 يـزد، ابرهـا در   يندارد، چنـان كـه مركـز بـارور     يصرفه اقتصاد يندگو يكنند و م ينمخودشان اجرا 

  .شهر را حل نكرده است ينا يمشكل كم آب

 يمقرون بـه صـرفه تـر از محصـوالت     يوه،م ينتر يو مغذ ينكشت هندوانه را به عنوان بهتر كردواني،

تعـرق   يراكند، ز يمصرف نم يبزرگ شدن، آب چندان يمحصول برا ينا: مانند گردو دانست و گفت

 يـات ادامـه ح  يكه درخت گردو برا يدهد در حال يمجاور م يخود را به بوته ها يندارد و آب اضاف

  .دارد يازن يو به بار نشستن، آب فراوان خود

 يبر حـذف آن از فضـا   يدكرد و با تاك يفتوص يستز يطبه مح يانتكاشت چمن را خ ينهمچن وي

شـود و بـه گـرم شـدن      ين زاست، در زمستان سرد و در تابستان گرم مـ چمن سرطا: شد يادآورسبز 

  .كند يهم كمك م يستز يطمح

  

  ***شد  يستز يطمح يموج صنعت موجب آلودگ** 

كـرد و   يـان ب ياز عامل انسـان  يرا ناش يستز يطمح يآلودگ يش،هما يندر ا يزكاشان ن يژهو فرماندار

 يآمـد، آلـودگ   يـران كشورها از جملـه ا  يرشد و به سا در اروپا آغاز يكه موج صنعت 18از سده : گفت

  .شروع شد يزن يستز يطمح
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كه در آن جنگ رخ نـداده اسـت    يمجهان سراغ دار يخرا در تار يكمتر روز: افزود يياكبر مرتضا علي

اعالم كرد كـه در   يشسال ها پ ين،جو كره زم يبا توجه به بررس) ناسا(يكاآمر ياما سازمان هوا و فضا

كـه   وردرا به وجـود خواهـد آ   يمشكالت يخشكسال يراز يست؛به جنگ ن يازين يگرشورها، دك يبرخ

  .دارد يبشر به آن بستگ يندهسرنوشت و آ

استفاده از : دانست و گفت يستز يطمح يجبران آلودگ يراه برا ينبرگشت به گذشته را كوتاه تر وي

  .است يادامه زندگ يراه برا ينراز اضطراب و استراحت، بهت يمناسب و سالم، دور يههوا، تغذ

مناسب خود،  يهسبز و تغذ يبا رها كردن فضا ييانكه روستا ياز زمان: شد يادآوركاشان  يژهو فرماندار

كـه هـم اكنـون گرفتـارش      يناگوار يطدر شهرها پرداختند، شرا يمهاجرت كرده و به بلند مرتبه ساز

  .فراهم شد يم،هست

 يليـارد م 8تـا   7 ينكشور ساالنه ب يرزمينيآب ز يدهد كه سفره ها يمنشان  يندهابرآ يرنا،گزارش ا به

  .دارند يمنف يالنمترمكعب ب

 83بـه   يـك نزد يـزان م يـن مترمكعـب اسـت كـه از ا    يلياردم 130يرانكل ا يدپذيرمنابع آب تجد ميزان

 و يبه بخش خانگ) درصد 6(مترمكعب يلياردم 5.5 ي،به بخش كشاورز) درصد 93(مترمكعب يلياردم

  . اختصاص دارد يگرمتفرقه د يازهايآن به بخش صنعت و ن يرسا

  .قرار دارند يدشد ياست كه در معرض خشكسال يكشور 45 ينرتبه چهارم در ب يدارا ايران

انباشـته و   يدرصد از مساحت كشورمان به خشكسـال  97امسال،  يربه ت يماه گذشته منته 120بازه  در

  .بلندمدت دچار شده است

 97مصـرف   يـزان مترمكعـب و م  يليـارد م 88 يرانا يدپذيرآب تجد يزانرشناسان، در واقع مگفته كا به

  . شود يكشور محسوب م يمنابع آب يبرا يزنگ خطر ينمترمكعب است كه ا يلياردم

 يدخود با يكنون يطحفظ شرا يبرا يران، ا)IWMI(آب يريتمد يالملل يناساس گزارش موسسه ب بر

  .يفزايدقابل استحصال خود ب يصد به منابع آبدر 112معادل  2025تا سال 

 يردولتـي غ يلو تشـك  يسـبز شـهردار   يسازمان پارك ها و فضـا  يپاك با همكار يروز هوا همايش

  .مهر شهر كاشان برگزار شد يسبز در فرهنگسرا يركو يتجمع
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  29/10/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  - از نقطه آغاز تاكنون يراندر ا سدسازي

  

  
  سدسازي

 ي،انقـالب اسـالم   يـروزي آغاز شد، اما پس از پ 20دهه  يانيپا يها از سال يراندر ا يسدساز ماجراي

 سـيون ياكنـون بـر اسـاس آمـار كم     كه ييوجود آمد تا جا به يتوسعه سدساز يبرا ياريبس هاي يتظرف

 بـه رتبـه دوم و در جهـان، رت   يـه، در منطقـه، پـس از ترك   يران، ا)ICOLD(بزرگ  يسدها المللي ينب

  .دارد يهفدهم را در حوزه سدساز

طـرح   19تعـداد،   ينكه از ا يدهرس يبردار به بهره يراندر سطح ا يسد مل 172تاكنون  يسنا،ا گزارش به

در آن  يالبته روند سدسـاز  شود؛ ياز انقالب مربوط م به بعد يو مابق يمربوط به قبل از انقالب اسالم

سد، در دولت سـوم، سـه سـد و     يكاول و دوم تنها  يها كه در دولت يا گونه كند بود، به يارزمان، بس

عنـوان   بـه  تـوان  ياما از دولت ششم و هفتم م. قرار گرفت يبردار دو سد مورد بهره يزدر دولت پنجم ن

. يدرس يبردار سد به بهره 13ها، تنها  كرد، چراكه در هر كدام از آن ياد يدر سدساز رو يانهم يها دولت

كه تنهـا   يطور به يم،مواجه شد  دسازيس يعاست كه پس از دولت ششم، با حجم وس يطيدر شرا ينا

  .وارد شد يبردار سد به مدار بهره 35در دولت هشتم، 



281  

  يراندر ا يدهم علمدار سدساز دولت

سـال   يورماهشـهر  يانتا پا 1384دولت نهم، از اول مهرماه سال  يعنير دولت بعد روند، د ينادامه ا در

سـد قـرار    39در دولت دهـم و بـا تعـداد     ياما قله سدساز يدرس يبردار بهره سد به 18بر   ، بالغ1388

گرفـت و   ارمـورد انتقـاد قـر    يدر بحث سدسـاز  يطور جد به يد،و ام يرپس از آن، دولت تدب. داشت

دولت، بـا كـاهش روبـرو شـود و      ينشده در ا يبردار بهره يموجب شد كه تعداد سدها مساله ينهم

  .برساند يبردار بهره تنها سه سد را به يزسد و دولت دوازدهم ن 25 يازدهم،دولت 

و  يدهرسـ  يبـردار  بهـره  مترمكعب به يليونم 51765 يتسد به ظرف 172ها،  سال ينا يدرمجموع ط اما

سـد در دسـت    120 ي،بـردار  سد در دسـت بهـره   672صورت گرفته، اكنون  يها يزير براساس برنامه

  .سد در دست مطالعه قرار دارد 176ساخت و 
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  يرهفت سال اخ ياشش  يط يسدساز يدطرح جد فقدان

در : گفـت  يسـنا بـه ا  - يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرعاملمد - ها يرسول باره، محمد حاج ينا در

سـد هـدف    43تعـداد،   ينوجود دارد كه از ا يرانتمام در حال ساخت در ا يمهسد ن 120حال حاضر 

اعالم  يدوارد شود  اما با يبردار برنامه ششم، به مدار بهره يانحداكثر تا پا يددنبال دارد و با شرب را به

در طـرح   ينچنـ  هـم . دارد يـاز ن يهتومـان سـرما   يليـارد هزار م 15از  يشها به ب طرح ينا يكرد كهاجرا

  .شود ييسد به طور حتم اجرا 43 ينسدها، مقرر شد كه ا يو بازنگر يابيارز

 يدر حـوزه سدسـاز   يـر هفت سـال اخ  ياشش  يط يديطرح جد يچموضوع كه ه ينبه ا يدبا تاك وي

درصد سـدها،   40: كرد يدتاك داند، يگذشته م يها طرح يلنشده و دولت خود را موظف به تكم يجادا

را كه با هـدف   ييسدها توان يوارد شده است و نم يبردار وسعه به مدار بهرهدر برنامه پنجم و ششم ت

سد مذكور  43 يدبا يلدل ينشده است را كنار گذاشت و به هم يزير ها برنامه آن يشرب ساخته و رو

  .وارد شود يبردار برنامه ششم به مدار بهره يانحتما تا پا
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  دشو يم يبردار برنامه ششم بهره يانسد تا پا 43

 يزساخته شده در دولت دوازدهم ن يبرنامه ششم، تعداد سدها يانمعناست كه تا پا ينموضوع به ا اين

 يليشده بر اساس سـند تفصـ   يينچراكه براساس عملكرد اهداف تع يافت؛خواهد  يريچشمگ يشافزا

ده مقرر شـ ) يرمرزيغ(سدها  يميآب تنظ يتآب، ظرف ينبرنامه ششم توسعه و در سرفصل برنامه تام

 132هـدف   يـن ، ا1396مترمكعب اضـافه شـود كـه  در سـال      يليونم 1401است كه در طول برنامه، 

  .مترمكعب بوده است يلونم 112بالغ بر  يتفعال ينمترمكعب بوده و عملكرد ا يليونم

برنامه ششـم توسـعه،    يها مقرر شده كه در طول سال) يمرز(سدها  يميآب تنظ يتدر ظرف چنين هم

 يليـون م 314هـدف،   يـن ، ا1396اضـافه شـود كـه در سـال      يمتنظـ  يـت مترمكعب ظرف يليونم 2857

  .مترمكعب اعالم شده است يليونم 228مترمكعب بوده و عملكرد هم بالغ بر 

  

  يدر حوزه سدساز يرانا خودكفايي

موضوع اشاره كرد كـه در   يندر حوزه ساخت سد به ا يرانعملكرد ا يبا بررس توان يم ينب يندر ا اما

و  يعنـوان متـول   مختلـف بـه   يتوسـط كشـورها   يران،در ا يسدساز ي،قبل از انقالب اسالم يها لسا

ساخت سد آمـاده هسـتند؛ در آن    يبرا يمتعدد يرانيا يها اما اكنون شركت گرفت يمشاور صورت م

ر، ساس ي،د. آر.آ. يوتكنو پروم اكسپورت، دبل يش،پور اتر يهو،دا -باستان  يمپرجيلو،ا يها زمان شركت

 يـات عمل يرانـي نودسون به همراه چهار شركت ا يسونو مور ينگرلوز -پور  -لوزان  ي،گوم ييكوماگا

 يـن در ا يـران ا رد يخارج يها از شركت يخبر يگراما اكنون د دادند يرا انجام م يرانساخت سد در ا

  .يمبرس ييبخش به خودكفا يندر ا يما چراكه توانست يست،حوزه ن

  

  رانيا يسدساز هاي ترين

 يمتر از پ 230با ارتفاع  3به سد كارون  توان يم يرانا يبردار در دست بهره ياز جمله سدها چنين هم

ـ   182بـا ارتفـاع    ياكرد؛ سد گتوند عل يادكشور  يسد بتن ينبه عنوان بلندتر سـد   ينبلنـدتر  يمتـر از پ
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نرمـال،   ومر رقـ مترمكعـب د  يليـون م 300و حجـم مخـزن    يمتر از پ 80با ارتفاع  ينو سد جگ يخاك

  .در كشور است يسد بتن غلطك ينبلندتر

 820و حجـم مخـزن    يلـومتر ك 15از  يشبا طول تاج ب 4 يمهن مربوط به سد چاه يزطول تاج ن بلندترين

مربوط بـه    يزحجم مخزن ن ترين يشو افغانستان و ب يرانا ينمترمكعب در رقوم نرمال در مرز ب يليونم

  .شود يمترمكعب در رقوم نرمال م ليونيم 5347سد كرخه با حجم مخزن 

ـ   79با ارتفاع  يدو كشور، سد دوست ينمشترك ب يسد مرز ينبلندتر ينا بر عالوه و حجـم   يمتـر از پ

ـ  يحجم مخزن سد مرز ترين يشو افغانستان و ب يرانا ينمترمكعب ب يليونم 1223مخزن   ينمشترك ب

ـ     يليونم 1612با حجم مخزن  ينسد خداآفر يدو كشور برا و  يـران ا ينمترمكعـب در رقـوم نرمـال ب

  .هستند ذربايجانآ

  ييسحر بابا: خبرنگار
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ـ   يها بخشكند و منابع آب رودخانه شود يسبب م يريتضعف مد ي،از كمبارش يشب  ينكشـور از ب

  29/10/1397روزنامه سبزينه مورخ  -ي چالش منابع آب ترين يجد يريتي،مد ضعف برود

  

 ي،واقعـ  يـين تع ي،نگرش جـامع و چنـدوجه   ي،مل يوگو و گفت يساز گفتمان ي،هماهنگ يزم تشكيل

رفـع   يارائـه شـده كارشناسـان بـرا     يازجمله راهكارهـا  ينقوان ياو اجر گيري يمواحد تصم يريتمد

 يهـا  برداشـت  يريت،كارشناسان ضـعف مـد   ينا. در حوزه آب است يو اقتصاد ياجتماع يها چالش

آب و نداشتن راهبـرد جـامع    يواقع يمتنبود نگرش جامع به موضوع آب، نبود ق يرمجاز،و غ رويه يب

 يـن بـه گفتـه ا  . شـمارند  يموضـوع مهـم كشـور برمـ     يـن ا يوفـرار  يهـا  را از جمله چـالش  يرو فراگ

 يدبا ينامطلوب و حاد وجود دارد و در گام بعد يطكه شرا يرفتپذ يدنظران در گام نخست با صاحب

 يريتمـد  سازي يكپارچهو  يزير در برنامه يمدن يها ها، نهادها و تشكل سازمان ها، انهمشاركت وزارتخ

از آن است كـه   يحاك ربط يذ ينهادها يارائه شده از سو يآمارها يلو تحل يبررس. كند يداپ يشافزا

موضـوع در مركـز    يـن هسـتند و ا  يتنش آب يا يآب اكنون دچار كم كشور هم يها از استان يمياز ن يشب

است به وخامـت آن افـزوده    يمهم مطرح است كه چند سال يارو بس يچالش اصل يكبه عنوان  ايران

بـه   ينـواح  يـن مهـاجرت از ا  يـزان عنوان كرده كه م 1390تا  1385ال س هاي يسرشمار يجشده و نتا

 يطكارشناسان آب و محـ . پنج برابر شده است يشمال يها كشور به استان ياضافه مناطق خشك جنوب

 يها در دوره يمنابع آب يحصح يريتنبود مد يتي،وضع ينبروز چن ياصل يلباورند كه دل ينت بر ايسز

. اسـت  ياسـتان  ينمرتبط ب يها نهادها و دستگاه هاي يتعامل و همكار سو و ضعف در يكمختلف از 

 مكـه اعـال   ييرو شده اسـت، تـا جـا    روبه يربا كاهش چشمگ يرزمينيبه گفته مسئوالن امر منابع آب ز

 يابـد، متر مكعب كـاهش   يلياردم 11برنامه ششم  يانتا پا ينيزم يرز يمصرف منابع آب يدكه با شود يم

ـ  به ينآن همچون فرونشست زم يجو نتا يآب يها بحران صورت ينا يردر غ و  شـود  يمـ  تـر  يششدت ب

 قـاط هـزار حلقـه چـاه آب در ن    750حدود . كشور را فرا خواهد گرفت يها از استان يوسعت باالتر

هزار حلقه مجاز  400تعداد  ينبكشد كه از ا يرونب ينرا عمق زم يمختلف كشور حفر شده تا منابع آب
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ـ   يجانپس از آذربا يرمجازهزار حلقه چاه غ 16است و اصفهان با  يرمجازغ هزار حلقه 350و  و  يغرب

مترمكعـب از   يـارد ليم 7/5در كشور قـرار دارد و   يرمجازچاه غ ترين يشتهران در رده سوم دارندگان ب

 يشبا ب يغرب يجاناستان آذربا. شود يبرداشت م يتصورت اضافه بر ظرف كشور به يرزمينيمنابع آب ز

ـ   ييها هزار حلقه در صدر استان 20هزار حلقه و استان تهران با  30از  چـاه   تـرين  يشقرار دارند كـه ب

هـا    مخـزن آبخـوان   يو كسـر  آباُفت سـطح   يدتشد ين،عالوه بر ا. ها حفر شده است در آن يرمجازغ

  يبـردار   هبهر يندهدنبال داشته و روند فزا كشور را به يمحدوده مطالعات 609محدوده از  388 يتممنوع

چه در مبحث انتقال  ياز متوسط نرخ جهان تر  يينپا ياربس يها  با راندمان يرزمينياز منابع آب ز رويه يب

 يجــاداز ا يـت حكا يـر، سـال اخ  10در  يـژه و مـاده خشــك بـه   يـد و مصـرف در مزرعـه و چـه در تول   

منـابع مهم كشور اسـت   از يكي يرزمينيمنابع آب ز. منابع ارزشمند دارد يندر ا ينيسنگ يها  خسارت

ـ  يرووزارت ن يفو حفظ آن از وظا را  يـت در سـطح حاكم  يعـزم ملـ   يفـه وظ يـن انجـام ا  ياست، ول

  .طلبد يم

 ييـرات و تغ  يسـال  ها در كشـور، خشـك   ها و قنات ها، چشمه پراكنش منابع مذكور شامل چاه يطرف از

توسـعه و اشـتغال بـدون انجـام      ناكارآمـد  هاي ياستبه آب و س يازن يشافزا يت،جمع يشافزا يمي،اقل

بر  شارف يشافزا يرزميني،باعث سوق اشتغال به سمت استفاده از منابع آب ز ينسرزم يشمطالعات آما

اُفت سـطح آب   يدتشد ين،عالوه بر ا. ها شده است  در آبخوان ينامتعادل كنون يتمنابع مذكور و وضع

دنبال داشته و  كشور را به يحدوده مطالعاتم 609محدوده از  388 يتها ممنوع  مخزن آبخوان يو كسر

از متوسـط نـرخ    تر  يينپا ياربس ايه  با راندمان يرزمينياز منابع آب ز رويه يب  يبردار  بهره يندهروند فزآ

 يـر، سال اخ 10در  يژهو ماده خشك به يدچه در مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تول يجهان

  .منابع ارزشمند دارد يندر ا ينيگسن يها  خسارت يجاداز ا يتحكا

از  ياريدر بسـ  يرزمينـي از منـابع ز  يبـردار  بهـره  يبـرا  يـرو توسـط وزارت ن   يتاعمال محدود رغم به

و ممنـوع كـردن    1380آب از سـال   يصنظـام تخصـ   سـازي  يادهكشور اعم از پ يمطالعات يها محدوده

رخ داده،  يـر در دهـه اخ  يرمجـاز غ يهـا  حفـر چـاه   يندهكشور، رشد فزآ يمحدوده مطالعات 388حدود 
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 يهـا  ، تعداد چـاه 90 يتلغا 88دور دوم منابع آب در سال  يسراسر يبردار كه بر اساس آمار وريط به

. مترمكعب بوده اسـت  يليارداز هفت م يشب يههزار حلقه چاه با حجم تخل 320كشور بالغ بر  يرمجازغ

كـم   ركتمشـا  نگري، يندهنهادها، نداشتن آ يها دخالت كاري، ياسيارزان بودن آب، س ي،قانون يخألها

اسـت   ياز جمله مـوارد  يدر كشاورز يسنت يها و روش يرقانونيغ يها برداشت يي،اجرا يها دستگاه

  .شود يكارشناسان مطرح م ياز سو

مصـرف آب   يريتمـد  يدبا يلدل يناست و به هم سابقه يب يرسال اخ 70امسال كشور در  سالي خشك

ـ   به يرانا يمناطق مركز يطشرا ين،ب ينو در ا يردمورد توجه قرار گ منـاطق   يراز سـا  تـر  يشـدت بحران

 هـاي  از كـوه  يـران ا يرودخانه منطقه مركـز  ينتر بزرگ يلومترك 380از  يشبه طول ب رود يندهزا. است

بـه سـمت شـرق     يـران ا يمركـز  يرسرچشمه گرفته و در كو ياريزردكوه بخت يژهو به يزاگرس مركز

. ريـزد  يدر شرق اصفهان م يگاوخون المللي ينبه تاالب ب يتو در نها رود  يم يشپ يلومترك 200حدود 

 و يو اجتمـاع  محيطـي  يسـت ز ي،فرهنگـ  ي،اقتصـاد  يهـا  در عرصه يرودخانه تاكنون نقش موثر ينا

بـا در نظـر گـرفتن همـه ابعـاد و       يـد با يداشته است و مسئوالن كالن كشـور  يتاالب گاوخون ياتح

 يـن نجـات ا  يمربوط برا يها با حضور مسئوالن استان يتخصص يها ن و با نشستآ آبي يب يامدهايپ

در  رود ينـده شـده در سـد زا   يـره كـاهش آب ذخ  يـزان م. اتخاذ كننـد  يو كارشناس ياصول يمرود تصم

ـ ) سـاله  44(بلندمـدت   يـانگين اكنون نسبت به م بوده و هم سابقه يب يراخ هاي سال درصـد   80از  يشب

و  يموثر در كشـاورز  يهمواره نقش ي،و فرهنگ يحيكه عالوه بر جاذبه تفر رود هيندكاهش داشته و زا

بـه علـت    يـر اخ يهـا  داشته اسـت، در دهـه   يتاالب گاوخون يكشورمان و هست ياقتصاد منطقه مركز

 يرودخانـه فصـل   يـك برداشت بـه   يشو افزا يتتراكم جمع ي،متوال هاي يسال ها، خشك بارش مبودك

  .مواجه شده است يتابستان با خشك يژهو در فصول گرم به دست ييناشده و در محل پ يلتبد

   

  يو اجتماع يبا ابعاد اقتصاد يچالش آب،

و  يـران ماننـد مركـز ا   يدر منـاطق  يـژه و در كشور و به يآب يطشرا: گفت يشناس استاد رشته جامعه يك
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از  يكنـون  يطشـرا  يـرا ز يرد،قرار گ يجانبه مورد بررس و همه يصورت چند وجه به يداستان اصفهان با

ـ  يناش ياسيو س ياقتصاد ي،فرهنگ ي،اجتماع هاي يسامان نابه رضـا  . دارد يـت حكا ياز كمبود منابع آب

 كـه  يـن ا: كشـور شـده، اضـافه كـرد     يرهاست دامنگ كه سال هايي يبا اشاره به ضعف و كاست يلياسماع

رو شـده، نشـان    روبه يمشكالت جدبا  يرچند دهه اخ يناما در ا يد،نخشك رود يندهها رودخانه زا سال

بـا   يو. بـوده اسـت   يركـاربردي و غ يفگذشته ضع يها با دوران يسهكه علم و اقدام ما در مقا دهد يم

اختالفـات  : مردم و مسئوالن وجود داشـته باشـد، افـزود    يندر ب يدو وفاق با يهمكار كه ينبر ا يدتأك

 يندر صورت بروز چنـ  يراشود، ز يلتبد يقوم يا ياستان ي،ا به تنازعات منطقه يددرباره آب نبا يكنون

 يعلمـ  يپروژه شورا يرمد. خاتمه داد آنبه  يراحت به توان يبدتر خواهد شد و نم ياربس يطشرا ياتفاق

 يو اعتمـاد عمـوم   ياجتماع هاي يهاستان اصفهان به ضرورت حفظ سرما يآب در دانشگاه آزاد اسالم

بـا   يداما با شود، يمحسوب م يبشر يدر زندگ ياتيم و حمه يآب اگرچه موضوع: كرد و گفت يدتأك

موضوع و حـل آن فـراهم    ينبا ا يردرگ يها طرف يهمكار ينهرقم زد كه زم يطيدرست شرا يريتمد

  .شود

  

  است يرناپذ اجتناب ها يآب در استاندار يهماهنگ يزم تشكيل

هـا،   وزارتخانـه  هـا،  يارآب در اسـتاند  يهمـاهنگ  يـز كـرد م  يشـنهاد دانشـگاه پ  يعلم يئتعضو ه اين

 محيطـي،  يسـت ز ي،اقتصـاد  يرنظ يآب مختلف كم يها كه جنبه يطور مرتبط به يها ها و دستگاه سازمان

 دانـا، مسئوالن  يران،به گفته او، حضور مد. شود يلشود، تشك يدهدر آن د ياسيو س يفرهنگ ي،اجتماع

بـدون حضـور    يـرا است، ز يرضرو اي يهماهنگ يزم ينگرا و حالل مشكالت در چن متخصص، مردم

 يشنه تنها حل نخواهد شد، بلكه دامنـه آن هـر روز افـزا    يرانحال حاضر ا يآب يتاشخاص وضع ينا

  .نوردد ياز كشور را در م تري يشو وسعت ب كند يم يداپ

  

  وگو با موضوع آب و گفت يساز گفتمان يتاهم 
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 يـز م يـن در ا يو كشـاورز  محيطـي  يستز يها ها و تشكل حضور صنف يتبا اشاره به اهم اسماعيلي

 يمنطق يشياند وگو فراهم شود و چاره و گفت يساز بستر گفتمان يدبا يزم يندر ا: كرد يدتأك يهماهنگ

 يـن ا. يـرد مختلف در دستور كار قـرار گ  يها بر دانش پژوهشگران و متخصصان حوزه يمبتن يو اساس

 يكـه تـاكنون انجـام شـده و ثمـر      يهـاي  يتدر فعال يجد يبه ضرورت بازنگر يمحقق علوم اجتماع

باشد  يقو دق شده يقدر كارشناس آن يدبا يندهو آ يكنون هاي يمو تصم يرتداب: نداشته، اشاره كرد و گفت

ـ  ياچهها، در تاالب يايبستر اح يگرد يرا متوقف و از سو يحاد فعل يطسو شرا يككه از   يها، منابع آب

بـا نـام    يا بـه مقولـه   يو. انداز مناسـب را فـراهم كنـد    شمو چ رود يندهمانند زا ييها كشور و رودخانه

در  يموهبـت الهـ   يـن ا يخاص برا يگاهيجا يدمقوله با يندر ا: اشاره كرد و افزود» آب يوگو گفت«

ـ  يتا همگان ارزش واقع يريمنظر بگ درسـت در   ريـزي  برنامـه از گذشـته درك كننـد و بـا     يشآن را ب

  .آن را فراهم كنند يحداكثر يشحفظ و افزا ينهزم ها حوزه يرو سا يصنعت، كشاورز ي،زندگ

  

  امروز كشور يازن ي،و اقدام صادقانه در كنار برنامه اساس گفتار

كـه تـاكنون    ييهـا  طـرح  يادو شمار ز ها يزير برنامه: گفت يزدانشگاه آزاد اصفهان ن يعلم يئته عضو

از  يـادي ز يهـا  ب بخـش مشـكل آ  يدبودن، تاكنون با ييو اجرا يمصوب شده است، در صورت عمل

 يـد حـل مشـكالت آب در كشـور با    يبرا: افزود يانناصر حاج. كرد يكشور از جمله اصفهان را حل م

رفـع مشـكالت را    ينـه زم يـد و فرصـت وجـود دارد، با   توان يم يبرنامه داشت و تا وقت ياساس ورط به

كـه   يآب در محلـ  يله انتقـال است كه به لو يهيو بد يعيطور كامل طب به ينا: ادامه داد يو. فراهم كرد

 ينو ا اند هاز آب داشت يعيانجام شده كه حق طب ييعبور آب از جا يرااند تعرض شود، ز دار بوده حقابه

از مسـئوالن   يديناام كه ينبر ا يدپژوهشگر حوزه آب با تأك ينا. اكنون از آنان سلب شده است حق هم

باعـث   يسـال  خشـك  كـه  يـن دارد و ا يازام صادقانه نامر به گفتار و اقد ينا: برطرف كرد، گفت يدرا با

كـم   يها بارش يدنبا كه ينا يانبا ب يانحاج. شده، اشتباه است يراندر مناطق مركز ا يمشكالت چنين ينا

هـا   بارش يزاندر م يعيبطور طب: اضافه كرد يم،به شمار آور رود يندهرودخانه زا يخشك يرا عامل اصل
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و  كنند يم يرا خنث يگردو حالت همد ينوجود داشته است و ا يپربارشو  يبارش كم يها همواره دوره

 رود ينـده زا يهـا  مولـف كتـاب  . شـود  ينمـ  يدشد تدچار نوسانا يها و منابع آب رودخانه يعاد يطشرا

رود وجـود   يندهزا يزدر حوضه آبر يبارش به مدت هشت سال دوره كم 1328از سال : خاطرنشان كرد

 يطشـرا  ينمنطقه اتفـاق افتـاد، بنـابرا    يندر ا يه مدت شش سال دوره ترسالب 80 يها داشته و از سال

مناسـب در   يها از آن كه بارش كم باشد، بارش يشاكنون ما داشته و ب با هم ياديفاصله ز يسال خشك

  .وجود داشته است يراخ يها دوره

   

  يمدار يريتضعف مد يم،داشته باش يكه كم بارش از آن بيش

امـر باعـث    ينو همـ  يـم دار يريتضعف مـد  يم،داشته باش يكه كم بارش از آن يشب: ادامه داد يانحاج 

 هـا  ياچـه هـا و در  هـدر رفتـه و رودخانـه    يرانا يمناطق مركز يژهو در كشور و به يكه منابع آب شود يم

زمـان،   ندتوسط دانشـم  يهو در دوران صفو يشسال پ 400از  يشدر ب كه ينبا اشاره به ا يو. بخشكند

اسـت،   شـده  يانجام مـ  ها ينهرها و و ماد يلهشهرها و مناطق مختلف به وس ياريآب يطشرا ييبها يخش

نفـر از   هـزار  يـك آب توسـط حـدود    يـع و توز ينهـر و مـاد   يلومترك هزار يكاز  يشب يطراح: گفت

دهـد كـه    يو زراعت متوقف نشد، نشان مـ  يدندرودخانه و درختان نخشك وقت يچه كه ينمعتمدان و ا

  .بوده است يراخ يها آن دوره بهتر از سال هاي يتو فعال يعلم يطچقدر شرا
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روزنامـه دنيـاي اقتصـاد مـورخ      -رود  ينـده زا يـاي اح ؛ شـرط كـرد  يحاستاندار خوزستان تشـر 

30/10/1397  

  

  پور عالف محمد

انتقـال آب از سـر    وجـه  يچدولـت بـه هـ    مصوبه اخير: استاندار خوزستان گفت: اهواز  – اقتصاد دنياي

دال بر انتقال آب نبـود،   دولت ياتمصوبه ه: اظهار كرد يعتيغالمرضا شر.كارون نبوده است يها شاخه

دولـت  : افـزود  يو.م نبـود هـ  يمصـوبه بـد   يقصد داشتند كه از آن استفاده بد شود ول ها يبرخ يدشا

نظـر   يـر ز يرودخانـه كـارون بـزرگ، كـارگروه     يفـي و ك يكم يسامانده يكرده بود كه برا يبتصو

نظـر   يـر ز يكارگروه يلتشك يانم ينرا ارائه كند؛ در ا يجنتا ي،و بعد از بررس يلآب تشك عالي يشورا

  .شد يبتصو يزن رود يندهزا ياياح يآب برا عالي يشورا

   رود ندهيزا ياياح شرط

 يجـار  يهـا  رودخانـه  يگـر و د رود ينـده رودخانه زا يايخواستار اح ها يرانيهمه ا: اظهار كرد شريعتي

هسـتند و   يا هـر منطقـه   يحفـظ و بقـا   يبـرا  محيطي يستاز اركان ز يكيكشور هستند چون رودها 

اصـفهان و   تييـا در اسـتان مهـم و ح  : كـرد  يـد استاندار خوزستان تاك. از آنها است يكيهم  رود يندهزا

مشكل  ينبا ا رود يندهكار رفته كه باعث شده زا به يغلط هاي ياستاما س ياريوبخت چهارمحال ينهمچن

 يتـا جاهـا   يـم غلط خود اصـرار ورز  ياستبر س يداصالح شود و نبا يدبا ها ياستس ينا. مواجه شود

 كشـاورزي در حـوزه   در مصـرف آب  يـد با ينكهبر ا يدبا تاك يعتيشر. هم با مشكل مواجه شوند يگرد

 يـا منتقل  ياآب از در يا يددر حوزه صنعت با: اظهار كرد يم،ده يشرا افزا يور و بهره يمكن يدنظرتجد

 يـاي مسـاله اح  يـن كـه ا  يمكم كن رود يندههمچون زا ييها رودخانه يو بار را از رو يهفاضالب را تصف

  .كند يرا محقق م رود يندهزا

قـبال هـم    يم،كنـ  يسـامانده  يدرابطه با رودخانه كارون بزرگ هم با در: داد يحخوزستان توض استاندار

خـود داشـته و بـازهم     يآن را در برنامه كار يفيو ك يكم يكارون و سامانده يايآب اح عالي يشورا
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و  يمموضـوع هسـت   ينما هم خواستار ا: كرد يحتصر يعتيشر. يابدادامه  يشده كه بحث سامانده يدتاك

هر . يمكن يريبه رودخانه كارون جلوگ يكشاورز يها زهاب يا يو خانگ يعتصن يها از ورود فاضالب

بـه سـرانجام    يو بـرا  يـت ها و مردم خواهند بود كه از هـر دو حما  دو كارگروه به نفع كشور و استان

ـ  تها و مصـوبا  كارگروه ينتا هر دو استان بتوانند از ا كنيم يم يگيريآن پ يدنرس آن بهـره الزم را   يآت

از سـازمان آب و بـرق انتظـار    : خوب امسـال گفـت   هاي يتاندار خوزستان با اشاره به بارندگاس.ببرند

 ياز رهاسـاز  يريتابستان حفظ شود و هم با جلوگ يكند كه هم برا يريتمد يا گونه منابع را به يمدار

حدود  ياعتبار: افزود يعتيشر.شود تاهابه مزارع و روس رساني يبها مانع آس رودخانه يتخارج از ظرف

طرح انجـام   ينا ينكهكرد و با توجه به ا يداغرب اهواز اختصاص پ خانه يهتصف يتومان برا يلياردم 28

 يعمل ياجرا يتاستاندار خوزستان با اشاره به اهم.كنند ينهفاضالب اهواز هز ينشد، مبلغ اعتبار را برا

فاضالب استان و شهر  يبرا يا در بحث توازن منطقه 98سال  اريمبرنامه د: فاضالب گتوند، اظهار كرد

: گفت يعتيشر.شد ينهها هز مبلغ در بخش راه ينا يشترامسال ب. يماختصاص ده ياهواز اعتبارات خوب

وبودجـه   سال گذشته از سـازمان برنامـه  . كند يفتكل يينتع تر يعاهواز كلكتور شرق اهواز را سر يآبفا

 يمانكـار سال هنوز پ يكص داده شد و پس از موضوع اختصا ينا يارد تومان برايليم 440كشور مبلغ 

نداشـتن كلكتـور همچنـان     يـل شده است و به دل يانداز شرق راه خانه يهتصف. آن مشخص نشده است

  .ريزد يفاضالب به كارون م

 يـاي اح يحفاظت يشورا يتبا اشاره به اهم يزبحران خوزستان ن يريتمد يركلمد زاده، يحاج كيومرث

همه سروصدا به پا شده است، امـا   ينكارون ا يحفظ و نگهدار يوزستان برادر خ: كارون، اظهار كرد

در محـدوده شـهرها    يـژه و ها بـه  رودخانه يدر نگهدار. يمكرد يلكارون را به ممات تبد ياتخود ما ح

 يو.يـم ا شـده  يو صنعت يمياييش ي،انسان يها ها توسط فاضالب رودخانه يو عامل نابود يممشكل دار

سـال و بنـابر گـزارش     15بحث طرح جامع فاضالب مطرح شد كه پس از گذشت  82از سال : افزود

 يـان بحـران خوزسـتان بـا ب    يريتمد يركلمد. داشته است يشرفتدرصد پ 40سازمان آب و فاضالب 

كـه   يزمـان : بـود، اظهـار كـرد    سابقه يدهه گذشته در جلگه خوزستان ب 3بارش امسال در  يزانم ينكها
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در . مـردم در رنـج هسـتند    يمشـاهد هسـت   يـز ن يرنج هستند و زمان ترسـال مردم در  يمدار يخشكسال

 داريبه همان شكل كه از سدها نگهـ  يدبا كه يدر صورت كنيم، يها استفاده م خوزستان فقط از رودخانه

شـهرها و روسـتاها    يها بـرا  كه رودخانه ييها مكان يشتردر ب. شود ينگهدار يزها ن از رودخانه شود يم

و تجـاوز   يروبـي از عدم ال ياست كه ناش ياصل يرانحراف رودخانه از مس يلبه دل كنند يخطر م يجادا

  .رودخانه است يمبه حر

كـه آب نباشـد وزارت    يها اسـت و زمـان   از آب رودخانه يروطور كه درآمد وزارت ن همان: گفت وي

اگـر  . هـا كنـد   نهاز رودخا يبه حال نگهدار يادامه دهد موظف است فكر ياتبه ح تواند ينم يزن يرون

بـه   تهديدها  توسط رودخانه يا منطقه يچها حل شود، ه رودخانه يمها و تجاوز به حر رودخانه يروبيال

بود  يشكرشركت ن ياردرصد رودخانه كارون در تابستان در اخت 80: گفت زاده يحاج. شود ينم يالبس

 ياجتمـاع  هـاي  يتاز مسـوول  يكـي  رو يناست از ا يدولت يشكردرصد شركت ن 60 ينكهو با توجه به ا

در  يـد با يشـكر ن. دواقع در كنار اهواز واقعا مظلـوم هسـتن   يروستاها. ها است از رودخانه يتآنها حما

 يـزان م: يزگفتسازمان آب و برق خوزستان ن يرعاملمد.آنها كمك كند سازي يمنروستاها و ا يبهساز

ـ    يامسال در پشت سـدها  يآورد آب در سال آب  يليـون م 318و  يليـارد ه هفـت م خوزسـتان تـاكنون ب

  .است يدهمترمكعب رس

مترمكعـب آورد آب در   يلياردم 2پارسال تنها  يدر مدت مشابه سال آب: اظهار كرد ييشمسا محمدرضا

آورد آب در پشـت سـدها را    يچهـار برابـر   يشامسال افـزا  ياستان بود كه در سال آب يپشت سدها

 يدر حجم ورود يبهتر يتب باران و برف شاهد وضعخو يها امسال با توجه به بارش يم،شاهد هست

 يسـدها  يـت مترمكعـب ظرف  يليـارد م 22از : اظهـار كـرد   يو.يمخوزستان هست يآب در پشت سدها

سال  ياز ابتدا: گفت ييشمسا.مترمكعب آنها پر شده است يليونم 700و  يلياردم 15خوزستان تاكنون 

سـازمان آب و   يـزي ر رفته است كه بخـش برنامـه  استان انجام نگ يآب از سدها يتاكنون رهاساز يآب

نسبت  يآب خوب يسد دز ورود: ادامه داد يو.آب از سد دز را اعالم كرده است يرهاساز تانبرق اس

بـه   يشـود، رهاسـاز   يسـد رهاسـاز   يـن گرفته شـده آب از ا  يمداشته است كه تصم يگرد يبه سدها
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دست سدها وجود دارد  يينكه در پا ينامناسب يبندها يلتا با توجه به س شود يدفعات مختلف انجام م

  .يمنشو يلس بروزدچار 

كه در اطراف روستاها و  ييبندها يلس ينكهبا توجه به ا: سازمان آب و برق خوزستان افزود مديرعامل

ـ  نشده يلدارند و هنوز تكم يدست سدها قرار دارند مشكالت يينشهرها در پا هـزار و   يـك از  يشاند ب

ل بنـدها  يسـ  يـن ا يمتـول : گفـت  يو. آب از سد وجود ندارد يامكان آزادساز يهثانمترمكعب در  500

منظور الزم اسـت   ينآنها با اداره كل بحران است به هم يو بهساز يلو تكم يستسازمان آب و برق ن

 يـل بنـدها هـر چـه زودتـر تكم     يلسـ  يـن دست سـدها ا  ييندر مناطق پا يلاز بروز س يريجلوگ يبرا

 شـخص هـا م  از آب رودخانه يستز يطالزم است هر چه زودتر سهم مح ينكها انيبا ب ييشمسا.شوند

هـا در تمـام    سهم خود را از آب رودخانـه  يزاناستان م يستز يطاداره كل حفاظت مح: شود، ادامه داد

هـا مشـخص    و شرب از رودخانـه  يها همچون مصارف صنعت ها مشخص كند، سهم همه بخش بخش

 يخشكسـال  يـل استان به دل يها كف رودخانه: رق خوزستان اظهار كردسازمان آب و ب يرعاملمد.است

معـاون   زاده، يهوشـنگ حسـون  . اعتبار است ينبه تام يازن يروبيال ياند كه برا شده يانباشت ال تارگرف

با اشاره بـه بـارش خـوب     يزجامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ن يها و طرح يهمطالعات پا

كه نسـبت بـه    دهبارش باران ثبت ش متر يليم330كار ما  يمبنا ها يستگاهدر ا: ر كردباران تا كنون، اظها

  .داشته است يشدرصد افزا 174نرمال  يبرابر شده است و نسبت به بارندگ 6سال گذشته 
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - ...خوزسـتان آب، هسـت امـا     در از خوزسـتان؛  يديد يهآب با زاو

30/10/1397  

  

. اسـت  ينآب در همه نقاط كشور كم اسـت و در خوزسـتان هـم، چنـ    . آب، كم است - يرناا - تهران

  .يدآ يم به شمار ياستان اول كشور از لحاظ شدت خشكسال 10از  يكياستان  ينشود كه ا يگفته م

  

  ...خوزستان آب، هست اما   در

 يشـتر ب يـر، در چند سال اخ يچالش كم آب يرنا،ا يخبر يو پژوهش ها يرتفس يل،گزارش گروه تحل به

 يـز ن يآب شـرب، و گـاه   ياز آب كـدر را بـه جـا    يـواني ل ي،همـوطن  يگـاه . دهد يخود را نشان م

 يردگ يم ير حال خشك شدن عكسدسترنجش، از مزرعه د يبرا يخاطر و دلسوز يدهرنج يكشاورز

  .كند يمنتشر م جازيم يو در فضا

 يمنتشـر مـ   يمجاز يدر حال خشك شدن در فضا يمزرعه ا ياپر از آب كدر  يوانل يكعكس  وقتي

اداره آب و  يـز مسئوالن سازمان آب و برق و ن يژهاز هموطنان مسئوالن به و يشود ممكن است شمار

  .ياندازندرا گردن آنان ب يررا متهم كنند و تقص) آبفا(فاضالب

را بـه گـردن    يراتتـوان تمـام تقصـ    ينمـ  يشهاست كه هم ينا يتواقع. است يگريد يزچ يتواقع اما

 يبـرا  يتالشـ  يچكشـند و از هـ   يزحمت م يمسئوالن مربوطه گذاشت؛ چرا كه آنان هم به اندازه كاف

پس چـرا كمبـود آب،   . ستنديخوب، به دست مصرف كننده، فروگذار ن يتو كم يفيتبا ك يرساندن آب

 يم،نـدار  يمصـرف خـوب   يريتكـه مـد   يمثل وقت. امر مترتب است ينبر ا يدهد؟ علل مختلف يرخ م

. شـود  يشود و دست مسئوالن سازمان آب و برق بسته م يمجاز از آب م يرغ يكه برداشت ها يوقت

شـود در   يگذارد و نمـ  يم يميقد ينقوان يگلو يرا رو يشبه آن پا يادز يازو ن يكه كم آب يمثل وقت

  .يدنفس كش ي،قانون يها لشچا ينا

سازمان آب و برق خوزستان به طـرح   يآب سدها يزيبرنامه ر يرمد يي،بهارلو يوشكه دار يوقت مثل
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كشـاورز   ينـد ب يكند اما بعد مـ  ياشاره م يكشت برنج در استان خوزستان با توجه به كم آب يتممنوع

كـه   آيد يم يشپ ييبهارلو يبرا يبعد هم سوال. كارد ي، برنج م يطرح ينبرنج كار بدون توجه به چن

  نه؟ يابرساند  يكشاورز خوزستان يزارآب را به شال ياچه كند؟ آ

  شود؟ ياما مگر م! يمكشاورز آب نده يناست كه به ا ينراهش ا يك: يدگو يم بهارلويي

كشـاورز   ينهوانند دست رد به ست يمسئوالن و كارشناسان سازمان آب و برق نم يگرو د ييبهارلو چرا

ـ  يد؛گو يمقام مسئول در سازمان آب و برق م ينا يبزنند؟ چرا ؛ وقت يبرنج كار خوزستان  يشآب را ب

كـم   ستاني،هموطن خوز ياوقات برا يرسانند و باز هم گاه يم يعشهروندان به شبكه توز يازاز حد ن

مجاز را گرفت؟ چرا آب شـرب   يرغ يهاشبانه موتور پمپ  يتتوان جلو فعال ينم يشهچرا هم. است

  شود؟ ياوقات كدر م يگاه

جامع منابع آب  يدر طرح ها يهمعاونت مطالبات پا يآب سدها يزيبرنامه ر يرمد يي،بهارلو داريوش

 ييسواالت در گفت و گو ينسازمان به ا ينآب ا يزيبرنامه ر يرمد يفيشر يسازمان آب و برق و عل

  .دهند يه اهواز پاسخ مب يرناا يبا خبرنگار اعزام

  

  بخش منابع آب در استان است يچالش ها ينآب در تابستان از مهم تر ينتام**

و  يـت آب بـا كم  يناداره، تـام  يـن ا يها يزيكند كه انجام طرح ها و برنامه ر يم يدهر چند تاك شريفي،

بخـش   يبـان كه گر ييچالش ها يناز مهمتر يكيحال  ينمصرف كنندگان است در ع يخوب برا يفيتك

ان يـ مناسـب در تابسـتان ب   يـت و كم يفيـت آب بـا ك  ينتـام  ينمنابع آب در استان را هم گرفته است هم

  .كند يم

خوزستان،  يكه استاندار يكرد به گونه ا يانب يآب يسال ها يناز خشك تر يكيسال گذشته را  شريفي،

مربوطـه مشـاركت    يهـاد هـا  داد و همه ن يلرا تشك يستاد خشكسال يا يبحران خشكسال يريتمد يتهكم

  .ندبود يعضو ستاد خشكسال يدستگاه ها يناز جمله ا يكردند كه اداره آب و برق و جهادكشاورز

كند كه در استان خوزستان در حال اجرا است اما بـاز   ياشاره م يرغد يهرچند به طرح آبرسان شريفي
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  .كند كه با آن روبر هستند يم يانرا ب ييهم چالش ها

 يزاندرجه حرارت را در سطح كشور دارد، م يانگينم يناست كه باالتر يخوزستان، استان :يدگو يم او

و  يباالست و به تبع آن مصرف آب در تابستان چه به لحـاظ كشـاورز   ياراستان بس ينآب در ا يرتبخ

 اندر اسـت  يپرمصـرف  يهمزمان مـا كشـت هـا   . رود يباال م ياربس يگرچه به لحاظ شرب و مصارف د

ـ  يمداشـته باشـ   ييباال يارشود كه مصرف آب بس يشلتوك و ذرت باعث م يشكر،ل نمث يمدار  يو در پ

از  يـادي بخـش ز . آب هـم هسـت   يفـي بحث ك ينعالوه بر ا.يمهم دار ييباال ياربس يآب يآن تنش ها

عـالوه   يدشود و رودخانه با ياز رودخانه برداشت م يمما به صورت مستق ييمصرف آب شرب روستا

  .شود يآن هم بررس يفيتآن حفظ شود ك تيكم ينكها رب

سال گذشته در اسـتان خوزسـتان حـادث شـده اسـت،       10كه در  ييها يخشكسال: دارد ياظهار م او

آب شرب، در وهلـه نخسـت اقـدامات مـا      ينما را دچار تنش كرده است اما باز تام يها يزيبرنامه ر

كشـت،   يبه جهت اصالح الگـو  يكشاورزبا سازمان جهاد  يهماهنگ يقهم از طر ياز طرف. قرار دارد

  .يمكن ينتام يزپر مصرف را ن يآب كشت ها يمكن مي يسع

 يهـا كـه نمـ    يدمصرف آب در مزرعه چه تاك يريتبه مد ييشود، بهارلو يكه م ياز كشاورز صحبت

كـردن   يگزيندر كشت شلتوك و جـا  يدر كشت مثل خشكه كار يدجد يروش ها ياو به اجرا. كند

مصـرف آب در   يريتهـا را مـد   يـن الزم دارد و تمـام ا  يكنـد كـه آب كمتـر    يه مـ اشار ييكشت ها

تا چه حـد   يريتنوع مد يناست كه در سطح استان ا ينكه مطرح است ا يپرسش. داند يم يكشاورز

  شود؟ يبه اجرا گذاشته م

  

  چگونه است؟ يموقع كم آب يبخش ينب يها يهمكار**

 يمـ  يـان ب يكرا مثل بحث تراف يريتمد ينو ارتباط آن با اآب و تعامل دستگاه ها  يريتمد بهارلويي،

 21كـه   ينيمب ياست اما م يسپل يا يبا شهردار يكتراف يتمسئول ييمممكن است بگو: يدافزا يكند و م

سـازمان   يرسا هبلك يستن يرواست كه فقط وزارت ن ينا يتواقع. با آن در ارتباط هستند يگردستگاه د
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  .مردم قرار دارند يزن يهقض ينطرف ا يك ينكهعمل كنند؛ ضمن اخود  يفبه وظا يدها هم با

در  يدر كشورمان متاسفانه به علـت نگـاه بخشـ   : دارد ياظهار م يبخش ينب يها يهمكار ينا يبرا او

كـه   يـز ن ييوقـت هـا   يـك . يمو اگر به ضررمان بود تعامل ندار يمكه به نفع ماست تعامل دار ييجاها

 اياز قطـب هـ   يكـي بـه عنـوان مثـال اسـتان خوزسـتان      . يرندگ يل قرار ماقدامات دستگاه ها در تقاب

تـن گنـدم    يزانشود كه فالن م يم يفهم تكل يدر كشور است و به وزارت جهاد كشاورز يكشاورز

 يدر تقابل با منابع آب يفتكل ينا. خواهد يگندم هم آب م. شود يدبه عنون مثال در خوزستان تول يدبا

 يدر حـال  يـن ا. دهـد  يگنـدم را نمـ   يدتول يزانكفاف فالن م ي،را كه منابع آبچ. يردگ يمحدود قرار م

  .كه ارزشمند باشد يمكن يدرا تول يمحصول يمكن يكه مصرف م يآب يترهر ل يدر ازا يداست كه با

 يالنكشت برنج به جز استان مازنـدران و گـ   يتدولت در زمان حاضر، ممنوع: دهد يادامه م بهارلويي

در  يـژه بـه و  يديشـد  ياجتماع يبا تنش ها يتممنوع يناست كه ا يدر حال يناست ارا اعالم كرده 

 ينزمـ . كشت برنج داشته اند يربازاستان ها از د ينا. اصفهان و خوزستان مواجه شده است ياستان ها

. است و فقـط در آنهـا بـرنج كاشـته شـده اسـت       ياستان ها وجود دارد كه تك محصول يندر ا ييها

اسـت كـه جوانـب     يا يچيـده پ ياركشت بـرنج، طـرح بسـ    يتممنوع يعنيطرح  ينا ينيمب يم ينبنابرا

. ببـريم طرح را جلـو   يمتوان يما همزمان نم. تمام اجزا و جوانب را در نظر گرفت يددارد و با يمختلف

، بـرنج در خوزسـتان    يمكه به شدت با كمبود آب مواجه بود يدر حال. هم بود يشتنش در سال پ ينا

  .كند يرينتوانست از آن جلوگ يو كس كاشته شد

 ينكـه كنـد ا  يهم اشاره م ياجتماع يهمقام مسئول در سازمان آب و برق خوزستان به كاهش سرما اين

و ورود  يـد كه به رغم تاك يمداشت ييما طرح ها. ندارند يدولت يبه نهادها يچندان، اعتماد يگرمردم، د

مواقع بـا مـردم    يندر ا يدبا. دم با آن تقابل كرده بودنداستان، باز هم اجرا نشد، چون مر ينتام يشورا

 يمنطقه كشت شلتوك انجام نشـود مـ   يندر ا ييمگو يو م يممنابع آب دار يتمحدود يوقت يم؟چه كن

ـ   يـن كشاورز را به خـاطر كشـت بـرنج در ا    يكمثال  يمتوان يم ياآ. شود يكه كشت م ينيمب  ي،كـم آب

  يم؟كن يزندان
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  !يزدر يما بهم م يها يزيتمام برنامه ر** 

كـار را معاونـت حفاظـت     يـن و ا يمبا كشاورز ارتبـاط نـدار   يمما به صورت مستق: يدگو يم بهارلويي

شـود، تمـام    يمثل برنج در استان انجام م يكشت پرمصرف يدهد اما به هر حال وقت يسازمان انجام م

بارها . دكنن يطرف فشار وارد م يكمجلس و مردم از  يها يندهنما. يزدر يما بهم م يها يزيبرنامه ر

دولـت،   يـي كنند و فشار پشت فشار كه ما به عنوان دستگاه اجرا يصحبت م يبونائمه جمعه پشت تر

است كه منابع آب،  يدر حال ينا. يمكن ينآب بر را تام يفالن منطقه با كشت محصول يآب را برا يدبا

  .دهد يمثل برنج را نم يكفاف كشت آب بر

آب كشت پـر آب همچـون بـرنج     ينتام يمتفاوت برا يزند و از فشارها يف ها را محر ينا يوقت او

اگـر خـدا   «. يمداشـت  يكند كه امسال بارندگ يكشد و خدا را شكر م يم يقعم ينفس يد،گو يسخن م

آب  ينتـام  يـث از ح يتـر  يدشـد  ياستان خوزستان با چـالش هـا   يمنداشت يكرد و بارندگ يلطف نم

  . »شد ميمواجه 

  

  يد؟كن يشود، چه م يبرنج كاشته م ي،كم آب يندر ا يتوق**

. شـود  يجا است كه چالش شروع مـ  يندرست در هم: دارد يسوال اظهار م يندر پاسخ به ا بهارلويي

كـه   ييشود؟ تا آنجا ياما مگر م يماست كه آب نده ينراهش ا يك يم؟انجام ده يمتوان يم يچه كار

 رمـثال موتـو  .  يمكنـ  يمـ  يبرخـورد قـانون   يم،را داشـته باشـ   ييقضا ينهادها يو همكار يماجازه دار

  .يمكن يم يمجاز را جمع آور يرغ يها پمپ

بلكـه  . يستن يدتحت عنوان نبا يزياصال چ. نشود يكشت و كار يچه ييمگو يما نم: دهد يادامه م او

ان مثال است و به عنو يمناطق تك محصول يبرخ. يمكشت مناسب داشته باش يالگو يدبا ييمگو يما م

 يروش هـا  يـا شود  يجادا ييردر نحوه كشت تغ ييمگو يما م. خورد يبه درد كشت شلتوك م ينشزم

مـثال  . داننـد، اجـرا شـود    يم يدر كشاوز يگرو متخصصان د يستمكه من متخصص آن ن يگريد يننو

  .بخواهد يرا بكارد كه آب كمتر يتواند برنج يكشاورز م
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  !برنج يكاشت حبوبات به جا**

توان به  يكند كه م ياشاره م يگزينجا يسازمان به كشت ها ينآب ا يزيبرنامه ر يرمد يفي،شر اما و

  يست؟مساله ، چ ينا. كشت ها وجود دارد يندر ا يبرنج آنها را به عمل آورد اما مساله ا يجا

 ياعالم كرده است كه به عنوان مثال به جا يگزيندر خصوص كشت جا يجهاد كشاورز: يدگو يم او

را دارد كه اگر حبوبات بكـارد،   يابيارز يناست كه كشاورز ا يدر حال ينا. نج، حبوبات كاشته شودبر

 ينبه هم. يرخ يابرنج باشد  يبازار آن به خوب يستو معلوم ن يستن يدرآمد آن در مقابل شلتوك عدد

و  اسـت  ينيرود؛ چرا كه مطمئن است محصول بـرنج، تضـم   يخاطر دوباره به سراغ كشت شلتوك م

 300 يدر اطـراف خرمشـهر، بـاال    ينـي زم يدفرض كن يم؟چه كن يدآنوقت ما با. ماند يپول نقد م ينع

بـه   يت مناسـب يآب را با ظرف يلومترك 300 يدسد كرخه فاصله دارد و سازمان ما با يابا سد دز  يلومترك

ـ چـه حجـم    يدكن يشما فكر م. بتواند شلتوك بكارد يكم آب ينكشاورز برساند تا در ا بـه   يـد رابا يآب

  يم؟برسان ينشدست كشاورز و زم

در زمان حاضر  ينكهاست و ا يالگو بر عهده جهاد كشاورز ييرتغ ينشود كه ا يآور م يادالبته  شريفي،

به عنوان كشـاورز   يداده اند و حت ييركشت را تغ يبرند كه الگو يهم در خوزستان بسر م يكشاورزان

كـه در اسـتان    اريالگو در مقابل هـزاران هكتـ   ييرتغ يناست كه ا ينشده اند اما مساله ا ينمونه معرف

  .كم است يليشود خ يكشت م

در منطقـه   يمدان ينم يقاما دق: دارد يهم اظهار م ييرسد بهارلو يكشت كه م يرو گو به مناطق ز گفت

 ريگـ د يو سـازمان  يمگـو  يرا مـ  يـزان م يـك من  يداالن از من بپرس. يمكشت دار يرز ينمان چقدر زم

در  يمتـوان  يچگونه مـ  يمكشت ندار يرز يزانم يبرا يقيما عدد دق يكند وقت يرا اعالم م يگرد يزانيم

  .يمندار يمطلوب يتاما موفق يمخزنده دار ي، درست است كه حركت يمآب موفق باش ينتام يبرنامه ها

  .كند يم يانهكتار ب يليونم يكدر خوزستان را حدود  يركشتسطح ز يفي،به ذكر است شر الزم
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   يدجد يطشرا يبرا يميقد ينقوان** 

ـ  ياز چالش ها يزمجاز از آب را ن يراز برداشت غ يريجلوگ ينهمچن بهارلويي،  يمـ  يـان اسـتان ب  يآب

رودخانه بـه   يكممكن است طول  ياست و گاه يطول رودخانه در استان خوزستان طوالن ينكها. كند

  . هم برسد يلومترك 300

 يجـا  يرا در جـا  ييموتور پمپ هـا  يطول دارد و شبانه عده ا يلومترك 300 يرودخانه ا يدكن تصور

 يانسـان  يـروي ن يـا اسـت كـه آ   يـن مساله ا. مجاز را منتقل كنند يركنند تا آب غ يرودخانه فعال م ينا

 سـت علـت ا  يندهد؟ به همـ  يشبانه متخلفان را م يها يتاز فعال يريسازمان آب و برق كفاف جلوگ

  .كند يسازمان متبوعش، عنوان م يگرمجاز را چالش مهم د يربرداشت غ يناز ا يريجلوگ ييكه بهارلو

 يتخلفـات  يمـدام منطقـه را بـرا    ي،بازرسـ  يگشت هـا  ينكهكند و ا يآب هم اشاره م يسالبته به پل او

متخلـف   يهعل يخواهد اقدام يم يسپل ينكه ا يكنند اما وقت يمجاز آب رصد م يرهمچون برداشت غ

مثل بـرنج را در   يمحصول ي،كشاورز يدفرض كن. مواجه شود يمكن است با مشكل قانونانجام دهد م

 يتاز مـا شـكا   يـم به او آب نداده ا ينكهبر ا يمبن يزاو ن يماو آب نده ينمزرعه خود دارد اگر ما به زم

.  يمخسارت هم بده يمدهد و مجبور يحكم م) سازمان آب(ما  يهوقت ها، دادگاه عل يليكند و خ يم

 ينقـوان  يـن ا يـا آ يمبپرسـ  يدبا. حاكم بر آب در كشور است يننبودن قوان» به روز« ها  ينلت عمده اع

رو به نظـر   ينگردد از هم يبر م يشسال، پ 30قانون ما به  ير؟خ ياهست  يامروز يازهاين يجوابگو

  .خود را از دست داده است يرسد قانون، اثر گذار يم

  

  با ارزش است يكاال يكآب ** 

اش رسـاندن آب بـه شـبكه     يفـه وظ يگرد يخود در استان ها يانآب و برق خوزستان مثل همتا مانساز

هموطنان  يانم يد،و شا يداست اما مسئوالن آن هنوز معتقدند كه آب، ارزش خود را آن طور كه با يعتوز

 يآب بـرا  تـي وق. داننـد  يآب و برق را نمـ  يها ارزش واقع يليخ: يدگو يم ييبهارلو. نكرده است يداپ

  . ممكن است با شكست مواجه شود يماجرا كن يمهم بخواه يمردم ارزش نداشته باشد هر طرح
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 يليـون م يـك كنـد، حـال،    يسود مـ  يزانكارد و فالن م يكشاورز، برنج را م يدفرض كن: يدافزا يم او

او  يرادهد كه ب ينكته نشان م ينا يستناراحت ن يمهجر ينبابت آب بدهد، بابت ا يمهتومان هم جر

اش را  ريمهزند و ج يمجاز م يركه كشاورز، چاه غ يگرد ينمونه ا يا. ندارد يكمبود، ارزش ينآب با ا

 يمـه و جر يندشـو  يخانه را م ياطبا آب شرب، خودرو و ح. است ينطوردر شهر هم هم. دهد يهم م

  .دهند ياش را هم م

  

  آب يعنامناسب توز يسازمان آب و برق و شبكه ها** 

فقط با كشـاورزان و تقابـل برنامـه هـا بـا       يفيو شر ييهمچون بهارلو يب و برق و مسئوالنآ سازمان

آب  يـع نامناسـب توز  يهم دارنـد و آن، شـبكه هـا    يگرچالش مهم د يك. كشت و كار مشكل ندارند

  .سازمان مهم افتاده است ينا يها يزياست كه به جان برنامه ر

چقـدر بـا    ينكهپردازد ا يآن در سطح شهر م يعبحث توزآب به  يفيتك ينبه جز دغدغه تام بهارلويي

 يـع توز يميشبكه نامناسـب و قـد   ينكه مجبورند به خاطر ا يآب مشكل دارند به گونه ا يعشبكه توز

  .رود يشبكه ، هدر م ينرا به شهر برسانند كه قسمت عمده آن در ا ياديآب، آب ز

از آنچه كـه   يشترب يدآب با يعشبكه نامناسب توز نيما با ا: دهد يم يحشده را توض يادمطلب  ينگونها او

متوسط مصـرف   يترل 220تا  180اگر در هر روز  يعني. تا مصرف شود يمكن يعاست، آب، توز يازمورد ن

 يتـر ل 220م تا فـرد بتوانـد   يآب برسان يتر،ل 700 يعني يزانتا سه برابر آن م يدباشد، با يهر فرد يآب برا

  .يمخطوط لوله هدر رفت آب دار يفرسودگ يلبه دل يع،توز ينددر فرا چرا كه! كند يافتآب را در

. اسـت  يميقـد  يلـي شهر كه خ ينآب ا يعبا شبكه توز يريداهواز را در نظر بگ ينهم: دهد يادامه م او

است كه با كمبود منـابع   يدر حال ينا. است يادشده است و هدر رفت آب، ز يلوله ها دچار شكستگ

در روز آب  يتـر ل 220 يـزان هر فـرد بـه م   يبرا يماگر بخواه يمكه دار يمشكالت ينو با ا يمآب مواجه

آب بـه دسـت    يـزان م يـن بودن شبكه و هدر رفت آب، ا يميقد يلكه درست هم هست به دل يمبرسان

بـه دسـت    يتـر ل 220تا  يمكن يقآب به شبكه تزر يترل 700حتما حدود  يدرسد و با يمصرف كننده نم
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د متر مربع يليارم 30به  يككه اگر در گذشته نزد يريدرا در نظر بگ ينل، شما احا. مصرف كننده برسد

  .است يدهمتر مربع رس يلياردم 16االن به  يمآورد رودخانه ها را داشت

اما چون با  يمرسان يم ياست كه آب را به اندازه كاف ينبخش ا يندر ا ييو لب مطلب بهارلو خالصه

آنوقت اسـت كـه ممكـن اسـت بـا بحـران آب در آبـادان و         يمهآب مواج يعتوز يميمشكل شبكه قد

  . يمخرمشهر مواجه شو

ـ   يو همكـارانش آمـار   ييشبكه ها در استان چقدر است، بهـارلو  ينسن ا يانگينم اينكه  يندارنـد، ول

سازمان آب و برق گرفت و آنچـه مطمـئن    يآمار را از معاونت آبرسان ينا يدكه با يدگو يم ييبهارلو

  .رسد يسال م 50آب در شهر اهواز به حدود  يعثال عمر شبكه توزم ينكهاست ا

و  يمحله ها مثـل نـادر   يبرخ. است يافتهاهواز به مرور توسعه : يدگو يخصوص م ينهم در ا شريفي،

 20 يمناطق مثل منطقه گلسـتان، قـدمت   يگذرد و در عوض برخ يسال از عمرشان م 50از  يشب ي،عامر

شود و اما باالخره هدر رفت آب در شـبكه   يو به روز رسان يدشبكه ها، جد ينا يدبا ينبنابرا. ساله دارد

ـ  20 يدرست شده است قطعا با تكنولوژ يشسال پ 20يشبكه ها يوقت. ها وجود دارد . اسـت  يشسال پ

اسـت و  ) سـازمان آب و فاضـالب  (برعهده آبفـا   ين،ا. و به روز شود يشبكه ها بازساز يدبه هر حال با

  .است فاآن با آب يعشهر ها و توز يورود يآب و برق، رساندن آب تا مبادسازمان  يفهوظ

استان را گزارش داده  ياز شهرها يبرخ. است ياداست كه مصرف، ز ينمهم ا: يدگو يهم م بهارلويي

  .هر فرد را داشته اند يهم در روز مصرف آب برا يترتا هزار ل يو گاه يترل 700 ياند كه باال

  .آب و فاضالب است يابرعهده شركت آبفا  يآب شهر يعتوز يه شبكه هابه ذكر است ك الزم

  

  فاضالب به رودخانه يمورود مستق**

 يمثل كشـاورز  ييجاها ياوقات برا يشترب ينكها يد؛گو يآن م ينآب و تام يفيتاز ك ينهمچن شريفي

 يمرود مسـتق شـوند و آن و  يمواجـه مـ   يكنند اما بعد با مشكل يو شرب مردم از رودخانه برداشت م

  .مثل اهواز است ييفاضالب به رودخانه در شهر ها
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شـود و مـردم آب كـدر     يمثل آبادان، خراب م يآب، در شهر يفيتك ييوقت ها يك يفي،گفته شر به

 يخواهد آب را برداشت كند اما م يخانه م يهاست كه تصف ينعلت آن ا يككنند  يم يافتشور در يا

پـنج   يآب رو) موجـود در آب  يامـالح هـاد   يـزان دهنده م  نشانآب  يكيالكتر يتهدا( ECكه  يندب

بدهـد و آن   يرينتوانـد آب شـ   يكند نم يرينخانه هر چقدر كه بخواهد آب را ش يهاست و تصف رهزا

 يرينانتظار را دارند كـه آب رودخانـه، شـ    ينا ينبنابرا. دهد، مثال شور است يكه به مردم م يوقت آب

 يكه مـ  اقياتف يانم يندر ا. يمسد، اضافه كن يقآب را به رودخانه از طرمعنا است كه  ينبه ا ينشود ا

فاضـالب   يكنند و از طرفـ  يبرداشت م يادمجاز و ز يرعده آب را به صورت غ يكاست كه  ينافتد ا

  .شود يهم وارد رودخانه م

مسـئوالن   را ينكند كه ا يخاطرنشان م يزشود، قبل از هر چ يچرا آب كدر م ينكهدر مورد ا بهارلويي

دهـد، آب كـدر    يرخ م يالبهست كه س ييزمان ها يكدارد كه  يجواب بدهند اما اظهار م يدآبفا با

  .شود يم

  

  خانه ها  يهتصف يينپا يتظرف**

آب بـر عهـده آبفـا     يخانه هـا  يهو تصف يهتصف يفي،شود كه به گفته شر يهتصف ييجا يدآب با باالخره

 ياوقات به دسـت مصـرف كننـده مـ     يا باز هم آب كدر گاهخانه ه يهچرا با وجود تصف ينكها. است

  .پردازد يبه آن م يفيدارد كه شر يرسد جواب

 يهآب تصـف  ينمانـدن همـ   يبـرا  يزمان يان،م يندرا. شود يخانه م يهآب كدر وارد تصف: يدافزا يم او

 ينته نشـ بماند، بعد  ييساعت در حوضچه ها 24به مدت  يدآب با يعنيشود؛  يخانه در نظر گرفته م

وارد شـود و مـردم مصـرف     ييو روستا يشهر يستمبه آن كلر زده شود تا به س يدشود و بعد از آن با

مانـدن در   يبـرا  يشتريشود به زمان ب يگل آلود م ي،بارندگ يا يالبآب رودخانه بر اثر س يوقت. كنند

 يانجام دهند و مـ  كار را ينرسند ا يدارد چون مصرف باال است و مسئوالن مربوطه نم يازحوضچه ن

  .الزم را ندارد يفيتك يكه آب، گاه ينيمب



305  

رود  يبـاال مـ   يلياوقات خ يكدورت ، گاه: كند ياضافه م يفيشر يهم در ادامه صحبت ها بهارلويي

تـا   يـد مـواد را با  ينكهدهد؛ ضمن ا يزنند باز هم كفاف نم يرفع آن، به آب م يمواد را برا ينكهو با ا

  .يستاز حد مواد زدن به آب ، مجاز ن يشببه آب بزنند و  يحد يك

به اندازه توسعه مـا   يزها ن يتو ظرف يمما در كشورمان توسعه ناهمگون داشته ا: كند يخاطرنشان م او

بـه علـل    يـم اسـت امـا نتوانسـته ا    يدهنفر رس يليونبه دو م) اهواز(شهر ما  يتجمع. رشد نكرده است

  . يمباال ببر خانه را يهتصف يتها مثل ظرف يتمختلف، ظرف

 يـد ادعا را داشـت كـه با   ينتوان ا ينم: شود يآور م يادمقام مسئول سازمان آب و برق خوزستان  اين

 ياحداث كرد كه فاضـالب آن بـه همـان رودخانـه ا     يهم كارخانه ا يآب باال برود و از طرف يفيتك

در زمان حاضر . گذاشتنام  ييشود همسو يرا نم ينا. يماز آن، آب برداشت كن يمخواه يكه م يزدبر

آب  يفيـت خواهنـد ك  يشود و بعد هـم مـ   يوارد رودخانه م يشكربه عنوان مثال پساب طرح توسعه ن

تـا   يـزيم در رودخانـه بر  يشتريآب ب يمشو يشود؟ مجبور م يم يسرامر م ينشرب باال باشد چگونه ا

  . محدود است يطرف منابع آب يكرودخانه باال برود از  ييخودپاال

رودخانه  ينچن يگذارد و رو يبه عنوان نمونه، رودخانه كرخه از چهار، پنج استان م: دهد يه مادام او

 يرنـد در نظر بگ ينكهگذارند بدون ا يآن م يشود مثال سد رو يم ياز باالدست خوزستان بارگذار يا

ف از طـر . كننـد  يرا هم لحاظ نم ياقتصاد يبحث ها يندارد و همچن يترودخانه چقدر ظرف ينكه ا

 يكنند بعـد مـ   يرا دنبال م يگريد يها ياستدست رودخانه كه خوزستان است هم س ييندر پا يگرد

توان با چهار تـا مجهـول حـل     يوجود دارد كه نم يمعادله ا يك ينجاا يم؟با كمبود آب چه كن يندگو

ا ر يگـر د يدسـت هـم توسـعه هـا     ييننوع توسعه و در پا يكاالن ما هم در باالدست خوزستان . كرد

  مساله قابل حل است؟ ينا يااصال آ.  يمتوسعه را با آب، حل كن يمخواه يو آن وقت م يمدار

. باز هم مشـكل دارنـد   يگرسال د 10اصفهان،  يدكارشناس آب، تمام آب كارون را اگر ببر يننظر ا از

كـه   يمنـاطق تـا زمـان    يـن مشـكل آب در ا . نكـرده اسـت   ييريتغ يچها در باال دست ه ياستچون س

  .شود ينكند، حل نم ييرها تغ استيس
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  يم؟با سد گتوند چه كن** 

كـرد اول از   يـد سوال كه با سد گتوند چه با ينجلسه گفت و گو در خصوص ا ينا ياندر پا بهارلويي

 يرا مـ  يالبسـ  يدارد مثال جلـو  يمنافع يكسد  ينا:يدگو يكند و م يسد اشاره م ينهمه به منافع ا

 يبـرا  مـان تو يليـارد از دو هـزار م  يشب. گرفت يدهتوان آن را ناد يه نمكند ك يم يانرژ يدو تول يردگ

  .شده است ينهسد هز ينساخت ا

 يمـ . سد ، دعواسـت  ينسر مضرات و منافع ا يد؛گو يدرباره آن م ييسد كه بهارلو يناما مضرات ا و

گرفت  يمآب كشور تصم يعالي، شورا يم؟چه كن يشور ينبا ا ينكها. سد شور است ينآب در ا يندگو

است  ينها هم ا يدانشگاه تهران يبررس يجنتا. موضوع را به دانشگاه تهران بسپارد ينا يرو يكه داور

  .را كاهش داد يشور ينتوان اثرات ا يمخزن و آب در سد م يريتكه با مد

كـه اگـر    ينـد گو يمـ  يبرخ. دارد يشده، هم منتقدان ياداظهار نظر در خصوص سد  ينگفته او، هم به

شـود انگـار    يمعلـوم مـ   يسـالمت  يباز هم اما اثر آن ذره ذره بعد از چند سال رو يابد،كاهش  يشور

  .يمكن يسم وارد بدن مردم م يجبه تدر يمدار

 يليتكم يطرح ها ينكها: دارد  يسد گتوند هم اظهار م يبرا يگرد يدر خصوص طرح ها ينهمچن او

  .يستمن يانهم باشد من در جر يگرد

  

  است آب هست اما كم**

آن را  يـد بلكه آب هست امـا كـم اسـت و با    يست؛كه آب ن يستن ينمنكر ا يكس ينكهكالم ا مخلص

اسـت هـر جـا كـه      يبخشـ  ينب يها يو آن همكار يمهم دار يقصه تكرار يك. كرد يريتمد يحصح

 يبـه همكـار   ييجـا  يمكن يبررس يمرا كه بخواه يفرهنگ يا يو اجتماع ياسيس ي،چه اقتصاد يمورد

كه  يمدار يازها ن يهمكار ينبه ا يزآن ن يريتدر آب و مصرف و مد. يمشو يوصل م يبخش ينب يها

  . يمجان سالم به در بر يآب و خشكسال يداز مهلكه كمبود شد

كشـاورزان بـه سـراغ     ينكـه ا. دارنـد  يـد به آن تاك يفيو شر يياست كه بهارلو يزيمصرف چ مديريت
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هـم بـه    ياز طرفـ . دارد يـاز ن يبروند كـه آب كمتـر   يمحصول يدر پ ياكشت بروند  يدجد يها روش

آب در كشور را  ينقوان. رودخانه گرفته شود يكمجاز ازآب  يرتا جلو برداشت غ يمكمك كن يگرهمد

  . دارد يادز يكه كم و كاست يمروز اصالح كن يها ياستبا س

ب كم اسـت از  آ ييمگو يم يوقت. يمكن يمختلف آن را بررس يجنبه ها يمده يم يهم كه طرح وقتي

آب را اصالح،  يعتوز يشبكه ها. گندم را كشت كند يزانكه فالن م يماستان هم انتظار نداشته باش يك

هر شهروند ، آب بـه شـبكه    يبرا يترل 700 ييدر جا يستبه هر حال درست ن. يمكن يو بازساز يمترم

  .ياندازيممردم برا به گردن  يريتو بعد ضعف مد يرددست او را بگ يترل 220شود تا  يعتوز

 يلـي به دست مصرف كننـده برسـد و خ   يتر يفيتتا آب با ك يمخانه ها را باال ببر يهتصف يتظرف بايد

  .باالخره آب هست اما كم است... يگراقدامات د

 زاده يبخط ليال


