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  :پيش گفتار

  :است و به گفته خداوند  ياتح يهآب ما  
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  .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       
  

بـر آن اسـت   كه آب در آئينه مطبوعات مي باشد جلد از سلسله گزارشات مين دهپانزكه مجموعه حاضر 
ها فقط آنچه كه در قالب ارايه اخبار،  و سايت ها با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و روزنامه
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ت روزانه و هفتگي چاپ گرديده است را در اختيار كارشناسان و محققين قرار داده تا نمـايي كلـي از وضـعي   
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
 گر اهميت و حساسيت جامعـه نظر از درستي اخبار و اطالعات آن، بيان اي تنظيم شود كه صرف مجموعهاست تا 
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خبرگـزاري تسـنيم    - جدول+ها درصدي بارش1000تا  10رشد /هاي ايران آخرين وضعيت بارش

  02/11/1397مورخ 

 
درصـدي نسـبت بـه    222.3روز نخست سال آبي جـاري رشـدي   120متر بارش در  ميلي127.3با ثبت 

متوسـط در درازمـدت در    طـور  درصدي نسبت به مدت مشابه به29.9مدت مشابه سال قبل و رشدي 

 .هاي كشور ثبت شده است ميزان بارش

، بر اساس آمار رسمي دفتـر مطالعـات پايـه منـابع آب     خبرگزاري تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادي

 97ـــ 98دي سـال آبـي    30تا  شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر

 .متر است ميلي 127.3بالغ بر ) روز ابتدايي سال آبي جاري 120(

و  افـزايش  درصد 29.9) متر ميلي 98(هاي مشابه درازمدت  اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره

 .دهد نشان مي درصدافزايش 222.3) متر ميلي 39.5(نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 

 .ميليون مترمكعب رسيد 794ميليارد و  209دي به  30هاي كشور از اول مهر تا  نين حجم بارشهمچ

 
متـر بـارش    ميلي 35.2روز ابتدايي سال آبي جاري،  120شده در  متر بارش ثبت ميلي 127.3از مجموع 

 .ثبت رسيده است روز ابتدايي زمستان به 30در 
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؛ دهنـد  هاي زيست محيطي زير سايه نبود آمايش سرزميني، هرروز بيشتر خود را نشان مـي  بحران

  02/11/1397روزنامه قانون مورخ  - جوالن غول خشكسالي

  

 يشرفـاه و آسـا  . هاي حاكميت است ترين دغدغه اقشار جامعه يكي از مهم يتمام يبرا يشو آسا رفاه

كوتـاه مـدت و    هـاي  يـزي ر كه مسـتلزم برنامـه   آيد يدست م هب يعمران و آبادان يشرفت،پ يهتنها در سا

 ردر سـطح كشـو   هـا  يـزي ر از برنامـه  ياريكـه بسـ   يسـت ن يدهپوش كس يچامروزه بر ه. بلندمدت است

توسـعه كـه كارشناسـان و متخصصـان در      يانـدازها  بوده و باوجود چشم اي يقهسل يمدت و حت كوتاه

مـديريتي كـه بـا    . كنـد  يخـود عمـل مـ    يقهاس تجربه و سلاند، هر مسئولي براس سطح كشور ارائه داده

كـم  . كنـد  يمـ  ييـر در سطح كشور تغ ها يزير و برنامه ها يتاولو يها، تمام مسئوالن يا دولت ييجا جابه

و  شـود  يم يزير برنامه يها در بخش توسعه كشاورز آن يروز برا يكدر كشور كه  ييها استان يستندن

هـا تنهـا در سـطح پيشـنهاد و      از آن ياريكـه بسـ   يگـر ها بخش د در بخش صنعت و ده يگرروز د يك

ـ  هوا، بحران بي يآلودگ يشافزا.  نشينند يمانند و به ثمر نم زني باقي مي كلنگ در  يآبي، خشك شدن پ

، هـزاران   يها و اراضي كشـاورز  ها، دشت ها، كوه جنگل يها، نابود ها و رودخانه ها، درياچه تاالب يپ

از  ياريو بسـ  رسـد  يسـال نيـز مـ    20بـه   يهـا حتـ   از آن يرها شده كه عمر برخ رهكا يمهن يها پروژه

 اي يقهو مـديريت سـل    ريـزي  نامـه بر ينگواه روشني بر ا المال يتو اتالف و هدر رفت ب ها كاري يمواز

. هاست در استان ينيسرزم يشنبود آما اي، يقهسل يريتمد ينا ياصل يلتوان گفت دل جرأت مي به. است

تاكنون تعـداد   ياند، ول آن بوده يكشور موظف به اجرا يها استان يتمام  يره در چند سال اخك يطرح

اطالعـات، آمـار،    يتمـام  يآور جمـع  يني،سـرزم  يشآمـا . اند آن را به سرانجام برسانند توانسته ياندك

ق در تجربـه موفـ   يـك  ينيسـرزم  يشآمـا . استان است يكدر سطح   ها ييو دارا ها ييتوانا ها، يلپتانس

 يـزي ر توان بر اسـاس آن برنامـه   وجود داشته باشد مي يكه آمار هنگامي. است يافتهتوسعه  يكشورها

كـه   افتـد  يم يوجود  نداشته باشد، اتفاقات ياما اگر آمار مشخص. آميز خواهد بود كرد كه حتما موفقيت
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 ييشناسـا  ها يلو پتانس ها مهم است تمام داشته ينيسرزم يشدر آما. رود يدود آن تنها در چشم مردم م

ناپذيري  اطالعات كامل نباشد، مشكالت جبران يناگر ا. انجام شود يزير ها برنامه شوند تا براساس آن

امـا در مقابـل    شـود،  يم  زباله درنظر گرفته يو دپو يآور جمع يبرا ينمونه مكان نوانع به. آيد يم يشپ

هـا سـاخته    شود، در كمال شگفتي خانـه  ادر ميآن نيز پروانه احداث صد هزار واحد مسكن مهر نيز ص

 نمانند و بوي تعفن مركز دپوي زباله؛ نكته قابل توجه اينجاست كه براي مسئوالن آ شوند، مردم مي مي

توان انتظار داشـت كـه    جايي مركز دپوي زباله وجود ندارد و آن سوي ماجرا نيز نمي استان امكان جابه

اين تنها نمونه كوچكي از . در جاي ديگر دوباره احداث شود صد هزار واحد مسكوني تخريب شده و

مـردم   روزهااين . اي در كشور است هاي جبران ناپذير نبود آمايش سرزمين و مديريت سليقه خسارت

ويژه مردم فالت مركزي بيش از گذشته نبود آمايش سـرزمين را بـا گوشـت و خـون خـود       ايران و به

كننـد و   كشور آغاز شده و مردمي كه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـي     نبرد آبي كه در . كنند احساس مي

بـه  . هسـتند  ناي و نبـود آمـايش سـرزمي    اند، همه قربانيان مديريت سليقه گرفتار غول خشكسالي شده

 يسـت مشـكالت ز  يعامل اصل ينسرزم يشاعتقاد بسياري از كارشناسان حوزه محيط زيست، نبود آما

و آب را در اصـفهان و   كـرديم  يرا در كشـور اجـرا مـ    ينسرزم يشاگر آما.كشور است يكنون يطيمح

خوزستاني . يممواجه نبود يتوضع ينامروز با ا كرديم، يم يريتو خوزستان مد ياريچهارمحال و بخت

خوزسـتاني كـه مـردم بـراي     . كه در گرد و غبار گمشده به دليل حـال و روز نـاخوش كـارون اسـت    

. هـا در صـف منتظـر بماننـد     ز خود يعنـي آب شـرب، بايـد سـاعت    ترين نيا ترين و البته ابتدايي حياتي

 انـد؛  هـا پيوسـته   سـوزند و بـه خـاطره    اصفهاني كه زاينده رود و گاوخوني آن در عطش بـي آبـي مـي   

شسـكتن خطـوط     ستوه آمده و دست به آبي و فقر و مشكالت معيشتي به كشاورزان اصفهاني كه از بي

شود كه مسئوالن نيـز شرمسـار از بيـان آن     انگيزي مي ن تراژدي غمزنند و سرانجام آ لوله انتقال آب مي

روزهـا گرفتـار    يـن هاي كشور است نيز ا ترين استان چهارمحال و بختياري كه يكي از پرآب. شوند مي

جايي رسيده اسـت كـه گـيالن كـه بـه       اي در منابع آبي به بحران مديريت سليقه. بحران آبي شده است
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درحـال  . ر است نيز طعم تلخ خشكسـالي و بحـران آب را چشـيده اسـت    سرزمين باران و آب مشهو

 خشكسـالي حاضر شمال، جنوب، شرق يا غرب كشور ديگر تفاوتي ندارد، همه با بحران كـم آبـي و   

هـايي كـه    اسـتان . اما اين بحران در نتيجه نبود آمايش سرزمين رخ داده اسـت . دست به گريبان هستند

اند و  بر را توسعه داده ويژه صنايع آب ع آبي خود، كشاورزي و صنايع بهها و مناب بدون توجه به ظرفيت

ها آغاز شد؛ مردمي  مهاجرت لوجود آوردند، همان زمان نيز سي در نتيجه توهم آبي را در شهر خود به

. گـذرد  اكنون با كابوس خشكسالي روزگارشان مـي  كه با روياي رفاه و آسايش مهاجرت كردند اما هم

انـد؛   ا يك روي سكه است؛ روي ديگر سكه شـهرهايي هسـتند كـه مبـدا انتقـال آب بـوده      اما اين تنه

اي آب  هايي كه يكي پس از ديگري خشـك شـده و در عطـش قطـره     ها و درياچه ها و تاالب رودخانه

 يـابي ارز ين،سـرزم  يشآمـا . اي نداشـت  بازي دو سرباختي براي اين سرزمين كه هيچ برنده. سوزند مي

و كمـك   يقتشو يبرا يراه به منظور يافتن …و يفرهنگ ي،اقتصاد ي،اجتماع يعي،ل طبمند عوام نظام

در  ينيمتناسب با تـوان سـرزم   يدارپا عهتوس يمناسب برا هايي ينهبرداران در انتخاب گز به جامعه بهره

  .جامعه است يازهايجهت برآورد ن

 يندر پهنه سرزم ي،اجتماعياقتصاد يها يتفعال يهكل يايمتوازن و هماهنگ جغراف يعتوز يگرد يانيب به

 ياتخصوصـ  ينتـر  از مهـم . گوينـد  يمـ  ينسرزم يشرا آما يو انسان يعيو منابع طب ها يتنسبت به قابل

كه به سه  يشيآرا يدارترينپا. آن است ييفضا يو سازمانده ي،كيفيتنگر جامع ينسرزم يشبرنامه آما

 يشبرنامـه آمـا   شـود  يختم م ينسرزم يانطقه م يك يطيو مح يعيطب يت،سرمايه،منابعمولفه مهم جمع

 يبـردار  انسان در فضا به منظور بهره هاي يتانسان فضا و فعال ينرابطه ب يمتنظ شود يم يدهنام ينسرزم

 ياعتقـاد  يهـا  ارزش اساجتماع بر اس يومعنو يماد يتاز همه امكانات در جهت بهبود وضع يمنطق

 يكـي . شـود  يمحسوب م يازمان است كه جزئي از جغراف ابزار علم وتجربه در طول يا يسوابق فرهنگ

مجلس دو سال  يرد،قرار بگ يتدر اولو يداسناد است كه با يهته ينسرزم يشطرح آما يازهاين يشاز پ

به عـالوه از  . اسناد وجود ندارد يهته ايبر يا برنامه يچكند اما اكنون ه يهاسناد را ته ينفرصت دارد تا ا
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دارنـد   ينسرزم يشكه طرح آما يياز تجربه كشورها يدبا يمندار يا تجربه يچه ينهزم ينآن جا كه در ا

 يشدر طـرح آمـا  «: پيروز حناچي، شهردار تهران درباره طرح آمايش سرزمين گفته است. يماستفاده كن

. ما نهفته است سازي يستمو س يتدر نحوه حاكم كهدر كشور وجود دارد  يمشكل اساس يك ينسرزم

 100درصد از  60 يدر كشور رونق گرفت همان زمان عنوان شد كه برا يساز كه سد يمثال زمان يبرا

فرودگـاه كشـور    56از تعـداد  . سدها سـاخته شـدند   ينوجود ندارد اما ا يآب شود يكه ساخته م يسد

و  يسـتند ن ياقتصـاد  يـل ها ماننـد فرودگـاه اردب   آن بيشتردارند و  يبهره اقتصاد يتعداد انگشت شمار

اسـت كـه    يطيكشور تحت شرا يعمران ينهدر زم سازي يمدر واقع تصم. اند ياسيس هاي ميحاصل تصم

و چنـين   ينمجلس سنا وجود دارد كه قـوان  يگرد يدر كشورها. ندارد ينسرزم يشبا آما يارتباط يچه

وجود ندارد و تـا   يمرجع يناما در كشور ما چن كنند يم رسيبر ينسرزم يشرا به لحاظ آما يهاي طرح

در  يبـه جـز سدسـاز   . يدرسـ  يمنخـواه  يجهحل نشود به نت ينسرزم يشآما يياجرا ياستكه س يزمان

 يلمثال اصـفهان بـا وجـود آنكـه پتانسـ      يبرا. يمدچار مشكل هست يزن يا توسعه يعصنا ييمورد جانما

بـه چـالش    يـد اتفـاق را با  يـن مسببان ا. مستقر شده است استان ينفوالد در ا يعدارد، صنا يگردشگر

. اسـت  ينو البتـه سـنگ   ينهطرح پرهز يك  ينسرزم يشآما. »يفتداتفاقات ن ينا يگرتا حداقل د يمبكش

آمـايش   يرتـر اما هرچـه د . است يازمورد ن ها ينهگروه كارشناس در تمامي زم يكطرح  ينانجام ا يبرا

برابـر   هـا، صـدها   پروژه ياشتباه در اجرا هاي يياقدمات و جانما صميمات،شود، با ت سرزمين انجام مي

  .وجود نخواهد داشت يگركه امكان جبران خطا د كنيم يضررهاي غيرقابل جبران م
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  03/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - دشت ساوجبالغ متري يسانت 23نشست 

  

 يهـا  عمق چـاه : دشت ساوجبالغ، گفت متري يسانت 23با اشاره به نشست  البرز يعيمنابع طب مديركل

  .است يدهمتر رس 260آب در استان به 

شـنبه برگـزار شـد،     كه عصر سـه  يجلسه ستاد هفته درختكار يندر دوم يگزارش مهر، حامد فرض به

 95ت و درصد به كاش 5 يدبلكه شا يستفقط كاشت درخت مدنظر ن يدر حوزه درختكار: اظهار كرد

  .  شود ياز درخت مربوط م يدرصد به بحث نگهدار

هفتـه نباشـد و    ينفقط منحصر به ا شود يانجام م يعيكه در هفته منابع طب يكه اقدامات يدام: افزود وي

  .يابددر طول سال ادامه 

ـ   يعـت مهـد طب  يكرج زمـان : استان البرز ادامه داد يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل اكنـون   يبـوده ول

بـدون وجـود    يطمحـ  يـن در ا يليونيچندم يتيداده است و جمع ازدست يزخود را ن يباغ شهر يتظرف

  .كنند يم يزندگ يسبز كاف يفضا

كـم   يرزمينـي و منـابع آب ز  يشافزا ها يابانها نابود، ب سال جنگل 30در عرض ينكهبا اشاره به ا فرضي

 يـزان م يـن ا كـه  يدرحـال  يدهتـر رسـ  م260به آب بـه   يدندر نهالستان كرج عمق رس: شده است، گفت

 ينزمـ  شـود  يباعث مـ  يننشست كرده و ا متر يسانت 23متر بوده است، دشت ساوجبالغ  60درگذشته

مشـكل كـل اسـتان البـرز را      ينكه ا پايد ينم يريدارد، د يدر پ يادينفوذ شود و مشكالت ز غيرقابل

  .يردگ يدربرم

در تقابل  يتوسعه عمران يگرفته كه در موارد شكل يا ونهگ به يطدر كشورمان شرا ينكهبا انتقاد از ا وي

ـ  يهـا  درختان در پروژه رويه يقطع ب: است، افزود يعيبا حفظ منابع طب در اسـتانمان ازجملـه    يعمران

  .است يدارتوسعه پا باكه در تضاد  افتد يشمال هم اتفاق م -بزرگراه تهران  يا يكآب-كنارگذر چرمشهر
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  03/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - ، درمعرض تنش آب شرب1400ان تا سال نيمي از اير

  

مناطق زيادي از كشور تحت تنش آب  97-96به دليل كاهش بارشها در سال آبي   97در تابستان سال 

معـادل  (ميليـون نفـر    36.8در اين تابستان جمعيـت شـهري و روسـتايي بـالغ بـر      . شرب قرار گرفت

 .تحت تنش آب شرب قرار گرفت) درصد جمعيت كشور46

هاي مجلس در گزارشي نسبت به يك قسـمت   به نقل از خبرآنالين، مركز پژوهش» تابناك«به گزارش 

وارد قلب زندگي روزانه مردم شـده و ايـن    آبي  كمجديد و ترسناك بحران آب در ايران هشدار داده؛ 

  .هاي اجتماعي شده منجر به شروع ناآرامي

با وضعيت ورشكستگي آب در كشور مربوط به مصـرف زيـاد     ها در رابطه پيش از اين بيشتر گزارش

درصـد  90كشـاورزي  . زيست بـود  آب در حوزه كشاورزي و پيامدهاي آن براي همين حوزه و محيط

كند و كاهش مصرف منابع آبي كه اتفاقا يكي از عوامل اصـلي آن خـود    كشور را مصرف مي منابع آبي

  .گذارد كشاورزي است، تاثير فراواني روي زندگي كشاورزان مي

مـا بـه نـابودي    «: زيسـت گفتـه بـود    در همين رابطه چندي پيش عيسي كالنتري رييس سازمان محيط

قيمت مثـل شـيرين كـردن     هاي گران توانيم با آب ما ميشويم تا نابودي سرزمين،  كشاورزي نزديك مي

  ».آب از دريا آب صنعت و شرب شهرهايمان را تأمين كنيم ولي بدون آب كشاورزي نخواهيم داشت

هاي مجلس شوراي اسالمي هشدار داده كه ديگر بخش زيادي  اما حاال در گزارش اخير مركز پژوهش

 3كننـد و ايـن وضـعيت تـا      منابع آب شرب احساس مي آبي را در از جمعيت شهرها و روستاها تنش 

  .شود سال ديگر بسيار شديدتر مي

  شرب در ايران  آب وضعيت تنش 

. دهد كه جمعيت زيادي از ايران درگير تنش آب شرب در ايران هستند اطالعات اين گزارش نشان مي

  .اين وضعيت در فصل تابستان بدترين وضعيت خود را دارد
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هـاي مجلـس    مركـز پـزوهش  » بررسي آخرين وضعيت آب شرب در كشور«گزارش  در اين رابطه در

منـاطق   97-96به دليل كاهش بارشها در سـال آبـي     97در تابستان سال «: شوراي اسالمي آمده است

در اين تابستان جمعيت شهري و روستايي بالغ بـر  . زيادي از كشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت

  ».تحت تنش آب شرب قرار گرفت) درصد جمعيت كشور46معادل (ميليون نفر  36.8

را به اين شكل توصيف  97تر اين تحقيق وضعيت تنش آب شرب در كل كشور را تابستان  نتايج دقيق

  :كند مي

  

ميليـون   34.5ميليون نفري كشور حـدود   61.6از كل جمعيت شهري «: در اين رابطه نوشته شده است

آبريـز  از اين ميزان جمعيت تحت تنش متمركز در حوضه . اند نفر آن تحت تنش آب شرب قرار داشته

ميليـون نفـري تحـت     16.7در اين حوضه آبريز جمعيت شـهري  . فالت مركزي بسيار چشمگير است

  ».شود تنش آب شرب قرار داشته است كه شامل استانهاي متعددي از كشور مي

  :هاي آبريز ايران از اين قرار است وضعيت تنش آبي در حوزه

)ميليون نفر(جمعيت تحت تاثير  تعداد شهرها سطح تنش

 10.5 105)درصدي در اوج مصرف10كمبود (زرد 

دي دردرص20تا  10كمبود (نارنجي 

 )اوج مصرف
62 6.8 

درصدي در اوج20كمبود بيش از (قرمز 

 )مصرف
107 17.2 

 34.5 334 مجموع
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  ميليون نفر تحت تنش آبي50؛ 1400در سال  وضعيت بحراني

تري هم براي آينـده كشـور پيشـبيني     ها اما وضعيت خطرناك ركز پژوهشگزارش منتشر شده توسط م

در ايـن پيشـبيني حتـي    . آيـد  كنذ، وضعيتي كه تنها با افزايشي نرمال جمعيت در آينده به وجود مي مي

  .در نظر گرفته نشده... ها، افزايش استفاده از آب در حوزه كشاورزي و  مسائلي مثل كاهش بارندگي

ميليون نفـر افـزايش   15سال ديگر جمعيتي كه تحت تنش آبي هستند  3دهد كه تا  مي اين مطالعه نشان

  .كند پيدا مي

درصـد،   1.32با فرض ضريب رشد جمعيت شـهري كشـور برابـر بـا     «: نويسند ها در اين رابطه مي آن

بـر  . رسـد  مـي  1400ميليون نفر در سال 63/2جمعيت شهري تحت پوشش شبكه آب شرب به حدود 

جمعيت شـهري چشـمگيري از   ) سناريوي ادامه وضع موجود( و با فرض ادامه روند فعلياين اساس 

  ».گيرد كشور تحت تنش آب شرب قرار مي

)ليون نفرمي(جمعيت تحت تنش)ميليون نفر( كل جمعيت حوزه آبريز

 7 12.2 فارس و درياي عمان  خليج

 3.1 4.2 درياچه اروميه

 3.6 8.1 درياي خزر

 16.7 32.4 فالت مركزي

 3.3 3.6 سرخس

 0.8 1.1 مرزي شرق

 34.5 61.6 مجموع



12  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارش خود توضيح داده كـه   اما اين پايان ماجرا نيست، مركز پژوهش

زنـدگي مـردم دارد، پيامـدي    زيسـت و   وضعيت به وجود آمده در كنار تمام پيامدهايي كه براي محيط

  .اجتماعي دارد كه ممكن است به يك موضوعي امنيتي تبديل شود

در نتيجه كمبود و تنشهاي آب شرب ياد شده، نارضايتيهايي در «: در اين رابطه توضيح داده شده است

برخي از شهرهاي كشور مانند آبادان، خرمشـهر، برازجـان، كـازرون، بوشـهر، اكثـر شـهرهاي اسـتان        

از آن  ايـن امـر حـاكي   . را براي مسئوالن ايجاد كرد هايي فهان و غيره رخ داد و اين موضوع چالشاص

اجتماعي نمود پيدا كند  ناشي از كمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضايتيهاي است كه تنشهاي

ز بسيار مذكور و گسترش ابعاد آن ني هاي عالوه بر آن تسري نارضايتي. و به چالشي امنيتي تبديل شود

  ».محتمل است

 1400وضعيت در سال  مورد

 63.2 )ميليون نفر(جمعيت تحت پوشش آب شرب

 433 تعداد شهرهاي در معرض تنش آب شرب

 50.3 )ميليون نفر(جمعيت در معرض تنش آب شرب

 33.2 )مترمكعب در ثانيه(زان كمبود در اوج مصرف مي

 2.6 )ميليون مترمكعب(ميزان كمبود مخزن 
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  03/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - ها در كشور بارش يدرصد 24 يشافزا

  

ـ   يهـا  ماه يقابل توجه در نقاط مختلف كشور ط يها دنبال وقوع بارش به  يمركـز ملـ   يسگذشـته، رئ

 يششاهد افزا 97 ماه يد يانمهر تا پا ياز ابتدا: گفت يبحران سازمان هواشناس يريتو مد يخشكسال

  .يمبلندمدت بود يانگيننسبت به م يرانا يها بارش يدرصد 24

 يـان تـا پا ) 97اول مهر ( يسال زراع يكل كشور از ابتدا ينكها يانبا ب يائيانصادق ض يسنا،گزارش ا به

بـازه   ينبارش بلندمدت كشور در همـ : كرده است، اظهاركرد يافتبارش در متر يلم 118.4، 97 ماه يد

نسـبت بـه    شبـار  يدرصد 24 يشچهار ماه گذشته شاهد افزا يط ينبنابرا متراست يليم 95.3 ي،زمان

  .يمبلندمدت بود

 يـزد درصـد،   88و بلوچستان  يستانس يها ، در استان97 ماه يد يانمهرماه تا پا ياز ابتدا: ادامه داد وي

درصـد،   24درصـد، فـارس    40 يدرصـد، خراسـان جنـوب    46درصد، هرمزگان  48درصد، كرمان  62

  .درصد كمبود بارش نسبت به بلندمدت ثبت شده است 10 يلاردب

چهار ماه گذشـته، در   يط: كرد يدتاك يبحران سازمان هواشناس يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس

بارش نسبت بـه بلندمـدت گـزارش     يشدرصد، افزا 97تان خوزستان درصد و در اس 128 يالماستان ا

  .شد يافتبارش در متر يليم 30.4، در كل كشور )97 يد(در ماه گذشته . شده است

بارش بلندمدت و سـال گذشـته    يانگينماه گذشته با م يكشور ط يبارش يطشرا يسهضمن مقا ضيائيان

بود و متوسط بلندمدت كشـور   يليمترم 10قبل تنها  سال ماه يبارش كل كشور در د يانگينم: اظهاركرد

 ددرصـ  11.1بارش مـاه گذشـته نسـبت بـه بلندمـدت       يناست بنابرا يليمترم 34.2در دوره بلندمدت 

  .داشت يشافزا يليمترم 20.4كاهش داشته اما نسبت به سال قبل 

 ي،خراسان جنـوب  يزد،ان، و بلوچستان، هرمزگان، كرم يتانس يها در ماه گذشته استان يائيان،گفته ض به

  .كردند يافتكمتر از حد نرمال بارش در ياربوشهر و فارس بس
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، استان 97ماه  يدر د: در ادامه گفت يبحران سازمان هواشناس يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس

 يليمتـر م 7.6سـال گذشـته    ماه يبارش تهران در د كه يكرد، در حال يافتبارش در يليمترم 50.4تهران 

و نسـبت   برابرنسبت به سال قبل بارش تهران پنج  يناست بنابرا يليمترم 27.2ود و در بازه درازمدت ب

  .شده است يشتردرصد ب 85به درازمدت 

 ماه يدر د ينكها يانماه گذشته با ب يكشور ط ييدما يطوگو در مورد شرا گفت يانيدر بخش پا ضيائيان

از  يـر در مـاه قبـل بـه غ   : بود،اظهاركرد يشترلندمدت بنسبت به ب يوسدرجه سلس 1.8كشور  ي، دما97

دما در  يشافزا اينو  يمبلندمدت بود يانگينها نسبت به م دما در همه استان يششاهد افزا يالم،استان ا

  .بود يو به حد قابل توجه يوسدرجه سلس 2.8تا  يزدبلوچستان، كرمان و   يستانس يها استان
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  03/11/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  - آب قنوات اراك يدب يمترمكعب يليونم 83كاهش 

  

ـ  يآبـده  يـزان م: قنوات سنجان و كرهرود گفت يامنا ياته رييس  83قنـوات شهرسـتان اراك    يو دب

  .است يافتهمترمكعب كاهش  يليونم

رشته قنـات وجـود دارد كـه از     302در شهرستان اراك : كرد يانب يسنا،وگو با ا در گفت يآخان احسان

 53مترمكعـب بـوده كـه امـروز      يليـون م 136قنوات  يرشته فعال است، در گذشته دب 170تعداد  ينا

ـ  يمترمكعب يليونم 83دارد و در واقع شاهد كاهش  يمترمكعب دب يليونم  آب قنـوات شهرسـتان   يدب

  .يماراك هست

 هـاي  يمتصرف حر رويه، يب يها برداشت ها، يكاهش بارندگ ي،را خشكسال يكاهش دب ينا يلدال وي

كـاهش   يددرصد است كـه شـا   17آب قنوات نسبت به بلند مدت  يكاهش دب: قنوات دانست و گفت

ثـرات  ا يـز كـاهش ن  يـزان م يناست كه كمتـر  يقنوات در حد يننباشد، اما ارزش نگاهداشت ا ييباال

  .به همراه دارد راخاص خود 

و مرمت  يااح يبرا: دارند، افزود يمترمكعب دب يليونم 53بر مرمت قنوات فعال اراك كه  يدبا تاك وي

  .است يازتومان اعتبار ن يلياردم 17آب  يتعداد قنات فعال و حفظ حجم دب ينا

 يروبـي و ال يـا اح يبـرا  يل جـار در سـا  ياعتبار در نظر گرفته شده از منابع استان: كرد يحتصر آخاني

است و  يافته يصتومان آن تخص يليونم 245تومان بوده كه تاكنون  يليونم 422قنوات شهرستان اراك 

 يـك  وانآب قنوات فعال اراك به عنـ  يمترمكعب دب يليونم 53حفظ  يبرا دهد يعملكرد نشان م ينا

 يـك جموعه استان به قنوات به عنوان كه الزم است م يوجود ندارد، در حال يجد يتوجه يدارمنبع پا

  .به همراه ندارد ييباال ينهداشته باشند كه حفظ و مرمت آن هز اي يژهآب نگاه و يدارمنبع و سازه پا

قنـوات   يـن اگر ا: كرد يانرشته قنات در شهرستان اراك ب 302 ينرفتن ا ينبا اشاره به عواقب از ب وي

امـر   يـن عادالنه آب مجوز حفر چاه بدهد و ا يعون توزموظف است طبق قان يروبرود وزارت ن يناز ب
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كـه   يرا به دنبال دارد در حـال ... و  يتبعات اجتماع يي،همچون اضافه برداشت، جابجا يقطعا معضالت

  .عواقب را تحت كنترل درآورد ينا توان يامروز م

و  يسـت ز يطمحـ  يعـي، امور آب، منـابع طب  يدر شهرستان اراك با هماهنگ: فعال حوزه آب گفت اين

 يگـذار  و لولـه  يـد از اراك بازد يلـومتري ك 20قنوات را تا شـعاع   يزكهر در منطقه قره يجهاد كشاورز

دار يـ پا يهـا  سـازه  يـن ا يايدر حفظ منابع آب و اح ياربس يراصالح شد كه تاث يخاك ياز بندها يبرخ

  .دنبال شود يتبا جد يكنون يطروند با توجه به شرا ينا يددارد و با يآب
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/ خـزر  يـاي در ياحتمـال  يبه خشك زيست يطسازمان مح واكنش مطرح شد؛ يلناوگو با ا ر گفتد

  03/11/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  - ندارد يهيانتقال آب به سمنان توج

  

  ندارد يهيانتقال آب به سمنان توج/ خزر يايدر ياحتمال يبه خشك زيست يطسازمان مح واكنش

خـزر   يـاي در ياحتمـال  يدربـاره خشـك   يسـت ز يطسازمان حفاظت محـ  ياييدر يستز يطمح معاون

  .ارائه كرد يحاتيتوض

وگو با خبرنگـار   در گفت) يستز يطسازمان حفاظت مح ياييدر ستيز يطمعاون مح( يفرشچ پروين

خزر  يايدر يدر خصوص خشك شدن احتمال زيست يطدرباره اظهارات كارشناسان و فعاالن مح يلناا

بـا همـان مشـكالت     يـز اسـت و در حـال حاضـر ن    يفتـاده خزر ن يايدر در يدياتفاق جد يچه: گفت

  .يمحوضه روبرو هست ينقبل در ا يها سال

 ينا محيطي يستبه مشكالت ز يرخزر در دهه اخ يايمسئله كاهش سطح آب در ينكهبا اشاره به ا وي

خـزر را   يـاي سـطح آب در  يشافـزا  يـزان البته از سال گذشته به همان م: اضافه شده است، گفت يادر

گـرم   دماننـ  يـادي ز يلاست، البته دال يعيطب يدهپد يك يزن ياآمدن سطح در يينباال و پا. يمشاهد هست

و حركـت مـاه    ينزم هاي يهال يكها، حركات تكتون رودخانه يمسئله ورود يم،اقل ييراتتغ ين،شدن زم

بـاال   بينـيم  يم كنيم يخزر نگاه م ياينوسانات در يخچهبه تار ياما وقت شود، يباعث كاهش سطح آب م

  .است دادهمنطقه رخ  يناست و صدها سال در ا يعيطب يدهپد يكخزر  يايآمدن آب در يينو پا

در  يا دوره يهـا  تنـاوب : خاطرنشـان كـرد   يستز يطسازمان حفاظت مح ياييدر يستز يطمح معاون

االن  يايـد، ب يينبعد سطح آب دوباره پـا  يمدت سطح آب باال آمده و مدت يك شود، يباعث م يادر ينا

ـ  ينبود، اما ا رفته يينجبران ده سال گذشته كه پا يعني يم،در دوره باال آمدن آب هست  يـم دار را ينگران

  .شود يم يرتبخ يشترب ياگرم شدن، سطح آب در يلكه به دل

سـال   ها  يليونبه نظر من در م شود يخزر خشك م يايدر شود، يگفته م ينكها: خاطرنشان كرد فرشچي
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  .خشك شود يآت يها در سال يااالن  ينخزر هم يايكه در يستن ينطورو ا افتد ياتفاق م ينا

اسـت و   ينـه گز ينانتقال آب قطعا آخـر : خزر به سمنان گفت يايرد انتقال آب دردر مو ينهمچن وي

از آن قابل بحـث   يشپ... نوع كشت و  ييرآب، تغ  ينهآب، مصرف به يور مانند بهره يگريد هاي ينهگز

 يراهكارهـا  هـا  ينمطرح است و همه ا يو تجارت آب مجاز يموضوعات آب مجاز ينهمچن. است

  .يردهمزمان صورت بگ يداقدامات با يناست و البته ا يريتمد بخش يرو يشپ دديمتع

اسـت و   يمهـم و حساسـ   يارمسـئله بسـ   يـك خزر بـه سـمنان    يايمسئله انتقال آب در: ادامه داد وي

به عنوان  يناست، بنابرا يحساس ياربس يرمس يزانتقال ن يردارد، مس يشكننده و حساس ياربس يستماكوس

  .هد شدراه در نظر گرفته خوا ينآخر

 يطسازمان محـ  ييسبا اشاره به اظهارات ر يستز يطسازمان حفاظت مح ياييدر يستز يطمح معاون

دارد و  يـادي ز يارخزر شروط بس يايانتقال آب از در: در خصوص انتقال آب، خاطرنشان كرد يستز

 هكـ  يدرس خواهند يجهنت ينانجام شود، قطعا به ا زيست يطاقدام براساس شروط مح يناگر قرار باشد ا

 يـن سـازمان موافـق ا   يـيس ر. يستن يرپذ يهطرح توج ينا محيطي يستو ز ياجتماع ي،از نظر اقتصاد

  .اند آن در نظر گرفته يبرا يزن يطرح است، اما همانطور كه گفتم شروط

خواهـد   محيطـي  يسـت صورت اثرات ز ينبه ا يهنگفت يبردار هر بهره يعتاطب: خاطرنشان كرد فرشچي

اگر قرار باشد انتقال آب بر اسـاس   كنم يم يداثرات را كتمان كرد، اما باز هم تاك ينا نتوا يداشت و نم

كـه   يدخواهـد رسـ   يجهنت ينطرح به ا يآن در نظر گرفته شده انجام شود قطعا مجر يكه برا يشروط

 يگـر د يراهكارهـا  يـد مـا با . يسـت و مقرون به صرفه ن يهقابل توج ياز نظر اقتصاد يژهطرح به و ينا

  .يمباره انجام ده يندر ا يزرا ن يريتيمد

: گفـت  يهدر عسلو محيطي يستز يدرخصوص آلودگ يشها از صحبت يگريدر بخش د ينهمچن وي

تـذكرها و   هـا،  يبازرسـ  هـا،  يـد به طور مثال بازد دهيم يخودمان را در سطح كشور انجام م يفما وظا

ماننـد   يكه در مناطق يريمدر نظر بگ يدبااما  شود، يكه برعهده ما است همه طبق روال انجام م يموارد
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بـردن مشـكالت    يناز ب يبرا. يمهست يزن يميپتروش يعها و صنا دستگاه يگرد يهمكار يازمندن يهعسلو

اگـر نباشـد    بخشي ينب يهماهنگ ينو ا يمدار يازن بخشي ينب هاي يبه هماهنگ يهدر عسلو زيستي يطمح

 يهمكـار  بايـد  يـز و وزارت نفت ن يشگاهو پاال يميپتروش يعصنا. كند ينم يتكفا يينظارت ما به تنها

  .الزم را با ما داشته باشند
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روزنامـه عصـر اقتصـاد مـورخ      - فاضـالب  يكامـل آب هـا   يبا جمع آور ينخطر نشست زم

03/11/1397  

  

  يريام مرضيه

درصـد   40موجـود   يبر اساس استانداردها يرزمينيز يآب از سفره ها يهرو يبرداشت ب: عصراقتصاد

 يدهدرصـد رسـ   120برداشت آب از منابع قابل استحصـال تـا    يزانكه امروز م يمخزن است در صورت

مجاز  يرغ يچاه هاكشور است، حفر  ياز اراض ياريفرونشست بس يدهامر بروز پد ينا يجهاست كه نت

را  يـق شكاف عم يجادساختمان ها و ا يزشر ين،فاضالب به طور كامل خطر نشست زم يو جمع آور

  .از گذشته كرده است يشب

استفاده از آب فاضالب در كشور  يزانم يشدرباره افزا يران،ا يرشناسيپدر كو ي،كردوان يزپرو پرفسور

 ياربزرگ مانند تهران مقـدار فاضـالب بسـ    ير شهرهاد يژهبه و يادمصرف آب ز يلامروزه به دل: گفت

ماننـد   رفمتعـا  يـر غ يدهند استفاده از آب هـا  يكه انجام م يكار ينشده است چون آب كم بوده اول

ـ  70را از  يكشاورز يفاضالب و استفاده دوباره از آن برا يهها تصف ييفاضالب است، اروپا  يشسال پ

  .آغاز كردند

و فاضـالب   يادمصرف آب ز يجهشود در نت يم يشترزرگ روز به روز بب يشهرها يتجمع: افزود وي

كننـد بـا خطـر     يمـ  يكه هم اكنون فاضالب را به طور كامل جمـع آور  ييشود، شهرها يم يشترب يزن

شـهر تهـران    يـژه آب و گاز روبرو هسـتند بـه و   يساختمان ها، شكستن لوله ها يزشر ين،نشست زم

  . ستندروبرو ه

توسط كشاورزان و  ياديمجاز ز يرمختلف چاه آب غ يدر شهرها: كرد يحتصر انيرا يرشناسيكو پدر

 يـاد حفـر چـاه ز   يلشود؛ به دل يجاداز مكان ها شكاف ا ياريمردم حفر شده است و باعث شده در بس

 100رود، شـكاف   يكه از تهران به طـرف مشـهد مـ    يهم اكنون اطراف خط راه آهن ين،در شهر ورام
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هشدار خطرنـاك اسـت    ينبه سطح جاده برسد، ا يندهدر چهار سال آ يدست، شابه وجود آمده ا ريمت

  . گرفته بشود يجد يدتهران مشهد كه با يعقطار سر يبرا يژهبه و

به سـمت شـمال شـكاف     يگرسمت جنوب و از طرف د يهطرف  يكاز : اظهار كرد يكردوان پرفسور

حفـر   ينكه در شهر ورامـ  يمجاز يرغ يدر چاه ها يرشده است، هر چند دولت در چند سال اخ يجادا

  .رفته اند يشهر به سمت محصوالت گلخانه ا ينمردم ا يلدل ينشده، بسته است به ا

  در دشت اراك يخطر جد ينزم فرونشست

دشت ها اراك بوده كه با  يناز ا يكيآغاز شده است  يرانا ياز دشت ها ياريدر بس ينزم فرونشست

آن  يآب يرباعث شده تا سطح ذخا يرمجازغ يو چاه ها يرزمينيآب زاز منابع  يراصوليغ يبرداشت ها

  .است ينكند كه حاصل آن فرونشست زم يريافت چشم گ

و  يرزمينياز منابع آب ز يراصوليغ يبرداشت ها: باره گفت يندر ا يآقازاده، استاندار مركز يعل سيد

كنـد كـه حاصـل آن     يريگدشت اراك افت چشـمپ  يآب يرباعث شده تا سطح ذخا يرمجازغ يچاه ها

  .است ينفرونشست زم

در كنـار اسـتفاده نـامعقول و     ينكره زم يدما يشافزا ي،و خشكسال ييآب و هوا ييرهايتغ: افزود وي

  .مشكل نقش داشته است ينآب در بروز ا يهرو يبرداشت ب

 يمـه هـا  برنا يدبا يمتول ياست و دستگاه ها يبحران آب در استان جد: كرد يحتصر يمركز استاندار

ـ   يژهو و  يطـي مح يسـت از گسـترش معضـالت ز   يشـگيري و پ يو فوق العاده در حراست از منـابع آب

  .بكاهند ياحتمال يداشته باشند و هوشمندانه از خسارت ها يو انسان يعيطب يامدهايپ

 از يقطره ا ياجازه داد كه حت يدشود و نبا ياستان محسوب م يراهبرد يرذخا يمنابع آب: افزود آقازاده

مصرف با مشاركت  يحصح يريتدر مد يكارشناس يها ياستمنظور اعمال س ينا يآن هدر رود و برا

  .است يضرور يو صنعت يمردم و بهره برداران كشاورز

اسـت كـه    يامسال در اسـتان مركـز   يمتر مكعب آب حاصل از بارش ها يليونم 500: اظهار كرد وي
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از منـاطق نبـود تـوازن در     يارياست و در بس يه منفقابل قبول است اما، تراز بارش ها در ساو يرقم

  .را دشوار كرده است يرزمينيمخازن ز يبرداشت ها و حجم بارش جبران كسر

دسـتگاه   يشود و تمام يلبه گفتمان غالب تبد يداز منابع آب با يحمصرف صح: گفت يمركز استاندار

راسـتا   يـن وسواس انجام دهند و در اخود را با  يفسهم تكال يدو تول يمردم يها يهو ال يياجرا يها

 يجـد  راآب  يدولت در هر شهرستان مصوبات شورا يعال يندهاست كه فرمانداران به عنوان نما يازن

  .منطقه خود دنبال كنند يرا در نشست ها يهدفمند ييو اجرا يشگيرانهپ يگرفته و راهبردها

از مباحـث   يـد جد ياز حفر چاه هـا  يريو جلوگ يآب كشاورز يها يچاه ها يريتمد: افزود آقازاده

  .مورد توجه مسئوالن استان باشد يداست كه با يمهم

در  يژهآنان به و يهمراه يبه منابع آب يبمخرب آس يامدهايآحاد جامعه از پ يآگاه ساز: ادامه داد وي

اسـتان   يدرصـد از حجـم آب مصـرف    92. بـه همـراه دارد   يرمجازغ يو مهار چاه ها يحوزه كشاورز

  .شود يمصرف م يدنيدر بخش آشام يهدرصد در صنعت و بق 3.5 ي،در بخش كشاورز يمركز

نـه   يا ينـده نشـود، در آ  يشيدهبرداشت چاه اند يزانم يشاز افزا يريمشكل و جلوگ ينرفع ا يبرا اگر

  . شود يمتأثر م يرانا يشهرها يتمام ينفرونشست زم يچندان دور از اثرات منف
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ـ  ينتـدو » سـند آب «به موضوع بحـران آب   يمل يتامن يسيونبا ورود كم  آب؛ تشـنه   شـود  يم

  03/11/1397مورخ  روزنامه ابتكاريريت؛ مد

  

  يداستان زهرا

ـ »آب«كه  ندك يباور نم كس هيچ  يروزگـار  آمـوختيم،  يكـه نوشـتنش را در مدرسـه مـ     يا واژه ين، اول

. شـود  يم يراباما كمتر س كند يم يشاز قبل ادا يشترب» بابا«كه حاال گرچه  يا واژه. شود يتيامن ينچنينا

 شـان  هاي ينزم و يشهاز هم تر يشان خال به چند دهه است كه دست يكحاال نزد يرانيپدران كشاورز ا

 شـد  يدنبـال مـ   يو انـرژ  يكـه در حـوزه كشـاورز    يـران در ا يآب هاي ياستس. از گذشته است يرتربا

شـده بـه مراجـع     يـران ا گيـر  يبانكند و بحران آب كه حاال گر يريتكشور را مد يآب يتنتوانسته وضع

تـا   مجلـس  ينـدگان از نما ي،جمهـور  ياسـت تـا ر  ياز رهبـر . اسـت  يدهحل و فصل رسـ  يباالتر برا

ـ . هسـتند  يرانحل معضل آب در ا يهمه در پ يتا فرماندار ياز استاندار ا،ه يسيونكم  يـك از  يشاز ب

ـ  يـت تحـت عنـوان امن   اي يتهدامن زده، كم يها در فالت مركز به تنش يكه بحران آب يشسال پ در  يآب

 ينـده مـاه آ  3تـا   يـران آب ا يشسند آما ينو تدو يهجلسه آن به ته ينچند يجهشده كه نت يلتشك يرانا

كـرد كـه سرنوشـتش چـه      بيني يشپ توان ينشده اما م ينكه گرچه هنوز تدو يسند. شده است ينتهم

نوشته  يندهدر آ يانداز چشم يا يحل بحران ينخواهد بود كه برا يراندر ا يسند يناول ينا. خواهد شد

 يـا آ. سـند اسـت   يـن ا حتوايتر از فراموش شدنش م حال اما مهم ينبا ا. شود يسپرده م يو به فراموش

  با بحران آب خواهد بود؟  يردرگ يها و گروه زيست يطمطابق با منافع مح شود يم يهكه ته يسند

 يخبـر . و چهار ساعت گذشته است يستدر ب يرانا يخبر آب ينآخر »يآب يشسند آما ينو تدو تهيه«

  مهـم  يصـنعت  يـزد مـردم   يو حت ياريكشاورزان اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بخت يبرا يدكه شا

در  يدر فـالت مركـز   يـژه جلسـه دربـاره بحـران آب بـه و     ينچنـد  يلتشـك  يسند خروج ينا. باشد

 ينـده نما يمـي رح يرضـا كه بـه گفتـه عل   يسيونيكم. است ياسالم يمجلس شورا يمل امنيت يسيونكم
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 يو حت يجمله كشاورز از ها يسيونكم يرتوسط سا ياتيعمل يارائه راهكار ييعدم توانا يلمجلس به دل

خود  يرمربوط به موضوع آب ورود كرده است تا با تداب يو وزار يندگانجلسات مشترك دولت با نما

 ينـده مـاه آ  3آب قرار است ظـرف مـدت    يشبنا به گفته او، سند آما. يابددست  ياتيعمل هكاريبه را

بـا در نظـر    يدسند را با ينمجلس ا يندهنما ينكه به گفته ا يا وزارتخانه. شود يهته يروتوسط وزارت ن

 يكشـور  يماتآب، صرف نظـر از تقسـ   يعيطب يها حوزه يايگرفتن توجهات به مسئله آب توام با اح

به آب  يا نگاه منطقه يميچون به گفته رح ؟»يكشور يماتصرف نظر از تقس«چرا . كند ينو تدو يهته

شـامل   يـد با ايـر ز ؟»يعـي طب يهـا  حـوزه  ياياح«ها شده است و چرا توام با  در استان يباعث مشكالت

كه  تو ارس اس رود يندهنمونه بارز آن زا. باشد يصنعت و كشاورز زيست، يطهمچون مح يموضوعات

  . هستند يعيحوزه طب ينا يرچند استان درگ

وجـود   يـن كـرده، بـا ا   يـه سند را ته يناست ا ياعالم كرده كه چند يرون يروز يمي،به گفته رح گرچه

آن ارائـه خواهـد    يـات درباره جزئ يندگانرا به اطالع نما يارشاتسند گز ينا يهدر طول ته يرووزارت ن

 يدارا هـاي  اسـتان  ينـدگان مربوطه و نما يها متشكل از دستگاه يكارگروه مشترك يگرد يداد و از سو

سـند جـامع    يـه رونـد ته  يـان كننـد و در جر  يرا بررس يخواهد شد كه مسائل استان يلتشك يتنش آب

با نظـارت مجلـس و    يرون  كه توسط وزارت يسند يااست كه آ ينا يلاما سوال اص. آب باشند يشآما

از  تمتفـاو  شـود،  ينوشـته مـ   زيسـت  يطو فعـاالن محـ   يـر درگ يهـا  از گروه يندگانيبدون وجود نما

موضـوع بحـران آب توسـط     يبررسـ  يـا خواهد بـود؟ آ  يراندر ا يآب گيران يمتصم يشينپ هاي ياستس

  د؟ راهگشا باش تواند يم يتامن يسيونكم

سواالت پاسخ داده  ينبه ا» ابتكار«وگو با  زاگرس مهربان در گفت ينعضو كمپ ي،باباد يفرهاد يوسف

از آن بـه عنـوان    شـود  يكـه مـ   يممواجـه هسـت   يمتاسفانه ما در كشـور بـا مشـكل   «: گويد ياو م. است

ـ  . كرد يادشده  وارونه يتواقع يبرا يافتنو راه حل  يتواقع يينما وارونه كـه از   هـايي  الشاز نظر مـا ت

وارونـه   يـت واقع يهستند كـه بـرا   ييها  حل راه شود، يارائه م رود يندهحل مشكل زا يطرف دولت برا
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اصـفهان و   ياري،چهارمحال و بخت يها استان ينكه ب اي يريبه عنوان مثال درگ. شود يارائه م رود يندهزا

 يصـنعت و كشـاورز   ارفمصـ  ياسـت كـه بـرا    يانتقال آب يها خوزستان به وجود آمده بر سر پروژه

. مصارف شرب اسـت  ينتام يانتقال آب برا شود يگذاشته م يشاما آنچه كه به نما. احداث شده است

كـه   ينقـد «: گويد يم زيست يطفعال مح ينا» .خوريم يبست م به بن يتاست كه در عالم واقع ينجاو ا

كـه بـه    كننـد  يادعـا مـ   لـي م يتامن يسيونكم ياست كه اعضا ينوارد است، ا يمل يتامن يسيونبه كم

 ينامـا همـ  . موضـوع شـدند   يـن وارد ا يبا بحران آب در فالت مركز يرخاطر اعتراض كشاورزان درگ

به  يتوسط چه كسان شوند يكه وارد صحنه اعتراضات م يكه كشاورزان پرسد ينم يمل يتامن يسيونكم

كشـاورزان   يرسـا  يـا آ رنـد؟ ع داموضـوع اطـال   يـن هـا از ا  اسـتان  يتيامن يها دستگاه ياصحنه آمدند؟ آ

 يداست كه اول با ييها سوال ينجنس اعتراضات داشته باشند؟ ا يناز ا توانند يم يرانا يگرد يها استان

مجلس را صـالح بـه    يمل يتامن يسيونما كم«: دهد ياو ادامه م» .به آن پاسخ دهد يمل يتامن يسيونكم

بـر ضـرورت    ينظر خود را مبنـ  يسيونكم ينكه اعلت  ينبه ا دانيم، يدر موضوع آب نم گري يانجيم

در واقع آنچه اتفـاق  . اعالم كرده است يانتقال آب و درخواست بودجه از مقام معظم رهبر يها پروژه

 يطانتقـال آب مطـابق شـرا    يهـا  پـروژه  يلتعد يانتقال آب و نه حت يها از پروژه يرينه جلوگ افتد يم

 يباباد يفرهاد» .است يتها در واقع پروژه ينا ياجرا يبرا يتيامن يامروز است بلكه بسترساز يمياقل

ـ   يناز ا يشكشور پ ينيسرزم يشاست سند آما يداآنچه پ«: معتقد است شـدن   يـي اجرا فـرض  يشبـا پ

 يشكـردن سـند آمـا    ينموضـوع بـه تـدو    ينشده است و موكول كردن ا ينانتقال آب تدو يها پروژه

 ينيسرزم يششدن سند آما يما از انتشار و عموم. رسد ير مبه نظ يآرام كردن افكار عموم يبرا يشترب

 يليـون م 400و  يليـارد م يـك است كـه درحـال حاضـر از     ينراستا سوال ما ا ينو در هم كنيم يدفاع م

سهم  شود يم يبه سمت اصفهان جار رود يندهزا يها كه از كوهرنگ، واقع در سرچشمه يمترمكعب آب

متـر مكعـب اسـت، مـا خواهـان       يليـون م يمآن ن نونيهم كس يصنعت كوهرنگ چقدر است؟ در حال

  ».يمهست يندهآ يها روشن شدن سهم توسعه آن در سال
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را  يبر از فالت مركز آب يعمجلس طرح انتقال صنا يمل يتامن يسيونسوال كه چرا كم ينبا طرح ا او

قـانون   ينتا ا«: دافزاي يم كند، ينم يبو تصو يمجلس بررس يها مركز پژوهش يقاز طر يادر يهبه حاش

انتقـال   ههستند ب يكه عمدتا خصوص يعمشخص نشود، صنا يعانتقال صنا يبرا يو پروسه زمان يبررس

  » .كنند يخود اقدام نم يها سازه

آب  يشبـا بحـران آب از سـند آمـا     يـر درگ يهـا  زاگرس مهربان درباره انتظـارات گـروه   ينكمپ عضو

فـالت   ناپـذير  يريو عطـش سـ   شـود  يمـ  يشتره آب بب يفالت مركز يازهر روز ضرورت ن«: گويد يم

را داشت و هم چشم  رود يندهزا يايهم دغدغه اح شود ينم. انتقال آب كماكان ادامه دارد يبرا يمركز

مشـكل   يـن ا يراهكـار بـرا  . بسـت  رود ينـده رودخانـه زا  يهمجاز در حاش يرهزار چاه غ 16را بر  دخو

 ياجتمـاع  يهـا  تنش ياآ يست؟ن ياجتماع يها ت و بحرانها توام با مشكال چاه ينبستن ا ياآ يست؟چ

 مـاعي سو ما با مقاومـت اجت  يكاز «: دهد ياو ادامه م» .شود يكه از بستن آنها خوددار شود يباعث نم

بـا   يمقابله قـانون  يدر مجلس برا يا اراده يگرد يو از سو يممواجه هست مجاز يرغ يها بستن چاه يبرا

 هـاي  يسـم بدون متوسل شدن بـه مكان  تواند يبه عنوان نمونه مجلس م. ردمجاز وجود ندا يرغ يها چاه

و  يدولتـ  سـهيالت برخورد كند و از شمول ت يقانون يبتصو يط يرمجازغ يها با دارندگان چاه يقهر

 يبـانك  يسـتم باشـد س  مجاز يرچاه غ يكه كشاورز دارا يكه در صورت يمعن ينمحروم كند، به ا يقانون

  » .كند يو وام به او خوددار يالتنه تسهكشور از پرداخت هرگو

 يـه كـه دربـاره بحـران آب ته    يدرباره انتظارات از سـند  مجاز، يرغ يها عالوه بر سامان دادن به چاه او

و  ياريمحال و بخت در خوزستان، چهار يبه خاطر فروكش كردن اعتراضات اجتماع«: گويد يم شود، يم

 يهـا  پروژه زو تفحص ا يقسه استان درخواست تحق ينا انيندگانتظار وجود دارد كه نما يناصفهان ا

تـاالب   يعنـي  رود ينـده حـوزه زا  يو تفحـص از ابتـدا تـا انتهـا     يقو تحق ينانتقال آب كارون و همچن

  ».را به مجلس ارائه كنند يگاوخون
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  06/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - شود ينهمنابع آب نهاد يميدا ييصرفه جو: مشاور فائو

  

 يـات ، و عضـو ه »فـائو «ملـل متحـد،    يسازمان خواربار كشاورز يگذار ياستمشاور س -يرناا -تبريز

ـ  يريتساختار مد يو مقطع ياقدامات موضع: گفت يفشر يدانشگاه صنعت يعلم مصـرف   در يبحران

  .شود يمنابع و آب كشاورز يريتمد يو عاد يميبه ساختار دا يلتبد يدآب با

  

  شود ينهمنابع آب نهاد يميدا ييصرفه جو: فائو مشاور

بـر   ياقـدامات مصـرف آب كشـاورز    يجنتـا  يروز شنبه در نشست بررسـ  يملك يرنا،عليگزارش ا به

مربـوط بـه منـابع آب     ينو قـوان  يستمس ديبا: اظهار داشت يهاروم ياچهدر ياياساس مصوبات ستاد اح

  . انجام شود يدارمنابع به صورت پا يريتشود كه مد يمتنظ يطور

 يمنـابع آب، موجـب كـاهش آب هـا     يريتسال گذشته مـد  40تا  30اشتباه  يها ياستس: افزود وي

را  منابع آب يريتتوان مد ينم ياساس اكنون با اقدامات موضع ينشده است بر ا يو سطح يرزمينيز

  . انجام داد

 يـد شـود با  يـه آب ارا يصتخصـ  يمتشكل شود و الگـو  يدبا ييساختار اقدامات اجرا: ادامه داد ملكي

  . شود يجاددر مصرف آب ا ييصرفه جو يبرا يزشيانگ يساختارها

ضـمن   يم،هسـت  يـه اروم ياچـه منابع آب در يريتبه دنبال اصالح مصرف آب و مد: گفت ينهمچن وي

 يـا اح ياهـداف نشسـت هـا    يگـر از د يكاهش آب مصـرف  يبرا يبخش كشاورز يتوانمندساز ينكها

  . است يهاروم ياچهدر

انتقـال سـهم آب    ياز بررسـ  ينملل متحـد، همچنـ   يسازمان خواربار كشاورز يگذار ياستس مشاور

  . كسب و كار خبر داد يفضا يجادارزش افزوده و ا يشافزا يبه بخش صنعت برا يكشاورز

 يو سـازگار  يوستهبهم پ يريتمد: نشست گفت يندر ا يزن يشرق يجانآذربا ياعامل آب منطقه  مدير
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 يمنـابع آب جـزو نقشـه راه آب منطقـه ا     ياصـل  ياست كه به عنوان متول يياز موضوع ها يبا كم آب

  . استان است

سال گذشته  40تا  30منابع آب كه در  يريتمد يندر قوان يخواستار بازنگر ينغفارزاده همچن يوسف

  . است، شد يافتهش نگار

مناسب جهت مصرف آب در استان اراده الزم وجـود دارد، اظهـار    يزيبرنامه ر يبرا ينكها يانبا ب وي

آب  يزانمشخص شود و بر اساس م يدآب قابل استحصال در هر حوضه با يزاناساس م ينبر ا: داشت

 كـم بـا   يسازگار يمه هابرنا يو مشاركت همگان ينفعانو با مشاركت تمام ذ يرزمينيو ز يسطح يها

  . شود يندر استان تدو يآب

قـدم در   يننخسـت  يـه كسـب اطالعـات پا   يبرا ييبا مشاركت ادارات اجرا ينهمصرف به: ادامه داد وي

  . است يشرق يجانبرنامه جامع در آذربا يمبوده و سپس تنظ يبا كم آب يسازگار يزيبرنامه ر

 ياچـه در يـاي مصوبات ستاد اح يدر راستا يه اآب منطق يدر خصوص دستاوردها ينهمچن غفارزاده

 يـز درصد ن 32و تا كنون  يمرا شاهد هست يهاروم ياچهمتر بهبود تراز در يسانت 33امسال : گفت يهاروم

  . است يافتهكاهش  يمصرف آب كشاورز

از  يشبارش ب: نشست گفت يندر ا يزن يشرق يجانآذربا يآب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

درصـد در   50امـا روان آب هـا همچنـان     يافتـه  يشدارزمدت افزا يها يصد از متوسط بارندگدر 23

  . استان كاهش دارد

 ينبـه قـوان   يلتبد يدبا يهاروم ياچهدر ياستاد اح يها ياستس: اظهار داشت ينزاده همچن يلجل مجتبي

  . قانون ها را اجرا كنند ينشوند تا تمام مراجع ا
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  06/11/1397روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - 1403آب در  يناجالس جها يزبانم ايران

  

  :خبر داد و گفـت  1403در سال » آب ياجالس جهان« يبرا يرانا يزبانياز م يرون يروز: اقتصاد  دنياي

از متخصصان و فعاالن عرصه آب از سراسر جهـان خواهـد    يجمع بزرگ يزبانسال م ينكشور ما در ا

رضـا   ضـور بـا ح  يشناسـ  آب يمل يته، جلسه كم)پاون( يرووزارت ن يرسان اطالع يگاهگزارش پا به. بود

  .برگزار شد يرانمنابع آب ا يريتدر شركت مد يتهكم ينعضو ا يها دستگاه يندگانو نما ياناردكان

 شـود،  يبرگزار مـ  يراندر ا 1403سال » آب ياجالس جهان« ينكهنشست با اشاره به ا ينر اد يرون وزير

كـه بنـا بـه     يـم ا اجالس مهم در كشور بوده ينا يبرگزار يزبانيم يافتدر يدر پ يمتماد يانسال  :گفت

 يـن ا رپـايي دوره مقـدمات ب  يـن خوشـبختانه در ا  يامر تاكنون محقق نشده بود، ول ينمختلف ا يلدال

از متخصصـان و   ياديز يارجمع بس يزبانم 1403شده است و كشور ما در سال  يامه المللي ينب يدادور

چند انضـباطه بـودن    يتبر لزوم توجه به ماه ياناردكان. فعاالن عرصه آب از سراسر جهان خواهد بود

مسـاله آب   يم،نشناس رسميتمهم را به  يناست و تا ا بخشي يانم يا آب مقوله  :كرد و افزود يدآب تاك

 يفعل يطمساله در شرا ينتوجه به ا  :كرد يدتاك يشناس آب يمل يتهكم يسرئ. شود يدر كشور ما حل نم

 يـن در ا. گرفتـه اسـت   يشـي دوره تقاضا بـر عرضـه پ   ينكرده است، چرا كه در ا يداپ يشتريب يتاهم

 يملـ  يتـه كم يسرئ يبنا عنوان بهدر امور آب و آبفا  يرون يرعباس سروش، معاون وز يننشست همچن

  .منصوب شد يشناس آب
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خبرگـزاري ايرنـا    - از هـدررفت آب  يريدر جلوگ يزداريآبخ نقش :شد يبررس يرناا يزگرددر م

  06/11/1397مورخ 

  

و  يرزمينـي آب ز يسـفره هـا   يـه با تغذ يو آبخوان دار يزداريآبخ يطرح ها ياجرا - يرناا - جندبير

  .است يندوباره زم ياتح يراهگشا ياز هدررفت منابع آب يريجلوگ

  

  از هدررفت آب يريدر جلوگ يزداريآبخ نقش

ـ   ين،مجموعه عوامل از جملـه گـرم شـدن كـره زمـ      يرناگزارش ا به منـابع  آب از  يـه رو يبرداشـت ب

و ادامـه دار   يماقلـ  ييرتغ يه،رو يب يمجاز و برداشت ها يرغ يحفر چاه ها ي،كمبود بارندگ يرزميني،ز

  . يممواجه شو يمنابع آب يدسبب شده تا امروز با كمبود شد يسنت يكشاورز يبودن روش ها

 يطرح هـا  يرارسد با اج يبه نظر م يگريكه دشوارتر از هر زمان د يرزمينيدوباره منابع آب ز تغذيه

  . است يرامكان پذ يزداريآبخ

و  يـزداري بـا عنـوان آبخ   ييسازه هـا  ياز دانش و تجربه در كنار هم سبب طراح يگسترده ا مجموعه

  . شده است ياهياز جمله آب، خاك و پوشش گ يعيمنابع طب يريتمد يبرا يآبخوان دار

 يهـا  يالبسـ  يهـا  يـان از ز يـت، را تقو ياهيتوان پوشش گ يم يزداريآبخ يسازه ها يناحداث ا با

  . كرد يهرا تغذ يرزمينيآب ز يو سفره ها يريجلوگ يرانگرو

منـابع   يركلبـا حضـور مـد    يزگرديم يو آبخوان دار يزداريآبخ يطرح ها ياجرا يتتوجه به اهم با

دانشـكده منـابع    يـزداري گـروه مرتـع و آبخ   يعلمـ  ياتعضو ه ي،خراسان جنوب يزداريو آبخ يعيطب

اسـتان در   يآب و خـاك سـازمان جهـاد كشـاورز     يرو مـد  يرجنـد دانشـگاه ب  يستز يطو مح يعيطب

  . برگزار شد يخراسان جنوب) يرناا(  ياسالم وريجمه يخبرگزار
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   يريمرا بپذ يخشكسال يتواقع** 

در  يرجنـد دانشگاه ب يستز يطو مح يعيدانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم ياته عضو

ذات  يـن قـرار دارد و ا  يمـي خشـك اقل  يمهكمربند خشك و ن يرو يخراسان جنوب: نشست گفت ينا

  . كرد يزندگ يخشك يتبا واقع يداستان است كه با يعيطب

راستا  ينبه راحت گذشت و آنچه در ا يمياقل ييراتتوان از تغ ينم: محمد تاج بخش افزود يدس دكتر

  . است يبا خشك يمهم است سازگار

اسـتان در   يمتوسـط بارنـدگ  : كرد يانهر منطقه ب يعيطب يطسازگار با شرا يزداريبخبا اشاره به اصل آ وي

  . يمهر برس يليمترم 100به كمتر از  يخشك يدر سال است چه بسا در دوره ها يليمترم 150سال كمتر از 

 يـر در گذر زمان در چند هـزار سـال اخ  : دانست و گفت يعيها را طب يدانشگاه، وقوع خشكسال استاد

  . يرفترا پذ يخشكسال يتواقع يستيبا ينبنابرا يمداشته و دار يو ترسال ينوسان خشكسال يها دوره

: مناطق دانست و ادامـه داد  ينشدن روستاها از سكنه را آب و شغل در ا يعامل خال ينبخش، نخست تاج

  . باشدمالك  ييماندن مردم در مناطق روستا يو رهاورد برا يگزينتواند به عنوان جا يم يزيچه چ

 يبخـش در سـال هـا    يناز ا: شد يادآوراست  يو دامدار يروستاها بر كشاورز يهپا ينكها يانبا ب وي

نه تنها در اسـتان   يزآبخ يحوزه ها يلچون نگرش جامع نگر به مسا يممحروم بوده ا يتا حدود يراخ

  . كه در كشور وجود نداشته است

اصـل  : گفـت  يسـت ز يطو محـ  يعـي منـابع طب دانشـكده   يـزداري گروه مرتع و آبخ يعلم ياته عضو

در كنار هم است لذا ابتـدا   يطيمختلف مح يلمسا يفاكتور بررس يننخست يزجامع حوزه آبخ يريتمد

  . كرد يدچه با يمجامع اعمال شود و براساس آن ببن يريتمد يك يزدر حوزه آبخ يريمبپذ يدبا

شـود كـه    يتواند عمل يم يرح ها زمانط يرمنابع و سا يريتمد ين،سرزم يشآما يطرح ها: افزود وي

  . شده باشد يزيبرنامه ر يزآبخ يحوزه ها يجامع برا يريتمد

وقت اضافه نخواهند شـد لـذا    يچه يمنابع آب: اشاره كرد و گفت يبخش به محدود بودن منابع آب تاج
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  . يمكن ييناستفاده را تع يرراهكار و مس يمنابع آب يبرا يدبا

در سطح  يبه صورت جد يزآبخ يجامع حوزه ها يريتبه بعد بحث مد 88از سال : اظهار داشت وي

آب كشـور مطـرح و سـازمان جنگـل هـا، مراتـع و        يعال يدانشگاه و شورا ي،وزارت جهاد كشاورز

  . آن شد يبه طور مشخص متول يزداريآبخ

گرگان بـه  پژوهشكده حفاظت آب و خاك به عنوان ناظر و دانشگاه : اضافه كرد يرجنددانشگاه ب استاد

مرتـب طـرح    يو بودجه ا يمال يلمسا يلكنند اما به دل يم يگيريموضوع را پ ينا يعلم يعنوان متول

  . هنوز صورت نگرفته است يلوتشود و مرحله پا يمواجه م ييها يبا نامهربان

را  يـز آبخ يجامع حوزه ها يريتتوان طرح مد ينرسد نم يجهنت يا يلوتبه پا يطشرا ينتا ا: گفت وي

  . داد يمسطح كشور تعم در

 ياز طرفـ : افـزود  يسـت ز يطو محـ  يعيدانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم ياته عضو

 يـدار بـه توسـعه پا   يدنرس يدر راس برنامه ها و اهداف كالن هر كشور قرار دارد و برا يدارتوسعه پا

  . است ينهم يرمس

 يمتـوان  يمـ  يوقتـ : اسـت اظهـار داشـت    يزاشتغال نشروع  يمبنا يريتمد ينا يمبنا ينكها يانبا ب وي

  . كرد يمباز خواه يزاشتغال را ن يفضا يقينقطع به  يمجامع را اعمال كن يريتمد

 يچـاه هـا   يقاز طر يناتسبز پارك قهستان در شهرستان قا يفضا يارياز آب ياريبس: بخش گفت تاج

مشرف بـه پـارك    يدامنه ها يسنگ درصد از روان آب سطوح 10شود اما اگر فقط  يم يارياطراف آب

  . شود يكمبود آب آن برطرف م يوراز خرداد تا شهر يمرا استفاده كن

 يمـ  يـد تول يـادي داشته و روان آب ز يادز يدر تمام مناطق استان كه سطوح سنگ ينهمچن: افزود وي

قابـل   يـز آبر يروان آب در باالدست همان حوزه هـا  ينشود، ا يم يجادكند و با هر بارش روان آب ا

  . است يبهره ور

مـا دور شـده اسـت و بـه      يـزان موضوعات مهم از ذهن برنامه ر ينمتاسفانه ا: كرد يحبخش تصر تاج
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  . يمرا مطرح كرده ا يحوزه ا ينكه انتقال ب يمرفته ا ينسمت ا

گرفتـه نشـده چنانچـه     يا يجـه نت يچهـ  يحوزه ا يندهد از انتقال ب ينشان م يتجربه جهان: گفت وي

 يرونـد مـ   يـن ا يندهآ يانكرده و آ يطشرا يدعا يزيچ يريجز درگ يزداصفهان به  يننتقال آب بعمال ا

  . كند ينرا تام يزداستان  يازتواند ن

عمان به شرق كشور  يبرا يمطالعات انتقال آب در سطح كالن حت يبرا يريمرا بپذ يتواقع: افزود وي

 يـز آبخ يحـوزه هـا   يبـرا  يـزي برنامـه ر  يـه اول شرط ينبنابرا يمخزر به سمنان مطالعات جامع ندار يا

  . حوزه است يندر ا يزيمطالعه و برنامه ر

  

  مشكل حوزه آب  ينمهمتر ينگر ييجز** 

در  يدر حال حاضـر سـه مشـكل اساسـ    : هم گفت يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

 يفـي و ك يآن به لحاظ كمـ  يندر سطح جهان، كشور و استان وجود دارد كه مهمتر يعيحوزه منابع طب

  . آب است

برخـوردار   يـادي ز يـت از اهم يـز خـاك ن  يشو فرسا ينسرزم يبتخر ينكها يانبا ب ينصرآباد عليرضا

  . مشكالت شده است يرخاك و سا يشسبب كمبود آب، فرسا يماقل ييراتتغ: است افزود

مترمكعب  يليونم 700النه و سا يمدار يزن يالبس يخشكسال يرغمعل يدر خراسان جنوب: كرد يانب وي

  . رود يدر استان هدر م يالبروان آب س

از  يـاهي و كاهش پوشـش گ  يبتخر: اظهار داشت يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

حاكم بر استان است كه همه عوامل دست به دست هـم داده و سـبب وقـوع     يعواقب خشكسال يگرد

  . شده است يدر كنار خشكسال يالبس

آب به شكل شاخص در كشور با تكثر كارگروه هـا و جلسـات    يريتاكنون در موضوع مد: گفت يو

  . شده اند يزكند كه مشكل ساز ن ياز كمبود آب را كم نم يكه نه تنها مشكل يممواجه ا
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در  ينا: شده است افزود ينگر ييدر پرداختن به موضوعات مربوط به آب جز ينكها يانبا ب نصرآبادي

  . آب در نظر گرفته شود يدرولوژيكيچرخه ه يدبا كه يستحال

از  يبهـره بـردار   ين،شود تا نفوذ آن به زمـ  يكه قطرات باران نازل م ياز لحظه ا يدبا: داد يحتوض وي

پسـاب و فاضـالب و    يافـت صـنعت و شـرب، باز   ي،چاه و قنوات، نحوه استفاده در عرصه كشـاورز 

  . الزم انجام شود يزيبرنامه ر يروارچرخه مستدام و زنج يكبه عنوان  يركاهش تبخ

فقط در حفاظـت آب بـه    يرووزارت ن ينكها: گفت يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

  . رسد ينم يجهبپردازد به نت يچاه كشاورز يكنتورها يهوشمندساز

 يجـه نت بـه  يمپساب و فاضالب ها متمركز شو يافتباز يرو يياگر به صورت جز ينهمچن: افزود وي

  . يمجامع آب داشته باش يريتدر قالب واحد كارگروه مد يريتيمد يكردرو يدبلكه با يمرس ينم يدرست

 يدكننـدگان تول ينمربوط به حوزه آب همچن يانو متول يياجرا يتمام دستگاه ها: كرد يدتاك نصرآبادي

  . ندكن يفاا يدور هم جمع شده و نقش خود را در هر قسمت يستيو مصرف كنندگان با

موضوع را روشـن   يبه راحت يماست كه به عنوان اسناد باالدست يفراسو يالزامات قانون: كرد يانب وي

 يريتنظام در بخش آب اشاره كرد كه مـد  يكل يها ياستتوان به س يآنها م ينكرده است و از مهمتر

  . داده شده است يحجامع آب به طور كامل توض

از  يمقام معظـم رهبـر   يابالغ يها ياستس: گفت ياسان جنوبخر يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

شـد   يها به طور كامل اعمال م ياستس يناگر ا يكهقرار گرفته است در حال يمورد كم توجه 70دهه 

  . يمنبود يجهنت يو ب ييشاهد تكثر جلسات جز

ح است كـه  مطر يو آبخوان دار يزداريموضوع آبخ يدر چرخه آب با نگاه جامع نگر: عنوان كرد وي

اسـتفاده از   يريتمـد  يـاه، جـامع از كشـت گ   يريتكه با نگاه مد يستسازه ن يكنه تنها صرفا ساخت 

آن با سازه همه در كنار همـه بـه عنـوان     يبو ترك ياهيعرصه، پوشش گ يدمف يعرصه، اصالح كاربر

  . در نظر گرفته شود يدبا يولوژيكيو ب يريتيمد ارهايك
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سـازه هـا    يربا سا يسهاست كه در مقا ينا يزداريمهم آبخ يگاهش و جانق يك: اظهار داشت نصرآبادي

  . دارد كه ثابت شده است يها يژگيبخش آب كشور و يو برنامه ها

  

  است  يزجامع و متما يزداريآبخ يبرنامه ها** 

بودن  يرفراگ: دانست و گفت يزبرنامه ها متما يررا نسبت به سا يزداريآبخ يجامع بودن برنامه ها وي

  . است يزداريطرح آبخ ياجرا يايمزا يگراز د يزپوشش ن يرو عرصه ز يتجمع

 يجـامع در حـوزه آب بـه معنـا     يريتمد: شد يادآور يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

  . هدف مشترك حركت كردن است يك يفكر و عمل كردن و با هم در راستا يفراسازمان ي،همسونگر

: دانش و تجربه كنار هـم قـرار گرفتـه اسـت گفـت      يزداريآبخ يطرح ها ياجرا در ينكها يانبا ب وي

  . طرح هاست ينا يژهاز مشخصات و يكيدر عملكرد  يهسرما يعبازگشت سر

: شرق كشور در شهرستان خوسف اشاره كرد و افزود يزداريسازه آبخ ينبه احداث بزرگتر نصرآبادي

برابـر   10قنـات   ياندك بالفاصله آب دهـ  يبا بارندگسازه احداث شده اما  ينسوم ا يككه  يدر حال

  . يافت يشافزا

سازه هاست اظهار  يرمناسب تر از سا ياربس يزداريدر سازه آبخ يدهبه فا ينهنسبت هز ينكها يانبا ب وي

كـه و   يسازه است و موضوع كار برا ينا يشاخص ها يگراز د يستز يطسازگار بودن با مح: داشت

  . يردگ يرار ممدنظر ق يزچه ن يبرا

 يدر راسـتا  يـزداري آبخ ياحداث سازه هـا : گفت يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

  . كند ينم يجادا يستز يطمح يبرا يمشكل يچبوده و ه يستز يطكمك به مح

همـه در گفتمـان   : افزود يستنگاه ها به موضوع آب در سطح كشور جامع نگر ن ينكهبر ا يدبا تاك وي

كـالن كشـور كماكـان دچـار      يزيكنند اما در عمل و بودجه ر يم يانو ب ينندب يرا م يزداريبخنقش آ

  . يممشكل هست
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شـد و بـه دفتـر     يهته يدر خراسان جنوب يزداريهرچند اواخر سال گذشته طرح آبخ: گفت نصرآبادي

 يطـرح هـا   به يدالر از محل صندوق توسعه مل يليونم 200آن  يجهكه در نت يدرس يمقام معظم رهبر

  . بوده است يرنظ يكه در نوع خود استثنا و ب يافتاختصاص  يزداريآبخ

كـه همـه دسـتگاه     يشدن روستاها از سكنه است در حـال  ياز موضوعات مهم خال يكي: كرد يانب وي

 ييزدا يتكه در روستا به نام محروم يكرديكردند چون رو ياديز يها ينههز يردولتيو غ يدولت يها

  . گاه جامع نبوده استوجود داشت، ن

 يكـه درصد پـول نقـد بـوده در حال    30و  ينگاه ما به مشاركت مردم نگاه صرفا كارگر: اضافه كرد وي

  . خود كار كرده است يبرا يو رفع نشده و هر دستگاه يريتمشكالت به صورت جامع مد

وضـوع انتقـال   م ياتكل: گفت يبه استان خراسان جنوب يادر خصوص طرح انتقال آب از در نصرآبادي

مطالعات كامل، جـامع و درسـت    يدمهم است و با يراما بحث تقدم و تاخ يمكن ينف يمتوان يآب را نم

  . انجام شود

 يو آبخوان دار يزداريآبخ يطرح ها يمدت اجرا يانمبحث مهم ما در كوتاه مدت و م: ادامه داد وي

  . شود يشيچاره اند يزاستان نبه  ياانتقال آب از در يبرا يدطرح ها با يناست به موازات ا

گـذاران و بودجـه    ياستاكنون ذهن س ينكها: گفت يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

منابع موجود  يريتبر مد يدزند و نگاه اول مسئوالن با يمسائل متمركز شود به ما لطمه م ينبر ا يزانر

  . باشد

كنتـرل  : دانست و عنوان كـرد  يزداريآبخ يطرح ها ياجرا يجامع و كامل بودن را از شاخص ها وي

خـاك، جمـع شـدن كـود و خـاك       يشكاهش فرسا يرزميني،و روان آب، نفوذ آب به سفره ز يالبس

  . سازه هاست ينا يها يتاز جمله مز يزخوب در بستر آبخ

نبـع  رشته قنـات و م  120استان  يدر دست اجرا يزداريآبخ يسازه ها يبا اجرا: كرد يدتاك نصرآبادي

  . يردگ يقرار م يرتحت تاث يآب
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شـود مشـكل را    يم يكه اكنون با تانكر آبرسان ييدر روستاها يزداريآبخ يطرح ها ياجرا: گفت وي

چهكند  يه،فخرآباد بشرو ين،قا يمود، سه قور ينالد ياسق يرفع خواهد كرد همچنان كه در روستاها

  . آب ندارد ينظر تاماز ن يمشكل يچشده و ه ياقنات ها اح يرروشناوند و سا

 يهـا  ياسـت كـه در س  ياز اصـول  يكي: شد يادآور يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

انتظـار   يناست و اكنون نخست يزداريآبخ يهاپروژه يمدنظر است اصل مشاركت مردم در اجرا يكار

 850 يصندوق توسعه مل يهاپروژه ياست و مردم تاكنون در اجرا يزداريآبخ يهاروش يمردم اجرا

  . تومان كمك كرده اند ميليون

  

  شود  يجادروان آب ا يامكانات جمع آور** 

در  يرجنـد دانشگاه ب يستز يطو مح يعيدانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم ياته عضو

تان متـر مكعـب روان آب در اسـ    يليـون م 700ادعا دارند هدررفت رقم  يبرخ: گفت يزگردم ينادامه ا

توان يدرست شود م يزيدرصد اگر برنامه ر 10 يحت يزانم يناز ا يلذا براساس درصد يستن يحصح

روان آب  يناز ا يشده كه درصد يجادا يطيامكانات و شرا ياآب قابل استحصال را باال برد اما آ يزانم

  . شود يجمع آور

در منطقـه شـرق    يبندسـارها حتـ   يمرجوع كن يمنطقه خراسان جنوب يشينياناگر به پ: بخش افزود تاج

منطقه بود  يبوم يآب در كشاورز يجمع آور يها يوهش يناز هوشمندانه تر يكيكشور و جنوبشرق 

  . شود يروش اعمال م ينهنوز ا يزو االن ن

بتوان گفت  يدنبود، شا يفراموش شده و مگر در گذشته خشك يشينيانپ يچرا روش ها: كرد يانب وي

كه در نقاط مختلف كشور است به  يرانا ياز روان آب ها يبهره رو يسنت يها يوهش يدر سطح جهان

  . و كار كنند يسندكه راجع به آن بنو يمدار يفراوان يازسبك خود هنوز ن

شـده   ياعمال م يقطر يناز ا يالبيزراعت س يوهدر گذشته تمام ش: اظهار داشت يرجنددانشگاه ب استاد



38  

  . كرده است يم ينگهدار يقطر ينرا از ا يآباد 65كه در گذشته  يمشناس يرا م يو فرد

در استان بـا   ياآ: گفت يمشده ا يگانهآن ب يامروز نسبت به استحصال آب و روش ها ينكها يانبا ب وي

  . يمكرده ا يزيو كمتر برنامه ر يبارندگ يليمترم 155

 يماچه كرده يماه داشتهآنچ يوجود دارد اما برا يآب يازتر نهرچند در كشور و مناطق خشك: افزودوي

جاها هنوز  يليخ يااست  يدهكامل رس يانتقال آب به بهره ور يها يستمس ياآ يمهدررفت آب ندار ياآ

  . وجود دارد يسنت يرآالتش

: اظهـار داشـت   يسـت ز يطو محـ  يعـي دانشكده منـابع طب  يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم ياته عضو

  . شود يرسانده نم 70راندمان به  ينشود اما چرا ا يم درصد اعالم 30در استان  ياريراندمان آب

آب بـر   يعوجـود نـدارد پـس صـنا     يخراسـان جنـوب   يآب برا يريتهنوز برنامه جامع مد: گفت وي

  . استان است يمعضل برا ينبزرگتر

 يچـرا در كشـاورز   يمدر استان صنعت فوالد داشـته باشـ   يدبا يطيشرا ينچرا در چن: بخش ادامه داد تاج

  . قابل كشت است ياديز يكمحصوالت كم آب بر و استراتژ يكهدر حال يمآب بر دار يبر گونه ها اصرار

برنامه  يكتا : كرد يدجان كالن كشور و در استان مضاعف دانست و تاك يرا بال ينبود جامع نگر وي

بـه   آب بوده و مصرف كننـدگان  ينهمچنان دنبال تام يمعمل كن ييو جز يمجامع هماهنگ نداشته باش

  . از مشكالت حل نخواهد كرد يگره ا يندنبال بردن آب هستند و ا

امسـال بـا   : گفـت  يسـت ز يطو محـ  يعيدانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم ياته عضو

 يـي سـال طال  يافـت اختصـاص   يـزداري به موضوع آبخ يكه از صندوق توسعه مل يتوجه به بودجه ا

  . ادامه خواهد داشت ييسال طال ينا يابوده است اما آ يزداريآبخ

 240بـا   يمكاتبه ا يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يسنامه به رئ يك يمهرماه گذشته ط: افزود وي

  . يمآماده ا يزداريبه عنوان سربازان شما در بخش آبخ يمامضا از سراسر كشور ارسال و عنوان كرد

 يـن كـه ا  ياخذ بودجه و مشـكالت  يبرا يعاونان ودر استان شخص استاندار و م يدواريمام: افزود وي
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بر دارند چون با خشك شدن چشمه ها و قنات ها روسـتاها در   يبخش با آن مواجه خواهد بود، فكر

  . شود يدر منزل معرف يحت يگزينيمنبع جا يدشدن است و با يهحال تخل

 يلاز پتانسـ  يدبا: گفت تيسز يطو مح يعيدانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم ياته عضو

  . يمتوجه هست يها ب يلپتانس يننسبت به ا يكهموجود از جمله پساب منازل استفاده شود در حال يها

 يـم دار يكنند در استان بارندگ يدامباحث ورود پ يندر ا يمسئوالن استان يمخواهش دار: ادامه داد وي

سـبز   يروزمره فضا يازهاين يحداقل برا يدبا و يمكن ياستفاده نم يزن يزانم يناز هم ياما كم است ول

  . از آن بهره مند شد يو شهر

  

  الزم است  يمبا توجه به اقل يزداريآبخ يطرح ها** 

خشـك   يمهاستان خشك و ن ينا: هم گفت يخراسان جنوب يآب و خاك سازمان جهاد كشاورز مدير

  . مهم است ياربس يماقل يتبا توجه به وضع يزداريآبخ يطرح ها يبوده و اجرا

 يشكه با توجه به افـزا  يممخزن مواجه ا يمنابع آب اكنون با كسر يريتدر مد: افزود يغالم محمدحسن

  . يمرا جبران كن يكسر ينا يدشده و با يشترب يآب يازو گرم شدن مناطق ن يكاهس بارندگ يت،جمع

 يبـرا  يـداري تواند آب پا يم يزدر مناطق آبخ يژهبه و يدر باالدست منابع آب يزداريآبخ: كرد يانب وي

  . قنوات باشد

 يردانست كـه از شـ   يقنوات را مانند نوزاد يخراسان جنوب يآب و خاك سازمان جهاد كشاورز مدير

  . مكند يرا م ينخون زم يكشاورز يخورد اما چاه ها يم يرمادر ش

 يليـون م 250بـه   يكـه شد در حال يمتر مكعب آب از قنوات استحصال م يليونم 650 يزمان: گفت وي

  . است يدهمتر مكعب رس يليونم 194متر مكعب و اكنون به 

در : شـد  يـادآور شده انـد   يدچار كم آب يو مابق يدهدرصد قنوات استان خشك 30 ينكها يانبا ب غالمي

رشته قنـات ثبـت و    252هزار و  6رشته قنات در استان وجود دارد كه  300حال حاضر هفت هزار و 
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  . و مرمت شده است يرشته بازساز 615هزار و  2بعد از انقالب تاكنون 

وجـود داشـته    يهماهنگ يناگر ا: آب دانست و گفت يدتول يرا نوع يزداريآبخ يطرح ها ياجرا وي

  . قنوات خواهد داشت يدر آبده ييبسزا يردر باالدست قنوات اجرا شود تاث يزداريباشد آبخ

نشـوند بـه    يريتمد يها وقت يالبس: افزود يخراسان جنوب يآب و خاك سازمان جهاد كشاورز مدير

  . كنند يوارد م يبآس يزقنوات ن

: شوند اظهـار داشـت   يريآبگ يدها قرار دارند چون با يالبس يرقنوات در مس يتمام ينكها يانبا ب وي

تومـان   يليونم 800و  يلياردم 2قنوات ابالغ شد كه  يتومان اعتبار بحران برا يلياردمبلغ پنج م 96سال 

  . شد يرشته قنات بازساز 33و  يافتختصاص آن ا

داده نشده اسـت   يصتومان اعتبار مصوب شد كه تاكنون هنوز تخص يلياردم 2 يزامسال ن: گفت غالمي

  . خواهد شد يرشته قنات مرمت و بازساز 54و با اختصاص آن 

 يدارا رييـزدا آبخ: گفـت  يزگـرد م يـن ا يـان در پا يخراسان جنـوب  يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

  . است ياتيپوشش عمل ينبرگشت و بهتر ينتر يعها، سر ينهنرم هز ينكمتر

طـرح   يـن ا يهكرده ام و منتظر ارا يهجامع را ارا يريتمشكل آب استان طرح مد يبرا: افزود نصرآبادي

  . هستم ياستاندار يجامع در كارگروه ها

كه همـه آن   ياست در حال يامدهروه نآن انجام شده اما به كارگ يلذ يتخصص يتهتاكنون كم: گفت وي

  . دانند يخوب م يليرا خ

جـامع   يجـز طـرح هـا    يطرح دفاع كنم چون راهـ  يندارم در سطوح مختلف از ا يآمادگ: افزود وي

  . كاهش و رفع مشكل آب در استان و كشور وجود ندارد يبرا
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روزنامه عصر اقتصـاد   -شود  يامسال اصالح م يانتا پا يروبخش آب وزارت ن ساختار :يرون يروز

  06/11/1397مورخ 

  

  شود يامسال اصالح م يانتا پا يروساختار بخش آب وزارت ن

: وزارتخانه دانست و افزود ينرا ساختار ا يروت نوزار ياز مشكالت فعل يكي يرون يروز: اقتصاد عصر

مهـم   يـن ا ييـات سال اصالح خواهد شد كه جز يانوزارتخانه تا پا يناساس ساختار بخش آب ا ينبرا

  .شود ياعالم م يزود به

 يرانانتخاب مد يبرا يرووزارت ن يدجد يوهارشد آب كشور به ش يرانمد ييدر گردهما ياناردكان رضا

عنوان از فـراهم   يچبه ه يدكشور ما نبا يستهكرده و شا يلجوانان تحص يتمام: و گفتخود اشاره كرد 

خـود بـر    يرانانتخـاب مـد   يبـرا  يرووزارت ن يدتاك. شوند يدخود ناام يبرابر برا يشدن فرصت شغل

  .فرصت برابر است يكبراساس  يريتيمد يانتخاب پست ها ياساس اعالم فراخوان تالش برا

 يكارشناسـ  يردر مسـ  يـد دستگاه خـدمات رسـان اسـت و با    يكوزارتخانه  ينا: ردك يدتاك يرون وزير

به مردم كشـور   يدارخدمات آب و برق پا يهارا يخود حركت كند؛ همانگونه كه در تالش برا يممستق

 يـن ران ايهمگان فراهم شود كـه مـد   يبرا يستيبا يزن يناناطم ينا ينبنابرا يم؛آرامش آنها هست ينو تام

حضـور افـراد    يبـرا  يمالحظـه ا  يچگونـه انتخاب شده اند و ه يستگيو شا يتكفا يرو مجموعه از

  .وجود ندارد يرون وزارت يريتيمد يخاص در پست ها

 ينحل ا يبرا: وزارتخانه دانست و افزود ينرا ساختار ا يرووزارت ن ياز مشكالت فعل يكي اردكانيان

اساس ساختار بخش  ينكه برا يمخش آب هستب يتبا اولو يرومسئله درصدد اصالح ساختار وزارت ن

  .شد داعالم خواه يزود مهم به ينا يياتسال اصالح خواهد شد كه جز يانوزارتخانه تا پا ينآب ا

سـاله بخـش آب و فاضـالب كشـور      40عملكـرد   يحاز سخنان خـود بـه تشـر    يگريدر بخش د وي

اكنـون   انقالب هم يكشور در ابتداشده  يبردار بهره يسد مل 19آب  يندر بخش تام: پرداخت و افزود
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 يملـ  يمترمكعب مخازن سـدها  304و  يلياردم 13است و حجم  يدهسد رس 172به  يبرابر 9با رشد 

مترمكعـب   يليونم 765و  يلياردم 51هم اكنون به  يبرابر 3.9با رشد  يزن 57شده در سال  يبردار بهره

  .است يدهرس

 يانقـالب رشـد   يكشور نسبت به ابتـدا  يآب برق هاي گاهيرونصب شده ن يتظرف ينكهبا اشاره به ا وي

ـ  بـرق  هـاي  يروگاهنصب شده ن يتمگاوات ظرف 804هزار و : داشته است، ادامه داد يبرابر 6.7 در  يآب

و  بياريآ يهكتار شبكه اصل 552است و  يدههزار مگاوات رس 12از  يشانقالب هم اكنون به ب يابتدا

هـزار هكتـار    352دو هزار و  يبرابر 4.3هم اكنون با رشد  57در سال ) احداث شده(كشور  يزهكش

  .است يدهرس

در حـال حاضـر   : كشور در بخش آب و فاضالب پرداخت و افـزود  يدستاوردها يحبه تشر يرون وزير

 يتكرده و جمع يداپ يشواحد افزا 139به  يبرابر 5.1كشور با رشد  يآب شهر هاي  خانه يهتعداد تصف

 يدهدرصـد رسـ   99.48انقـالب هـم اكنـون بـه      يدرصد ابتدا 74.6ور از كش يتحت پوشش آب شهر

  .است

و  يدهواحـد رسـ   216بـه   يبرابر 54با رشد  يفاضالب شهر هاي  خانه يهتعداد تصف: ادامه داد اردكانيان

 49.3بـه   يبرابـر  5.8 يشدر حـال حاضـر بـا افـزا     يزن يتحت پوشش سامانه فاضالب شهر يتجمع

  .است يدهنفر رس يليونم

هـم   يزانقالب ن يدر ابتدا يتحت پوشش آب بهداشت ييروستا يتنفر جمع يليوندو م: اضافه كرد وي

  .است يدهنفر رس يليونم 16.8به  يبرابر 8.4اكنون با رشد 

صنعت آب  يزاتمشاور و سازندگان تجه ينساله توسعه مهندس 40عملكرد  يحبه تشر ينهمچن يرون وزير

كننـده   يـد كارخانـه تول  200براسـاس بـرآورد صـورت گرفتـه     : و گفت پرداخت) يردولتيبخش غ(و آبفا

 شـاور م ينمهندس يها و شركت يدهكارخانه رس 200به هزار و  يبرابر 6آب و فاضالب با رشد  يزاتتجه

  .است يدهشركت رس 300انقالب به حدود  ينسبت به ابتدا يبرابر 30با رشد  يزآب و فاضالب ن
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 500بـه حـدود    يبرابـر  10آب و فاضالب با رشد  يمانكاريپ يشركت ها ينكهبا اشاره به ا اردكانيان

با رشـد   يسدساز يمل يطرح ها يمانكارپ يدر حال حاضر شركت ها: است، ادامه داد يدهشركت رس

 يسدسـاز  يملـ  يمشاور طرح هـا  ينمهندس يو تعداد شركت ها يدهشركت رس 77به  يدرصد 25.6

  .است يدهركت رسش 65به حدود  يبرابر 32.5 شدهم با ر

  



44  

  07/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -يندر كالبد زم ياتح يعما يقتزر

  

منـابع   ينا يتوضع ير،اخ يدر سال ها يرزمينيز يآب از سفره ها يهرو يبرداشت ب - يرناا - سنندج

طـرح   ياز كشور از جمله استان كردستان با بحران مواجه كرده كه اجـرا  ياديد را در مناطق زارزشمن

  .آبخوان ها باشد ياريگرتواند  يم يتا حدود يمصنوع يهتغذ يها

  

  يندر كالبد زم ياتح يعما تزريق

 متعـدد در  يهـا  يو وقـوع خشكسـال   يبارندگ يزانكاهش م يلبدل يراخ يدر سال ها يرنا،گزارش ا به

 يدر بخـش كشـاورز   يژهبو يقعم يحفر چاه ها يقاز طر يرزمينيز يكشور، برداشت آب از سفره ها

  . به خود گرفته است ييا يهرو يروند رو به رشد و ب

اسـت و   يدر كشور رو به نابود يرزمينيز يدرصد منابع آب 78حدود  يرو،گفته مسئوالن وزارت ن طبق

بـه   يـد است و نبا يجد ياربس ينو فرو نشست زم يمنابع آب آمار نشان از آن دارد كه خطر كاهش ينا

  . گذشت ياتيموضوع ح يناز كنار ا يآسان

طـرح   يـف ها، با تعر مخزن در آبخوان يكنترل افت و كسر يبرا يشياند  چاره يدر راستا يرون وزارت

آب  منـابع  يتبهبـود وضـع   ينـه خود در زم يها برنامه يالب،و پخش س يمصنوع يهتغذ ي،تعادل بخش

 زمنبـود عـ   ينو همچنـ  يگرد يها  دستگاه يتبا توجه به عدم حما يآغاز كرد ول 84را سال  يرزمينيز

  . طرح حاصل نشد ياز اجرا يمطلوب يجنتا ي،اعتبار كاف ينو تام يجد

را تحت  يبرنامه ا 93در سال  يرووزارت ن يازدهم،آب در دولت  يعال يبا فعال شدن شورا يگرد بار

رسـاند و   يبپروژه به تصـو  15كشور مشتمل بر  يرزمينيمنابع آب ز يو تعادل بخش ايعنوان طرح اح

 دن،صـنعت، معـ   ي،جهـاد كشـاورز   يـرو، ن يهـا  وزارت خانه يبرا يبرا يزن يفيطرح تكال يندر كنار ا

  . تجارت و كشور مشخص شد

و كـارگروه   يرزمينـي منـابع ز  يو تعادل بخش ياطرح اح يدر راستا يزكردستان ن يآب منطقه ا شركت
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و  يـت تقو يالب،پخـش سـ   يـق از طر يمصـنوع  يـه همچون تغذ ييطرح ها ي،با كم آب يسازگار يمل

 يو آگـاه سـاز   ياطـالع رسـان   ي،حفـار  يشركت ها يسامانده ي،گشت و بازرس ياستقرار گروه ها

  . در سطح مدارس را آغاز كرد يعموم

  

  در كردستان وجود دارد  يرمجازحلقه چاه آب غ 7355** 

در حال حاضر از مجموع : كردستان اظهار داشت يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار ونمعا

 يمترمكعب آب برداشت مـ  يليونم 68شده در استان،  ييشناسا يرمجازحلقه چاه غ 355هفت هزار و 

  . شود

قـروه،  (اسـتان  يشـرق  يحفـر شـده در دشـت هـا     ياغلب چاه هـا  ينكهمومن پور با اشاره به ا عرفان

گشـت و   يگروه هـا  يتفعال يريشكل گ يو ابتدا 85از سال : است، اضافه كرد) يگالن و چاردولده

  . در كردستان مسدود شده است يرمجازحلقه چاه غ 200هزار و  يكشركت،  ينا يبازرس

بـا حكـم    يـز امسـال ن : شـود، افـزود   يمـ  يآب برخورد جد يرمجازبا بهره برداران غ ينكها يانبا ب وي

  . در استان مسدود شد يرمجازحلقه چاه آب غ 200از  يشب ييدستگاه قضا

حلقه چاه آب  400هزار و  13كردستان از وجود  يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

و چهار هزار و  يبرق يرحلقه چاه غ 212هزار و  9تعداد،  يناز ا: شد يادآورمجاز در استان خبر داد و 

  . است يبرق يزحلقه ن 188

 يمترمكعـب آب اضـافه برداشـت مـ     يليونم 160ساالنه  يزمجاز ن ياز چاه ها ينكها يانپور با ب ومنم

اسـت امـا    يرمجـاز قابـل تقـد    يرغ يدر رابطه با انسداد چاه ها ييتالش دستگاه قضا: كرد يدشود، تاك

و  دهرتـر عمـل كـ    يبه عنوان ضابط، در بحث مسدود كردن چاه هـا جـد   يانتظام يروين يمانتظار دار

  . داشته باشد يبا شركت آب منطقه ا يبهتر يهمكار

  قروه و دهگالن  يمخزن آبخوان ها در دشت ها يمترمكعب كسر يليونم 700** 

سـفره   يـاي اح يبرنامـه را بـرا   ينكردستان مهمتر يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون
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آب  يـق در واقع تزر يمصنوع يهتغذ: گفت آبخوان ها اعالم كرد و يمصنوع يهتغذ يرزميني،ز يآب يها

 يآبخـوان دار  ياست كه جزو طرح ها ينيزم يرز ياز كاهش سطح آب ها يريجلوگ يبه آبخوان برا

  . است يرون وزارت

قـروه و   يآبخـوان هـا در دشـت هـا     يمصـنوع  يهتغذ يپروژه ها يلوتپا يمومن پور به اجرا عرفان

ـ دشـت هـ   يـن در ا: دهگالن اشاره كرد و افزود مخـزن آب   يمترمكعـب كسـر   يليـون م 700از  يشا ب

  . اتفاق افتاده است يرزمينيز

 يادآورخبر داد و  80قروه و دهگالن از سال  يدر دشت ها يمصنوع يهچهار پروژه تغذ ياز اجرا وي

طـرح   يـان، رودخانـه جن  يبـر رو  يهپروژه اور ي،رودخانه گالل يبر رو يطرح ها شامل گالل ينا: شد

  . رودخانه ظله جوب است يودخانه قلعه و ظله جوب بر رور يبر رو يهجو

 يا يلمستط يرآبخوان ها، از محل بستر رودخانه، حوضچه رسوب گ يمصنوع يهطرح تغذ ياجرا براي

 يـق رودخانـه از طر  يبه ارتفاع سه تا چهار متر احداث شده و در ابتـدا  يا يوارهشكل با د يذوزنقه ا

  . شود يانجام م يهاول يريفشار شكن رسوب گ يا يغهت

 15تـا   10( يقـي تزر ييشـده و چـاه هـا    يجـاد ا يهبه نام تغذ يحوضچه بعد يه،امتداد حوضچه اول در

ضـمن   يابـد، و انتقـال   يقبه آبخوان تزر يشود تا آب جار يدر قطرها و اعماق مختلف حفر م) حلقه

  . يابد يو به صورت مشبك در م يهتعب ييدر چاه ها لوله ها ينكها

 يارآبخـوان هـا را بسـ    يمصـنوع  يـه كردستان تغذ يشركت آب منطقه ا يفاظت و بهره بردارح معاون

 يرماندآب كرده و باعـث تـاخ   يجاداطراف رودخانه ا يا يهتغذ يچاه ها: سودمند دانست و اضافه كرد

 يآب هـا  يستاييطرح بشدت سطح ا ينا يبا اجرا ينكهكند، ضمن ا يدر خروج آب از سطح حوزه م

  . شود يم يو غن يافته يشفزاا ينيزميزز

   يمصنوع يهطرح تغذ يكاهش افت آب آبخوان ها بعد از اجرا** 

 يرقروه و دهگالن نشـان از آن دارد كـه سـ    يدشت ها) يدروگرافه(آبنمود  يبررس: پور گفت مومن

متوقـف و تـا حـدود     يم،گذشته شاهد بـود  يدشت ها در سال ها ينا يكه در منابع آب يديشد ينزول
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  . است يافتهكاهش  ياديز

كـار   يـن بـا ا : اشاره كـرد و افـزود   يهجو يمصنوع يهدر طرح تغذ يهزار مترمكعب 300 يريبه آبگ وي

در دراز مدت بـه بهـره    يقروه و دهگالن كنترل و كمك قابل توجه يدشت ها يحجم رواناب سطح

  . شده است يراخ يها يمناطق بعد از خشكسال ينبرداران وكشاورزان ا

طـرح   يناز ا يبهره بردار: كردستان اظهار داشت يشركت آب منطقه ا يظت و بهره بردارحفا معاون

آب بـوده و   يو انحـراف در ورود  يسازه، بندكش يحتسط ي،روب يهرسوب، ال يهتخل يازمندها ساالنه ن

  . سال است 30پروژه ها  ينا يدعمر مف

بهـره بـرداران در    يآبخوان ها، مـابق  يمصنوع يهسودمند بودن طرح تغذ يلبه دل: كرد يدپور تاك مومن

طرح هـا دارنـد كـه بخـاطر كمبـود       ينا يبه اجرا ياديز ياربس يلتما يزقروه و دهگالن ن يدشت ها

  . يمندار يگرد يطرح را در حوزه ها ينا ياعتبارات، در حال حاضر توان اجرا

گـرم و مرطـوب    يهـوا  يها دهآن متأثر از تو يمبوده و اقل يكوهستان يكردستان استان يرنا،گزارش ا به

  . شود يبرف در زمستان ها م يزشدر بهار و ر هايي ياست كه موجب بارندگ يا  يترانهمد

خـزر و   يـاي عمـان، در  يـاي فارس و در يجتوان به خل ياستان كردستان م ياصل يزآبر يحوضه ها از

لـوار و قـزل اوزن،   ت يشـامل رودخانـه هـا    يدرودبه سف يزن يفرع يزآبر يو حوضه ها يهاروم ياچهدر

 ياچـه و زاب كوچـك، كرخـه شـامل رودخانـه رازآور و در     يروانسـ  يها غرب شامل رودخانه يمرز

  . اشاره كرد يمينهو س ينهزر يرودخانه ها شامل يهاروم

دشـت   2دشـت در غـرب و    2 ي،شـرق  يمهمورد بوده كه پنج دشت آن در ن 9استان  يدشت ها تعداد

در شرق استان جـزو   يقروه ـ دهگالن و چهاردول  ياست، دشت هادر جنوب استان واقع شده  يگرد

  . شود يممنوعه محسوب م يدشت ها

 يمطالعـات  يزمورد ن 12سد در دست اجرا و  10ي،سد در حال بهره بردار 11سد استان،  33مجموع  از

  .است
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  07/11/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -دهند  يها كفاف نم باران

  

  بارندگي

 ها يبارندگ يدرصد 210 يشها، شاهد افزا منابع آب بارش يريتكه براساس آمار شركت مد باوجودي

 يسـدها  يباعث شـده كـه منـابع آب برخـ     97-96 يدر سال آب ياما وقوع خشكسال يمهست يراندر ا

مهم كه  ياز سدها يحجم برخ ينكند و حت يداپ يچندان ييراتستند، تغه يبحران يطبزرگ كه در شرا

  .كاهش داشته باشند يزآب شرب شهرها را دارند، نسبت به سال گذشته ن ينتام يفهوظ

ـ    از اول مهر تا پنج بهمن يجو هاي يزشارتفاع كل ر يسنا،ا گزارش به ، بـالغ بـر   97-98 يمـاه سـال آب

 يمشـابه درازمـدت كـه عـدد     يها دوره يانگيننسبت به م يبارندگ مقدار يناست كه ا يليمترم 127.3

ـ   يشدرصد افزا 20.8بوده، حدود  يليمترم 105.4معادل  كـه   هگذشـت  يو نسبت به دوره مشابه سـال آب

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 210.5بوده، حدود  يليمترم 41معادل 

زده شده  ينمترمكعب تخم يلياردم 209.794معادل  يبرهه زمان يندر ا يزها ن حجم بارش ين،ا بر عالوه

 يشها نسـبت بـه سـال گذشـته، افـزا      بارش يزانم يزكشور ن يزآبر يها گفت كه در تمام حوضه يدو با

 ريـاي فـارس و د  يجدرصـد، حوضـه خلـ    7.8خزر،  يايدر يزكه در حوضه آبر يا گونه داشته است؛ به

درصد، حوضـه   50.2 يوضه فالت مركزدرصد، ح 88.8 يه،اروم ياچهدرصد، حوضه در 183.6عمان، 

  .يمها هست بارش يشدرصد شاهد افزا 59.5قوم،  درصد و حوضه قره 12.2 ي،شرق يمرز

موجب شده  ياپي،پ هاي يها در اثر خشكسال و بستر رودخانه ياست كه خشك بودن اراض يدرحال اين

اسـاس،   يـن آب شـود و بـر ا   بـه روان  يلتاكنون، كمتر تبـد  يسال آب يبارش از ابتدا متر يليم 209كه 

  .دنداشته باش يچندان ييرآب شرب، تغ كننده ينتأم يسدها يژهو به يران،ا يآب به سدها يورود

با توجـه  : گفت يسنابه ا -شركت آب و فاضالب كشور  يرعاملمد -جانباز  يدرضاباره، حم ينهم در

ـ  توان ياست، نم يآبكل سال  يها درصد كل بارش 25تنها  يفعل يها بارش يزانم كه ينبه ا  بينـي  يشپ
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 ودبهبـ  يشـده بـرا   يـف تعر يويگفت كـه سـنار   يدتابستان نداشت، اما با يمنابع آب يتدر مورد وضع

  .شده است يفچون سال گذشته تعر هم يطشرا

  

  ها تاكنون نسبتاً مطلوب بود باران وضعيت

اما اگر  يم،برو يشپ يو،سناربر اساس همان  توانيم يمانند سال گذشته باشد، م يطاگر شرا ي،گفته و به

 ي،طـور كلـ   به. خواهد كرد ييردر آن استان تغ يزن يوقطعاً سنار يم،باش يطشرا ييردر هر استان، شاهد تغ

 يكلـ  يطبهبـود شـرا   معناي هموضوع ب ينها تاكنون نسبتاً مطلوب بوده اما ا باران يتگفت كه وضع يدبا

  .يستن يرانا يمنابع آب

موضـوع   يـن درباره ا يزن - يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرعاملمد - ها يرسول محمد حاج چنين هم

برنامـه،   يـن كه در ا يما كرده يينتب يرووزارت ن ياز سو يحل تنش آب يرا برا يا برنامه: گفت يسنابه ا

اجرا كرد،  يبرنامه را به درست يندر نظر گرفته شده است كه اگر بتوان ا يمتعدد يارهايپارامترها و مع

  .حوزه آب حل خواهد شد يها از چالش يطعاً بخشق

كـه   يـم ا سطح كشـور مواجـه بـوده    يها آب روان يدرصد 50سال گذشته با كاهش  كه ينا يانبا ب وي،

نكتـه توجـه بـه     ينتـر  مهـم  ي،فعلـ  يطدر شرا: اظهار كرد گذارد، يكشور م يبر منابع آب ياثرات مخرب

  .را كنترل كرد يطشرا توان يموضوع م يندادن ا عرضه و تقاضاست و تنها با سروسامان يريتمد

چنان  هم ماه، يد ياست كه تا ابتدا يهم حاك يدر معرض تنش آب يشهرها يتوضع ينبه آخر نگاهي

 يـت آب و اهم يريتمـد  يـت مسـاله اهم  يـن اند كـه ا  قرار داشته يدر معرض تنش آب يران،شهر ا 334

  .هدد يبها را نشان م گران يكاال يندر ا ييجو صرفه
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  07/11/1397خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  - جدول+تهران كمتر از پارسال  يسدها يرذخا

  

  كرج سد

د و نسبت بـه دراز  روبرو بو يدرصد 589.3بارش در استان تهران نسبت به سال گذشته با رشد  ميزان

مترمكعـب كـاهش    يليـون م 550استان به  يسدها يرداشته است، اما ذخا يدرصد 62.4 يشمدت افزا

  .است يافته

كشـور از   ييزفصـل پـا   يهـا  حجـم بـارش   يرووزارت ن يآمارمنتشره از سو ينگزارش مشرق، آخر به

مـدت مشـابه سـال     يكه طـ  است يدرحال ينبوده ا متر يليم 127.3تاكنون به  97-98 يسال آب يابتدا

  .است يدهبه ثبت رس يمتر بارندگ يليم 41كشور  يكدرجه  يزآبر يها در حوضه 96-97 يآب

شـده و نسـبت بـه     يشـتر ب متـر  يلـي م 86.3گذشته  يبارش، از سال آب يزانكه م دهد ينشان م ها بررسي

  .رشد برخوردار بوده است متر يليم 105.4ساله از  50بلندمدت  يانگينم

  

  آب در سد كرج يرهذخ يتوضع ينآخر

 يبارنـدگ  يچگونـه كشـور ه  يكدرجه  ياصل يها در حوضه 97-98 يماه سال آب تا پنجم بهمن يكم از

 متـر  يلـي م 1.5هـا   حوضه يندر ا) 96-97(گذشته  يدر مدت مشابه سال آب كه يگزارش نشده، در حال

  .يما بارش داشته

بهمن ماه سال  5تا  يجار يسال آب ياست كه از ابتدا از آن يبارش در استان تهران حاك يزانم بررسي

اسـت كـه در مـدت مشـابه سـال گذشـته        يدرحال ينو ا يدهمتر بارش به ثبت رس يليم 180.6 يجار

  .متر بوده است يليم 26.2ها تنها  ارتفاع بارش

  .متر بوده است يليم 111.2گزارش متوسط دراز مدت بارش در استان تهران  ينا براساس

روبرو  يدرصد 589.3بارش در استان تهران نسبت به سال گذشته با رشد  يزانبه ذكر است كه م الزم
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  .داشته است يدرصد 62.4 يشبود و نسبت به دراز مدت افزا

 يسـخت  ياربسـ  يطبرف شرا يرهذخ يزانها و م گذشته از لحاظ بارش ياست استان تهران سال آب گفتني

رخ داد،  يـر چهار ماه اخ يكه ط يمناسب هاي يشد با وجود بارندگامر باعث  ينرا تجربه كرده بود كه ا

مترمكعـب كمتـر از مـدت مشـابه      يليونم 25پنجگانه استان تهران حدود  يسدها يرهمچنان ذخا يول

  .سال گذشته باشد

بود كـه   يدهمترمكعب رس يليونم 575استان به حدود  يسدها يرذخا يبازه زمان ينگذشته در هم سال

  .است يافتهمترمكعب كاهش  يليونم 550اكنون به رقم هم  ينا

 يليـون م 80حـدود   يـز پنجگانه تهران نسبت بـه متوسـط درازمـدت ن    يسدها يرهاياست ذخا گفتني

  .درازمدت خود فاصله دارد يمترمكعب يليونم 630مترمكعب كمتر است و همچنان از حجم 
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خبرگزاري  - شد يزگردهار يشافزاموجب  يمنابع آب مهار :زيست يطسازمان حفاظت از مح يسرئ

  07/11/1397فارس مورخ 

  

ـ   يالنها مثل گ استان ينتر پربارش ينكهبر ا يدبا تأك زيست يطسازمان حفاظت مح رئيس ا مشـكل  هـم ب

  .آب كل كشور را بدهد يصتخص يدطبق قانون با يرووزارت ن: مواجه هستند، گفت يآب كم

  

  شد يزگردهار يشموجب افزا يمنابع آب مهار

چهارمحـال و   يادار يظهر امـروز در شـورا   يكالنتر يسيفارس از شهركرد، ع يگزارش خبرگزار به

سـاله آن را   40عملكـرد   يـد ت و قاعـدتاً با انقالب اس يروزيسالگرد پ ينامسال چهلم: گفت ياريبخت

  .يمكن يانب

در جهان نتوانسته عمـر متوسـط    يكشور يچه ينكهبا اشاره به ا زيست يطسازمان حفاظت از مح رئيس

نقطـه جهـان بـه لحـاظ      يندر بـدتر  يـران ا: دهد، افزود يشسال افزا 25 يزانسال به م 40 يمردم را ط

وجود  نيتيبه لحاظ ام يگريمورد د يستيند مورد معدود حمله ترورجز چ بينيم يقرار دارد اما م يتيامن

  .ندارد

  

  بهتر است يقااز وضع مردم آفر يرانمردم ا وضع

 هـايي  ييسال گذشـته نارسـا   40در  ياسالم ينظام جمهور يدر كنار همه دستاوردها ينكها يانبا ب وي

بـه سـبب قصـور     يگـر د يو بخش يعوامل خارج يها دخالت يلاز آن به دل يوجود دارد كه بخش يزن

گـذران   يدوره قبـل بـرا   يجمهور ياستدر زمان ر: خودمان در داخل كشور رخ داده است، ادامه داد

از وضـع مـردم    يـران سفر كـردم، وضـع مـردم ا    يستدر يبرا يقاييآفر ياز كشورها يبه برخ ندگيز

  .كشورها بهتر است يناز ا ياريبس



53  

كـه   كنـيم  يم ينكه هم به جامعه و به هم خارج از كشور تلق يمستخودمان ه ينكهبر ا يدبا تأك كالنتري

در  شود، يم يرانصحبت از فساد مد يرسه سال اخ يادو  ينچقدر در ا: عنوان كرد يم،گرفتار نفاق هست

 يمرا بخـور  عمارگرانمنافقان و است يبفر يدبا آن برخورد شود، نبا يدفساد وجود دارد كه با يهر قشر

  .كشور بر سر كار هستند ينفاسد و دزد در ا يسر يككه  يمود كنوانم گونه ينو ا

  

  شود يعقل حاصل م يريكارگ درگرو به يدارپا توسعه

 ينكهمگر ا يستن يزيچ يدارتوسعه پا: در ادامه خاطرنشان كرد زيست يطسازمان حفاظت از مح رئيس

 ي،بهداشـت، كشـاورز   يـت، ناست كه آمـوزش، ام  ينا يداراصل توسعه پا يناول يريم،عقل را به كار گ

  .داشته باشند ياقتصاد يهتوج يدبا... خدمات، صنعت و 

اصل  ينسوم: است اشاره و اضافه كرد يكه همان وجود نظم اجتماع يداراصل توسعه پا ينبه دوم وي

 يهـا  حق و حقـوق نسـل   يمحق ندار يتباشد و درنها زيست يطمخرب مح يداست كه توسعه نبا ينا

  .يمرا حراج كن ينسرزم ينا يندهآ

ـ     كـرده  يلتحصـ  يرانقالب كشور مـد  يزمان ابتدا: كرد يحتصر كالنتري اآلن  يمجـرب كـم داشـت ول

 يـن داشـتند، ا  يـادي انقالب گرفتار اختالفات نبودند و تحمل ز يلفرق كرده است، جامعه اوا يتوضع

  .يريمبگ يمدرست تصم يدوجود ندارد و با يگرموارد د

  

  يمدر كشور مشكل دار يهپا كه در منابع يريمبپذ بايد

كـه در   يريمبپـذ  يـد با: از سخنان خود گفـت  يگريدر بخش د زيست يطسازمان حفاظت از مح رئيس

مترمكعب بود كـه اكنـون    يلياردم 132كشور  يانقالب منابع آب يلاوا يم،در كشور مشكل دار يهمنابع پا

  .است يدهمترمكعب رس يلياردم 80به 

در خصوص منابع آب محدود هستند و  يژهو است كه منابع كشور به ينا يتواقع ينكهبا اشاره به ا وي
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واكنش  يعتفشار بر طب: مترمكعب بود، افزود يلياردم 80كشور در حدود  يدپذيرسال گذشته آب تجد

در جنـوب   زيسـت  يطمحـ  يبحاصل از تخر يپزشك يها آن را به دنبال دارد، در حال حاضر خسارت

  .است يشترب شود يم يدكه تول يكشور از محصوالت كشاورز

 90و اثـرات آن را امـروز در دهـه     يـديم هـا را ند  خسارت 70و  60 يها در دهه ينكها يانبا ب كالنتري

 يـل هوا وجود دارد كه به دل يشهرها مشكل آلودگ در حال حاضر در همه كالن: ادامه داد يم،شاهد هست

  .رخ داده است يدارتوسعه ناپا هاي ياستس

  

  شود يمردم م يبرا ينهط باعث هزغل تصميمات

 يـل بـه دل  يوقتـ  شود، يغلط گرفته م يماتتصم يوقت: عنوان كرد زيست يطسازمان حفاظت مح رئيس

  .بپردازند يدآن را مردم با ينههز شود ينم يددر كشور تول يفيتسوخت باك يمالحظات اقتصاد

 ينتـر  پربـارش  يدارد و حتـ كشـور مشـكل آب وجـود     يهمه جـا  يريمبپذ يدبا ينكهبر ا يدبا تأك وي

 يـد طبـق قـانون با   يـرو وزارت ن: مشكل مواجه هستند، خاطرنشـان كـرد   ينهم با ا يالنها مثل گ استان

  .آب كل كشور را بدهد يصتخص

  

  از دست اشخاص خارج شده است يگرآب د اختيار

اسـت   زيـا كـه هرچقـدر آب موردن   يستن يا گونه كشور به يطدر حال حاضر شرا: اضافه كرد كالنتري

  .از دست اشخاص خارج شده است يگرآب د ياراختصاص داده شود، اخت

 يكننـده آب در كشـور بخـش كشـاورز     عمده مصـرف : كرد يانب زيست يطسازمان حفاظت مح رئيس

 يزانم ينا يندهدر آ يمنابع آب يتوضع ينبخش است، با ا يندرصد آب كشور سهم ا 85از  يشاست ب

  .يممدرن باش هاي يبه فكر تكنولوژ يدو با شود ياختصاص داده نم يآب به كشاورز

 ينبـه همـ   يمرا مهار كـرد  يدر كشور ساخته شد، منابع آب ييسدها يراخ يها در سال ينكها يانبا ب وي
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 يمتوسـط بـاال   يـر و تبخ متـر  يلـي م 200كه بارش  يتيدر وضع: كرد يدشدند، تأك يادگردها ز يزر يلدل

بـا آب كمتـر    يمعادت كن يدبلكه همه كشور با ياريارمحال و بختتنها مردم چه است نه متر يليم 2000

  .يمكن يزندگ
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 از بحران آب يريراهكار جلوگ/شود يم يشتردرصد ب 50 يگرسال د 11مصرف آب جهان تا  :ائوف

  07/11/1397خبرگزاري فارس مورخ  -

  

درصد  50مصرف آب در جهان  يابد،ن ييرمصرف آب تغ يرفتارها يگرسال د 11كرد اگر تا  يدتاك فائو

درصـد   30و سـاالنه   شـود  يآب مصرف م يترل 70 ييبعدد س يك يدتول ياز جمله برا شود يم يشترب

  .رود يم نياز ب يمحصوالت كشاورز

  
  از بحران آب يريراهكار جلوگ/شود يم يشتردرصد ب 50 يگرسال د 11آب جهان تا  مصرف

اعالم كرد  يدر گزارش يفارس، سازمان خوار و بار جهان يخبرگزار الملل ينگزارش گروه اقتصاد ب به

  .ندازدا يرا به خطر م ييغذا يتامن ينباالست و ا ياردر جهان بس ييمواد غذا يعاتفساد و ضا

از بستر خـاك بـه عمـل     شود يكه در جهان استفاده م ييدرصد مواد غذا 95كرده است كه  يدتأك فائو

 يعنـي  يمحصوالت كشاورز يداست كه ما در گام نخست بستر تول ياتيمهم و ح ياربس ينبنابرا آيد يم

  .يمخاك را حفظ كن

از اندازه از سموم  يشب يها فادهباشد، است ييغذا يتاز مسموم يريجلوگ تواند يسالمت خاك م حفظ

سـالمت   توانـد  يگذشـته بـه شـدت خـاك را مسـموم كـرده و مـ        يهـا  سال يط يمياييش يو كودها
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  .ياندازدرا به خطر ب ييمحصوالت غذا

كمتر شـود ، معمـوالً    يگذشته باعث شده سطح خاك زراع يها خاك در سال يشفرسا يگرد يسو از

 4مكعب خـاك تـا    يمترسانت يك يلتشك يح خاك است و براسط يمترسانت 40تا  30در  يخاك زراع

 يـن تن در هكتار بـود كـه ا   9 يرانخاك در ا يشگذشته فرسا يها در سال. هزار سال  زمان الزم است

  .است يدهتن رس 16 هرقم ب

مهم است و هرچقدر خاك سالم، بهتر  ياربس ييكه سالمت محصوالت غذا كند يم يدتأك ينهمچن فائو

  .بود يدوارترمحصول سالم ام يدبه تول توانيم يم يمداشته باش يتر يزو حاصلخ

محصوالت  يفساد و خراب يجلو يبه هر نحو يدكه با شود يم يداز گزارش فائو تاك يگريبخش د در

آب الزم اسـت   يترل 70 يبعدد س يك يدتول يبه عنوان مثال برا. گرفته شود ييو مواد غذا يكشاورز

ـ   يقـت بـرود در حق  يناز ب يمحصوالت كشاورز يلدل يچبدون ه يمده يكه اجازه م يو زمان  رعـالوه ب

 يارآن اسـتفاده شـده از جملـه آب كـه بسـ      يدتول يكه برا يمنابع ييغذا يتامن ينمشكل در تأم يجادا

  .رود يم ينارزشمند است از ب

  

 يشادرصـد افـز   50 يـزان بـه م  2030مصرف آب تا سـال   يمنده ييرمصرف آب را تغ ياگر رفتارها*

  يابد يم

 ياست و اگر ما تا رفتارهـا  يدر بخش كشاورز ياتيمسئله ح يكآب  نويسد يدر گزارش خود م فائو

درصـد   50 يـزان بـه م  2030آب تا سـال   يبرا يجهان يتقاضا يمنده ييرمصرف آب خود را اكنون تغ

  .يافتخواهد  يشافزا

  

  در قرن گذشته يتمصرف آب نسبت به جمع يدو برابر يشافزا*

برابـر رشـد كـرده اسـت و اگـر       2 يتكه در قرن گذشته مصرف آب نسبت به جمع كند يم يدتاك وفائ
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 ييـر از االن بـه فكـر تغ   ينكهخواهد شد مگر ا يجادكند بحران آب در كل جهان ا يداروند ادامه پ ينهم

  .يممصرف آب باش يرفتارها

  

  يندهغذا در آ يدتول يبرا يجد يدتهد ييآب و هوا ييراتتغ*

در جهـان   ييمواد غذا يدتول يبرا يجد يدتهد ييآب و هوا ييراتشده است تغ يدرش فائو تأكگزا در

ببرد در  ينحشرات گرده افشان مانند زنبورها را از ب تواند يم ييآب و هوا ييراتتغ. شود يمحسوب م

  .دارند ييمواد غذا يدرا در تول ياتيح يارها نقش بس گرده افشان ينا يكهحال

 يددر تول ينكهنخست ا. كند ياشاره م ييمواد غذا يدحشرات گرده افشان در تول يرد از تأثمور 5به  فائو

غذا را  يدرا باال برده و تول يطيمح يستتنوع ز دارد، يردرصد تأث 75و بذر  يوهم ي،محصوالت كشاورز

 شـوند  يمـ  يـد كـه تول  يمحصـوالت كشـاورز   شـود  يباعـث مـ   يياز سـو . دهـد  يم يشدر جهان افزا

  .كنند يم يجادرا در جهان ا يداريپا يستمداشته و اكوس يكاف هاي ييزمغذر

هـم اشـاره شـده كـه      يو محصـوالت كشـاورز   ييمـواد غـذا   يدگزارش فائو به نقش زنان در تول در

 يو توانمندسـاز  ييمحصـوالت غـذا   يدتول يشدر افزا يمؤثر يارنقش بس تواند يزنان م يتوانمندساز

  .جامعه شود يك

  

  يمكن يدتول يو مغذ يقومحصول م يدبا*

در دسـترس   يـدي تول يعالوه بر غـذاها  يندهكه در آ كند ياشاره م ينهمچن يخوار و بار جهان سازمان

و  ياهاناز گ يديهست كه ما انواع جد يازن ينهزم ينو در ا يمكن يدتول يزن يمغذ ييمواد غذا يدباشد با

  .يمو آنها را كشت كن يمرا كشف كن يمحصوالت كشاورز

  

  رود يم ينجهان از ب يديتول يدرصد غذا 30*
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 يبـاً كـه تقر  نويسد يم يو فساد محصوالت كشاورز يعاتاز ضا يريجلوگ يتدر ادامه درباره اهم فائو

بـه دسـت مصـرف     يچوقـت اند ه را اشغال كرده يزراع هاي ينكه زم يدرصد محصوالت كشاورز 30

 نيمهرچقـدر بتـوا   ينبنـابرا . رود يم يندم از ببه دست مر يدنتا رس يرمس ينو آنها در ا رسد يكننده نم

كرد و  يمخواه يدتول يشتريب ييمواد غذا يريمرا بگ يو فساد محصوالت كشاورز يعاتضا ينا يجلو

  .خواهد شد يرياز هدر رفتن منابع جلوگ

احتـرام بـه مـواد     يبـرا  يدانش آموزان را از همان زمان مهـدكودك  يدگزارش فائو آمده است كه با در

  .در مورد آنها اسراف كرد يدنبا يچوقتو آنها بدانند كه ه يمكن يتترب يجاتو سبز ها يوهو م ييغذا

طعم و مزه بتوانند محصوالت  يقآنها از طر ينكهاضافه كرد مثالٌ ا توان يهم م يگريد يها آموزش البته

را  ها يوهو م جاتيكه چگونه سبز يرندبگ ياد ينكهدهند دوم ا يصتشخ يهرا از بق يو مغذ يدسالم و مف

خودشـان را   غذيـه ت ينببرند همچن يشپ يميرا به صورت كار ت شان يكار يها پرورش دهند و مهارت

  .ارزش قائل شوند كنند، يم يدآنها تول يكه محصول و غذا برا يبه كسان يرندبگ يادارتقا دهند و  يزن

شـود، آنهـا    گـذاري  يهسـرما  يخـانوادگ  يكشـاورز  يرو يـد شـده اسـت كـه با    يدگزارش فائو تاك در

غـذا   ينتـأم  يبرا يگرياز هر زمان د يشب يكشاورز يها هستند و امروزه خانواده ياصل يدكنندگانتول

ـ   يدسترس يكه ما حت كنند يم يدجهان را تول ييدرصد مواد غذا 80آنها  يكهمهم هستند به طور  ههـم ب

  . يمآنها ندار

 يوارد يكباال به عنوان  ييو با ارزش غذا يمغذمحصوالت  يدشده است كه تول يدگزارش فائو تأك در

و  يادامـه زنـدگ   يبـرا  يمنبـع انـرژ   يـك و  شـود  يمحسوب م ها يماريمحكم در برابر انواع ب يدفاع

بـاال   ييمحصوالت با ارزش غـذا  يدتول ينكهبا شور و نشاط خواهد بود ضمن ا يزندگ يكسالمت و 

از همـان مـدارس آغـاز شـود و بـه خـود        يرمسـ  يـن ا يدو با كند يكودكان باز م يتوسعه را برا يرمس

 يصآن را تشـخ  يدن،بـا چشـ   ياستفاده كننـد و حتـ   يمغذ ييكه مواد غذا يمآموزان آموزش ده دانش

  .دهند
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  دهد يدرخشان را م اي يندهآ يدجوانان، نو يسالمت غذا يرو گذاري يهسرما*

 يدچـار چـاق   يـك و خاور نزد يقاال آفرسوم مناطق شم يك ينكها يانفائو با ب يركلمد يلواداس گرازينا

مصـرف   يـد با يرمسـ  ينسالم و تازه مصرف كنند و در ا ييهست كه مردم مواد غذا يازن: هستند گفت

  . باشد طقمنا ينا يبرا يهرفع سوء تغذ يبرا يراهكار يكبه عنوان  تواند يكه م يابد يشافزا ي،ماه

داشت چـرا   يمخواه يدرخشان يندهآ يمكن يتالم تربجوانان س يمكه ما هرچقدر بتوان كند يم يدتأك فائو

هرچقـدر امـروز   . يمرا رقم بـزن  يبدون گرسنگ يجهان يددر دست جوانان خواهد بود و ما با يندهكه آ

  . دش يممند خواه از آن بهره يندهبه همان اندازه در آ يمكن گذاري يهجوانان سرما يرو

  

  عمل كنند يدكه مردم جهان با ييعادت غذا 7*

 يوهم ياديز يزانبه م. يرندآن را به كار بگ يدكه مردم جهان با كند يمهم اشاره م ييعادت غذا 7به  ائوف

و شـكر را حـذف كـرده و نمـك را      يزنـد بخورند، از خوردن محصوالت پر چـرب بپره  يجاتو سبز

  . نكنند نگراقدام اصال د يندر ا ينكها يگرآب بنوشندو د يكاهش دهند و در طول روز به مقدار فراوان
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 يميوخ يتبحران آب را به وضع يغلط آب يريتروند مد ادامه : يرون يردر سوال از وز ينپورحس

  07/11/1397خبرگزاري فارس مورخ  -كند  يدچار م

  

ـ  يريتدر صورت ادامه روند غلـط مـد   :آباد در مجلس گفت مردم پارس نماينده بحـران آب را بـا    يآب

  .مواجه خواهد ساخت يميوخ يتوضع

  

   كند يدچار م يميوخ يتبحران آب را به وضع يغلط آب يريتروند مد ادامه

آبـاد در   مردم پـارس  يندهشقالن نما ينشكور پورحس فارس،  يخبرگزار يگزارش خبرنگار پارلمان به

،  پارلمان در سوال خود از رضـا  )بهمن ماه  7( يكشنبهامروز  يدر نشست علن ياسالم يمجلس شورا

 يـراد ا واما حرف من  يستن يدهپوش يچكسيو كمبود آب از ه يماقل: اظهار داشت يرون يروز ياناردكان

  .آب است يريتموجود نحوه مد

اسـت   يا وزارتخانه ينسوم يروطبق آمار معاونت نظارت مجلس وزارت ن يگراز طرف د: ه دادادام وي

وزارت  يـن تعداد سواالت مطروحـه از عملكـرد ا   ينتذكر را از مجلس گرفته است همچن يشترينكه ب

  .است يدهسوال رس 200فقره به  145خانه از 

 يماقلـ  ييرتغ: عنوان و اظهار كرد يابع آبدر حوزه من يريترا سوءمد يندگاننما يدغدغه اصل پورحسين

بحـران آب در   يدنـامطلوب باعـث تشـد    يريتاما مـد  يستن يدهپوش يكس يچبر ه يو كاهش منابع آب

  .خواهد شد يشتريب يها چالش يجادروند باعث ا ينكه ادامه ا يا كشور شده است به گونه

 يبخشـ  يمحل يها و وقوع تنش زمينييرز يها ها، بحران منابع آب و تاالب ها ياچهدر يموخ وضعيت«

در حـوزه   يكردهـا رو ييـر مقابله با بحران آب بـه تغ  يبحران آب در كشور است لذا برا يداز آثار تشد

  ».است يازن ييو اجرا يقانونگذار ياستگذاري،س يها در بخش ينو همچن يريتمد

منـابع   يريتدر حـوزه مـد   يـرو ن يروز يها از برنامه ينشدن بخش ييپارس آباد با انتقاد از اجرا نماينده
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آب  يريتساختار مد يطراح: كرد و افزود يدمنابع آب تاك يريتدر مد ينگر بر لزوم داشتن جامع ي،آب

و  مشـكالت در حوزه عرضـه و تقاضـا و ارائـه گـزارش دربـاره       ها يتكشور متناسب با اصول و ظرف

  .است يمشكالت ضرور يلتعد يو راهكارها يندهانداز آ و چشم يفعل يتوضع يشناس يبآس

 يطشـرا  يـن در ا: نشدن سند جـامع آب كشـور انتقـاد كـرد و گفـت      ييو اجرا يناز تدو ينهمچن وي

 يصنظام تخص يها چارچوب يينو تع نفعان يو حقوق ذ يا حوضه ينهمچون انتقال ب يمسائل يترعا

ب بـه  مفاهمه مشـترك در خصـوص مسـائل آ    يكبه  يداست، با يبر اساس مصالح كل كشور ضرور

  .يمبرس زا نشخصوص در نقاط ت

بـه فصـل مشـترك در     يدنرسـ  يمجلس بـرا  يبا همكار ياتيو عمل ييانجام اقدامات اجرا پورحسين

حفظ  يالزم برا يها نبود برنامه: منابع آب كشور را الزم خواند و گفت ينهبه يريتخصوص آب و مد

 ابو استفاده مجدد از پسـ  ير بازچرخاندر كنا يطيمح يستز هاي يندهاز انتشار آال يريو جلوگ يتامن

  .به آن توجه كرد يداست كه با ييها دغدغه يگراز د

اسـتان بـا    يـن در حـوزه آب ا  يروشده وزارت ن ينتدو هاي ياستتضاد موجود در س ينكها يانبا ب وي

 يـد طبق قانون با: كرده است، افزود يجادرا ا يچالش و مسائل جد يكالن جهاد كشاورز هاي ياستس

 عهشمال غرب از منـابع صـندوق توسـ    يها در استان يمرز يها مهار آب يدالر برا يلياردم 1.5ود حد

آبـه و حقـوق    حـق  يـرو هزار هكتار دارد كـه اگـر وزارت ن   62دشت مغان حدود . يابداختصاص  يمل

  .خواهد شد يطيمح يستز يها را ندهد منجر به چالش اش يقانون

آبـه دشـت مغـان از     البتـه متأسـفانه در مصـوبه مربوطـه حـق     : ردمجلس در ادامه عنوان ك يندهنما اين

. است يافتهكاهش  يگرو مسائل د يدرصد بدون در نظر گرفتن مالحظات فن 50رودخانه ارس حدود 

 بهمصـو  ينا يو با نگاه كارشناس ينقوان ها، ياستبر اساس س يرواست كه وزارت ن يرو ضرور يناز ا

  .قرار دهد يرا مورد بازنگر

نـامطلوب آب   يريتغلـط و مـد   ياستموضوع س يقاتيها و مراكز تحق بارها توسط دستگاه: فزودا وي
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  .مواجه خواهد كرد يميوخ يتروند، بحران آب را با وضع ينمطرح شده است كه در صورت ادامه ا

و  يگـذار  در قـانون  يـد آن با يدمقابله با بحران آب و تهد يبرا: در ادامه سخنانش خاطرنشان كرد وي

  .شود يدنظركشور تجد يآب يريتوه مدنح

مطالعـه   يـل، تحل ياناردكان يآقا :گفت يرون يرخطاب به وز ينآباد در مجلس همچن مردم پارس نماينده

  .يستداران چ حفط حقابه ينهدر زم يجنابعال يجامع و اقدامات راهبرد

آب مكلـف بـه    امـور  يـت و تول يـت به عنـوان مرجع  يرووزارت ن: خاطرنشان كرد ينهزم يندر هم وي

 يـن آب ارس بوده اسـت چـرا ا   يمدر تسه 18ماده  يلتبصره ذ يژهعادالنه آب به و يعتوز يقدق ياجرا

  .نشده است يتموضوع رعا

بـه   يابيدسـت  يـزان و م ياز صـندوق توسـعه ملـ    يافته يصمنابع تخص كرد ينهدر خصوص نحوه هز وي

 يحاتانتقـاد كـرد و خواسـتار توضـ     روياز عملكرد وزارت ن يمرز يها اهداف مورد نظر در مهار آب

  .خصوص شد يندر ا يرون يرالزم از وز
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 يرذخـا  يصرف جبران تراز منف يراخ هاي بارندگي:شركت آب و فاضالب استان تهران يرعاملمد

    07/11/1397روزنامه عصر اقتصاد  - سدها شده است

  

  سدها شده است    يرذخا يصرف جبران تراز منف يراخ هاي يبارندگ

 يـر دو مـاه اخ  يدر طـ  ينكـه بـر ا  يدشركت آب و فاضالب استان تهران با تاك يرعاملمد:   عصراقتصاد

مناسـب   هـاي  يبارندگ: خطرناك خارج شده است، گفت يتهران از وضعاستان ت يسدها يبرف يرذخا

ـ    يسدها يمترمكعب يليونم 250 يصرف جبران كسر يرچندماه اخ گذشـته شـده    يتهـران در سـال آب

  .است

اسـتان تهـران از    هـاي  يبارنـدگ  يـزان م ينكـه با اشاره به ا يزيونيبرنامه تلو يكدر  ياريبخت محمدرضا

بـارش نسـبت بـه     يزانم ينا: است، گفت يدهرس يليمترم 180نون به حدود تاك يجار يسال آب يابتدا

 والتنـز  يـانگين متوسـط م . كرده اسـت  يداپ يشدرصد افزا 60از  يشسال گذشته استان ب 40 يانگينم

ـ  متر يليم 110تهران حدود  يجو در اسـتان بـه ثبـت     يبارنـدگ  يليمتـر م 180از  يشاست كه تاكنون ب

  .است يدهرس

 يـره ذخ يـزان هـا و م  را به لحاظ بـارش  يسخت ياربس يطقبل شرا ياستان تهران سال آب: شد يادآور وي

چهـار   يكه در ط يمناسب هاي يعامل باعث شده است با وجود بارندگ ينبرف تجربه كرده بود كه هم

كمتـر   عبمترمك يليونم 25پنجگانه استان تهران حدود  يسدها يرهمچنان ذخا يول يما داشته يرماه اخ

  .دت مشابه سال گذشته باشداز م

 يرذخـا  يبـازه زمـان   ينسـال گذشـته در همـ   : شركت آب و فاضالب استان تهران ادامه داد مديرعامل

 يليـون م 550رقـم هـم اكنـون بـه      يـن بود كـه ا  يدهمترمكعب رس يليونم 575استان به حدود  يسدها

 80حـدود   يـز ازمدت نپنجگانه تهران نسبت به متوسط در يسدها يرهايذخا. است يدهمترمكعب رس

  .درازمدت خود فاصله دارد يمترمكعب يليونم 630كمتر است و همچنان از حجم  مترمكعب يليونم
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 يسـدها : گذشته، گفـت  يبرف استان تهران در سال آب يرهذخ يدرصد 90با اشاره به كاهش  بختياري

 يرذخـا  يعتـا طب يمباشـ در تهـران داشـته    يبرف مناسب يرهدارند و هر چه بارش و ذخ يبرف يمتهران رژ

ـ  ينكهبا توجه به ا يخواهد داشت ول يتر مناسب يتوضع يزن يسدها  يبرفـ  يـره گذشـته ذخ  يسال آب

از  يشـتر خود ب يسدها يكاستراتژ يرعامل باعث شده بود تا ما از ذخا ينبود هم يدهبه صفر رس تهران

  .يمكن ينرا تاممردم تهران  يازآب شرب مورد ن يمنرمال استفاده كرده تا بتوان يزانم

ارتفاع بـرف در سـد الر بـه     95 يدر سال آب: كرد يدشركت آب و فاضالب استان تهران تاك مديرعامل

  .متر بوده است يسانت 65رقم در اسفندماه سال گذشته تنها  ينبود كه ا يدهمتر رس 6حدود 

: گفـت  ي،جـار  يتهران در شروع سال آب يسدها يرذخا يمترمكعب يليونم 250با اشاره به كاهش  وي

 يـزان م يـن مترمكعـب از ا  يليـون م 230باعث شـده تـا حـدود     يرچهارماه اخ هاي يخوشبختانه بارندگ

ـ  يربه ذخا يادفشار ز يجبران شود ول يكسر مـا   يـره گذشـته موجـب شـده تـا ذخ     يسدها در سال آب

  .همچنان نسبت به سال گذشته و مدت متوسط بلندمدت كمتر باشد

  

 يرچهار دهه اخ يآب يها سال ينتر از كم بارش يكيگذشته استان تهران  يل آبسا: شد يادآور بختياري

هوا در تابستان امسـال و مواجـه    يگرما سابقه يب يشامر به همراه افزا ينخود را تجربه كرده بود كه ا

برداشـت از   يـزان كنـد و م  يرا سـپر  يسخت ياربرق باعث شده بود تا تهران تابستان بس ياستان با قطع

ـ  هاي يبا وجود بارندگ يلدل ينبه هم. كند يشافزا يريبه شكل چشمگ سدها  يجـار  يمناسب سال آب

  .برد يبه سر نم آل يدها يطتهران در شرا يسدها يرو ذخا يمندار يمناسب يتهمچنان وضع

 يبرفـ  يرذخـا  يـر دو مـاه اخ  يدر طـ  ينكـه بـر ا  يدشركت آب و فاضالب استان تهران با تاك مديرعامل

الر و  يدر حـال حاضـر سـدها   : خطرناك خارج شده اسـت، گفـت   يتتهران از وضعاستان  يسدها

 يتمـام  يرذخا يدواريمكند ام يدامنوال ادامه پ ينبه هم يطدارند كه اگر شرا يمناسب يبرف يمرژ يركبيرام

را بـدون   ينـده تابستان سـال آ  يممردم بتوان يسدها به حالت نرمال و باالتر از نرمال برسد و با همكار
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 يسـدها  يرذخـا  يصرف جبران تـراز منفـ   يرمناسب چندماه اخ هاي يمنتها بارندگ. يمكن يكل سپرمش

  .تهران در سال گذشته شده است
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دوبـاره   ؛ حيـات اسـت  يرامكانپذ يزداريآبخ يها طرح يبا اجرا يرزمينيدوباره منابع آب ز يهتغذ

  07/11/1397روزنامه سبزينه مورخ  -يزداري با آبخ يرزمينيمنابع آب ز

  

دررفت از هـ  يريو جلوگ يرزمينيآب ز يها سفره يهبا تغذ يدار و آبخوان يزداريآبخ يها طرح اجراي

برداشـت   ين،شدن كره زم مجموعه عوامل از جمله گرم. است يندوباره زم ياتح يراهگشا يمنابع آب

 ييـر تغ يـه، ور يب يها و برداشت يرمجازغ يها حفر چاه ي،كمبود بارندگ يرزميني،آب از منابع ز رويه يب

مواجـه   يمنابع آب يددسبب شده تا امروز با كمبود ش يسنت يكشاورز يها دار بودن روش و ادامه يماقل

 يبـا اجـرا   رسـد،  يبه نظـر مـ   يگريكه دشوارتر از هر زمان د يرزمينيدوباره منابع آب ز يهتغذ. يمشو

 يدر كنار هم سبب طراح هاز دانش و تجرب يا مجموعه گسترده. است يرپذ امكان يزداريآبخ يها طرح

از جمله آب، خاك و پوشش  يعيع طبمناب يريتمد يبرا يدار و آبخوان يزداريبا عنوان آبخ ييها سازه

 هـاي  يـان از ز يت،را تقو ياهيپوشش گ توان يم يزداريآبخ يها سازه ينبا احداث ا. شده است ياهيگ

 ياجـرا  يـت با توجـه بـه اهم  . كرد يهرا تغذ يرزمينيآب ز يها و سفره يريجلوگ يرانگرو هاي يالبس

خراسـان   يـزداري و آبخ يعـي منابع طب ركليبا حضور مد يزگرديم يدار و آبخوان يزداريآبخ يها طرح

دانشـگاه   يسـت ز يطو محـ  يعـي دانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم يئتعضو ه ي،جنوب

برگزار شد كه ماحصـل آن   جنوبياستان خراسان  يآب و خاك سازمان جهاد كشاورز يرو مد يرجندب

  .آيد يدر ادامه م

  

   يريمرا بپذ يسال خشك واقعيت

در  يرجنـد دانشگاه ب يستز يطو مح يعيدانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم يئته عضو

ذات  يـن قـرار دارد و ا  يمـي خشـك اقل  يمهكمربند خشك و ن يرو يخراسان جنوب: نشست گفت ينا

از  تـوان  ينمـ : بخـش افـزود   محمد تاج يدس. كرد يزندگ يخشك يتبا واقع يداستان است كه با يعيطب
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بـا   يو. اسـت  يبا خشك يراستا مهم است، سازگار ينگذشت و آنچه در ا يبه راحت مييرات اقلييتغ

استان در سـال   يمتوسط بارندگ: كرد يانهر منطقه ب يعيطب يطسازگار با شرا يزدارياشاره به اصل آبخ

 رهـ  متـر  يلـي م 100تـر از   بـه كـم   يخشك يها در سال است و چه بسا در دوره متر يليم 150كمتر از 

در گذر زمان در چنـد هـزار   : دانست و گفت يعيرا طب ها يسال استاد دانشگاه، وقوع خشك ينا .يمبرس

 يسـال  خشك يتواقع يستيبا ينبنابرا يم؛داشته و دار يو ترسال يسال نوسان خشك يها دوره يرسال اخ

 منـاطق  يـن روسـتاها از سـكنه را آب و شـغل در ا    شـدن  يعامل خال ينتاج بخش، نخست. يرفترا پذ

مانـدن مـردم در منـاطق     يو رهـاورد بـرا   يگزينبه عنوان جـا  تواند يم يزيچه چ: نست و ادامه داددا

از : شـد  يـادآور اسـت،   يو دامدار يروستاها بر كشاورز يهپا كه ينا يانبا ب يمالك باشد؟ و ييروستا

 يهـا  حوضـه  ئلنگر به مسا چون نگرش جامع يم،ا محروم بوده يتا حدود يراخ يها بخش در سال ينا

 يـزداري گروه مرتـع و آبخ  يعلم يئتعضو ه. نه تنها در استان كه در كشور وجود نداشته است يزآبخ

 يفاكتور بررس يننخست يزجامع حوضه آبخ يريتاصل مد: گفت يستز يطو مح يعيدانشكده منابع طب

جـامع   يريتمـد  يـك  يزدر حوضه آبخ يريمبپذ يددر كنار هم است؛ لذا ابتدا با يطيمسائل مختلف مح

منـابع و   يريتمـد  ين،سرزم يشآما يها طرح: افزود يو. كرد يدچه با ينيماعمال شود و براساس آن بب

شـده   يـزي ر برنامـه  يزآبخ يها حوضه يجامع برا يريتشود كه مد يعمل تواند يم يها زمان طرح يرسا

افه نخواهند شـد؛  وقت اض چيه يمنابع آب: اشاره كرد و گفت يبخش به محدود بودن منابع آب تاج. باشد

بـه بعـد    88از سـال  : اظهار داشـت  يو. يمكن ييناستفاده را تع يرراهكار و مس يمنابع آب يبرا يدلذا با

دانشـگاه و   ي،در سطح وزارت جهاد كشاورز يبه صورت جد يزآبخ يها جامع حوضه يريتبحث مد

. آن شـد  يمشخص متولطور  به يزداريها، مراتع و آبخ آب كشور مطرح و سازمان جنگل يعال يشورا

پژوهشكده حفاظت آب و خاك به عنوان ناظر و دانشگاه گرگان : اضافه كرد يرجنداستاد دانشگاه ب ينا

مرتب طرح  يا و بودجه يمسائل مال يلاما به دل كنند، يم يگيريموضوع را پ ينا يعلم يبه عنوان متول

 يطشـرا  ينتا ا: گفت يو. نگرفته استصورت  وزهن يلوتو مرحله پا شود يمواجه م هايي يبا نامهربان
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 يمرا در سـطح كشـور تعمـ    يزآبخ يها جامع حوضه يريتطرح مد توان ينرسد، نم يجهنت يا يلوتبه پا

 ياز طرفـ : افزود زيست يطو مح يعيدانشكده منابع طب يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم يئتعضو ه. داد

 يـدار بـه توسـعه پا   يدنرسـ  ير قرار دارد و براهر كشو نها و اهداف كال در رأس برنامه يدارتوسعه پا

: است، اظهـار داشـت   يزشروع اشتغال ن يمبنا يريتمد ينا يمبنا كه ينا يانبا ب يو. است ينهم يرمس

  .كرد يمباز خواه يزاشتغال را ن يفضا يقينقطع به  يم،جامع را اعمال كن يريتمد توانيم يم يوقت

 يارياطراف آب يها چاه يقاز طر يناتتان در شهرستان قاسبز پارك قهس يفضا ياريآب: گفت بخش تاج

 يم،مشرف به پـارك را اسـتفاده كنـ    يها دامنه يدرصد از رواناب سطوح سنگ 10اما اگر فقط  شود، يم

داشـته   يادز يدر تمام مناطق استان كه سطوح سنگ ينهمچن: افزود يو. شود يكمبود آب آن برطرف م

روانـاب در باالدسـت همـان     يـن ا شود، يم يجادبا هر بارش رواناب او  كند يم يدتول ياديو رواناب ز

موضـوعات مهـم از ذهـن     ينمتأسفانه ا: كرد يحبخش تصر تاج. است يدار قابل بهره يزآبر يها حوضه

  .يمرا مطرح كن يا حوضه ينكه انتقال ب يما رفته ينما دور شده است و به سمت ا يزانر برنامه

عمـالً انتقـال   . گرفته نشده اي يجهنت يچه يا حوضه يناز انتقال ب دهد يمنشان  يتجربه جهان: گفت وي

 يـاز ن توانـد  يروند مـ  ينا يندهآ ياآ. كشور نكرده است يدعا يزيچ يريجز درگ يزداصفهان و  ينآب ب

 يسـطح كـالن حتـ    درانتقال آب  يكه برا يريمرا بپذ يتواقع يدبا: افزود يكند؟ و ينرا تأم يزداستان 

 يـزي ر برنامـه  يهشرط اول ينبنابرا يم؛ندار يخزر به سمنان مطالعات جامع يابه شرق كشور  عمان يبرا

  .حوزه است يندر ا يزير مطالعه و برنامه يزآبخ يها حوضه يبرا

  

  مشكل حوزه آب ينتر مهم نگري، جزئي

در  يدر حال حاضـر سـه مشـكل اساسـ    : هم گفت يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

 يفـي و ك يآن به لحاظ كمـ  ينتر در سطح جهان، كشور و استان وجود دارد كه مهم يعيوزه منابع طبح

 يـادي ز يـت از اهم يـز خـاك ن  يشو فرسا ينسرزم يبتخر كه ينا يانبا ب ينصرآباد يرضاعل. آب است
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. مشكالت شـده اسـت   يرخاك و سا يشسبب كمبود آب، فرسا يماقل ييراتتغ: است، افزود رداربرخو

 يليـون م 700و سـاالنه   يـم دار يـز ن يالبسـ  يسـال  با وجـود خشـك   يدر خراسان جنوب: كرد يانب يو

  .رود يدر استان هدر م يالبمترمكعب رواناب س

از  يـاهي و كاهش پوشـش گ  يبتخر: اظهار داشت يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

ست به دست هم داده و سـبب وقـوع   حاكم بر استان است كه همه عوامل د يسال عواقب خشك يگرد

آب به شـكل شـاخص    يريتاكنون در موضوع مد: گفت يو. شده است يسال در كنار خشك يالبس

كـه   كنـد،  ياز كمبود آب را كم نمـ  يكه نه تنها مشكل يمها و جلسات مواجه در كشور با تكثر كارگروه

ـ در پرداختن به  كه ينا يانبا ب ينصرآباد. اند شده يزساز ن مشكل  نگـري  يموضوعات مربوط به آب جزئ

 يو. آب در نظـر گرفتـه شـود    يـدرولوژيكي چرخـه ه  يـد است كه با يدر حال ينا: شده است، افزود

هـا و   از چاه يبردار بهره ين،تا نفوذ آن به زم شود يكه قطرات باران نازل م يا از لحظه يدبا: داد يحتوض

پسـاب و فاضـالب و كـاهش     يافـت رب، بازصنعت و شـ  ي،ها، نحوه استفاده در عرصه كشاورز قنات

 و يعـي منـابع طب  يركلمـد . الزم انجام شود يزير برنامه يروارچرخه مستدام و زنج يكبه عنوان  يرتبخ

 يفقـط در حفاظـت آب بـه هوشمندسـاز     يـرو وزارت ن كـه  يـن ا: گفـت  يخراسـان جنـوب   يزداريآبخ

ـ   ينهمچن :افزود يو. رسد ينم يجهبپردازد، به نت يچاه كشاورز يكنتورها  يرو ياگر به صـورت جزئ

در  يريتيمد يكردرو يدبلكه با رسيم، ينم يدرست يجهبه نت يم،ها متمركز شو پساب و فاضالب يافتباز

و  يياجرا يها تمام دستگاه: كرد يدتأك ينصرآباد. يمجامع آب داشته باش يريتواحد كارگروه مد البق

دور هـم جمـع شـده و     يسـتي كنندگان با و مصرف يدكنندگانتول ينمربوط به حوزه آب همچن يانمتول

  .كنند يفاا ينقش خود را در هر قسمت

موضوع را روشـن   يبه راحت يماست كه به عنوان اسناد باالدست يفراسو يالزامات قانون: كرد يانب وي

 يريتنظام در بخش آب اشاره كرد كه مـد  يكل هاي ياستبه س توان يها م آن ينتر كرده است و از مهم

 يخراسـان جنـوب   يـزداري و آبخ يعـي منابع طب يركلمد. داده شده است يحطور كامل توض آب به جامع
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 يقرار گرفته اسـت، در حـال   يتوجه مورد كم 70از دهه  يمقام معظم رهبر يابالغ هاي ياستس: گفت

ـ  يشاهد تكثر جلسات جزئ شد، يطور كامل اعمال م به ها ياستس ينكه اگر ا  يو. يمنبـود  نتيجـه  يو ب

كـه نـه    اسـت مطرح  يدار و آبخوان يزداريموضوع آبخ يدر چرخه آب با نگاه جامع نگر: وان كردعن

استفاده از عرصه،  يريتمد ياه،جامع از كشت گ يريتكه با نگاه مد يستسازه ن يكتنها صرفاً ساخت 

 يآن با سازه همه در كنار همه بـه عنـوان كارهـا    يبو ترك ياهيعرصه، پوشش گ يدمف ياصالح كاربر

مهـم   يگـاه جا ونقـش   يـك : اظهـار داشـت   ينصرآباد. در نظر گرفته شود يدبا يولوژيكيو ب يريتيمد

دارد كـه   هايي يژگيبخش آب كشور و يها ها و برنامه سازه يربا سا يسهاست كه در مقا ينا يزداريآبخ

  .ثابت شده است

  

  است يزجامع و متما يزداريآبخ هاي برنامه

بـودن   يـر فراگ: دانست و گفـت  يزها متما برنامه يررا نسبت به سا يزداريبخآ يها بودن برنامه جامع وي

منـابع   يركلمـد . اسـت  يـزداري آبخ يها طرح ياجرا يايمزا يگراز د يزپوشش ن يرو عرصه ز يتجمع

 ي،همسـونگر  يجامع در حوزه آب به معنـا  يريتمد: شد يادآور يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيطب

 يـان بـا ب  يو. هدف مشترك حركت كردن است يك يردن و با هم در راستافكر و عمل ك يفراسازمان

 يعبازگشت سر: دانش و تجربه كنار هم قرار گرفته است، گفت يزداريآبخ يها طرح يدر اجرا كه ينا

سـازه   ينتـر  به احداث بـزرگ  ينصرآباد. هاست طرح ينا يژهاز مشخصات و يكيدر عملكرد  يهسرما

سـازه   يـن سـوم ا  يـك كـه   يدر حال: رستان خوسف اشاره كرد و افزودشرق كشور در شه يزداريآبخ

  .يافت يشبرابر افزا 10قنات  ياندك بالفاصله آبده ياحداث شده، اما با بارندگ

هاست، اظهار  سازه يرتر از سا مناسب ياربس يزداريدر سازه آبخ يدهبه فا ينهنسبت هز كه ينا يانبا ب وي

كـه و   يسازه است و موضوع كـار بـرا   ينا يها شاخص يگراز د زيست يطسازگار بودن با مح: داشت

احـداث  : فـت گ يخراسان جنـوب  يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلمد. گيرد يمدنظر قرار م يزچه ن يبرا
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 يجـاد ا يستز يطمح يبرا يمشكل يچبوده و ه يستز يطكمك به مح يدر راستا يزداريآبخ يها سازه

همـه در  : افزود يست،نگر ن ها به موضوع آب در سطح كشور جامع گاهن كه ينبر ا يدبا تأك يو. كند ينم

كـالن كشـور كماكـان     يزيـ ر اما در عمل و بودجه كنند، يم يانو ب بينند يرا م يزداريگفتمان نقش آبخ

 يدر خراسان جنـوب  يزداريهرچند اواخر سال گذشته طرح آبخ: گفت ينصرآباد. يمدچار مشكل هست

دالر از محل صندوق توسـعه   يليونم 200آن  يجهكه در نت يدرس يمعظم رهبرشد و به دفتر مقام  يهته

 يـان ب يو. بـوده اسـت   يرنظ يكه در نوع خود استثناء و ب يافتاختصاص  يزداريآبخ يها به طرح يمل

و  يدولتـ  يهـا  همه دسـتگاه   يروستاها از سكنه است، در حال شدن ياز موضوعات مهم خال يكي: كرد

وجود داشـت،   زدايي يتكه در روستا به نام محروم يكرديكردند، چون رو ياديز يها ينههز يردولتيغ

درصد پـول   30و  يصرفاً كارگر گاهنگاه ما به مشاركت مردم ن: اضافه كرد يو. نگاه جامع نبوده است

خود كـار   يبرا يو رفع نشده و هر دستگاه يريتمشكالت به صورت جامع مد كه ينقد بوده، در حال

 يـات كل: گفـت  يـز ن يبـه اسـتان خراسـان جنـوب     يادرباره طرح انتقال آب از در ينصرآباد. كرده است

مطالعـات كامـل،    يـد مهم است و با تأخيراما بحث تقدم و  يم،كن ينف توانيم يموضوع انتقال آب را نم

 يهـا  طـرح  ياجرا مدت يانمدت و م مبحث مهم ما در كوتاه: ادامه داد يو. جامع و درست انجام شود

 يـز بـه اسـتان ن   يـا انتقال آب از در يبرا يدها با طرح يناست و به موازات ا يدار و آبخوان زدارييآبخ

اكنـون ذهـن    كـه  يـن ا: گفـت  يخراسـان جنـوب   يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلمد. شود يشياند چاره

 يـد الن باو نگاه اول مسئو زند يمسائل متمركز شود، به ما لطمه م ينبر ا يزانر و بودجه گذاران ياستس

 يزداريآبخ يها طرح ياجرا يها جامع و كامل بودن را از شاخص يو. منابع موجود باشد يريتبر مد

 يشكـاهش فرسـا   يرزمينـي، ز يهـا  نفوذ آب بـه سـفره   واناب،و ر يالبكنترل س: دانست و عنوان كرد

 يبادنصـرآ . هاسـت  سازه ينا هاي يتاز جمله مز يزخاك، جمع شدن كود و خاك خوب در بستر آبخ

ـ   120استان  يدر دست اجرا يزداريآبخ يها سازه يبا اجرا: كرد يدتأك تحـت   يرشته قنات و منبـع آب

 يرسـان  ب كه اكنون با تانكر آ ييدر روستاها يزداريآبخ هاي طرح ياجرا: گفت يو. گيرد يقرار م يرتأث
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 ين،قـا  يقـور  مـود، سـه   الـدين  يـاث غ يكه در روسـتاها  مشكل را رفع خواهد كرد؛ همچنان شود، يم

. آب ندارنـد  يناز نظـر تـأم   يمشـكل  يچاند و هـ  شده ياءها اح چهكند روشناوند قنات يه،فخرآباد بشرو

 هـاي  ياسـت كـه در س  ياز اصـول  يكـي : شد يادآور يخراسان جنوب يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلمد

انتظار  ينن نخستاست و اكنو يزداريآبخ يها پروژه يمدنظر است، اصل مشاركت مردم در اجرا يكار

 850 يصندوق توسعه مل يها پروژه ياست و مردم تاكنون در اجرا يزداريآبخ يها روش يمردم اجرا

  اند تومان كمك كرده يليونم
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ـ   يريتهمه در حوزه مد/ شود يصرفا با هشدار رفع نم يآب كم مشكل:يرون يرشاور وزم  يمنـابع آب

  07/11/1397خبرگزاري فارس مورخ  -يم مسؤول

  

ساز حل بحـران باشـد و    چاره تواند يفقط دادن هشدار نسبت به بحران آب نم: گفت يرون يروز مشاور

  .ارائه داد يعلم يراهكارها يآبمصرف منابع  يريتدر مد يدبا

  

  يممسؤول يمنابع آب يريتهمه در حوزه مد/ شود يصرفا با هشدار رفع نم يآب كم مشكل

مسـتند   يـل اكـران و تحل  يشظهر امروز در همـا  يفارس از مشهد، محمد فاضل يگزارش خبرگزار به

ر تاالر شهر مشهد برگزار و د زيستي يطو مح يمشكالت حوزه منابع آب يابي يشهر يتتاالن كه با محور

و  رزانفقط به كشاو اي يشهبه طور كل ي،نادرست مصرف منابع آب يالگو ينهمتأسفانه در زم: شد، گفت

ثروتمند جامعه به نسبت  ياست كه طبقات اجتماع يدر حال ينو مظلوم توجه شده، ا يراقشار فق يرسا

  .انكار است يرقابلداشته كه غ يدر مصرف نادرست منابع آب يشتريسهم ب يش،خو يامكانات مال

ـ  يريتمد هاي ياستدر حوزه س يرگذارتنها ارگان تأث يرووزارت ن: افزود يرون يروز مشاور و  يمنابع آب

درسـت در حـوزه    گـذاري  ياستو س يهرو ييردر تغ يزن يحكومت ينهادها يرو سا يستن زيستي يطمح

  .مسؤول هستند يمنابع آب

منطـق   يـك بـا   يدمانده و با يتفقط در حد شكا يده بحران آب نباهشدارها نسبت ب: كرد يحتصر وي

حل درباره  به ارائه راه ي،حقوق هاي يانبا درنظر گرفتن بن يعلم يكردرو ينچن و هم ياسيو س ياقتصاد

  .پرداخت محيطي يستو ز يمنابع آب يها چالش

  

  پذير يبآس يآب يوسازها توسعه در ساخت توهم

نادرست مصرف كـه بـه    يدر مورد الگو ينكها يانبا ب يزن يرون يرر معاون وزمراسم، مشاو ينادامه ا در
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حـوزه   يـن چراكـه در ا : فقـط مـردم را مقصـر دانسـت، گفـت      يدمنجر شده، نبا يبروز بحران منابع آب

ـ   يهـا  چالش يددر تشد يزن گذاران ياستعملكرد نادرست س يا يكوتاه  محيطـي،  يسـت و ز يمنـابع آب

  .بوده است يرگذارتأث

و علم استفاده نادرست كـرده،   از تكنولوژي ،يبه بهانه توسعه ظاهر يدنبا: كرد يدتاك آبادي يانم جتح

  .رساند يبآس يستي،ز يطو مح به منابع آبي ،پذير يبآس يو سازها  با ساخت

شـهر   ينا يدبا وجود بحران شد: گفت يزن يمشهد در مورد حفظ منابع آب يبحران يطدر مورد شرا وي

از  يعالئم يزمسأله نبوده و در ظاهر مشهد ن ينبه ا يشهر يرانب، متأسفانه شاهد توجه مددر حوزه آ

  .است توسعهاز  يظاهر يهمان ارائه الگو يجهدر نت ينكه ا شود ينم يدههشدار نسبت به بحران آب د

  

   يآموزش هاي يلمف يدتول ضرورت

بـا   هـايي  يلمفـ  يدتول: گفت يزن ستيز يطكارشناس و پژوهشگر مح يشي،محمد درو ينچن ادامه هم در

تلنگـر زدن بـه    يژهمـردم و بـو   يآگاه يشمانند بحران آب، در افزا يمسائل اجتماع يابي يشهر يكردرو

بحـران   يهـا  كه در حـل چـالش   سازد ينكته م ينبوده و مسؤوالن را متوجه ا يرگذارتأث يدولت يرانمد

  .ها اعتماد كنند اده و به تجربه و تخصص آندخالت د ها گيري يممردم را در تصم يدبا ي،منابع آب
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كـارگروه   يلبه حقابه ها با تشك يرووزارت ن يجد ورود :مجلس اعالم كرد يدر صحن علن يرون يروز

  08/11/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  - يژهو

  

  يژهكارگروه و يلبه حقابه ها با تشك يرووزارت ن يورود جد

بهارسـتان شـده بـود، از     يراهـ  ينـدگان پاسخ بـه دو سـوال نما   يبرا يكه برا يرون يروز: عصراقتصاد 

  .ئل مربوط به حقابه ها خبر داداطالعات مستند و مسا يبررس يبرا يژهو يكارگروه يلتشك

 ي،سوال كننـده در مجلـس بودنـد كـه شـكر      يندگاناز نما يشقالن و محمود شكر ينپور حس شكور

سـد شـفارود، از    ييدر خصوص مشكالت اجرا يرون يرتالش و رضوانشهر با توجه به نامه وز يندهنما

 يحاتتوضـ  يدنپـس از شـن   يـز ن سوار يلهپارس آباد و پ يندهنما ين،سوال خود انصراف داد و پورحس

  .قانع شد ير،وز

نوبخت در سـازمان برنامـه و بودجـه در     يجلسه با جناب آقا يروپ: آمده است يرون يردر متن نامه وز

دسـتگاه   ييربا موضوع تغ يسد شفارود، در روز جار ييدر حل مشكالت پروژه اجرا يعخصوص تسر

در . خواهـد بـود   يـران محتـرم وز  يـات ه يبصـو با همان شكل توافق شده، در دستوركار و ت يياجرا

در اسـرع وقـت بـه     يزبه پروژه ن يمنابع مال يقتزر يزحل مشكالت پرداخت به كارگران و ن صخصو

  .گردد يكارگران اقدام موثر معقول م يژهو

مردم پارس آباد  يندهشقالن نما ينطرح سوال شكور پورحس يبررس ياندر جر ينهمچن ياناردكان رضا

 يمهم ياركه در سوال به آن اشاره شده موضوع بس يموضوع: ار درباره موضوع حقĤبه، گفتسو يلهو ب

  .آب كشور اشاره دارد يريتاست كه به مسئله مد

جلسات  يمسوال كننده داشت يندهنما يهكه از منطقه حوزه انتخاب يديپس از بازد ينكها يانبا ب يرون وزير

 يـع قـانون توز  يورزان برگزار و مقرر شد ضمن اجـرا حل مشكل حقĤبه كشا يبرا يمتعدد يكارشناس

 يـزان در م يدخـل و تصـرف   يچگونهاز آب رودخانه ه يميحقوق بهره مندان قد يتعادالنه آب و رعا
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  .نباشد يرفتنيآب به حكم قانون پذ يصتخص

 140الزم مشتمل بـر   يها يرساختساله، احداث ز 4 يها يزيبراساس برنامه ر: داد يحتوض اردكانيان

 يـك  ي،پمپـاژ اصـل   يسـتگاه واحد ا 142 يزاتو ساخت و نصب تجه يتونل انتقال آب، طراح يلومترك

 بهـره راستا بـه   يندر ا يمتعدد يو طرح ها يآب كشاورز ينتام يسامانه انتقال آب برا يلومترهزار ك

ها به  مطابق برنامه يانقالب اسالم يروزيسال پ ينبزرگداشت چهلم يامكه به مناسبت ا يدهرس يبردار

پـروژه   يناز ا يهزار نفر در دوره ساخت و بهره بردار 300اشتغال  ينهو زم يدخواهد رس يبهره بردار

  .ها فراهم شده است

 يشهرها و روسـتاها  يتوسعه بهره مند ينهدر زم ينهمچن: شد يادآوردولت دوازدهم  ينهعضو كاب اين

آن هـا از آب   ينشود و در جهت تام يانتص ياسالم يجمهور يقانون يشده از حقĤبه ها يسع يمرز

  .شرب اقدام شود

بـا   يـا از نقـاط دن  ياريمانند بسـ  يرانا ي،فعل يطدر موضوعات مرتبط با آب با شرا: ادامه داد يرون وزير

كه هنوز از  يااز نقاط دن يهمانند برخ ينو آثار و عوارض آن مواجه است و همچن يماقل ييرموضوع تغ

منابع آب در رنج است، مورد اشـاره قـرار گرفتـه     يريتو مد يبخش تيدر موضوع اولو ينگر يبخش

  .است

توسـعه منـابع آب براسـاس     يرا برا يبلندمدت يدولت وقت، راهبردها 83در آبان سال : كرد يانب وي

 يكرد كه در همان سال با اسـتفاده از فرصـت بررسـ    يبتوأمان عرضه و تقاضا تصو يريتمد يكردرو

در  انونيعنوان ماده قـ  يناًبلكه ع ياديز يارارم توسعه، مصوبه دولت تاحدود بسقانون برنامه چه يحهال

  .برنامه چهارم درج شد

  يمتوسعه منابع آب از برنامه چهارم توسعه عقب در

عقـب   ينـه زم يـن برنامـه چهـارم توسـعه در ا    يقـانون  يفتكال يدرخصوص اجرا: ادامه داد يرون وزير

مسـئله   يـن شـد، متاسـفانه بـه ا    يعمل م يدد از آن، آنگونه كه بابع يوجود دارد و در سال ها يماندگ
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عقـب   ينمجلس به مسئله آب ا يندگاننما يژهاست كه با اتكا و توجه و ينپرداخته نشد اما تالش بر ا

  .جبران شود يماندگ

مـوثر در   يبخشـ  يـان م يهمكـار  يكرد،رو ييراز جمله لوازم تغ: دولت دوازدهم افزود ينهعضو كاب اين

مركب از وزرا و  يبا كم آب يسازگار يدر سال گذشته كارگروه مل ينبنابرا. ل سازمان دولت استداخ

بـه   هشكل گرفـت كـ   يرون يروز يجمهور كه با موضوع آب سازوكار دارند به سرپرست يسمعاونان رئ

شـدن اسـت و    يلسازمان برنامه و بودجه در حـال تشـك   يتكارگروه با مسئول ينطور منظم جلسات ا

موضـوع اسـتقرار كشـت     يبـرا  يبخشـ  يـان ساله م 3گرفته شده كه از جمله برنامه  يخوب يماتتصم

موضوع هسـتند و منـابع محـدود آب     ينا يركه درگ ييمناسب از جمله در محصول برنج در استان ها

از منابع آب به شـكل مناسـب    يگزينجا يتوان با روش ها يدهد، م يكشت برنج را به آنها نم زهاجا

  .كرد استفاده

  اصالح شود يدبا يرووزارت ن يداخل يالتتشك ساختار

كـار   يـن كه ا يردصورت گ يرووزارت ن يالتاصالح ساختار در داخل تشك يدبا ينكها يانبا ب اردكانيان

 يقـانون  يفتكال: انجام شده، گفت يخوب يها يتاز سال گذشته در دستور كار بنده قرار گرفت و فعال

  .است يزداريحوزه آبخ يريتيامه توسعه، رفع مشكل مداز احكام برن يكيبر اساس 

طـرح   ياجـرا  يبرا يدبا يياجرا يشود و دستگاه ها يينتع يزحوزه آبر يعيطب يمرزها يدبا: افزود وي

و  يتوأمـان عرضـه و تفاضـا، همكـار     يريتگفـت در مـد   يدداشته باشند و با يهمكار يكديگرها با 

 يتوانـد بـا همكـار    يم يدر بخش كشاورز يژهتلف به ومخ يمفاهمه با مصرف كنندگان در بخش ها

  .يردصورت گ يبه شكل مطلوب ايندگاننم

 يا،اوراس ياقتصاد يهو اتحاد يرانا ياسالم يجمهور ينب يمنطقه آزاد تجار يلنامه موقت تشك موافقت

 يـن ا يـت فور يـك  يدر رونـد بررسـ   يرون يرروز گذشته مجلس بود كه وز يصحن علن يگرموضوع د

  . دفاع كرد يحهال يندولت از ا يندهبه عنوان نما يحهال
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و  يـران ا ياسـالم  يجمهـور  يمشترك اقتصاد يتهكم يرانيبه عنوان مسئول ا ينكهبا اشاره به ا اردكانيان

 93خرداد سـال   8 يااوراس يمانپ: مشغول به كار شده ام، گفت ياز مهر ماه سال جار يهروس يونفدراس

  . شد يببالروس و ارمنستان تصو يزستان،قرق قزاقستان، يه،كشور روس 5 ينب

  يرون يراز زبان وز يااوراس ياقتصاد يهو اتحاد يرانا ينب يمنطقه آزاد تجار يلتشك يدو فوا اهداف

 يـا  يحذف موانع تعرفـه ا  ياكاهش  يقكشورها از طر ينتجارت كاال ب يلو تسه يآزادساز: افزود وي

مقـررات محدودكننـده    يربا حذف عوارض و سـا  يزاد تجارمنطقه آ يبرا يبستر يجادا ي،ا يرتعرفهغ

  .است يمانپ يناز جمله اهداف ا يو تجار ياقتصاد ياز همكار يتو حما ينطرف ينب

اشـتغال قابـل    يجـاد ا يرانـي، ا يكاالها يريرقابت پذ يشافزا: اقدام افزود ينا يدفوا ياندر ب يرون وزير

 يكشـور بـرا   يو جنوب يدر مناطق شمال يمالحظه ا قابل يهكار كشور، جذب سرما يروين يتوجه برا

 يحـي تعرفه ترج از يو بهره مند ياكاال و صدور به بازار اوراس يدتول يكامل برا يتاز معاف يبرخوردار

  .اقدام خواهد بود ينمثبت ا يامدهايهدف، از جمله پ يبازارها يجادا يبرا

 يتيترانز يردارد، از جمله استفاده از مس يااوراس يكشورها يهم برا يديمتقابال فوا: ادامه داد اردكانيان

آنهـا هـم بـه     يـث ح يـن و قزاقسـتان كـه از ا   يهروسـ  يصدور غالت به كشورها يجنوب برا -شمال

  .خواهند كرد يداپ يراحت تر يكشورها دسترس يرشبه قاره هند و سا يبازارها

  

  استمنطقه  يهاتحاد ينو فعال تر ينمهم تر يااوراس ياقتصاد اتحاديه

در منطقه وجـود دارد   ينفر يليونم 190بازار  يكهم اكنون : دولت دوازدهم ادامه داد ينهعضو كاب اين

است و با  يهاتحاد يناز ا ياروپا مدل بزرگتر يهالبته اتحاد. داده اند يلرا تشك ياقتصاد يهاتحاد ينكه ا

  .است ادياقتص يهاتحاد ينو فعالتر ينمهمتر يندر منطقه ما ا يول يشتر،ب يكشورها

دالر كـاال و   يلياردهزار م 4بالغ بر  يهاتحاد ينعضو ا يكشورها يناخالص داخل يدتول: گفت يرون وزير

  .دالر در سال است يلياردهزار م يك
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 ي،كشاورز ي،دالر كاال، محصوالت صنعت يلياردم 250واردكننده  ييبه تنها يهروس: كرد يدتاك اردكانيان

 ينبه ا يوستندرصدد پ ياكشور دن 40در حال حاضر . جهان است يكشورها يگراز د ييو دارو ييغذا

 ياسـالم  يآن جمهور ينبوده، دوم يتناماست و يوستهپ يهاتحاد ينكه به ا يتنها كشور. هستند يهاتحاد

 يرانا ياقتصاد يها يمشترك همكار يسيوناجالس كم يلتا قبل از تشك يمدار ياست كه ما سع يرانا

  .يمملحق شو يهاتحاد ينان شاءاهللا به ا يك،نزد هينددر آ يهو روس

 يكنـد، سـع   يشدن موافقت نامه كه آن را الزم االجرا م ييروز از نها 60حداكثر پس از : ادامه داد وي

 يصورت كه طرف ها نسبت به كاهش و حذف عوارض گمرك ينبد يمكن ياتيكرد آن را عمل يمخواه

 يـك بـه   يلموافقت نامه موقت تبد ينسال ا 3كنند و ظرف  يمكاالها اقدام  ينهو هز ياتو هرگونه مال

  .شود يم يمنطقه آزاد تجار يلتشك يبرا يموافقت نامه دائم

ـ  يمنطقـه آزاد تجـار   يلموافقـت نامـه موقـت تشـك     يحـه ال يـت فور يكبا  يندگاننما يت،نها در  ينب

  .كردندعضو موافقت  يو كشورها يااوراس ياقتصاد يهو اتحاد يرانا ياسالم يجمهور
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 يمتـر مكعـب آب سـدها    يليـون م 250 يصرف جبران كسر ها دهد؛ بارندگي يفارس گزارش م

  08/11/1397خبرگزاري فارس مورخ  - تهران شد

  

ـ    يسـدها  يمترمكعبـ  يليونم 250 يصرف جبران كسر يرچندماه اخ هاي بارندگي  يتهـران در سـال آب

 يم،شو يم يكسال نزد يانيپا ياست كه هر چه به روزها يننشان دهنده ا يتوضع ينگذشته شده و ا

  .سدها خطرناك خواهد بود يرذخا يباشد، برا يشيمصرف آب اگر افزا

  

  تهران شد يمتر مكعب آب سدها يليونم 250 يصرف جبران كسر ها بارندگي

نسـبت   يـد جد يها در سال آب بارش يتفارس، اگر چه وضع يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تهران كـه حـدود    ينزوالت جو يانگيناز متوسط م يداشته و حت يمناسب يتگذشته وضع يبه سال آب

ـ    ينكها يلا به دلباالتر بوده است، ام يترل 70است، حدود  متر يليم 110  بـل ق ياستان تهـران در سـال آب

 يهـا  برف تجربه كرده بود، باعث شد تا بارش يرهذخ يزانها و م را به لحاظ بارش يسخت ياربس يطشرا

  .پنج گانه تهران شود يسدها يرهذخ يصرف كسر يراخ

 يليم 180حدود  يركه در استان تهران در چهار ماه اخ دهد ينشان م ها يبارندگ يزانگزارش، م بنابراين

 يليـون م 25پنجگانه استان تهران حـدود   يسدها يرصورت گرفته است، اما همچنان ذخا يمتر بارندگ

 يحجـم مخـازن سـدها   . دارد يـره مترمكعب كمتر از مدت مشابه سال گذشته آب در پشت خـود ذخ 

  .است يدهمتر مكعب رس يليونم 550تهران در حال حاضر به 

بـارش بـرف مناسـب نباشـد، در      يـزان اسـت، اگـر چنانچـه م    يتهران برف يسدها يمرژ ينكها يلدل به

  .متصور بود توان يتهران نم يپشت سدها برا يرهاز لحاظ ذخ يخوب يتگرم تابستان وضع يروزها

مصـرف   يـزان م يم،شو يم يكسال و آغاز سال نو نزد يانيپا يهر چه به روزها ينكهبا توجه به ا حال

بـوده   يينآنهـا پـا   يبرفـ  يـره تهران كه حجـم ذخ  يسدها يرهذخ يبرا يناخواهد بود كه  يشيآب افزا
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  .است، خطرناك خواهد بود

  

  يستاستان تهران هنوز مناسب ن يسدها يبرف يرذخا*

دو مـاه   يدر طـ  ينكـه بـر ا  يدشركت آب و فاضالب استان تهران با تاك يرعاملمد ياريبخت محمدرضا

 هـاي  يبارنـدگ : خطرناك خارج شده اسـت، گفـت   يتاستان تهران از وضع يسدها يبرف يرذخا يراخ

ـ   يسدها يمترمكعب يليونم 250 يصرف جبران كسر يرمناسب چندماه اخ گذشـته   يتهران در سـال آب

  .شده است

 180تاكنون بـه حـدود    يجار يسال آب ياستان تهران از ابتدا هاي يبارندگ يزانم ينكهبا اشاره به ا وي

 575اسـتان بـه حـدود     يسـدها  يرذخـا  يبازه زمان ينشته در همسال گذ: است، گفت يدهرس متر يليم

 خايرهـاي ذ. است يدهمترمكعب رس يليونم 550رقم هم اكنون به  ينبود كه ا يدهمترمكعب رس يليونم

مترمكعـب كمتـر اسـت و     يليـون م 80حـدود   يـز پنجگانه تهران نسبت به متوسط درازمدت ن يسدها

  .ازمدت خود فاصله دارددر يمترمكعب يليونم 630همچنان از حجم 

 يسـدها : گذشته، گفـت  يبرف استان تهران در سال آب يرهذخ يدرصد 90با اشاره به كاهش  بختياري

 يرذخـا  يعتـا طب يم،در تهران داشـته باشـ   يبرف مناسب يرهدارند و هر چه بارش و ذخ يبرف يمتهران رژ

ـ سـا  ينكهبا توجه به ا يخواهد داشت، ول يتر مناسب يتوضع يزسدها ن  يبرفـ  يـره گذشـته ذخ  يل آب

از  يشترخود ب يسدها يكاستراتژ يرعامل باعث شده بود تا ما از ذخا ينبود، هم يدهتهران به صفر رس

  .يمكن ينمردم تهران را تام يازآب شرب مورد ن يمنرمال استفاده كرده تا بتوان يزانم

 يـا سـوال كـه آ   يـن اسخ بـه ا فارس در پ يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت ياريبخت تر پيش

: باشـند، گفـت   يـال آسـوده خ  يـد تهـران با  يتابستان از پر بودن مخازن سدها يراخ يها مردم با بارش

  .ما مهم است يچرا كه بارش برف در زمستان برا ياندازد،مردم را به خطا ب يدنبا ييزپا يها بارش

: آب كمتـر شـود، افـزود    ينا مشكالت تامت يمداشته باش يمناسب يبرف يرهذخ يدبا ينكهبا اشاره به ا وي
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 يـد بـود، امـا با   يمناسـب  يهـا  بارش ييزپا يها است و اگرچه بارش يپنج گانه تهران برف يسدها يمرژ

  .تاس يگانه تهران نسبت به مدت مشابه پارسال منف پنج ياذعان كرد كه حجم مخازن سدها

مـا در تابسـتان    يـال مناسب بوده است، پس خ ها تصور كه بارش ينبا ا يدنبا ينكهبا اشاره به ا بختياري

 60و  يليـارد م يـك آب تهـران   يورود: گفـت  يـريم، نگ يمصرف آب را جد يريتراحت است و مد

متـر   يليـون م 650كـه   شـود  يمتر مكعب در تهران آب مصرف م يليونم 800. متر مكعب است يليونم

  .است يآن مربوط به مصارف خانگ بمكع

كـه   يدهزمان آن فـرا نرسـ   ياسوال كه آ ينب استان تهران در پاسخ به اشركت آب و فاضال مديرعامل

 يآب را بـرا  يمـت موضـوع ورود و ق  يـن شـدن بـه ا   يآب از واقع يمتق يعقب ماندگ يمجلس برا

مخـالف   يكسـان بـه صـورت    يمـت ق يشمجلس با افـزا : كند، اظهار داشت يكاهش مصرف آب واقع

  .يابد يشن تعرفه آب طبقات پرمصرف آب افزامطرح كرده كه براساس آ ار ياست، اما بحث

  

  گيرد ينم يمصرف آب را جد يريتدارد، مد ينامناسب يتها وضع كه از لحاظ بارش يكشور*

رقـم در   يـن هر نفـر اسـت كـه ا    يدر شبانه روز به ازا يترل 220هم اكنون  يرانمصرف آب در ا سرانه

آمـار   يـن و ا رسـد  يدر شبانه روز م يترل 300از  يشبه ب يكشور مانند تهران حت ياز كالنشهرها يبرخ

 مصـرف  يريتبرخوردار است، مد ينامناسب يتها از وضع كه از لحاظ بارش يكه كشور دهد ينشان م

  .گيرد ينم يآب را جد

 يتدر مـورد وضـع   يـرو وزارت ن يكـالن آب و آبفـا   يزيكل دفتر برنامه ر يرمعاون مد يفهم هدايت

مصرف سرانه ( يزانم ينكشور از جمله تهران، ا يكالنشهرها يبرخدر : گويد يم يرانمصرف آب در ا

 رد رسد، يهر نفر م يدر شبانه روز به ازا يترل 250در فصل گرم سال به حدود ) يآب در بخش خانگ

هر نفـر   يدر روز به ازا يترل 140تا  135 يادر دن يكه متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگ يحال

برخوردارند، به طـور متوسـط    يزن ييباال يبارشها يانگينكه از م يياروپا يرقم در كشورها ينا. است
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  .در شبانه روز است يترل 130

 يكه سالهاست بـا واقعـ   يحد باالست، موضوع ينتا ا يراناست، چرا مصرف آب در ا ينسؤال ا حال

ناسـان  بـه اعتقـاد اكثـر كارش   . شود يمصرف عنوان م يريتآب حلقه مفقوده كاهش و مد يمتنبودن ق

مصـرف و اسـتفاده از    يريتمـد  يبرا يباعث شده تا مردم چندان رغبت يرانآب در ا يمتبودن ق يينپا

  .كاهنده آب از خود نشان ندهند وازمل

 يسـت و اثرات سوء ز يشترفاضالب ب يدباعث تول ي،موارد ضرور يرمصرف آب به غ يشافزا يطرف از

 يكارشناسان و حتـ  يدهمواره مورد تاك يعينات طبآب و برق و امكا ينهلذا مصرف به شود، يم يطيمح

  .قرار گرفته است يند
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 - بختگـان  بختـي  ؛ تيـره افتاده است يربه تأخ ها يسوز تاالب بزرگ كشور با فرصت يننجات دوم

  08/11/1397روزنامه سبزينه مورخ 

  

در  يگفتـه كارشناسـان حتـ    زار تبدل شده است و بـه  است كه به شوره يرزمانيبزرگ بختگان د تاالب

تـاالب،   يـن ا يزنگ خطر نابود.  شكوه و طراوت گذشته باز نخواهد گشت يبه روزها ياءصورت اح

ـ  ي،نتركال يسيمردادماه گذشته در سفر ع ـ  جمهـور  يسمعاون رئ  يطسـازمان حفاظـت از محـ    يسو رئ

اجرا شـده دربـاره تـاالب     يها برنامه: اعالم كرد يو يبه صدا در آمد، وقت يشاز پ يشب شور،ك يستز

برنامه جـامع   ينتدو يبلند برا ييها گام يدبا يرازنبوده است و دانشگاه ش يشب يا بختگان خرده برنامه

نگـارش   بـراي  يرازدانشگاه ش يتبا محور يعلم يكرديرو يداد،رو ينپس از ا.  ها بردارد تاالب ياياح

دانشـگاه، سـازمان    هـاي  يـت از اولو يكـي مسأله باعنوان  ينشكل گرفت و ا  برنامه جامع نجات تاالب

 يگيـري شد كـه پ  يديو سازمان برنامه و بودجه استان فارس وارد مرحله جد زيست يطحفاظت از مح

بختگـان، از   البو تـا  ياچـه در.  جبران كنـد  يرفته را تا حدود از دست يها فرصت دتوان يمداوم آن م

 ياچـه در يـن ا.  خشك شده بود يراخ هاي يدر استان فارس است كه تا قبل از بارندگ يرانا هاي ياچهدر

از منـاطق   يو برخـ  يبريسـ  يهـا  دشت يه،زمستانه پرندگان مهاجر از روس يستگاهز ي،در هنگام ترسال

و غـاز   يمرغاب يك،چل آب ريايي،درنا، كبوتر د ينگو،پربارش انواع فالم يها در سال.  شور استك يگرد

باعـث   ي،در زمان ترسـال  ينبختگان، همچن ياچهدر.  كنند يم يگذران منطقه فرود آمده و زمستان يندر ا

ـ   يرامونپ يها علت بلند بودن ارتفاع كوه و به شود يرطوبت هوا م يشافزا رطوبـت   ريـز،  يشهرسـتان ن

هـا   در كـوه  يتونبادام و ز ير،درختان انج مردهيو موجب ث ماند  يم يهمان منطقه باق يحاصله در هوا

 200در فاصـله حـدود    ياچـه در يـن ا.  يـد هـا نام  كـوه  يمصـنوع  ياريآن را آب ينوع به توان يشده كه م

  . قرار دارد ريز يدر شهرستان ن يرازشرق ش يلومتريك
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  بختگان  درباره يسوز فرصت 

ـ  : گفت يرانا) يدروژئولوژيه( شناسي ينعلم آب زم پدر سـازمان حفاظـت از    يسبنابر درخواسـت رئ

بختگان  ياچهنجات در يرا برا يطرح يراز،تن از استادان دانشگاه ش كشور به اتفاق هشت زيست يطمح

سـازمان  فـارس، بـه    يشـين تبـادار، اسـتاندار پ   يلاسـماع  يكـه آن طـرح در همراهـ    يـم ا كـرده  ينتدو

طرح نجات تـاالب بختگـان    كه ينا يانبا ب اردكاني يسياهللا رئ عزت.  كشور ارائه شده است زيست يطمح

مطالعه تعلق گرفته؛ اما  ينبه ا يزن يا بودجه: شده است، اظهار داشت يبتصو زيست يطدر سازمان مح

 كه ينبا اشاره به ا اهتاد دانشگاس ينا.  برقرار نشده است يتماس يرازآغاز پروژه با دانشگاه ش يهنوز برا

برداشـت   يـزان م: افتاده است، خاطرنشـان كـرد   يربه تأخ يسوز تاكنون نجات تاالب بختگان با فرصت

تـاالب را بـه    يگـر د تـوان  ياز دسـت رفتـه و نمـ    ياز حد بوده است و فرصت يشب ياچهدر ينآب از ا

 ياچـه ن لطمـه تـاكنون بـه در   يتـر  بزرگ :افزود يرازپژوهشگر دانشگاه ش.  آن بازگرداند يشينپ يتوضع

زودتر اقدام شود،  ياچهدر ياياح ينخواهد شد؛ اما هرچه برا ينبه بعد بدتر از ا ينخورده است و از ا

 ياچـه در توان يم كه ينا يانبا ب يسيرئ.  تر است خواهد گذاشت و مطلوب يمنطقه اثر بهتر يبر اكولوژ

و همچـون   ياچـه در يينها يتآب با ظرف ينتأم: تاظهار داشكرد،  ياءآن اح يكيرا در حد توان اكولوژ

حد  ينو در ا اند يرفتهپذ يوجود دارد كه همگان آن را از نظر علم ياما حد يست؛ن يرپذ گذشته امكان

بودجه برعهـده سـازمان برنامـه و     يناكنون تأم هم: كرد يدتأك يو.  است ياءقابل بازگشت و اح ياچهدر

پـدر علـم آب   .  انـد  يگيـري اسـت كـه هـر دو در حـال پ     يسـت ز يطمان محبودجه استان فارس و ساز

 يناست كه آب تاالب را از كجا تـأم  ينبحث هم: حقابه تاالب اظهار داشت يندرباره تأم شناسي ينزم

و  ياز رهاسـاز  يوقتـ  ينهم گرفته نشده؛ بنابرا جا يكاست و از  يادز يارتاالب بس يعيحقابه طب.  يمكن

 شـده  يمـ  ينآب تاالب از كجا تـأم  ينكرد كه ا ييندر درجه اول تع يدبا كنيم، يم حقابه صحبت ينتأم

  . است
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  است  يازمطالعات مفصل ن يزمان برا سال يك

 يازمنـد مفصـل ن  يبه مطالعات يزآن ن يبازگرداندن حقابه و روش اجرا يياجرا يها راه: ادامه داد رئيسي

 يـين مهم و عمده از مطالعات دربـاره تع  يبخش: داشتابراز  يو.  برد يزمان م سال يكاست كه حدود 

ـ  كـه  يـن بـا اشـاره بـه ا    يرازپژوهشگر دانشگاه ش.  است ياچهدر ياز عوامل در خشك يكسهم هر   يمت

 ي،افراد باتجربه، كارشناسـان جهـاد كشـاورز    يان،بختگان متشكل از دانشگاه ياچهنجات در يقاتيتحق

افراد خبره اسـت، تفـاوت    يگرو د يستز يطان سازمان محكارشناس ي،ا كارشناسان سازمان آب منطقه

 يو.  كـرد  عنـوان روز  15هـر   يآن طـ  يطرح و بررس يجيها ارائه تدر پژوهش يگرمطالعه را با د ينا

شود  ياتيتا مطالعات عمل شود يم يروند مطالعه با اظهارنظر كارشناسان و محققان بررس: اظهار داشت

 يـان پـژوهش در جر  ياز ابتـدا  ييهمه مسئوالن اجرا ينباشد؛ همچنن يكتئور هاي يدگاهو منحصربه د

 يسـي رئ.  ارائـه خواهـد شـد    جـا  يـك صورت  به ياندر پا يزن يينها يجهمطالعه قرار خواهند گرفت و نت

درنظـر گرفتـه شـده اسـت و بـه       98سال  يبودجه طرح برا: اعالم كرد يزدرباره زمان آغاز مطالعات ن

پـدر علـم آب   .  خواهـد شـد   يـاتي عمل يرازقـرارداد بـا دانشـگاه شـ     بودجـه و انعقـاد   يبمحض تصو

سابقه كار با صنعت، آشنا بـه   ارايد يرازدانشگاه ش يقيتحق يمت كه ينبر ا يددر ادامه با تأك شناسي ينزم

 يناز تجربه ارزشمند ا: مختلف هستند، افزود يها و باتجربه در ارائه مشاوره به سازمان ييمسائل اجرا

مرتبط است، با در نظر گرفتن مشـكالت   يها سازمان هاي يروو ن يدانشگاه هاي يرواز ن يقيفكه تل يمت

  . شود يو مشورت مدام بهره گرفته م يياجرا

   

   كند يم تر يشبختگان را ب ياياح يدقطره باران ام هر

 يـري بختگان آبگ ياچهدرصد از در 20و زمستان امسال تاكنون سبب شده است حدود  ييزپا هاي بارش

.  تاالب جمع شـوند  ينگرد ا گذران زمستان يشود و حدود چهارهزار پرنده مهاجر همچون گذشته برا

 شـگاه شـد؛ امـا اسـتاد دان    يفتوصـ  يزناچ ياربس ير،چندساله اخ هاي يسال باتوجه به خشك يدادرو ينا
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 يـدبخش ام تشـنه اسـتان   يها تاالب يگرتاالب خشك بختگان و د يبارش هر قطره باران را برا يرازش

شـده   ينتـأم  ياريبـه مقـدار بسـ    يـز مهارلو ن ياچهآب در يزن يراخ يها در بارش: كرد و گفت يفتوص

  . هستند يددر صد از هر نظر مف 100 ها بارندگي يناست؛ بنابرا

  

  بختگان در حد مطالعات است  يايبودجه اح 

 يـاي اح يبـرا  98از بودجه  يدرباره سهم خواه يزن ياسالم يدر مجلس شورا يزن يرازمردم ش نماينده

و  ياسـتان  يرانهمـه مـد   يبـاً اسـت و تقر  يجـد  يهـا  از دغدغـه  يكيمسأله  ينا: تاالب بختگان گفت

 يـز راز و نيبا مسئوالن دانشگاه شـ  يدارهفته گذشته در د: افزود ياكبر يعل.  آن هستند يگيرپ يندگاننما

 ينصـورت گرفتـه اسـت؛ همچنـ     ييهـا  وگـو  بـاره گفـت   يناستان فارس، در ا يستز يطاداره كل مح

ارائـه   يرا به صـورت كارشناسـ   يتوضع ينرفت از ا برون ياتيراهكار عمل تواند يمطالعات دانشگاه م

 يفعلـ  شـده  بينـي  يشمنابع پ كه ينا يانمجلس با ب يعيآب و منابع طب ي،كشاورز يسيونعضو كم.  دهد

هنـوز   يـي اجرا هـاي  يـت فعال يبرا: دبختگان در حد انجام مطالعات است، خاطرنشان كر ياچهدر يبرا

برسـد تـا وارد فـاز     يجـه مطالعات هرچه زودتـر بـه نت   يدواريمنشده است و ام يينتع يا بودجه يفرد

را در مطالبات  انقرار دادن تاالب بختگ ياسالم يدر مجلس شورا يرازمردم ش يندهنما.  يمشو ياتيعمل

تأمـل دارد؛ امـا در مرحلـه     يمسـأله جـا   يـن ا: تدشوار خواند و گفـ  يهاروم ياچهتراز با در و هم يمل

فـارس مـوارد الزم دربـاره     يندگاننما: اظهار داشت ياكبر.  مطالعات مشخص شود يجهنت يدنخست با

اند و  مطرح كرده يستز حيطبختگان را با سازمان برنامه بودجه و سازمان حفاظت از م ياچهدر ياياح

عضـو  .  كـرد  ياظهـارنظر قطعـ   تـوان  ينشـده اسـت، نمـ    يينهـا  ياچهدر ياياح يراهكارها كه يتا زمان

و  يتبـا جـد   يـه اروم ياچـه در يتوضـع  كه ينا يانمجلس با ب يعيآب و منابع طب ي،كشاورز يسيونكم

 ينبختگـان هـم بـه همـ     ياچـه در يتممكن است الزم باشد وضع: شد، افزود يگيريدوچندان پ يروين

است و  يازها ن پژوهش يجهبه نت يياجرا هاي تيفعال يبرا يشود؛ به هر رو يگيريصورت در مجلس پ



89  

  . يابندطرح دست  ينا يبرا تري يشب يدر تالش هستند تا به منابع مال يزن يندگاننما

 يتخـت استاندار فـارس پا  هاي يگيرينجات تاالب بختگان، پ يبرا يها در سطح مل حلقه تالش آخرين

  . بود

ـ  هفته گذشته خود با  يداردر د يميرح اهللا عنايت ـ  جمهـوري  يسمعـاون رئ سـازمان برنامـه و    يسو رئ

در گـزارش ارسـال   .  استان فـارس شـد   يها تاالب يايدولت به اح يژهبودجه كشور، خواستار توجه و

ـ  ينها از ا شده به رسانه اعتبـار   ينتـأم  يالزم بـرا  يدسـتورها  جمهـوري  يسنشست آمده كه معاون رئ

محمـدباقر   يهسـتند كـه امضـا    يـدوار ام زيسـت  طيدوستداران مح.  استان صادر كرد يها پروژه جهت

 يـر اخ يدر سـفرها  يمقام ارشد دولت ينكه ا آن يژهو پرونده تاالب بختگان نشسته باشد، به يلنوبخت ذ

 عمـرتبط مطلـ   يهـا  برنامـه  يـات داشته و از جزئ يدهتاالب خشك ينا يتاز وضع ييهوا يديخود بازد

  . است
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  08/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -ي رزكشت نسخه نجات آب و كشاو ياصالح الگو

  

كشـت، كـاهش مصـرف آب و     يسند الگو يناست كه با تدو ياستان ينسمنان نخست -يرناا -شاهرود

 يازمنـد را در برنامه دارد كه تحقـق آن ن  يورزبخش كشا يشترب يبهره ور يشكشت، در افزا يرسطح ز

  .به كشاورزان است يحآموزش صح

  

  يكشت نسخه نجات آب و كشاورز يالگو اصالح

اسـتان   يـن رود، ا ياقتصاد استان سمنان به شمار م ياصل يها يهاز پا يكي يكشاورز يرنا،گزارش ا به

هـزار خـانواده    45رد و اقتصـاد  دا يو باغ يكشت محصوالت زراع يرز ينهزار هكتار زم 200حدود 

  . امر وابسته است ينبهره بردار به ا

 يـادي ز يزاناست كه در طول دهه گذشته به م يعامل 2 يو كمبود منابع آب يمياقل ييراتحال، تغ ينا با

  . است يشروز به روز در حال افزا يرتاث ينگذاشته و ا يراستان تاث يبر اقتصاد كشاورز

 ينـوع كشـت از جملـه راهكارهـا     ييـر و تغ يـاري آب يننو يستفاده از سامانه هاكارشناسان، ا يدهعق به

متناسـب بـا    ياهـاني اسـتفاده از آب و كاشـت گ   يزانم يناست تا بتوان با كمتر يطشرا ينكنارآمدن با ا

  . را به دست آورد يبهره ور يشترينمورد نظر، ب يماقل

 يبه مرحله اجرا درآمده كه از جمله آن ها مـ  يگوناگون يراستا در چند سال گذشته، برنامه ها ينا در

به باغ،  يكشاورز يها ينزم يلتبد ي،توسعه كشت گلخانه ا ين،نو ياريآب يتوان به توسعه سامانه ها

  . و محصوالت كم آب بر اشاره كرد ييدارو ياهانكشت گ

 ينشود، همچنـ  يم لياستان سمنان به باغ تبد يهزار هكتار از مزرعه ها 2ساالنه حدود  يبترت ينا به

شـود،   ياسـتان افـزوده مـ    يكشت گلخانه ا يزانبر اساس برنامه ششم توسعه ساالنه هفت هكتار بر م

و  رويـي دا ياهـان گ ي،چون زعفران، گل محمد يكشت محصوالت يشافزا يانگرآمارها ب ين،عالوه بر ا
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  . چون پسته است ييتوسعه باغ ها

اسـتان،   ينا يكشاورز يقاتبه دست پژوهشگران مركز تحق كشت سمنان يسند الگو ينحال، تدو ينا با

سند  يندهد؛ ا يتر جهت م يو به صورت جزئ يشترها با دقت ب يزيبرنامه ر يناست كه به تمام ا يكار

توان  ميگوناگون، به طور مشخص  ياستان و در دشت ها ينا يجا يشده كه در جا يمتنظ يبه گونه ا

  . متناسب است يطيمح يطشرا يگرو د يخاك، منابع آب با بستر يكاشت چه محصول يافتدر

  

  كشت  يالگو ينتدو يلاز دال يكيمنابع آب  يتمحدود** 

با اشاره  يرنا،استان سمنان در گفت و گو با ا يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركز تحق رئيس

سـازمان   يته بـا همكـار  سند سال گذش ينا: ، ابراز داشت95كشت از سال  يسند الگو ينبه آغاز تدو

 11 ماده يسيونو در كم يناستان سمنان تدو يو شركت آب منطقه ا يقاتيمراكز تحق ي،جهاد كشاورز

  . قرار گرفت يكار سازمان جهاد كشاورز يشد و مبنا يبتصو ياستاندار

و كشـت بـوده    يالگـو  ييـر بـه دنبـال تغ   يدمنابع آب با يتبا توجه به وضع: اضافه كرد يانياندز احمد

در واحـد   يشـتري و هم عملكـرد ب  يشترب ياقتصاد يتكه هم مز يمكن يگزينرا جا يكم آب بر ياهانگ

  . سطح داشته باشند

ـ  يرزمينيز يبرداشت از سفره ها يزانم ينكهبر ا يدبا تاك وي آب اسـتان اسـت،    يـره ذخ يـزان از م يشب

 يـز ن يرزمينـي ز يآب هـا  هيربا كاهش ذخ ياستان سمنان عالوه بر كاهش نزوالت آسمان: كرد يحتصر

  . ندك يافت م يمترسانت 160تا  40دشت استان سطح آب ساالنه از  9كه در  يروبرو است به گونه ا

افـت آب   يشـترين ب ينكـه ا ياناستان سمنان با ب يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركز تحق رئيس

كـه از مراكـز    يزن ياميبسطام و م يشت هادر د: شد يادآوراست،  يوانَكيمربوط به شهر ا يرزمينيز يها

  . يابد يكاهش م لدر سا يمترسانت 60و  96 يبروند، سطح آب به ترت ياستان به شمار م يمهم كشاورز
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  مصرف آب در شهر و روستا  يريتفقدان مد** 

: كرد و افزود يدكشت تاك يطرح الگو يبر ضرورت اجرا يرنا،در گفت و گو با ا يزشاهرود ن فرماندار

مواجـه   يترا بـا محـدود   يدر چند سال گذشته كشاورز يدر استفاده از منابع آب يحصح يريتنبود مد

  . از تبعات آن است يكيبه شهرها  ييانكرده و مهاجرت روستا

 يو فرهنگـ  ياجتمـاع  ي،نـوع از مهـاجرت مشـكالت اقتصـاد     يـن ا ينكـه ا يانبا ب يكرم محمد محمد

كشـت بـا    ياگر الگو: شد يادآورآورد،  يبه ارمغان م ييروستاو  يجامعه شهر 2هر  يرا برا يمختلف

ن يـ از ا ياريتـوان از بسـ   يمـ  يردآموزش به كشاورزان و بهره برداران انجام شده و مورد توجه قرار گ

  . كرد يريمسائل جلوگ

منبـع آب   يچشهرستان به ه ينا: داشت و گفت يبه كمبود منابع آب در شهرستان شاهرود هم اشاره ا وي

 يـرد، مورد توجـه قـرار گ   يمردم و سپس كشاورز يدنيآب آشام يندر ابتدا تأم يدو با يستمتصل ن يارج

  . آورد يكم آب بر رو ياو  يمحصوالت گلخانه ا يدهمچون تول ييبه استفاده از روش ها يدبا ينبنابرا

  

   ييانروستا يشتكشت با مع يالگو يمارتباط مستق** 

سـاالنه   يشبر لزوم پـا  يداستان سمنان با تاك يعيو منابع طب ياورزو آموزش كش يقاتمركز تحق رئيس

 يي،و آب و هـوا  يمـي اقل يطهر سال با توجـه بـه شـرا    يدسند با ينا: كرد يحكشت، تصر يطرح الگو

  . و به روز شود يبازنگر ي،كالن كشور يبرنامه ها يزكشور و ن يازكشت و ن يتوضع

بر اسـاس  : شد يادآورمهم دانست و  ياركشت را بس يالگو طرح يو اجتماع يمسائل اقتصاد دزيانيان،

كنـد و اگـر هـم زمـان      ييـر تغ يمحصوالت زراعـ  يداستان سمنان با ياز دشت ها يالگو در برخ ينا

  . يندازدمردم را به خطر ب يشتكشت نشود ممكن است مع يگزينمحصول جا

كشـت   يالگـو  يترا در كنار رعادر روستاها  ياقدامات دولت مانند توسعه گردشگر يبرخ دزيانيان،

ـ   يتكـه بـا محـدود    يدر منـاطق : برشمرد و اظهار داشت يدآن مناطق مف ياقتصاد اهال يبرا  يمنـابع آب
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 يگـر د يوارد اقتصـاد خـانوار كـرد و از سـو     يكشاورز يرا به جا يتوان گردشگر يمواجه هستند م

  . پرسود باشد يارتواند بس يم يزمحصوالت ن فرآوري

  

  كشت  يطرح الگو ياصل در اجرا ينخستآموزش، ن** 

-كشت، آموزش به بهره ياصل در سند الگو ينخانه كشاورز استان سمنان مهمتر يياجرا يرگفته دب به

  . برداران است

 يـزان م يـز آب در دسترس و ن يزاناز م يدطرح كشاورز با ينا يدر اجرا ينكها يانخنكال با ب ينحس محمد

هوشمند  يبا طرح نصب كنتورها يدآن با ياجرا: الع داشته باشد، افزوداستفاده آب محصول مورد نظر اط

خـاموش كـردن    ناندر شرق استان سم يژهاز مشكالت كشاورزان به و يكيداشته باشد چرا كه  يهمخوان

  . امور آب منطقه است يمتول يحجم آب در دسترس كشاورز از سو يزانكم كردن م ياكنتورها و 

  

  شود  يم يه كشاورزان معرفب يگزينجا يگونه ها** 

 ييانآمـوزش بـه روسـتا   : استان سمنان گفت يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركز تحق رئيس

  . شود يمركز انجام م ينا يقاز طر ييمشاغل روستا يگرد يزكشت و ن يالگو يتدر خصوص رعا

آن بـه   ياشـته شـود، بـه جـا    گنـدم ك  يدكه نبا يمكن ياعالم م يينمونه اگر در جا يبرا: گفت دزيانيان

  . دارند ياديز ياقتصاد يتكه كم آب بر بوده و مز يمكن يم يرا معرف ييدارو ياهانكشاورزان گ

 ينو ارائـه كـرد و بـه همـ     ينكشت را تدو ياستان كشور بود كه الگو ينسمنان نخست: اضافه كرد وي

  . قرار گرفت يقمورد تشو يوزارت جهاد كشاورز ياز سو يلدل

طـرح   يـت درخصـوص رعا  يبر ضرورت آموزش به كشاورزان و بهره برداران و اطالع رسان ندزيانيا

كـه   يبه كشاورزان يالتتسه يطرح، اعطا ينا يدر گام نخست اجرا: كرد و گفت يدكشت تأك يالگو

  . يردگ يكنند تعلق م يتداده شده را رعا يالگو
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قـرار   يدر گام بعـد : سمنان ادامه داد استان يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركز تحق رئيس

 يـي اجرا ياستان، راه حل ها و ضمانت ها يزيو برنامه ر يريتو سازمان مد ياست با كمك استاندار

  . يردقرار گ يبرنامه مورد بررس ينا

  

  كشت  يالگو ياجرا يجهكشت، نت يركاهش سطح ز** 

 يالگـو  يتبا رعا ينكها يانمنان با باستان س يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركز تحق رئيس

شـود،   يكاسـته مـ   يدرصد از مصـرف آب در بخـش كشـاورز    30ساله  10 يبازه زمان يككشت در 

 يشـود امـا از سـو    يبـا كـاهش رو بـه رو مـ     يـز كشـت ن  يـر است كـه سـطح ز   يدر حال ينا: افزود

  . يابد يم زايشاف يگرعملكردد

هكتـار   129مـا   يشنهاديپ يزانهكتار و م 146تان سمنان اس يكشت كنون يرسطح ز: ادامه داد دزيانيان

  . شده است ينيب يشدر برنامه پ يدرصد 12كاهش  يعنياست 

بـا  : كند، اضافه كـرد  يم يدهزار تن محصول تول 184و  يليونم يكاستان ساالنه  ينا ينكها يانبا ب وي

  . رسد يزار تن مه 520و  يليونم يكبه  يدرصد 27با رشد  يزانم ينكشت ا يالگو يترعا

متـر مكعـب    يليونم 931استان سمنان از  يمصرف آب در بخش كشاور يتدرنها: شد يادآور دزيانيان

  . رسد يمتر مكعب م يليونم 654درصد كاهش به  31در سال با 

كـه   يياستان سمنان و از آن جـا  يكشت دشت ها يسال از ارائه الگو يكبا گذشت  يرنا،گزارش ا به

در  يـا آ يـد منتظر ماند و د يدبا يستبرخوردار ن ييگونه ضمانت اجرا يچطرح از ه نيدر گام نخست ا

  . شده فاصله دارد ينيب يشپ يارهايهنوز با مع ياو  يابددست  يتكوتاه مدت توانسته به موفق

  .كشاورزان است يندر ب يو فرهنگ ساز يموضوع آموزش، اطالع رسان ينمهمتر يانم ينا در
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/ شد ينمنطقه تهران دچار فرونشست زم 5 :تهران در پاسخ به فارس  منطقهشركت آب  يرعاملمد

  08/11/1397خبرگزاري فارس مورخ  - آب دارد يدبابت خر يتومان يلياردم 50 يتهران بده

  

 يليمتـر م يـك نقـاط اسـتان تهـران روزانـه      يبرخـ  ينكـه ا يـان شركت آب منطقه تهران بـا ب  مديرعامل

، 18، 17، 16مناطق تهران مثل منـاطق   يآب، در برخ رويه يبه علت برداشت ب  :فرونشست دارد، گفت

  .رخ داده است ينست زمفرونش 20و  19

  آب دارد يدبابت خر يتومان يلياردم 50 يتهران بده/ شد ينمنطقه تهران دچار فرونشست زم 5

خـود در   ينشسـت خبـر   يندر اول يرضو يدحسنفارس، س يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

متأسـفانه  : گفت يراست،كشور را پذ يتدرصد جمع 20استان تهران  ينكهجمع خبرنگاران با اشاره به ا

فرونشسـت در   يـل دل تـرين  يدر اسـتان تهـران شـده، امـا اصـل      ينباعث فرونشست زمـ  ياديز يلدال

شـهر تهـران بـه علـت برداشـت مـازاد آب از منـابع         ياز مناطق شهر يبرخ يو حت هرانت يها دشت

  .به وجود آمده است يرزمينيز

  

  اند؟ مناطق مختلف تهران چقدر فرونشست كرده* 

سالهاسـت كـه اجـرا     يبخش ها در تهران، بحث تعادل حل مشكل بحث فرونشست يبرا :گفت رضوي

بـه   يـز در تهران ن  است، ياقابل مشاهده در تمام دن  يدهپد يككه  يناما متأسفانه فرونشست زم شود، يم

 يدر شـهر ر  يمتر،سـانت  13سـاالنه   ينكه در استان تهران در دشـت ورامـ   يوجود آمده است، به طور

  . دهد يساالنه فرونشست رخ م يمترسانت 17و در دشت تهران  يمترسانت 25ساالنه 

 دهد يفرونشست رخ م يمترسانت 36ساالنه  ياردر شهر ينكها يانشركت آب منطقه تهران با ب مديرعامل

 ينفرونشست زمـ : گفت است، يدهرس يزن يمترسانت 25فرونشست به  يناز مناطق ورام يدر برخ يو حت

كـه   يطـور  بـه است،  يرزمينيآن، برداشت مازاد آب از منابع ز يلدل ترين يرد، اما اصلدا ياديز يلدال
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اعـداد و ارقـام فراتـر     يـن كـه ا  بينيم يم سنجيم، يم يجهان ياسفرونشست را در مق ينا يآمارها يوقت

  . است يجهان ياسمق ينازا

اعـالم   يـد رند و متأسفانه بافرونشست دا يليمترم يكاز نقاط در استان تهران روزانه  يبرخ: افزود وي

مهم تهران مثـل   يها از اتوبان يبرخ يتهران و حت يشهردار 20و  19، 18، 17، 16شود كه در مناطق 

  .ها قرار گرفتند فرونشست يرآزادگان و اتوبان جاده ساوه تحت تأث يكمربند

 يرتـأث  تحـت  يـز ن شـهر  يمچهاردانگـه و نسـ    شـهر،  اطـراف تهـران مثـل اسـالم     يشـهرها   ي،گفته و به

  . تهران قرار گرفته است يها دشت يها فرونشست

  

  فرونشست انجام شود يدهدرباره پد يقمطالعات دق يدبا* 

 يبـرا : گفـت  يم،كن يرسان را اطالع ينكه فرونشست زم دانيم يحق خودمان م ينكهبر ا يدبا تأك رضوي

صورت گرفته است، امـا   يااطق دنكه در تمام من ياست، همان اقدامات يازن يفن يموضوع راهكارها ينا

 يـن شـود و ا  يـادي اتكـا ز  يـرزمين آب در استان تهران باعث شـده بـه منـابع ز    يادمتأسفانه مصرف ز

  .  ها رخ دهد فرونشست

 يـم دار ينتهران فرونشست زمـ  يدر اطراف سدها ياآ يددر پاسخ به سؤال خبرنگار فارس كه پرس وي

اذعـان شـود    يـد در حـد متعـادل وجـود دارد، امـا با     انيـ فرونشست در سطح كرج و لت: گفت ير،خ يا

شدن است، چـون برداشـت آب    ياداما در تهران در حال ز يست،ن يرمتعارفيغ يدهپد ينفرونشست زم

  . دارد يشافزا

 يـن ا يبـرا : اسـت، گفـت   تر يو فن تر يمطالعات جد يازمندن يدهپد ينمقابله با ا يبرا ينكها يانبا ب وي

موضـوع را   يـن ا اي يـره شود تا هر ارگان به صـورت جز  يجادبودجه خاص ا يفرد يك يدموضوع با

  . نكند يبررس

داشـته باشـد،    ينفرونشسـت زمـ   يـده بـه پد  يگـري نگاه د يوزارت راه و شهرساز يدشا ي،گفته و به
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  . يردخصوص صورت گ يندر ا يمطالعات جد يداست كه با يندرخواست ما ا ينبنابرا

  

  سال گذشته 50در  يدپذيرتجدكاهش قابل توجه سرانه آب * 

در استان تهران نسبت به چهل سال گذشـته   يدپذيرسرانه مصرف آب و آب تجد ينكها يانبا ب رضوي

 500هـزار و   7در كشـور   يدپـذير سـرانه آب تجد  50قبل از سـال  : كرده است، گفت ياديز ييراتتغ

 يافتـه مترمكعـب كـاهش    1400بـه   يدپـذير سرانه آب تجد ينهر نفر بود و اكنون ا يمترمكعب به ازا

  . است يدهمترمكعب رس 350عدد به  يناست و در استان تهران ا

راهبـرد مناسـب    يـك  يـد با: گفت يم،آب در استان تهران مواجه هست ينبا بحران تأم ينكها يانبا ب وي

محـور   مـا در آب عرضـه   يكردهـاي دهه گذشته رو 5چرا كه در  ينديشيم،ب يتوضع ينمقابله با ا يبرا

 يريتمـد  راآن  يـم ا توانسـته  يم،هـا بگـذار   كننده مصرف يارو در اخت يمكن ينهر چه آب تأم يعنيده، بو

بـه   يخـوب  يكـرد رو يمحـور  نبـود و عرضـه   يدرست يكردرو يكرد،رو يناما زمان نشان داد كه ا يم،كن

  .است يامدهحساب ن

  

  يكاستراتژ يكاال يكآب به عنوان * 

 ياستان يها قانون آب يدنگاه كردن به مسائل آب باعث تشد اي يرهو جز نگري يجزئ ينكها يانبا ب وي

در  يريتيدهـه گذشـته اوج نامـد    5آب باعث شـد در   يا حوزه يريتبه هم زدن مد: شده است، گفت

 راضرر گرفته شود، به نفع كشور است، چـ  ينا يهر جا كه جلو يمپس معتقد يم،بخش آب را رقم بزن

  . يما كه راه را غلط رفته

تمام شـده   يمتبه سمت ق يدهر زمان گفته شد آب با ينكها يانشركت آب منطقه تهران با ب رعاملمدي

وجـود   يآب در بخش شرب، صنعت و كشـاورز  يبرا يمناسب يها تعرفه: برود اجازه داده نشد، گفت

 يـن ا نحـل شـد   ينگرفت، بنـابرا  ياديها فاصله ز تمام شده با تعرفه يمتروز به روز ق ينندارد، بنابرا
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  . و مردم سخت شده است ياسيونس يموضوع برا

بـه   ياسيونس يدبا: است، گفت يكاستراتژ يكه آب كاال يمبرس يجهنت ينبه ا يدبا ينكهبر ا يدبا تأك وي

موفق  يندهآ يسالها هاي يزير داشته باشند تا در برنامه يكارشناسان آب نظر مثبت هاي يلتفكرات و تحل

  . شوند

  

  يمآب هفت بار استفاده كناز هر واحد  يدبا* 

از  يدر برخـ : پرآب از آب هفـت بـار اسـتفاده شـود، گفـت      يمثل كشورها يدبا ينكهبر ا يدبا تأك وي

آب  يبازچرخـان  يـد پـس با  شود، يكشور آن هم به طور محدود، تنها دو بار از آب استفاده م يشهرها

  . داشته باشد يباالدست يفتعار يشرفتهپ يهمانند كشورها

سالهاست كه كشور با كمبود آب مواجه است امـا نحـوه مصـرف و درسـت      ينكهبر ا يدتأك با رضوي

 يتباور برسند كـه وضـع   ينمردم و مسئوالن به ا يدبا: كرده است، گفت ييرمصرف كردن به شدت تغ

  . دهند ييرنحوه مصرف خود را تغ يدو با يستن يمناسب يتآب وضع

  

  مصرف آب تهران يدرصد 3رشد * 

مترمكعـب بـر    8كه  شود يم ينمترمكعب از سدها آب تأم 34تهران  يدر حال حاضر برا  ي،گفته و به

  . يمها فائق آئ بر چالش توانيم يو تجارب م ها يتآن پساب است، پس با استفاده از ظرف يهثان

اسـتان تهـران از    يآب بـه سـدها   يدر حـال حاضـر ورود  : شركت آب منطقه تهران افزود مديرعامل

 يليـون م 183عدد  ينكه سال گذشته ا يمترمكعب بوده است در حال يليونم 268وز گذشته مهرماه تا ر

  . يما كرده ينمترمكعب آب تأم يليونم 250بخش شرب  يمدت برا ينمترمكعب بوده است و در ا

مترمكعـب بـوده    111هـزار و   719و  يليـون م 2مصرف آب شرب تهران در روز گذشته  ي،گفته و به

 دهد ينشان م ينمترمكعب بوده است و ا 208هزار و  629و  يليونم 2سال گذشته  كه ياست، در حال
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  . داشته است يشدرصد افزا 3.4شهر تهران  يكه مصرف آب برا

  

  يمهست ياز تعرفه فروش آب خام راض* 

آب و فاضالب در  يها فروش آب خام به شركت يددر پاسخ به سؤال خبرنگار فارس كه پرس رضوي

 يشدرصد افـزا  10فروش آب خام  يزانم يدر سال جار :گفت ير،خ ياداشته است  يشافزا يسال جار

هـر   يكه برا يداشته است، اما به هر حال متوسط فروش آب خام از سد به سد متفاوت است به طور

و سـد طالقـان    يـال ر 942سد مـاملو   يال،ر 567سد الر  يال،ر 408 ياناز سد كرج و سد لت عبمترمك

  . شود يم يافتكت آب و فاضالب استان تهران دراز شر يالر 605

شـركت   يمهسـت  يـدوار ام يم،هست يروو ما تابع وزارت ن يمهست يها راض تعرفه يناز ا ينكها يانبا ب وي

  . باشد يبندها بر تعهدات خود پا تعرفه ينآب و ا يدآب و فاضالب استان تهران نسبت به خر

آب و  يـد كت آب و فاضالب استان تهـران از بابـت خر  شر يبده يزانسؤال كه م يندر پاسخ به ا وي

تومان شـركت آب و فاضـالب اسـتان تهـران      يلياردم 50: است، گفت يزانچه م يا شركت آب منطقه

  . خود را به موقع پاس كند يها شركت چك ينكه ا يدواريمآب دارند، اما ام يداز بابت خر يبده

چگونـه   ينـده سـال آ  10آب شـهر تهـران در    نيتـأم  يتسؤال فارس كه وضع يندر پاسخ به ا رضوي

كـرج،   ين،قزو يم،كن يفرا كه تعر ينگاه ما به حوضه تهران است، چرا كه هر طرح: خواهد بود گفت

  .يدد يممازندران و تهران را با هم خواه

كرج داشته اسـت، پـس آنچـه كـه      يانتفاع را برا يشترينطرح انتقال آب طالقان به تهران ب: افزود وي

 يـد بـوده و تأك  يشترب يا حوضه يريتبنده از من خواسته است، مد يددر حكم جد يرون يروز يانناردكا

  . ينيدكرده است كه فقط تهران را نب

به تهران چهار  يرسان آب يبرا يپس در هر طرح يم،را اصالح كن يقبل هاي يناكارآمد يدبا: افزود وي

  .شده است يدهاستان د
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 يها از كاهش سطح آب يريجلوگ يموثر برا يها راهكار آبخوانآب به  يقو تزر يمصنوع يهتغذ

  09/11/1397روزنامه سبزينه مورخ  - ها آبخوان ياريگر ي،مصنوع ؛ تغذيهاست يرزمينيز

  

منـابع ارزشـمند را در    يـن ا يتوضـع  يـر، اخ يهـا  در سال يرزمينيز يها آب از سفره رويه يب برداشت

 يـه تغذ يهـا  طـرح  ياز كشور از جمله استان كردستان با بحران مواجه كـرده كـه اجـرا    ياديمناطق ز

و  رندگيبا يزانكاهش م يلدل به يراخ يها در سال. ها باشد آبخوان ريگريا تواند يم يتا حدود يمصنوع

 يهـا  حفـر چـاه   يـق از طر يرزمينيز يها متعدد در كشور، برداشت آب از سفره هاي يسال وقوع خشك

طبـق گفتـه   . بـه خـود گرفتـه اسـت     اي رويـه  يروند رو به رشد و ب يدر بخش كشاورز يژهو به يقعم

آمـار   يـن است و ا يدر كشور رو به نابود يرزمينيدرصد منابع آب ز 78د حدو يرو،مسئوالن وزارت ن

از  يبـه آسـان   يداست و نبا يجد ياربس ينو فرونشست زم ينشان از آن دارد كه خطر كاهش منابع آب

 يكنتـرل افـت و كسـر    يبـرا  يشـي اند چاره يدر راستا يرووزارت ن. گذشت ياتيموضوع ح ينكنار ا

در  خود يها برنامه يالب،و پخش س يمصنوع يهتغذ ي،بخش طرح تعادل يفعرها، با ت مخزن در آبخوان

ـ    84را از سال  يرزمينيمنابع آب ز يتبهبود وضع ينهزم  يـت بـا توجـه بـه عـدم حما     يآغـاز كـرد، ول

طـرح   ياز اجـرا  يمطلـوب  يجنتـا  ي،اعتبـار كـاف   ينو تأم ينبود عزم جد ينو همچن يگرد يها دستگاه

 93در سـال   يـرو وزارت ن يـازدهم، آب در دولـت   يعـال  يشـدن شـورا   فعالبا  يگربار د. حاصل نشد

پروژه بـه   15كشور مشتمل بر  يرزمينيمنابع آب ز يبخش و تعادل ياءرا تحت عنوان طرح اح يا برنامه

صـنعت،   ي،جهـاد كشـاورز   يرو،ن يها وزارتخانه يبرا يزن يفيطرح تكال ينرساند و در كنار ا يبتصو

 و يـاء طـرح اح  يدر راسـتا  يـز كردسـتان ن  يا شركت آب منطقه. مشخص شدمعدن، تجارت و كشور 

از  يمصنوع يههمچون تغذ ييها طرح ي،آب با كم يسازگار يو كارگروه مل يرزمينيمنابع ز يبخش تعادل

 ي،حفـار  يهـا  شـركت  يسامانده ي،گشت و بازرس يها و استقرار گروه يتتقو يالب،پخش س يقطر

  .در سطح مدارس را آغاز كرد يومعم يساز و آگاه يرسان اطالع
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  در كردستان وجود دارد  يرمجازحلقه چاه آب غ 355هزار و  7

در حال حاضـر از مجمـوع   : كردستان اظهار داشت يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

مترمكعـب آب برداشـت    يليـون م 68شـده در اسـتان،    ييشناسا يرمجازحلقه چاه غ 355هفت هزار و 

 ،قروه(استان  يشرق يها حفر شده در دشت يها اغلب چاه كه ينپور با اشاره به ا عرفان مومن. ودش يم

گشـت و   يها گروه يتفعال يريگ شكل يو از ابتدا 85از سال : است، اضافه كرد) يدهگالن و چاردول

 يـان بـا ب  يو. در كردستان مسدود شده است يرمجازحلقه چاه غ 200هزار و  يكشركت،  ينا يبازرس

 ييقضـا  هبـا حكـم دسـتگا    يزامسال ن: افزود شود، يم يآب برخورد جد يرمجازبرداران غ با بهره كه ينا

شـركت آب   يبـردار  معاون حفاظت و بهره. در استان مسدود شد يرمجازحلقه چاه آب غ 200از  يشب

از : شـد  آوريـاد حلقه چاه آب مجاز در استان خبـر داد و   400هزار و  13كردستان از وجود  يا منطقه

پـور بـا    مومن. ستا يبرق يزحلقه ن 188و چهار هزار و  يبرق يرحلقه چاه غ 212هزار و  9تعداد،  ينا

: كـرد  يدتأك شود، يمترمكعب آب اضافه برداشت م يليونم 160ساالنه  يزمجاز ن يها از چاه كه ينا يانب

 يـروي ن يـم است، اما انتظـار دار  يرقابل تقد يرمجازغ يها در رابطه با انسداد چاه ييتالش دستگاه قضا

با شركت  يبهتر يكرده و همكار عمل تر يها جد به عنوان ضابط، در بحث مسدود كردن چاه يانتظام

  .داشته باشد يا آب منطقه

  

  قروه و دهگالن  يها ها در دشت مخزن آبخوان يمترمكعب كسر يليونم 700

 يهـا  سفره ياياح يبرنامه را برا ينتر ان مهمكردست يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

آب بـه   يـق در واقـع تزر  يمصـنوع  يهتغذ: ها اعالم كرد و گفت آبخوان يمصنوع يهتغذ يرزميني،ز يآب

 يدار آبخـوان  يهـا  اسـت كـه جـزو طـرح     يرزمينـي ز يها از كاهش سطح آب يريجلوگ يآبخوان برا

 يهـا  هـا در دشـت   آبخـوان  يمصـنوع  يهتغذ ياه پروژه يلوتپا يپور به اجرا مومن. است يرون وزارت
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مخـزن آب   يمترمكعب كسـر  يليونم 700از  يشها ب دشت يندر ا: قروه و دهگالن اشاره كرد و افزود

 نقروه و دهگـال  يها در دشت يمصنوع يهچهار پروژه تغذ ياز اجرا يو. اتفاق افتاده است يرزمينيز

بـر   يـه پـروژه اور  ي،رودخانه گالل يبر رو يل گاللها شام طرح ينا: شد يادآورخبر داد و  80از سال 

رودخانـه ظلـه جـوب     يرودخانه قلعه و ظله جوب بـر رو  يبر رو يهجطرح و يان،رودخانه جن يرو

 يـر گ ها، از محـل بسـتر رودخانـه، حوضـچه رسـوب      آبخوان يمصنوع يهطرح تغذ ياجرا يبرا. است

رودخانه از  يتا چهار متر احداث شده و در ابتدابه ارتفاع سه  اي يوارهشكل با د يا ذوزنقه يا تطيلمس

 يحوضـچه بعـد   يـه، در امتداد حوضچه اول. شود يانجام م يهاول يريگ فشارشكن رسوب اي يغهت يقطر

 شـود  يحفر م فدر قطرها و اعماق مختل) حلقه 15تا  10( يقيتزر ييها شده و چاه يجادا يهبه نام تغذ

و به صـورت   يهتعب ييها ها لوله در چاه كه ينضمن ا يابد،تقال شود و ان يقبه آبخوان تزر يتا آب جار

 يمصـنوع  يـه كردسـتان تغذ  يا شـركت آب منطقـه   يبـردار  معاون حفاظت و بهـره . يابد يمشبك در م

مانـدآب   يجـاد ا ودخانـه اطـراف ر  اي يـه تغذ يها چاه: سودمند دانست و اضافه كرد يارها را بس آبخوان

شـدت   طـرح بـه   ينا يبا اجرا كه ينضمن ا كند، ياز سطح حوزه م در خروج آب يركرده و باعث تأخ

  .شود يم يو غن يافته يشافزا يززمينيز يها آب يستاييسطح ا

  

   يمصنوع يهطرح تغذ يها بعد از اجرا كاهش افت آب آبخوان 

 يرقـروه و دهگـالن نشـان از آن دارد كـه سـ      يها دشت) يدروگرافه(آبنمود  يبررس: گفت پور مومن

متوقف شده و تا حدود  يم،گذشته شاهد بود يها ها در سال دشت ينا يكه در منابع آب يديشد ينزول

اشـاره   يهـج و يمصـنوع  يهدر طرح تغذ يهزار مترمكعب 300 يريبه آبگ يو. است يافتهكاهش  ياديز

 يقروه و دهگالن كنترل و كمك قابل تـوجه  يها دشت يكار حجم رواناب سطح ينبا ا: و افزود كرد

معـاون  . شده اسـت  يراخ هاي يسال مناطق بعد از خشك ينبرداران و كشاورزان ا از مدت به بهرهدر در

هـا سـاالنه    طرح يناز ا يبردار بهره: كردستان اظهار داشت يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره
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 يـد مفآب بـوده و عمـر    يو انحراف در ورود يسازه، بندكش يحتسط روبي، يهرسوب، ال يهتخل يازمندن

 يمصـنوع  يـه سـودمند بـودن طـرح تغذ    يـل بـه دل : كـرد  يـد پـور تأك  مومن. سال است 30ها  پروژه ينا

 يـن ا يبـه اجـرا   يـادي ز ياربسـ  يـل تما يزقروه و دهگالن ن يها برداران در دشت بهره يها، مابق آبخوان

 يهـا  زهطـرح را در حـو   يـن ا يها دارند كه به خاطر كمبود اعتبارات، در حال حاضر توان اجـرا  طرح

  .يمندار يگرد

گـرم و   يهـوا  يهـا  آن متـأثر از تـوده   يمبـوده و اقلـ   يكوهستان يكردستان استان ،»ينهسبز«گزارش  به

از . شـود  يهـا مـ   برف در زمسـتان  يزشدر بهار و ر هايي ياست كه موجب بارندگ اي  يترانهمرطوب مد

 درياچـه خزر و  يايعمان، در ييافارس و در يجبه خل توان ياستان كردستان م ياصل يزآبر يها حوضه

غـرب   يتلوار و قزل اوزن، مـرز  يها شامل رودخانه يدرودبه سف يزن يفرع يزآبر يها و حوضه يهاروم

شـامل   يـه اروم ياچـه و زاب كوچك، كرخـه شـامل رودخانـه رازآور و در    يروانس يها شامل رودخانه

 يمـه آن در ن تمورد بوده كه پنج دش 9استان  يها تعداد دشت. اشاره كرد يمينهو س ينهزر يها رودخانه

قـروه ـ    يهـا  دشـت . در جنوب استان واقـع شـده اسـت    يگردو دشت در غرب و دو دشت د ي،شرق

سـد   33از مجمـوع  . شـود  يممنوعه محسوب مـ  يها در شرق استان جزو دشت يدهگالن و چهاردول

  .است يالعاتمط يزمورد ن 12سد در دست اجرا و  10 ي،بردار سد در حال بهره 11استان، 
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  10/11/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  - پنج برابر شده است يراخ يها در سال آب بارش يزانم

  

  پنج برابر شده است يراخ يها در سال آب بارش يزانم

 يـم، ا پنج برابر آنچه تا به حال بـارش داشـته   ي،آب يرسال اخ يط ينزوالت آسمان: كرد يدتاك يرون وزير

  .بوده است

ـ  يتوضع يحدولت در جمع خبرنگاران، در تشر ياتنشست ه ياندر پا يانرضا اردكان  و  97 يسال آب

  .يمتان داشتها را هم در استان خوزس بارش ينتر خوب بوده است و عمده ياربس يتوضع: گفت 98

  

  پنج برابر شده است يراخ يها در سال آب بارش ميزان

بـوده   يـم، ا پنج برابر آنچه تا به حال بارش داشـته  ي،آب يرسال اخ يط ينزوالت آسمان ينكها يانبا ب وي

وارد  ينـزوالت آسـمان   يـزان م يـن انجـام شـده، ا   هاي يزير برنامه يخوشبختانه ط: است، اظهار داشت

  .شود يبزرگ ما م يسدها

را در مخـزن   يـه متر مكعب در ثان 800شش هزار و  يما ورود: ادامه داد يدو ام يرعضو دولت تدب اين

بـوده   يـه متر مكعب در ثان 300آب در مخزن سد دز، پنج هزار و   يورود ينهمچن. يمسد كرخه داشت

  .است

  

  خط قرمز ما است يدنيآب آشام كيفيت

ـ  شـد   ياز قبل انجـام نمـ   ها   يزير    اگر برنامه ينكها يانبا ب اردكانيان  گرفـت،  يانجـام نمـ   هـا   بينـي   يشو پ

 يـن ا كـه  يدر حـال : كـرد  يحتصـر  شـد،     يانجـام نمـ   يخـوب  يـن دادن آن بـه ا  ينو تسك يلس يابيروند

  .باشد انيهمتر مكعب بر ث 400ما كمتر از  يسدها يخروج يدبا يم،خوب را داشت هاي  يورود

 يممكن است وقت: مردم خوزستان خاطرنشان كرد يدنيآب آشام يه براآمد يشدرباره مشكالت پ وي
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هرجـا  . خط قرمز ما است يدنيآب آشام يفيتاما ك يدآ يشكدورت آب پ شود، يم يالبها س رودخانه

مـدت آب   يـن در ا. يمالزم را انجـام دهـ   يـرات داشـت تـا تعم   يمموقـت آب خـواه   يالزم باشد قطع

قـرار   يتوضـع  يـن امـا در حـال حاضـر در ا    رسـانيم  يبه مردم م گريد يقرا از طر يفيتبا ك يدنيآشام

  .يمندار

  

  يمبرق نداشته باش يكنند تا در تابستان قطع يشتررا ب ها  ييجو صرفه مردم

 يانسـال  يبـرا  يا منطقـه  يوقتـ : ها ابراز داشـت  آب   روان يشها بر افزا بارش ينا يردرباره تأث يرون وزير

شـود، ابتـدا صـرف     ياداگر نزوالت ز. يابد يرطوبت خاك كاهش م شود، يم يدچار خشكسال يمتماد

 حـال در . گيـرد  يخاك اشباع شد، روان آب شـكل مـ   يجبران رطوبت از دست رفته خاك شده و وقت

هـا   آب  هـا وجـود نـدارد و روان    آب  روان يشنزوالت و افـزا  يشافزا يانتناسب م يلدل ينحاضر به هم

  .يمنسبت به سال گذشته قرار دار يهترب يتنشده است، اما در وضع يشترب

را در مـورد آب و   ينـده موظف است كه سال آ يرووزارت ن جمهور،  يسرئ يدبنا بر تاك: افزود اردكانيان

مـردم  . اساس انجام شود ينبر ا ها  يزير كند و برنامه بيني يشسال قبل پ يها بارش يزانبرق براساس م

  .يمباش داشتهبرق ن يبابت قطع يتا در تابستان مشكلكنند  يشتررا ب ها  ييجو صرفه يدهم با

  

  كنند ينم يرويپ يمناسب يها از الگو از مناطق كشت برخي

: كـرد  يـان دو اسـتان ب  يـن ا يـان آمده م يشدرباره انتقال آب از خوزستان به اصفهان و اختالفات پ وي

قـانون مشـخص    ينادر . شود يانجام م 1361عادالنه آب مصوب  يعآب براساس قانون توز يصتخص

انتقـال آب بـا    يهـا  طـرح  ياست و تمـام  يروآب برعهده وزارت ن يصتخص يتكرده است كه مسئول

  .يمقرار دار ياست كه در دوره خشكسال ينمشكل ما ا يول شود يانجام م خصيصمجوز ت

 يـروي پ يمناسـب  يهـا از الگـو   از منـاطق كشـت   يدر برخـ  ينكها يانبا ب يدو ام يرعضو دولت تدب اين
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و هـر   يمنـدار  يـار مصـوب و جـامع در اخت   ينيسرزم يشطرح آما يكهنوز هم : شد يادآور كنند، ينم

 تاسـ  يـن البته وعده سازمان برنامه و بودجه ا. دارد ينيسرزم يشخود طرح آما يبرا يتشكل و ارگان

  . حل شود يشرومشكل تا حداكثر تابستان پ ينكه ا

 يلآب را موظـف بـه تشـك    يعـال  يدولـت شـورا   يديدپرسكه  يدر مورد مناطق: اضافه كرد اردكانيان

 يهـا  با مشاركت دسـتگاه . كارون كرده است يفيو ك يو توسعه كم رود  يندهزا ياياح يبرا يكارگروه

بـا  . داشـت  يمنخـواه  يمشكل جـد  ينهزم ينندارم كه در ا يدانجام شده ترد هاي  يزير مرتبط و برنامه

  .رسد يمشكل به حداقل م يا يمندار يخشكسال در يبروز مشكل حت ينهمصرف، زم يريتمد

  يلناا:منبع
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فرونشسـت   متر يسانت 36شود؛  يم ينموجب فرونشست زم يرزميني،ز يها از آب رويه يرداشت بب

  10/11/1397روزنامه سبزينه مورخ  - ساالنه در تهران

  

ــديرعامل ــه  م ــركت آب منطق ــت  يا ش ــران گف ــاطق : ته ــهردار 19، و 18، 17، 16من ــران و  يش ته

ـ  يـزك و كهر يارشـهر  شـهر،  يمشهر، چهاردانگه، صـبا شـهر، نسـ    اسالم يها شهرستان  يراز سـا  تـر  يشب

 يـت بـا اشـاره بـه اهم    يرضـو  يدحسنس. هستند ينهران در معرض فرونشست زماستان ت يها بخش

در  متر، يسانت 13 يندر حال حاضر در دشت ورام: اظهار كرد يرزميني،ز هاي بآ يبخش موضوع تعادل

 يو در برخـ  متـر  يسـانت  36 ياردر شـهر  متـر،  يدر دشت تهـران هفـت سـانت    متر، يسانت 25 يدشت ر

هـر   ي،به گفته و. يمفرونشست مواجه هست متر يسانت 25آباد با  ينقه معمنط يندشت ورام يها قسمت

 يـك  يـا بـا آمـار دن   يـاس عـدد در ق  يـن كه ا دهد ير فرونشست در استان تهران رخ ممت يسانت 36ساله 

  .است يركوردشكن

 شـود،  يفرونشست مـ  يجادموجب ا يرزميني،ز يها برداشت از آب يادمسأله كه ازد ينبر ا يدبا تأك وي

مسـأله، اقـدامات    ينحل ا يبرا يدكه با يافته يشها افزا فرونشست يزانمتأسفانه در تهران م: ظهار كردا

 يجـد  مشـكالت دچـار   يم،مسأله نداشـته باشـ   ينبه ا يچراكه اگر نگاه درست يرد،صورت بگ اي يژهو

در  يژهما و به واما در كشور  افتد، ياتفاق م يافرونشست در تمام دن يدهپد: كرد يحاو تصر. شد يمخواه

 يـن ما ا يشنهادپ يلدل ينمتعارف مطرح شده و به هم يرموضوع غ يكبه عنوان  يگرمسأله د ينتهران، ا

عـالوه  . نظر گرفته شـود  درموضوع  ينا يشانجام مطالعه و پا يبودجه خاص برا يفرد يكاست كه 

از  يگـر د يكـي  ي،فتـه و بـه گ . شـود  اي يژهتوجه و يزن يدر بخش كشاورز ييجو به صرفه يدبا ينبر ا

 كـه  يـن ا يـل به دل. مجاز است يها چاه يها پرونده يبررس يرد،راستا صورت گ يندر ا يدكه با ياقدامات

مجـاز   يهـا  و الزم است كه پروانه چاه يافته ياديز يشمناطق افزا يمجاز در برخ يها برداشت از چاه

در كاشـت محصـوالت دخالـت     يالزم اسـت وزارت جهـاد كشـاورز    يـز راستا ن يندر ا. شود يلتعد
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كـه   يسـت ن يـن صـرفاً ا  يريتمـد : تهران افـزود  يا شركت آب منطقه يرعاملمد. داشته باشد يتيحاكم

هـا،   بخـش  يباشد كـه در برخـ   اي نهگو به يريتمد يدانجام شود، بلكه با يكار به چه نحو ينا ييمبگو

طـور   بـه  يالت كشـاورز است كه در كاشت محصو يا همان مسأله ينو ا يردصورت گ يممانعت جد

كـل كشـور    يتدرصد جمع 20منابع آب در استان تهران كه  يتبا اشاره به وضع يو. است يازن يجد

كـاهش   ياربس يم،ا داشته يشپ لسا 40كه در  ييها ها و سرانه در حال حاضر نسبت: را در بردارد، گفت

ـ   يريتمـد  يبـرا  يدجد هاي يزير است كه ناچار به برنامه يبه نحو يطو شرا يافته . يمهسـت  يمنـابع آب

عدد بـه   ينمتر مكعب بوده كه اكنون ا 500هزار و  هر نفر، هفت يسرانه مصرف آب در گذشته به ازا

 يندهنـده بحـران تـأم    مسأله، نشـان  ينا واست  يافتههر نفر كاهش  يمترمكعب به ازا 400و  هزار يك

ـ  يطضر با شرامسأله كه در حال حا ينبر ا يداو با تأك. است يرانآب در ا منـابع آب   يندر تـأم  يبحران

منابع آب صورت گرفته كـه   ينتأم يبرا هايي يگذشته ناكارآمد يها در سال: ابراز كرد يم،رو هست روبه

بـود كـه اگـر     يـن كه در گذشته، تفكـر ا  يا گونه به. كرد شارهآب ا ينبه تام يتبه توجه و اهم توان يم

صورت گرفته اسـت، امـا گـذر زمـان      يباشد، كار بزرگ يو عرضه به حد كاف يردآب صورت گ ينتأم

: افـزود  يو. كند ينامروز را تأم يازهاينتوانسته ن يدر كنار توجه به تكنولوژ يكردرو يننشان داد كه ا

آب را بـه   يا حـوزه  يريتمـد  يزمسأله ن ينكه هم گرفت يصورت م ببه موضوع آ يتاكنون جزءنگر

چراكـه هرچـه    يرد،مسأله مورد توجه قرار گ ينالزم است كه ا يكنون يط؛ لذا در شرا.مخاطره انداخت

قـرن   ينـده كـه قـرن آ   يـم و اگـر اعتقـاد دار   يابد يم يشافزا يزمشكالت ن يزانم يم،راه را غلط ادامه ده

شـركت   يرعاملمد. يممنسجم كن ينهزم يندر هم يزخود را ن  اقدامات يدبا است،آب  يبرا گيري يمتصم

وزارت  ي،ها، هنوز وزارت جهاد كشـاورز  متأسفانه پس از گذشت سال: هار كردتهران اظ يا آب منطقه

است كه  يطيدر شرا ينا. يابندمشترك دست  يكردرو يكاند به  نتوانسته يستز يطو سازمان مح يرون

 يـان م يهمبستگ يك يدبا يم،در حوزه آب هست يناكارآمد يمشكالت و گذر از استراتژ حلاگر دنبال 

 ياز مسائل مهم مـورد بررسـ   يكيآب به عنوان  يعال يمسأله در شورا ينصورت و ا سه سازمان ينا
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موجب  يراخ يها اقدامات صورت گرفته در سال: گفت يزدرباره اقتصاد آب ن ينهمچن يو. يردقرار گ

 يبـه ارزش اقتصـاد   يمنتـوان  يوجود مسائل يلرا تجربه كند و اكنون به دل ييها آب چالش صادشده اقت

 يطيدر شـرا  يناست و ا يرچند سال اخ هاي ياز ناكارآمد يگرد يكي يزمسأله ن ينكه ا ابيميآب دست 

كـه   يهر اقـدام  يبرا يداست و با يكاستراتژ يكاال يككه آب  ايم يدهرس يجهنت يناست كه اكنون به ا

  .يردصورت گ يمنسجم يزير مربوط به موضوع آب است، برنامه

   

  رانها در ته بارش يدرصد 300 افزايش

بـر اسـاس   : ها در استان تهران نسبت به سال قبل خبر داد و افـزود  بارش يدرصد 300 يشاز افزا وي

 يـن در تهـران رخ داد كـه ا   يبارنـدگ  متر يليم 185تا روز گذشته،  يسال آب ياز ابتدا ها، يآمار بارندگ

 كه ينا ياناو با ب. ثبت شده است متر يليم 130و در متوسط درازمدت  متر يليم 46عدد در سال گذشته 

در  يـدواريم ام: و زمستان نرمال بوده اسـت، گفـت   ييزنسبت برف و باران در فصل پا ي،فعل يطدر شرا

. يممواجـه نشـو   يمنابع آب با مشكل ينتأم يتا در تابستان، برا يابدادامه  يطشرا ينبهمن و اسفندماه، ا

رو بـوده، امـا    ها با كاهش روبه ان بارشيزم ماه نسبت به گذشته، است كه در بهمن يطيدر شرا ينالبته ا

. نرمـال باشـد   هـا  يبارنـدگ  يزانم يآت يدر روزها ي،سازمان هواشناس بيني يشكه بر اساس پ يدواريمام

 يورود يـزان م: داد يحتوض يزتهران ن يبه سدها يتهران، درباره ورود يا شركت آب منطقه يرعاملمد

بـا سـال گذشـته كـه      ياسن متر مكعب بوده كه در قيليوم 268مدت، حدود  ينتهران در ا يبه سدها

 يفعلـ  يطشـرا  ي،بـه گفتـه و  . داشته است يشدرصد افزا 43متر مكعب بود،  يليونم 83معادل  يعدد

مترمكعـب آب را   يليـون م 250 يما بهتر بوده و تاكنون توانسته يارگذشته، بس يامسال نسبت به سال آب

در بخـش   كـه  يـن ا يـان او بـا ب . يمكن يرهتهران ذخ هاير سدمصرف و د يريتدرصد را مد 12و  ينتأم

درصـد   40عدد نسبت به گذشته  ينكه ا يما كرده ينمترمكعب آب تأم يليونم 88حدود  يزن يكشاورز

صـورت گرفتـه و    يدر استان تهران و در بخش آب، به خـوب  يندهنگاه به آ: كاهش داشته است، گفت
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ـ   يمبتوان واشد نگاه ادامه داشته ب ينكه ا يدواريمام پشـت سـر    يبهتـر  يطرا بـا شـرا   يـد جد يسـال آب

  .داشته است ياندك يشقبل افزا يها چراكه مصرف آب شرب در تهران، نسبت به سال يم،بگذار

   

  مصرف آب در تهران يدرصد 8/2 افزايش

بر اساس آمـار،  : مصرف آب شرب در تهران گفت يزانتهران درباره م يا شركت آب منطقه مديرعامل

عـدد   يـن مترمكعب آب در استان تهران مصرف شد كـه ا  111هزار و  719و  يليوندو م يش،روز پ دو

 ددرصـ  4/3متر مكعب بوده،  208هزار و  629و  يليونبا مشابه سال گذشته كه معادل دو م يسهدر مقا

 806 و يليـون م 909تـاكنون   مـاه  يناز اول فـرورد  يعنيسال  ياز ابتدا: افزود يو. داشته است يشافزا

درصد  8/2مترمكعب مصرف آب در تهران صورت گرفته است كه نسبت به سال گذشته  678هزار و 

بـه   شـاره او بـا ا . قابل قبول است يارگذشته بس يها با سال يسهعدد در مقا ينداشته است كه ا يشافزا

 402در سـد كـرج، هـر متـر مكعـب آب      : فروش آب به شركت آب و فاضالب تهران گفت يانگينم

بـه   يـال ر 408هـر مترمكعـب آب    يـان، و در سد لت يالر 605سد طالقان  يال،ر 942سد ماملو،  ال،ير

عـدد در پروسـه    يـن تومان اسـت كـه ا   يلياردم 50شركت آبفا  يو در حال حاضر بده رسد يفروش م

صـورت   يسكه اكنون در پرد ييساخت و سازها ياسوال كه آ يندر پاسخ به ا يو. قرار دارد اختپرد

متـر   يليـون م 50 يسپـرد  يبـرا : همچون آب باشد، گفـت  يهاول يازهاين كننده ينتأم تواند يم يرد،گ يم

 يـان مترمكعب از سد لت يليونم 20مترمكعب از سد الر و  يليونم 30مكعب آب در نظر گرفته شده كه 

ـ  گيرد، يصورت م يسكه اكنون در پرد ييوسازها و متأسفانه ساخت شود يم ينتأم از  تـر  يشدو برابر ب

 يـرد، بـا مجموعـه آب و بـرق صـورت گ     يكه بـدون همـاهنگ   يوساز است و هر ساخت يتظرف ينا

  .يمكن ينها را تأم آن يازن توانيم ينم

مترمكعب  يليونم 22و  يلياردم يك، 1410گرفته در افق  صورت هاي يزير بر اساس برنامه: ادامه داد او

روز  در شـبانه  يترل 348است كه اكنون  ييطدر شرا ينصورت خواهد گرفت و ا يآب سطح يصتخص
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 يطور كلـ  به اام يابد،روز كاهش  در شبانه يترل 308به  يدعدد با ينكه ا شود يم ينهر فرد آب تأم يبرا

 يريتمـد  كه يمنابع آب در صورت ينبرود، در تأم يشروال پ ينبه هم يتكرد كه اگر جمع يحتصر يدبا

  .شد ميبا مشكل مواجه خواه يرد،مصرف صورت نگ

   

  هزار حلقه چاه در تهران 44 وجود

تهـران، بـا اشـاره بـه      يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره يكي،ادامه، محمدرضا خان در

ها را بـه خـاطر متـراكم     آبخوان يتدر حال حاضر ظرف: در تهران گفت ينخطرات بروز فرونشست زم

كه  دهزار حلقه چاه وجود دار 44استان تهران،  در: اظهار كرد يو. دهيم يشدن بافت خاك از دست م

گفـت   يدهزار حلقه چاه بدون پروانه هستند، اما با 32پروانه و  يهزار حلقه چاه دارا 12تعداد  يناز ا

بدون پروانه  يها متر مكعب و چاه يليونم 50و  يلياردپروانه، دو م يدارا يها كه حجم برداشت از چاه

 ياربسـ  يرمجـاز غ هـاي  اهمسأله كه حجم برداشـت چـ   ينبر ا يدبا تأك يو. مترمكعب است يليونم 200

را ندارد و اگـر   يناز ا يشب يبردار در استان تهران، كشش بهره يرزمينيمنابع آب ز: تر است، گفت كم

 يلها را تعـد  و پروانه آن يمدار برو پروانه يها به سراغ چاه يدبا يم،انجام بده يدرست يريتمد يمبخواه

 يدر حال حاضر بخش: از پساب دانست و افزود دهمسأله را استفا ينحل ا ياز راهكارها يكي او. يمكن

در حـال   يزو خط دوم انتقال پساب را ن كنيم يمنتقل م ينشده تهران را به دشت ورام يهاز پساب تصف

. يمش دهـ كـاه  ياديرا تا حد ز يرزمينيز يها برداشت از آب يزانم يمبتوان يقطر ينتا از ا يماجرا دار

بسـتر رودخانـه را در    يمورد آزادساز 270: ابراز كرد ها رودخانه يمحر يدرباره آزادساز ينهمچن يو

 يـن، عـالوه بـر ا  . يمكنـ  يبستر رودخانه را آزادسـاز  يهكتار از اراض 45 يما و توانسته يمحال اجرا دار

گذشـته تـاكنون موفـق    كـه از سـال    يما مورد تصرف در بستر رودخانه جاجرود داشته هزار يكحدود 

  .يمكن يرا آزادساز ردمو 350تا  300 يما شده

پساب در اسـتان   يتبا اشاره به ظرف يزتهران، ن يا معاون طرح و توسعه شركت آب منطقه ي،مومن رضا
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 يلياردم يك 1410در استان تهران وجود دارد كه در سال  يفاضالب شهر خانه يهتصف 57: تهران گفت

مشـكالت   كـه  يـن خواهـد شـد و بـا توجـه بـه ا      يناسـتان تـأم   يعب پساب برامتر مك يليونم 300و 

 يهـا  آب يپساب به جـا  يگزينيما تنها جا يكرداست، رو يادز ياربس يرزمينيبرداشت از منابع ز اضافه

: پسـاب دانسـت و افـزود    يدتوسعه تول ياز مشكالت اساس يكيبودجه را  ينتأم ي،و. است يرزمينيز

بخـش   لمسأله مرتفع شود، قطعـاً اسـتقبا   ينبازار آب است كه اگر ا بودن فيضع يدرواقع مشكل اصل

 يـز ن يدر حال حاضـر، در بخـش كشـاورز    يابد،چراكه يبازار توسعه م ينحضور در ا يبرا يخصوص

 يـد اسـت و با  يفعـدد ضـع   ينوجود باز هم ا يناست، اما با ا يرتومان متغ 70به  25پساب از  يمتق

  .شود يشياند آن چاره يبرا
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خبرگـزاري   - جـدول +ساعت 24در  يمترمكعب يلياردم 7بارش /يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

  10/11/1397تسنيم مورخ 

  

 7سـاعت،   24مترمكعـب بـود و فقـط در     يليـون م 442و  يلياردم 211 ماه بهمن 7كشور تا  يها بارش حجم

  .شدن نقاط مختلف كشور شد يالبيثبت شده كه منجر به س يرانمترمكعب بارش در ا يليونم 416و  يلياردم

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ـ  8از اول مهر تا  يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،ب امنابع آ يريتشركت مد  97-98 يبهمن سال آب

  .است يليمترم 132.8بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 128(

 يشدرصد افـزا  21.5) يليمترم 109.3( مشابه درازمدت يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 193.8) يليمترم 45.2( گذشته يو نسبت به دوره مشابه سال آب

  

  
حجـم  . يدرمكعب رسمت يليونم 858و  يلياردم 218بهمن به  8كشور از اول مهر تا  يها حجم بارش همچنين
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و  يليـارد م 7سـاعت،   24مترمكعب بود و فقط در  يليونم 442و  يلياردم 211ماه  بهمن 7كشور تا  يها بارش

  .كشور شد ختلفشدن نقاط م يالبيثبت شده كه منجر به س يرانمترمكعب بارش در ا يليونم 416

بـارش   يليمتـر م 40.7 ي،جـار  يسال آب ييروز ابتدا 128بارش ثبت شده در  يليمترم 132.8مجموع  از

  .در زمستان رخ داده است
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  10/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  -يران در ا يخشكسال يتگزارش از وضع ينآخر

  

 يراندرصد مساحت ا 97: اعالم كرد يان هواشناسبحران سازم يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس

  .بلندمدت قرار دارد يخشكسال يرتحت تاث يرانا يتدرصد جمع 27است و  يخشكسال يرتحت تاث

 برند، يرنج م ياز تبعات خشكسال يراناز ا يقابل توجه يتو جمع يع، مساحت وس»تابناك«گزارش  به

 هـا  يبررسـ  يجـه نت ينكـه ا يانبا ب يسناوگو با ا تدر گف - يخشكسال يمركز مل يسرئ - يائيانصادق ض

 يرتـأث  حـت ت يرانا يتدرصد جمع 72.2، 97 ماه يد يانساله گذشته تا پا يككه در دوره  دهد ينشان م

درصـد   17.7 يـف، خف يكشـور بـا خشكسـال    يـت درصد جمع 22.7: بوده است، اظهاركرد يخشكسال

بـا   يـت درصـد جمع  28.7و  يدشـد  يبا خشكسـال  يتدرصد جمع 13متوسط،  يبا خشكسال يتجمع

  .بوده است يردرگ يدشد ياربس يخشكسال

بـاره   يـن در ا يائيانكـه ضـ   شـود  يمـ  يبررس يزدر بازه بلندمدت ن يخشكسال يرتحت تأث يتجمع البته

درصـد   47 ينبلندمـدت اسـت همچنـ    يدشـد  ياربسـ  يبا خشكسـال  يرانا يتدرصد جمع 14.2: گفت

 يـت درصد جمع 5.1متوسط و  يبا خشكسال يتدرصد جمع 30.7 يد،شد يكشور با خشكسال يتجمع

  .كنند يو پنجه نرم م دست يفخف يبا خشكسال

آن اسـت   يـانگر ب يساله خشكسال 10 يها داده يبررس: در ادامه اظهاركرد يخشكسال يمركز مل رئيس

درصد مساحت  53.6مقدار  يناز ا. بلندمدت است يخشكسال يرتحت تأث يراندرصد مساحت ا 97كه 

درصـد مسـاحت بـا     24.8 يد،شـد  ياربسـ  يدرصـد بـا خشكسـال    12.7 يد،شـد  يكشور بـا خشكسـال  

  .مواجه هستند يفخف يدرصد مساحت با خشكسال 5.9متوسط و  يخشكسال

 يمنتهـ  يكسـاله در دوره : گفت يكسالهمدت  كشور در بازه كوتاه يخشكسال يتدر مورد وضع ضيائيان

درصد مساحت  10.5 يد،شد ياربس ياز خشكسال يراناحت ادرصد مس 19 ي،سال جار ماه يد يانبه پا

درصـد مسـاحت از    20.9متوسـط و   يدرصد مساحت از خشكسـال  23.3 يد،شد يكشور از خشكسال
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  .است يرفتهپذ يرتأث فيفخ يخشكسال

ـ   - شناسـي  يمسرپرست پژوهشكده اقل - يانبابائ يمانروز گذشته ا يسنا،گزارش ا به  بينـي  يشضـمن پ

رونـد   ي،جهـان  يشبـا توجـه بـه گرمـا    : كـرده بـود   يدرو تاك يشپ يها ماه يارش برانرمال ب يتوضع

جهـت   يبرنامـه ملـ   يو اجـرا  ينتـدو  يطيشرا ينچن ياست و برا يبلندمدت بارش در كشور كاهش

  .است يدر جنوب شرق كشور ضرور يژهبه و يآب با كم يسازگار يها آب و اتخاذ روش يدارپا ينتأم
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  07/11/1397خبرگزاري اقتصاد آنالين مورخ  - آب يانتقال رانت

  

شـده   يـدي و وارد مرحلـه جد  يـده هشدار و فاجعـه را در نورد  يمرزها يمنابع آب يريتدر مد بحران

كـار آمـد، بـه اوج     يرو يستز يطمح كه با شعار يبحران آب در دولت يدجالب باشد بدان يدشا. است

  .است يدهخود رس

 يهـا  پروژه يب،نبود بلكه با فر يستيز يطتنها مح كه نه يبه نقل از قانون، دولت ينگزارش اقتصادآنال به

بـر   يكوهرنگ؛ همچون جـواهر . كند يو اجرا م يگيريپ يتمنسوخ همانند سد و انتقال آب را به جد

كـه   كـوهرنگي . درخشـيد  يزاگـرس؛ مـ   يران،ها در مخمل سبز ا دخانهها، رو با چشمه ينسرزم ينبام ا

 يهـا  هـا و رودخانـه   چشـمه  يچنان جـا  آن ير،همانند كو يقعم يها با ترك هايي يابانفروغ شده و ب كم

ـ  يشب. چشمه مشهور نبوده است ينكوهرنگ به سرزم گاه يچه يياند كه گو  خروشانش را گرفته   يماز ن

ـ   . شده اسـت  يانتقال آب و سدساز يها پروژه يزخمقرن است كه تن كوهرنگ   يش،شصـت سـال پ

زده شد، آن زمان تصور آنكه چند دهه بعد كوهرنگ با  ينكلنگ انتقال آب در كوهرنگ به زم يننخست

 يـان امـا عطـش كوهرنـگ پا   . بـود  يـرممكن غ يدسخت و شا ياردست و پنجه نرم كند؛ بس يخشكسال

 اسـت؛ منطقـه   يـن و انتقال آب در ا يسكه سدساز يگرد يرو كارون آن يست،آب در ماجرا ن يتراژد

 ينزمـ  يـران رودخانـه ا  ينآشكار حقابه بزرگتر يدزد ينو ا گيرد يكه از كوهرنگ سرچشمه م يكارون

 ياضياستفاده از مدل ر سازي يهرا با روش شب يمجلس، مطالعات يها براساس آمار مركز پژوهش. است

ـ  يازكل ن 1400دست آمده، در افق  به يجهانجام داده است، براساس نت يتخصص معـادل   انخوزسـت  يآب

در صـورت   يگفت كـه حتـ   توان يم يگرد يانحوضه كارون بزرگ خواهد بود؛ به ب يدرصد آبده 95

 70 ينكارون بزرگ، فقـط امكـان تـام    يزاز حوضه آبر يجهان يدو برابر استانداردها يزانبرداشت به م

  .خوزستان وجود خواهد داشت يآب يازهايدرصد از ن
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  دولت يستيز يطضد مح هاي پروژه

 يـاري چهارمحـال و بخت  يها استان يعيو منابع طب زيستي يطمح يها خاكپور، عضو شبكه تشكل هومان

بـه الزامـات و    يبنـدي تناقضات مشهود در گفتار و عملكرد دولـت در موضـوع پا  «: و خوزستان گفت

 هـاي  يهسـرما  پـذيري  يبجامعـه و آسـ   ياهش اعتمـاد عمـوم  سبب ك زيستي، يطمالحظات مح يترعا

كـه انتظـار    يـد و ام يردولـت تـدب   يسـتي ز يطمح يباوجود شعارها. حوزه شده است ينا رد ياجتماع

و  يالتو فارغ از تمـا  ينسرزم يشاصول آما يادتوسعه در مناطق مختلف كشور بر بن يدمانچ رفت يم

 هـاي  گيـري  يمتصم يهمان فضا يد، متاسفانه شاهد تشدو اجرا شود يطراح يا و منطقه يمنافع گروه

تـدارك   يريروزهـا شـاهد از سـرگ    يـن كـه ا  ييتا جـا  يمدر حوزه آب هست يو گروه اي قهمنط يرانت

فـالت   يهـا  بـه اسـتان   يـاري بخت يـار كارون در د يها مسكوت مانده انتقال آب از سرشاخه يها طرح

  .»يمهست يمركز

  

  يستز طيدولت به كنشگران مح يتوجه بي

مـردم   برانگيـز  ينتحسـ  يهـا  هـا و مقاومـت   همـه تـالش   پـس از آن  ينكهبر ا يددر ادامه با تاك خاكپور

انتقـال آب،   زيسـتي  يطضـدمح  يهـا  و خوزستان در مخالفت با طرح ياريچهارمحال و بخت يها استان

ان و آبـاد و سـولگان رفسـنج    انتقـال آب بهشـت   يهـا  طـرح  هـاي  يناباورانه خبر از حضور تداركاتچ

اخبـار   يـن ا يتمام«: گفت رسد؛ يم ياريگوشه استان چهارمحال و بخت و سبزكوه در گوشه 3 هرنگكو

اسـت   ينتلخ ماجرا ا يقتحق. شده دارد يلتعط يها طرح ينكار دوباره ا و آغاز به يرياز سرگ يتحكا

جمهور محترم،  سيير يعنيآن  ييمقام اجرا ترين يكه عال دهد يرخ م ياتفاقات در دولت ينا يكه تمام

 يبخش از جامعه مـدن  يننظر ا و باعث جلب برد ينام م زيستي يطعنوان دولت مح در ابتدا از دولتش به

از دولـت   يعملكرد ينآن شعارها و چن ينب يا كننده است كه تناقضات نگران ينباور ما بر ا. شده بود

 ينبنـابر همـ  . كنـد  يوارد مـ خسـارت   ياجتمـاع  هـاي  يهبخش از سرما ينوجود دارد كه به شدت بر ا
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و عـدم   يخـوددار  يـق مـان از طر  ما نشـان دادن اعتـراض   يشنهاددولت، پ يو رفتار يتناقضات شعار

»  كشـور  يبزرگ فعاالن مشاركت اجتمـاع  ييگردهما«دو استان در  يها و فعاالن اجتماع حضور تشكل

قبل از آنكه  ميدواريما.د بودخواه شود، يبرگزار م جمهور ييسو با حضور ر 97بهمن  10 يخكه در تار

را سـزاوارانه   ياجتمـاع  هاي يهسرما ينقدر ا يدو ام يرها از دست برود، مقامات دولت تدب همه فرصت

 ينسـرزم  ينا يدرك كرده و شاهد بازگشت اعتماد مردم و مشاركت داوطلبانه و مسئوالنه آنان در آباد

  .»يمباش

  

  كوهرنگ ينابود تراژدي

بلكـه   يسـت قصه امروز ن ياري،كارون در چهار محال و بخت يها سرشاخه يرو يآب و سدساز انتقال

 يشـه بـه ر  يشـه و ت شـوند  يخاموش مسئوالن اجـرا مـ   يها در سكوت و همكار پروژه ينهاست ا سال

در  يانتقـال آب و سدسـاز   يهـا  پـروژه  يخچـه هومان خاكپور، درباره تار. اند كشور زده يستز يطمح

منطقـه زاگـرس اسـت كـه      يهـا  كوه رشته ينتر از مهم يكيزردكوه « :فتگ ياريبخت چهارمحالاستان 

در سـال   متر يليم1400كوهرنگ  ينرمال، بارندگ يطدر شرا. آب است يحجم باال يدآن در تول يتاهم

 يانسال در آن جر يها بوده و آب در تمام فصل يعيطب يبرف هاي يخچال يمنطقه دارا ينا. بوده است

البتـه   شـود  يرود وارد مـ  ينـده كـارون و زا  يـز به دو حوزه آبر يعيصورت طب بهاما آب كوهرنگ . رددا

متـر مكعـب    يليـون م 800حدود  رود يندهسهم زا. از آن به كارون اختصاص داشته است يبخش بزرگ

 آبسال گذشته انتقـال   60اما در حدود . متر مكعت بود يلياردم 5 يزو سهم كارون ن. آب در سال بود

آب شـرب و بخـش    ينپـروژه انتقـال آب بـا هـدف تـام      يننخسـت . رود آغاز شد يندهاز زردكوه به زا

آب  ينبه دنبال آن در دهه شصت كوهرنگ دو بـا هـدف تـام   . اجرا شد يكنام كوهرنگ  به يكشاروز

آغاز شد و  75تونل سوم كوهرنگ در سال . اجرا شد يهمانند فوالد و توسعه كشاورز يبر آب يعصنا

سد ساخته شـود تـا    يدبا. شده است و در مرحله ساخت سد قرار دارد يلتكم حال حاضر تونل آن رد
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كمبـود اعتبـار و    يـل دل تاكنون بـه  يزاما سد كوهرنگ سه ن. و انتقال دهند يتآب را به داخل تونل هدا

آب را  مپاژ؛پ يقاند و از طر رودخانه را بسته ياكنون جلو اما هم. ساخته نشده است يمدن يها اعتراض

  .»دهند يل تونل انتقال مبه داخ

  

  نام بهشت آباد به جهنمي

كـه در   يا پـروژه . به اصفهان است ياريآباد از چهارمحال وبخت ها انتقال آب، بهشت پروژه يناز ا يكي

آبـاد همچنـان در حـال اجـر      خبـر توقـف آن را داده بـود امـا بهشـت      يسـت ز يطسازمان مح يمقطع

 اردزردكوه است كه و ياصل يها از سرشاخه يكيآباد  بهشترودخانه «: گفت باره ينخاكپور در ا.است

شده  يزير برنامه ي؛در ترسال يآباد براساس آمار بارندگ  پروژه بهشت. شود يسد كارون چهار م ياچهدر

و كرمـان انتقـال    يزدآباد به اصفهان،   متر مكعب آب را از بهشت يليونم 800در آن زمان قرار بود . بود

 يـن رو متوجـه شـد كـه ا   يـ وزارت ن. در كشور همزمـان شـد   يپروژه با خشكسال ينا ياما اجرا. دهند

 ينبـه همـ  . آباد وجـود نـدارد   در بهشت يآب ينبوده و در حال حاضر چن يدوره ترسال يبرا ها يتظرف

 يـن متـر مكعـب آب از ا   يليـون م 580 يـد با يـد شد و براسـاس آمـار جد   يبازنگر ها يتظرف ينا يلدل

 يليـون م 150كرمـان و   برايمتر مكعب  يليونم 180در حدود  بندي يمتقس يندر ا ،يابدرودخانه انتقال 

كـه اداره   ينجاسـت نكته قابل توجه ا. اصفهان در نظر گرفته شده بود يمانده برا يو باق يزدمتر مكعب 

آبـاد   بهشـت  يـت انجام داده و اعالم كرده است كـه ظرف  يبرآورد ياريچهار محال و بخت يا آب منطقه

  .»ممكن است يرغ يآب چنيناختصاص  يلدل ينبه هم. متر مكعب است يليونم 240از كمتر 

  

  فالت؛ آفت كوهرنگ و كارون عطش

. كـارون دارد  يهـا  آب سرشـاخه  يـدن بلع يبـرا  ينشـدن  تمام يتشنه است و عطش يرانا يمركز فالت

كوهرنـگ سـه و    يگـر روز كوهرنـگ دو و روز د  يكاند؛  ها به او آب داده سال ينهرچه خواسته در ا
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مترمكعـب بـوده    يلياردم 20براساس آمار درگذشته حجم آب در رودخانه كارون . يگرپروژه د ينچند

انتقـال   يهـا  ها پروژه سال يندر ا. كرده است يدامترمكعب كاهش پ يلياردم 14به  يراخ يها اما در سال

 يا پـروژه . قال آب گالب بـود ها تونل انت پروژه يناز ا يكي. اصفهان اجرا شده است يبرا ياريآب بس

نفـر تـا    ميليونپنج  ياصفهان بزرگ برا يتجمع يآب يازن ينتام يكه مسئوالن اصفهان در آن زمان مدع

پروژه  يوقت ياست ول يمنطق يهتوج ينا شود، يبحث آب شرب مطرح م كه يهنگام. بودند 1420افق 

 يليـارد م يـك در قالب انتقـال   يگريد يها ه پروژ  و آنگاه كنند يآباد را به بهانه آب شرب اجرا م بهشت

صورت مسـاله فـرق    كنند، مي دز اجرا  يها اصفهان از سرشاخه يدنمتر مكعب آب به اصفهان را در فر

كـه در مـرز اصـفهان و     يا و پس از عبـور از منطقـه   گيرد يرودخانه دز از لرستان سرچشمه م. كند يم

از حوضـه   ييها بخش يعني. شود يبزرگ در خوزستان مقرار دارد، وارد كارون  ياريچهارمحال و بخت

بهانـه انتقـال آب    ها به پروژه ينا يتمام. رودخانه در لرستان، اصفهان و چهارمحال قرار دارد ينا يزآبر

بـه   يزيدرصد نـاچ  يك كنند، يم يفانتقال آب را تعر يها كه پروژه  ياغلب هنگام دهد؛ يشرب رخ م

مخـالف   خواهنـد  يهـا نمـ   چراكـه آن  دهنـد؛  يآب شرب اختصاص مـ  يعنوان مثال پنج درصد را برا

بـه آن   يـد كـه با  يا مسـاله . حركت كننـد  رب،انتقال آب ش يها تنها پروژه ياجرا يعنيدولت  ياستس 

 يا توسـعه . اسـت  يرانا يدر فالت مركز يو كشاورز يمانند فوالد يبر آب يعتوجه كرد، توسعه صنا

مانند فوالد،  يعيتوسعه صنا يلدل استان اصفهان به. وجود آورده است هاستان ب ينكه تنها توهم آب در ا

نرخ مهاجرت به  يشمساله موجب افزا ينقرار دارد كه هم وردر كش يمل ناخالص يددر تول ييرتبه باال

 ي،كشـاورز  بخش  اند و توسعه مستقر شده يعكه صنا يدر مناطق ينفرونشست زم. استان شده است ينا

كـه چـرا تـاكنون دولـت      ينجاسـت حـال سـوال ا  . توسـعه صـنعت اسـت    ينا يمنف ييامدهااز پ يكي

آب  ينتـام . كـرده اسـت   يـف تعر يعتوسعه صـنا  يبرا وژههمه پر ينو به بهانه شرب ا كرده يبكاريفر

 ينكـه بـر ا  يدخاكپور در ادامه با تاك. كرد  حل يشههم يها برا پروژه يناز ا يكيتنها با  توان يشرب را م

 ينـده زا يـت اكنـون ظرف  هم«: گفت شود، يمتر مكعب آب به اصفهان انتقال داده م يليونم 800درحدود 
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به مرحله بحران  يآب ندارد و گاوخون يحت رود يندهكه زا بينيم يعمل م دررود دو برابر شده است اما 

 در فـالت  يتوهم آب يجاداز ا يمساله ناش ينا. شود ياز آن خشك م يشتريو هر روز مساحت ب يدهرس

امـا همزمـان بـا    . اجرا شـد  يكمواجه شدند كوهرنگ  يبا گسترش كشاورز كه يهنگام. است يمركز

بـه اتمـام    يـك از آنكـه كوهرنـگ    يشپ يعنيخورد،  يدكل يعو صنا شاورزيك يها طرح يككوهرنگ 

حـل نشـد    يتنها مشكل شرب و كشـاورز  ها نه پروژه ينا يبا اجرا. شروع شدند يها طرح ينبرسد؛ ا

در اصـفهان   يعبا احداث تونـل كوهرنـگ دو؛ صـنا   . شد يشترمشكالت ب يدجد يبارگذار يلدل بلكه به

در بخـش   يـد جد يبارگـذار  يا سه درحال اجراسـت، بـه انـدازه    كوهرنگاكنون كه  هم. مستقر شدند

هنوز . توسعه نخواهد بود ينا يبه اعتقاد من پاسخگو يزپروژه ن ينانجام شده كه ا يو كشاورز يعصنا

اند  وجود آمده درس عبرت نگرفته هستند و از مشكالت به يدر منابع آب يريتن دچار بحران مدمسوال

. يمهمانند فوالد در اصفهان هسـت  يبر آب يعتوسعه صنا يها طرح يزن كلنگ يا احو همچنان شاهد افتت

 يهـا  خسـارت  يـز بلكـه در حـوزه مقصـد ن    كنـد  يتنها به حـوزه مبـدا خسـارت وارد مـ     انتقال آب نه

 يكه ممكن است در كوتاه مدت مشـكل  دهد يرا شكل م يداريتوسعه ناپا. كند يوارد م يريناپذ برانج

  .»شود يم يشتردراز مدت مشكالت ب ررا حل كند اما د

بـا   يكـه روزگـار   ينيسـرزم . اسـت  يو خشكسال يبحران آب يزگرد،روزها مترادف با ر ينا خوزستان

 يهـا، هـوش از سـر هـر گردشـگر      خروشان و تاالب يهاسرسبز، مزارع خرم، رود يها نخلستان، باغ

 يمـادر  يناز سـرزم  يشده است كه كوچ اجبار يلتبد ها يخوزستان يبرا ياكنون به جهنم هم ربود  يم

 يسـتيم، شـاهد جـوش و خـروش كـارون ن     يگرهاست كه د سال.دهند يم يحماندن در جلگه ترج بهرا 

روز ناخوش خوزستان و كارون ، سـدها و انتقـال    حال و ياصل يلاز دال يكيگفت  توان يجرأت م به

  .ها همچنان درحال اجرا هستند پروژه ينكارون است؛ شوربختانه ا يها آب از سرشاخه
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  12/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - متر بارش داشت؟ يكامسال  يرانكدام شهر ا

  

در كشـور   ينقـاط  يحت. متر است يكاز  يشب يراننقاط ا ينتر بارش و كم ينتر ها در پربارش بارش فاصله

  .نقاط ثبت نشده است يندر ا يزقطره باران ن يك يحت يجار يسال آب ييروز ابتدا 130كه در  يمدار

مهرمـاه تـا دهـم     ياز ابتدا( يجار يسال آب ييز ابتدارو 130در  يم،به نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

  .يدبارش به ثبت رس يليمترم 140.1در مجموع در كشور ) ماه بهمن

. پربـارش بودنـد   يارنقـاط كشـور بسـ    يبـارش و برخـ   كـم  يارنقـاط كشـور بسـ    يمدت، برخ ينا در

سـال   ييروز ابتدا 130است كه در  ياريدر استان چهارمحال و بخت "چلگرد" يراننقطه ا ينتر پربارش

  .متر بارش داشته است يكاز  يشب يعنيبارش،  يليمترم 1060.3 يجار يآب

و بلوچسـتان،   يسـتان س "محوطه امورآب چابهـار "همچون  ينقاط يران،نقطه ا ينتر بارش كم همچنين

 130و بلوچستان اسـت كـه در    يستاندر س "زاهدان خانه يهتصف"در كرمان و  "يگانآباد ــ ر رحمت"

  .است يدهنقاط نبار يندر ا يزقطره باران ن يك يحت ي،جار يسال آب ييوز ابتدار

آورده  يـران ا ياصل يزحوضه آبر 6 يكنقاط كشور به تفك ينتر بارش و كم ينتر پربارش ير،جدول ز در

  .شده است

  
نقـاط كشـور   ينتـر  بـارش  و كـم  ينتـر  در پربـارش  يجـار  يسال آب ييروز ابتدا 130 يها بارش آمار
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مـورخ   -خبرگـزاري اقتصـاد آناليـن     -يـت دارد افغانستان به گاز، برق و ترانز يازبه آب ن يرانا

12/11/1397  

  

آب و انتقال  يراز تبخ يريكتشاف آب ژرف، جلوگو بلوچستان ا يستاناستان س يندگانمجمع نما عضو

حـل بحـران    يبـرا  يو بلوچستان را به عنوان سه راهكار اساسـ  يستانعمان به استان س يايآب از در

  .شرق كشور عنوان كرد يبرا يژهو  و به آبي يب

بحـران   حل  يخود را برا يدهمرده راهكارها اهللا يببه نقل از خانه ملت، حب ينگزارش اقتصادآنال به

راهكارها به سه بخـش  : و بلوچستان ارائه كرد و گفت يستانو استان س يرانشرق ا يژهو آب كشور  به

دور،  هـاي  شـته از گذ يـران است كه مردم شرق ا يدر حال ينا شوند يم يمو بلند مدت تقس يانكوتاه، م

 ينتـام  -ان اسـت كـه منشـاء آن در كشـور افغانسـت    - يرمنـد رودخانه ه يقخود را از طر يازآب مورد ن

 ينكرده و بر آن سـد بسـته بـه همـ     يداپ يشتريرودخانه تسلط ب يناما افغانستان به مرور بر ا كردند يم

 شان يندارند چراكه زندگ دنخور يبرا يبود امروز عمال محصول ياانبار غله آس يكه زمان يستانس يلدل

  .استوار بود يو دامپرور يكشاورز يهبر پا

سـال خشـك    يـام درصد ا80 يباآب داشته و تقر يرمنددرصد رودخانه ه30تا  20فقط  يردو دهه اخ در

  اتفاق افتاده است يخيو بلوچستان در دو دهه تار يستاناستان س يبوده ضمن آنكه خشكسال

  

  يخشكسال يلبه دل 50و بلوچستان در دهه  يستاندرصد مردم استان س 60تا  50حدود  مهاجرت

تا  20فقط  يردر دو دهه اخ ينكها يانبا ب ياسالم يدر مجلس شورا منديرمردم زابل، زهك و ه نماينده

 يسال خشك بوده ضمن آنكـه خشكسـال   يامدرصد ا80 يباآب داشته و تقر يرمنددرصد رودخانه ه30

 سـالي خشك 50ابتـدا سـال   : اتفاق افتاده اسـت، افـزود   يخيو بلوچستان در دو دهه تار يستاناستان س

  .درصد مردم منطقه شد 60تا  50اجرت حدود رخ داد كه موجب مه يعيوس
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  رسد يم يرانبه ا يرمنددرصد آب ه 10تنها  يفضع يانعقاد قرارداد دنبال به

مترمكعب آب  از رودخانه  يليونم820  ينكهبر ا يمبن يفيضع يارقرارداد بس ينهمچن: ادامه داد دهمرده

كـه   يا قرارداد مقرر شـد؛ از رودخانـه   ينا برسد با افغانستان منعقد شد، در واقع طبق يرانبه ا يرمنده

 10برسد كه حدود  يرانمترمكعب آن به ا يليونم 820مترمكعب آب آورده دارد تنها  يلياردم 10ساالنه 

و بلوچسـتان و شـرق كشـور     يستاناستان س يخشكسال يگرد يلمسئله را دل ينا يدو با شود يدرصد م

اند  نكرده يفكر و كار يگزين،كردن آب جا يداپ يابه حقابه مطال يها برا دولت ينكها يانبا ب يو.دانست

درصـد از حقابـه   2سال گذشته تنهـا  : دادها فقط در حد حرف و تذكر بوده است، ادامه  و اقدامات آن

اند كه  حق سرباز زده يندرصد ا 98 يها از اعطا شد، درواقع افغان يرانوارد ا يرمنداز رودخانه ه يرانا

  .است يرانمردم ا يبه رو  يرمندهبستن آب  يبه معنا

ـ  حل مشكل كـم  يبرا يگريد هاي ينهگز يرمندحقابه ه ينهاز گز يرغ به  يـن از ا يكـي وجـود دارد،   يآب

 يدارا يـرو وزارت ن هـاي  يانداز هزاران سنگ يرغمدر استان است كه عل "اكتشاف آب ژرف" يرهامس

  است يدهمتر رس2200بودجه شده و چاه به عمق  يفرد

و بلوچسـتان بـه رودخانـه     يستاناستان س يتاز جمع يمياز ن يشآب ب ينكهبا ابزار تاسف از ا دهمرده

 يسـت، ن يبنـد كشور به اكثر تعهدات خود پا ينكه منشاء آن در افغانستان است وابسته شده اما ا يرمنده

 يـان م كوتـاه، مردم منطقه چند راهكار  يآب شرب و كشاورز ينتام ياكنون به شخصه برا: اضافه كرد

  .كنم يمدت و بلند مدت را دنبال م

  

  به آب در شرق كشور يابيدست يرهاياز مس يكي "اكتشاف آب ژرف"

ـ  حل مشكل كم يبرا يگريد هاي ينهگز يرمندحقابه ه ينهاز گز يربه غ ينكهبر ا يدبا تاك وي وجـود   يآب

 يگيـري پ يـز را ن يگـر د يرهايمس يرمندحق خودمان از رودخانه ه يافتبه موازات در يددارد درواقع با

 زارانهـ  يـرغم در اسـتان اسـت كـه عل     "اكتشـاف آب ژرف "  يرهامسـ  يـن از ا يكي: كرد، اضافه كرد
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  .است يدهمتر رس2200بودجه شده و چاه به عمق  يفرد يدارا يرووزارت ن هاي يانداز سنگ

ـ توسـط   يقـاتي و تحق يشـي چـاه آزما  يـن ا: مجلـس ادامـه داد   يقاتآموزش و تحق يسيونكم عضو  يمت

اكتشاف و امروز خوشبختانه به ثمر نشسته است چراكه ثابت شد  يجمهور ياستمعاونت ر يقاتيتحق

  .كند گذاري يهسرما يدوجود دارد لذا اكنون دولت با يستاندر س يعيآب وس ينچن

  

  يندهآ يآب يها در بحران يتژرف؛ راه نجات بشر آب

عنـوان    هـا بـه   ارزشمند بـوده و از آن  يارد بسمجد يدپذيريتجد يلدل  ژرف به يها آب: داد يحتوض وي

ـ   يـن دانشـمندان ا  يكـه برخـ   يا گونه  به شود يم ياد يزن يكاستراتژ يمنابع آب را راه نجـات   يمنـابع آب

  .دانند يم يندهآ يآب يها در بحران يتبشر

ب شـده  بودن موجـ  ينآرتز يلدل  و اكنون به يدهبه آب رس يستانچاه حفر شده در س: ادامه داد دهمرده

 يـدبخش خـود نو  يـن خارج شود كـه ا  يستاندستگاه پمپاژ از چاه ژرف س يچمقدار آب بدون ه ينتا ا

  .طرح است ينا يتموفق

بـار در   يننخسـت  ياكتشاف آب ژرف بـرا  ينكهبا اعالم ا ياسالم يمردم زابل در مجلس شورا نماينده

ـ  يآب از عمقـ  ينا: فتاجرا شده، گ يانهكارشناسان در خاورم يو بنا به گفته برخ يرانا  2000از  يشب

 ييـد در حال انجام است تـا تأ  يشاتيو آزما يريگ از سالمت آن نمونه يناناطم يو برا آيد يم يرونمتر ب

  .ندارد يضرر يچگونهه يشرب و كشاورز يشود كه برا

ـ  يشافزا يبرا يگريد ينهآب گز يراز تبخ جلوگيري ـ  10بـه انـدازه    يسـتان سـاالنه در  س /يمنابع آب ا ت

  شود يم يرزاهدان تبخ يازسال آب مورد ن15

چاه آب ژرف  يانداز حقابه و راه يافتبه موازات در يگريد ينهرا گز  "آب يراز تبخ يريجلوگ"  وي

سـاالنه در چـاه   : داد يحو بلوچستان دانست و توضـ  يستاندر استان س يمنابع آب يشكمك به افزا يبرا

ـ    گيرد، يآب صورت م يرتبخ يرمندبه اندازه نصف حقابه ه يستانس هاي يمهن تـا   10 دازهدرواقـع بـه ان
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 يصبودجـه تخصـ   يـف رد يـر از تبخ يريجلوگ يالبته برا شود يم يرزاهدان تبخ يازسال آب مورد ن15

  .   زده شده است يزكلنگ آن ن ياند و حت كار آمده يهپا يخارج يها داده شده و شركت

  

  يآب مقابله با كم يبرا يگريد ينهزگ يستانعمان به استان س يايآب از در انتقال

عمان به استان  يايانتقال آب از در"را   يگرد ينهو بلوچستان گز يستاناستان س يندگانمجمع نما عضو

 يسـتان و بـه زاهـدان و س   يرنعمان را شـ  ياآب در توان يم: عنوان كرد و گفت  "و بلوچستان يستانس

  .انتقال داد

مدت و بلند مدت محقـق كـرد، اضـافه     ياندر كوتاه، م تواند يرا م سه راهكار مذكور ينكها يانبا ب وي

را  يازهان يها تا حدود آب ينبا كشف ا تواند يوجود دارد كه م "آب يمقدار يزاطراف زاهدان ن": كرد

  .انجام داد بردبرد  يا آب معامله يداز افغانستان و خر يرانگرفتن حقابه ا يبرا يدبا.رفع كرد

بـرد بـرد انجـام     يا آب معامله يداز افغانستان و خر يرانگرفتن حقابه ا يبرا يدبا نكهيا يانبا ب دهمرده

ها گاز فروخـت،   و به آن يجادتا افغانستان  را ا  يگازرسان يها ابتدا  لوله يدراستا با يندر ا: داد، گفت

شـدت   سـرخس بـه   يلـك م- دانزاهـ  -و تجارت چابهـار  يتآهن ترانز راه يرها به مس دوم آنكه افغان

در داخـل خـاك    يروگـاهي ن يجـاد بـا ا  يدرا كامل كرد و سوم آنكه با يرمس ينا يدهستند لذا با يازمندن

  .ها برق فروخت كرد و به آن يدبرق تول يهمچون باد، انرژ يعيطب هاي يبا انرژ يران،ا

 يـد راسـتا با  ينا برد برد انجام داد، در يا آب معامله يداز افغانستان و خر يرانگرفتن حقابه ا يبرا بايد

 يرهـا بـه مسـ    ها گاز فروخت، دوم آنكـه افغـان   و به آن يجادتا افغانستان را ا  يگازرسان يها ابتدا لوله

در  يروگـاهي ن يجادبا ا يدآنكه با ومرا كامل كرد و س يرمس ينا يدهستند لذا با يازمندن يتآهن ترانز راه

  ها فروخت به آن يرانداخل خاك ا

  

 يليـون از افغانستان، چنـد م  يرانآهن، عالوه بر حقابه ا روش گاز، برق و استفاده از راهف يازا به توان مي
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  كرد يداريها خر مترمكعب آب از افغان

كـه  - "نادر يلم يباد يروگاهن"از آنجا كه : و بلوچستان ادامه داد يستاناستان س يندگانمجمع نما عضو

فروش گاز و برق  يازا به توان يخواهد كرد م يدهزارمگاوات برق تول يباال -كلنگ آن زده شده است

چنـد   يرمنـد، ه دخانـه از رو يـران مترمكعب حقابه ا يليونم 820 يافتآهن، عالوه بر در و استفاده از راه

  .كرد يداريها خر از افغان يزمترمكعب آب ن يليونم

 1400 يـك اكـه نزد ارسال گاز به افغانستان آماده اسـت چر  هاي يرساختز يباتقر ينكها يانبا ب دهمرده

ارسال گاز به افغانستان مانـده اسـت،    يبرا يكش از لوله يلومترك100گاز شده و تنها  يكش لوله يلومترك

 يمـاه زمـان كـاف    6لوله گـاز حـداكثر    يدنكش يسال و برا 2آهن مذكور  راه يدنكش يبرا: داد يحتوض

  .است يروها و وزارت ن دولت يم كارك يلبه دل يدهكار انجام و به اتمام نرس يناست اما اگر تاكنون ا

به عمـق   يرانچاه ژرف در ا ينعنوان نخست به يزچاه ژرف ن: خبر داد ينمجلس دهم همچن يندهنما اين

حدود  يكه در زمان يمبرخورد كرد يبه آب نامحدود و جار يههزارمتر است كه پس از حفر چند ال 2

  .و سرانجام برسد يبردار به بهره توان يروز م 30

  

  رسد؟ يآن به انجام نم يبردار به آب ژرف با توجه به زمان محدود بهره يابيمراحل دست چرا

آن  يبـردار  به آب ژرف با توجه به زمان محـدود بهـره   يابيچرا مراحل دست ينكهدر پاسخ به ا دهمرده

 نيـ شـكافتن ا  يمورد استفاده بـرا  يا اگرچه مته: گفت رسد، يبه انجام نم آبي يجهت كاهش معضل ب

و  مـايش مـورد آز  يدبا يآنكه آب هر چاه يلمتر به عمق فرو رود اما به دل 20ساعت  يكچاه، در هر 

چـاه را ماننـد چـاه نفـت و گـاز بـه        يـه از ال يا نمونـه  يـد پس از زدن هرچند متر با يردقرار گ يقتحق

و  يواكتيـو رادكه مثال جنس  يردقرار گ يشداخل و خارج از كشور فرستاد تا مورد آزما هاي يشگاهآزما

وجـود اگـر    يـن ا ابر شده است ب زمان يكم يجهحصول نت يلدل ينشود، به هم يدهنمك آن سنج يزانم

  .ماه زمان خواهد برد يكآن كمتر از  يبردار شوند بهره يلتكم ها يشآزما
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هـا گـاز و بـرق     آب، بـه آن  يافتدر قبال در يداز افغانستان تمام شده با يزمان گرفتن آب مجان ديگر

  روختف

از  يزمـان گـرفتن آب مجـان    يگـر و بلوچسـتان معتقـد اسـت د    يستاناستان س يندگانمجمع نما عضو

فروخت، هرچند افغانستان بابـت  ... ها گاز و برق و آب به آن يافتدر قبال در يدافغانستان تمام شده با

  .مقصر است يرانندادن حقابه ا

  

  يتترانز يرمسدارد افغانستان به گاز و برق و  يازبه آب ن ايران

عنوان كـرد   يرانا يبرا يفرامل يو حت يمل يا مجلس آب را مسئله يقاتآموزش و تحق يسيونكم عضو

متـر   يليـون چند م يزرا داده و ما ن يرمندهامون و حقابه ه ياچهطلب ما را از در يدافغانستان با: و افزود

دادن گـاز و بـرق    اب تواند يم يدخر ينكه ا يمها عالوه بر طلب و حقابه خودمان بخر مكعب آب از آن

  .يتترانز يرها به گاز و برق و مس آن يمدار يازچراكه ما به آب ن يردانجام گ... و
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خبرگـزاري تسـنيم    - جدول+شد ييزاز پا يشترها ب شدت بارش/ يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

  13/11/1397مورخ 

  

 يهـا  بـارش  يركـه سـ   دهد يماه نشان م بهمن يازدهمتا  يجار يسال آب يها از ابتدا آمار بارش بررسي

تـر از   پربـارش  يروند، زمسـتان  ينگرفته و در صورت ادامه ا يشيپ ييزيپا يها بارش يراز س يزمستان

  .بود يمد خواهرا شاه ييزپا

  
  

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ـ  11از اول مهر تا  يجو يزشهايارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتشركت مد  97-98 يبهمن سال آب

  .است يليمترم 140.8بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 131(

 يشدرصد افـزا  24.8) يليمترم 112.8(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يبارندگ مقدار اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 206.1) يليمترم 46(گذشته  يو نسبت به دوره مشابه سال آب

  .يدمترمكعب رس يليونم 42و  يلياردم 232بهمن به  11كشور از اول مهر تا  يها حجم بارش همچنين
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بـارش   يليمتـر م 48.7 ي،جـار  يسال آب ييروز ابتدا 131بارش ثبت شده در  يليمترم 140.8 مجموع از

  .است يدهزمستان به ثبت رس ييروز ابتدا 41در 

  

  يراننقاط ا ينتر بارش و كم ينتر پربارش* 

سـال   ييروز ابتدا 131است كه در  ياريدر استان چهارمحال و بخت "چلگرد" يراننقطه ا ترين پربارش

  .بارش داشته است يليمترم 1060.3 يجار يآب

و بلوچسـتان،   يسـتان س "محوطه امورآب چابهـار "همچون  ينقاط يران،نقطه ا ينتر بارش كم همچنين

 131و بلوچستان اسـت كـه در    يستاندر س "زاهدان خانه يهتصف"در كرمان و  "يگانآباد ــ ر رحمت"

  .است يدهنقاط نبار يندر ا يزقطره باران ن يك يحت ي،جار يسال آب ييروز ابتدا

  

  در راه است؟ يپربارش زمستان

  و زمستان ييزها در پا بارش يسهمقا* 

دهنـده متوسـط    رقـم نشـان   يـن بارش بـود كـه ا   يليمترم 92.1امسال  ييزروزه پا 90 يها بارش حاصل

  .است ييزدر پا يليمتريم 1.02روزانه  يها بارش

بـارش بـود    يليمتـر م 48.7) بهمن يازدهمتا  ياز اول د( يزروزه زمستان امسال ن 41 يها بارش حاصل

  .در زمستان است يليمتريم 1.19روزانه  يها دهنده متوسط بارش رقم نشان ينكه ا

 يركـه سـ   دهـد  يمـاه نشـان مـ    بهمن يازدهمتا  يجار يسال آب يها از ابتدا آمار بارش يواقع بررس در

 يرونـد، زمسـتان   يـن فتـه و در صـورت ادامـه ا   گر يشيپ ييزيپا يها بارش يراز س يزمستان يها بارش

  .بود يمرا شاهد خواه ييزتر از پا پربارش
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بـر لـب    آورنـد؛ تشـنه   يخود را م يها ژرف، استدالل يها از آب يبردار موافقان و مخالفان بهره

  13/11/1397روزنامه سبزينه مورخ  - ژرف يها آب

  

ژرف تـا   يها آب يزالمنبع ال يدكه خبر رس يتا روز گفتند يم آبي يمردم و مسئوالن همه از ب ها، رسانه

كشـور   يسـال  در قفـل خشـك   ژرف يهـا  حفر چاه يدكل ياآ. خواهد كرد ينرا تأم يرانسال آب ا 173

؛ يدهخشـك  يهـا  خاك گرفته و بـاغ  هاي يشهشكسته، ش يدرها يخته،فرور يها سقف يد؟خواهد چرخ

هاست به خـاك   كه سال هايي يققا. از سكنه شده است يهزار روستاست كه خال 30غالب  يرتصو ينا

و حـاال   گذشـته  يمـ  انيرشـ خروشـان از ز  يآب يزمان دهد ياند و صدها پل كه ابعادشان نشان م نشسته

 يها كه صف دبه ييو روستاها شوند يتر م كه هر ساله جمع ييها اند؛ جنگل مانده يابانب يانهدر م ييجا

كـه از   يرزمينـي سـفره آب ز : يدهتازه رس يهست كه خبر يحاال مدت. شود يم تر جان يآبشان هر روز ب

 يريكـردن منطقـه كـو    يو پس از طـ  شود يم يرانوارد ا يستانمنطقه س يقهندوكش و از طر يها كوه

ـ   يـن عظمـت ا . ريزد يعمان م يايفارس و در يجبه خل يران،ا در عمـق   دكـه بـه شـكل رو    يسـفره آب

اكنون كل مصرف آب شرب كشور طبق آمـار  . است انگيز يرتاست، ح ياندر جر ينزم يمتر هزار يك

بـه   ينـي زم يـر سـفره ز  نيـ مهربـان ا  يمتر مكعب است، اما به لطف خدا يلياردحدود هفت م 96سال 

 يعنـي داده اسـت؛   يرا در خـود جـا   يرينمترمكعب آب سالم و شـ  يلياردم هزار يكاز  تر يشب ييتنها

. متفاوت آغاز شـد  يها خبر واكنش ينبه محض انتشار ا. يرانسال مصرف آب شرب كل ا 173حدود 

 اي ينـه گز ينبه آخر رانيتازه مد يانداز آن را دست يگرد يبزرگ خواندند و برخ يآن را دروغ يبرخ

برداشـت   يبـاال  ياربسـ  هـاي  ينهو هز يينپا يفيتك يا عده. خواهد بود، دانستند يرانيانا ياتح  يهكه ما

 ينهمچـون فرونشسـت زمـ    يهم نسبت به خطـرات احتمـال   يا شدند و عده يادآورژرف را  يها آب

 يـا آ يـم؟ داشـت آب از آن را دار امكـان بر  يـا وجود دارد؟ آ يبه راست يآبخوان ينچن ياآ. هشدار دادند

  دهد؟ يرا نجات م يرانژرف ا يها برداشت آب
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  يماز همه منابع ممكن استفاده كن يعني يدارپا توسعه

آب  يهـا  ما سـفره  كه ينا: گويد يو اكتشاف منابع آب م محيطي يستز يزيككارشناس حوزه ژئوف يك

بخواهـد   ياست كه اگر كس يبحث ست،يحجمش چقدر است و چقدر ن كه ينو ا يمندار يا يمژرف دار

 يـد حم. موضـوع را رد بكنـد   يـن ا يقطعـ  توانـد  يانجام نشود، نمـ  يقيبحث كند، تا مطالعه دق يچالش

سـاده   يلـي هسـت، خ  يژرف از نظر علمـ  يها امكان وجود آب يكه برا يليدال: كند يم يدتأك يلسرخ

كـه در حـوزه جنـوب     يـم دار ينفت انيدم 150از  يشب يعني ياديز يارما در كشورمان تعداد بس. است

دائم با حضور آب  يمتر يو چهار و پنج هزار متر يو در عمق دو هزار متر شود يزاگرس استخراج م

اسـت   يـن نفـت ا  يبردار از مسائل شركت نفت در قسمت اكتشاف و بهره يكيكالً  يعنياست؛  راههم

 يـدان م 150پس مـا در  . يمكن يريتمد آب را ينو چطور ا يمچه كن  كه ما با هجوم آب به مخازن نفت

 يو يم؟كـه آب ژرف نـدار   آيـد  يمـ  يشبحث پ ينچطور ا. يمبا معضل حضور آب ژرف مواجه ينفت

 يكه از خراسان جنوب يمدار يو مثالً گسل يمدار يليطو يرسطحيز يها گسل ينجدا از ا: دهد يادامه م

 ينا. است، به نام گسل نهبندان يستانر سد يگرد يا از آن در كرمان و شاخه يا و شاخه شود يشروع م

 يهـا  گـاه رودخانـه   يـا هستند  يرسطحيز هاي يها شكستگ گسل. است يگسل به صورت شاخ و برگ

 تواند يم يلومتريعمقشان هم تا هفت ك. كند يها فرار و حركت م آن يرهستند كه آب در مس ينيرزميز

صفحه  يناست و ا يدر فالت پارس يرانكه ا رانيا يشناخت ينساختار زم يابا توجه به خاستگاه . باشد

شـدت   از دو طـرف تحـت فشـار اسـت، كشـور مـا بـه        يهتوسط فالت عربستان و فالت روس يپارس

هسـتند و   يرسـطحي هستند كه ز ييها ها گسل گسل ينو گسل است و تمام ا يو پر شكستگ كتونيزهت

اسـت كـه مـا آب ژرف     يواضـح  يلـي خ يـل دال ها ينآب دارند و ا ها ينغالب ا يادز يليبه احتمال خ

  .يمدار

درباره سفره آب  ياجتماع يها كه در شبكه يدرباره خبر زيست يطدانشكده مح يعلم يئتعضو ه اين
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 يـن وجـودش ممكـن اسـت و ا    ياز نظر علمـ : گويد يمنتشر شده، م يستاناز هندوكش تا س يرزمينيز

هستند  يمرتفع يها هندوكش كوه يها كوه بتوان آن را رد كرد، چرا كه يراحت ينكه به ا يستن يزيچ

ـ  . خاص منطقه دارند يمبه خاطر اقل يخوب يو بارندگ يرندگ كه برف هـا   كـوه  يـن كـه در ا  يبـرف و آب

منطقـه در   يـن در ا ينزمـ  يشكسـتگ  يـا  ينزمـ  يبو اگر ش كند ينفوذ م يرسطحدر ز يجهست، به تدر

 ياز نظر علمـ  كه ينپس ا. شود يتقل ممن يشكستگ يا يبش ينها توسط ا آب ينجهت مناسب باشد، ا

 يـا اسـت   يعهشـا  يـا مـورد خـاص آ   يـن ا كه يننه، بله ممكن است، اما ا يااست  يرپذ ن مسأله امكانيا

نهاد در كشور مطالعات انجام شـده و بـا    ينكه توسط چند يدمشن يدارد، من به صورت رسم يتواقع

ـ   اند و بودجـه  كمك گرفته يهساز كشور رو يسو بحث الكترومغناط يزيكاستفاده از ژئوف  هاش را هـم ب

نسـبت   يگـر دسـتگاه د  ينو بلوچستان و چند يستانس ياستاندار جمهوري، ياستچند نهاد از جمله ر

  .اند داده

 يـك را در اطـراف زابـل كـار كردنـد و توانسـتند       يسـي مطالعـات الكترومغناط : كند يم يدتأك سرخيل

انجـام   يكـه حفـار   گويند يبكنند و م ييرا شناسا يقسفره آب ژرف عم يك يا يقآبدار عم يشكستگ

اسـت كـه    ييهـا  صـحبت  ها ينا. شده و پس از حدود دو تا سه هزار متر توانستند به آب ژرف برسند

درصـد   90 يبـاال  توانـد  ياست و مـ  يرپذ هم امكان يو از نظر علم شود يم يدهشن يررسميو غ يرسم

كه از چـاه   يآب گويند يبعضاً م: گويد يج شده هم مآب استخرا يفيتدرباره مسأله ك يو. درست باشد

حفـر   يچـاه  يخب، وقتـ . داشته است يواكت يواستفاده بوده و مواد راد يرقابلدرآمده امالح داشته و غ

ـ    تواننـد  يو م يدكن يچاه انجام شود و به اصطالح آستربند يوارمهار د يدبا شود، يم كـه   يبـه هـر زون

 اي يـه كنند و نگذارند وارد چـاه بشـود و برونـد بـه ال     يكسن آب را فاگر آب آلوده دارد، آ رسند، يم

 يبـردار  و بهره حفاري ينح توان يكارها را م ينا. شورتر و بدون خطرتر داشته باشد برسند كه آب كم

 يچـاه ژرف چـاه   يـن قضاوت كند كه ا يا مجموعه يا يكه فرد شود ينم ينبر ا يليكرد و دل يريتمد

كارشـناس   يـن ا. اسـت  يـت هـا دور از واقع  صـحبت  ينبه ما ندهد و ا يب خوباست كه امكان دارد آ
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: گويـد  يمـ  هـم ژرف  يهـا  برداشـت آب  ينـه مرتبط بـا هز  يها درباره شبهه محيطي يستز يزيكژئوف

كـه بـا    يا در منطقـه . كننـد  يمـ  يبررسـ  يپـروژه را معمـوالً بـه صـورت بـوم      ياقتصاد يگذار ارزش

 يـا از كرمـان و جنـوب خراسـان     ييها و بلوچستان و بخش يستانمواجه است، مثالً در س يسال خشك

و  هـا  جايي جابه ينا ينهو هز يسال مهاجرت افراد به خاطر خشك ينههز ينيمبب يدبا يران،ا يگرد يجاها

 هـا  يـن مـردم و ماننـد ا   يبـرا  يگزينجـا  يها نكردن شغل يداپ ينهو هز آيد يم يشكه پ يمسائل فرهنگ

سـاز اسـت و    كل كشور مسأله يادولت  يك يستم،س يك يچقدر برا ينههز ينا ينيمبعد بب. چقدر است

دارد در مخـازنش   ائـم كه شركت نفـت در واقـع د   يچاه دو هزار متر يك ينهبا هز يمكن يسهآن را مقا

چاه پنج هـزار   يدانم 50از  يشدر ب يدشا ينفت يدانم 150آن  ياناز م. كند يها را حفر م چاه ينمشابه ا

چاه آب ژرف چقدر  يآب تمام شده از حفار ييمبگو يمپس ما اگر صرفاً بخواه. ده باشدحفر ش يمتر

هـم در   آيد يم يشپ يسال را كه از خشك ئليو مسا ياجتماع هاي ينههز ياييمب يددارد، با ينهما هز يبرا

م انجـا  يحفـار . كـه سراسـر منفعـت اسـت     يـد د يمخواه ينيم،را با هم بب ها يناگر همه ا. يريمنظر بگ

 يياز جـا  يگريكمك د يچبه ه يازانجامش بدهد و ن تواند يكه كشورمان به صورت متداول م دهيم يم

كـه   يمدار يمخزن آب ژرف يمتناسب رو يقعم فآب ژر يچاه حفار يككه ما  يندارد و آن هم وقت

داشـته  منطقـه   يبـرا  يسال آبـده  يانو سال ياوردآب مناطق باالدست را ب يعنيباشد؛  يخيتار تواند يم

آب و بهبـود   يصـرف بازچرخـان   ينـه هز ينا يستبهتر ن ياپرسش كه آ يندر پاسخ به ا يلسرخ. باشد

موارد هدررفت آب در كشور شود و بعـد بـه سـراغ     يگرو د يعو شبكه توز يكشاورز ياريراندمان آب

باشـد و   ينـه به و مصرف مـا  يمتر مصرف كن كم يدما قطعاً با كه ينا: گويد يم يم،برو يمنابع تازه احتمال

ما  يول يست،ن ياصالً شك ها يندر ا يم،را توسعه بده يمانكشاورز يا يشهر يرسان آب هاي يتكنولوژ

 يـد مـا با  گويد يهم اساسش بر انسان متمركز است و م يدارتوسعه پا و زنيم يحرف م يداراز توسعه پا

 يـدار توسعه پا خواهيم ياگر م. كند يم يانسان در آن زندگ كه ينا يبرا يم،حفاظت بكن زيست يطاز مح

 يمباشـ  يـن به فكر ا ياييمچرا اول ب يم؟استفاده نكن هايمان يتچرا از همه ظرف يم،جانبه داشته باش و همه
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 يك يريم؟بگ يدهژرف را ناد يها آب يم،خود را رونق بده يكه كشاورز آن يو به جا يمكم مصرف كن

هست كه اصـالً   يو طبس مناطق يزدنوب خراسان، و بلوچستان، كرمان، ج يستانمثل استان س ييجاها

 يلپتانسـ  يـك  يرآن ز يوقت. يمبحث بكن يممصرف شدنش بخواه درباره كم ياييموجود ندارد كه ب يآب

 يسـت ن يآب ينا: كند يم يدتأك يو يم؟چرا استفاده نكن شود، يوجود دارد كه دائم هم شارژ م ژرفآب 

تمـام   يگـر د يم،را مصـرف كنـ   يـن وجود دارد كه اگـر ا  ييرزمينكپسول آب ز يك يمكه مثالً فرض كن

از  گـر ا كـه  يـن كمـا ا . شود يدوباره شارژ م يكپسول از باالدست از مناطق مرتفع كوهستان ينا. شود يم

 يگربه مناطق د يگرد يدر سازندها ينزم يبش يا يگرد هاي يتوسط شكستگ يد،استفاده نكن يرهذخ ينا

عمان  يايمثالً به در يدو شا كند يم يداشور اختالط پ يها و با آب رود يم يعني رود؛ يو هرز م رود يم

هـم اسـت و    ديدپذيرتج ينكه ا يمبه نام آب ژرف دار يمخزن يكخب ما . فارس وارد شود يجو خل

از مهـاجرت و   يمنكن يريكه جلوگ ياوريمن يمنبع را هم جزو منابع محل ينچرا ا شود؛ يدوباره شارژ م

هـم   يگـر درصد مسـائل د  100 يم؟حل كن مدت يانم يا يبه صورت فور يما بتوانر يمشكل مردم محل

داخـل كشـور    كـه  يمحصـوالت  يكشاورز يكاهش مصرف آب، سامانده ي،بهبود تكنولوژ. مهم است

هسـت، امـا در توسـعه     ها ينهمه ا يم،بكن يدخارج از كشور تول يدكه با يو محصوالت يمبكن يدتول يدبا

  .يريمبگ يدهل را نادعام يكما چرا  يدارپا

اشتباه وجود دارد  ينبعضاً ا. هم ندارد زيستي يطمسأله مح يچه ياتعمل ينا: گويد يم ياندر پا سرخيل

اسـت و نـه    يرزمينـي ز يهـا  آب ياصـالً فرونشسـت بـرا   . شود مي …كه مثالً منجر به فرونشست و 

نـدارد؛   يسـطح  هـاي  يـه البـر   يريتـأث  يچاست و ه يقعم يآب اصالً در سازندها ينا. ژرف يها آب

مطالعـه   شـود  يآن منطقه را م ييباال شناسي ينسازند زم. قابل مطالعه و رصد است ها ينا كه ينضمن ا

كـه   يزينـاچ  ياربسـ  يهـا  بحث ينا يبا كار علم يعني. نه يارس است، سست است،  ياآ ينيمكرد تا بب

است و برداشـت   يشگيرينترل و پزلزله هست همه قابل ك يمثالً برا يحت يادرباره فرونشست هست 

  .كند يكشور كمك م يستز يطندارد و اتفاقاً به مح يستيز يطمسأله مح يچژرف ه يها آب
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  ندارد يمشكل يدشوندگيدر تجد برداشت

مخالفـت بـا برداشـت    . كننـد  يصـحبت نمـ   يلسـرخ  يتو قطع يتحال همه كارشناسان با قاطع ينا با

. يسـت محـدود ن  يسـت ز يطبـه فعـاالن محـ    يستز يطمح يبرا اش يژرف و خطرات احتمال يها آب

بـودن   يدپـذير تجد يدربـاره ادعـا   يـرو وزارت ن يكـالن آب و آبفـا   يـزي ر دفتر برنامه يركلمعاون مد

موضـوع را   يـن چطـور ا : گويـد  يمـ  شـود،  يم يدمرتباً از مناطق باالدست تجد كه اينژرف و  يها آب

 ينـه كه قرار است از منـابع آب موجـود خـود به    ميهست يكشور يككردند؟ به هر حال ما در  يقتحق

باشد كه در كشور بشود استفاده كرد، چـرا از آن بهـره    يدپذيريژرف تجد يها و اگر آب يماستفاده كن

صرفه نباشد، اگر در دسترس باشد،  به ياگر از نظر اقتصاد يحت: كند يم يحتصر يفهم ايتهد يريم؟نگ

هـم باعـث    شناسـي  يننزند و از نظر زم يستز يطبه مح يا هكه لطم اش يشوندگ يدتجد يزاندر حد م

امـا آن  . يسـت ن يشـك  ينو در ا يماستفاده كن يدشرب با ينشود، حتماً برا يگريد يدهپد يافرونشست 

 يحتوضـ  يو. خطرناك است، آدرس غلط دادن به مسـئوالن و مـردم اسـت    يليكه در كشور خ يزيچ

رفتند  يينمتر پا 200تا عمق دو هزار و . يعوس يارنطقه بسم يكزده شده در  يچاه اكتشاف يك: دهد يم

 ينپس ا. است 45 ياآب در ياست و شور يترگرم در ل 25آب در حد  ينا يتا به آب برسند، اما شور

ـ    ييهـا  آب ينا كه يناست؛ ضمن ا يشور ياربس بآ اكتشـاف   500و  هـزار  يـك از  يشكـه در عمـق ب

متخصص بدون : كند يم يدتأك يو. هم هستند ينفلزات سنگ يا يوكتا يواكثرا آلوده به مواد راد شود، يم

بوده و بعـد چهـار و    يترشش ل يآب در زمان ينا كه ينا. اظهارنظر كند يدنبا يشاسناد و مدارك و آزما

همـه   يـن امـا ا . يسـت ن يبـردار  اسـت و بهـره   ياست، چون چاه اكتشاف يعيشده، خب طب يتربعد دو ل

در قـرن   يم،هست حدس بزن يررا كه آن ز يبشود حجم آب يچاه اكتشاف يكبا  كه ينبكنند و ا يغاتتبل

 ينو اسطرالب ا لو احتماالً با رم ماند يم يبو غر يبعج ياربس ياربس يشوخ يكبه  تر يشواقعاً ب 21

مسـائل  : كند يم يحتصر يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه يركلمعاون مد. اند كار را كرده



138  

ها  و ده يكژئوالكتر. خواهد يم ينگار و لرزه ينسنگ يليخ يزيكمطالعات ژئوف ييندر عمق پا ياه آب

كـه   يگـري د يرو تصـاو  اي رهمـاهوا  يهـا  عكس يكو تفك خواهد يم يميهمچون ژئوش يگرد يشآزما

 يفهمـ . ابرحوضـه كجاسـت   يـن ا ينيـد بب يبـي طور تقر به يدتا بتوان يدكن يسنج صحت يدبا... . هست و

 آيـد،  يمـ  يخـارج  يآب از مناطق دوردست كشـورها  ينموضوع كه ا يناصالً طرح ا: دهد ير مهشدا

 يگـر د يها با طرف رويم يم يوقت. دانداز يما را به خطر م يو منافع مل كند يم يجادكشور ما ا يهادعا عل

 يـم دار يشرق ياه مثالً ما حقابه در رودخانه يا. بريد يشما كه آب كشور ما را م گويند يمذاكره؛ م يبرا

در  كـه  يـن ا. توجه نـدارد  يبه منافع مل كند، يرا مطرح م ها ينكه ا يكس. كشورهاست ينكه وابسته به ا

االن هم  ينچون هم برم، يمن اسم نم. يستاصالً درست ن يد،آ ياز كجا م يآب ينچن ييمها بگو روزنامه

 كنـيم،  يو هـامون صـحبت مـ    يرمنـد بـه ه ها بر سر حقا با افغان يوقت. ما استفاده شده است يهعل ها ينا

  زند؟ يطور به خودش گل م ينا يچه كس. يدشما آب ما را قرار است ببر گويند يم
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  13/11/1397شود؟ خبرگزاري تابناك مورخ  يم ها يتهران يبآب خزر نص

  

طـرح بـه    يـن خـورد، امـا هنـوز ا    يـد كل 1391خزر به استان تهران در سال  يايتقال آب از دران طرح

  .است 1420طرح بعد از سال  ينا ينوبت اجرا گويند يو آنطور كه مسووالن م يدهسرانجام نرس

 - ييبـود كـه خسـرو ارتقـا     1391بار در آبـان مـاه سـال     يننخست يسنا،به نقل از ا» تابناك« گزارش به

 يازن ينخبر داد كه با هدف تأم يطرح ياز انجام مطالعات برا -تهران  يا شركت آب منطقه امليرعمد

را در  البـرز از شمال البـرز بـه جنـوب     يا حوزه ينو حومه، انتقال آب ب يتختآب پا ينروزافزون تأم

مدت سه برسد و در طول  يجهطرح قرار بود در همان سال به نت ينا ينكها رغم يعل. دستور كار داشت

  .است يمطالعات يها بحث يرشود، اما هنوز وارد مرحله اجرا نشده و درگ ييسال اجرا

 ياجـرا  يتوضـع  يندر خصوص آخـر  -تهران  يا شركت آب منطقه يرعاملمد - يحسن رضو سيد

خزر به تهران مطرح شده كـه   يايتحت عنوان انتقال آب در ياز گذشته طرح: گفت يسناطرح به ا ينا

در مـورد آن   تـوان  يجانبه مـ  همه يطرح در دست مطالعه قرار دارد و پس از بررس ينا در حال حاضر

  .كرد راظهارنظ

كـرج و تهـران انجـام     ين،سه اسـتان قـزو   يمساله كه انتقال آب خزر به سمنان برا ينبر ا يدبا تاك وي

دارد و بـه   قـرار  يصـالح پروژه در دست مطالعه افـراد ذ  يندر حال حاضر ا: خواهد گرفت، اظهار كرد

  .آن در نظر گرفت يرا برا يقيبرنامه دق توان ينم 1420كه تا افق  رسد ينظر م

 يچدر كشور را دارد كه در كنـار آن هـ   يتيجمع يگاهپا يناست كه استان تهران بزرگتر يطيدر شرا اين

سرانه آب با داشتن سهم  ينبر ا عالوه شود؛ يبنا نشده و منابع آب آن محدود گزارش م يرودخانه پرآب

كـه   يسـت حال رد ينمترمكعب در سال، از مرز بحران عبور كرده است؛ ا 350 يرمتعارفغ يرپذ يدتجد

در حال حاضر در كالن شـهر  . مترمكعب در سال است 6660 ياو در دن 1666در كل كشور  يزانم ينا

ناور، سـاالنه  شـ  يـت نفـر جمع  يليـون م 1.5نفر ساكن و در حدود  يليونم 8.5بالغ بر  يتيتهران با جمع
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  .شود يآب مصرف م يترهزار ل 35 يهمترمكعب و متوسط در هر ثان يليونم 1035

كـه مسـؤوالن    يصدا درآورده موضوع را به يآب يروز افزون در تهران زنگ هشدار ب يتجمع افزايش

-يبه طـور جـد   ينيچن ينا يها الزم است تا طرح يطشرا يندارند، لذا در ا يدنسبت به آن تاك يزن يآب

  .يمآب در كشور نباش يب يتختيشاهد پا يندهتا در آ يردمورد توجه قرار گ يتر
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  14/11/1397مورخ خبرگزاري ايرنا  - تشنه يتاالب ها يبرا يروز

  

رامسر به  يونكنوانس يسالگرد امضا ينهل و هشتمچ يه،فور 2بهمن مقارن با  13امروز  -يرناا -ساري

 يتاالب ها نامگـذار  يمناسبت به نام روز جهان ينجهان است كه به هم يمنظور حفاظت از تاالب ها

  .شد

  

  تشنه يتاالب ها يبرا روزي

كشـور در هتـل رامسـر بـه دعـوت سـازمان        18 يندگاننما 1349بهمن  13 يرنا،گزارش خبرنگار ا به

را امضـا كردنـد كـه محتـوا و هـدف آن،       يگرد هم آمدند و تفاهمنامـه ا  يرانا يستز يطحفاظت مح

رامسر از آن نشسـت و   يزبانيكه به خاطر م يعضو بود، تفاهمنامه ا يكشورها يحفاظت از تاالب ها

  .رامسر معروف شد يونآن، به كنوانس ينتدو يبرا يراننهاد ايشپ

 169شده، در حال حاضـر   يلسراسر جهان تشك يب هارامسر كه به منظور حفاظت از تاال كنوانسيون

از سـال   يونكنوانسـ  يـن ا. پوشش قـرار داده اسـت   يرتاالب را ز 100هزار و  2عضو دارد و افزون بر 

  .قرار گرفت يونسكوپوشش  يرز يو رسم المللي ينب يبه عنوان تشكل 1353

جهـان دارد و   ياز تـاالب هـا   مـاده در مـورد حفاظـت    12مقدمه و  يكرامسر  يالملل ينب كنوانسيون

كـه در   يونكنوانسـ  يناز ا. شده است يهته يونكنوانس ينتوسط ا يزمهم جهان ن ياز تاالب ها يفهرست

آن  چمنشـان و پـر   يرو يزقرار دارد و نام رامسر ن يسسوئ 'گلند  'آن در شهر  يحال حاضر مقر اصل

  .شود يم يادجهان  يستيز يطمح يونكنوانس يشروترينثبت شده است، به عنوان پ

برابر جنگل هـا و حـدود    10است كه از نظر كارشناسان، تاالب ها  يلدل ينبه ا يونكنوانس ينا اهميت

دارند كه  يفهوظ يزرامسر ن يونعضو كنوانس يكشورها. دارند يكارزش اكولوژ يزارهابرابر شال يستدو

 يراه را بـرا  ي،اصـالح  ينقشه ها يهو ته يمو حفاظت كنند و با تنظ ييمهم خود را شناسا يتاالب ها
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 يبـرا  يـزي برنامه ر. درست از آن ها هموار كنند يباارزش و بهره بردار يها يستگاهز ينحراست از ا

 يكشـورها  يفوظـا  يگـر از د يـز ثبت شده و حفاظت از آن ها ن يتعداد پرندگان در تاالب ها يشافزا

  .رامسر است يونعضو كنوانس

  

  تاالب ها يگستردگ**

سـازمان بنـادر و    ي،وزارت جهـاد كشـاورز   يـرو، وزارت ن يسـت، ز يطسازمان حفاظت محـ  نيراا در

 يميرامسر ارتباط مسـتق  يونمفاد كنوانس يبا الزامات اجرا يزيو برنامه ر يريتو سازمان مد يرانيكشت

 يوناست كه از تاالب ها و منطقـه تحـت حفاظـت در كنوانسـ     يفيهم، تعر يگستردگ ينا يلدل. دارند

  .ارائه شده استرامسر 

  يها قرار م  تاالب يفدر تعر يزها ن بندان   رامسر، آب يالملل  ينب يوناز تاالب در كنوانس يفبنا به تعر

ـ     هـا و بـاتالق   شده كه عالوه بر مـرداب   يدرامسر تأك يوندر كنوانس. يرندگ  يـا  يعـي طب يهـا، منـابع آب

 يزمتر نباشد ن 6از  يشترباشد و عمق آن ب يجار ياو موقت كه آب در آن راكد  ياعم از دائم يمصنوع

استان كشور است، چرا كه  ترين يزخ  مازندران تاالب يف،تعر ينبا ا. يرندگ  يها قرار م  در دسته تاالب

استان وجود دارد كـه بـه گفتـه معـاون      ينمتر مكعب در ا يليونم 350 يرذخ يتبندان با ظرف آب  876

  .قرار دارند يستيز يها بندان در دسته آب  دانبن آب  25دران، مازن يستز يطسازمان حفاظت مح يفن

 ينحفاظت از ا يمازندران برا يستز يطسازمان حفاظت مح: گفت يرنابه خبرنگار ا يداللهياكبر  علي

 يـرا ها كه اخ تاالب يكرده تا در طرح بهساز ينتدو يو بهساز يروبينامه ال يوهش يستيآب بندان ز 25

 ييرتغ ارشانشوند و ساخت يروبيفقط ال يها به صورت مقطع  بندان آب  ينشده ادولت مطرح  ياز سو

  .نكند

حفاظت از تـاالب هـا و منـاطق مشـابه تـاالب       يبرا يمسئول، در مازندران اقدامات ينبر اظهارات ا بنا

 يدهند كه ماننـد رونـد   يانجام شده است، اما خبرها و آمارها و مشاهدات نشان م ييها يزيبرنامه ر
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 عديمسـا  يتوضـع  يـز در كشور مشاهده شده است، تاالب هـا در مازنـدران ن   يراخ يسال ها يكه ط

  .ندارند

  

  حال نزار تاالب ها** 

 يانكالهم يالملل ينو تاالب ب يالنمهم كشور در گ ياز تاالب ها يكيبه عنوان  يو روز تاالب انزل حال

تاالب هـا در   يتوضع يانگردر مازندران، ب ايكره دن يستز يگاه ها يرهذخ يناز مهم تر يكيبه عنوان 

و  يـدها تهد يـن ا مـا مواجـه هسـتند، ا   يـا در سراسر دن ياديز يدهايتاالب ها با تهد. است يرانشمال ا

 يكـي كه نام  يبود و استان يادن يستيز يطمح يونكنوانس يشروترينپ يانگذاركه بن يها در كشور يبآس

  .كند يم ييخودنما يشترگذاشته شده، ب يللالم ينمعاهده مهم ب ينآن بر ا ياز شهرها

 يكـي وجود دارد كه نام  ' Montreuxمونترو  ' يستبه نام ل يرامسر فهرست يالملل ينب يونكنوانس در

رامسر بـود كـه    يونكنوانس ياصل ينشست اعضا ينچهارم يزبانشهر م ينا. است يسسوئ ياز شهرها

 كـه  يشد، فهرسـت  يهته يكياكولوژ ييراتتغ يا يدر معرض نابود ياز تاالب ها يدر آن نشست فهرست

. فهرسـت قـرار گرفتـه انـد     يندر ا يزن يرنا ياز تاالب ها يشود و تا كنون تعداد يهر سال به روز م

 يسال ها يط يتوضع ييراتبا توجه به تغ يزن يانكالهتاالب هاست و تاالب م يناز ا يكي يتاالب انزل

 يـدونكنار فر البشكار پرندگان در تا يتوضع يحت. ت را داردفهرس ينافزوده شدن به ا يطشرا ير،اخ

  .تواند در فهرست مونترو قرار دهد يرامسر را م يونثبت شده در كنوانس يالملل ينتاالب ب ينا يزن

 يـز ن يدونكنارتاالب فر. رامسر است يالملل ينب يونتاالب ثبت شده در كنوانس يننخست يانكالهم تاالب

هر دو تاالب در حال حاضر از نظر حفاظـت  . رامسر است يوندر كنوانس يراناتاالب ثبت شده  يندوم

ه در تـاالب  يژشكار پرندگان به و. مواجه هستند ياديز يداتبا مشكالت و تهد يجانور ياز گونه ها

شـده   يـز شده، سال هاست كه بحث برانگ يلمنطقه تشك يزارهايكه از شال يدونكنارفر يهزار هكتار 6

  .است
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  يخشك يردر مس الهيانكم** 

 يزنگ هشدار را برا يراخ يدر سال ها يانكالهدرصد از تاالب م 10خشك شدن حدود  يگرد يسو از

 يـن كـاهش حقابـه ا  . به صـدا در آورده اسـت   يرانمازندران و شمال ا يستز يطمسئوالن، مردم و مح

 يـر اخ يهـا  يكسـال تـاالب و خش  ينبه ا يمنته يو بستن نهرها يهرو يب يبرداشت ها يلتاالب به دل

  .حركت كند يكياكولوژ ييراتبه سمت خشك شدن و تغ يانكالهشده كه م بسب

هـم در اسـتان    يگـر د ياز آن در استان مازندران و بخش يكه بخش يهكتار 800هزار و  68تاالب  اين

هـا   يبـدون محاسـبه خشـك    يانكالـه م. شـود  يم يريتنظر استان مازندران مد يرگلستان قرار گرفته، ز

 لهـزار هكتـار از آن در چنـد سـا     6هزار هكتار مساحت دارد كه به گفته مسئوالن، حـدود   45د حدو

  . و كاهش حقابه ها خشك شده است يبه خاطر كم آب يراخ

عمق آب تـاالب   يشترينمازندران، در حال حاضر ب يستز يطسازمان حفاظت مح يگفته معاون فن به

  .قرار ندارد يخوب يتالب در وضعتا يندهد ا يمتر است كه نشان م 2 يانكالهم

  . است يانكالهم يدهايتهد يگراز د يزن يانخشك شده توسط بوم يها يناز زم يبه تصرف بخش اقدام

در  يانكالـه م يدهخشـك  يقبل حـدود صـد هكتـار از بخـش هـا      يمدت: اظهار داشت يداللهياكبر  علي

ف شد كـه بـا ورود بـه موقـع، از     كشت و زرع تصر ياز افراد برا يتاالب، به دست تعداد ينجنوب ا

هـا ممكـن اسـت در سـال اول بـه خـاطر وجـود         ينزم ينكشت در ا. شد يرياقدام جلوگ ينانجام ا

 يلرود بـه خشـكزار تبـد    يم يناز ب ينزم يفيتاما از سال دوم به بعد ك. پرمحصول باشد اه يزمغذير

  .كند يلتبد يزگردها را به كانون ر ينزم ينتواند ا يشود كه م يم

  حقابه ينتأم**

مهـم دانسـت و    يسـتگاه ز يـن حفاظـت از ا  ياقدام بـرا  ينرا مهم تر يانكالهحقابه م يايمسئول اح اين

در  يـادي ز يرخـزر اسـت، تـاث    يـاي در يـه منبع تغذ ينكم شدن آورده رودخانه ولگا كه مهم تر: افزود
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شـدن نهرهـا و    پرتعـداد و بسـته   يدر منطقه خودمان هم حفر چـاه هـا  . داشت يانكالهخشك شدن م

 ياسـتخرها  يجـاد ا. تـاالب نشـود   يـن وارد ا يانكالهم ياتح يسدها سبب شد كه آب الزم برا ختنسا

  .كرد يدرا تشد يتوضع ينا يزن يانكالهدر اطراف م يپرورش ماه

در حـال حاضـر بـه     يانكالهم ياياح يمازندران، برا يستز يطسازمان حفاظت مح يگفته معاون فن به

  .است يازتاالب ن ينبه ا يهآب در ثانمتر مكعب  6ورود 

متر مكعب  يكانتخاب شده تا  يانكالهطرح انتقال آب به م ياجرا يبرا يمشاور: اظهار داشت يداللهي

و  يروبـي دسـت هـم بـا ال    يينپـا  ياز كانال هـا . شود يتهدا يانكالهآب از نكارود به سمت م يهبر ثان

 يـن ا يروبـي كرد كـه ال  ينتوان تأم يم يانكالهم ياياح يآب برا يهمتر مكعب بر ثان يكحدود  يبهساز

تومان و امسـال   يليونم 800و  يلياردم يكپارسال . تا كنون در حال انجام است 1395كانال ها از سال 

  .رسند اختصاص داده شد يم يانكالهكه به م ييكانال ها يروبيال يتومان برا يلياردم 3

خبـر داد و   يانكالـه منـاطق خشـك شـده تـاالب م     ياهيگ يبودن گونه ها ييرمسئول از در حال تغ اين

در . يرنـد گ يرا مـ  يآبـز  ياهـان گ يجا يكنارآبز ياهاناز تاالب، گ يبا خشك شدن بخش: كرد يحتصر

را خواهنـد   يكنـارآبز  ياهـان گ يسازگار بـا منـاطق خشـك جـا     ياهانگ يت،وضع ينا يدصورت تشد

  .خواهد داد ييرتغ يزن را يجانور يگونه ها ياهي،پوشش گ ييرتغ ينا. گرفت

 يبـه شـكل مناسـب    يـران رامسر در ا يوندهد كه مفاد كنوانس يكشور نشان م يتاالب ها يكل وضعيت

ـ  ياختصاص ندادن بودجه ها. مورد توجه قرار نگرفتند  يتـوجه  يمناسب به حفاظت از تاالب ها و ب

نـاخوش تـاالب هـا در     حـال  يـانگر ب يگرد يطيمح يستمانند حقابه آن ها و نكات ز يبه مسائل مهم

رامسر فقط بـه   يونكنوانس يانگذاربه عنوان بن يرانكند كه ا يم يانب يبه نوع يتوضع ينا. ان هستنديرا

حفاظـت از   يبرا يكه مربوط به ثبت تاالب ها بوده عمل كرده و اگر هم گام يونكنوانس ينآن بند از ا

  .قرار نداشت يرستد يركه در مس ينا يانبوده،  يكاف ياتاالب ها برداشته، 
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 مـديريت رؤيـاي آبـي    ؛هاي نوين استحل بحران آب در كشور نيازمند استفاده از روش

  13/11/1397روزنامه وطن امروز مورخ  -رنگ 

  

  ليال شوقي

بحـران  . گوينـد  آبي و بحران خشكسـالي در كشـور مـي    شود كارشناسان از كم چند سالي مي

. كننده بوده كه حتي كـار بـه بارورسـازي ابرهـا هـم كشـيده اسـت        خشكسالي تا جايي نگران

ميليـارد مترمكعـب آب ورودي در    430شود كه بـدانيم از   تر مي موضوع اما زماني نگرانكننده

مطالعـات  . درصد آن به گياهان رسيده و مـابقي اتـالف شـده اسـت     5، تنها 96كشور در سال 

ميليارد  70ميليارد مترمكعب آب ورودي كشور، چيزي حدود  430دهد از كل  علمي نشان مي

شـود امـا بخـش     صـرف كشـاورزي مـي   ) درصد از آب تجديدپذير كشور 6/59( /مترمكعب 

درصد نزوالت آسـماني از   70زمين زراعي برسد، هدر رفته و عمدهاي از آب قبل از اينكه به 

زيست ايران با مشـكل   به باور تعدادي از كارشناسان حوزه محيط. شود طريق تبخير اتالف مي

در حـال  . كمبود آب مواجه نيست، بلكه مشكل اصلي كشور مديريت نامناسب منابع آبي است

ميليـون تـن انـواع     100شاورزي حدود ميليارد مترمكعب آب در بخش ك 90حاضر با مصرف 

توان بـا نيمـي از حجـم     وري آب، مي شود كه با افزايش بهره محصوالت كشاورزي توليد مي

ميليون نفر در  250برابر ارتقا داد و براي جمعيتي بالغ بر  2آب ياد شده، عملكرد را به بيش از 

زمان از منـابع آب و   حفاظت همبه همين دليل كارشناسان معتقدند براي . كشور غذا توليد كرد

اي در مديريت منـابع آب را   برداري صيانتي از منابع طبيعي، بهتر است نگاه سازه خاك و بهره

مفهوم آبخيزداري آبخيزداري به تمام اقدامات اجرايـي  . به نگاهي مبتني بر آبخيزداري تغيير داد
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سازي زيرزميني آب باران در  هو مديريتي گفته مي شود كه براي ذخير) مكانيكي و بيولوژيك(

بـا اجـراي هـر    . شود مبدأ بارش و جلوگيري هرچه بيشتر از روان شدن و تبخير آب انجام مي

تـن فرسـايش    5/6مترمكعـب آب جديـد توليـد و از     500توان  هكتار عمليات آبخيزداري مي

آبخيزداري ساله دارد اما  800اي  آبخيزداري در كشور ما سابقه. خاك و رسوب جلوگيري كرد

بـا افـزايش رانـدمان آبيـاري     . اندازي شده است نوين و علمي در نيم قرن گذشته در كشور راه

هـا   هاي آبياري تحت فشار و احـداث گلخانـه   مزارع از طريق مكانيزاسيون و گسترش سيستم

درصد آبـي كـه در گذشـته در بيـرون از      10امروز با . توان با آب كم هم توليد زياد داشت مي

توان همـان   شد، مي ها براي توليد محصوالتي مانند خيار، گوجه و بادنجان استفاده مي نهگلخا

درصـد، آبيـاري بـاراني     60راندمان آبياري سنتي حدود . ها توليد كرد محصوالت را در گلخان

هـاي نادرسـت    درصد اسـت امـا متأسـفانه روش   90درصد و آبياري قطرهاي باالي  70 90تا 

نهاي كشاورزي باعث شـده اسـت حتـي رانـدمان همـان       در آبياري زمي بسياري از كشاورزان

دهد كشاورزان ما دربـاره نحـوه    درصد تنزل پيدا كند و اين نشان مي 25 30آبياري سنتي به تا 

نگاه سخت افزاري به آب نگاه مديران بـه آب  . اند هاي خود توجيه نشده آبياري مناسب زمين

شود، در حالي كه آب تنهـا يـك مـاده     ماده برخورد مي افزاري است و با آن مانند يك سخت

نيست، بلكه با موضوعات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتي امنيتـي نيـز ارتبـاط دارد، همـين     

تـوان   بـا مـديريت صـحيح آب مـي    . كند گذاري و توجه به آن را دوچندان مي موضوع ارزش

ن منـابع آب شـيرين بـراي مـردم     تـأمي . بسياري از مشكالت احتمالي آبي كشور را از بين بـرد 

آب، (شهرها و روستاها، تنظيم جريان منابع آبي، حفظ كيفيـت آب، حفاظـت از منـابع طبيعـي     

براي مثال انرژي حاصل (براي تأمين معيشت مردم محلي، تأمين انرژي ) خاك و پوشش گياهي

ـ  ، حفاظت از تنوع زيستي و احياي آن و جلوگيري از بيابان)از آب أثيرات مـديريت  زدايي از ت
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ذخيـره سـيالب در مخـزن و كـاهش     (با ايجاد سدهاي مخزني . آب به روش آبخيزداري است

كـاهش پيـك سـيالب و    (، مخـازن تـأخيري   )محدود كردن سيالب(بندها  ، سيل)پيك سيالب

افزايش سرعت جريان و گـذردهي رودخانـه و   (، اصالح و بهسازي مسير )افزايش زمان تمركز

كـاهش ميـزان سـيالب در يـك بـازه از      (و انحـراف سـيالب   ) و بستر آن ها حفاظت از كناره

  .توان بركات الهي را مديريت كرد مي) رودخانه
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روزنامـه عصـر اقتصـاد مـورخ      - متـر كمتـر از نرمـال اسـت     6سـد كرخـه    ياچهتراز آب در

13/11/1397  

  

  متر كمتر از نرمال است 6سد كرخه  ياچهتراز آب در

متر كمتر از تراز نرمـال   6متر است كه  214سد كرخه اكنون  ياچهتراز آب در: گفت يريجهانگ پيمان

  .است

د و مترمكعـب اعـالم كـر    يلياردمخزن سد كرخه را هشت م يكل يتظرف يمشكشهرستان اند فرماندار

  .است يدهمترمكعب رس يلياردم 4.4آب در مخزن سد به  يحجم كنون: گفت

متر كمتر از تراز نرمـال   6متر است كه  214سد كرخه اكنون  ياچهتراز آب در: افزود يريجهانگ پيمان

  .است

مترمكعـب   200آن  يو خروجـ  يهمترمكعب بر ثان 871 ياچهبه در يآب ورود يزانم: اظهار داشت وي

  .است يهبر ثان
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  يدمترمكعب رس يلياردم 4.4آب سد كرخه به  حجم

آب : مترمكعـب اسـت، افـزود    يليـون م 834مخزن  يخال يحجم فضا ينكها يانبا ب يمشكاند فرماندار

  .شود يم ينخوزستان توسط سد كرخه تام يروستا 400دست و  يينپا يها ينهزار هكتار از زم 160

 يـن ا: اظهـار داشـت   يبارنـدگ  يطخه، دز و باالرود در شراكر يبا اشاره به نقش مهم سدها جهانگيري

  .كردند يفاها و كاهش مشكالت ا يالبدر كنترل س يمهم يارنقش بس يراخ يسدها در بارش ها

است كه  يانهو خاورم يرانا يسد خاك ينو بزرگ تر يادن يخاك يسدها يناز بزرگ تر يكيكرخه  سد

  .در خوزستان ساخته شده است يمشكاند يغرب شمال يلومتريك 22رودخانه كرخه در  يبر رو

  .يدرس يانبه پا 1380آغاز شد و در سال  1370سد در سال  ينا يياجرا عمليات

  يرناا: منبع
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بـر لـب    آورنـد؛ تشـنه   يخود را م يها ژرف، استدالل يها از آب يبردار موافقان و مخالفان بهره

  13/11/1397روزنامه سبزينه مورخ  - ژرف يها آب

  

ژرف تـا   يها آب يزالمنبع ال يدكه خبر رس يتا روز گفتند يم آبي يمردم و مسئوالن همه از ب ها، رسانه

كشـور   يسـال  ژرف در قفـل خشـك   يهـا  حفر چاه يدكل ياآ. خواهد كرد ينرا تأم يرانسال آب ا 173

؛ يدهخشـك  يهـا  خاك گرفته و بـاغ  هاي يشهشكسته، ش يدرها يخته،فرور يها سقف يد؟خواهد چرخ

هاست به خـاك   كه سال هايي يققا. از سكنه شده است يهزار روستاست كه خال 30غالب  يرتصو ينا

و حـاال   گذشـته  يمـ  يرشـان خروشـان از ز  يآب يزمان دهد يابعادشان نشان ماند و صدها پل كه  نشسته

 يها كه صف دبه ييو روستاها شوند يتر م كه هر ساله جمع ييها اند؛ جنگل مانده يابانب يانهدر م ييجا

كـه از   يرزمينـي سـفره آب ز : يدهتازه رس يهست كه خبر يحاال مدت. شود يم تر جان يآبشان هر روز ب

 يريكـردن منطقـه كـو    يو پس از طـ  شود يم يرانوارد ا يستانمنطقه س يقدوكش و از طرهن يها كوه

ـ   يـن عظمـت ا . ريزد يعمان م يايفارس و در يجبه خل يران،ا در عمـق   دكـه بـه شـكل رو    يسـفره آب

اكنون كل مصرف آب شرب كشور طبق آمـار  . است انگيز يرتاست، ح ياندر جر ينزم يمتر هزار يك

بـه   ينـي زم يـر سـفره ز  يـن مهربـان ا  يمتر مكعب است، اما به لطف خدا ليارديحدود هفت م 96سال 

 يعنـي داده اسـت؛   يرا در خـود جـا   يرينمترمكعب آب سالم و شـ  يلياردم هزار يكاز  تر يشب ييتنها

. متفاوت آغاز شـد  يها خبر واكنش ينبه محض انتشار ا. يرانسال مصرف آب شرب كل ا 173حدود 

 اي ينـه گز ينبه آخر يرانتازه مد يانداز آن را دست يگرد يخواندند و برخبزرگ  يآن را دروغ يبرخ

برداشـت   يبـاال  ياربسـ  هـاي  ينهو هز يينپا يفيتك يا عده. خواهد بود، دانستند يرانيانا ياتح  يهكه ما

 ينهمچـون فرونشسـت زمـ    يهم نسبت به خطـرات احتمـال   يا شدند و عده يادآورژرف را  يها آب

 يـا آ يـم؟ امكـان برداشـت آب از آن را دار   يـا وجود دارد؟ آ يبه راست يآبخوان ينچن ياآ. هشدار دادند

  دهد؟ يرا نجات م يرانژرف ا يها برداشت آب
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  يماز همه منابع ممكن استفاده كن يعني يدارپا توسعه

آب  يهـا  ما سـفره  كه ينا: گويد يو اكتشاف منابع آب م محيطي يستز يزيككارشناس حوزه ژئوف يك

بخواهـد   ياست كه اگر كس يبحث يست،حجمش چقدر است و چقدر ن كه ينو ا يمندار يا يمژرف دار

 يـد حم. موضـوع را رد بكنـد   يـن ا يقطعـ  توانـد  يانجام نشود، نمـ  يقيبحث كند، تا مطالعه دق يچالش

سـاده   يلـي هسـت، خ  يژرف از نظر علمـ  يها امكان وجود آب يكه برا يليدال: كند يم يدتأك يلسرخ

كـه در حـوزه جنـوب     يـم دار ينفت يدانم 150از  يشب يعني ياديز ياركشورمان تعداد بسما در . است

دائم با حضور آب  يمتر يو چهار و پنج هزار متر يو در عمق دو هزار متر شود يزاگرس استخراج م

اسـت   يـن نفـت ا  يبردار از مسائل شركت نفت در قسمت اكتشاف و بهره يكيكالً  يعنياست؛  راههم

 يـدان م 150پس مـا در  . يمكن يريتآب را مد ينو چطور ا يمچه كن  جوم آب به مخازن نفتكه ما با ه

 يو يم؟كـه آب ژرف نـدار   آيـد  يمـ  يشبحث پ ينچطور ا. يمبا معضل حضور آب ژرف مواجه ينفت

 يكه از خراسان جنوب يمدار يو مثالً گسل يمدار يليطو يرسطحيز يها گسل ينجدا از ا: دهد يادامه م

 ينا. است، به نام گسل نهبندان يستاندر س يگرد يا از آن در كرمان و شاخه يا و شاخه شود يشروع م

 يهـا  گـاه رودخانـه   يـا هستند  يرسطحيز هاي يها شكستگ گسل. است يگسل به صورت شاخ و برگ

 تواند يم يلومتريعمقشان هم تا هفت ك. كند يها فرار و حركت م آن يرهستند كه آب در مس ينيرزميز

صفحه  يناست و ا يدر فالت پارس يرانكه ا يرانا يشناخت ينساختار زم يابا توجه به خاستگاه . باشد

شـدت   از دو طـرف تحـت فشـار اسـت، كشـور مـا بـه        يهتوسط فالت عربستان و فالت روس يپارس

هسـتند و   يرسـطحي هستند كه ز ييها ها گسل گسل ينو گسل است و تمام ا يو پر شكستگ كتونيزهت

اسـت كـه مـا آب ژرف     يواضـح  يلـي خ يـل دال ها ينآب دارند و ا ها ينغالب ا يادز يليخبه احتمال 

  .يمدار

درباره سفره آب  ياجتماع يها كه در شبكه يدرباره خبر زيست يطدانشكده مح يعلم يئتعضو ه اين
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 يـن وجـودش ممكـن اسـت و ا    ياز نظر علمـ : گويد يمنتشر شده، م يستاناز هندوكش تا س يرزمينيز

هستند  يمرتفع يها هندوكش كوه يها بتوان آن را رد كرد، چرا كه كوه يراحت ينكه به ا ستين يزيچ

ـ  . خاص منطقه دارند يمبه خاطر اقل يخوب يو بارندگ يرندگ كه برف هـا   كـوه  يـن كـه در ا  يبـرف و آب

منطقـه در   يـن در ا ينزمـ  يشكسـتگ  يـا  ينزمـ  يبو اگر ش كند ينفوذ م يرسطحدر ز يجهست، به تدر

 ياز نظر علمـ  كه ينپس ا. شود يمنتقل م يشكستگ يا يبش ينها توسط ا آب يناسب باشد، اجهت من

 يـا اسـت   يعهشـا  يـا مـورد خـاص آ   يـن ا كه يننه، بله ممكن است، اما ا يااست  يرپذ ن مسأله امكانيا

نهاد در كشور مطالعات انجام شـده و بـا    ينكه توسط چند يدمشن يدارد، من به صورت رسم يتواقع

ـ   اند و بودجـه  كمك گرفته يهاز كشور روس يسو بحث الكترومغناط يزيكده از ژئوفاستفا  هاش را هـم ب

نسـبت   يگـر دسـتگاه د  ينو بلوچستان و چند يستانس ياستاندار جمهوري، ياستچند نهاد از جمله ر

  .اند داده

 يـك د را در اطـراف زابـل كـار كردنـد و توانسـتن      يسـي مطالعـات الكترومغناط : كند يم يدتأك سرخيل

انجـام   يكـه حفـار   گويند يبكنند و م ييرا شناسا يقسفره آب ژرف عم يك يا يقآبدار عم يشكستگ

اسـت كـه    ييهـا  صـحبت  ها ينا. شده و پس از حدود دو تا سه هزار متر توانستند به آب ژرف برسند

صـد  در 90 يبـاال  توانـد  ياست و مـ  يرپذ هم امكان يو از نظر علم شود يم يدهشن يررسميو غ يرسم

كه از چـاه   يآب گويند يبعضاً م: گويد يآب استخراج شده هم م يفيتدرباره مسأله ك يو. درست باشد

حفـر   يچـاه  يخب، وقتـ . داشته است يواكت يواستفاده بوده و مواد راد يرقابلدرآمده امالح داشته و غ

ـ    دتواننـ  يو م يدكن يچاه انجام شود و به اصطالح آستربند يوارمهار د يدبا شود، يم كـه   يبـه هـر زون

 اي يـه كنند و نگذارند وارد چـاه بشـود و برونـد بـه ال     يكساگر آب آلوده دارد، آن آب را ف رسند، يم

 يبـردار  و بهره حفاري ينح توان يكارها را م ينا. شورتر و بدون خطرتر داشته باشد برسند كه آب كم

 يچـاه ژرف چـاه   يـن ت كند كه اقضاو يا مجموعه يا يكه فرد شود ينم ينبر ا يليكرد و دل يريتمد

كارشـناس   يـن ا. اسـت  يـت هـا دور از واقع  صـحبت  ينبه ما ندهد و ا ياست كه امكان دارد آب خوب
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: گويـد  يمـ  هـم ژرف  يهـا  برداشـت آب  ينـه مرتبط بـا هز  يها درباره شبهه محيطي يستز يزيكژئوف

كـه بـا    يا منطقـه در . كننـد  يمـ  يبررسـ  يپـروژه را معمـوالً بـه صـورت بـوم      ياقتصاد يگذار ارزش

 يـا از كرمـان و جنـوب خراسـان     ييها و بلوچستان و بخش يستانمواجه است، مثالً در س يسال خشك

و  هـا  جايي جابه ينا ينهو هز يسال مهاجرت افراد به خاطر خشك ينههز ينيمبب يدبا يران،ا يگرد يجاها

 هـا  يـن مـردم و ماننـد ا   يابـر  يگزينجـا  يها نكردن شغل يداپ ينهو هز آيد يم يشكه پ يمسائل فرهنگ

سـاز اسـت و    كل كشور مسأله يادولت  يك يستم،س يك يچقدر برا ينههز ينا ينيمبعد بب. چقدر است

دارد در مخـازنش   ائـم كه شركت نفـت در واقـع د   يچاه دو هزار متر يك ينهبا هز يمكن يسهآن را مقا

چاه پنج هـزار   يدانم 50از  يشدر ب يدشا ينفت يدانم 150آن  ياناز م. كند يها را حفر م چاه ينمشابه ا

چاه آب ژرف چقدر  يآب تمام شده از حفار ييمبگو يمپس ما اگر صرفاً بخواه. حفر شده باشد يمتر

هـم در   آيد يم يشپ يسال را كه از خشك ئليو مسا ياجتماع هاي ينههز ياييمب يددارد، با ينهما هز يبرا

انجـام   يحفـار . كـه سراسـر منفعـت اسـت     يـد د يمخواه يم،ينرا با هم بب ها يناگر همه ا. يريمنظر بگ

 يياز جـا  يگريكمك د يچبه ه يازانجامش بدهد و ن تواند يكه كشورمان به صورت متداول م دهيم يم

كـه   يمدار يمخزن آب ژرف يمتناسب رو يقعم فآب ژر يچاه حفار يككه ما  يندارد و آن هم وقت

منطقـه داشـته    يبـرا  يسال آبـده  يانو سال ياورددست را بآب مناطق باال يعنيباشد؛  يخيتار تواند يم

آب و بهبـود   يصـرف بازچرخـان   ينـه هز ينا يستبهتر ن ياپرسش كه آ يندر پاسخ به ا يلسرخ. باشد

موارد هدررفت آب در كشور شود و بعـد بـه سـراغ     يگرو د يعو شبكه توز يكشاورز ياريراندمان آب

باشـد و   ينـه و مصرف مـا به  يمتر مصرف كن كم يدما قطعاً با كه ينا: گويد يم يم،برو يمنابع تازه احتمال

ما  يول يست،ن ياصالً شك ها يندر ا يم،را توسعه بده يمانكشاورز يا يشهر يرسان آب هاي يتكنولوژ

 يـد مـا با  گويد يهم اساسش بر انسان متمركز است و م يدارتوسعه پا و زنيم يحرف م يداراز توسعه پا

 يـدار توسعه پا خواهيم ياگر م. كند يم يانسان در آن زندگ كه ينا يبرا يم،ت بكنحفاظ زيست يطاز مح

 يمباشـ  يـن به فكر ا ياييمچرا اول ب يم؟استفاده نكن هايمان يتچرا از همه ظرف يم،جانبه داشته باش و همه
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 يك يريم؟بگ يدهژرف را ناد يها آب يم،خود را رونق بده يكه كشاورز آن يو به جا يمكم مصرف كن

هست كه اصـالً   يو طبس مناطق يزدو بلوچستان، كرمان، جنوب خراسان،  يستانمثل استان س ييجاها

 يلپتانسـ  يـك  يرآن ز يوقت. يمبحث بكن يممصرف شدنش بخواه درباره كم ياييموجود ندارد كه ب يآب

 يسـت ن يبآ ينا: كند يم يدتأك يو يم؟چرا استفاده نكن شود، يوجود دارد كه دائم هم شارژ م ژرفآب 

تمـام   يگـر د يم،را مصـرف كنـ   يـن وجود دارد كه اگـر ا  يرزمينيكپسول آب ز يك يمكه مثالً فرض كن

از  گـر ا كـه  يـن كمـا ا . شود يدوباره شارژ م يكپسول از باالدست از مناطق مرتفع كوهستان ينا. شود يم

 يگربه مناطق د ريگد يدر سازندها ينزم يبش يا يگرد هاي يتوسط شكستگ يد،استفاده نكن يرهذخ ينا

عمان  يايمثالً به در يدو شا كند يم يداشور اختالط پ يها و با آب رود يم يعني رود؛ يو هرز م رود يم

هـم اسـت و    ديدپذيرتج ينكه ا يمبه نام آب ژرف دار يمخزن يكخب ما . فارس وارد شود يجو خل

از مهـاجرت و   يمنكن يريكه جلوگ ياوريمن يمنبع را هم جزو منابع محل ينچرا ا شود؛ يدوباره شارژ م

هـم   يگـر درصد مسـائل د  100 يم؟حل كن مدت يانم يا يبه صورت فور يمرا بتوان يمشكل مردم محل

داخـل كشـور    كـه  يمحصـوالت  يكشاورز يكاهش مصرف آب، سامانده ي،بهبود تكنولوژ. مهم است

هسـت، امـا در توسـعه     ها يناهمه  يم،بكن يدخارج از كشور تول يدكه با يو محصوالت يمبكن يدتول يدبا

  .يريمبگ يدهعامل را ناد يكما چرا  يدارپا

اشتباه وجود دارد  ينبعضاً ا. هم ندارد زيستي يطمسأله مح يچه ياتعمل ينا: گويد يم ياندر پا سرخيل

اسـت و نـه    يرزمينـي ز يهـا  آب ياصـالً فرونشسـت بـرا   . شود مي …كه مثالً منجر به فرونشست و 

نـدارد؛   يسـطح  هـاي  يـه بـر ال  يريتـأث  يچاست و ه يقعم يب اصالً در سازندهاآ ينا. ژرف يها آب

مطالعـه   شـود  يآن منطقه را م ييباال شناسي ينسازند زم. قابل مطالعه و رصد است ها ينا كه ينضمن ا

كـه   يزينـاچ  ياربسـ  يهـا  بحث ينا يبا كار علم يعني. نه يارس است، سست است،  ياآ ينيمكرد تا بب

است و برداشـت   يشگيريزلزله هست همه قابل كنترل و پ يمثالً برا يحت ياست هست درباره فرونش

  .كند يكشور كمك م يستز يطندارد و اتفاقاً به مح يستيز يطمسأله مح يچژرف ه يها آب
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  ندارد يمشكل يدشوندگيدر تجد برداشت

ت بـا برداشـت   مخالفـ . كننـد  يصـحبت نمـ   يلسـرخ  يتو قطع يتحال همه كارشناسان با قاطع ينا با

. يسـت محـدود ن  يسـت ز يطبـه فعـاالن محـ    يستز يطمح يبرا اش يژرف و خطرات احتمال يها آب

بـودن   يدپـذير تجد يدربـاره ادعـا   يـرو وزارت ن يكـالن آب و آبفـا   يـزي ر دفتر برنامه يركلمعاون مد

را موضـوع   يـن چطـور ا : گويـد  يمـ  شـود،  يم يدمرتباً از مناطق باالدست تجد كه اينژرف و  يها آب

 ينـه كه قرار است از منـابع آب موجـود خـود به    يمهست يكشور يككردند؟ به هر حال ما در  يقتحق

باشد كه در كشور بشود استفاده كرد، چـرا از آن بهـره    يدپذيريژرف تجد يها و اگر آب يماستفاده كن

سترس باشد، صرفه نباشد، اگر در د به ياگر از نظر اقتصاد يحت: كند يم يحتصر يفهم ايتهد يريم؟نگ

هـم باعـث    شناسـي  يننزند و از نظر زم يستز يطبه مح يا كه لطمه اش يشوندگ يدتجد يزاندر حد م

امـا آن  . يسـت ن يشـك  ينو در ا يماستفاده كن يدشرب با ينشود، حتماً برا يگريد يدهپد يافرونشست 

 يحتوضـ  يو. خطرناك است، آدرس غلط دادن به مسـئوالن و مـردم اسـت    يليكه در كشور خ يزيچ

رفتند  يينمتر پا 200تا عمق دو هزار و . يعوس يارمنطقه بس يكزده شده در  يچاه اكتشاف يك: دهد يم

 ينپس ا. است 45 ياآب در ياست و شور يترگرم در ل 25آب در حد  ينا يتا به آب برسند، اما شور

ـ    ييهـا  آب ينا كه يناست؛ ضمن ا يشور ياربس بآ اكتشـاف   500و  هـزار  يـك از  يشكـه در عمـق ب

متخصص بدون : كند يم يدتأك يو. هم هستند ينفلزات سنگ يا يواكت يواكثرا آلوده به مواد راد شود، يم

بوده و بعـد چهـار و    يترشش ل يآب در زمان ينا كه ينا. اظهارنظر كند يدنبا يشاسناد و مدارك و آزما

همـه   يـن امـا ا . يسـت ن ياربـرد  اسـت و بهـره   ياست، چون چاه اكتشاف يعيشده، خب طب يتربعد دو ل

در قـرن   يم،هست حدس بزن يررا كه آن ز يبشود حجم آب يچاه اكتشاف يكبا  كه ينبكنند و ا يغاتتبل

 ينو اسطرالب ا لو احتماالً با رم ماند يم يبو غر يبعج ياربس ياربس يشوخ يكبه  تر يشواقعاً ب 21

مسـائل  : كند يم يحتصر يرووزارت ن يب و آبفاكالن آ يزير دفتر برنامه يركلمعاون مد. اند كار را كرده
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ها  و ده يكژئوالكتر. خواهد يم ينگار و لرزه ينسنگ يليخ يزيكمطالعات ژئوف ييندر عمق پا يها آب

كـه   يگـري د يرو تصـاو  اي رهمـاهوا  يهـا  عكس يكو تفك خواهد يم يميهمچون ژئوش يگرد يشآزما

 يفهمـ . ابرحوضـه كجاسـت   يـن ا ينيـد بب يبـي ور تقرط به يدتا بتوان يدكن يسنج صحت يدبا... . هست و

 آيـد،  يمـ  يخـارج  يآب از مناطق دوردست كشـورها  ينموضوع كه ا يناصالً طرح ا: دهد يهشدار م

 يگـر د يها با طرف رويم يم يوقت. دانداز يما را به خطر م يو منافع مل كند يم يجادكشور ما ا يهادعا عل

 يـم دار يشرق يها مثالً ما حقابه در رودخانه يا. بريد يما را مشما كه آب كشور  گويند يمذاكره؛ م يبرا

در  كـه  يـن ا. توجه نـدارد  يبه منافع مل كند، يرا مطرح م ها ينكه ا يكس. كشورهاست ينكه وابسته به ا

االن هم  ينچون هم برم، يمن اسم نم. يستاصالً درست ن يد،آ ياز كجا م يآب ينچن ييمها بگو روزنامه

 كنـيم،  يو هـامون صـحبت مـ    يرمنـد ها بر سر حقابـه ه  با افغان يوقت. ا استفاده شده استم يهعل ها ينا

  زند؟ يطور به خودش گل م ينا يچه كس. يدشما آب ما را قرار است ببر گويند يم
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  13/11/1397ير خبرگزاري ايرنا مورخ اجتناب ناپذ يضرورت يگاوخون يالملل يننجات تاالب ب

  

ـ  يشاز كارشناسان شركت كننده در هما يشمار -يرناا -اصفهان : گفتنـد  يگـاوخون  يالمللـ  ينتاالب ب

 يـد است كه با يطيمح يستسالها در آستانه بحران ز ياز جمله ندادن حقابه آن ط يليتاالب به دال ينا

  .اتخاذ كرد يا يژهو يرمنطقه، تداب يچالش اساس ينرفع ا يبرا

  

  يراجتناب ناپذ يضرورت يگاوخون يالملل ينتاالب ب نجات

 يطمحـ  يبـوم هـا   يسـت ز ينو مهمتـر  ينتر يكارشناسان معتقدند تاالب ها اصل ينا يرنا،گزارش ا به

 ينكننـد، تـام   يجه نرم مدست و پن ياست با بحران خشكسال يروند كه چند سال يبه شمار م يستز

كـربن،   يـره ذخ ي،و خشكسـال  يالبهـا، كنتـرل سـ    يندههوا، جذب آال يفو تلط يغذا و آب، پاكساز

 يو حفظ گونه هـا  يبوم يحفظ فرهنگ ها ي،رونق گردشگر يالت،ها، مصارف ش يمخرده اقل يلتعد

  . رود يم مهم به شمار يبوم ها يستز ينا ياز كاركردها يگوشه ا يو جانور ياهيگ يستيز

ـ   ينتـام  يرزمينـي، ز يدر ثبات سطح آب ها ينها همچن تاالب دسـت،   يينپـا  يتـاالب هـا   يمنـابع آب

از آب هـا نقـش    يـي و رسـوب زدا  يسـخت و نمكـ   يشور، كنترل بادها ياز نفوذ آب ها يريجلوگ

كاركردهـا را بـه    يـن از ا يـك تـاالب هـا هـر     يستيدارند كه به طور حتم اخالل در چرخه ز يپررنگ

  .سازد ياطراف را دچار بحران م يستز يطو مح تهاطره انداخمخ

ـ   يهورزنه بر ضرورت حفاظت همه جانبه و ارا يعيطب يراثانجمن دوستداران م دبير  ينحقابه تـاالب ب

  .كرد يدمسووالن امر تاك ياز سو يگاوخون يالملل

تـاالب   يسبت روز جهانبه منا) يدهاو ام يدهاتهد( يگاوخون يالملل ينتاالب ب يشدر هما يليخل رضا

 يدانشـگاه صـنعت   يفتوح يددر تاالر شه يطيمح يستمناسب ز يبحران و ارائه راهكارها يها و بررس

پسـاب   يرود حت يندهسد زا ييشود كه تاكنون با بازگشا يدمتر پساب در شرق تول 1.5قرار بود : افزود
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  .است يدهنرس يهم به گاوخون

 يسـم و ژئوتور يسـتم دهد فرصـت اكوتور  يقرار م يرتحت تاث را يستز يطكه مح يبحث: كرد يانب وي

  .شود ياشتغال م يجادموضوع سبب ا يناست كه ا

باعـث از   يآفـرود سـوار  : كرد يحمناطق شد، تصر ينمعضل ا يردر كو يآفرود سوار ينكها يانبا ب وي

  . ودش يينتع يآفرودسوار يبرا يمرز يدرو با ينشده از ا يكروسكوپيرفتن جانداران م ينب

بـه   يشـور  يـن ا: افزود يخاك گاوخون يورزنه با اشاره به شور يعيطب يراثانجمن دوستداران م دبير

  .رود يم يشسرعت به سمت اصفهان پ

  

  دارد ينامناسب يتوضع يتاالب گاوخون** 

ـ  يتاصفهان با اشاره به وضع يشركت آب منطقه ا يزيدفتر برنامه ر مدير  يالمللـ  يننامناسب تاالب ب

گذشته پرداخت نشـده   يسالها يتاالب ط ينا يطيمح يستكه حقابه ز يياز آن جا: ، افزود يگاوخون

  .دچار شده است يكنون يتبه وضع ياست، تاالب گاوخون

افت كـرده   يرزمينيز يمتر سطح آب ها 80متر و نجف آباد  60در برخوار ينكها يانبا ب يميابراه بابك

رود با آن مواجـه شـده اسـت و     يندهزا يزبوده كه حوضه آبر يماريب يامدمسائل پ ينگونها: است، گفت

  .بدل شده است يكبه چالش عدم تعادل منابع، مصرف و توان اكولوژ يرسال اخ 30 يط

 يكنون يطبود باعث به وجود آمدن شرا يلكه انسان در آن دخ ياز عوامل ياريبس ينكهبا اشاره به ا وي

شـده   يكنون يطبوده باعث به وجود آمدن شرا يلان در آن دخكه انس ياز عوامل ياريبس: شد، ادامه داد

دا كنـد بـه   يـ پ يشافـزا  يكشاورز يدر باالدست اراض يمده يشود اجازه م يكه ساخته م ياست، سد

  .سد از كاركرد افتاده است يلدل ينهم

 يريتو مـد  ينگـاه مـا نگـاه بخشـ    : كرد يحاصفهان تصر يشركت آب منطقه ا يزيدفتر برنامه ر مدير

  .يمبه مسائل دار ينگاه بخش يفن يريتو بخش مد يايياز لحاظ جغراف ينبوده است، همچن يخشب
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مخـازن  : دانست و اظهارداشت يو خشكسال يآب يتوضع ينبدتر يشسال پ 50سال گذشته را در  وي

درصد مخازن بـه صـورت كامـل     80كه در خوزستان  يدارد و در حال يتدرصد ظرف 15 يراصفهان ز

  .ستشده ا يلتكم

  

  يستشدن ن يابدون سهم حقابه قادر به اح يتاالب گاوخون** 

 يـت نشانه اهم يروزها تحت عنوان ينامگذار: اصفهان اظهار داشت يبحران استاندار يريتمد مديركل

  .آن موضوع است

 يتمسـوول  يـرو و ن يوزارت جهاد كشاورز يو كم آب يخشكسال ينهدر زم: فروش گفت يشهش منصور

 يدر تمـام  يسـازگار  يـن تا ا ينرا تدو يبا كم آب يكارگروه سازگار يرووزرات ن يللد يندارند به هم

  .كند يدابخش ها نمود پ

و  يلتشـك  يمردم نهاد كـارگروه  يتمام بخش ها و سازمان ها يدر هر استان با همكار: ادامه داد وي

سـه مـاه    يطـ  يه ابرنامه در شركت آب منطقـ  ينشود كه قرار است ا يهته يبا كم آب يبرنامه سازگار

  .شود يزيو برنامه ر ينتدو يندهآ

حـق   ينكهشود مگر ا ينم يااح يتاالب گاوخون: اصفهان اضافه كرد يبحران استاندار يريتمد مديركل

با كـم   يدر كارگروه سازگار يشنهادهاييآب پ ينتام يداريپا يداده شود، برا يصو سهم آب آن تخص

  .شود يم ينتدو يآب

را در اسـتان   يممسـتق  يـر و غ يمو مخـاطرات مسـتق   يو كم آب يخشكسال يطشرا: خاطرنشان كرد وي

و استادان دانشـگاه   يانورزنه و دانشجو يمردم نهاد و اهال يكمك سازمان ها يازمندكه ن يمشاهد هست

  .است

اصـفهان تحـت كـارگروه     يبرنامه هـا در اتـاق فكـر شـركت آب منطقـه ا     : داد يشنهادفروش پ شيشه

  .يدارائه ده يآببا كم  يسازگار
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  گردو غبار دارد يدتول يبرا ييباال يتظرف يتاالب گاوخون** 

كشور بخش عمده آن بـا   يتاالب ها يتوضع ينكها ياناصفهان با ب يدانشگاه صنعت يعلم ياته عضو

ـ   : هم است، گفـت  يهمشكالت آنها شب يبيمشكل رو به رو است و به طور تقر  يندر گذشـته تـاالب ب

 يدر آمده كه مـ  يدر زمان حاضر به شكل يبود ول يمهم منحصر به فرد آب يكرهپ يك يگاوخون يالملل

  . گرد و غبار باشد يدتول يبرا ييباال يلپتانس تواند

 ي،انجام شده در صـورت خشـك شـدن تـاالب گـاوخون      يقاتبراساس تحق: ادامه داد  يانجالل احمد

  . كند يم يدمنطقه را تهد ينا ينمك اراض يو سونام يزگردهاخطر ر

مثـل سـرب،    ينيآلوده به فلزات سنگ يتاالب منشا گرد و غبار شود آنها سم يناگر ا: اظهارداشت وي

  . كند يم يداطراف را تهد يبوده و شهر اصفهان و استانها يمو سد يدكلر يو سونام يومو كادم يرو

استان  يبرا يگاوخون يالملل ينتاالب ب يقتدر حق: اصفهان خاطرنشان كرد ياستاد دانشگاه صنعت اين

  . را در بر دارد يمركز يراناست و تمدن ا يتاصفهان با اهم

ـ  ينرامسر ثبت شد و از ب يوندر كنوانس 1975در سال  يآب يكرهپ ينا: ادامه داد وي هـزار و   2از  يشب

  . را دارد 53رتبه  يونكنوانس ينتاالب ثبت شده در ا 200

 يسـت تنـوع ز  يطاز نظـر شـرا   يل،از سـ  يريجلوگ ي،باد يشدر كنترل فرسا يگاوخون: افزود جالليان

  .مجموعه منحصر به فرد بوده است يك يو اقتصاد ياجتماع يگردشگر يطي،مح

  

  شد يبآب ساالنه تصو يعتاكنون پنج برنامه توز** 

 800كمتـر از   يمتر بارندگ يليم يك يدر زمان حال به ازا: اصفهان گفت يكشاورز ينظام صنف عضو

  .يمداشت يدرصد افت ورود 30 ينهزم ينشود كه در ا يرود م يندهب آب وارد زاهزار مترمكع

 يلـي م 1630: افـزود  يم،آب استفاده كن ينهاستان در زم يها يتاز ظرف يدبا ينكها يانبا ب ينيام اسفنديار
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  .يمسال گذشته داشت 50آن را در  يرصورت گرفته كه نظ 94در سال  يمتر بارندگ

آب شرب با مخـاطره مواجـه    يبرا يبه زود يابدصورت ادامه  ينبه هم يآب تياگر وضع يگفته و به

  .يمشو يم

 يـد امـروز همـه در حـال تـنفس مسـموم هسـتند با      : كرد يحاصفهان تصر يكشاورز ينظام صنف عضو

  .ساده است ياررود بس يندهحل مساله زا يريمرا به كار بگ يو اجتماع يمال يها يتظرف

شده است كه در هر برنامه به لحـاظ سـهم    يبآب ساالنه تصو يعبرنامه توز تاكنون پنج: ادامه داد وي

  .و حق آبه كشاورزان مخالفت كردم يستز يطمح

  .رودخانه است يداريو پا يستز يطحفظ مح يها برا يشو زا يحوضه ا ينب يآوردها اميني

  

  تاالب ها متفاوت است يگربا د يتاالب گاوخون يخشك** 

توان  ينم يتبدون حساس ينكها ياناصفهان با ب يستز يطداره كل حفاظت محا يشنظارت و پا معاون

و بـا آمـار وارقـام     يمكنـ  ينم يانمتاسفانه مشكالت را ع: عبور كرد، افزود يطيمح يستاز مشكالت ز

  .يمده يرا خوب جلوه م يزهمه چ

رونـد  : ادامه داد يم،همشكالت را ارائه د يدبا يمل يتحساس يجادا يبرا ينكهبا اشاره به ا ياكبر حسين

 يليونخود تاالب ها حاصل كاركرد م يراكشد ز يها سال طول م يليونخشك شدن تاالب ها م يعيطب

  .ها سال است

 يكـره را بـر پ  يصنعت و خدمات مشكالت كنـون  ي،از حد، كشاورز يشب يبارگذار: كرد يحتصر وي

  .به وجود آورده است يمظلوم تاالب گاوخون

ـ   يخشك: اصفهان ادامه داد يستز يطاداره كل حفاظت مح يشنظارت و پا معاون  يالمللـ  ينتـاالب ب

خشك واقع شـده   يمو اقل يابانيدر پهنه ب يتاالب ها متفاوت است، تاالب گاوخون يگربا د يگاو خون

ـ    يزكرده و ر يم يرا صد چندان بحران يطبودن آن شرا يزاست كه بادخ  اثيرگردها و منـابع را تحـت ت
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  .هدد يخود قرار م

هـزار   150حـدود   يراينه چنـدان دور پـذ   يدر سال ها يگاوخون يالملل ينتاالب ب ينكها يانبا ب وي

حـق آبـه اسـت كـه      ينتاالب تام ياياح يبرا يستز يطراهكار مح: پرنده بوده است، خاطرنشان كرد

  .تاالب بعد از شرب است ينا يآب يازمترمعكب ن يليونم 176حدود 

 يسـت ز يريتخانـه مـد   يردب يستاس: اضافه كرد يتاالب گاوخون ياياح يارهابا اشاره به راهك اكبري

تاالب  ياياح يرود از راهكارها يندهزا يآب يازن ينو تام) يداربراساس توسعه پا(يتاالب گاوخون يبوم

  .است

هستند كه سه درصد از سـطح كـره    يعيطب يها يستماكوس يناز مهمتر يكيتاالب ها  يرنا،گزارش ا به

  . ا به خود اختصاص داده اندر ينزم

جهـان خشـك شـدند كـه گـاز       يهـا   درصد از تـاالب  35تاكنون  1970گفته صاحبنظران، از سال  به

 يليفسـ  ياز سوخت هـا  يناش يگلخانه ا يدرصد انتشار گازها 10معادل  يزيمتصاعد شده از آنها چ

   . دارند يماقل ييربر تغ ياديز يراساس تاث يناست و بر ا

  دهد، يم يلدهم درصد مساحت آن را تاالب تشك 1.8خشك است و  يمهخشك و ن يركشو ايران

ـ  يبرند، تاالب هـا  يقرمز به سر م يتدر وضع يرانتاالب ا 6حال حاضر به گفته مسووالن،  در  ي،انزل

تاالب ها هسـتند، البتـه بـر اسـاس      ينجزو ا يو درگه سنگ يادگارلوو كمجان، شورگل،  يريزهامون، ن

  .باشد يفهرست م يندر صف خروج از ا ياالب انزلگزارش ها ت

دو دهه قبل آن هـا   يا يك يطتاالب ها و بازگشت به شرا يناز ا يكهر  ياياظهار كارشناسان، اح بنابه

  .سه دهه زمان است يااز دو  يشب يازمندن

از  يقسمت ياتمام و  يجتاالب بتدر 31 يران،تاالب مهم و مطالعه شده در ا 84اساس آمار موجود، از  بر

  .شده است يلبه منشاء گرد و غبار تبد يامساحت خود را از دست داده و 

  .تاالب ها قرائت شد يبه مناسبت روز جهان يگاوخون يالملل ينتاالب ب يانيهب يشهما ينا يانپا در
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  14/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - رمق يهمچنان خشك و ب يانهامون و جازمور

  

 يرمندآب رودخانه ه يممعاهده تقس يافغانستان بارها خود را متعهد به اجرا يدر حال - يرناا - زاهدان

ـ   يرمندو همچنان رودخانه مشترك ه يفتادهرابطه ن يندر ا يدانسته كه هنوز اتفاق  يمللـ ال ينو تـاالب ب

  .عت شده استيدچار قهر طب يزن يانبرد و هامون جازمور يدرصد به سر م 100 يهامون در خشك

  

  رمق يهمچنان خشك و ب يانهامون و جازمور

كـره   يسـت گاه ز يرهذخ ينهامون به عنوان دوازدهم يالملل ينسه سال از ثبت تاالب ب يرناگزارش ا به

و  يسـتان در س يروبه گفته مسئوالن ارشد وزارت ن. ستتاالب خشك ا ينگذرد اما همچنان ا يم يرانا

 يرمنـد ه نـه از رودخا يـران مترمكعب حق آبه ساالنه ا يليونم 820گذشته از  يبلوچستان در سال زراع

  .سه دهم درصد آن وارد كشور شده است يعنيمترمكعب  يليونم 3تنها 

بـاران و   ينبـارش سـنگ   يجـه در نت شود چراكه يحق آبه قلمداد نم يكه به اعتقاد كارشناسان محل آبي

ـ . روانه شده است يراناز آن به سمت ا يكنترل ناش يرقابلغ يها يالبس سـال   يـك از  يشاما اكنون ب

 قجنوب شر يهدر ناح يرودخانه مرز يننشده و ا يجار يرمندهم در ه يجزئ يالبس يناست كه هم

  .آب و خشك مانده است يكشورمان ب

و  يسـتان در شـمال س  يرمنـد رودخانه ه يرامونبه مزارع پ يگسترده اسبب شد تا خسارت  يطشرا اين

موضوع سـبب   ينهم. بماند يبدون كشت باق يزن ينهزار هكتار زم 50از  يشبلوچستان وارد شود و ب

در  ار يرمنـد امور خارجه در رابطه با حق آبه رودخانـه ه  يرمجلس طرح سئوال از وز يندگانشد تا نما

  .يندازندب يانجربه  ياسالم يمجلس شورا

حاضـر شـد و    ياسـالم  يمجلـس شـورا   يسئوال در صحن علنـ  ينپاسخ به ا يامورخارجه برا وزير

افغانستان نشـان داد و گفـت    يلهبه وس يرمندحق آبه رودخانه ه ينسبت به عدم رهاساز يواكنش تند
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  .رابطه به كابل ارسال شده است يندر ا ياعتراض يادداشتكه دو 

 يـن پاسخ داده و اعالم كردند كه ا يرا فور يفمحمد جواد ظر يصحبت ها ينها ا يافغانستان اگرچه

از تعهـد   ياست اما هنوز خبـر  يرمندرودخانه ه 1351آب سال  يممعاهده تقس يكشور متعهد به اجرا

  .همچنان خشك است يرمندو ه يستدر كار ن يعمل

  

  !هامون؟ يايانب ياتاالب ** 

 يالمللـ  ينسبب خشك ماندن تاالب ب يسارت به بخش كشاورزعالوه بر خ يرمندرودخانه ه خشكي

 ياز سـو  يمشخصـ  يطـي مح يسـت كه اگرچه تا كنـون حـق آبـه ز    ييشده است، تاالب ها يزهامون ن

  . شد يم يريگذشته آبگ ياز آن در سال ها ييبخش ها يگاه يرمنده يانافغانستان نداشته، اما با جر

ـ  يكالنتـر  يسـي سبب شـد تـا ع    يگذشته و جار يخشك ماندن تاالب هامون در سال زراع اما  يسرئ

تاالب اعالم كرد كـه   يناز ا يدبعد از بازد يستانخود به س يردر سفر اخ يستز يطسازمان حفاظت مح

 زمـان  يچاتفاق ه ينگذشته نخواهد بود و ا يآن هامون پر آب سالها يگرقبول كنند هامون د يدمردم با

  .افتد ينم

سـازمان قـرار دارد و    يـن هـامون در برنامـه ا   يـاي قول داد كه اح يدبازد ينا در يوجود كالنتر ينا با

  .شود ياجرا م ينهزم ينالزم در ا يها يگيريپ

كـه دو دهـه قبـل در     يروز يسـت، هـامون ن  يجز خشك يتاالب ها خبر يهم اكنون در روزجهان اما

ـ . بردنـد  يآن بهره م از خوان نعمت يو بلوچستان يستانهامون زنده بود و هزاران س يروز ينچن  يول

 يـك بـه   يلتبـد  يرينبزرگ آب شـ  ياچهدر ينو ا يستاز آن اموج متالطم هامون ن يخبر يگرامروز د

 580و بلوچسـتان بـا    يسـتان س يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلكه به گفته مد يابانيب. بان شده استياب

 ياصـل  ياز كـانون هـا   يكـي بـه   يستانروزه س 120 يهزار هكتار مساحت در طول مدت وزش بادها

  .شده است يلگردوغبار تبد
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ـ  اين ـ  يهـا  برابـر كـانون   2از  يشمساحت خشك تاالب هامون ب برابـر سـطح    5.5و  يزگـرد ر يبحران

  . استان است ينشمال ا يتيجمع يها كانون

  

  يستهم خوب ن يانحال جازمور** 

و بلوچستان حـال و   يستانرق سدر جنوب ش يزن يانهامون تاالب جازمور يالملل ينبر تاالب ب عالوه

 يـان جازمور. شده اسـت  يلكشور تبد يگردوغبار برا ياصل ياز كانون ها يكيندارد و به  يروز خوب

 ياسـت و بلوچستان بود كه بر اثـر س  يستانمردم جنوب س يو دامپرور يهم مانند هامون منبع كشاورز

اسـت كـه مسـئوالن     يخوشـحال  ياروز به روز رو به افول رفت اما ج يزنادرست در حوضه آبر يها

دارنـد   ينشده انـد و سـع   يدتاالب ناام ينا يايو بلوچستان هنوز از اح يستانكشور و س يستز يطمح

  .ندبازگردان يانرا به جازمور ياتمجاور دوباره ح يبا استان ها يزنيها و را ياستبا اصالح س

 ياست و با توجه به كاهش بارندگ يشزاو بلوچستان رو به اف يستاندر س ييزا يايانحال روند ب ينا با

 يـن حال كـه ا . يزگردهاستمانند كنترل ر يبا موضوعات يتاولو ينكاستان هم ا يها و كاهش منابع آب

رفته  يناز ب انو بلوچست يستانامرار معاش مردم در شمال و جنوب س يعيدو تاالب به عنوان منابع طب

بـه   يتـازه ا  يـات بتوان ح يو اقتصاد يرست اجتماعبه موقع و د يها ياسترود با س ياست انتظار م

  .يداستان بخش ينمردم ا يزندگ

ـ  يستگاهز يهامون در زمان پرآب يالملل ينتاالب ب يرناگزارش ا به و  يگونـه پرنـده، مـاه    183از  يشب

شده و به گفتـه   يجادا يزگردتاالب سه كانون ر يندر ا يخشكسال يلبوده كه اكنون به دل يبوم ياهانگ

  .زده شده است هامون كامالً بحران المللي ينپژوهشكده تاالب ب سيرئ

 يران،ا يو بلوچستان است كه سبب منفعت كشورها يستاندر شمال س يرياساط يا ياچهنام در هامون

شكل گرفته بود، از زمان  ياچهدر ينمنطقه حول ا ينا يزندگ يربازشده و از د يافغانستان و پاكستان م

 يـن كرد، اما ا دهمشاه يميقد يارتوان در متون بس يرا م ياچهدر ينقبل از آن نام ا يرستم دستان و حت
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و تمام مشاغل  يدهسال است خشك 20هامون حدود  ينكگردد و ا يباز م يمموضوع به همان زمان قد

 يگـري د يـز مـردم چ  يشده و جز رنج و درد بـرا  يو نابود يستيدچار ن يزاطراف آن ن يها يتو فعال

  .ندارد

در سراسر فالت  يرينآب ش ياچهدر ينو بزرگتر يامهم دن ياز تاالب ها يكيهامون  يالملل ينب بتاال

 يـه متر در ناح 5تا  يكمربع و دامنه عمق  يلومترك 5700حدود  يشود كه با مساحت يمحسوب م يرانا

  .واقع شده است يستانشرق كشور، در منطقه س يابانيو ب يريكو

در شـمال و هـامون    يهامون صـابر  ي،هامون پوزك در شمال شرق يم هاتاالب از سه بخش به نا اين

  .شكل گرفته است يستانس يدر غرب و جنوب غرب يرمنده

هـامون هـا در    يهدر خاك افغانستان و بق ياز هامون پوزك و قسمت عمده هامون صابر يعيوس بخش

  .قرار دارد يرانخاك ا

هـا   يهـا و ترسـال   يفصول پر بارش، خشكسال ي،دآب ورو يزاناز هامون ها بسته به م يكهر  سطح

 يپشت سدها و رودخانـه هـا   يخروج يرمند،در رودخانه ه يافته ياناز آب جر يتفاوت داشته و تابع

ـ    ياست كه در زمان پرآب يگرد يفصل را  يالمللـ  ينهر سه هامون به هم متصل شده و تـاالب بـزرگ ب

  .دهند يم كيلتش
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غلـط   آدرس؛ شـود  يمطالبه اجتمـاع  يكبه  يلتبد يدف آب بادر مصر يساز فرهنگ: يرون يروز

  14/11/1397روزنامه ايران مورخ  - يبهبود اقتصاد كشاورز يبرا

  

مسئوالن كشور بـه فكـر    ياز كشاورزان و حت يارينرخ ارز بس يشاست كه با افزا مدتي - لباف عطيه

كشور، به اقتصاد  يبرا يضمن ارزآور يقطر يناند تا از ا افتاده يصادرات محصوالت كشاورز يشافزا

 يم،كـه بگـذر  مربوط به حجم آن  يها از قاچاق محصوالت و حدس. شود يكمك يزن يبخش كشاورز

  .دهند يخبر م يجار هم از توسعه صادرات در سال يجهاد كشاورز تمسئوالن وزار

: گفـت  »يـران ا«بـه   يبـازار وزارت جهـاد كشـاورز    يممقدم، معاون دفتر تنظ يحسن يدباره مج ينا در

كـه بخـش اعظـم آن     شـود  يانجـام مـ   يـران ا يدالر صادرات محصـوالت كشـاورز   يلياردم 5حدود «

  ».قبل همراه خواهد بود يها احتماالً با رشد نسبت به سال 97آمار سال . است يا خانهمحصوالت گل

و مصـرف را   يـع توز ي،فـرآور  يـد، از مرحله تول يمحصوالت كشاورز يعاتمقدم موضوع ضا حسني

 يـن در ا يكشـاورز  يعاتدرصـد ضـا   18تـا   17بـا   يباًتقر«: گويد يو م شمارد ياز مشكالت بر م يكي

با هدف توسعه صـادرات   يمحصوالت كشاورز يدتول ياكه آ ينجاستاما سؤال ا».يمستمراحل مواجه ه

 يدادن آب مجان يااست؟ آ يدر جهت منافع مل يخشك دارد، كار يمهخشك و ن يمكه اقل يدر كشور

در  يـد با يصـادرات آب مجـاز   يـران ا يبخش كمـك كنـد؟ بـرا    ينبه اقتصاد ا تواند يم يبه كشاورز

  واردات آن؟ يا يردقرار بگ يا برنامه هاي يتاولو

  

  يستن ياز اقتصاد كشاورز يتراه حما يمجان آب

ـ  كه ينا يعنيكردن آن  يدارند كه مجان يدهحوزه آب عق كارشناسان  يـن و ارزش اسـت و ا  بهـا  يآب ب

از منـابع آب   يقابـل تـوجه   يـزان چراكـه م . است ياشتباه نابخشودن يك يموضوع در بخش كشاورز

مصـرف آب و رانـدمان آن در بخـش     يـزان البتـه موضـوع م  . شـود  يرف مـ مصـ  يكشور در كشـاورز 
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. دربـاره آن بحـث دارنـد    يو وزارت جهاد كشـاورز  يرواست كه وزارت ن ياز مسائل يكي يكشاورز

امـا   كنـد  يدرصد از كل مصارف عنوان م 90بخش را حدود  ينمصرف ا يزانم يرومثال وزارت ن يبرا

 يبـرا  ياما با در نظر گرفتن هر درصـد . داند يدرصد م 70ود سهم را حد ينا يوزارت جهاد كشاورز

و بـا آن   كننـد  يبرداشـت مـ   ينزم يمتر 400آب را از عمق  يرانيكشاورزان ا هموضوع ك ينمصرف، ا

حـال اقـدام بـه     ينو در همـ  دهنـد  يپـول آب را نمـ   كارنـد،  يم يينآب بر و با راندمان پا يمحصوالت

كه  گويد يم يرون يروز يان،خصوص رضا اردكان يندر ا. تأمل است قابل ياستيس كنند، يم يزصادرات ن

مصـرف و رانـدمان در    يمت،اصالح ق يدو با يستن يراه كمك به اقتصاد كشاورز جانيآب ارزان و م

 يخبـر  ياو روز گذشـته در نشسـت   »يـران ا«به گـزارش  .شود يمطالبه اجتماع يكبه  يلبخش تبد ينا

 يمهست يدر مصرف آب كشاورز ييجو صرفه ينهدر زم يفور يساز نگفره يك يازمندما ن«: اعالم كرد

مشـكل  . يردبه باال شكل گ يينشود و اصالح نگرش از پا يلتبد يمطالبه اجتماع يك هموضوع ب ينتا ا

 يو چنانچـه نگـرش بـه آب از كـاال     شـود  يشمرده نم ياقتصاد يكاال يكاست كه آب  ينما ا يجد

 يـا خشـك   يشـدن بـه كشـور    يلتبـد  يجـا  بـه  تـوانيم  يكند، م ييرتغ ياقتصاد يكاال يك  به يمصرف

بـودن   يدرخصـوص اقتصـاد   يعالمتـ  يچكه هـ  يتا زمان. يمشو يلآب تبد ندهبه صادركن خشك، يمهن

 يـا بخشـنامه   گيـري،  يمبـا تصـم   يمانتظـار داشـته باشـ    توانيم ينم دهيم، يآب به جامعه مولد نم يكاال

  ».دستورالعمل موضوع حل شود

از نقاط ضعف عمده  يكيبخش را  ينبه آب در ا توجهي يو ب يمصرف آب بخش كشاورز ناردكانيا

او . كشور را خواهد گرفت يبانهم گر يبلكه در ترسال يكه نه فقط در خشكسال داند يم يلآش  و پاشنه

 يـن ممكن است از ا. شود يشمرده نم ياقتصاد يكاال يكاست كه آب  ينما ا يمشكل جد«: گويد يم

مـن   يـد اما تأك يابد، يشافزا يآب در بخش كشاورز يبرداشت شود كه قرار است بها ده، سوءجمله بن

سـامان   يـد تول يتكـه وضـع   يسال و تا زمان يها تا سال بايست يم ياست كه با ادامه روند فعل ينبر ا

 بايسـت  يمـ  يـم پرداخت شود، اما اگـر قصـد اصـالح دار    يبه بخش كشاورز يعيوس يارانهداده شود، 
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آب بـه عنـوان    يبـودن كـاال   يموضوع اقتصاد يتبع آن وزارت جهاد كشاورز رز زحمتكش و بهكشاو

 يبودن كاال يدرخصوص اقتصاد يگناليس يچكه ه يتا زمان. بشناسند يترسم را به اي يارانه يكاال يك

 يـا ه ، بخشـنام گيـري  يمموضوع با تصم ينا يمانتظار داشته باش توانيم ينم دهيم، يآب به جامعه مولد نم

  ».دستورالعمل حل شود

 ينتـر  جـزو بـزرگ   كـه  يـن ا يكه بـه جـا   يمخشك هست يمهكشور خشك و ن يكاكنون «: ادامه داد او

 يـن ا. اسـت  يشـتر كشـور از واردات آن ب   يصادرات آب مجـاز  يزانم يم،باش يواردكنندگان آب مجاز

 يدر بدنـه كارشناسـ  مـا  . دو دسـتگاه خـارج شـود    ينكار دارد و الزم است از تعارض ب يموضوع جا

در  يژهمسائل مختلف مربوط به آب را بـو  يمكن يسع يدبا. يمآب اختالف نظر دار اندماندرخصوص ر

  ».يماستفاده كن يخشكسال آمده يشفرصت پ ينو از ا ينيمبا هم بب يبخش كشاورز

ت كشـ  يـر رتبه پنجم سطح ز يرانكه ا دهد يمجلس نشان م يها و مركز پژوهش يرووزارت ن آمارهاي

 ين،تـر  يـاب كم يـران متأسـفانه در ا . است يكننده محصوالت آب يدتول ينام يجهان را دارد، اما س يآب

 يـن و ا دهكـاال شـ   بهـاترين  يو ب ترين ارزش يبه ب يلماده كشور تبد يدترينقابل تول يرو غ ترين ياتيح

در  ياورزكه رانـدمان كشـ   يبترت ينبه ا. گذاشته است يرمختلف تأث يها مصرف بخش يموضوع رو

درصـد بـه    يـن دارند، ا يبارندگ يرانبرابر ا 10كه  يياروپا يدر كشورها. درصد است 35حدود  يرانا

  .كنيم ياما دو برابر مصرف م يمسوم جهان منابع آب دار يكلذا ما . رسد يم 70

  

  ياز اقتصاد كشاورز يتحما راه

تن بود كـه   يليونم 26 يشاورزمحصوالت ك يدتول 57در سال  ي،اساس آمار وزارت جهاد كشاورز بر

 يشافـزا  يـن ا يامـا زمـان  . اسـت  يدهتن رس يليونم 122به  97تن و در سال  يليونم 97به  92در سال 

نسبتاً  مبخش ه ينالبته آمار ا. راندمان آب باشد يشخواهد داشت كه همراه با افزا يارزش واقع يدتول

دادن آب  يكه اگـر مسـئوالن بـه جـا     رسد يم به نظر.كار شود يدبخش با ينمثبت است اما بازهم در ا
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 يبـاالتر  يرا امتحـان كننـد بـه بـازده     يگـر د يهـا  از اقتصاد آن راه يتحما يبرا يبه كشاورز يمجان

 ينتـر   از روشـن  يكـي بـار در مزرعـه و بـازار مصـرف      يمـت ق يانم يادمثال اختالف ز يبرا. رسند يم

بـه   يها تمركز شود، كمك بزرگـ  بخش ينا ياگر رو. است يمعضالت نظام بازار محصوالت كشاروز

  .خواهد شد ياقتصاد كشاورز

  

  مصرف  يالگو يترعا يها برا تعرفه اصالح بــرش

تعرفـه  . خواهد شـد  يتعرفه برق مشتركان پرمصرف عمل يشطرح افزا:گفت يرون يروز يانرضا اردكان

 ييو طـرح در مراحـل نهـا    قـرار گرفتـه   ييدمربوطه مورد تأ هاي يسيونشده، در كم يمآن به دولت تقد

 اليمنـابع مـ   ينتـأم  يها در وهله اول بـرا  بار است كه اصالح تعرفه يننخست يبرا ينا. است يبتصو

كـاهش   ينهزم يندر ا يزما ن يمدت درآمدها كاهش مصرف مشتركان، در كوتاه يلدل و چه بسا به يستن

كـه مـا را از    يبترت ينبه ا. چراكه منفعت بلندمدت صنعت برق در كاهش اوج مصرف بار است. يابد

بـه   ها عرفهت يشالبته افزا. خواهد كرد نياز يب يدجد يساخت واحدها يبرا گذاري يهسرما يعحجم وس

رو به جلو بـوده و مصـارف    يريكار مس ينا. يمندار يروگاهبه ساخت ن يازين يگركه د يستمعنا ن ينا

از  يتعـداد محـدود   يـد امـا نبا . اردد يـد جد سـازي  يـت به ظرف يازدر بخش صنعت و صادرات ن يعوس

هـزار   21كننـد و در اوج تابسـتان    يافـت در يارانـه هـا   مشتركان پرمصرف، چند برابر خـوش مصـرف  

 يـك مثابـه   بـه  يشآسـا  يدرجه دور شدن از دمـا  يكهر . يمكن يشيسرما يها مگاوات صرف دستگاه

 يبـرا  يـورو  يلياردهـا و م ديـ جد يروگـاه هزاران مگاوات سـاخت ن  يمعنا اسراف به يناسراف بوده و ا

  .است گذاري يهسرما

در . مصـرف اسـت   يالگو يتسمت رعا ها به سوق دادن پرمصرف يها را برا هر حال اصالح تعرفه به

مصرف دارنـد، معـادل    يرالگوكه ز يكسان يما كرده بيني يشبرق پ يآب و هم برا يها هم برا تعرفه ينا

  .قبض خود مشاهده كنند يشده را رو  يرهوجه ذخ يي،جو صرفه يزانم
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ـ  يلتبـد  يابـان هزار هكتار از مراتع استان كرمان به ب 15هر ساله  گويند يمسئوالن م  70شـود؛   يم

  15/11/1397روزنامه سبزينه مورخ  -شود  يم يرساالنه تبخ يها درصد بارش

  

  در كرمان زايي يابانخطر ب تشديد

درصد مراتع كشور در شـمال اسـتان كرمـان     9: استان كرمان گفت يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

هزار هكتار از مراتـع   15نشان داده هر سال  ها يو بررسهستند  يردرصد مراتع ما فق 80قرار دارند، اما 

شـمال اسـتان    تهكتـار مسـاح   يليـون م 4/14از : اظهار كرد زاده يرجب يمهد. شود يم يابانبه ب يلتبد

درصد مسـاحت شـمال اسـتان را بـه      90است و در واقع  يعيهكتار شامل منابع طب يليونم 13كرمان، 

شـونده   يـد تجد يعيمنابع طب كه ينبا اشاره به ا يو. يمكن يريتمد يدو هم با يمهم در تملك دار ينوع

كـه   محيطـي  يستبزرگ ز يها امروز با توجه به بحران: است، افزود... خاك، چرخه آب و ياه،شامل گ

بشر است كـه هـر سـه     يسه چالش فرارو يرينو كمبود آب ش ييزا يابانب يم،اقل ييربه وجود آمده؛ تغ

 يمسـأله جهـان   ينو ا يممقوالت توجه داشته باش ينبه ا يدو با گردد يبر م عييمقوله به حفظ منابع طب

تـا دو هـزار مترمكعـب آب را در     500 توانـد  يهر هكتار پوشش سبز م: كرد يحتصر زاده يرجب. است

ـ  40 توانند يپوشش هستند، م يكه دارا ييها خاك نفوذ بدهد و خاك بـدون   يهـا  از خـاك  يشبرابر ب

 تـوانيم  يباشد، م تر يشب ينهرچه پوشش در سطح زم كه ينبا اشاره به ا يو. بدهندپوشش آب را نفوذ 

جهان توسط  يژندرصد اكس 60: افزود يم،ه كنيرا تغذ يرزمينيآب ز يها آب باران را نفوذ داده و سفره

 منـابع  يركلمد. جذب كند تواند يتن گرد و غبار را م 68و هر هكتار جنگل تا  شود يم ينها تأم جنگل

 يرا در پ يماقل ييربشر است و تغ يبرا يكه چالش بزرگ ينشدن كره زم گرم: استان كرمان گفت يعيطب

و گـرم   يا گلخانـه  يگازها يدهو پد يافته يشافزا ينبن كره زميدكراكس ياست كه د ينا يلدارد، به دل

  .شود يرا موجب م ينشدن كره زم
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  ياستدن يها دولت ياصل هاي يتاز اولو يكي يعيمنابع طب حفظ

هـا در   دولـت  ياصـل  هاي يتاز اولو يكي زيست يطو مح يعيدر حال حاضر حفظ منابع طب: افزود وي

كـه   يـم هكتار مرتـع دار  يليونم 2/6در شمال استان كرمان : در ادامه اظهار كرد زاده يرجب. جهان است

 هـزار  23مـا فقـط    كيمراتع درجه  يكم بارش يلاما به دل شود، يهفت درصد مراتع كشور را شامل م

نشان داده هـر   ها يهستند و بررس يردرصد مراتع ما فق 80درصد مراتع متوسط و  5/19هكتار است و 

كـم بـارش    يكرمـان اسـتان   كه ينا يانبا ب يو. شود يم يابانبه ب يلهزار هكتار از مراتع ما تبد 15سال 

 65علوفـه خشـك در اسـتان از     يـد تول: كرد يحخشك قرار دارد، تصر يمهخشك و ن يماست و در اقل

در اسـتان   يواحـد دامـ   يليـون م 5/2و تا سال گذشـته   يافتهكاهش  يلوگرمك 30در هكتار به  يلوگرمك

كـه در اسـتان مصـرف     يگوسـفند  يغذا يباًمراتع، دام وجود داشت و تقر يتكه دو برابر ظرف يمداشت

 يگـر د يها جنبه كه ينا هل با اشاره بمسئو ينا. مراتع است يدبر تول يدرصد از علوفه متك 60 شود، يم

 يزيهكتار مراتع استان مم يليونم 8/5سال گذشته در  40در : دارد، گفت اي يژهو يتما اهم يمرتع برا

هكتـار طـرح    يليونم 5/2هستند و تا امروز  يزيدرصد از مراتع ما مم 90از  يشو ب يما مرتع انجام داده

  .كنيم يم يريتمد يقرارداد رسم يكقالب  رع استان را ددرصد از مرات 40و  يما داده يدار مرتع

   

  كشور در استان كرمان قرار دارد هاي ياباندرصد ب 20

 يابـانِ هكتـار ب  يليـون م 32است و از  يابانيكرمان استان ب: از سخنانش اظهار كرد يگريدر بخش د وي

 هاي يابانوسعت ب يزانم يناز ادرصد در استان كرمان قرار دارد و  20هكتار معادل  يليونم 3/6كشور، 

بـه   يـاهي گ شـش هستند و پو يباد يشفرسا يرتحت تأث يهزار هكتار اراض 500و  يليوناستان چهار م

بـا   زاده يرجبـ . يموزش باد شاهد حمل شن، ماسه و گـرد وغبـار هسـت    ينتر شده كه با كم يرفق يحد

: كـرد  يـان هـزار هكتـار اسـت، ب    700 يبـاد  يشفرسا يرتحت تأث يدر خوزستان اراض كه يناشاره به ا

مساحت  كتارهزار ه 430مورد شامل  24در شمال استان  يباد يشحساس به فرسا يبحران يها كانون
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را در معـرض   يـاتي ح يهـا  و مكـان  هـا  يسـتگاه و ز يمواصـالت  يها راه يد،است كه اقتصاد، مراكز تول

ها  كانون ينهزار هكتار از ا 153: ردك يحتصر يو. گرد و غبار قرار داده است يدهشن و پد يها طوفان

 يهـا  درصـد كـانون   55هزار هكتار آن در شرق استان كرمان است كه در واقع  240و  يكشور ياراض

منـابع   يركلمـد . قـرار دارد  يرفهرج و نرماشـ  يگان،در چهار شهرستان بم، ر يباد يشحساس به فرسا

سـال گذشـته در    40در  يابـاني كاشـت ب  دسـت  يها هزار هكتار جنگل 200: استان كرمان گفت يعيطب

هـزار و   سال گذشته سه ازو  يهزار هكتار مالچ پاش 25 يزانم 85و تا سال  يما كرده يجادشمال استان ا

احـداث   كـه  يـن بـا اشـاره بـه ا    يو. استان انجام شـده اسـت   يابانيدر مناطق ب يهكتار مالچ پاش 500

حـوزه بـوده،    يـن اقـدامات در ا  يگراز د يزن يابانيو كنترل هرزآب در مناطق ب يرگ بادشكن، تله رسوب

در شرق استان : كرد يحتصر زاده يرجب. يمگرد و غبار در استان دار يو خارج يداخل يها كانون: افزود

منطقه انجـام   يندر ا ها يهزار هكتار از مالچ پاش 17صورت گرفته،  يكار هزار هكتار جنگل 48كرمان 

 يلمنطقه در دوره پنج ساله اجرا شد و ادامه دارد، اما به دل يندر ا يادب يششده و طرح مقابله با فرسا

با احتسـاب   يهر هكتار مالچ پاش: كرد يانب يو. باالست يليخ ييداز يابانب هاي ينههز ها، يمتق يشافزا

در  يچند برابـر  هاي ينهپوشش را با هز يايو اح يكار دارد و نهال ينهتومان هز يليونم 42مالچ  يمتق

. دهـيم  ياعتبار، كار را انجام مـ  يزانبودن، با توجه به م يمتگران ق يلو به دل دهيم يمناطق انجام م نيا

شده بـا پـنج هـزار هكتـار مـالچ       بيني يشپ: استان كرمان اظهار كرد يزداريو آبخ يعيطب منابع يركلمد

امـا مسـائل    شود، يم اديجدر منطقه شرق ا ينسب يتامن يباًتقر يكار هزار هكتار نهال 20و  يگرد يپاش

  .همچنان پابرجاست

   

  كشور در استان كرمان قرار دارد يها درصد جنگل 9

هكتـار را در جنـوب و    يليـون م يـك كشور معادل  يها درصد جنگل 9 كه يندر ادامه با اشاره به ا وي

 هـزار  يك يرانمتر، در ا 500سرانه جنگل در جهان چهار هزار و : اظهار كرد يم،شرق استان كرمان دار



175  

اده بـا اشـاره   ز يرجب. است يينيپا يليمترمربع و عدد خ 50متر و در استان كرمان سرانه جنگل  400و 

سال گذشته  40در : است، افزود انبوه يمهن ياستان تُنُك و مابق يها هزار هكتار از جنگل 550 كه ينبه ا

 يريتهزار هكتار طرح مد 400در استان كرمان صورت گرفته و  يپوشش جنگل ياءهزار هكتار اح 97

اسـتان را   يهـا  جنگل كه ياز مشكالت بزرگ يكي: كرد يحتصر يو. صورت گرفته است يمنابع جنگل

هـزار   200انـد و   ها هجـوم آورده  به جنگل يكم بارش يلكه به دل هاست يماريآفات و ب كند، يم يدتهد

 يـد حال آلـوده شـدن هسـتند و با   در  يبادام كوه يها هزار هكتار جنگل 300بنه و  يها هكتار جنگل

دفـع آفـات كـار انجـام      يبـرا  رهزار هكتا 150گذشته در سطح حدود  يها انجام داد و در سال يكار

 يمعدن يها و شركت ياقتصاد ينمع 12 يسه سال گذشته با همكار يط: كرد يانمسئول ب ينا. يما داده

مختلـف منـابع    يهزار هكتار كارهـا  59كه در سطح  يمامضاء كرد ينامه همكار در سطح استان تفاهم

هكتـار كـار انجـام شـد و      2000 ذشـته انجام شود و در سال گ... و يكار جنگل يزداري،از آبخ يعيطب

 كـه  يـن ا يـان با ب يو. كنيم يكل استان دنبال م يرا برا يتظرف ينو ا رسيم يامسال به پنج هزار هكتار م

: الن بعضاً از آن اطالع ندارند، آب است، گفـت كه جامعه و مسئو يعيمنابع طب يفاز وظا يبخش مهم

ـ  ييكشورها: زاده اظهار كرد يرجب. است يعيمنابع طب يفبارش از وظا يريتمد درصـد   40از  يشكه ب

قرار دارند و در  يآب و كم يمنابع آب يدبحران شد يطدر شرا كنند، يم يبردار را بهره يدپذيراز منابع تجد

آب  يريتمـد  ينـه در زم يـران در ا: افـزود  يو. يـم ا ابع را مصرف كـرده من يندرصد از ا 80 يباال يرانا

بـارش مهـم اسـت و بعـد      يريتكه مـد  يما اما نگفته يم،ا كرده يهآب تك زاستفاده ا يريتهمواره در مد

. يمهـا حـداكثر اسـتفاده را بكنـ     از بـارش  يـد كـه با  كننـد  يمسأله توجه مـ  ينابتدا به ا يادر دن. مصرف

 ينـه هز: مـا بـه هـم خـورده اسـت، گفـت       يها نظم بارش يم،اقل ييرتغ يلبه دل كه ينا يانبا ب زاده يرجب

كوچـك كـه    ياست، اما متاسفانه بـه كارهـا   يينالعاده پا فوق ينسبت به سدساز يداريزآبخ يها طرح

نسـبت بـه    يشـناخت خـوب   يمقام معظم رهبـر : كرد يحتصر يو. شود يبزرگ دارد، توجه نم يراتتأث

دالر  يليـون م 200حوزه اجازه دادنـد   يندر ا يربناييز يكارها يدارند و برا يزداريبخو آ يعيمنابع طب
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  .يردها قرار بگ سازمان جنگل ياردر اخت ياز صندوق توسعه مل

   

  شود يم يرساالنه تبخ يها درصد بارش 70

 يهـا  مترمكعـب حجـم بـارش    يليـارد م 23: كـرد  ياناستان كرمان ب يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

آن  يرو يـد كـه با  يممترمكعب رواناب دار يلياردم 2/2و  شود يم يردرصد آن تبخ 70ساالنه است كه 

ـ  يليونم 700 كه ينبا اشاره به ا يو. كار كرد  سـتان ا يرزمينـي آب ز يهـا  سـفره  يمنفـ  يالنمترمكعب ب

سـال   25 بعـد از انقـالب و در   يهـا  در استان در سـال  يزداريآبخ يعمده كارها: كرمان است، افزود

مترمكعـب آب را   يليـون م 360مختلـف اجـرا و    يـات مترمكعب عمل يليونم 33گذشته انجام شده كه 

مترمكعـب آب بـه    يليـون م 90اقـدامات، امكـان نفـوذ حـدود      يـن كه حاصل ا يمكن يريتمد يمتوانست

شـور بـه   ك خيـز  يلاستان س ينكرمان سوم كه ينبا اشاره به ا زاده يرجب. بوده است يرزمينيز هاي فرهس

مترمكعـب آب را بـه    يليـون م 400سـاالنه   يماگـر بتـوان  : كرد يحبارش است، تصر يريتعدم مد يلدل

كـار   مسالا: كرد يانب يو. شود يمترمكعب م يليونم 300 يمنف يالنب يم،كن يتهدا يرزمينيز يها سفره

اعتبار شمال اسـتان   تومان يلياردم 25و از  يمانجام داد يرا از محل اعتبارات صندوق توسعه مل يبزرگ

 يليـون م 21 يريتمـد  هـا،  يـت فعال يـن و حاصـل ا  يمكار كـرد  يزحوضه آبخ 27شهرستان و در  15در 

منـابع   يركلمد. دشو يم يهمترمكعب آب به سفره تغذ يليونم 4/6محل  ينمترمكعب بارش بود كه از ا

 يزاز محل اعتبارات ن يركا جنگل و مرتع يولوژيكب ياتهزار هكتار عمل 10: استان كرمان گفت يعيطب

در  يگـان را يشـي گرما يلوسا يعسوخت و توز يگزينيجا يتومان برا يليونم 280انجام شده و حدود 

 ينـده مـا نما  كـه  ينبه ا شارهدر ادامه با ا يو. شود يريروستاها صورت گرفته تا از قطع درختان جلوگ

منـابع   يهكتـار اراضـ   يليـون م 5/13در شمال اسـتان از  : اظهار كرد يم،هست يدر تملك اراض يتحاكم

  .مردم كجاست ياتو مستثن يمل ياراض دانيم يانجام شده و م ها يصهمه تشخ يعي،طب
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  برگ دارند استان سند تك يمل يهكتار از اراض يليونم 5/8

شـمال اسـتان كرمـان     يعيبا قانون كاداستر تا امروز منابع طب يردر چند سال اخ: كرد يحتصر زاده رجبي

بـا   يو. اسـت  يرقم در كشـور و دسـتاورد بزرگـ    ينهكتار سند تك برگ گرفته كه باالتر ليونيم 5/8

منـابع   نبـردارا  بهـره  يشـركت تعـاون   18در سه سال گذشته : كرد يانمشاركت مردم ب يتبر اهم يدتأك

شده كـه   يلتشك يزن يهبه شش هزار عضو دارند و اتحاد يككه نزد يما داده يلرا در استان تشك يعيطب

اسـتان   يـزداري و آبخ يعـي منـابع طب  يركلمـد . به وجود آمده است يمال يتحما يبرا يزصندوق ن يك

شهداد در پروژه  رو د يمكشور هست يشتازپ يها جزو استان المللي ينب هاي يما در همكار: كرمان گفت

ان پناهنـدگ  يسـارياي بـا كم  يرشـده و در بردسـ   يبتخر يها جنگل يايدر اح يگانكربن، در ر يبترس

منـاطق خانـه    يـن روستا را تحـت پوشـش قـرار داده و در ا    34در شهداد : افزود يو. يمدار يهمكار

را در  تاييتوسـعه روسـ   يهـا  عرضـه محصـوالت گـروه    يشگاهو نما يما و مدرسه ساخته يدست يعصنا

تجربـه   ينو ا شود يم يهدفمند معن ييكه در قالب پروژه توسعه روستا يمدر دست ساخت دار يگانر

قـانون  : مشكالت عنوان كـرد  ينمردم از ا يهفاقد سند و گال يدرباره مشكل اراض زاده يرجب. يما دارر

 ييقانون هـر جـا   اين يبو اعالم شد اگر قبل از تصو يبتصو 41ها و مراتع در سال  شدن جنگل يمل

  .است يمل يشده، ملك مردم و مابق يجادو محدثات ا ياءكه توسط مردم اح

   

  كنيم يم يدگيرس ياراض شدن يلاعتراضات م به

داشـته و بـه    يرادا ييمقررات جاها يحتماً اجرا شود، يكه كار م يا ساله 60در دوره : كرد يحتصر وي

 46از سـال   يـابي مـالك ارز  يـد و در قـانون رفـع موانـع تول    شود يم يدگيشدن رس ياعتراضات به مل

كشـت   ثـار آ يدارا 46هـا قبـل از سـال     آن معتقدند ملك ياگر افراد: كرد يانب زاده يرجب. گذاشته شد

اسـتان   يعـي منـابع طب  يركلمـد . شود  يدگيو ماده واحده مراجعه كنند تا رس يبوده، به شعب دادگستر

قبـل از   ينزم كه يننسبت به ا ييافراد ادعا كه يناست و ا يمل يتصرف اراض يگربحث د: كرمان گفت
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 73در سال  گذار نوناند كه قا را تصرف كرده يمل ياراض 46در تصرف بوده، ندارند و بعد از سال  46

و  يمهـزار هكتـار را فـروخت    25را بفروشـد و در اسـتان كرمـان     ياراض ينكرد كه ا يبقانون را تصو

 دهـد  يقانون تمام شد و محاسبات نشان م ينا يمهلت اجرا 85از سال : افزود يو. يممراجعه كم داشت

هنـوز در تصـرف مـردم     د،هسـتن  يمنبع آب قانون يكه دارا يكشاورز يهزار هكتار اراض 100حدود 

جلسه در سه ماه قبل  ينكرمان انجام شد و در آخر يتدر كشور با محور يخوب هاي يگيريهستند و پ

 يمنبـع آب قـانون   يكه دارا يتصرف ياراض يمشود كه بتوان يشنهادحوزه پ ينا يبرا يقرار شد راهكار

مقـام معظـم    كـه  يـن با اشاره به ا نشاز سخنا يگريدر بخش د زاده يبرج. يمهستند، به افراد واگذار كن

بـه   يعـي در منـابع طب : ، گفت»شود يلتبد يبه معارف عموم يدبا يعيفرهنگ منابع طب«فرمودند  يرهبر

مردم در حفاظـت بـه كمـك مـا      يدو با يمكار كن توانيم ينم ييبه تنها يف،منابع و وظا يگستردگ يلدل

را  يسال قبل طرح آموزش كودكان دبسـتان  13از  ي،مردم يها در حوزه مشاركت: دادامه دا يو. يايندب

 يـم ا هزار نفر ساعت آموزش داده 941طرح  ينو در ا كنيم ياجرا م »يعتكودكان دوستدار طب«با عنوان 

  .شود يشهرستان كار انجام م 11و در 



179  

  20/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - تر شد يستانخشك س يچشم ها

  

ـ : و بلوچستان گفت يستانزابل در شمال س يستز يطاداره حفاظت مح يسرئ - يرناا - زاهدان  يدر پ

ـ  (يآن بـه هـامون صـابور    يدنو رسـ  يرانشدن آب از سمت افغانستان به ا يرسراز  يالمللـ  ينتـاالب ب

  .تر شد يستانخشك س يشم هاچ) هامون

  

  تر شد يستانخشك س يها چشم

 يمهـد «و بلوچسـتان،   يسـتان س يسـت ز يطاداره كـل حفاظـت محـ    ياز روابط عموم يرناگزارش ا به

آن  يدنو رسـ  يـران شدن آب از سمت افغانستان به ا يرسراز يدر پ: روز شنبه اظهار كرد» اول يسراوان

آب به تـاالب،   ياز ورود يالملل ينتاالب ب يو مشكل ها ليمسا يبه منظور بررس يبه هامون صابور

  .انجام شد يداز آب بازد ينهو استفاده به يريتنحوه مد

  .يازمنديمآب تاالب به مشاركت همه اقشار مردم ن يريتدر خصوص مد: گفت او

ـ    يالبهامون در مهار س يالملل ينزابل نقش تاالب ب يستز يطاداره حفاظت مح رئيس ا هـا، مقابلـه ب

 يـت پـر اهم  ياررا بسـ  يبا آفات كشـاورز  يولوژيكدر مبارزه ب يو نقش پرندگان تاالب يزگردهاكانون ر

 يمـردم منطقـه بـر كسـ     يآن در زنـدگ  يـت مختلف تاالب و نقش و اهم يكاركردها: دانست و افزود

  .نخواهد بود يرو مردم، حفظ تاالب امكان پذ يو بدون مشاركت جوامع محل يستن يدهپوش

ـ  يشـده بهـره ور   يمـي اقل ييرهايو تغ يآنچه سبب برهم خوردن توازن منابع آب: كرد نياب وي از  يشب

  . توسط انسان است يلهبه وس يعتطب يتظرف

وارد كـرده   يسـت ز يطرا به محـ  يبآس يشترينب ينادرست كشاورز يها ياستس: اول گفت سراواني

  .است

  .شد يستاننستان بامداد شنبه وارد منطقه سكشور افغا يها يحاصل از بارندگ يالبس يرنا،گزارش ا به
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و بلوچستان با  يستاندر شمال س يمروزهامون و ن يرمند،با پنج شهرستان زابل، زهك، ه يستانس منطقه

  .افغانستان هم مرز است يمروزن يتوال

هنـدوكش سرچشـمه گرفتـه و پـس از      ياز رشـته كـوه هـا    »يغمابابا« يها ياز بلند يرمنده رودخانه

  .شود يم يستاندر س يرانوارد مرز ا يلومترهزار ك يكاز  شيگذشت ب

قطع شـده بـود و    يگرعوامل د يو برخ يعتتاكنون به سبب قهر طب يشسال پ 19رودخانه از  ينا آب

ها به صـورت دشـتمال از داخـل     ياز بارندگ يناش ييجز يها يالبسال ها س يتنها در زمستان برخ

ـ     يارآب بس ياندت زمان جرشود كه م يم يستانافغانستان وارد س  يالمللـ  ينكوتاه بـود و بـه تـاالب ب

  .يدرس يهامون نم

محسـوب   يسـتان است و به عنوان حـق آبـه س   يهخارج از كنترل كشور همسا يرمندرودخانه ه سيالب

  .شود ينم

بـه   يـران فالت ا يرينآب ش ياچهدر ينو بزرگتر يامهم دن ياز تاالب ها يكيهامون  يالملل ينب تاالب

 يتا پنج متر در زمان پرآب يك يمربع و دامنه ژرفا يلومترك 700رود كه با گستره پنج هزار و  يم شمار

  .شرق كشور قرار دارد يابانيو ب يريكو يهواقع در ناح يستاندر منطقه س

در شمال و هـامون   يهامون صابور ي،هامون پوزك در شمال شرق يتاالب از سه بخش به نام ها اين

  . شده است يلتشك يستانس يجنوب غرب در غرب و يرمنده

هامون ها در  يهدر خاك افغانستان و بق ياز هامون پوزك و قسمت عمده هامون صابور يبزرگ گستره

  .قرار دارد يرانخاك ا
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  20/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -يد هزار حلقه رس 300به  يرمجازغ يها تعداد چاه

  

در كشـور   يرمجـاز غ يهـا  سال قبل تعداد چاه 12: نوشت يرون يروز يمعاون آب و آبفا -يرناا -تهران

  .است يدههزار حلقه رس 300از  يشها اكنون به ب چاه ينهزار حلقه بود كه تعداد ا 100حدود 

  

  يدهزار حلقه رس 300به  يرمجازغ يها چاه تعداد

خـود در   يامروز شنبه در صـفحه شخصـ   »يخامس زاده يقاسم تق« يرنا،ا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يدو برابـر  يرشـد  يرزمينـي مدت برداشـت آب از منـابع ز   يندر ا: نوشت ينستاگراما يشبكه اجتماع

  .است يدهمتر مكعب رس يلياردم يمداشته و به حدود هشت و ن

 – يـرو ن يرو وز يجمهور يسمعاون اول رئ در معيت –هفته گذشته خود به استان همدان به سفر  وي

بـه   يتـا درخواست احداث سد وجود دارد كـه نها  يست،جار اي هر كجا باريكه«: اشاره كرد و ادامه داد

 امـه كه متاسفانه همچنان اد يروند شود؛ يم يآب منته يرمتعارفو مصرف غ يكشاورز يتوسعه اراض

  .»دارد

است، شناخت  يشترب يارامروز كه تقاضا در حوزه آب از منابع موجود بس: اضافه كرد يرون يروز معاون

اجتنـاب از   ييـر، تغ يرقابـل و عوامـل غ  يعـي تقاضا است در كنـار عوامـل طب   يشافزا ينآنچه موجب ا

آب  لهادر گذشته انجام شـده، قـدم اول در حـل مسـ     يگذشته و دنبال كردن آنچه به درست يها اشتباه

  .است

آن  يبپردازند، به موضوع آب و بازچرخان ينفت يها از آنكه به دكل يشما ب يگانهمسا: زاده افزود تقي

  .خواهد بود ينبر ا يزما ن يسع كنند، يفكر م
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 خبرگـزاري تسـنيم   - جـدول +هـا  و زمستان از بارش ييزسهم پا/يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

  21/11/1397مورخ 

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 139شده در  بارش ثبت متر يليم 149.6مجموع  از

  .زمستان است ييروز ابتدا 49سهم  متر يليم 57.5و  ييزپا

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار ينگار اقتصادگزارش خبر به

ـ  19از اول مهر تا  يجو يزشهايارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتشركت مد  97-98 يبهمن سال آب

  .است يليمترم 149.6بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 139(

 يشدرصد افـزا  20.5) يليمترم 124.2( مشابه درازمدت يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 222.4) يليمترم 46.4( گذشته يو نسبت به دوره مشابه سال آب

مترمكعـب   يليـون م 545و  يليـارد م 246بهمـن بـه    19كشور از اول مهر تـا   يها حجم بارش همچنين

  .يدرس

  
  



183  

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 139شده در  بتبارش ث متر يليم 149.6مجموع  از

  .زمستان است ييروز ابتدا 49سهم  متر يليم 57.5و  ييزپا

 1.08مـاه   تـا نـوزدهم بهمـن    يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها كه متوسط بارش يدر حال ينرو،ا از

زمسـتان   يهـا  بـارش  يو برا يليمترم 1.02امسال  ييزپا يها بارش يرقم برا يندر روز است، ا يليمترم

  . بوده است يليمترم 1.17) بهمن 19تا (امسال 
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  21/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - شد يجار يرمندآب زودتر از وعده افغانستان در ه

  

حـق آبـه    يرهاسـاز  يسـال از وعـده مقامـات افغانسـتان بـرا      يكاز  يشب يدر حال - يرناا - هدانزا

 يـن ا يراخ يروزها ينسنگ يداده نشد، بارش ها يرانبه ا يحق آبه ا يچگذرد و ه يم يرمندرودخانه ه

 انستو افغان يرانا ينرودخانه مهم و مشترك ب ينقابل كنترل در ا يرغ يالبشدن س يكشور سبب جار

  .شد

  

  شد يجار يرمندزودتر از وعده افغانستان در ه آب

و بلوچسـتان   يستاندر شمال س يرمنده يرودخانه مرز يكسالاز  يشبعد از گذشت ب يرنا،گزارش ا به

چند روز گذشته  ينسنگ ياز بارش ها يناش يالبشدن س يجار. بهره مند شد يباالخره از نعمت اله

 يلدر رودخانـه هـا و مسـ    ير افغانستان سبب شد تا طلسـم تشـنگ  د يرمندرودخانه ه يانيدر حوضه م

رفتن محصوالتشـان نشسـتند بـا     ينسوگ از ب  كه سال گذشته در يشكسته شود و مردم يستانس يها

  .يرنددوباره بگ يآب جان يصدا يدنشن

بـه وجـود آورد و    يسـتان مـردم س  يرا برا يدر سال گذشته مشكالت فراوان يرمندآب رودخانه ه قطع

 يبه بخش كشاورز يالر يلياردم 742در شمال استان  يخشكسال 1396 -97 يسبب شد در سال زراع

ـ   يـن در ا يستانگندم س يهزار هكتار از كشت زارها 25منطقه خسارت وارد كند و  ينا  ينمـدت از ب

  .رفت

 يـن گرد و غبار در منطقـه روز ا  يشدن آن به كانون اصل يلتاالب هامون و تبد يدرصد 100 خشكي

هر چند اندك كه روز گذشـته بـه رودخانـه     يالبيو تار كرد و حاال با آمدن س يرهمردم را مانند شب ت

 يمعنـا  ياز هـر كسـ   يشآنان ب يرامردم روشن شده است ز ينچشم و دل ا يدهرس يستانتشنه س يها

  .كنند يرا درك م 'است ياتح يهآب ما'جمله 
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ـ  يالبس ينچه ا اگر بـه حـال    يسـود  يگـر وارد شـد و د  يسـتان ه سخارج از فصل كشت و زراعت ب

  .و خشنود هستند يكشاورزان ندارد اما باز هم مردم از وجود آب راض

اسـت بـه    يسـتان مـردم منطقـه س   يـان در م يراز شور و شعف وصف ناپذ يحاك يرناخبرنگار ا گزارش

 يلمو فـ و از روزگذشـته عكـس    ينـد گو يمـ  يكتبر يكديگرآمدن آب را به  يكه در هر مالقات يطور

  .شده است يلمردم تبد يحاتتفر يناز لذت بخش تر يكيشده به  يريآبگ يگرفتن با رودها و سدها

ها حاكم است تـا آنجـا كـه خبـر سـجده       يستانيس ياندر م يريوصف ناپذ يروز گذشته خوشحال از

ا آب آگاهنـد امـا آن ر   يـن بـودن ا  يبـه مـوقت   يستانمردم س. شكرشان در صدر اخبار روز قرار داشت

  .خداوند را شاكرند يرانورود قطره قطره آن به خاك ا يدانند و برا يم ياتو ح ييروشنا

  

  دلنواز آب پس از ماه ها انتظار يصدا ينطن**

صـبح روز گذشـته   : اظهار داشت يرناباره در گفت و گو با خبرنگار ا يندر ا ياز شهروندان زهك يكي

شـنود و   يآب را م يد با من تماس گرفت كه صداكن يم يمرز زندگ يكياز دوستانم كه در نزد يكي

  .از من خواست تا خود را به آنجا برسانم

 يـن مـردم ا  يبـرا  يكننده خاطرات خـوب  يتداع يرمندورود آب به رودخانه ه: ادامه داد يميرح محمد

شـب   يها يمهكه حاضرند ن يكند به طور يم يجاددر آنان ا يريوصف ناپذ يمنطقه است و خوشحال

  . رودخانه برسانند و آمدن آب را تماشا كنند ينا يكنزدخود را 

  

  را خوشحال كرد يرانا يستانورود آب به س** 

 يـن در سـال گذشـته كـه آب ا   : اظهـار داشـت   يرنـا در گفت و گو با خبرنگار ا يززابل ن ياز اهال يكي

 ينا ياندر جر يرانهمه مردم ا يدرا بر يستانامان مردم س يرودخانه به طور كامل قطع شد و خشكسال

مهـم   يكشور خبر ياستان بلكه برا ينا ينه تنها برا يستانموضوع قرار گرفتند و حاال ورود آب به س
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  .و خوشحال كننده است

در  يآن به ادامه بارنـدگ  يزانو اندك است و م يآب موقت ينهر چند ورود ا: ادامه داد يشهرك محمود

  . است يادز ياركند بس يم يجادمنطقه ا ينمردم ا يكه در دلها يديدارد اما ام يافغانستان بستگ

 يرشده در افغانستان سراز يجادا يباشد كه از بندها يتواند به حد ينعمت خداوند م يوقت: افزود وي

نعمـت   يندرست و عادالنه ا يمدست را شاد كند چرا انسانها به تقس ييندر پا يستانشود و دل مردم س

عمـل   يرانا ردمگذشته به تعهدات خود در قبال م يما در طول سالها يهاگر كشور همسا. ياورندن يرو

بـه   يعـت شد و چرخـه طب  يخسارت نم يزانم ينما متحمل ا يستز يطو نه مح يكرد نه كشاورز يم

  . داد يخود ادامه م يعيروال طب

  

  يستحق آبه ن يالب؛س**

 يدنرسـ  يجـه آن و بـه نت درباره حق آبه بـودن   يمتناقض يروز گذشته با حرف ها يالبشدن س جاري

و بلوچسـتان   يسـتان استاندار س يپخش صحبتها يانم ينو افغانستان همراه بود اما در ا يرانمذاكرات ا

  .داد يانها پا يضضد و نق ينآتش شد و به ا يبر رو يآب

كه در افغانسـتان صـورت گرفتـه     يبارندگ: اعالم كرد يروزد يموهبت يگزارش احمد عل يناساس ا بر

دست هـامون   ييناز آن مربوط به منطقه پا يشده كه بخش يرمندشدن آب از رودخانه ه يموجب جار

  .است يدست سد كجك يينمربوط به پا ياست و بخش يصابور

هـم دوام نداشـته    يلـي است كه ممكن است خ يدست سد كجك يينآب، آب منطقه پا ينا: افزود وي

و وزارت امـور خارجـه و    يـرو كه وزارت ن ييارهاو ك يمكه دار يباشد اما با توجه به اخبار و اطالعات

و آب  ادمترمكعب هم آز يليونم 820از  يرانا يهاز آب سهم يافغانستان انجام داده اند قرار است بخش

  .شود يجار يستانبه دشت س

در افغانستان اسـت   ها يبه حق آبه ندارد و به دنبال همان بارندگ يربط يالبس ينا: كرد يدتاك موهبتي
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  .رسد يم يستانر مردم نتوانند مهار كنند به سكه اگ

و بلوچستان اعالم كـرد كـه بـر     يستانس يهواشناس يركلمد يمهرماه سال جار 25در  يزن يناز ا پيش

 يـز حوضه آبر يژهدر افغانستان بو يو زمستان سالجار ييزپا ينزوالت جو يزانم يفصل ياساس الگوها

  .وداز حد نرمال خواهد ب يشب يرمندرودخانه ه

  

  بارش ها در افغانستان ادامه دارد** 

از ادامه بارش ها در باالدست رودخانـه   يزو بلوچستان ن يستانس يهواشناس ينيب يشتوسعه و پ معاون

 يروزهـا  يهواشناس يعدد يو مدل ها يشيابيپ ينقشه ها يبراساس خروج: خبر داد و گفت يرمنده

فعـال   يرمنـد ه يـز از حوضـه آبر  ييدر بخـش هـا   يبارشـ  يدموج جد يزهفته ن يندوشنبه و سه شنبه ا

  .شود مي

است امـا انتظـار    يتر از موج قبل يفضع يقدر يموج بارش يناگر چه ا: ادامه داد يممحمد كل دوست

  .دهد يرو يرمندرودخانه ه يزدر حوضه آبر يخوب يرود بارش ها يم
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  21/11/1397مورخ خبرگزاري ايرنا  - شد يستانوارد منطقه س يالبمترمكعب س يليونم 3

  

در  يـر اخ يهـا  يبـر اثـر بارنـدگ   : و بلوچستان گفت يستانس يآب منطقه ا يرعاملمد -يرناا -زاهدان

در افغانسـتان   يرمنـد خانـه ه رود ياحداث شده بـررو  يبندها يگرو د يدست سد كجك يينحوضه پا

  .شد يستانمترمكعب آب وارد منطقه س يليونحدود سه م

ـ : اظهار داشت يرنادر گفت و گو با خبرنگار ا يكشنبهروز  يجعفر اتابك  يـان م يهـا  يبارنـدگ  يدر پ

 يبهمـن مـاه سـالجار    20روز شنبه  يالباحداث شده در افغانستان س يدست سدها يينپا يحوضه ا

  .مردم را فراهم كرد يشد و موجبات خوشحال تانيسوارد منطقه س

مترمكعب به منظور مصارف شرب وارد مخـازن   يليونم 1.8وارد شده  يالبس يزانم يناز ا: افزود وي

  .شده است يمهچاه ن

 يشـود مـوقت   يگفته م» دشت مال« يكه در اصطالح محل يفصل يالبس ينا: خاطر نشان كرد جعفري

  .بوده و تداوم ندارد

بـرف   يـزان م يماهواره ا يبا توجه به نقشه ها: و بلوچستان ادامه داد يستانس يآب منطقه ا ملمديرعا

 يرود با توكل بر حسن توجه الهـ  يمتراكم و قابل توجه بوده و انتظار م يرمنددر باالدست رودخانه ه

  . يمان باشيستكشور دوست و برادر افغانستان امسال شاهد ورود آب به منطقه س يو حسن همجوار

 يدامپـرور  ي،رو به رو شده و كشاورز يندهفزا يدو دهه است كه با خشكسال يستانس يرناگزارش ا به

  .مردم دشوار كرده است يرا برا يقرار داده و زندگ يرمنطقه بشدت تحت تاث ينرا در ا ياديو ص

و بلوچستان  يستانو هامون در شمال س يمروززهك، ن يرمند،متشكل از پنج شهرستان زابل، ه سيستان

  .كشور افغانستان واقع شده است يگيو در همسا

 يلمنطقه به بستر گرد و غبار تبـد  ينمداوم در ا يها يهامون از زمان بروز خشكسال يالملل ينب تاالب

  .شده است
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خبرگـزاري مشـرق نيـوز مـورخ      - چقـدر اسـت؟   »ابرها يبارورساز« يقآب از طر يدتول ينههز

21/11/1397  

  

هـا چـه    ابـر  يمخالفـان و موافقـان بارورسـاز   / شـود  يآغـاز مـ   ياستان بـزود  10ها در  ابر بارورسازي

  گويند؟ يم

مسئوالن كشـور مواجـه اسـت؛    از  يبرخ يها دهه اجرا با مخالفت ينابرها در چهارم يبارورساز طرح

 يـن از مخالفـان سرسـخت ا   يسـت، ز يطسازمان حفاظت مح يسكشور و رئ يسازمان هواشناس يسرئ

  .روند يطرح به شمار م

از  يبرخـ  يهـا  دهه اجرا بـا مخالفـت   يندر چهارم يران،ابرها در ا يگزارش مشرق، طرح بارورساز به

ـ  ي،كالنتر يسيكشور و ع يمان هواشناسساز يسرئ يزگارمسئوالن كشور مواجه است؛ داود پره  يسرئ

  !روند يطرح به شمار م ينا ياز مخالفان سرسخت اجرا يست،ز يطسازمان حفاظت مح

ابرها، توقـع   ياز بارورساز يناش يها كه بارش يهتوج يندانسته و با ا فايده يابرها را ب يبارورساز آنها

مطالعـات   يمركز مل يرگلكار، مد يداما فر!! ستندطرح ه ينا يخواهان توقف اجرا برد، يمردم را باال م

 شـود،  يجهـان اجـرا مـ    ركشـو  60ابرهـا در   يبارورسـاز  ينكـه ابرها با اشاره به ا يبارور يقاتو تحق

  .از دست برود يدكه نبا داند يارزشمند م يابرها در كشور را فرصت يبارورساز يقاستحصال آب از طر

ابرهـا ارائـه    يطـرح بارورسـاز   يمخالفت با اجـرا  يكننده برا نعو قا يعلم يليآنجا كه تا كنون دال از

ابرهـا و   يمخـالف طـرح بارورسـاز    يعلمـ  يها از چهره يكينظرات  تا نقطه يمنشده است، بر آن شد

 يقاتمطالعات و تحق يكرده و به همراه پاسخ مركز مل يبند طرح را جمع ينا يمخالفت با اجرا يلدال

  .يممندان بگذار قهعال يارابرها در اخت يبارور

دربـاره   يبهشـت  يددانشـگاه شـه   يعلم يئتو عضو ه شناس يماقل ي،نظرات حسن لشكر ادامه، نقطه در

ارسـال   يو ياز سـو  يطرح را كه در قالب نوشـتار  ينا يمخالفتش با اجرا يلابرها و دال يبارورساز



190  

از  پـس ابرهـا   يلعات بـارور و مطا يقاتتحق يمركز مل يرگلكار، مد يدو البته پاسخ فر خوانيد يشده م

  :آن آمده است

  :گيرد يقرار م ياست كه در ادامه مورد بررس يابرها از دو بعد قابل بررس يبارورساز مسئله

  يبارورساز يدهپد يعلم يسنج امكان -1

عوامـل و عناصـر    يناسـت؛ مهمتـر   يچيـده پ ياربس يندفرا يكابر، رشد قطرات و بارش  يلتشك فرايند

مقدار موجود و مقدار شارش شـده بـه   (ابر عبارتند از رطوبت  يك يريگ و شكل ينودر تك يرگذارتاث

عـوارض  ) درون جـو  يسـو  يينباالسـو و پـا   يانـات جر(جو  يناميك، دما، د)درون جو در واحد زمان

  ).ارتفاع و جهت ارتفاعات( پوگرافيتو

 يـدار و پا يكسـان  يگـر د يبـه مكـان   يو از مكان يگربه روز د يعوامل و عناصر از روز يناز ا هيچيك

از لحـاظ رفتـار و سـازوكار     شـوند  يمـ  يـران كه از سمت جنوب وارد كشـور ا  ييها مثالً سامانه يستدن

 ها يژگيو ينبنابرا شوند؛ يم يرانشمال غرب وارد ا ياهستند كه از سمت غرب  ييها متفاوت از سامانه

سـامانه   ينحال همـ  يندر ع. يستن يكسان يزها ن آن يها و به تبع، ابرها سامانه ينو رفتار هر كدام از ا

چـرا كـه هـر كـدام از عناصـر       كنند ينم يجادرا ا يكساني يدر تمام موارد ابرها يزن يكسانها با منشأ 

ر كرده و رفتـار و سـازوكار   يينسبت به ساعت قبل تغ يدرون آن ممكن است نسبت به روز قبل و حت

نـوع   يمتفـاوت اسـت و حتـ    يكسانبا منشأ  ييرش ابرهابا يرهمچنان كه مقاد. دهد ييردرون ابر را تغ

از رفتـار   يـق ابرها مستلزم شـناخت دق  يبارورساز يبرا يهر اقدام ينبنابرا شود يبارش آنها متفاوت م

ابرها باز  يبه رفتار كل يابيهمه با دست ينا با. شوند يم يايياست كه وارد هر منطقه جغراف ييابرها يكل

  .همه آنها به كار برد يواحد را برا سازوكار يكتوان  يهم نم

 اي يدهجو و هر پد يذات يژگيو ينا. متفاوت است يگربه سامانه د يا ابر از سامانه يكه رفتار درون چرا

جـو قانونمنـد نبـوده و     ياز رفتارهـا  كـدام  يچكه كه ه يستبه مفهوم آن ن ينالبته ا. مرتبط با جو است

 يـد با يمبا جو سر و كار دار يوقت يمتوجه داشته باش يدبلكه با هستند بيني يشپ يرقابلاصوالً غ يجملگ
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  .يمكن يشبينيتر اقدام و پ يقتا بهتر و دق يمكن يگيريرفتار آن را به طور مستمر رصد و پ

آن  يـق ابرها مسـتلزم شـناخت دق   يكه بارورساز شويم يمختصر از رفتار ابرها متوجه م يفتوص ينا با

الزم است ابتدا  ينبنابرا يمابرها انتخاب كن يبارورساز يو مكان را برا روش، زمان يناست تا مناسبتر

شـود،   شناسـايي ابرهـا در هـر منطقـه     يژگـي همچون رادارها و كاوشگرها رفتار و و يقدق يبا ابزارها

نكند بلكه بارش معمول آن را  يابر كمك يچراكه ممكن است هر اقدام نامناسب با ابر نه تنها به بارور

نقـره بـه    يديـد درون ابـر  ) رشد قطرات( يبارورساز يبرا يبه عنوان مثال گاه. اختالل كند دچار يزن

ابـر   يناميـك از ترمود يقاطالع دق لزمآن مست آميز يتموفق يبارورساز ينبنابرا. كنند يدرون ابر اضافه م

درون آن  يهـا  آئروسـل  يزيكـي و ف يمياييشـ  يژگيسو، و يينباال و پا ياناتمقدار بخار آب، دما، جر(

خشـك   يـخ وارد كردن به درون ابـر، مقـدار    يالزم برا يديد يقدق يزاندر همان لحظه است تا م....) و

ممكن است رشـد   ياز مقدار الزم حت يشب فزايشانتخاب شود چرا كه ا يگريهر روش د يا يازمورد ن

  .قطرات را متوقف كرده و ابر در حال بارش را مضمحل كند

ابرها در هر منطقـه   يناميكاز رفتار و سازوكار د يقابرها، شناخت دق يبارورساز قدم در يناول بنابراين

و رصـد مـداوم ابرهـا    ) مجهز به رادار، كاوشگر يها يستگاها(مناسب  يها ساخت يرز يجاداز كشور، ا

 يسـت و ز ادياقتصـ  يهـا  نه تنها منجر بـه خسـارت   يقو دق ياست وگرنه هر اقدام بدون مطالعه علم

 يملـ  يهبدتر كرده و وقت و سرما يزرا ن يفعل يطتوجه خواهد بود، بلكه ممكن است شرا قابل يطيمح

  .را به هدر دهد

  

  ياقتصاد يهها و توج ضرورت -2

شـد انجـام    يـان ابـر اسـت؛ همچنـان كـه ب     يبارورسـاز  يطيمح يستو ز ياقتصاد يهدوم توج مسئله

مجهـز بـه    هاي يستگاها يجادزم همچون اال هاي يرساختز يجادابرها مستلزم ا يبارورساز آميز يتموفق

، يماو ساخت هواپ يدخر ينمناسب و همچن يو مكان يمتعدد با فواصل زمان يرادار، ارسال كاوشگرها
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هـا در   گـزارش  ترين ينانهدر خوشب. است يبارورساز ياتعمل يبرا يازمورد ن يزاتتجه يرسا ياپهباد و 

انجام شـده اسـت،    يبارورساز ياتاند، و عمل بوده يمناسب و كاف يابر يروزها يكه دارا ييكشورها

 نيمـه خشـك و   يدر كشـور  ينبنـابرا . ها اعالم شـده اسـت   بارش يدرصد 15تا حداكثر  10 يشافزا

مقـدار   يـن ا يدارند و در خشكسـال  يكمتر يارهمراه با ابر بس يكه تعداد روزها يرانخشك همچون ا

  .است يزبرانگ تامل يها قدرابر يبارورساز ياقتصاد يهتوج شود يم يزكمتر ن

 يبارشـ  يهـا  سـامانه  يبـر رو  ينجانبا يدوره دكتر يانكه توسط دو نفر از دانشجو يقياساس تحق بر

كـه در   ييبه منطقه جنوب غرب و جنوب كشور انجام شده، به عنوان مثال، تعداد سـامانه هـا   يورود

  :است يرشرح ز شده است به يرانساله وارد منطقه جنوب غرب ا 60 يدوره آمار يك

  سامانه 227: روزه يكسامانه  -1

  سامانه 306: سامانه دو روزه -2

  سامانه 54: سامانه سه روزه -3

  سامانه 32: سامانه چهار روزه -4

  سامانه 16: سامانه پنج روزه و باالتر -5

طقـه  من يـن وارد ا يروز سـامانه بارشـ   1151 ياساله و  60 يدوره آمار يكسامانه در  635مجموع  در

  .شده است

وارد منطقـه   يروز سـامانه بارشـ   19حدود  ياسامانه  10.5صورت به طور متوسط در هر سال  ينا در

اتفاق افتـاده باشـد،    يمحل يها سامانه يزمقدار ن يندرصد ا 30 ينكهبا فرض ا. جنوب غرب شده است

  .يستقابل توجه ن يوارد شده به كشور تعداد يبارش يتعداد سامانه ها

كشـور را   يجنوب يمهمختلف به ن يرهاياز مس يورود يها تعداد سامانه ينهزم يندر هم يگريد تحقيق

  :نشان داد يرساله به شرح ز 23 يدوره آمار يكدر 

  يروز سامانه بارش 421خوزستان  يرمس از
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  يروز سامانه بارش 327بوشهر  يرمس از

  يروز سامانه بارش 186هرمزگان  يرمس از

انجام  ينكهبا علم بر ا شود؛ يم يزمقدار كمتر ن ينا يجنوب يمهن ياستان ها يرسا كه در شود يم مالحظه

  .يستن يرپذ همه سامانه ها و ابرها امكان يبر رو يبارورساز ياتعمل

مقـدار اسـت    يـن از ا يشـتر مناطق ب يندر ا يابرناك يكه تعداد روزها يدآ يشسؤال پ يناست ا ممكن

توجه داشـت   يدبا يول) همراه با ابر را مالك عمل قرار دهند يتعداد روزها يچون ممكن است برخ(

را ندارنـد بـه عبـارت     يبارورسـاز  يتكه از عمق، پهنه و تداوم مناسب برخوردار نباشند قابل ييابرها

 يكـه بـا رطوبـت محلـ     ييبرخوردار باشد وگرنه ابرها يمناسب يرطوبت يهاز پشتوانه تغذ يدابر با يگرد

 يبـارور  يبـرا  يمناسـب  يطگسترده ندارند شـرا  ياز منابع رطوبت يكاف يرطوبت هيو تغذ شوند يم يجادا

  .نخواهند داشت

ـ ( يرانكشور ا يجو يططرف و شرا يكابرها از  يبارورساز يالزم برا هاي ينههز بنابراين كـم   يفراوان

مترتـب   طـي يمح يسـت ، آثار ز.....)و يگربه سال د يآنها از سال يدشد ييراتمناسب، تغ يتابرها با قابل

مثـال در   انبـه عنـو  . كنـد  يم يدآن را دچار ترد ياقتصاد يهكه حاصل خواهد شد توج يآن و محصول

 يآثار شـگرف ) است يدكه محل ترد( يليمترم 20 يشاست افزا يليمترم 200كه كل بارش آن  يمنطقه ا

 يريتعمال مـد كه ا يدر صورت. نخواهد كرد يجادآن ا يطيمح يتزس يطآن منطقه و شرا يدر منابع آب

  .خواهد داشت دنبالب يدارترياز منابع موجود آثار مثبت و پا يحكشور و استفاده صح يبر منابع آب

بر منابع آب  يو علم يحصح يريتمد يككشور فقدان  يعامل در بحران آب ينمهمتر يكنون يطشرا در

  :در منابع آب كشور يها اصل چالش باشد؛ يكشور م

  كشور يدر كشاورز ييشبرنامه آما يكفقدان  -1

  يعمده محصوالت كشاورز يبرا يعلم يزراع يمفقدان تقو -2

  )سرچشمه تا مزرعه(تا مصرف  يدتول يرهدر زنج ياز آب كشاورز يادياتالف بخش ز -3
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  پر بارش يآب در سال ها يرهمناسب ذخ يها يوهفقدان ش -4

  يزآبر يآب در حوزه ها يبدون پشتوانه علم ييجابجا -5

  يرو جنگل ها در چند ده اخ ياهيخاك، پوشش گ يبتخر -6

مرزهـا و   يـرون بـه ب  يمـي مخـاطرات اقل  يرو بحران آب و سا يطيمح يستز يبحران ها يفرافكن -7

  يعلم يكردن راه حل ها يداپ يو تالش برا يتواقع يرشپذ يجا به يمياقل ييراتو تغ يخشكسال

قابـل انكـار    يـر غ يـت واقع يك يماقل ييروتغ يجهان يشگرما. است يميهر اقل ينفكجزء ال خشكسالي

 يـزان ر و برنامـه  يراناز طرف مد يتواقع ينا يرشآنچه مهم است پذ يول. يماست كه ما دچار آن هست

 و يـده پد يـن كم ضرر بـا ا  يستيمناسب جهت همز يساخت ها يرز يجادالزم و ا يراست و اتخاذ تداب

اسـت كـه    يمـي اقل هايي يتمز يدارا يميلحاظ اقلاز  يرانكشور ا.از آن يناش ييراتتغ ينبا ا يسازگار

از متخصصـان مجـرب و    ينهمچنـ  يـران ا. از آنها برخوردار اسـت  يانهدر منطقه خاورم يكمتر كشور

نـه   هاو اعتماد به تجارب و تخصص آن يناندر سراسر كشور برخوردار است كه اطم يفراوان يكارآمد

خواهـد   يلكشور تبـد  يچالش را به فرصت برا ينكه ابحران عبور خواهد داد، بل ينتنها كشور را از ا

  .كرد

منـابع آب،   يريتمـد . اسـت  يدكشور محل ترد يحل مشكل كم آب يابرها برا يبارورساز ينكها نتيجه

از آب،  ينـه و اسـتفاده به  يريتو دانـش مـردم و كشـاورزان بـه مـد      يآگـاه  يشافـزا  ي،سـاز  فرهنگ

 ييمرتبط و اعتماد به توانـا  يرشته در بخش ها ينمند اتوان يالنمتخصصان و فارغ التحص يريكارگ به

كـه   هـايي  يتاز موفق ياريبحران عبور خواهد داد همانند بس ينرشته ها كشور را از ا ينجوانان ا هاي

  .اعتماد به متخصصان و جوانان حاصل شده است يجهدر نت

 يمركـز ملـ   يرگلكار، مـد  يدررا، ف يرانابرها در ا يدر نقد بارورساز شناس يماقل ينجامع ا توضيحات

  :دهد يپاسخ م ينگونهابرها ا يو مطالعات بارور يقاتتحق

 يبـارش، بـه عنـوان راه حلـ     يشابر به منظور افزا يخصوصاً كشور ما بارورساز يادن يكجا يچدر ه -
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 يـف تخف يهـا  از راه يكـي ابرهـا   ينشده اسـت؛ بارورسـاز   يو بحران آب معرف يرفع خشكسال يبرا

منـابع آب   يريتهـا در بسـته مـد    برنامه يگرمصرف و د يريتهبود منابع آب در كنار مدو ب يخشكسال

بـا   يتـا در سـالها   يـرد كه بارش مناسبتر است انجام گ ييدر سالها يدابرها با يبارورساز ينبنابرا تاس

  .يممواجه شو يكمبود بارش، با بحران آب كمتر

متـذكر   يـد با يليمترم 200با بارش  يا منطقه يك بارش در يليمتريم 20 يشدر مثال ذكر شده از افزا -

است كـه وارد چرخـه آب منطقـه     يبارش در سطح منطقه مقدار قابل توجه يشمقدار افزا ينشد كه ا

از  يكـي  تهبنا به گف. به چرخه آب موجود در منطقه اضافه شده است يليمترم 20 يندر واقع ا. شود يم

به بهبود  يانيمنطقه، كمك شا يكبارش به چرخه آب در  يليمترم 3 يحت يشمسئوالن حوزه آب، افزا

  .كند يحاضر منطقه مورد نظر م يطشرا

 يزنـاچ  ياربسـ  شـود  يمنطقه مـ  يبارش يابرها وارد سامانه ها يكه به واسطه بارورساز يمقدار مواد -

ـ  ينچند ي،بوده و بر اساس منابع معتبر جهان بـه   انـد تو يكـه مـ   خطـري  يمرتبه از مقدار استاندارد و ب

  .در جو و به تبع آن در آب حاصل از بارش وجود داشته باشد، كمتر است يعيصورت طب

اسـت و مربـوط بـه تنهـا      يانگينم يكابرها،  يبارورساز يجهبارش در نت يدرصد 15تا  10 يشافزا -

ـ   توانـد  يدرصد مـ  ينروزانه ا يابه صورت پرواز به پرواز . ياتدوره عمل يك درصـد و   15از  يشتـا ب

 هـا ابر يبارورسـاز  ينـه در زم يشروپ يهمانطور كه در كشورها يابد، يشدرصد افزا 100تاحدود  يتح

و  يعلمـ  يابرهـا، بـه عنـوان روشـ     يبارورساز يقگونه است ضمناً استحصال آب از طر ينبه هم يزن

  .روش است ترين ينههز كم ي،آب شناخته شده كه به لحاظ اقتصاد يدتول يفرد برا منحصربه

مركـز   يـن ا يـار در اخت يتاكنون اعتبار قابل تـوجه . كم و محدود است يارابرها بس يرات باروراعتبا -

ـ   . يمتومان اعتبار داشـت  يلياردم 6 ي،قرار نگرفته است به عنوان مثال در سال جار  يشدو و سـه سـال پ

 سـاس بـر ا . مشـابه حـاكم بـوده اسـت     يطسـال گذشـته شـرا    يستب يتومان و ط يلياردم يككمتر از 

ابرهـا بـا    يعموم قرار گرفتـه در روش بارورسـاز   يارمركز منتشر شده و در اخت يكه از سو ينداتمست
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تومان  50 ياآ! است يالر 500كمتر از  يراندر ا يهر متر مكعب آب استحصال ينههز يمااستفاده از هواپ

 يـا تمام دندر  ست؟ا ياديز يمنطقه، بها يمترمعكب آب به چرخه آب يكو اضافه شدن  يدتول يدر ازا

آب بـدون   يـد تول يوهشـ  يناست و به عنوان ارزانتـر  يادز يارابرها بس يبارورساز ينهنسبت سود به هز

  .شود يشناخته م يعتقابل كنترل و كامالً سازگار با طب يرو غ يمنف محيطي يستاثر ز يچه

آب بـا عنـوان    يقـات موسسـه تحق  يتخصصـ  يهـا  نشست از مجموعـه نشسـت   ينگذشته سوم هفته

مصـرف و   يريتدفتـر مـد   يركلمد يي،با حضور بنفشه زهرا "ها و انتظارات ابرها؛ چالش يرورسازبا"

 يبـارور  يقـات مطالعـات و تحق  يمركـز ملـ   يرگلكار مد يدفر يرو،آب و آبفا وزارت ن يور ارتقاء بهره

 يابرهـا، علـ   يسپاه پاسداران در پـروژه بارورسـاز   يهوافضا يروين يندهنما يديجمش هابابرها و ش

 يهواشناسـ  هـاي  يسـتگاه و شـبكه ا  يمعاون فنـ  يرزايي،م يمو ابراه بيني يشمعاون توسعه و پ يني،عابد

  .آب برگزار شد يقاتدر محل سالن اجتماعات موسسه تحق يسازمان هواشناس
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  23/11/1397روزنامه عصر اقتصاد مورخ  -يد درصد رس 40آب چند سد بزرگ به  يرهذخ

  

  يددرصد رس 40آب چند سد بزرگ به  يرهذخ

 40و مالصـدرا كمتـر از    يدوست يي،رجا يدشه رود، يندهبزرگ همچون زا يدرصد از سدها 40 حدود

  .شده دارند يرهدرصد آب ذخ

ـ  ) مهرماه يابتدا( يجار يبسال آ ياز ابتدا يراندر ا ها يبارندگ ميزان  يليمتـر م 152از  يشتاكنون بـه ب

كـرده   يـدا پ يشدرصـد افـزا   20با مدت متوسط بلندمدت حـدود   يسهرقم در مقا يناست كه ا يدهرس

  .است

ـ  يمقاطع زمان ينتر از پربارش يكيجزو  ي،جار يسال آب ينكهاساس با وجود ا ينا بر  يـر قـرن اخ  يمن

ها،  استان يآن موجب شده تا تمام يو زمان ينامتناسب مكان يعود توزوج ينبا ا يكشور بوده است؛ ول

جنوب  وكه امسال غرب  يطور به. نداشته باشند ياز نزوالت جو يبه جهت برخوردار يخوب يطشرا

كماكـان   يو مركـز  يشـرق  يهـا  در اسـتان  يبوده ول ييو استثنا آسا يلس يها غرب كشور شاهد بارش

  .ده استثبت نش يقابل توجه يبارندگ

اخـتالف   يـزان هـا موجـب شـده تـا م     بارش يو زمان ينامتناسب مكان يعتوز يرو،بر اعالم وزارت ن بنا

  .برسد يليمتراز هزار م يشاز غرب و شرق كشور به ب يها در مناطق بارش
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 يهـا  از كشـور حوضـه   يا موجب شده است تا در گوشـه  ها يبارندگ يو زمان ينامتناسب مكان توزيع

ـ   يننمك بهتر ياچهو زهره و در يسو و گرگان، جراح ه، اترك، كارون بزرگ، قرهمانند كرخ  يسـال آب

در حـال حاضـر    يسـتان از كرمـان و س  يدر مقابـل، منـاطق   يرا تجربه كنند، ول يرسال اخ 50خود در 

  .كنند يم يخود را سپر يرقرن اخ يمن يسال آب ترين خشك

. برنـد  يبـه سـر مـ    يمتفـاوت  يطهـا در شـرا   ب بـارش نامناسـ  يعمتأثر از توز يزنقاط مختلف ن سدهاي

بزرگ در جنوب غرب موجب شده اسـت در   هاي يالبو وقوع س يرمناسب چند ماه اخ هاي يبارندگ

ـ   يدرصـد  427خوزسـتان بـا رشـد     يبـه سـدها   يپنج ماه گذشته، ورود يط  يليـارد م 14از  يشبـه ب

مترمكعب بوده  يليونم 30كرمان تنها  همچون ياستان يبه سدها ياما در مقابل ورود ؛مترمكعب برسد

كشـور بـوده    يرقرن اخ يمن يمقاطع زمان ينتر از خشك يكيبا سال گذشته هم كه  يسهاست كه در مقا

  .كرده است يدادرصد كاهش پ 52حدود 

ـ  يليمتـري م 1100از وجود فاصـله   يتحكا يزن يراننقاط ا ينتر بارش و كم ينتر به پربارش نگاهي  ينب

ـ  يـاري چون چلگرد چهارمحـال و بخت  از كشور هم يا در نقطه. ردمناطق دا ينا  يليمتـر م 1116از  يشب

در  لـي رخ داده اسـت، و  يـر پـنج مـاه اخ   يبارش در ط يليمترم 1012در رامسر صفارود  ياو  يبارندگ

 يـك  يكرمـان حتـ   يگـان ر-رحمـت آبـاد   يازاهدان و  خانه يهمثل تصف يباران سنج هاي يستگاهمقابل ا

  .اند ثبت نكرده يجار يرا در سال آب يرندگبا يليمترم
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 - جـدول +هـا شـدند؟   كـدام نقـاط ركـورددار بـارش    /يراننقاط ا ينتر بارش و كم ينتر پربارش

  23/11/1397خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

در  ينقـاط  يمتـر اسـت، حتـ    يـك از  يشب يراننقاط ا ينتر بارش و كم ينتر ها در پربارش بارش فاصله

نقاط ثبت نشـده   يندر ا يزقطره باران ن يك يحت يجار يسال آب ييروز ابتدا 141كه در  يمكشور دار

  .است

مهرماه  ياز ابتدا( يجار يسال آب ييابتدا روز 141در  يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

  .يدبارش به ثبت رس يليمترم 152.2در مجموع در كشور ) ماه بهمن يكمو  يستتا ب

. پربـارش بودنـد   يارنقـاط كشـور بسـ    يبـارش و برخـ   كـم  يارنقـاط كشـور بسـ    يمدت، برخ ينا در

سـال   ييروز ابتدا 141در  است كه ياريدر استان چهارمحال و بخت "چلگرد" يراننقطه ا ينتر پربارش

  .بارش داشته است يمترسانت 11متر و  يكاز  يشب يعنيبارش،  يليمترم 1115.8 يجار يآب

سـال   ييروز ابتدا 141در استان مازندران است كه در  "رامسر ــ صفارود" يراننقطه پربارش ا دومين

در  "زنـگ  تلـه "رش كشـور  از نقاط پربـا  يكي ينهمچن. بارش داشته است يليمترم 1012.3 يجار يآب

  .است يجار يسال آب ييروز ابتدا 141بارش در  يليمترم 991.6استان خوزستان با ثبت 

در كرمـان و   "يگـان آبـاد ـــ ر   رحمـت "همچـون   ينقـاط  يـران، نقطـه ا  ينتر بارش كم يگر،د يسو از

ـ   ييروز ابتدا 141و بلوچستان است كه در  يستاندر س "زاهدان خانه يهتصف"  يحتـ  ي،ارجـ  يسـال آب

  .است يدهنقاط نبار يندر ا يزقطره باران ن يك

آورده  يـران ا ياصـل  يزحوضه آبر 6 يكتفك نقاط كشور به ينتر بارش و كم ينتر پربارش ير،جدول ز در

  شده است؛
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  نقاط كشور ينتر بارش و كم ينتر در پربارش يجار يسال آب ييروز ابتدا 141 يها بارش آمار
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  24/11/1397صاد مورخ تروزنامه عصر اق - ا در كشورنامناسب بارش ه يعتوز

  

  نامناسب بارش ها در كشور يعتوز

اخـتالف بـارش هـا در     يـزان بارش ها موجب شده تـا م  يو زمان ينامتناسب مكان يعتوز: عصراقتصاد

  .برسد يليمتراز هزار م يشاز غرب و شرق كشور به ب يمناطق

 يها يبارندگ يزاندهد كه م ينشان م يرانمنابع آب ا يريتو شركت مد يرومنتشر شده از وزارت ن آمار

 يـن اسـت كـه ا   يدهرس يليمترم 152از  يشتاكنون به ب) مهرماه يابتدا( يجار يسال آب يكشور از ابتدا

  .كرده است يداپ يشدرصد افزا 20لندمدت حدود با مدت متوسط ب يسهرقم در مقا

ـ  يمقاطع زمان يناز پربارش تر يكيجزو  ي،جار يسال آب ينكهوجود ا با كشـور بـوده    يـر قـرن اخ  يمن

كشـور،   ياستان هـا  يآن موجب شده تا تمام يو زمان ينامتناسب مكان يعوجود توز ينبا ا ياست؛ ول

كـه امسـال غـرب و     يبـه طـور  . نداشـته باشـند   ياز نزوالت جو يبه جهت برخوردار يخوب يطشرا

 يو مركـز  يشـرق  يدر استان هـا  يبوده ول ييآسا و استثنا يلس يجنوب غرب كشور شاهد بارش ها

  .ثبت نشده است يقابل توجه يكماكان بارندگ

و  يـزد و بلوچستان، فـارس، كرمـان، هرمزگـان،     يستانس ي،حال حاضر هفت استان خراسان جنوب در

را نسبت به مدت متوسط بلندمـدت   يكمتر يها يدرصد بارندگ 50تا  10 ينمتوسط ب به طور يلاردب

 يي،رجـا  يدرود، شـه  ينـده بزرگ كشورمان همچـون زا  يدرصد از سدها 40كنند و حدود  يتجربه م

  .شده دارند يرهدرصد آب ذخ 40و مالصدرا كمتر از  يدوست

 ياز كشور حوضـه هـا   يت تا در گوشه اها موجب شده اس يبارندگ يو زمان ينامتناسب مكان توزيع

ـ   يننمك بهتر ياچهو زهره و در يمانند كرخه، اترك، كارون بزرگ، قره سو و گرگان، جراح  يسـال آب

در حـال حاضـر    يسـتان از كرمـان و س  يدر مقابـل، منـاطق   يرا تجربه كنند، ول يرسال اخ 50خود در 

  .كنند يم يخود را سپر يرقرن اخ يمن يسال آب ينتر خشك
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. برنـد  يبه سر مـ  يمتفاوت يطنامناسب بارش ها در شرا يعمتاثر از توز يزنقاط مختلف كشور ن سدهاي

بزرگ در جنوب غرب كشور موجـب شـده    يها يالبو وقوع س يرمناسب چند ماه اخ يها يبارندگ

ـ   يدرصـد  427خوزستان بـا رشـد    يبه سدها يپنج ماه گذشته، ورود ياست تا در ط  14از  يشبـه ب

 يليـون م 30همچـون كرمـان تنهـا     ياسـتان  يبـه سـدها   يمترمكعب برسد؛ اما در مقابـل ورود  يلياردم

ـ  يمقاطع زمان يناز خشك تر يكيبا سال گذشته هم كه  يسهمترمكعب بوده است كه در مقا قـرن   يمن

  .كرده است يدادرصد كاهش پ 52كشور بوده حدود  يراخ

 ينب يليمتريم 1100از وجود فاصله  يتحكا يزن يراننقاط ا ينو كم بارش تر ينبه پربارش تر نگاهي

ـ  يـاري از كشور همچون چلگـرد چهارمحـال و بخت   يدر نقطه ا. مناطق دارد ينا  116از هـزار و   يشب

اسـت،   دهرخ دا يـر پنج ماه اخ يبارش در ط يلمترم 12در رامسر صفارود هزار و  ياو  يبارندگ يليمترم

 يكرمان حتـ  يگانر-رحمت آباد ياخانه زاهدان و  يهل تصفمث يباران سنج يها يستگاهدر مقابل ا يول

  .ثبت نكرده اند يجار يرا در سال آب يبارندگ يليمترم يك
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 يهـا  آن از دشت يپا يو صدا شوند يم تر يكها قدم به قدم به شهر تهران نزد روز ينها ا فروچاله

روزنامـه سـبزينه    - سال گذشـته  2در  يننشست عمده زم  5رسد؛  يبه گوش م ينورام يدهخشك

  24/11/1397مورخ 

  

 يلبحران بزرگ تبـد  يكاست كه ممكن است به  ير تهران از جمله مشكالتد ينفرونشست زم پديده

اسـت   يا كننده نگران هاي يدهاز جمله پد ينفرونشست زم. يمآن باش يبرا يحل به دنبال راه يدشود و با

را به  گينيسن يها كشور را گرفته و خسارت يايياز مناطق جغراف ياريبس يبانگر يراخ يها كه در سال

 يهاسـت و دورنمـا   انسـان  يبـي كه حاصل اقـدامات تخر  يعيطب اي  يدهوارد كرده است؛ پدشهروندان 

از كارشناسان و متخصصان،  ياريبس يدهبه عق. كشور قرار داده است يرو يشرا پ يا كننده نگران ياربس

ـ   ونيليـ جان و مال م يكنزد اي يندهدر شهر بزرگ تهران در آ ينفرونشست زم يدهپد را بـه   يهـا تهران

 يكه هـر از چنـدگاه   ينفرونشست زم يدهمتخصصان و كارشناسان حوزه پد. خاطره خواهد انداختم

 يرزميني،ز يها از آب رويه يب يها مشاهده كرد، برداشت توان يآن را در نقاط مختلف شهر م يها نمود

ـ  يهـا  و ساخت و سـاز  يرزمينيآب ز يها سفره يهاحداث سد و ممانعت از تغذ  را از جملـه  رويـه  يب

كه از قرار معلوم و به واسطه روند شـتابان توسـعه شـهر     كنند يعنوان م يدهپد ينوقوع ا يعوامل اصل

مطالعـات  . داشـته اسـت   يا قابـل مالحظـه   يشـرفت متوقـف شـود، بلكـه پ    يسـت تهران نه تنها قرار ن

هشدار عبور كرده و  هكشور از مرحل يها فرونشست دشت دهد ينشان م يزن يستز يطكارشناسان مح

 يرزمينيز يها آب رويه يبرداشت ب. ها دارد دشت يرنسبت به سا تري يموخ يتتهران وضع ينب يندر ا

آب در  يرفتن خلل و فـرج سـازنده مخـزن نگهـدار     ينخاك را برهم زده است و از ب يستاييسطح ا

  .شود يم ينفرونشست زم يتخاك و در نها) مرگ( يخاك، منجر به نابود

منطقه از كشور نه تنها مصرف  ينشهر تهران كامالً مشخص است كه در ا ييليونم يتتوجه به جمع با

امكان فرونشسـت و   يساز و بلند مرتبه يساز انبوه يگرد يوجود دارد، بلكه از سو ييباال يزانآب به م
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در دو سال گذشـته   يننشست عمده زم  حداقل پنج. داده است يشرا افزا چنيني ينا يها بروز خسارت

و  »يمولـو « ،»يـام ق يدانم«، »)ص(اعظم  يامبرپ«، »شهران« هاي يابانلف شهر تهران در خدر مناطق مخت

كه از شمال تهران به سمت  ييها قنات  است و با توجه به رشته  يدهبه ثبت رس »يامخ« يابانخ يسه راه

 را در تـري  يشب يها وقوع نشست توان يم يساز در ساختمان يمهندس يكردشده و عدم رو يدهكش ير

تـر   خطرناك باشـد، حسـاس   تواند يم ينفرونشست زم يكه در پ يگريمسأله د. انتظار داشت يتختپا

مشـاور ارشـد سـازمان     ي،بلـوچ . تـر اسـت   كوچـك  هـاي  لـرزه  يننسبت به زم يها حت شدن ساختمان

دانسـت و در   ينزمـ  تها را مستقل از فرونشس فروچاله يدهكشور، پد يو اكتشافات معدن شناسي ينزم

در جنوب غـرب تهـران و    يجد كننده يدعامل تهد يكبه عنوان  ينفرونشست زم: اره اظهار كردب ينا

و در  دهـد  يرخ مـ  يندر اعماق زم يدهپد ينا. افتد ياتفاق م يارو به سمت شهر 19، 18، 17در مناطق 

  .گذارد ينم يجا بهها از خود  ترك در ساختمان يجادا ياشدن  به جز كج يآثار ينسطح زم

 يـن ا يـد با. كنـد  يمـن شـهر را ا  كـالن  ينا يرز تواند يم يشهر يساتتأس يها تونل يجادا: گفت بلوچي

ـ     يمنها در تهران به صورت كامالً ا تونل ـ  اي يسـاخته شـوند تـا نگران  يرزمينـي ز يسـات تأس ياز خراب

 رانبح يكاست كه ممكن است به  يدر تهران از جمله مشكالت ينفرونشست زم يدهپد. يمنداشته باش

مصـرف  . مشكل بزرگ بـود  ينحل ا يبرا يحل به دنبال راه يدبا يزاز هر چ يششود، اما ب يلزرگ تبدب

گفـت مصـرف آب    يدمشكل است و با ينبروز ا يلاز دال يكي ينادرست آب توسط شهروندان تهران

ران يـ در ا يكه مصرف سرانه آب خـانگ  يمناطق آن است، در حال يراز سا تر يشدر شمال شهر تهران ب

از مصرف مربـوط   يندارد، اما بخش مهم يمختلف جهان چندان فرق يها از مناطق و كشور ياريا بسب

در تهـران   يا و نقطـه  يا منطقـه  يوسـته، سه نوع فرونشست پ يطور كل به. به اتالف آب در شبكه است

. داردوسته يفرونشست پ متر يليچند م يگفت تهران سال توان يم يوستهدرباره فرونشست پ. وجود دارد

 يرمنطقه نسبت بـه سـا   يككه  يطور وجود دارد، به يزن يا نشست منطقه يوسته،نشست پ ينعالوه بر ا

ه بـه   كه گا يمهست يا نقطه يها شاهد نشست يگاه يزدر تهران ن. كند يم تري يشنشست ب يگرمناطق د

و  شـود  ياك مـ خـ  تگيوارف يالوله كه منجر به تجمع آب  يدگيترك يامسدود شدن قنات  ياعلت كور 



205  

براساس آمارهـا،  . ريزد يفرو م يطور ناگهان به ينو زم شود ينم يدهآن آسفالت قرار دارد، د يچون رو

 يننشسـت زمـ   متر يسانت 36ساالنه  يعني( كند يدر شهر تهران نشست م يناز زم متر يليم يكهر روز 

از  يكـي هـا   فروچالـه . اسـت  كـرده  يادر دن يننشست تهران را ركورددار نشست زم يزانم ينا). يمدار

آن از  يپـا  يو صـدا  شـود  يمـ  تـر  يـك ها قدم به قدم به شهر تهـران نزد  روز يناست كه ا هايي يدتهد

بحـران را حـس    ينا يتا به امروز شهروندان تهران يدشا. رسد يبه گوش م ينورام يدهخشك يها دشت

هـا و   ساختمان يختنشاهد فرو ر يدوز باهر ر ها يكند، تهران يداادامه پ يفعل يهنكرده باشند، اما اگر رو

مواجـه   ينبا مخاطرات نشست زمـ  يطور جد جنوب تهران به. شهر باشند هاي يابانها در خ چاله يجادا

در  يطـور كلـ   گانه و بـه 22مناطق  يانكه در م دهد ينشان م يمطالعات يها و گزارش ها ياست و بررس

از جملـه   يشـهر  يسـات تأس يعامل اول فرسودگكه  دفرونشست وجود دار يشهر تهران دو عامل برا

 land( ينفرونشسـت زمـ  . انجام شده اسـت  هاي يحفار يگرها و نشت آب و عامل د لوله يفرسودگ

subsidence (ـ    هايي يدهاز پد يكي اتفـاق   يرزمينـي ز يهـا  از آب رويـه  ياست كه در اثـر برداشـت ب

كرمـان و خراسـان كـه     يهـا  ف اسـتان از نقاط مختلـ  ياريدر بس يتوضع يندر حال حاضر ا. افتد يم

در  تـر  يشب يننشست زم. شود يرو هستند، مشاهده م روبه يرزمينيآب ز يمنف يالنها با ب آن يها دشت

 يلشـده تشـك   يمتحكـ  يمـه ن يـا نشـده   يمتحكـ  يمحصور كه از مواد آبرفتـ  يمهمحصور و ن هاي يفرآك

و خارج شدن آب از منافذ امكـان   يرزمينيز هاي در اثر برداشت آب. شود يمشاهده م تر يشب اند، يافته

ـ   تر يشو هرچه ب شود يمتر فراهم م 300متراكم شدن مواد تا عمق   تـر  يشبرداشت شود، تراكم مـواد ب

چـاه،   يهـا  كـج شـدن لولـه    ين،در سطح زمـ  يقعم يها شكاف يجادباعث ا يننشست زم. خواهد بود

 يـل كـه در آن بـه دل   شـود  يگفته م اي يدهبه پد اييز ولهل. شود يها م چاه ييزا ها و لوله ساختمان يخراب

  .شود يرانده م يناز لوله چاه به خارج از سطح زم يقسمت يننشست زم

در  ي،سـاختمان و مسـكن وزارت راه و شهرسـاز    يقـات بخش زلزله مركـز تحق  يرمد اللهي، يتب علي

 يو اتفـاق  يع ملـ موضـو  يكفرونشست در كشور : اظهار كرد ييوگو در گفت 1395خرداد  22 يختار

 يكشور در حال رخ دادن است و به لحاظ آن كه در برخ يها است كه در حال حاضر در اغلب دشت
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به دنبـال داشـته، مـورد توجـه      يزن ييها و خسارت ها يبآمده و آس يدموضوع پد ينا شهرياز مناطق 

سـو و   يـك از  يسال موضوع فرونشست با شروع خشك يشها پ كه از سال يقرار گرفته است، در حال

فرونشسـت در   ياساسـ  يـل دل: افـزود  يو. شده بـود  يدتشد يگرد ياز سو يرزمينيز يها برداشت آب

رفسـنجان و   يز،تبر ين،مانند دشت اصفهان، قزو يا شناخته شده يها كشور و در دشت يها اغلب پهنه

مبـود  ك يكـي مشـخص دارد؛   يـل افـت دو دل  يـن ا. اسـت  يسـتابي افت سـطح ا  يگر،از نقاط د ياريبس

 گونه يچاست كه ه يرزمينيز يها از آب رويه يبرداشت ب يگريو د يمياقل ييراتتغ يلبه دل ها يبارندگ

در گذشته را  يريتمد آن انجام نشده و در حال حاضر عوارض سوء يقبل بر رو يها در سال يريتيمد

  .كنيم يمشاهده م

است و تنها چهار درصد آب بـه   يكارشناسان عمده مصرف آب در كشور در حوزه كشاورز يدهعق به

 يآب صنعت ينمربوط به تأم يزن يو مقدار يصرف كشاورز يهو بق شود يصورت آب شرب مصرف م

سـاختمان و مسـكن وزارت راه و    يقـات بخـش زلزلـه مركـز تحق    يرمد. است يساتها و تأس كارخانه

 يرزمينـي ز يها آب يها مصرف باال آن ياصل يلشود، دل يابي يشهها ر اگر فرونشست: گفت يشهرساز

ژورنـال  . يمكنـ  يريمخـاطره در كشـور جلـوگ    يـن ا يشاز افـزا  ي،جـد  يريتمـد  يكبا  يداست كه با

نشسـت   متر يسانت 25از تهران ساالنه  ييها اعالم كرده كه بخش يدر گزارش »يچرن« يو علم يقاتيتحق

 متـري  يسـانت  25سـت  نش گويـد  يمـ  يچـر ژورنـال ن . ها در جهان است رقم يناز باالتر يكيكه  كند يم

مشكل  ينبه دست آمده است و ا يا ماهواره يرتصاو يابياز تهران در هر سال بر اساس ارز ييها بخش

كـه توسـط دو پژوهشـگر     يـق تحق ينا. است) ره( ينيامام خم المللي يندر حال گسترش به فرودگاه ب

مربوط  تر يشمشكل ب ينا گويد يپوتسدام آلمان صورت گرفته است، م شناسي يندر موسسه زم يرانيا

 ينو دشت ورامـ  يكشاورز هاي ينو زم ياقمار يها شهرك ي،تهران شامل بخش شهر يبه دشت غرب

اطـراف   هـاي  ينانـد كـه زمـ    پژوهشگران اعالم كرده. شود يمحسوب م يمنطقه كشاورز يكاست كه 

 يـن اسـت كـه ا   يـن ا يـانگر ب يقـات تحق. كند ينشست م متر يساالنه پنج سانت) ره( ينيفرودگاه امام خم

نوع  يلخاك تهران به دل. است يرزمينيز يها شدن سفره يآب و خال رويه ياز برداشت ب يمشكل ناش
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از جمله شـبكه آب، گـاز و    يادز يرسطحيز يساتتأس يلبه دل ينهمچن. است يسكپرر يارو جنس بس

 يسـك ر ين،زمـ  يرزدر  يخال يها وجود حفره، قنات و چاه. حوادث دوچندان است وزاحتمال بر يرهغ

  .دهد يم يشرا افزا يتفعال

 يانگـار  سـهل  تـوان  يم: باره گفت يندر ا يزشهر تهران، ن يشورا يسهرئ يئتعضو ه ي،قناعت ابوالفضل

ـ       يـده ناد يتختها در پا حفره يجادمترو را در ا از آغـاز   يشگرفـت، چراكـه مسـئوالن متـرو موظفنـد پ

و هـر   نندك يمقاومت خاك را بررس يزانم يشرفتهپ يها با دستگاه ي،گودبردار يا يبردار خاك ياتعمل

در  يـا  شود يكار به دقت انجام نم ينخطوط مترو ا يمتأسفانه در بعض. يرندرا در نظر بگ ينوع احتمال

در هـر   ينمترو و سـطح اسـتقامت زمـ    يرمس يدكه با يدرحال پذيرد، يصورت م يمواقع به كند يبرخ

و فعـل و   اسـت  يميتهـران كهنـه و قـد    ينسـطح زمـ   كـه  ينا يانببا  يو. و كنترل شود يدهزمان سنج

وجب به وجـب   يدبا يشهردار: ها اتفاق افتاده، گفت سال يندر سطح خاك در طول ا ياديانفعاالت ز

موقـت انجـام    يمكه تحك يا در فاصله يدمترو را تحت كنترل قرار دهد و نبا يحفار يرخاك و كل مس

 يموقـت زمـان   كـيم تح: كـرد  يحدر ادامه تصر يقناعت. د رها شودبه حال خو يحفار ياتعمل شود، يم

. پـذيرد  يصـورت مـ   ياصـل  يمروز بعد از آن بالفاصـله تحكـ   10كه در فاصله هفت تا  شود يانجام م

 يرو يمانكـه سـ   يزمـان  يعنـي  افتـد؛  ياتفـاق مـ   يمدو تحك ينا ينمتأسفانه اغلب حوادث در فاصله ب

 شود، يرد م زميناز سطح  ينيسنگ يخودرو يوقت يجهاست، در نت يينو با مقاومت پا يسطح ها يوارد

 يكه شـهردار  يدرحال ريزد، يفرو م ينزم يهم اتفاق افتاده باشد، به راحت يلجنزار يا يگرفتگ اگر آب

 ينهمچنـ . را كنتـرل كنـد   يرمرتب طول مس يافاصله اجازه رفت و آمد در منطقه را ندهد  يندر ا يدبا

كـه تـاكنون دربـاره     ييهـا  اظهـارنظر : باره گفت ين، در ا4منطقه  يآبفا يبردار رهمعاون به ي،نجف يثمم

نـدارد، چراكـه    يو علمـ  يكارشناسـ  يباره شـده، مبنـا   ينكه در ا هايي يابيو مقصر ينفرونشست زم

 يشها آزما فرونشست ييچرا يلدال يبررس ينمونه خاك منطقه را برا ي،سازمان يادستگاه  يچتاكنون ه

 يلها و تحم در حال اتهام زدن به دستگاه وعموض ينبدون در نظرگرفتن ا يمتأسفانه برخ. نكرده است

فرونشسـت   يـده از جمله شركت آب و فاضالب مـتهم پد  يمختلف يها موضوع هستند كه شركت ينا
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 ينفرونشسـت زمـ   يـل شدن دل مشخص يبرا رسد يبه نظر م: افزود يو. تهرانند يخيدر قلب تار ينزم

سـهم هـر دسـتگاه در     يبا پشتوانه علمـ  سپساز خاك انجام و  يقيدق يبردار نمونه يدبا ،12در منطقه 

شـركت انجـام    يـن كـه ا  هايي يحال و بر اساس بررس ينبا ا. در منطقه مشخص شود يدهپد ينوقوع ا

شـوش و   هاي ياباندر خ يراخ يها در هفته ينبه فرونشست زم توان يادعا م يناثبات ا يداده است، برا

آب و فاضالب با اسـتفاده   يساتشوش تأس خياباناشاره كرد كه در  يچهارراه مولو يغرب جنوبضلع 

در . ها وارد نشـده بـود   به آن يبيآس ينتر مقاوم در برابر زلزله اصالح شده بودند و كوچك يها از لوله

ده بود، قسمت اصالح نش يناتفاق افتاد كه خطوط آبفا در ا يدر حال ينفرونشست زم يچهارراه مولو

كـه نشـت آب از    كنـد  يموضوع ثابت مـ  ينا. نشد يدهد ونشستقطره آب در محله فر يكاما باز هم 

فرونشسـت   يرا بـرا  يگـري د يـل دال يـد فرونشست نبوده است و با يلشبكه آب و فاضالب منطقه دل

  .وجو كرد منطقه جست يندر ا ينزم

 ياز آب در خطوط لوله آبفـا  ييدرصد باالباورند كه  ينبر ا يا عده يگر،د ياز سو: كرد يحتصر نجفي

 يـن ا. درصـد اسـت    20در شبكه، حداكثر » آب بدون درآمد«گفت كه درصد  يدبا. رود يمنطقه هدر م

ـ  درصـد  يـك از آب معـادل   يمعنـا كـه بخشـ    ينبه ا. ندارد ياست كه درآمد يمقدار آب، آب  بدر قال

 يبخشـ . شـود  يخاص مصـرف مـ   يها رنامهآب مراسم و ب ينآب، تأم يها تانكر ي،نشان آتش هاي يرش

بـر سـر راه    دولتي يرو غ يدولت يها انشعاب يجادو ا يرمجازاستفاده غ يلاز آب بدون درآمد به دل يگرد

دالور . منطقه است يدرصد كل آب بدون درآمد آبفا  12كه معادل  شود يخطوط آب از شبكه خارج م

در  يننشست زم: باره اظهار كرد يندر ا ست،زي يطسازمان حفاظت مح يعيطب يطكارشناس مح ي،نجف

هـا، شـبكه فرسـوده     آمـار  يبر اسـاس برخـ  . شده است يلشهر تهران تبد يها از چالش يكيتهران به 

و  هـا  فـره ح يجـاد باعث ا دهد، يدرصد آب شرب تهران را هدر م 25 كه ينتهران عالوه بر ا يرسان آب

  .شود يمنجر م ينست زمكه سرانجام به فرونش شود يم يرزمينيز يها مغار
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روزنامـه عصـر اقتصـاد مـورخ      - كردنـد  يـري مترمكعـب آب گ  يليـون م100هرمزگان  يسدها

25/11/1397  

  

  كردند يريمترمكعب آب گ يليونم100هرمزگان  يسد ها

 يمترمكعـب آب وارد سـدها   يليـون م 100از  يشهرمزگان ب يعامل شركت آب منطقه ا يرگفته مد به

  .شده است يهفته جار يهرمزگان ط

شـد و   يـري آبگ ينابمترمكعب در سد استقالل م يليونم 60 يزانم يناز ا: اظهار داشت ييمال هوشنگ

 يـن ا يتدرصد از ظرف 30حدود  انيزم ينكه ا يدمترمكعب رس يليونم 75شده آن به  يرهحجم آب ذخ

  . سد است

شده كه برابـر   يريمتر مكعب آبگ يليونم 40ها  يبارندگ يندر ا يزن يانو ن يلسد شم: داشت يانب وي

  . آن است يتدرصد ظرف 55با 

: مترمكعب است ، گفـت  يليونم 98كه مخزن مشترك دارند،  يانو ن يلحجم سد شم ينكها يانبا ب وي

مـاه گذشـته    21در سال گذشته صفر بـوده و در   يانو ن يلشم ياطق باالدست سدهامن يبارندگ يزانم

  . حوزه ها نشده بود ينوارد ا يآب يچه

 يـت بـا ظرف  ينها سد جگـ  يبارندگ يندر ا: هرمزگان خاطرنشان كرد يشركت آب منطقه ا مديرعامل

  . نداشته است يقابل مالحظه ا يري، آبگ يليونم 210

در استان  يبارندگ يانگينم: خشك بود، گفت ياربس يهرمزگان سال يل گذشته براسا ينكها يانبا ب وي

درصد كاهش داشـته   5كه نسبت به بلند مدت  يدهمتر رس يليم 100امسال تاكنون به حدود  ياز ابتدا

  . است

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 ياخشك شدن چاه ه

 ييـر از اتـالف آب و تغ  يريجلـوگ  ي،قطـره ا  يـاري و آب ياريآب يننو يمنابع آب، استفاده از روش ها
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منابع آب موجود مهـم و اثـر    يريتمد است كه در  يعوامل ينكشاورزان از مهمتر توسطكشت  يالگو

  . گذار است

منـابع   يتبا توجه بـه محـدود  : استان، خاطر نشان كرد يرزمينيز ياشاره به كمبود منابع آب ها با وي

و  يمنـابع آب سـطح   يـد در سطح استان و كاهش تول ياز دو دهه خشكسال يشآب و استمرار ب يدتول

  . باشد يم يضرور يارو شرب بس يدر بخش كشاورز ييضرورت صرفه جو يني،زم يرز

  
درصد كاهش برداشت از منـابع آب   20تا 15اگر در كل استان هرمزگان : براز داشتمقام مسوول ا اين

  . يمكن يرياز بحران آب در هرمزگان جلوگ يمتوان يم يم،داشته باش يرزمينيز

ـ  ينابهرمزگان سد استقالل م يمنابع آب يناز مهمتر يكي ـ   40از  يشاست كه ب  يـت بـا ظرف  يشسـال پ

پـس از دو دهـه    يو بندرعباس احداث شد ول يناببه شهر م يانمتر مكعب با هدف آبرس يليونم250

  . مواجه شد يبا بحران كم آب يراخ يدر سال ها ي،و خشكسال يكم بارش

 يـن سـد آمدنـد و آب ا   ينبه كمك ا يانو ن يلشم يسد ها يشسال پ 7بحران، از ينپر رنگ شدن ا با
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  . يافتاختصاص  ينابم يسدها به بخش كشاورز

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  يبر استان و كاهش بارندگ ياز دو دهه خشكسال يشتداوم ب يلدل به

  . قرار دارد يتانه بحران كم آبدر آس 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 

درصـد اسـت كـه     29كن ها  يريندرصد و آبش 71استان هرمزگان از چاه ها و سدها،  يمنابع آب سهم

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

  . يابددرصد كاهش  34بخش چاه و سد به 

بـاران   يدبهمن ماه امسال شاهد بارش شد 23و  22 يروزها يط ي،بارش يپس از مدت ها ب هرمزگان

  .ثبت شده است ير شهرستان بوموسد ينو كمتر ينابدر شهرستان م يبارندگ يزانم يشترينبود كه ب
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  27/11/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - بارش ها سه برابر شد

  

 يليمتـر م 177.7بهمـن بـه    26تـا  ) اول مهر( يجار يسال آب ياز ابتدا يبارندگ يانگينم -يرناا -تهران

 237 ياز سه برابر شـد و رشـد   يشبود، ب يليمترم 52.8با مدت مشابه پارسال كه  يسهه در مقاك يدرس

  .را تجربه كرد يدرصد

  

  ها سه برابر شد بارش

 115( يـر سـال اخ  10 يـانگين از م يبارنـدگ  يـزان م يـن ا يرنـا، ا يگزارش روز شنبه خبرنگار اقتصاد به

درصد نسـبت بـه    53 يبشده و به ترت يشترب يزود نب يليمترم 133كه  يرسال اخ 50و متوسط ) يليمترم

  .است يافته يشساله افزا 50 يانگيندرصد نسبت به م 33ساله و  10 يانگينم

درصد نسبت بـه پارسـال    663بوده كه » شرق يمرز« يزمرتبط با حوضه آبر يبارندگ يشافزا بيشترين

را تجربـه   يبارنـدگ  يليمتـر م 4.6همن ب 26مهر تا  يپارسال از ابتدا يزحوضه آبر ينا. رشد داشته است

 گسـترده  يـران شـرق ا  يشرق در نوار مـرز  يحوضه مرز. يدرس يليمترم 35عدد به  ينكرد اما امسال ا

و بلوچسـتان را در   يستانو س يخراسان جنوب ي،خراسان رضو ياز استان ها ييشده است و بخش ها

  .يردگ يبر م

هـا   يرشد را تجربه كرد؛ ارتفاع بارندگ يشترينب» مقره قو« يز، حوضه آبر»شرق يمرز«از حوضه  پس

 يـن كـه پارسـال ا   يبـود در حـال   يليمترم 126) بهمن 26مهر تا  ياز ابتدا(امسال  يزحوضه آبر يندر ا

حوضه قره قـوم در شـرق و شـمال خراسـان     . را تجربه كرد يليمترم 20كمتر از  يِبارندگ يزحوضه آبر

 ياز خراسان شـمال  يكوچك يارو تركمنستان قرار دارد و بخش بسبا افغانستان  يرانو در مرز ا يرضو

  .يردگ يدربرم يزرا ن

بارش را تجربه كرد؛  يشافزا يشترينب» عمان يايفارس و در يجخل« يزحوضه، حوضه آبر 2 يناز ا بعد
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عمان رخ داد كـه   يايفارس و در يجخل يزبارش در حوضه آبر يليمترم 321بهمن  26مهر تا  ياز ابتدا

  .درصد رشد كرده است 417) يليمترم 62(بت به مدت مشابه پارسال نس

 يـانگين را تجربـه كـرد؛ م   يبارندگ يشدرصد افزا 357 يزن »يفالت مركز« يزمدت، حوضه آبر ينا در

 يليمتـر م 21شود، پارسال  يرا شامل م يراناز مساحت ا يمياز ن يشكه ب يزحوضه آبر يندر ا يبارندگ

  .يدرس يليمترم 97به  يدرصد 357 يبود و امسال با رشد

بـه   يليمتـر م 139درصد رشد كرد و از  83 يزن يهاروم ياچهدر يزارتفاع بارش ها در حوضه آبر ميانگين

درصـد رشـد از    49بـا   يزخزر ن يايدر يزارتفاع بارش ها در حوضه آبر يانگينو م يدرس يليمترم 255

  .يدرس يليمترم 282به ) بهمن 26اول مهر تا (پارسال  يليمترم 189
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  28/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - در تهران يمنابع آب يتبهبود وضع

  

در استان تهران خبر داد و  ها يبارندگ يتشركت آب و فاضالب استان تهران از بهبود وضع مديرعامل

مصـرف   يريتمـد  يازمندچنان ن است، اما هم يافتهنسبت به سال قبل بهبود  ها يبارندگ يتوضع: تگف

  .يمتهران هست يدر حوزه منابع آب

  

 يسـدها  يـره ذخ يشبا اشـاره بـه افـزا    يسنا،وگو با ا در گفت ياري، محمدرضا بخت»تابناك«گزارش  به

استان تهران نسبت به سـال گذشـته، شـش     يسدها يدر حال حاضر منابع آب: استان تهران، اظهار كرد

 جـود مو يهـا  رفع چـالش  يمساله به معنا يناست، اما ا يعدد رقم مطلوب ينداشته كه ا يشدرصد افزا

  .يستدر حوزه آب ن

ـ   ياز ابتـدا : گفت يزدر استان تهران ن ها يبارندگ يتدرباره وضع وي، ـ   يسـال آب  220از  يشتـاكنون ب

رو بـوده   روبـه  يشنسبت به سال گذشته با افزا يزعدد ن ينق افتاده كه ادر تهران اتفا يبارندگ متر يليم

برف است كه بـر اسـاس آمارهـا،     يرهموضوع ذخ يم،كه در استان تهران با آن مواجه ياست، اما مشكل

مواجـه   يـز حـوزه ن  يـن در ا يـز چنـدان ن  ييـرات و بـا تغ  يستصفر ن يگرد يزبرف ن يرهذخ يزانامسال م

  .يما شده

بنا نشده و منابع آب  يرودخانه پرآب يچرا دارد كه در كنار آن ه يتيجمع يگاهپا ينتر ن بزرگتهرا استان

 350 يرمتعـارف غ يدپـذير بـا داشـتن سـهم سـرانه آب تجد     يـن بر ا عالوه شود؛ يآن محدود گزارش م

 1666 شـور در كل ك يزانم ينكه ا يستدر حال ينمترمكعب در سال، از مرز بحران عبور كرده است؛ ا

گفت كـه در حـال حاضـر دركـالن شـهر       يدبا ينعالوه بر ا. مترمكعب در سال است 6660 يادر دن و

شـناور، سـاالنه    يـت نفـر جمع  يليـون م 1.5نفر ساكن و در حدود  يليونم 8.5بالغ بر  يتيتهران با جمع

  .شود يآب مصرف م يترهزار ل 35 يهمترمكعب و متوسط در هر ثان يليونم 1035
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سـرانه سـاالنه آب    شـود؛  يمـ  ينو سدها تأم يرزمينيشهر تهران از منابع ز يمصرفآب  يگر،د يسو از

بـه   1375رقـم در سـال    يـن مترمكعب بوده كه ا 1157بالغ بر  1335شهر تهران در سال  يدشوندهتجد

 ل، ك1377در سال  ينبر ا عالوه. است يافتهمترمكعب كاهش  255به  1380مترمكعب و در سال  270

درصد به  23.1حدود  ي مترمكعب بوده كه با نرخ رشد متوسط ساالنه يليونم 886، تهران يآب مصرف

  .است يدهرس 1386متر مكعب در سال  يليونم 990از  يشب

 يـك با نرخ رشـد نزد  يصعود يساله روند 10دوره  ينشهر تهران در ا يتساالنه آب و جمع مصرف

 يكبرابر شدن آن در  يمآب در تهران، سه و ن اند، نكته قابل مالحظه درباره سرانه مصرف به هم داشته

در روز در سـال   يتـر ل 99روزانـه در تهـران، از    يكه سـرانه آب مصـرف   يطور ساله است؛ به 50دوره 

دوره  يـن در ا يزتهران ن يتاست كه جمع يدر حال ينا. است يدهرس 1392در سال  يترل 350به  1345

  كرده است يداپ يشنفر در حال حاضر افزا يليونم از هشت يشهزار نفر به ب 700و  يليوناز دو م
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روزنامـه عصـر اقتصـاد مـورخ      - و بلوچستان يستانهرمزگان و س يسدها يتوضع يبهبود نسب

28/11/1397  

  

  و بلوچستان يستانهرمزگان و س يسدها يتعوض يبهبود نسب

سال  يحوضه كارون بزرگ، كرخه و مارون از ابتدا يبه مخازن سدها يحجم آب ورود: عصراقتصاد

ـ      يليونم 258و  يلياردم 15تاكنون  97-98 يآب  445گذشـته   يمتر مكعب بوده كـه نسـبت بـه سـال آب

  .داشته است يشدرصد افزا

كـارون  "، "4كـارون  " يبه سـدها  يحجم آب ورود يران،ابع آب امن يريتاساس اعالم شركت مد بر

 733و  يليـارد در اسـتان خوزسـتان پـنج م    "يـا گتونـد عل "و  "يمانمسجد سـل "، "عباسپور يدشه"، "3

 يشدرصـد افـزا   314مـدت از   ينمترمكعب گزارش شده كه نسبت بـه سـال گذشـته در همـ     يليونم

  .برخوردار بوده است

نسبت بـه   يورود يزانم يشترينآب، از ب يمترمكعب ورود يليونم 883با  اساس، سد مارون ينهم بر

بـا   يسـه را در مقا يورود يدرصـد  898رشد  يش،افزا يزانم ينخوزستان برخوردار بوده كه ا يسدها

  .گذشته به ثبت رسانده است يسال آب

مارون  حوضه كارون بزرگ، كرخه و يدرصد مخازن سدها 81گزارش، در حال حاضر  يناساس ا بر

  .درصد رشد داشته است 77پر شده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

و بلوچسـتان   يستاناستان س يبه سدها يورود يزانم يران،منابع آب ا يريتاساس اعالم شركت مد بر

 100گذشـته حـدود    يمترمكعب بوده كه نسبت به سال آب يليونم 84) 97-98( يسال آب ياز ابتدا يزن

  .است تهيافبرابر جهش 

مربوط به  ي،جار يسال آب يو بلوچستان از ابتدا يستاناستان س يبه سدها يحجم آب ورود بيشترين

  .برابر سال گذشته درصد رشد ركورددار است 50مترمكعب و  يليونم 39.2بوده كه با  "يشينپ"سد 
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درصـد   38آب  حجم يزانم يناستان پر شده و ا يندرصد حجم مخازن ا 25اكنون  وجود هم ينبا ا اما

  .دهد يكاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان م

در  يـز در اسـتان هرمزگـان ن   "ينجگ"و  "استقالل"، "يانو ن يلشم" يسدها است، يگزارش حاك اين

نسـبت بـه    يدرصد 5776آب داشته كه از رشد  يمتر مكعب ورود يليونم 151مدت، مجموعاً  ينهم

  .گذشته برخوردار بوده اند يسال آب

  
حجم آب نسبت به مدت مشابه سال  يزانم يناستان هرمزگان پر شده و ا يدرصد سدها 47 اكنون هم

  .دهد يرا نشان م يشدرصد افزا 36گذشته 

ـ   يكشـور از ابتـدا   يآب به مخـازن سـدها   يگزارش، ورود يناساس ا بر  23تـا  ) 97-98( يسـال آب

ـ    يدرصد 270رشد  انگريمتر مكعب بوده كه ب يلياردم 23.79ماه در مجموع  بهمن  ينسبت بـه سـال آب

  .گذشته است

ـ    يلياردم 50كل مخازن سدها  يتحال حاضر، ظرف در  يمتر مكعب گزارش شده كه نسبت بـه سـال آب

  .دهد يرا نشان م يشدرصد افزا 20گذشته 
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 خـوردن  ؛ تـرك كـار دسـت اراك داد   يو خشكسـال  يرزمينياز منابع آب ز رويه يب يها رداشتب

  28/11/1397روزنامه سبزينه مورخ  - اراكپوست تن دشت 

  

بحـران   يروز رد پـا آن مورد توجه قـرار گرفتـه، امـ    يهوا يبحران آلودگ يردهه اخ ياراك كه ط شهر

و  ينتــر گــوش بــزرگ يخو خطــر فرونشســت، بــ بينــد يرا بــر تــن خــود مــ ينخــاك و شــكاف زمــ

كـاهش بـارش و    يـر، اخ يهـا  در سـال  يژهدهه گذشته به و يك يط. شهر استان است ترين يتپرجمع

مسـأله در كنـار    يـن وارد سـاخته و ا  يستز يطرا به مح ياريخسارات بس يپ رد يپ هاي يسال خشك

بـا  . رقـم زده اسـت   يرا در كشور از جمله استان مركز يمختلف محيطي يستمشكالت ز يگرمل دعوا

 يهـا  در بخـش  يرزمينـي بـاران سـاالنه، منـابع آب ز    يدو كاهش شد يدر پ يپ هاي يسال وقوع خشك

شـدند   يممنوعه و بحران يها به دشت يلمناطق تبد ينشد و ا يدشد تدچار اف يمختلف استان مركز

 يطـ . به بار آورده است يزرا ن يگرد محيطي يستهمچون دشت اراك تبعات ز ياد در نقاطرخد ينو ا

از شهرسـتان اراك،   يدر مناطق يژهبه و ينمكرراً در رابطه با مسأله بحران فرونشست زم يرسال اخ يك

ان شهرست يننقاط ا يهشدار داده شده و در برخ يامور منابع آب يانو متول ستانبحران ا يريتتوسط مد

شـاهد بـروز    ي،اسـتان مركـز   يمحدوده شـهر  ترين يتشهر اراك به عنوان پرجمع يكيدر نزد يژهبه و

از  يكـي  ينفرونشسـت زمـ  . را به دنبـال داشـته اسـت    هايي يكه نگران يمهست ينمظاهر فرونشست زم

رخـداد   يـن اسـت كـه ا   يرزمينـي منـابع آب ز  يدو افت شـد  يسال از خشك يناش يها بحران ينتر مهم

در نقاط اطراف شهر اراك از جمله منطقه هـزاوه   يندر زم ييها به صورت شكاف يراًاخ محيطي يستز

 يـن در ا. اراك به صـدا درآورده اسـت   يبحران را برا ينزنگ خطر بروز ا يقتمشاهده شده و در حق

عامـل   ي،مصارف كشاورز يبرا ياز منابع آب رويه يو برداشت ب يرمجازغ هاي هوجود چا ينهمچن يانم

 يرزمينـي افـت منـابع آب ز   يدتشد يبستر را برا ي،سال است كه در كنار كاهش بارش و خشك يگريد

 يهـا  از اسـتان  يبرخـ . اسـت  ينگسترش بروز بحران فرونشست زم يبرا يگريفراهم كرده و عامل د

 يتدر ارتباط با وضـع  يزن ياند و مطالعات شده ييشناسا ينفرونشست زم ستعدكشور به عنوان مناطق م
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 يـن بـروز ا  يلاما به دل يست،مذكور ن يها در فهرست استان يمناطق صورت گرفته كه استان مركز ينا

 يازمنـد بـزرگ اسـت، ن   يتـي محـدوده جمع  يـك از استان ازجمله شهرستان اراك كـه   يدر نقاط يدهپد

  .يماز گسترش بحران هست يريجلوگ يبرا ياصول ريزي مهو برنا يشياند چاره

   

  دشت اراك يرزمينيآب ز يها داشت از سفرهكنترل حجم بر ضرورت

آنچـه كـه در شهرسـتان اراك بحـران     : اظهـار داشـت   يمركـز  يبحران استاندار يركلمد ينهزم ينا در

 يرزمينـي ز يهـا  مناطق را به وجود آورده، كاهش سطح آب سفره يو شكاف در برخ ينفرونشست زم

رخ  يرزمينـي از منـابع آب ز  رويه يب يها شتمسأله بر اثر بردا ينا: افزود ياثيغ يدحم. دشت است ينا

شـده   يراخ يها در سال يرزمينيمنابع آب ز تر يشموجب افت ب يزو كاهش بارش ن يسال داده و خشك

همچـون بـارش كنتـرل     يعـي در ارتباط با عوامل طب: كرد يانب يمركز يبحران استاندار يركلمد. است

 ملـه كـه از ج  يرنـد قرار گ يريترابطه تحت مد يناما الزم است عوامل قابل كنترل در ا يست،ممكن ن

آب  يهـا  كنتـرل مصـرف چـاه    يرزميني،بر برداشت آب از منابع آب ز يبه ضرورت نظارت اصول يدبا

مسـأله كنتـرل   : خاطرنشان ساخت يو. اشاره كرد يرمجازآب غ يها با چاه يو برخورد جد يكشاورز

 ورهـاي الزم است كه موضوع نصب كنت ينرد، بنابرادا يتاهم يارراستا بس يندر ا يبرداشت از منابع آب

. شـود  يگيريپ يطور جد مسئول و مرتبط به يها توسط سازمان يآب كشاورز يها چاه يهوشمند رو

عنـوان   يمركز يبحران استاندار يركلمد. اثرگذار است ياربس يزن ياريآب يستمگسترش س ينهزم يندر ا

 يچنانچـه تـوجه   و يرددر دستور كار قرار گ يستيز واقعه باو عالج قبل ا يشگيرانهاقدامات پ ينا: كرد

نقاط در اسـتان   يگرد يندر شهرستان اراك و همچن ينرابطه وجود نداشته باشد، فرونشست زم يندر ا

  .و بدتر بروز خواهد كرد تر يشو با تبعات ب يشاز پ يشب

   

  ينو شمال غرب دشت اراك مستعد بروز فرونشست زم شرق

: گفـت  يزن يمركز يا شركت آب منطقه ياز منابع آب يبردار معاون حفاظت و بهره ينهمچنرابطه  ينا در
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كـه   يمهسـت  يو اراضـ  هـا  يندر زمـ  ييها از نقاط شهرستان اراك، شاهد بروز شكاف ياكنون در بخش هم

 نـاطق م ينشسـت در برخـ   يـن چرا كه عمق ا يرد،مورد توجه قرار گ يدو با شود يزنگ خطر محسوب م

از نقـاط   يدر حـال حاضـر برخـ   : افزود يگيمحمود قدب. است يدهرس يزاز پنج متر ن يشبه ب دشت اراك

از  يـز را ن يمسأله تبعـات  ينمواجه هستند كه ا ينشرق و شمال غرب شهرستان اراك با مشكل نشست زم

 يعتـاً و طب تهبـه دنبـال داشـ    يرهخطوط انتقال و غ يخطر برا يجادا ين،زم يرو يساتجمله كج شدن تأس

معـاون حفاظـت و   . خواهد كـرد  يجادرا ا اي يدهعد... و محيطي يستز يها مشكل خسارت ينگسترش ا

بحـران بـه سـبب     يـن از ا يبخـش مهمـ  : كرد يانب يمركز يا شركت آب منطقه ياز منابع آب يبردار بهره

 آب يهـا  سـفره  هسـاالن  يردر چند سال اخ. رخ داده است يردهه اخ يك يط يژهبارش به و يدكاهش شد

 يـك  يهر سال كسر يانگينطور م اند و به رو بوده كاهش عمق روبه متر يسانت 60دشت اراك با  يرزمينيز

 يتيبا توجه به وضـع : خاطرنشان ساخت يگيقدب. محدوده وجود دارد يندر ا يمنابع آب يمترمكعب يلياردم

رو  منطقـه روبـه   يـن ر اد ينزمـ  رونشستكننده ف دشت اراك دارند، با بروز نگران يرزمينيكه منابع آب ز

ـ   يبرا يلذا عدم انجام اقدام اصول يم،هست ـ   يكنترل برداشت از منـابع آب آب  يهـا  سـفره  تـر  يشو افـت ب

  .خواهد رساند يبدتر يطمنطقه به شرا ينرا در ا ينفرونشست زم يتوضع يرزميني،ز

 ينـه زم يـن ر اد: عنـوان كـرد   يمركـز  يا شركت آب منطقـه  ياز منابع آب يبردار حفاظت و بهره معاون

از گسـترش   يتبـا جـد   ينمجاز از منابع آب كنترل و همچنـ  يها برداشت يتاست كه وضع يضرور

بـا  . مدنظر قرار گرفتـه اسـت   يردر چند سال اخ يژهمهم به و ينشود كه ا يريجلوگ يرمجازغ يها چاه

 ينـه در زمكـه   طلبـد  ياسـت، مـ   يو انسان يعيمعلول عوامل طب ينبحران فرونشست زم كه ينبه ا هتوج

 يدچرا كه قطعاً تشد يرد،انجام پذ ياتخاذ و اقدام جد ياصول يماتمهم، تصم ينا يكنترل عوامل انسان

 اسـت، و مركز اسـتان   يشهر استان مركز ترين يتپرجمع يزبانبحران در محدوده دشت اراك كه م ينا

  .به دنبال خواهد داشت يارتبعات بس
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 يشافـزا  هشـدار  صورت گرفت؛ يرووزارت ن يآب و آبفاكالن  يزير معاون دفتر برنامه ياز سو

روزنامـه عصـر    -ي محصوالت كشاورز يصادرات يتمز يلبه دل يرزمينيبرداشت از منابع آب ز

  29/11/1397اقتصاد مورخ 

  

  يمحصوالت كشاورز يصادرات يتمز يلبه دل يرزمينيبرداشت از منابع آب ز يشهشدار افزا

اشت از برد يشبا اعالم هشدار درخصوص افزا يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه معاون

 6از اضافه برداشت متوسط ساالنه  ي،محصوالت كشاورز يصادرات يتمز يلبه دل يرزمينيمنابع آب ز

  .در كشور خبر داد يرزمينيز يها مترمكعب از آب يلياردم

برداشـت از    اضـافه : افـزود ) پـاون ( يـرو وزارت ن يرسـان  اطالع يگاهگو با پا و در گفت "يفهم يتهدا"

ـ  يلياردم 6ر متوسط ساالنه طو به يرزمينيز يها آب در صـورت   شـود  يمـ  بينـي  يشمترمكعب است و پ

ـ  ينموجود، ا يها و عدم رفع چالش يدر بخش كشاورز رويه يصادرات ب د يليـار م 12از  يشرقم به ب

  .مترمكعب برسد

در حـال حاضـر   : اظهار كرد يرزمينيبر ضرورت مراقبت و حفاظت موثرتر از منابع آب ز يدبا تاك يو

 يسـطح  يها مترمكعب و از آب يلياردم 56حدود  زميني يراز آب ز يخالص بخش كشاورزمصرف نا

  .مترمكعب است يلياردم 34حدود 

از  يبخـش كشـاورز   يبردار انجام شده درخصوص بهره هاي يابيمحاسبات و ارز ينكها يانبا ب فهمي،

 يصـادرات  يـت از مز شـدت  به يو دام يكه محصوالت كشاورز دهد -ينشان م يندهمنابع آب در سال آ

و صـادرات   يمحصـوالت كشـاورز   يـد با رشد تول يدر سال آت ينبنابرا: برخوردار خواهند شد، افزود

بـه منـابع    يانـداز  و دسـت  گيرد ياز منابع آب كشور صورت م يشترآن، برداشت ب يرقانونيو غ انونيق

  .وارد مرز خطر خواهد شد يرزمينيآب ز يژهو آب، به

 يرا بـه منزلـه تـاراج و نـابود     يطشرا ينادامه ا يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه معاون
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  .كرد يداز آن تاك يشتردانست و بر مراقبت ب يرزمينيمنابع آب ز بازگشت يب

  
 يا نظام تعرفه ييعدم كارا ي،محصوالت كشاورز يبازار عرضه و تقاضا يچون ناكارآمد يعوامل وي،

 يدنوسـانات شـد   يع،در ابعـاد وسـ   يو دامـ  ياچاق محصوالت كشاورزصادرات و واردات، سهولت ق

بخـش   يدكنندگانو درآمد تول يمال يهبودن بن يينمختلف و پا يها در سال يمحصوالت كشاورز يبها

  .بخش عنوان كرد ينا يو عارض يذات يها در چالش يرگذارتاث يرا از جمله محورها ورزيكشا
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  29/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  -يد خشجان دوباره ب يمبه هورالعظ  يالبس

  

 يمتـاالب هـورالعظ   ينكـه با اشـاره بـه ا   يستز يطسازمان حفاظت مح يتاالب هاي يستمدفتر اكوس مدير

هـوا   يـف طور قطع در كنترل گرد و غبـار منطقـه و تلط   به يمهورالعظ يريآبگ: پرآب شده است، گفت

 يـرو وزارت ن يتـاالب از سـو   يـن آبه ا حق ينتام يموجود در گرو يطشرا يخواهد داشت و بقا يرتاث

  .است

را تحـت   يموضـع تـاالب هـورالعظ    يسناوگو با ا در گفت يمي، مسعود باقرزاده كر»تابناك«به گزارش 

جنـوب غـرب    يـر اخ يهـا  بارش ينكهكرد و با اشاره به ا يابيارز مطلوب يراخ يالبيس يها بارش يرتأث

 حوضـه هـا در سـه    بارش يراخ يها در هفته: بوده است، اظهاركرد سابقه يسه دهه گذشته ب يكشور ط

  .از حد نرمال گزارش شده است يشكرخه، دز و مارون ب يآب

  

                يدجان دوباره بخش يمبه هورالعظ  يالبس

نسـبت بـه    يـرو از حد نرمال بوده است و وزارت ن يشبه سد كرخه ب يآب ورود زانيم: ادامه داد وي

ها،  بارش ينا يجهدر نت. اقدام كرده است يمآب به سمت تاالب هورالعظ يتسد و هدا يچهبازكردن در

 ردتـاالب را بـا وا   يـن چهار و پـنج ا  يها كه حوضچه يمقصد دار يپرآب شده است و حت يمهورالعظ

  .كند يم ياديتاالب كمك ز يساز طور قطع به زنده اقدام به ينا. يمپركن يددج يها كردن آب

  

 يـن پـرآب شـده اسـت، در پاسـخ بـه ا      يمتاالب هورالعظ يها همه عرصه ينكها يانبا ب يميكر باقرزاده

 يا چه برنامـه  يمموجود هورالعظ يطشرا يتحفظ و تثب يبرا يستز يطپرسش كه سازمان حفاظت مح

 هـاي  در مـاه  يعتـاً منطقه گرم و خشك قـرار دارد و طب  يكدر  يمبه هر حال هورالعظ: دارد، اظهار كرد

  .يابد يم يريو سطح آب كاهش چشمگ شود يم يردما، تبخ يشاز آب بر اثر افزا يبخش ينده،آ
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پـرآب   يرچشـمگ  يربر تـأث  يددر ادامه با تاك يستز يطسازمان مح يتاالب هاي يستمكل دفتر اكوس مدير

در  يمهـورالعظ  يـري طـور قطـع آبگ   بـه : كرد يحدر كنترل گرد و غبار خوزستان، تصر يمشدن هورالعظ

 شوضع منطقـه بـه لحـاظ كـاه     يد،سال جد ييمنطقه اثر مثبت دارد و در شش ماه ابتدا يهوا يفتلط

خـاك   يـل اگر سطح خاك هم خشك شود، پروف ياثرات مخرب گرد و غبار بهتر خواهد شد چون حت

پـرآب بـودن    يو اجتمـاع  ياقتصاد يراتتأث ينها،افزون بر ا. وب خواهد بودمرط) خاك يبرش عمود(

مردم منطقـه   يرونق اشتغال و زندگ يعتاًو طب ياديقابل انكار است چون باعث رونق ص يرغ يمهورالعظ

باعـث جـذب    يگـر د يقابل توجه است و از سو يزن ياز منظر روان يمتاالب هورالعظ يريآبگ. شود مي

  .شود يگردشگر م

از  تـوان  يرقم زده است م يمهورالعظ يبرا يها وضع مناسب كه بارش يطيشرا يندر چن: كرد يدتأك وي

. را حفـظ كـرد   يطشـرا  يـن مجـاز، ا  يـر غ يهـا  از برداشـت  يريآبـه تـاالب و جلـوگ    حق ينتأم يقطر

و مشخص  يقبه طور دق يمآبه تاالب هورالعظ ها، حق تاالب يايخوشبختانه بر اساس قانون حفظ و اح

وزارتخانه اهتمام  ينا رود يانتظار م. ابالغ شده است يرووزارت ن يعنيآب  يصتخص يبه دستگاه متول

  .داشته باشد يمآبه هورالعظ حق ينتأم يرا برا يكاف

  

  يدرومتريه يستگاهبا نصب ا يمآب به تاالب هورالعظ يورود يقدق پايش

 هـاي  يسـتگاه بـر ضـرورت نصـب ا    يداكبا ت يستز يطها در سازمان حفاظت مح كارشناس تاالب اين

را  يمشده به تاالب هـورالعظ  يرهاساز يها آب يزانم: گفت يمتاالب هورالعظ يدر ورود يدرومتريه

 طـور  به يآب ورود يزانتا م يمكن يريگ اندازه يدرومتريه هاي يستگاها يقتاالب از طر يدر ورود يدبا

  .مشخص شود يقدق

متـر مكعـب    يليونم 800اعالم كرد كه  يرووزارت ن يشچند سال پ: اظهاركرد ياندر پا يميكر باقرزاده

كه  داد ينشان م يستز يطسازمان مح يرندوم هاي يرها كرده است اما بررس يمآب به سمت هورالعظ
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 مكعـب متـر   يليـون م 500 يـف تكل يانم يندر ا. مترمكعب آب وارد تاالب شده است يليونم 300تنها 

بـا قـرار دادن پمـپ،     يمتـاالب هـورالعظ   يورود يهـا  در بخـش  كه يممتوجه شد. آب مشخص نبود

 يسـتگاه تـاالب ا  يدر ورود يـد با ينمجـاز آب صـورت گرفتـه اسـت بنـابرا      يـر انحراف و برداشت غ

نمونـه   يـك  يـن ا. اسـت  يدهچقدر آب به تاالب رس يمنه در باالدست تا بدان يمداشته باش يدرومتريه

  .گيرد يصورت م يرمجازآب، برداشت غ يها هنگام رهاساز است و در اغلب تاالب
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جهـان در   كشور 132 يندر ب يرانا 131رتبه : گفت ياسالم يمجلس شورا يكشاورز يسيونكم رئيس

  29/11/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - يآب هاي يستماكوس يريتمد

   

جهـان از   كشور 132 يندر ب يرانا 131رتبه : گفت ياسالم يمجلس شورا يكشاورز يسيونكم رئيس

  .تاس ينهزم يندر ا يمنطقه ا يدگاهو د يكارشناس يراقدامات غ  نشانه يآب هاي يستماكوس يريتنظر مد

  

بـا   ياصـفهان، در جلسـه ا   ياتـاق بازرگـان   يكشـاورز  يسيونبه نقل از مهر از كم» تابناك«گزارش  به

اصـفهان در   ياتـاق بازرگـان   يكشـاورز  يسيونكم يهشت طرح مل يو كشور ياستان ينحضور مسئول

  .قرار گرفت يرانو اتاق ا ياسالم يمجلس شورا ياراخت

طـرح مخـرب،    يـك كشور بـا توقـف    يزبر حوزه آبر يدجد ياز بارگذار يريها شامل جلوگ طرح اين

در  ينيكشـت فراسـرزم   يبسـتر الزم بـرا   يجـاد ا ياب،رود از سرآب تا پا يندهنجات زا يستاد مل يجادا

 اتژيكسند استر ياهي،گ يداتهايكربوه يدتول يژهساگا، منطقه و ييدارو ياهانبانك اطالعات گ ين،اوكرا

 يريتو برنامـه جـامع مـد    يدرختـ  يبسـ  يسورت و بسته بند يدتول يننو يها يطرح تكنولوژ ير،ش

  .بود يتاالب گاوخون

شـاخص   يداز اسـات  ياصـفهان بهـره منـد    ياتـاق بازرگـان   يكشاورز يسيونكم يسنشست رئ ينا در

در دوره هشتم دانسـت و   يسيونكم ينها ا يژگيو ينرا از مهمتر ييتوانمند اجرا يرانو مد يدانشگاه

حركـت بـه سـمت     ي،توجه به اسـناد بـاال دسـت    ي،مختلف كشاورز يبخشها ينبتعامل : اظهار داشت

بود كه در طول چهارسـال   هاي يژگياز و يكتفكر استراتژ يزيو استفاده از مدل برنامه ر ايدارتوسعه پ

  .گذشته به عنوان نقشه راه از آن استفاده شد

 ينتـدو  ياز طـرح هـا   يـاتي عمل - يطرح تخصص 8در حال حاضر  ينكها يانبا ب يقلمكار حميدرضا

در سطح كالن  يگيريطرح و پ يتاتاق اصفهان قابل يستز يطآب و مح ي،كشاورز يسيونشدن در كم
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مسـتمر كسـب و كـار و براسـاس مباحـث       يبهبود فضا يطرحها در راستا ينا: كشور را دارند، گفت

 يجـا ا يطـي، مح تيسـ تواند در كاهش مخـاطرات ز  يآن م يارائه شده اند و اجرا شناسيو كار يعلم

  .گذار باشد يرتاث يصادرات محصوالت كشاورز يشاشتغال و افزا

 يجادا: ابراز داشت يابرود از سرآب تا پا يندهنجات زا يستاد مل يجادا يرامونپ يا يانيهبا قرائت ب وي

اصـفهان   ياتـاق بازرگـان   يسـت ز يطآب و محـ  ي،كشـاورز  يسيوندر كم 1394در سال  يستاد ينچن

ماننـد   وبات،مصـ  يدر اجـرا  يالزام قانون يجادو ا يبه نگاه مل ينگاه منطقه ا يلچراكه تبدشد  يشنهادپ

 يدر فـالت مركـز   يـات توانـد ح  ياست كه م ياتفاق افتاد تنها راه يهاروم ياچهآنچه در خصوص در

  .كند ينرا تضم يرانا

ـ   كنـد  يمـ  يجـاب امروز كشور ا يطيمح يستو ز ياقتصاد يطشرا: افزود قلمكاري  يـت فور يـد ا قتـا ب

باغـات   يهزار هكتار 500توسعه  يبرنامه مل ي،محصوالت كشاورز يددر تول ييخودكفا يها ياستس

 يـرد قرار گ يرود مورد بازنگر يندهزا يزبر حوضه آبر يدجد يها يدار و بارگذار يبش يدر اراض يمد

رود از  ينـده ات زانجـ  يبه كـارگروه ملـ   يقانون اساس 138اصل  ياراتاخت يذتف يو اقدامات الزم برا

مهـم   يارسند هفتم توسعه به عنوان دو موضوع بس يبو تصو ينتدو ينددر فرا ييرو تغ يابسراب تا پا

  .يردمورد توجه قرار گ

  

  يدارائه كن ياسالم يگانه را به مجلس شورا 8 يطرح ها يراه اجرا نقشه

هشـت   يهپس از نشـر  يماسال يمجلس شورا يعيآب و منابع طب ي،كشاورز يسيونكم يسادامه رئ در

 يسه گانه است و ما تمام تالش خـود را بـرا   يقوا يمشورت يبازو ياتاق بازرگان: طرح مذكور گفت

  .داد  يمكه به توسعه آب و خاك كشور منجر شود انجام خواه يياز طرح ها يتحما

 يسـت ز يطو اداره كـل حفاظـت از محـ    يضمن درخواست از سازمان جهاد كشاورز يخاك احمدعلي

الزم اسـت تـا ابتـدا     يانجـام اقـدام عملـ    يبرا: طرح گفت 8 يننقشه راه ا ينتدو يستان اصفهان براا
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را  يتيقوه چه فعـال  ينو مشخص شود كه ا ييناهداف تع يندر تحقق ا ياسالم يمجلس شورا يگاهجا

  .انجام دهد يستبا ين راستا ميدر ا

آب و  ي،كشـاورز  يسيونارد ذكر شده ، كممو يها يدو نبا يدهاپس از مشخص شدن با: ادامه داد  وي

نهـاد   يـن قـدرت ا  يرا دارد تا با استفاده ازاهـرم هـا   يآمادگ ينا ياسالم يمجلس شورا يعيمنابع طب

  .طرحها اقدام كند ينا ينسبت به اجرا

  

  دارد يآب يتمهاياكوس يريتجهان را از نظر مد 131رتبه  ايران

از  ياريبسـ  ينكـه ا يـان بـا ب  ياسـالم  يمجلـس شـورا   يعـي آب و منابع طب ي،كشاورز يسيونكم رئيس

بـه مرحلـه اجـرا در آمـده اسـت       يرانمـد  يقهو براساس سل يكشور بدون پشتوانه كارشناس ييها طرح

 يدهتن رس يليونم 100تن به  يليونم25ما پس از انقالب از  يكشاورز يداتدرست است كه تول: گفت

  .است تهيافكشور توسعه ن يوجود كشاورز ينبا ا امااست 

 يـن ا يهـا  را از نشـانه  يآب هاي يستماكوس يريتكشورجهان از نظر مد 132 يندر ب يرانا 131رتبه  وي

بـه نظـر    يـز تشكلها ن يجاددر خصوص ا: دانست و ادامه داد يمنطقه ا يدهو د يكارشناس يراقدامات غ

 ركـدام صـنف ه  يـك برخاسته از  يچراكه تشكل ها يمدرست گام بردار يردر مس يما نتوانسته رسد يم

  .دارند يگردر تضاد با تشكل د يدرخواست

  

  شود يدنبال م يراناتاق اصفهان در اتاق ا يكشاورز يسيونكم يها طرح

 يتاز فعال ينشست با قدردان يندر ا يرانا ييغذا يعو صنا يكشاورز يسيونكم يسرئ يفارغ غالمعلي

آنچـه  : اصـفهان گفـت   ياق بازرگانات يستز يطآّب و مح ي،كشاورز يسيونصورت گرفته در كم يها

  .كرد يمخواه يگيريپ يجهارائه شده است را قطعا تا حصول نت يسيونكم ينتوسط ا

حـل   يـد شـاه كل : مواجـه اسـت گفـت    يتهم بـا محـدود   يرانموارد اتاق ا يدر برخ ينكها يانبا ب وي
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 يدو كـاهش تصـ   يمختلف كشاورز يبخش ها ينب يكپارچگي يجادا يمشكالت در بخش كشاورز

  .بدون شك منجر به شكست خواهد شد  يناز ا يرغ يدولت است و هر نسخه ا يها يگر

 يجنـگ اقتصـاد   يـك را  يو صـنعت كشـاوررز   ييغذا يتامن ينهكشور در زم يكنون يتوضع فارغي

آن  يهـا  ياستوجود ما كشاورزان در س ينجنگ، جنگ كشاورزان است اما با ا ينا: دانست و افزود 

  .يمشو يم يو به عنوان عمله تلق يمندار ينقش يچه

از  توان ينم: اظهار داشت يم،داشته باش يقو يتاكنون نخواسته اند بخش خصوص ينكهبر ا يدبا تاك وي

داشـت و تنهـا    ياريكند انتظار مساعدت و  يم يدرصد بودجه خود را صرف امور جار 80كه  يدولت

  .شد و تنها به نظارت بپردازدبه ما نداشته با ياست كه كار يندرخواست ما از دولت ا

ها و مسائل مـرتبط بـا آب و خـاك و اجـرا بـر       يگذار ياستامورات، س يمخواه يما م: گفت فارغي

  .مانع نكند يجادامور مداخله و ا يرعهده خود كشاورزان باشد و دولت تنها به نظارت پرداخته و در سا
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روزنامـه سـبزينه مـورخ     -ي وآب در اسـتان خراسـان رضـ    ينتـأم  يهـا  روزانه چالش يابيارز

29/11/1397  

  

 يلاز تشـك  يخراسـان رضـو   يا شـركت آب منطقـه   ياقتصـاد  هـاي  يو بررسـ  يزير دفتر برنامه مدير

 يهـا  روزانـه چـالش   يابيو ارز يمرتبط و بررس يياجرا يها با حضور دستگاه يتخصص يها كارگروه

وزارت  يرسـان  اطالع يگاهبه نقل از پا »ينهسبز«به گزارش . استان خبر داد ينآب در ا ينتأم يرو  يشپ

مـدت،   همـه مصـارف در كوتـاه    يـاز آب موردن ينتـأم  يبـرا : افـزود  يـا ن افضل يهاد يد، س)پاون( يرون

شده  يدهتدارك د ياتيو عمل يليتفص يها شهر مقدس مشهد برنامه يژهو هو بلندمدت استان ب مدت يانم

قرارگرفتن  بهبا توجه : رو عنوان كرد يشپ يمياقل ييراتاستان و تغ يفعل يطبا اشاره به شرا يو. است

ـ  خشـك  يمهدرصد در منطقه ن 26درصد مساحت استان در منطقه خشك و  74  ييـرات تغ بينـي  يشو پ

 يريتمد يندهآ يها در سال يدما و كاهش بارش احتمال يششرق كشور، افزا يدورردر ك يژهو به يمياقل

عرضـه و   يريتمـد  كـه  يـن بـر ا  يـد با تأك يو. مواجه خواهد كرد تري يجد يها منابع آب را با چالش

بلندمـدت   يهـا  بارش يانگينم: است افزود يندهآ يها منابع آب در سال يكپارچه يريتتقاضا الزمه مد

 97-96 يو در سال آب متر يليم 189به  96-95 يبارش در سال آب يزانم ينا. است متر يليم 221استان 

 يآب اسـتان اسـتراتژ   ينتأم يبرا كه ينبر ا يدبا تأك يان افضل. است يافتهكاهش  متر يليم 130به حدود 

را اصـالح و   يمصـرف آب و بدمصـرف   يكـه الگـو   يتا زمان: است گفت يآب با كم يما سازگار ياصل

بـاز هـم بـا مشـكل كمبـود آب مواجـه        يم،و انتقال آب تالش كنـ  ينتأم ينههرچه در زم يمكنترل نكن

به حدود  1335درصد در سال 15مستقر در مركز استان از  يتجمع كه ينبا اشاره به ا يو. بود يمخواه

 ينسـرزم  يشدرسـت اجرانشـدن طـرح آمـا     يااجرانشدن : اظهار كرد يدهرس 1395درصد در سال  50

سبب رشـد و   يريگ شكل ينها شده و ا در مراكز استان يتياستقرار نقاط جمع يشمحور، باعث افزا بآ

و  ينبه تـأم  يازو ن خورد يرقم م بآ يبرا تر يشب يآن تقاضا يخواهد شد كه در پ... توسعه صنعت و
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ـ  در گذشته، كم: ادامه داد يان افضل. خواهد ماند يانتقال آب از خارج حوضه همچنان باق و بحـران   يآب

 يشپ يها رفت از بحران برون يبوده است، اما تجربه نشان داده برا يروها و وزارت ن آب دغدغه دولت

شـود و   يلمسأله واحـد تبـد   يكبه  يدحاضر با حالدر  يآب و مشكل كم يآمده، موضوع آب، سازگار

از  يـز ضـمن پره  يدبا مشكل ينحل ا يبرا يزن يياجرا يها تك افراد جامعه باشد و دستگاه دغدغه تك

 يگزينيآب و جا يبازچرخان 98سال  يها از برنامه يكي. كار كنند يوستهپ هم صورت به به نگري، يبخش

 ينسـب  يطسـبز مشـهد از شـرا    يفضا: گفت يان افضل. ستسبز ا يفضا يآب شرب برا يجا پساب به

ـ  يها سال يها ط برخوردار است و بنابر اعالم مسئوالن سازمان پارك يخوب  ينگذشته مقام اول را در ب

از  يناشـ  يكاهش اثـرات منفـ   يسبز برا ينقش فضا يتبر اهم يدضمن تأك. شهرها داشته است يرسا

آب  يجـا  پساب مناسب به يگزيني، جا98در سال  يآب با كم يسازگار يها هوا، ازجمله برنامه يآلودگ

 يا برنامه شركت آب منطقـه : اضافه كرد يو. سبز است يفضا يازآب موردن ينتأم يبرا يشرب مصرف

اسـت تـا بـا     يرزمينـي و ز يموجود سطح هاي يتظرف ياستفاده از تمام 98سال  يبرا يخراسان رضو

بـا  . يمكنـ  ينشهر مقدس مشهد را تـأم  كالن يژهو استان به يشهرها يازمشكل، آب شرب موردن ينتر كم

انتقـال آب از   ينو همچنـ  يكشـاورز  يهـا  آن بـا آب چـاه   يگزينيانتقال پساب به غرب مشهد و جـا 

آب  ينمشكالت تأم يمدرتالش مدت، يانم يها هزارمسجد، در قالب طرح يها كوه رشته يشمال هاي يال

در  يـز عمـان ن  يايو انتقال آب از در سازي يرينطرح ش. انيمشرب و بهداشت مشهد را به حداقل برس

درازمـدت   ينـه عنـوان گز  كـه بـه  شده است  مطالعات انجام يينها يقمربوط و تدق يحال اخذ مجوزها

  .آب قرار گرفته است ينتأم يها شرق كشور در برنامه يدورآب شرب كر ينتأم
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  30/11/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  - »جاسك«در  خشكسالي !ينزم يرانا يزنگ خطر برا

   

از كمبود آب و استفاده نادرسـت از منـابع آب    يها و مشكالت ناش سلسله چالش يرانآب در ا بحران

ـ    يراخ ياپيسال پ 20ها در  كاهش بارش. است يراندر كشور ا رفـتن   يندر استان هرمزگـان باعـث از ب

زگـان بخصـوص   در اسـتان هرم  يماقلـ  ييـر آن سـبب تغ  يجـه خـاك و در نت  يشو فرسا ياهيپوشش گ

هـزار   750هزار هكتار مساحت شهرستان جاسـك   100و  يليونم يكاز . جاسك شده است انشهرست

نسـبت بـه    يبارنـدگ  يـزان طبق آمار ثبت شده امسال  م ينهمچن دهند، يم يلتشك ها يابانهكتار آن را ب

 يآمدن بادها وجود عوامل باعث به ينا. كرده است يدادرصد كاهش پ 34سال قبل در استان هرمزگان 

شهرسـتان   يروسـتاها  يشـتر ب. روان در منطقه شده اسـت  يها و هجوم شن يشن يها د  و طوفانيشد

بس خانمان برانداز  يجنگ يزند،نامهربان در جنگ و ست يعتو با طب يو مشكوه يجاسك از جمله گت

جـان   يو گـاه  نـد ك يحـبس مـ   ينهها را در سـ  كه نفس يبشر توان مقابله با آن را ندارد، جدال ياكه گو

سـاله كـه رفتـه     20 يروان و خشكسال يها خشن با شن يعتجنگ طب يدانم ينستاند و اما برنده ا يم

روستا شـرق   20از  يشاستان از خانه و كاشانه شان است، اكنون ب ينا يكردن اهال يرونرفته در حال ب

ن قـرار دارنـد و   روا يها در معرض شن يريكجاسك و س يها استان هرمزگان به خصوص شهرستان

معضـل   يـن كه  ادامه ا يتنگ كرده و به طور ياربر مردم آن د يروان عرصه زندگ يها شن ينا جومه

رو كـرده   روبـه  ياجبـار  يفراوان و مهـاجرت هـا   هاي يماريمنطقه با ترس، دلهره، ب ينرا در ا يزندگ

 وانر يها شن ياندر م يروان به كل يها روستا در شهرستان جاسك در اثر هجوم شن 7از  يشب. است

  .روان قرار دارند يها شن يرروستا در معرض مدفون شدن ز 21از  يشاند و ب مدفون شده
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - از فـردا  "بـاران  يرسطوح آبگ يها سامانه" المللي ينب يشآغاز هما

30/11/1397  

  

اول و دوم اسـفندماه بـه همـت     يـران، بـاران در ا  يـر سطوح آبگ يها سامانه المللي ينب يشهما هفتمين

  .شود يبرگزار م يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ

ژوهشـكده حفاظـت   باران بـه همـت پ   يرسطوح آبگ يها سامانه يمل يشهما ينهفتم يسنا،گزارش ا به

در محـل سـازمان    يـران بـاران ا  يـر سـطوح آبگ  هاي يستمس يكشور و انجمن علم يزداريخاك و آبخ

  . شود يبرگزار م يكشاورز يجآموزش و ترو يقات،تحق

 يـن در ا. در برگرفتـه اسـت   خشـك  يمـه خشـك و ن  يميدرصد از سطح كشور را مناطق اقل 90 حدود

  .خاك باشد يشآب، گرد و غبار و فرسا يها حل بحران يدكل تواند ياستحصال آب باران م يط،شرا

آب سـبز و   وري -بـر بهـره   يدبا تأك آبي- بحران كم يريتمد" يبا محورها يشهما يناساس ا ينهم بر

 محيطـي،  يسـت و ز ياجتمـاع  ي،بـر ابعـاد اقتصـاد    يـد استحصـال آب بـاران بـا تأك   "، "يـر كاهش تبخ

باران در حفاظـت آب   يرسطوح آبگ هاي- سامانه ييكارا"، "يزآبخ هاي -در حوزه يمردم يها مشاركت

 يـر نقـش سـطوح آبگ  "، "و رسوب يشگرد و غبار و كاهش فرسا يها كانون يتبر تثب يدبا تأك خاكو 

، "يا گلخانـه  يكربن و كاهش گازها يببر ترس يدبا تأك يو خشكسال يماقل ييربا تغ يباران در سازگار

و كـاربرد   يـابي ارز"، "بـاران  يـر سـطوح آبگ  يـت تقو يراسـتا رودها در  خشكه يو سامانده يريتمد"

باران  يرسطوح آبگ هاي -كاربرد سامانه"،"ها-آن يقاستحصال آب باران و تلف ينو نو يسنت هاي -روش

استحصال آب بـاران  "، "يمد ييو دارو يباغ ي،محصوالت زراع يدو تول دار-يبش يدر حفاظت اراض

 "استحصال آب بـاران  يها و عملكرد طرح ياثربخش يابيارز"، "يو شهر يصنعت ي،در مناطق مسكون

  .شود يبرگزار م "باران يرسطوح آبگ يسامانه ها يو طراح يابي مكان "و 

 يهـا  و برنامـه  هـا  ياستمذكور، س يها غلبه بر بحران يبرا ييعالوه بر ارائه راهكارها يش،هما ينا در
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آب بـه   ينو تـأم  يرزمينـي آب ز يهـا  سـفره  هيـ تغذ يبدار،شـ  يكشور از جمله توسعه باغات در اراضـ 

 ايـن نهـادن در   گـام . خواهـد شـد   يبانيو پشت يامه يو شهر ييجوامع روستا يمتمركز برا يرصورت غ

اشتغال  يبرا ياديز يها فرصت يو باغ يمحصوالت كشاورز يدتول يبرا يطبا فراهم كردن شرا ير،مس

  .موثر خواهد بود يكاريو در حل مشكل ب كند يم يجادا

 يشافـزا  يرنظ يمتعدد يها كشور با چالش يراخ يها و ارزشمند، در سال يرغم وجود سوابق طوالن به

 هـاي  يو خشكسـال  ياراض يكاربر ييرغذا، تغ يندر تأم ييخودكفا يكاري،گسترش شهرها، ب يت،جمع

افت  ب،آ گرد وغبار،  كمبود يلاز قب يحاد يها ها، بحران چالش يناز ا يبرخ. روبرو شده است ياپيپ

  . داشته است ينزاع بر سر آب را در پ يرزميني،ز يها آب يدشد

و  ياندانشـجو  يـي، اجرا يهـا  دسـتگاه  يرانپژوهشگران، كارشناسان و مـد  يشمندان،از اند ياريبس لذا،

 يحـل بـرا   راه يـافتن و  يآب كاف ينمردم نهاد به پژوهش و بحث در خصوص مبحث تأم يها سازمان

  .ول هستندمذكور مشغ يها بحران
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  30/11/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  - مصرف در بخش آب يسند اصالح الگو يخال يجا

  

  آب مصرف

سـند   1388سـال   كه قرار بـود در  يبا وجود: گفت يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يشينپ مديرعامل

در  يـرو و وزارت ن يشود، اما تاكنون مطالعات وزارت جهاد كشاورز يممصرف آب تنظ ياصالح الگو

  .سال هنوز آماده نشده است 10سند با گذشت حدود  ينو ا يدهنرس يجهحوزه به نت ينا

اران اقـدامات  كـارگز  يدبا يفعل يطدر شرا ينكهبر ا يدبا تاك يسنا،وگو با ا در گفت يوند الماس عليرضا

مورد  يدو مقررات موجود در حوزه آب با ينقوان: سند انجام دهند، اظهار كرد ينا ينتدو يالزم را برا

فـراهم شـود،    هـا  يالبكنتـرل سـ   يبرا يطها، شرا و بستر رودخانه يمو با حفظ حر يردقرار گ يبازنگر

مـورد   يـد، ه، اما آن طور كه بارا در بخش آب به وجود آورد ياريبس يها موارد اكنون تنش ينچراكه ا

  .توجه قرار نگرفته است

  

  ها رودخانه يمموضوع تصرف حر يبه قانون برا نياز

هـا،   رودخانـه  يمدر حـوزه تصـرف حـر    يدبا يران،منابع آب ا يريتسابق شركت مد يرعاملگفته مد به

مـورد   يـد اسـت، با  مساله با جان مـردم در ارتبـاط   ينا كه ينشود و با توجه به ا يجادا يمحكم ينقوان

  .يردمسئوالن قرار بگ تر يتوجه جد

در حـوزه   يـد با: عنوان كرد يران،ا يمختلف منابع آب يها انجام مطالعه در بخش يتبا اشاره به اهم وي

كامـل   يو بـا بررسـ   يـرد صـورت بگ  يسدها به خصوص كرخه، دز و گتونـد، مطالعـات كـاف    يتفعال

  .الزم اتخاذ شود يردها، تدابس ينافراد ساكن در اطراف ا يشتيمع يتوضع

گذشته اتفاق افتـاده،   يها كه در طول دهه هايي يالباست كه س ينموضوع قابل تأمل ا: كرد يحتصر او

 يسـند اصـالح الگـو    يط،شـرا  ينرا به نسبت زلزله وارد كرده است و اگر در ا تري يشب يها خسارت
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و  يحضـور بخـش خصوصـ    يشا افـزا را به وجود آورد كه ب يتيوضع توان يمصرف استخراج شود، م

  .بخش را كاهش داد ينحوزه، مشكالت موجود در ا ينجاد سازوكار در ايا

 ي،بارنـدگ  يتبهبـود وضـع   يلبه دل: اظهار كرد يران،ا يمنابع آب يفعل يتبا اشاره به وضع وندي الماس

نـاطق كـه   م يداشت، چراكـه در برخـ   يمخواه رو يشگذشته پ يها نسبت به سال يتر مناسب يسال آب

  .يما مواجه بوده يبارندگ يباال يشها باال بوده، با افزا در آن يزن يتتراكم جمع

  

  بزرگ يسدها وضعيت

 يهـا  را نسـبت بـه سـال    يتـر  مناسـب  يتدر حال حاضر وضـع  يزبزرگ ن يسدها كه ينا يانبا ب وي،

 يهـا  شـاهد بـارش   يناسـفند و فـرورد   يها در ماه ي،بر اساس آمار هواشناس: گذشته دارند، ابراز كرد

 ايهـ  وزارتخانـه  يبا همكـار  يمتعدد يرالزم است تداب يزمساله ن ينا يبود كه برا يمخواه آسايي يلس

  .يردصورت گ ربط يذ يها سازمان ينچن كشور و هم يرو،ن ي،جهاد كشاورز

ل شـود،  دنبـا  يا سـازه  يرو غ يا سازه يها در بخش يمنابع آب يريتمد يدمساله كه با ينبر ا يدبا تاك او

 يازمنـد ن ي،ا سـازه  يـر صورت گرفته اما در حـوزه غ  ياقدامات متعدد ي،ا سازه يها در بخش: ادامه داد

  .يمهست يرانمصرف و فرهنگ مصرف در ا يريتتوسعه مد

ـ  يـت با اشاره بـه ارزش و اهم  يران،منابع آب ا يريتسابق شركت مد مديرعامل اگـر  : آب گفـت  يذات

 يـز مسـاله ن  ينكه هم يابد يم يشافزا يزحوزه ن يندر ا گذاري يهرماس يرد،صورت بگ يبه خوب يريتمد

  .از مشكالت را كاهش دهد ياريبس تواند يم

شـهر بـا    334ربـط، در حـال حاضـر     يذ يهـا  است كه بنا بر اعالم سـازمان  يطيموضوع در شرا اين

را به وجـود   ادييز يها چالش يزمساله ن ينهستند كه ا يتنش آب يرنفر تحت تأث يليونم 34.5 يتجمع

اسـاس،   ينرا انجام داده است؛ بر ا يننشسته و اقدامات يكارب يرووزارت ن ين،ب ينالبته در ا. آورده است

 ينتـدو  "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب"با عنوان  يآب، طرح يعال يهفته گذشته و در شورا
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  .داشت يمشهر تحت تنش نخواه يگر، د1400و ارائه شد كه طبق آن تا سال 

 يفيـت، ك يارتقـا  ين،از جمله تـأم  يطرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوع اين

رضـا   يهـا  بـر اسـاس گفتـه    يز،ن ينبر ا عالوه. پرداخته است يمنابع مال ينكاهش هدر رفت آب و تأم

و  هشـد  يـده برنامـه د  يـن ا ياصل يها ، چارچوب1398بودجه سال  يحهدر ال - يرون يروز - ياناردكان

  .گرفته شود يشپ يآن در مجلس هم به خوب يبتصو يندفرآ يدواريمام

مصـرف كننـدگان    يبـه همراهـ   يـادي ز يـزان به م ينهزم يندر ا يتمساله كه موفق ينبه ا يدبا تاك وي،

و  يـد و هـم بـا تول   يمده يشرا افزا يفيكه هم كنترل ك يمكار درصدد ينا يبرا: اظهار كرد گردد، يبازم

تـا   يمت، بتـوان يـزا تجه يـن استفاده از ا يها برا آن يقكنندگان و تشو مصرف ينكاهنده، ب يلوسا يعتوز

  .يمكنندگان كنترل كن مصرف يمصرف را با همراه يزانم يحدود

 ياز فراتـر از الگـو   يـز از هموطنـان ن  يبخـش محـدود   يانم يندر ا كه ينا يانبا ب ينچن هم يرون وزير

بـه جرگـه خـوش     يوسـتن پ يبـرا  يـز گروه را ن ينا يمكه درصدد دكنن يرا استفاده م يمصرف منابع آب

  .يمكن يقمصرفان تشو

 يآگـاه  يزها ن تعرفه يناز اعمال ا يشاست و پ يبتصو ييدر مراحل نها يدجد يها منظور تعرفه بدين

و  يـد تول يقبوض مجاز يالزم به مشتركان پرمصرف داده خواهد شد و به گفته مسؤوالن مربوطه، حت

ـ       ينهد شد كه اگر اارسال خوا را  تـري  يشگروه محدود بخواهنـد هماننـد سـال گذشـته آب شـرب ب

  .خواهد كرد يداپ يشافزا يدجد يها ها بنا بر بر تعرفه آن هاي ينههز يعتاًكنند، طب صرفم

  

   

  

  

 


