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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
 و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعـه نظر از درستي اخبار  اي تنظيم شود كه صرف مجموعهاست تا 
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  04/12/1397مورخ  ايرناخبرگزاري  -يمكن يم يگذار يهآب ارزشمند خود سرما يبرا: ياشرف غن

  

ـ  ياشرف غن -يرناا -تهران مهـار آب   يكشـور بـرا   يـن ولـت ا جمهـور افغانسـتان گفـت كـه د     يسرئ

  .تر خواهد بود  يمتيق ها يههر قطره آب افغانستان نسبت به نفت همسا يراز كند يم گذاري يهسرما

  

  يمكن يم يگذار يهآب ارزشمند خود سرما يبرا: يغن اشرف

بـا   يـدار در د يافغانستان ، اشرف غنـ  يجمهور ياستروز شنبه دفتر ر يانيهبه نقل از ب يرناگزارش ا به

توسعه سـد   يبرا يهزابل، قندهار، هلمند و ارزگان گفت، ترك هاي يالتاز جمله ا يالتا ينجوانان چند

  .شود يآغاز م يزود كرده و كار آن به گذاري يهسرما يرمندرودخانه ه يبر رو يكجك

 يشـتر متـر مكعـب آب ب   يلياردم يك يرمندرودخانه ه يبر رو يبا توسعه سد كجك يبه گفته اشرف غن

  .خواهد شد يدو صد مگاوات برق تول شود يم يرهذخ

 يرسـراز  يـران و بلوچسـتان ا  يسـتان بـه س  يـت از افغانستان سرچشمه گرفتـه و در نها  يرمنده رودخانه

  .شود يم

  .متر مكعب آب را دارد يلياردم 1.7حدود  يرهذخ يتدر حال حاضر ظرف يرمنده سد

آماده شده اسـت و در   يزقندهار ن يتدهله در وال جمهور افغانستان در ادامه افزود، امكانات سد رئيس

مـا از نگـاه گنـدم،     ييكار خودكفا ينكه با ا شوند يم ياريسد دهله آب يقاز طر ينهكتار زم 600 يندهآ

  .خواهد شد يحتم

اند كـه بـر    امضا كرده يا معاهده 1973در سال  يرمنداستفاده از آب ه يو افغانستان برا يرانكشور ا دو

  .شود يرانوارد ا يرمندمترمكعب آب در سال از رودخانه ه يليونم 820حداقل يداساس آن با

هـامون در   ياچـه اسـت و بـه در   يهلمند در جنوب افغانستان جـار  يتكه از وال يستنام رود هيرمند

  . يزدر يم يرانا
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 يدر كشور افغانستان سبب شده است بـا خشـك   يرمندرودخانه ه يعيطب يرانسداد مس يرنا،گزارش ا به

منطقـه را بـه شـدت تحـت      ينمردم ا يرخ دهد كه زندگ يستاندر منطقه س يعيوس يماقل ييرهامون تغ

  .قرار داده است يرتاث

و  يعمـد  يـل بـه دال  ينكو افغانستان قرار دارد كه هم ا يرانبه صورت مشترك در خاك ا ياچهدر اين

  .رود يم يرو به نابود يعت،و قهر طب يدخالت انسان

خـود را   يعيطب يرهامون است كه به سبب قطع آب مس يالملل ينتاالب ب ياترگ ح يرمنده رودخانه

اطـراف   يهـا  ينآن را با زمـ  يرهاياز مس ياريشن بس يو توفان ها يخشكسال يدهاز دست داده و پد

  .هموار كرده است

 يمركـز در منـاطق   »يغمـا بابا« يمنطقه است كه از كوه هـا  ينآبرسان به ا يانتنها شر يرمنده رودخانه

بخـش   ياتو آب ح يردگ يسرچشمه م يراناز مرز ا يلومتريهزار ك يكافغانستان و در فاصله حدود 

  .رساند يو افغانستان م يرانبه مرز ا يبه چند صد روستا و پارچه آباد يرا پس از آبرسان

مختلـف در   يسـدها و بنـدها   يجـاد ا ي،جو يتشده در وضع يجادا ييراتسال قبل با تغ 20حدود  از

كشت خشـخاش در افغانسـتان و قطـع خـروج آب از سـد       يرز يها ينرودخانه، توسعه زم ينا يرمس

 يـده آب بسـته و پد  يعـي طب يرهلمنـد، مسـ   يـت در وال يـران مـرز ا  يلـومتري ك 800در حـدود   يكجك

  .غالب شده است يرانرودخانه در افغانستان و ا يندست ا يينپا طقبر منا يخشكسال
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خبرگزاري ايرنـا   - در دهه گذشته يرمجازغ يها چاه يسه برابر افزايش :ادخبر د يرون يرمعاون وز

  04/12/1397مورخ 

  

 يكصـد از  يرمجـاز غ يها در دهه گذشته چاه: گفتدر امور آب و آبفا  يرون يرمعاون وز -يرناا -تهران

از حد مجاز، آب  يشدارند، چند برابر ب يكه مجوز قانون يو افراد يدهزار حلقه رس 300هزار حلقه به 

  .كنند يبرداشت م

  
  در دهه گذشته يرمجازغ يها چاه يسه برابر افزايش

روز كارگـاه   يندر نخسـت ) شنبه(امروز  يخامس زاده يقاسم تق يرو،وزارت ن ياز تارنما يرناگزارش ا  به

رخ داده كه در  يطيدر شرا ييرهاتغ ينهمه ا: افزود يروآب در ساختمان وزارت ن يحسابدار المللي ينب

  .صورت نگرفته است يجد ييركشت تغ يالگو

 انتو ينم يابد،ادامه  يوهش ينهم به ييمكه اكنون با آن روبرو يتياگر وضع: كرد يحتصر يزاده خامس تقي

  .آب متصور شد يبرا يخوب يندهآ
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ـ   يرانا: كرد يادآوري وي بـدون   يـد در بخـش آب كشـور نبا   يا برنامـه  يچاسـت و هـ   يكشور كـم آب

  .اجرا شود يكارشناس

كارها  ينمتاسفانه ا: آب اشاره كرد و گفت يحسابدار يالملل ينكارگاه ب يبه برگزار يزاده خامس تقي

  . شود يدر كشور ما ارزشمند قلمداد نم

 ينـدگان كمـك بـه آ   يكارگاه ها و جلسه هـا بـرا   ينا يدرباره برگزار يرسان  بر لزوم بهبود اطالع وي

  .كرد يدتاك

 يـد باشـد با  يزن ينما همچون جام زهرآگ يجلسه ها برا ينا ياگر خروج: گفت يرومقام وزارت ن اين

  .روبرو نشوند آبي يبا عطش ب يندگانتا آ يمبنوش

بـا   يو زهكش ياريآب يقاتتحق يا آب به همت مركز منطقه يحسابدار يالملل ينروز كارگاه ب نخستين

و سازمان آب و برق خوزستان در تهران برگزار  يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرو،وزارت ن يتحما

  . شد

سازمان آب و برق خوزستان از  يزبانيكارگاه پنجم تا هفتم اسفندماه در خوزستان و به م ينا برگزاري

  .شود يته مسرگرف
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خبرگـزاري ايرنـا    -يافت  يشدرصد افزا 175در تهران  يبارندگ ميزان؛ با سال گذشته يسهدر مقا

  04/12/1397مورخ 

  

محاسبه  يمهر تا چهارم اسفند ماه مبنا يابتدا ينكها يانتهران با ب يآب منطقه ا ليرعاممد -يرناا-تهران

استان نسبت به سال گذشـته   ينا يها يموجود، بارندگ ياست ، گفت كه بر اساس گزارشها يسال آب

  .داشته است يشدرصد افزا 175

  
  

  يافت يشدرصد افزا 175در تهران  يبارندگ ميزان

در گفت و گـو بـا    ياناز سد لت يدبازد يهدرحاش يحسن رضو يدس يرنا،رنگار اگزارش روز شنبه خب به

 46امسـال حـدود    يبارنـدگ  يتصورت گرفتـه، وضـع   يبا توجه به بررس: اظهار داشت يرناخبرنگار ا

  . كرده است يداپ يشزمان افزا يندر هم يدرصد نسبت به متوسط بلند مدت سال آب

هـوا نگـران    يگرمـا  يشو افـزا  يكاهش بارنـدگ  97من ماه سال موضوع كه در به ينبا اشاره به ا وي

 يهـا  شـاهد بـارش   98و بهـار   97در اسفند  يسازمان هواشناس ينيب يشبا توجه به پ:كننده بود، افزود
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  .بود يمدر سطح استان خواه يخوب

و مخازن آب را به نرمال  يرذخا يترو وضع يشپ يها يبارندگ: تهران گفت يعامل آب منطقه ا مدير

را شـاهد   ينسـبتا خـوب   يطسـال گذشـته شـرا    يباالتر از نرمال خواهد رساند و نسبت به خشكسال يا

  .بود يمخواه

را  يخشكسـال  يـزان م يشـترين سال گذشـته ب : مخازن آب خاطر نشان كرد يتبا اشاره به وضع رضوي

 يطب نسبت به شرامتر مكع يليونم 50كه اتفاق افتاده در حدود  ييها يو امروز با همه بارندگ يمداشت

  .يمنرمال عقب هست

مـا بـه    يمتر مكعـب بـرا   يليونم 16مخازن را تا  يتبهبود وضع يسال آب هاي يبارندگ: كرد يدتاك وي

ـ  يما دارد در صورت تداوم بارندگ يمخازن آب يتهمراه داشت كه نشان از بهبود وضع  يشبر اساس پ

  .رسد ميو آب مخازن به حد نرمال  يستتظار ندور از ان يفعل يجبران كم آب ي،سازمان هواشناس ينيب

بـر اسـاس آمـار و ارقـام     : مردم اظهـار داشـت   ياز همكار يرتهران ضمن تقد يعامل آب منطقه ا مدير

 يمصرف آب داشـتند، آب مصـرف   يريتبا ما در مد يخوب يچهار سال گذشته مردم همكار يموجود، ط

  .كمتر است ياره نسبت به سنوات قبل بسدرصد اعالم شده ك 3درست مردم در حدود  يريتبا مد

امسـال   يبارنـدگ  يتبهبـود وضـع  : مصرف آب گفت يريتو مد ييبر ادامه صرفه جو يدبا تاك رضوي

 يمـ  ينانبه مردم اطم يمصرف فراموش شود با ادامه همكار يريتنبرد كه مد يمردم را به سمت يتذهن

  .داشت يمقبل خواه يهاآب نسبت به سال يندر تام يتنش كمتر 98كه در سال  يمده

شهروندان با خانه  يآب مصرف يزانم: اظهار داشت يرانيا يبا اشاره به استقبال بهار در خانواده ها وي

كنـد، بهتـر    يمـ  يداپ يشمصرف آب را افزا يزانو شستشو در اسفند ماه در استقبال از سال نو م يتكان

ـ   10مصـرف آب در سـاعات    يـك است شهروندان در سـاعات پ   19تـا سـاعت    14و از  14ا صـبح ت

  مصرف آب داشته باشند يريتمد

  .قرار دارد يتختدر شرق پا يتهزار نفر جمع 250با  يسپرد شهرستان
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  04/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -يز م يكشت رو يالگو ييرطرح تغ ياجرا

  

كشـت را اجتنـاب    يالگو ييرضرورت تغ يم،اقل ييراتو تغ يخشكسال ي،چالش كم آب -يرناا -اصفهان

 ينآمـوزش، تـام   ي،داده هـا و اطالعـات منطقـه ا    يجمـع آور  يازمنـد كه ن يكرده است، طرح يرناپذ

  .است اما تاكنون محقق نشده است يدولت يتهايو حما يمتارزان ق يالتها، تسه نهاده

  

  يزم يكشت رو يالگو ييرطرح تغ اجراي

گذرد با توجـه   يجامع كشت در كشورمان م ياز چهار دهه از طرح بحث الگو يشب يرنا،گزارش ا به

جامعـه، الزم اسـت كـه از     يغـذا  ينو تأم يياشتغالزا ي،در اقتصاد مل يبخش كشاورز ياتيبه نقش ح

مكن استفاده شود تا ضمن كـاهش در مصـرف   نحو م ينبخش به بهتر يندر ا يدتول يمنابع و ابزار ها

  . يابد يشو رفاه كشاورزان افزا يمنابع، سود آور ينا

 ياسـت بـر س  يمبتنـ  يدار،پا ياقتصاد يتبا مز ينظام كشاورز يك يينكشت عبارت است از تع الگوي

ل اصو يتبا رعا يمنطقه ا يها يتاز ظرف ينهبه يريكشاورزان و بهره گ يكالن كشور، دانش بوم يها

  . يستز يطحفظ مح يدر راستا يمحصوالت كشاورز يدتول يزيولوژيكاكوف

 ياست كه در معرض خشكسـال  يكشور 45 ينرتبه چهارم از ب يدارا يراندهد ، ا يها نشان م برآينده

 ي،سـال جـار   يرمـاه به ت يمنته يرماه اخ 120كه به اذعان كارشناسان در بازه  يقرار دارد به طور يدشد

  . دچار شده است 'انباشته و بلندمدت' يبه خشكسال يرانا درصد مساحت 97

كـه اجـازه    ياسـت و در حـال   يدهرس يآب يورشكستگ يطاز كارشناسان، كشور به شرا ياريگفته بس به

 يدپـذير درصد از آب تجد 110 يرانداده نشده، اما ا يادر دن يدپذيردرصد آب تجد 40از  يشمصرف ب

  . كند  يخود را مصرف م

متـر مكعـب    يليـارد م 97مصرف  يزانمتر مكعب و م يلياردم 88كشور  يرپذ يدآب تجد يزانواقع م در
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  . كشور است يمنابع آب يبرا يزنگ خطر يناست كه ا

همچنـان در   يـران سابقه اسـت و ا  يب يرسال اخ 70كشور بنا به اظهارات مسووالن امر در  خشكسالي

و كمبـود   يبا كم شدن نزوالت جو يخشكسالنوع  ينقرار دارد، در ا ييآب و هوا يمرحله خشكسال

  . يمشو يمواجه م يو سطح يرزمينيز يآب ها

حفظ وضـع   يبتواند برا يدبا يرانكشور ا) IWMI(آب يريتمد يالملل يناساس گزارش موسسه ب بر

مهـم   يـن كـه تحقـق ا   يفزايـد درصد به منابع آب قابل استحصال خود ب 112، 2025خود تا سال  يفعل

امـا  . و صـنعت اسـت   يخانگ ي،كشاورز يدني،هوشمندانه مصرف آب در بخش آشام تيريمد يازمندن

 يمبه صورت د يهدرصد بق 85بوده و  يدر جهان، آب يكشاورز يها يندرصد زم 15فقط  كه يدر حال

 يـق درصد از طر 10و فقط  يكشت آب يقاز طر يكشاورز يداتدرصد تول 90 يرانشود در ا يكشت م

  . است يمد

مترمكعـب   يليـارد كشور ساالنه حدود هفـت تـا هشـت م    يرزمينيز يدهد سفره ها يان منش برآيندها

 يليـارد م 11شده حـداقل   يفمنظور در برنامه ششم توسعه به دولت تكل يندارند كه به هم يمنف يالنب

  . شود ييبرنامه ساالنه صرفه جو يانكشور تا پا يمترمكعب در منابع آب

از منـابع آب موجـود    ينـه و زودبازده، حفظ و استفاده به ياتيآسان، ح يرتدب يطيشرا يندر چن بنابراين

 يبخـش هاسـت، بهـره ور    يراز سـا  يشـتر ب ياربسـ  ياست، از آنجا كه مصرف آب در بخش كشاورز

آب بـه   يكالن مصرف اصول يها يزيدر برنامه ر يشاخص ها ينبخش از مهمتر ينمصرف آب در ا

و  يـاري آب يننـو  يتوان به اسـتفاده از روش هـا   يف آب ممصر يبهره ور يرود، از راه ها يشمار م

  . كشت اشاره كرد يالگو ييرتغ

و  يگلخانـه ا  يمتناسب با آب و هوا، كاهش گازهـا  يباور كارشناسان، كشت محصوالت كشاورز به

توانـد در كـاهش    يدر بلنـد مـدت مـ    ينسـرزم  يشآمـا  ينو و توجه به طرح ها يها يتوجه به انرژ

  . باشد يرگذاربشر در ابعاد مختلف تاث يبر زندگ يدهپد ينا ياثرگذار
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عالوه بر كاهش مصـرف آب   ياييجغراف يتمتناسب با آب و هوا و موقع يمحصوالت كشاورز كشت

  . كند ينتضم يندهدست را تا ده ها سال آ ينتواند دوام مشاغل از ا يم

تا  رسد يبه نظر م يكشت ضرور يدر الگو يها، بازنگر يو كاهش بارندگ يمياقل ييراتتوجه به تغ با

  . شود يريجلوگ ياز جمله منابع آب يداز هدررفت منابع تول

وجود ندارد، اما نوع نگـاه بـه مسـاله،     يكشت اختالف نظر يضرورت اصالح الگو يتدر ماه گرچه

 يمتمـاد  يدر طول سال ها يكه كاشت محصوالت خاص ييرا مخصوصا در استان ها هايي يگاه نگران

  . دارد يشده است، در پ ينهددر آن نها

و  يدحفظ تول يطرح در راستا ينا ياستقبال بهره برداران از دغدغه ها يزانو م يگزينكشت جا تعيين

  . كشاورزان است يشتمع ينتام

جهـان   يدر كشورها يسنت يآشكار كشاورز ياز نمودها يكي يزي،خودسرانه و بدون برنامه ر كشت

 يا يكبر كشت  يدزاست بلكه تاك يبتعادل بازار آس يكه نه تنها برا يياست، الگو يرانسوم از جمله ا

  . به دنبال دارد ياديز يها يبآس يزو خاك ن يستماكوس ي،منابع آب يچند محصول برا

 50هكتار تا حـدود   يكدر  يمحصوالت باغ يدكشت، تول يشده، با اصالح الگو يهارا يآمارها برآيند

هـزار   200 ييو در مصرف آب هم ساالنه صرفه جو يابد يم يشاافز يسنت يدرصد نسبت به كشاورز

  . بود يمشاهد خواه يهزار متر مربع عرصه كشاورز 10در  يهدر ثان يترل

كند كـه اغلـب    يم يدنوع آن را تول 25 يرانا ي،كشاورز يمحصول اصل 66 ينگفته كارشناسان از ب به

  . رتبه سوم را در جهان داراست يرانت، اهستند و از نظر تنوع محصوال يآن ها جزو محصوالت باغ

و  يليتبـد  يعصـنا  يـه درصـد مـواد اول   90و  ييغذا يازهايدرصد ن 85 ينتام يلبه دل يكشاورز بخش

  . در اقتصاد كشور دارد يكننده ا ييننقش تع يرنفتي،درصد سهم صادرات غ 25بودن  يدارا

مـدت برنامـه    يـن شد و در ا يراند اوار يرسال اخ يكصددانش محور،  يمعتقدند كشاورز صاحبنظران

در ابعـاد مختلـف از    يكشـاورز  يازهـاي و ن يـدار توسعه پا ينتوانسته اند برا يربطذ يبحش ها يزانر
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 طـا امور همچنان با آزمـون و خ  ياتخاذ كنند و همه راهبردها يو عمل يعلم يرجمله مصرف آب، تداب

  . رود يم يشپ

ـ   يطرابودن شـ  يموجود و بحران يتتوجه به وضع با كشـور و بـاال بـودن مصـرف آب در      يمنـابع آب

 يابه آب كمتر  يازمندتوسعه كشت محصوالت ن ياري،آب يها يوه، عالوه بر اصالح ش يسنت يكشاورز

  . كارشناسان است يدكشت مورد تاك يالگو ييرتغ يبه عبارت

  

  اصالح الگو است  يكشت به معنا يالگو ييرتغ** 

كشت و روش  يالگو ييرتغ يشهما«آبان امسال در  يجهاد كشاورز مقام معاونت زراعت وزارت قائم

بلكه اصالح آن است،  يستكشت ن يكل الگو ييرطرح تغ ينهدف از ا ينكها يانب با»ياريآب يننو يها

و بـر   يمداشـته باشـ   يـار از داده ها و اطالعات را در اخت يجمع يدكشت با ياصالح الگو يبرا: افزود

  . يماسبه كنرا مح ييرهاآن تغ يمبنا

كشـاورزان،   ي،بلكه اتـاق بازرگـان   يست،ن يكار دولت يككشت  يالگو ييرتغ: وفابخش ادامه داد جواد

 يكشـاورز  يسـيون و كم يمعاونت امور زراعت سازمان جهاد كشـاورز  ي،كشاورز يصنف يانجمن ها

  . يمرا شاهد باش يكشت مل يالگو يكتا  يرندگ يدر كنار هم قرار م

كشـت وجـود    يالگـو  ييرتغ يدستورالعمل ها يبروز رسان يبرا ياديكه اهتمام ز ينا يانبا ب وفابخش

چراكـه   يرند،همسان در كنار هم قرار بگ يدر گروه ها يدبا يكشاورز يدفعاالن عرصه تول: دارد، افزود

  . متفاوت است يهكتار يككشت و صنعت با مزرعه  يازهاين

ماننـد ارائـه    يياقدام ها يقكشت از طر يالگو ييرتغدولت در طرح  يگر يلبا اشاره به نقش تسه وي

طرح بـه   يياجرا ياتو انجام عمل يبانك يمتارزان ق يالتنهاده ها و تسه ينآموزش به كشاورزان، تام

 جـاري و ت يـر تكث ينو همچنـ  يـد جد يورود بـذرها  ينـه زم يداقدام ها با ينا: گفت يشي،صورت آزما

  . فراهم كند يزآن را ن يساز
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 يربخش غ: كشت اشاره كرد و افزود يالگو ييرطرح تغ يبرا يبخش خصوص يفبه وظا ينهمچن وي

گـذاران را بـه سـمت اسـتان      يهتواند سـرما  يم يو اتاق بازرگان يكشاورز يسيونكم يتبا حما يدولت

  . جذب كند

طـرح   يبه طور حتم اجـرا : برشمرد و افزود يضرور يزكشت را ن يالگو ييراثرات تغ يشبحث پا وي

 يـزان تداوم آن مستلزم كنتـرل و مشـخص شـدن م    يرا به همراه خواهد داشت، ول يخوب يجر نتامذكو

  . آن است يو اثربخش يتمطلوب

 يرتـاث  يآب مصـرف  يفيـت و ك يتكه در كم ييرهاييو تغ يمياقل ييراتبا اشاره به تغ ينهمچن وفابخش

صـادرات كـاال و تقاضـا     ماننـد  يعوامـل مختلفـ   يكشاورز يمحصول ها يددر تول: گذارد، افزود يم

  . است يرگذارتاث

در : قـرن گذشـته افـزود    يمن يكشور ط يكشاورز يدشت ها يكم ييربا اشاره به تغ ينهمچن وفابخش

به  1397مورد بوده در سال  15تنها  1347كشور در سال  يقابل بهره بردار يكه تعداد دشت ها يحال

  . كرده است يداپ يشمورد افزا 355

 يشـتر دشـت هـا ب   يشبه تناسب افزا يزبرداشت محصول و مصرف آب ن يزانكه م ينا با اذعان به وي

 يتوضـع  ي،ماننـد فنـاور   يمختلفـ  يرهـاي كشـاورزان متغ  يزنـدگ  يبـر رو : كـرد  يحشده است، تصر

  . دارد ييبسزا يرتاث يبانك يالتو تسه يگذار يهسرما يانسود و ز ي،اقتصاد

  

  ول مانده كمتر، اصل مغف يكشت محصوالت با آب بر** 

با توجـه بـه منـابع    : گفت يرناخصوص به ا يناصفهان در ا يدانشگاه صنعت يدانشكده كشاورز رييس

 يليـارد م 130كشـور از   يرپـذ  يـد تـاكنون منـابع آب تجد   1376 يآب موجود در كشـور در سـال هـا   

  . است يدهمترمكعب رس يلياردم 104مترمكعب به 

 يشترينخوراك محصوالت كه ب يدآب موجود در كشور با يزانمعتقد است با م ييكوپا جهانگيرعابدي
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نسـبت بـه    يحـال از ارزش بـاالتر   ينكمتـر و در عـ   يدارد و محصـوالت بـا آب بـر    يبازده اقتصاد

از جملـه بـذر اصـالح     يگرد ينهاده ها يبر رو يدبرخوردار است استفاده شود و با يگرمحصوالت د

 يليـارد م 130(يـاز آب مورد ن يزانشود تا بتوان به مكار  يفناور يستو مباحث ز يكژنت يشده، مهندس

  . يمبرس) مترمكعب

مختلـف در   يگرفـت و سـهم اسـتان هـا     يصـورت مـ   ينسرزم يشاگر در كشور آما: ادامه داد  وي

حـوزه   يندر ا يمتوانست يشد بهتر م يمشخص م يبه صورت مدون و علم ييموادغذا يدخصوص تول

  . يمكرد يآب بر را مستقر نم يعاز صنا ياريك كشور بسخش يمهو در مناطق خشك و ن يمعمل كن

گذشـته در   ينـوع كشـت از دهـه هـا     يـز و ن ينسرزم يشاند كه متاسفانه آما يدهعق ينبر ا كارشناسان

 يهـا  يـت كننـده محـل فعال   يـين تع ياسيس ياقدام منجر شده تا فشارها ينكشور صورت نگرفته كه ا

  . باشد يصنعت

  

  ت گذشته منسوخ شده است كش يالگو يريمبپذ يدبا**

 ينكـه ا يـان اصفهان و اسـتاد تمـام گـروه آب در ادامـه بـا ب      يدانشگاه صنعت يدانشكده كشاورز رييس

 يو انرژ يآب يتامن يي،غذا يتكشت را در قالب سه محور امن يبحث الگو يجهان يدجد يكردهايرو

 يگـر د يخش، بـه بخـش هـا   ب يكدهد كه توجه به  ينشان م يجهان ياتتجرب: كنند، افزود يمطرح م

  . كرد يكآن ها را از هم تفك يدسه ضلع بهم مرتبط است و نبا ينزند و ا يب ميآس

كشت استان در گذشـته كـه بـه طـور عمـده شـامل محصـوالت         يالگو يريمبپذ يدما با: كرد يانب وي

 ييراتبا تغ يژهتوان ادامه داد، به و ياز جمله گندم، جو و ذرت بود به همان شدت گذشته نم يراهبرد

از  هـا كـم كـم نـه تن    يـد نشـان داده اسـت با   يشترخود را ب يراخ يو در سال ها يمكه مواجه هست يماقل

كـه متحمـل    يبه سمت محصـوالت  يدبلكه با يمكم كن يمورد كشت محصوالت راهبرد يوسعت اراض

  . يمباشند از جمله كشت سورگوم، گلرنگ و ارزن برو يو كم آب يبه شور
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بـه   يـد با: كـرد  يحكشت تصـر  يالگو ييربا اشاره به مقاومت كشاورزان در خصوص تغ ييكوپا عابدي

كـه   ياگـر كشـاورز   يعنـي  يمكشت و به تبع آن كمبـود درآمـد توجـه داشـته باشـ      ييركمبود آب و تغ

كـاهش   يـل خود را كـاهش دهـد بـه دل    يفروشد گفته شود سطح اراض يمناسب م يمتبا ق يمحصول

  . كند يدرآمد مقاومت م

 يمـه ب يـق از طر يـد شـود و با  يپر رنگ م يدولت يها يتراستا مساله حما يندر ا: خاطرنشان كرد وي

  . كشت شود يالگو ييربه تغ يكند كه كشاورز راض يكار ينيتضم يدمحصوالت و خر

و  يحذف و به سمت توسعه عمـود  يددر استان با يكشاورز يتوسعه افق ينكها يانبا ب ييكوپا عابدي

 يشـور  يطو شرا يمقاوم به خشك يبه سمت كشت ها يدبا: كرد  يانب يم،برو يشپ يبهره ور يشافزا

 ينـده آ يسورگوم مناسب است چرا كـه در دهـه هـا    ياهبه دست آمده گ يقاتكه طبق تحق يمبرو يشپ

همچون  يرود و كشت محصوالت يهوا باال م يكم و دما ياست كه بارندگ يبه گونه ا يجو ضعيتو

  . خواهد بود يجمحصوالت را سورگوم با صرفه تر از

  

  مجدانه  يكردرو يازمندن يتوسعه كشت گلخانه ا** 

كننده در بازار هدف ذكر  يلاصفهان در ادامه، دولت را تسه يدانشگاه صنعت يدانشكده كشاورز رييس

رو  يـن دچار مشكل شدند از ا يبعد يها يرهموفق در زنج يدبا تول يگلخانه ا يكشت ها: كرد يانو ب

  . رديصورت بگ يشترياقدامات ب يددر داخل و خارج با يابيفروش، بازار ي،انباردار نهيدر زم

گـل  (ينتيز ياهانگ يداستان اصفهان را به تول ياز گلخانه ها ياستاد دانشگاه معتقد است اگر بخش ينا

محصوالت به دست مصرف كننـدگان را فـراهم    ينرساندن ا ياختصاص داده و بستر مناسب برا) رز

  . ستدولت ا ياز سو يتحما يازمنداقدام ن ينراستا موفق بود كه در عمل ا ينتوان در ا يم يمكن

صرف شده اسـت امـا    ينهزم يندر ا ياريبس ينهاست كه هز يننو يارياز اهداف دولت توسعه آب يكي

 يـاري ها در اصفهان نشان داده كه كشـت بـا آب   يمورد غفلت واقع شده است، طبق بررس ينهزم يندر ا
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 يـن تـا ا  يشـيده اند يـداتي تمه يدآب را به دنبال داشته است كه دولت با يرهدرصد ذخ 45حدود  ينون

  . شده حفظ شود يرهآب ذخ يزانم

صـرفا   يمتـوان  يو آب كشور نم يتهابا توجه به ظرف يما در بخش كشاورز: اضافه كرد  ييكوپا عابدي

 ييغـذا  يـت را از لحـاظ امن  ييداقل هاح يمتوان يم يول يمخودكفا شو يكدر تمام محصوالت استراتژ

  . يمدر كشور داشته باش

  

  از شمال كشور  يرادامه كشت برنج در غ** 

از جانب دولـت   يبا اشاره به دستور ابالغ يناصفهان همچن يدانشگاه صنعت يدانشكده كشاورز رييس

كشـت بـرنج در    كـه  يمدر زمان حاضر شاهد: اضافه كرد يشمال يبر كاشت برنج تنها در استانها يمبن

رو  يـن محصـول اسـت، از ا   يـن ا ياقتصاد يمتوقف نشد كه علت آن ارزش باال يشمال يرغ يشهرها

  . كشاورز در نظر گرفته شود يكشت برنج برا يگزينكشت جا ايدب

در : مختلف مصـرف كننـده، ادامـه داد     يدور به بخش ها يآب از زمان ها يصبا اشاره به تخص وي

 يدهكرده و بـه مصـرف كننـدگان رسـ     يداپ يشتا سه برابر افزا يحت يآب يها يصتخص يرچند سال اخ

  . است يخشكسال ياز معضالت و چالش ها يكيموضوع  يناست كه ا

 يدرصـد در بخـش كشـاورز    20فقـط   يرچند دهه اخ يها ياستاد دانشگاه معتقد است خشكسال اين

به مصرف كننـدگان آب مربـوط   از حد آب  يشاشتباه و ب يصبه تخص يموثر بوده است و چالش اصل

  . شود يم

كمبود آب رودخانـه هـا   (يدرولوژيكه ي، خشكسال)كمبود باران(يهواشناس يخشكسال ييكوپا عابدي

و مهـاجرت بـه    يكـاري فقـر و ب (ياجتمـاع  - ياقتصاد ي، خشكسال)يرزمينيرفتن سطح آب ز يينو پا

مراحـل   يانه اصـفهان بـا تمـام   متاسـف : برشمرد و گفـت  يرا از جمله مراحل خشكسال) شهرها يهحاش

  . رو است روبه يخشكسال
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  اصفهان  يكشاورز يبرا ينكاهش حجم آب قابل تام**

حجـم آب قابـل   : گفـت  يرنـا خصوص بـه ا  يناصفهان در ا يدفتر آب سازمان جهاد كشاورز مسوول

حدود (متر مكعب در استان بوده است  يليونم 6525معادل  يعيطب يدر سال ها يكشاورز يبرا ينتأم

متـر مكعـب از منـابع     يليـون م 433و  يكهـزار و  ينـي زم يرمتر مكعب ازمنابع ز يليونم 92پنج هزار و 

متـر مكعـب كـاهش     يليـون م 832به حدود سه هزار و  96 -97 يدر سال زراع يزانم ينكه ا) حيسط

  . است يافته

) از مساحت استان درصد 3/5معادل (هزار هكتار 563استان حدود  ينا يكشاورز ياراض يگفته و به

هزارهكتـار آن تحـت    290حـدود   يراخ يسال ها يمنابع آب ط يها يتاست كه با توجه به محدود

  . يردگ يقرار م يو باغ يكشت زراع

 96 -97 يدر سـال زراعـ   يكشـاورز  يـت با قابل يهزار هكتار اراض 563از : ادامه داد يعشاق غالمرضا

 يهزار هكتار مربوط به زراعت كشـت هـا   190كه  يهزار هكتار به كشت محصوالت زراع 20حدود 

  . است، اختصاص دارد يمد يهزار هكتار مربوط به كشت ها 20و  يآب

 يـده با توجه به بـروز پد  يجار يسطوح در سال زراع يناز ا يانواع محصوالت زراع يدتول يزانم وي

  . كردهزار تن برآورد  250و  يليونكشت را حدود سه م يرو كاهش سطوح ز يخشكسال

رتبـه نخسـت   : كـرد  يحبخش زراعـت تصـر   يداتبا اشاره به رتبه تول يكارشناس بخش كشاورز اين

گلرنـگ، رتبـه سـوم در     يد، رتبه دوم در تول)يوبرت ينيم( ينيزم يبغده س يزتعداد ر يددر تول يكشور

د ذرت يـ ر تولرتبه ششم د ياز،پ يددر تول يخربزه، رتبه كشور يدرتبه چهارم در تول يني،زم يبس يدتول

  . را استان اصفهان به خود اختصاص داده است يونجه يدو رتبه هفتم در تول يعلوفه ا

 574هـزار و   75استان اصـفهان باحـدود   : گفت يدر محصوالت باغبان يداتتول يزانبا اشاره به م وي

ه مـورد بهـر   يدرصد از اراض 13درسال گذشته معادل  يمو د يآب يهكتار سطح كشت محصوالت باغ
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هـزا رو   474حـدود  يمحصوالت باغ يدتول يزاناست كه م يافتهاختصاص  يبه محصوالت باغ يبردار

  .باشد يم تن 525

  

   يگلخانه ا يفيو ص يسبز يداصفهان، حائز رتبه سوم تول**

بـا   يعـي مكـان طب  يـا خارج از فصـل   يداصفهان در ادامه تول يدفتر آب سازمان جهاد كشاورز مسوول

محصـول سـالم و اشـتغال     يدراندمان مصرف آب، امكان تول يشواحد سطح، افزا عملكرد در يشافزا

  . كرد  يانب يكشت گلخانه ا يايباال در واحد سطح را از مزا ييزا

اسـتان   ينتـي ز يـاه و گـل و گ  يفيو ص يرا شامل سبز يكشت محصوالت گلخانه ا يرسطح ز عشاقي

هزار و  244استان را بالغ بر يگلخانه ا يفيو ص يزساالنه سب يدتول يزانهكتار و م 638و  يكهزاربرابر 

  . را به خود اختصاص داده است يتن دانست كه رتبه سوم كشور 648

  

   ياستان در بخش آب و كشاورز ينتر ياصفهان؛ بحران** 

 ياصفهان با اشاره به الگـو  يدانشگاه صنعت يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورز دانشيار

 يـد كه دارد با يو منابع يطيمح يططبق شرا يهر كشور: كشور و اصفهان گفت يبرا يرزتوسعه كشاو

  . ببرد  يشبرنامه توسعه را به پ

آب  يـر و تبخ يـا چهارم دن يك يكه بارندگ يرانهمچون ا يمعتقدم در كشور: احسان زاده افزود پرويز

بـا   يـد بر مصرف آب است با يكه مبتن يديتول يها يزياست برنامه ر يحدود سه برابر متوسط جهان

  . مساله است ينو در اوج ا يرانرو استان اصفهان در مركز ا ينمساله باشد از ا ينبه ا يتعنا

 يمخالف عقل سل يدر فالت مركز يتتعداد جمع ينكنم تمركز ا يفكر م: كرد ياناستاد دانشگاه ب اين

 ينتام يفهغذا بوده و وظ يازمندن يتجمع ينكشور است چرا كه ا يندهو آ يو كشاورز يو توسعه شهر

  . است يدام يداتكشت و تول يالگو يكه بخش يغذا برعهده كشاورز
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منـابع   ينكـه را با توجه به ا ياز محصوالت كشاورز يادياگر به صالح باشد كه بخش ز: كرد يانب وي

ر د يـن ا يم،كنـ  ينتـام  يـا مختلـف دن  يشوند از مكان ها يشده و م يبآب و خاك به شدت دچار آس

بـر   يـه مرسـوم اسـت بـدون تك    يـا كه در كل دن ييها يارانهشود بلكه با  يكاركه نه كشاورز ب يستحال

  . پا نخواهد بود يرو يدولت يها يتحما

سـبب شـده    ينا: ادامه داد يرد،گ يتعلق م يارانه ياز كشاورز يشبه صنعت ب ينكها يانزاده با ب احسان

و  يـب غر يكشـاورز  ينكهضمن ا يايد،به وجود ب ياز جمله فقر در بخش كشاورز يكه مشكالت جد

  . يمغذا هست يداست ناچار به تول يتيم

 ينمـ  يگـر د يم،كشت برو يالگو يجد ييربه سمت تغ يدهمچون اصفهان با ييدر جا: اضافه كرد  وي

 يكـه بـه ازا   ياهـاني بـه سـمت گ   يـد رو با يـن از ا يمداشته باش ياهيگ يدبه سبك اجدادمان تول يمتوان

  . ييدارو ياهانبا ارزش حداكثر داشته باشند همچون گ يدآب تول يداقلمصرف ح

: اصـفهان خاطرنشـان كـرد    يدانشگاه صنعت يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورز دانشيار

بـه   يـد با يعتـا در آن متمركز اسـت طب  ياريبس يتبوده و جمع يريهمچون اصفهان كه كو ييجا يدشا

  . يايدبا ارزش به دست ب ياهانگ يآب مصرف يكه به ازا ياهانيسمت گ

طبـق  : گفـت  يـرد، صـورت بگ  يطـي مح يطبر شـرا  يكشت مبتن يدر كشور الگو يدبا ينكها يانبا ب وي

از استان ها صورت گرفتـه و اگـر قـرار اسـت كشـور از       يكشت در برخ ياطالعات موجود پهنه بند

و  ياستدر دولت س يدبا يمغذا مواجه نشو تيو امن ينداشته تا با بحران تام يحداقل يدلحاظ برنج تول

الزم و  يارانهو  يتشود و حما يدتول يكشور در سواحل شمال ينكه برنج ا يردصورت بگ يزير برنامه

  . شده اختصاص داده شود يو كارشناس يعلم

ـ   30: در خوزستان اشاره كـرد و گفـت   يشكراستاد دانشگاه به توسعه كشت ن اين از  يكـي  يشسـال پ

در خوزستان بود كه متاسـفانه نمونـه    يشكركشت توسعه كشت ن يالگو ييردر خصوص تغ يماتتصم

كـه اكنـون    ينـيم ب ينبـود و مـ   يدتول يداريو پا يطيمح يستبر مطالعات ز يبود چرا كه مبتن يناموفق
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  . خاك خوزستان را به دنبال داشته است يو شور يطيمح يستز يدشد گيآلود

  

   يآب، نسخه نجات فالت مركز يلبا مصرف حداق ياهانگ يدتول**

 ياگر اصرار به كـار كشـاورز  : اصفهان ادامه داد يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه صنعت دانشيار

آب  يكه مصرف حـداقل  ياهانيبه سمت گ يدبا يمدار يفالت مركز يطبا توجه به شرا ياهانگ يدو تول

  . يمبرو يشدارند پ ييو ارزش افزوده باال

 يـك  يـا كشـور   يكتمام افراد  يبرا يكاف ييموجود بودن مواد غذا يي،غذا يتامن يفتعر يگفته و به

 يداشـت بـرا   يپـول كـاف   يـا كنند  يدخود غذا تول ياكه  يبه گونه ا يرانا ياستان، شهر و منطقه مركز

  . غذا داشته باشند، است ينتام

كـه   يستدر حال ينبود و اتن  يليونم 50 يمحصوالت كشاورز يداتچهل سال گذشته تول: افزود وي

 يـدا پ يشافـزا  يـد نكته توجه كرد كـه اگرچـه تول   ينبه ا يداما با يدتن رس يليونم 110در زمان حال به 

ـ      يهدر رفت خاك ها و آلودگ يمتبه ق يشافزا ينكرده اما ا  ودهمنـابع آب و رفـتن آب بـه اعمـاق ب

  . است

محصـوالت بـه    يگـر بـرنج، نخـود و د   از جملـه گنـدم،   يكشـاورز  يـدات از تول يبخش: ادامه داد وي

منـابع و سـوخت و برنامـه     يناز لحاظ تـام  ييخرده پا يريتكشاورزان خرده پا اختصاص دارد كه مد

صـادرات   يتكه قابل يديمحصول تول يحداقل يفيتو ك يداركردن خر يداكشت، پ يالگو ييردادن و تغ

  . باشد با مشكل مواجه است هداشت

 يانـه خاورم يكشـورها  يگراز د ياريكشور ما مانند بس ياهيگ يداتبحث تول در: زاده ادامه داد احسان

  . را به وجود آورده است يموضوع مشكالت ينبوده كه ا ييبر خرده پا يمبتن

و برنامـه   يمتاسـفانه سـازمانده  : كـرد، گفـت   يفاا ينهزم يندانشگاه نقش خود را در ا ينكها يانبا ب وي

 يـم روبه رو شده ا يبا مشكالت يلدل ينبه هم يدو شا يماستا نداشتر ينمناسب و دراز مدت در ا يزير
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برنج  يشمال واحلكه س يشود به صورت يپهنه بند يداتتول يدرو ضمن در نظر گرفتن برنامه با يناز ا

  . اختصاص داده شود ييدارو ياهانبه كشت گ يو منطقه مركز

  

  كشت  يلگوا ييراقتصاد و اجتماع با تغ يست،ز يطضرورت تناسب مح** 

توجه به سه نكته در  يدانشگاه صنعت يگروه علوم زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورز استاديار

 يسـت، ز يطكشـت بـا محـ    يالگو يسازگار: دانست و گفت يكشت را ضرور يالگو ييرخصوص تغ

) يگزيناجـ  يـاه شناخت كشاورز با گ( يشده از نظر اجتماع يرفتهو پذ يقابل قبول بودن از نظر اقتصاد

  . است يدارتوسعه پا يكشاورز يسه مولفه مبنا ينچرا كه ا يردمورد توجه قرار بگ يدبا

بـر   يكشت كشور به طور عمده مبتنـ  ياكنون الگو: كرد يانبا اشاره به آمار و ارقام ب يعشق حميدرضا

د دهنـ  يمـ  يلرا غالت تشك يدرصد از اراض 60حدود  يكشت آب يراز نظر سطح ز يعنيغالت است 

ـ  يونجـه بوده كه سهم  يوذرت علوفه ا يونجهكه عمدتا  يكه در رتبه دوم محصوالت علوفه ا از  يشب

  . همه است

درصـد در   8.3 يجاتو سبز يازو پ يهمچون گوجه فرنگ يدر رتبه سوم سهم محصوالت: ادامه داد وي

كشـت   يـر زهفت درصد از سطح  يروغن يكشت را دارا هستند سپس دانه ها يركشور از نظر سطح ز

  . دهد يرا به خود اختصاص م يآب

: كـرد  يحبر غالت است، تصر يكشت به طور عمده مبتن يالگو يدر كشت آب ينكها يانزاده با ب عشقي

كشت را غالت،  يردرصد سطح ز 85 يكصورت است، نزد ينبه هم يبيهم به طور تقر يمدر كشت د

  . دهد يم يلدرصد را حبوبات تشك 11

كه تاكنون موجود بوده نادرست و غلط است چرا كه كشـت   يكشت ين گفت الگوتوا ينم: افزود وي

  . شود يدهد يدتول يندفرآ يدخصوص با ينكه در ا يردگ يها صورت م يبارندگ يغالت بر مبنا
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  كشت در اصفهان به غالت اختصاص دارد  يراز سطح ز يمين**

درصد بـه غـالت و    54اصفهان حدود  در استان يكشت آب يالگو يتاستاد دانشگاه وضع ينگفته ا به

  . درصد را علوفه ها به خود اختصاص داده است 25حدود 

 يماده خشك به دست آمده به ازا يلوگرمهر ك: كرد يانمصرف آب اشاره و ب يزاده به بهره ور عشقي

 يبه نظر م يناست بنابرا 2آن  يجهان يانگينبوده كه م 1.2در كشور حدود  يهر مترمكعب آب مصرف

 يـرد بگ رارق يددر چرخه كشت با ياهانيراستا گ ينحوزه متمركز باشد، در ا ينبر ا يقاتتحق يدرسد با

  . دهد يشمقدار مصرف آب افزا يرا به ازا يدتا مقدار تول

 يـا بهـاره  (كـه در فصـل گـرم     ياهـاني رسد در اصـفهان از گ  يبه نظر م: استاد دانشگاه اضافه كرد اين

اگر گنـدم و جـو كشـت     ينكهمشروط به ا يمبرو ييزهبه سمت كشت پا يدشوند با يكشت م) تابستانه

  . بماند يسطح خاك باق ينرود و بر رو يناز ب ياهيگ يايبقا يشد تا به دست آمدن محصول بعد

  

 يـن ا ييزهبـه صـورت پـا    يـد و با يمكنـ  ياز جمله ماشك و گلرنگ كار م ياهانيگ يبر رو يگفته و به

  . يمده يلتحو يعلوم انسان يابخش دام و  يلس تحوو سپ يالژرا كشت و س ياهانگ

توانـد   يمـ  يبودن كشـاورز  يچند بعد يلكشت به دل يباورند كه انتخاب هر الگو ينبر ا كارشناسان

كشـاورزان   يطاز شـرا  يداشته باشد، اما در برخ ييكشاورز و جامعه روستا يدر زندگ يمهم يامدهايپ

 يمـ  يـدا كشـت پ  يالگـو  ييربه تغ يشر تقاضا و مصرف گراد ييرتغ يطي،مح يطدر شرا ييربه جهت تغ

ـ   يالگـو  ييردر تغ يردر چند سال اخ يرگذارعوامل تأث يناز مهمتر يكيكنند كه  كشـاورزان   ينكشـت ب

  . بوده است يمساله خشكسال يراني،ا

درصد از مساحت استان است كـه بـا    3/5معادل  ياهزار هكتار  563اصفهان حدود  يكشاورز اراضي

 يهزارهكتار آن تحت كشت زراعـ  290حدود  يراخ يسال ها يمنابع آب ط يها يتبه محدود توجه

  . يردگ يقرار م يو باغ
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استان جهت توسـعه كشـت محصـوالت     يگفته مسووالن قرار است ساالنه سه هزار هكتار از اراض به

  . شود دارند اختصاص داده يازن يكه به آب كم ييدارو ياهاندرختان پسته و گ ي،گلخانه ا

ـ   يشده در بخش كشاورز يجاداشتغال ا تعداد درصـد از   12هـزار نفـر معـادل     180از  يشاصـفهان ب

  .شده در استان است يجاداشتغال ا
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 - در فـراق آب  رود ينـده زا خـواني  مرثيـه ؛ از نفـس افتـاد   يـايي، روز حركت و پو20پس از  رود يندهزا

  05/12/1397روزنامه سبزينه مورخ 

  

 ي،غبار از چهره چروك خـورده شـهر تكانـد    ي،سخت است پس از آن روز كه خروشان آمد باورش

اكنـون   ي،شـد  يجـار  يخالت و تاراص يها پل يو در پا يشبنم طراوت بر پوست نصف جهان نشاند

تـا در جـوارت    يسـتي ن يگرد. ينندات غمگ نصف جهان در فراق دوباره يارو همه د يا بار هجرت بسته

و در كنـار   يدبار خاطره شد و از بركـت وجـودت نغمـه و آواز شـن     بتوان آسود و تا باز هم كوله يدم

شـور و   يـا دن يـك بـا   يروز آمـد  20. انداخت يهمجوارت سفره شاد يها و بوستان يخيتار يها پل

 يدياصفهان دم جان يروح به كالبد ب ي،ها برد دل ي،اصفهان نشاند رمق يرنگ بر رخسار ب ي،سرزندگ

بـاورش  . آبت دلخوش بود يبودن و نوا يكوك دل شهرم از جار. يبرپا كرد يو چه گل سيميو چه ن

بستر است كـه مثـل    يزمخت يها ترك يكه باز هم هر آنچه هست جا تر آن سخت ي،سخت است نباش

بستر توسـت كـه بسـاط     يخوردگ باز هم ترك كند يدوباره تا چشم كار م. خورد يخوره روح آدم را م

و از نهـاد   يدهخشـك  يگـر بار د يدچشمه ام ييگو. آب را نشنود يپا يصدا يگرها د پهن كرده تا گوش

رود بـه   زخم انداختـه و زنـده   رود يندهزا يبر گلو يسال خشك يغت. آيد يم يغها ناله افسوس و در جان

 ينـده، رود زا يـن ا ي،سرشار از طراوت و زندگ ينا رود، يندهزا داند ينم يباز هم كس. گل نشسته است

باز هم همگان مبهوت، سـر در   سوزد؟ ينبودن م ياو تمدن از چه در تب بودن  يخاز تار يزرود لبر ينا

رود  زنـده  ي،آر. نگرنـد  يرود م زنده يخال يخورده به جافرو يها اند و از پشت بغض فرو برده يبانگر

را دگرگـون   ها لپرسه زد، حال د يدام يها كوچه در كوچه پس يشد، چند صباح يها جار آمد، بر جان

  .آستانه بهار يننشاند در ا يكرد و درخت و سبزه و گل را به شاد

 ينبه تنـگ آمـده اسـت و زمـ    جهان در نصف جهان  ييكه از آغوش اصفهان هجرت كرده، گو اكنون

. مانـدي  يمـ  ينـده زا ي،بـود  يندهدور زا يها گونه كه از گذشته كاش همان. خواند يم يهفراق آب را مرث
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 وناكن. بودي يخروشان و جوشان سنگ صبور گذر عمرمان م يختار يرود كهن، تا انتها زنده يا كاش 

نصـف جهـان بلكـه     يـار تنهـا مردمـان د   مانده است و نـه  يادگارترك خورده به  يبستر رود يندهاز زا

از پـرواز روح نـواز مرغـان     يخبـر  يگـر د. انـد  و بهـت زده  يـران در اندوه آب ح يگرگردشگران بار د

 يـن ا. اسـت  يدهبست رس شما به بن آبي يغم سترگ ب ينا يفدر توص يزواژه ن ييگو. يستن رود يندهزا

 يهـا  از گوشـه نشسـتن   تـوان  يمـ  رود، يمـ  ايغمـ بـه   رود ينـده از زا يندگيتلخ را كه هر بار زا يقتحق

 رود ينـده زا ييزمان با بازگشـا  چند روز گذشته هم ينكه تا هم يساالن در فكر فرو رفته تا جوانان كهن

 يو همـه و حتـ   مـه ه ي،بـار . يافـت و سه پل و خواجـو   يس يها و در كنار پل شناختند يسر از پا نم

  .سوزند يو از داغ فراقت م ينندمگرود غ يندهنبودن آب در زا يگردشگرانت از جار

آب بـه   يانباز شد و جر رود يندهسد زا يچههشتم بهمن در رود، يندهرودخانه زا يماه خشك 18از  پس

بامداد روز دوشنبه هشتم بهمن بـه منظـور    يككه از ساعت  رود يندهزا يآ. روز ادامه داشت 20مدت 

اصـفهان   رشـه  رودخانه در كالن ينب در بستر او آ ييدوره بازگشا ينكشت ا ياستفاده كشاورزان برا

در منطقـه   يـژه رود به و يناز ا يعيتا بخش وس يافتبهمن كاهش  28 يكشنبهشده بود، بامداد  يجار

  .مواجه شود يشهر اصفهان با خشك كالن

و چنـد   يا دوره ييبازگشـا : خصـوص گفـت   يناصفهان در ا يدانشگاه آزاد اسالم يعلم يئته عضو

 يآن را دائمـ  يـان و جر ياءرودخانه را اح ينا يرو تدب يزير با برنامه توان يكه م دهد يم روزه آب نشان

  .كرد

متر مكعـب   يليونم 100از  يشروز و اختصاص ب 20 يرودخانه برا سازي يجار: افزود يانحاج ناصر

كـه   دهـد  يكشاورزان اگرچه در زمان مناسب و مطلوب انجام نشد، اما نشان مـ  ييزهكشت پا يآب برا

 يبرا ياريدر نوبت دوم آب: ادامه داد يو. رودخانه بود ينا يانمناسب شاهد جر يزير با برنامه توان يم

متـر مكعـب آب را    يليونم 400تا  300حدود  يدبا شود، يانجام م يندهكشت كشاورزان كه بهار سال آ

 تـري  يشب يروزها يزير معنا كه در صورت برنامه ينروزه رها كرد، به ا 70تا  60 يدوره زمان يكدر 
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  .بود يمخواه يرود جار يندهاز سال شاهد زا

 يح،صح يريتو مد ييصرفه جو رويه، يب يها از برداشن يريجلوگ ي،آب يها طرح يگفته او با اجرا به

 يـك صـورت   بـه  يـد بحران آب در كشور با كه ينبر ا يدبا تأك يانحاج. خواهد شد ياءرودخانه اح ينا

و  ياز هرگونـه ناهمـاهنگ   يـد رود با ينـده حل موضـوع زا  يبرا: اظهارداشتلحاظ شود،  يموضوع مل

اسـتاد دانشـگاه    يـن ا. اجتناب كرد و علم و عدالت را محور حل مسأله قرار داد يكديگرمقابله افراد با 

 يـد با ينهمان مشكل را حـل كـرد، بنـابرا    توان يرا به وجود آورده نم يكه مشكل يبا تفكر: كرد يدتأك

 يـن ا ينهمچنـ . ندداشـته باشـ   يو علمـ  يـي اجرا يثحل مشكل را از ح ييكه توانا يدبرگز را يرانيمد

اسـتفاده از  : كـرد  يحپژوهشگر حـوزه آب تصـر   ينا. مشاوران كاردان و خبره داشته باشند يدبا يرانمد

آن  ينبهتـر  ييبهـا  يخنداشته كه طومار شـ  يمشكل يچمنطقه اجرا شده و ه ينها در ا كه قرن ييها طرح

مسـائل آب   يلگـران تحل تـرين كشاورزان خود به كه ينا يژهو و مهم است، به يضرور رود، يشمار مبه 

  .خواهد كرد يفادر رفع مشكالت ا يديآنان نقش كل يها از دانسته يو استفاده عمل شوند يمحسوب م

آب مباحث مربوط بـه   يگرو د يكش لوله و كانال ياري،مختلف آب يها كشاورزان روش: اضافه كرد وي

محقق  ينا. است يدمف يده،ها رس ها به آن سال يها كه ط آن ياتاستفاده از تجرب شك يو ب شناسند يرا م

 يـال ر ميليـون  50بالغ بر  ينهر هكتار زم: به ضرورت پرداخت خسارت كشاورزان اشاره كرد و افزود

 يـد بـا تأك  يـان حاج. كشاورزان نتوانستند كشت كنند و متضرر شدند يردرآمد دارد، اما در چند سال اخ

 يخيحفـظ آثـار تـار   : دارد، گفـت  يـت اهم يـز ن يگردشـگر  يثآب در رودخانه از ح يانجر كه ينبر ا

 يعلمـ  يئـت ه وعضـ . دارد رود ينـده زا يـان بـا جر  يكيگردشگران ارتباط نزد تر يشاصفهان و حضور ب

 يروزها: و خاطرنشان كردمردم اشاره  يهدر روح رود يندهزا داشتن يانجر يردانشگاه آزاد اصفهان به تأث

ها و رودخانه شـلوغ و مـردم ماننـد     مشرف به پارك هاي يابانكه آب در رودخانه رها شد، خ ينينخست

  .نشاط مردم دارد وشور  يشاز افزا يتحكا ينحضور داشتند و ا يعتبدر در طب يزدهروز س

 يـه، ورزنه، اژ يار،از جمله زاز كشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان  يا عده ،»ينهسبز«گزارش  به
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ـ  يهـا  هزار نفر و شهرسـتان  300بالغ بر  يتيو خوراسگان با جمع يو جنوب يكرارج، براآن شمال  يغرب

امسـال در چنـد    و يردر چند سال اخ تر، يشلنجان و مباركه پ شهر، ينيآباد، فالورجان، خم شامل نجف

حل مشـكالت   رود، يندهقابه خود از زاح يتبه وضع يدگينوبت با حضور در نقاط مختلف استان، رس

از دو اسـتان اصـفهان و    رود ينـده حوضـه زا . رودخانـه را خواهـان شـدند    ينا سازي يو جار يشتيمع

 يـن ا پوشش يرز يتدرصد از جمع 98درصد از مساحت و  93شده كه  يلتشك ياريچهارمحال و بخت

پوشش آن در اسـتان چهـار    يرز يتحوضه در اصفهان و هفت درصد از مساحت و دو درصد از جمع

 يـد بـه تأك  ينـده آ يهـا  در نبـود آب در سـال   يو تاالب گاوخون رود يندهزا. قرار دارد ياريمحال و بخت

رود  يـن ا. شوند يم يلتبد يرانا يكشور و فالت مركز محيطي يستز يها از چالش يكيكارشناسان به 

 ياريزرد كوه بخت يژهو به يگرس مركززا يها است كه از كوه يرانا يرودخانه منطقه مركز ينتر بزرگ

در شـرق   يو به تاالب گـاوخون  رود يم يشبه سمت شرق پ يرانا يمركز يرسرچشمه گرفته و در كو

مـوثر در   ينقشـ  ههمـوار  ي،و فرهنگـ  يحـي رودخانه كه عالوه بر جاذبـه تفر  يناما ا ريزد،  ياصفهان م

 ييـرات داشـته، بـه علـت تغ    يالب گاوخونتا يشرق اصفهان و هست يژهو و اقتصاد منطقه به يكشاورز

 يرودخانـه فصـل   يـك بـه   رويه يبرداشت ب يشو افزا يتتراكم جمع ي،متوال هاي يسال خشك يمي،اقل

  .مواجه است يتابستان با خشك يژهو در فصول گرم به دست يينو در محل پا يلتبد
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  05/12/1397ورخ خبرگزاري ايرنا م -ي بر دوش فالت مركز يآب بر، بار اضاف يعصنا يجادا

  

و خشك بـا توجـه بـه كمبـود آب و      يدر مناطق مركز يژهآب بر به و يعاستقرار صنا -يرناا -اصفهان

بـه   يكـي ل و نقل ، منابع ارزان و نزدحم يرنظ يواحدها يجادا يضرور يارهايبدون در نظر گرفتن مع

  .با مشكالت مواجه شوند يمراكز صنعت ينسبب شد تا ا يمراكز صادرات

  

  يبر دوش فالت مركز يآب بر، بار اضاف يعصنا ايجاد

در بخـش   يـران ا ياقتصاد يدارتوسعه پا يدصاحبنظران امر در زمان حاضر كل يدبه تاك يرنا،گزارش ا به

دهد كه  ينشان م يندهابرآ.است يآب مصرف يبه ازا يبهره ور يشبا افزا يصنعت، معدن و گردشگر

در اسـتان هـا در نظـر     يـت و تراكم جمع ياز نظر منابع آب يعاستقرار صنا يمناسب برا ينسرزم يشآما

  .گرفته نشده است

 ييازهـا رشـد ن  يـل به دل يدهپد يناست، ا يرانا يماقل يتواقع يباورند خشكسال ينامر بر ا كارشناسان

  . يافتشدت خواهد  يآت يمختلف در سال ها يكشور در بخش ها يآب

 ينمترمكعب است كه از ا يلياردم 130 يرانكل ا يدپذيرمنابع آب تجد يزانم يرسم ياساس آمارها بر

 6(مترمكعـب   يليـارد م 5.5 ي،بـه بخـش كشـاورز   ) درصد 93(مترمكعب آن  يلياردم 83مقدار حدود 

  . اختصاص دارد يگرمتفرقه د يازهايبه بخش صنعت و ن يهو بق يبه بخش خانگ) درصد

قـرار دارد، در بـازه    يدشـد  ياست كه در معرض خشكسال يكشور 45 ينرتبه چهارم از ب يدارا ايران

 'انباشته و بلندمدت' يبه خشكسال يراندرصد مساحت ا 97 ي،سال جار يرماهبه ت يمنته يرماه اخ 120

  . دهد يكشور را در مناطق مختلف را نشان م يآب يرهذخ يتموضوع وضع يندچار شده است و هم

بلنـد مـدت مواجـه     يدرصد از مساحت كشور با درجات مختلف خشكسـال  97اساس، حدود  ينا بر

درصد  50متوسط ، يدرصد دچار خشكسال 28.5 يف،خف يدرصد خشكسال 5.5 يانم ينهستند كه از ا
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و فقـط سـه درصـد از     كننـد  يرا تجربـه مـ   يدشـد  ياربس يدرصد با خشكسال 13و  يدشد يخشكسال

نرمـال   يطاز شـرا  ينـواح  يـه متوسط و بق يدرصد ترسال يكو  يفضع ترسالي يمساحت كشور دارا

  . هستند

متـر مكعـب    يليـارد م 97مصرف  يزانمتر مكعب و م يلياردم 88كشور  يرپذ يدآب تجد يزانواقع م در

  . كشور است يمنابع آب يبرا يزنگ خطر يناست كه ا

همچنـان در   يـران سابقه اسـت و ا  يب يرسال اخ 70كشور بنا به اظهارات مسووالن امر در  كساليخش

و كمبـود   يبا كم شدن نزوالت جو ينوع خشكسال ينقرار دارد، در ا ييآب و هوا يمرحله خشكسال

  . يمشو يمواجه م يو سطح يرزمينيز يآب ها

حفظ وضـع   يبتواند برا يدبا يرانور اكش) IWMI(آب يريتمد يالملل يناساس گزارش موسسه ب بر

مهـم   يـن تحقـق ا  يفزايـد، درصد به منابع آب قابل استحصـال خـود ب   112،  2025خود تا سال  يفعل

  .و صنعت است يخانگ ي،كشاورز يدني،هوشمندانه مصرف آب در بخش آشام يريتمد يازمندن

واقـع   يـران در نقـاط خشـك ا  بـزرگ   يعاز صـنا  يمـي است كه بنا به اظهار كارشناسان، ن يدر حال اين

 ينبحـران آب كشـور دارد امـا مهـم تـر      يددر بروز و تشد ياند ،اگرچه بخش صنعت نقش كمتر شده

  .كشور است يآب يراز ذخا ياصول يراستفاده غ ينب ينمشكل در ا

خوشـه در حـال    36تعـداد   يـن شده كـه از ا  ييدر كشور شناسا يخوشه صنعت 430گفته مسووالن  به

  .است يدهخوشه به اتمام رس 90و كار  يه امكان سنجخوش 16اجرا، 

 يعصـنا 'در بخـش   يصنعت يتفعال يگروه ها يانسهم مصرف آب در م يناساس آمار موجود باالتر بر

فلـزات   يدتول'و  'يدنيو آشام ييمواد غذا يعصنا'است و پس از آن  'يمياييمواد و محصوالت ش يدتول

  . كنند يصنعت را استفاده م يصرفدرصد آب م 40از  يشدر مجموع ب 'ياساس

 يفزغال كك در رد يدو تول يسوخت هسته ا يدمرتبط با تول يعها، صنا يشگاهپاال ي،كاغذساز صنايع

  . قرار دارند يبعد يها
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در  يصـنعت  يواحدها يدهو نسنج ياصول ير، احداث غ يكارشناس يرغ يابيمعتقدند مكان  صاحبنظران

  .ب را به دنبال داشته استكمبود آ يدنقاط كشور، تشد يبرخ

 يـران ا يريدر منـاطق خشـك و كـو    يعصـنا  ينآب بر، احداث ا يعبه روز در صنا ينبود تكنولوژ آنان

مردم  يبرداشت از سهم آب مصرف يآب و اعمال فشار بر مسووالن برا ينتام يبرا يزيبدون برنامه ر

  .بخش بر شمرده اند ينمشكالت ا يگرو كشاورزان را از د

از نقـاط   ياريفوالد و آهن كشـور در بسـ   يعصنا ينبزرگ تر يراخ ياست كه در سال ها يحالدر  اين

 يـن آب بـر بحـران آب ا   يمصرف باال يلاند كه به دل يافتهو كرمان استقرار  يزدخشك مانند اصفهان، 

ـ   يدر فالت مركز يساتيتأس ينرو احداث چن ينگذاشته اند، از ا يممستق يرمناطق تاث  مسـاله  هكشـور ب

  .شده است يلتبد يزچالش بر انگ

را به  يدر فالت مركز يراخ يبزرگ كشور در طول دهه ها يعصاحبنظران، استقرار صنا يچه برخ اگر

 يآب يمانند تنش ها و بحران ها يعصنا ينبلند مدت استقرار ا يامدهايآن مرتبط دانسته اند اما پ يتامن

بـه   يعصـنا  قـال انت يـا و  يعصـنا  يـن نوب كشور به انو مانند انتقال آب از ج يو مطرح شدن راهكارها

 ينتام ينههز ياكند كه آ يم يپرسش را در ذهن تداع يننقاط پرآب، به اعتقاد متخصصان امر، ا يهحاش

  بود؟ يشترب يكنون يها ينههز يناز چن يعصنا ينا يتامن

و سـپس   يفوالد و ذوب آهـن كشـور در فـالت مركـز     ينسنگ يعتمركز صنا يينخست چرا بنابراين

 يطرهمسـتمر بحـران آب و سـ    يدفارس با توجه بـه تشـد   يجبه سواحل خل يعصنا ينضرورت انتقال ا

مساله مهم است كه كارشناسان و صاحبنظران نسبت به  2 يفالت مركز يتبعات آن بر ساكنان شهرها

  .اند دادهآن هشدار 

بـدون   يشـهر  يدنيآب آشـام  مصـرف گسـترده   يع،صنا ينا يازآنان، كاهش منابع آب مورد ن يدهعق به

خطرنـاك   يامـدهاي و هدفمند از پسـاب پ  يآن و نبود استفاده اصول ينتام ينسنگ يها ينهتوجه به هز

  .در نقاط خشك كشور است يعتمركز صنا
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 يكارشناسـ  يـر غ يماتو اتخـاذ تصـم   يـق دق يزيباورند كه نبود برنامه ر يناز كارشناسان بر ا بسياري

كه امروز توسعه  يدامن زده است، به طور يبر مشكل كم آب يمتماد يبخش صنعت در طول سال ها

  .كند يم ينيسنگ يبر دوش فالت مركز يعصنا ينا يزيبدون برنامه ر

 يراه را بـرا  يشـين آب فاقـد پروانـه، در دولـت پ    يچاه ها يفتكل يينقانون تع يب، تصو يانم ينا در

حفر شده باز كرد  يصنعت يكه در شهرك ها ونييرقانشدن و پروانه دار شدن ده ها هزار چاه غ يقانون

 ودهمحـد  يسـتم بـر هـم زدن تعـادل اكوس    ينهمچن ينيزم يرز يسطح سفره ها يدامر افت شد ينكه ا

  .را به دنبال داشته است يعاستقرار صنا ياييجغراف

 ياست كه در سالجار يياز استان ها يكيو بلوچستان  يستانو س يخراسان جنوب يزد،پس از  اصفهان

  . روبروست يخشكسال يدهبا پد يبطور جد

 يروزهـا  يناست كه استان اصـفهان بـدتر   ينا يانگرب يآب و خشكسال يتوضع يگزارش ها بررسي

  .كند يرا تجربه م يرسال اخ 40 يانگينبا م يسهدر مقا يخشكسال

ه گونه استان است، ب يننقاط ا يگراز د يشتراصفهان ب يدر مركز، شرق و جنوب شرق يدهپد ينا شدت

 يارو بسـ  يدشد يدرصد گرفتار خشكسال 22.5و  يدرصد از مساحت استان دچار خشكسال 64كه  يا

  .است يدشد

 يمواجه بوده و به وجـود آمـدن كـانون هـا     يزن يطيمح يستبا چالش ز يعالوه بر خشكسال اصفهان

مناطق كشور  ينوده ترو غبارآل يناز آلوده تر يكيكالنشهر را به  يندر اطراف اصفهان، ا يزگردر يدتول

  .بزرگ در اصفهان است يعاز تبعات استقرار صنا يتنها گوشه ا ينكرده كه ا يلتبد

 9 يعنـي مترمكعـب   يليـون م 135رود تنهـا   يندهمترمكعب حجم سد زا يليونم 400و  يكهزاراز  اكنون

 ييـرات امـا تغ رود مطرح شده  يندهزا ياياح يكه برا ييعالوه بر طرح ها يندرصد آن آب دارد، همچن

  . مواجه كرده است يرودخانه را با مشكالت ينا يايكمبود بارش ها اح يزو ن يماقل

بـزرگ آب   يعاستقرار صـنا  يلبه دل ي،كم آب يطشرا ينباور كارشناسان امر، اصفهان درست در بدتر به
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هان اصـف  يشركت آب منطقـه ا  يرعاملكه به گفته مد يرو به روست به طور يجد يدهايبر ، با تهد

 يليـون م 400كشور است اكنون حـدود  ) يكاستراتژ( ياز منابع راهبرد يرزمينيز يكه آب ها يدر حال

 يارمقولـه بسـ   يندرا يزشود كه نقش صنعت ن يدر استان برداشت م يراهبرد يرهذخ ينمتر مكعب از ا

  .پر رنگ است

  

  رود يبه قهقرا م يعبا استقرار صنا يمنابع آب** 

از  يـري بهره گ يامكان سنج يتخصص يشدر هما يدن و تجارت در سال جارصنعت، مع يروز معاون

آب بر را در  يعصنا يبرخ: خصوص اظهارداشت ينآب كشور درا ينعمان در تام يايدر يها يتظرف

بـه قهقـرا    يمنابع آب ينهروند كشور را در زم ينكه ادامه ا يمو مناطق كم آب مستقر كرد يفالت مركز

  .برد يم

كـم   يو استان ها يبر در فالت مركز يمنابع آب بر و انرژ يوقت: افزود يانبرات قباد نا،يرگزارش ا به

  .دارد يريتما در مد يدقت ينشان از ب ينشود، ا يآب مستقر م

شود در  يم يمو صنعت تقس يكشاورز ي،، بهداشت يدنيآشام ي،آب به آب معدن يادر دن: ادامه داد وي

شـود   يمطرح مـ  يهمان آب است و هر وقت هم كه مشكل كم آبما از آب فقط  يفكه كه تعر يحال

  .يمجبران آن بكن يبرا يتالش ينكهكم آب است بدون ا يكشور يرانا ييمگو يم

متر مكعب در سال است كـه   يلياردم 400 ينزوالت آسمان: صنعت، معدن و تجارت گفت يروز معاون

 يم؛كـه اسـتفاده كنـ    يـم دار يـار ا در اختدرصـد ر  30شود و فقط  يم يردرصد آن تبخ 70 يزانم يناز ا

  .يمكن يبهره بردار يارآب در اخت يزانم يناز ا يبه طور درست يحصح يريتبا مد يدبا ينبنابرا

 يليـارد م 38پشـت سـدها    يرهمتر مكعب و ذخ يلياردم 96 يرانمصرف آب در ا يزانم ينكها يانبا ب وي

  .دهد يجواب نم يسنت يروش ها به يمنابع آب يريتاكنون مد: متر مكعب است ، افزود

اسـت كـه در كشـور رخ داده     يندياز اتفاقات ناخوشا يكينادرست توسعه  ياستس: اظهارداشت وي
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اما به چه  يمخودكفا شو يروغن يدانه ها ياگندم و  يدتول ينهدر زم يمكن ياست به عنوان مثال تالش م

دارد،  يـاز آب ن يتـر ل 400هندوانه به  يلوك يككه هر  يدر حال يمتا صادر كن يمكار يهندوانه م يمتي،ق

  .كند يآنرا قبول م يميكدام عقل سل

آن  يدپـذير كشور از منابع تجد يكبرداشت آب  يزاناگر م يالملل ينبنابر اعالم مجامع ب: گفت قباديان

 برداشت يناز ا يشترب ياركه ما بس يشود در حال يدرصد باشد آن كشور با بحران روبرو م 40از  يشترب

  .است ردهرا به وجود آو ينادرست منابع مشكالت يريتو مد يگذار ياستدر واقع س يم،كن يم

  

  را حل نخواهد كرد يعانتقال آب مشكل صنا** 

كننـد   يم ياددر كشور به عنوان بحران  يستز يطافراد از مشكالت آب و مح يبرخ: ادامه داد  قباديان

بـه   يگـر در كشور باشد د ييچالش ها ينكه چن يو تا زماناَبر بحران است  ينكه به نظر من ا يدر حال

  .يستن يازين يدشمن يچه

متـر مكعـب    يليـارد م 40تـا   30سـاالنه در كشـور   : صنعت معدن و تجارت اضـافه كـرد    يروز معاون

 يافـت فقط حدود پنج درصد آن باز يو خشكسال يشود كه با توجه به بحران كم آب يم يدفاضالب تول

  .درصد است 90رقم بازگشت  يناز كشور ا يكه در برخ يگردد در حال يبر م و دوباره به چرخه

و  يـم فاضالب را در دستور كار قـرار داد  يهدر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصف: اظهارداشت وي

  .يمبه آن بپردار يتو تجربه جهان با جد ياروز دن يها يقرار است با استفاده از فناور

ـ   يريتكه نگاه ها و نحـوه مـد   يتا زمان: كرد  يدارت تاكصنعت معدن و تج يروز معاون از  يمنـابع آب

ـ  يكـار  يمتـوان  يبا انتقال آب هم نمـ  ينكند حت ييربه مدرن تغ يسنت حـل   يو مشـكل  يمببـر  يشاز پ

  .نخواهد شد

در  يرانا ياقتصاد يدارتوسعه پا يدكل: كرد  يحو اشتغال تصر يدبا اشاره به نگاه مسووالن بر تول قباديان

  .است يآب مصرف يبه ازا يبهره ور يشبا افزا يبخش صنعت، معدن و گردشگر
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عرضه و تقاضـا از   يريتمد يمپاراد ييرمناطق مختلف، تغ يآب برا ياستانداردها ينتدو: افزود قباديان

و در آخـر   يافـت مصـرف آب، باز  يزانبه حداقل رساندن م يدار،توسعه پا يكردبا رو يريتبه مد يسنت

خروج از بحران آب در كشـور   يتواند راه ها يعمان م يايفارس و در يجخل يها يتظرفاستفاده از 

  .باشد يازيبه انتقال آب ن ينكهباشد بدون ا

  

   يساحل يآب بر در شهرها يعصنا يتصدور مجوز فعال**

مشـترك   يخـرداد امسـال در نشسـت    يسـت ز يطسازمان حفاظت محـ  يسو رئ يجمهور يسرئ معاون

 يسـاحل  يآب بر تنهـا در شـهرها   يعصنا يتمجوز فعال: ا و گرد و غبار اظهارداشتهو يدرباره آلودگ

  .شود يكشور صادر م

كشـور از   ياز استان هـا  يدر برخ ياز عوامل بروز كم آب يكي: افزود يكالنتر يسيع يرنا،گزارش ا به

در  ينيزمسـر  يشاسـتان هـا و نبـود آمـا     ينآب بر در ا يعتوسعه صنا ي،و مركز يزجمله اصفهان، تبر

  .كشور است

كشـورها مسـتقر شـده انـد در      يندر سواحل ا يادن يكشورها يتدرصد جمع 80اكنون : ادامه داد وي

آب بر بـه   يعساكن هستند كه انتقال صنا يدر سواحل جنوب يرانمردم ا يتدرصد جمع 2كه تنها  يحال

  .نقاط به همراه دارد يندر ا يتجمع يشدر افزا يسواحل نقش مهم ينا

  

  است يرود بحران يندهحوضه زا يكنون يتوضع* 

با توجـه بـه   : اظهارداشت يرنا،اصفهان در گفت و گو با ا يرود آب منطقه ا يندهزا يروگاهسد و ن مدير

  .است يرود بحران يندهحوضه زا يكنون يتو كاهش رطوبت خاك، وضع يماقل ييراتتغ ي،خشكسال

در زمـان  ) يزاگرس مركـز  يكوه ها(ص كوهرنگبارش ها در محل شاخ يزانم: افزود يتيانچ محمود

 يطحوضه در شـرا  ينو رطوبت خاك، ا يماقل ييراتتغ ي،خشكسال يرحاضر خوب است اما با توجه س
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  . قرار دارد يبحران

كـه   يـادي ز يها يبا توجه به بارگذار: اصفهان ادامه داد يرود آب منطقه ا يندهزا يروگاهسد و ن مدير

  .است يضرور) يحوضه ا ينآب ب(يدآب جد ينم شده، تامرود انجا يندهحوضه زا يرو

منبـع   يـك اسـتفاده از پسـاب بعنـوان    : شود، گفـت  ينتام يدبا يعكه منابع آب صنا ينبا اشاره به ا وي

  .يردمورد توجه قرار گ يدبا يعصنا يبرا يدائم

بـزرگ   يعنااست و ص يمنبع دائم يكاما پساب  يردائميمنبع غ يكآب رودخانه : كرد يحتصر چيتيان

  .و به اندازه استاندارد استفاده كنند يابيپساب را باز يدخود با يآب يازرفع ن يبرا

 يرا ضرور يكنون يطدر شرا يو كشاورز يصنعت يدني،در همه مصارف اعم از آشام ييصرفه جو وي

  .دانست يرو اجتناب ناپذ

  

   يعاستقرار صنا يبرا ينسرزم يشنبود آما**

 يمناسـب  ينيسـرزم  يشآمـا : شـد  يادآوراصفهان در ادامه  يرود آب منطقه ا يندهزا يروگاهسد و ن مدير

  .استان اصفهان در نظر گرفته نشده است يتو تراكم جمع ياز نظر منابع آب يعاستقرار صنا يبرا

به استان اصفهان اسـت كـه طبـق آن قـرار      ياريطرح انتقال آب از استان چهارمحال و بخت آباد، بهشت

 يـران ا يمترمكعب آب بـه فـالت مركـز    يلياردم يكساالنه حدود  يي،ها سدها و تونلاست با احداث 

  .انتقال داده شود

درصـد آن در اسـتان    92.9مربـع اسـت كـه     يلـومتر ك 917هـزار و   26 يرود دارا يندهزا يزآبر حوضه

ـ    ينـده قـرار دارد، زا  ياريدرصد در استان چهارمحال و بخت 7.1اصفهان و   360از  يشرود بـه طـول ب

 يسرچشـمه مـ   يزاگـرس مركـز   يهـا   از كوه يرانا يرودخانه منطقه مركز ينبعنوان بزرگتر يلومتر،ك

  .يزدر  يدر شرق اصفهان م يگاوخون يالملل ينبه تاالب ب يتو در نها يردگ
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  را پرداخت نكردند يآب ياصفهان، اعتبار طرح ها يعصنا يشترب**

بـا   يسـازگار  يكارگروه اسـتان  يبر اساس مصوبه هااصفهان  يشركت آب منطقه ا يرعاملگفته مد به

 يشـتر كنند كـه تـاكنون ب   ينكارگروه را تام ينا يآب بر استان، اعتبار طرح ها يعمقرر بود صنا يكم آب

  .آنها به تعهد خود عمل نكرده اند

ـ  يسازگار يكارگروه استان يردر جلسه اخ يرمحمدصادقيم مسعود اصـفهان،   يدر اسـتاندار  يبا كم آب

اعتبـار از محـل مـا بـه      يالر يلياردم 500كارگروه مقرر شد چهار هزار و  ينبر اساس مصوبه ا: فزود ا

بـا كـم    گاريسـاز  يطرح ها و برنامه ها ياجرا يآب بر استان برا يعصنا يبرا يدارآب پا ينتام يازا

  .پرداخت شود يآب

هـزار متـر    100از  يشـتر آنهـا ب  يصـرف آب م يزاناستان كه م يعهر كدام از صنا ينبنابرا: ادامه داد  وي

 يرا به صندوق مربوط به كـارگروه سـازگار   يا ينههز يدمصرف آب، با يزانمكعب است متناسب با م

  .پرداخت كنند يبا كم آب

هـا را بـه    ينههز ينآب بر استان منعقد شود تا آنها ا يعبا صنا يمقرر بود قرارداد ينهمچن يگفته و به

  .بسته شده است يقرارداد فقط با سه واحد صنعت يند كه تاكنون اصورت اقساط پرداخت كنن

پرداخـت   يـال ر يلياردم 800تاكنون در مجموع  يسه واحد صنعت ينا: خاطرنشان كرد ميرمحمدصادقي

به كشـاورزان   يپرداخت خسارت خشكسال يسازمان برنامه و بودجه برا يالر يلياردم يكصدكردند و 

  .شده است يالر يلياردم 900در مجموع  كرده كه يزصندوق وار ينبه ا

و  ياجتمـاع  يهـا  يبآسـ  يلتعـد  يسـه محـور اصـل    ياعتبار بـرا  ينمقرر بود ا ينكهبا اشاره به ا وي

شـرق اصـفهان و    يمصـارف كشـاورز   يرود، طرح انتقال پساب برا يندهزا يزدر حوضه آبر ياقتصاد

ال يـ ر يليـارد م 900شـده   ينيب يشز اعتبار پتاكنون ا: شود، افزود ينهرود هز يندهرودخانه زا يسامانده

 يآبرسـان  يبـرا  يـال ر يلياردم 243خسارت كشاورزان،  يبرا يالر يلياردم 503پرداخت شده كه از آن 

  .شده است ينهبذر هز ينتام يبرا يالر يلياردم 50و نجات باغ ها و  يارس
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  به تعهدات خود عمل كنند يعصنا*

بـا كـم    يجلسه كارگروه سازگار يناستان اصفهان در ا يزينامه رو بر يريتسازمان مد ييسگفته ر به

كنند، آب  ياستفاده م ياز منابع آب يعكه صنا يآب ياستان ها اجازه داده است كه در ازا يريتبه مد يآب

  .استان شود ييدمورد تا يبها گرفته و صرف مصوبه ها

تـوان اعتبـار    يام شده مشخص شد كه مـ انج يبا محاسبه ها: افزود ينعمت اهللا اكبر يرنا،گزارش ا به

 يكـارگروه سـازگار   يمصوبه ها ياجرا ياستان اصفهان برا يعاز صنا يالير يلياردم 500چهار هزار و 

  .آن وصول شده است يلياردم 900كرد كه تاكنون  ينتام يبا كم آب

آب بهـا هسـتند،    يـن پرداخت ا يقرارداد برا يآب بر مكلف به امضا يعهمه صنا ينكهبر ا يدبا تاك وي

و  ياجتمـاع  يهـا  يبآسـ  يلبه تعهدات خود عمل كنند تا سـه محـور تعـد    يدبا يعصنا: كرد  يحتصر

شـرق اصـفهان و    يمصـارف كشـاورز   يرود، طرح انتقال پساب برا يندهزا يزدر حوضه آبر ياقتصاد

  .رود يشرود پ يندهرودخانه زا ماندهيسا

  

  ن مناسببه مكا يفالت مركز يعضرورت انتقال صنا** 

ماننـد فـوالد و آهـن در     يعصنا ياستقرار برخ: گفت يرناخصوص به ا ينكارشناس منابع آب در ا يك

  .ندارد يشيآما يهاصفهان به عنوان منطقه كم آب توج

 يزيموضوع برنامه ر يناز ا يناش يرفع تعارض ها يراهكار برا ينبهتر ينكها يانراد با ب يصادق ويدا

 يبا توجه بـه تعـارض هـا   : مناسب است، افزود يآب بر به محل ها يعصنا ينانتقال ا يبلند مدت برا

 يـن ا اسـتقرار همجوار آن ادامـه   ياستان ها يراستان و سا يندر ا يحاصل از كم آب يو اجتماع ياسيس

  .خواهد كرد يدحاصل از آن را تشد يجو نتا يرا حل نخواهد كرد بلكه كم آب ينه تنها مشكل يعصنا

بـر  : توجه نشده است، افزود يعدر استقرار صنا ينسرزم يشبه اصل آما ينكهانتقاد از ا كارشناس با اين
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انتقـال بـه صـنعت انتقـال      يآب را برا ينكهنه ا يمكن يجادصنعت را در كنار آب ا يداصل با يناساس ا

  .يمده

 يـد باشـود بلكـه    يمحـدود نمـ   يصنعت يواحدها يجاددر هر منطقه فقط به ا يدارتوسعه پا: افزود وي

 يستميو توان س يطيمح يستز يطدر هر منطقه با توجه به شرا ينسرزم يشكرد بر اساس آما يبررس

  .توسعه وجود دارد يبرا ييها يتها و مز يتچه ظرف

و معـدن   يماننـد گردشـگر   يفالت مركـز  يبالقوه اقتصاد يها يتراد با اشاره به وجود ظرف صادقي

آوردن  يمحـدوده وجـود دارد رو   يندر ا يدارتوسعه پا يبراكه بستر مساعد  يمادام: خاطر نشان كرد

ـ  يبا وجود كم آب يصنعت يو توسعه شهرك ها يعبه صنا بـا ورود   يـد مسـاله با  يـن و ا يسـت ن يعقالن

  .حل شود يو به طور اصول يبررس يشانهدور اند يو ارائه راهكارها كارشناسان

 يـل مسـاله بـه دل   يناند كه ا واقع شده يرانا بزرگ در نقاط خشك يعاز صنا يمياظهار كارشناسان، ن به

  .مواجه كرده است ينقطه كشور را با چالش جد ينرخداد بحران آب مهم تر

هـم   يـت شـود ، جمع  يجـاد ا يعصـنا  يوقت: اصفهان گفت  يدانشگاه صنعت يعيدانشكده منابع طب استاد

  . يافتخواهد  يشاافز يزن يعو صنا يتجمع يدنيآب آشام ينآن تام يو در پ يابد يم يشافزا

را راهبـرد اشـتباه و انتقـال آب     يـران آب بر در ا يعصنا ييجانما يرنادر گفت و گو با ا يريبص مهدي

  .بر دانست ينهانتقال لوله را هز يقمختلف از جمله طر يبه روش ها يديتول يواحدها ينا يبرا

مناسـب   ينستند در مكـان هـا  توا يم يعصنا ينشده ا يزيو برنامه ر ياصول يربا تدب: اظهارداشت  وي

  .نداشته باشند يطيمح يستاز آن منجمله ز يناش يشوند تا خسارتها يجادا

 يهتصـف : اعـالم و اضـافه كـرد     يعصـنا  ينآب ا ينتام يگرپساب را راهبرد د يهاستاد دانشگاه تصف اين

  .كامل محقق نشده است يزامر مهم ن ينبر بوده كه ا ينهروز و هز يفناور يازمندپساب ن

مناطق روز بـه روز   يندر ا يزفوالد و ذوب آهن ن يعبا توجه مشكالت فرارو، صنا: شد  يادآور بصيري

  .است يافتهتوسعه 



39  

بـا طـرح    هـا  يالبدرصد س 20 تنها :ها سازمان جنگل يو آبخواندار يالبدفتر كنترل س يركلمد

  06/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -شود  يكنترل م يزداريآبخ

  

 يهـا  طرح يدر حال حاضر با اجرا: ها گفت سازمان جنگل يو آبخواندار يالبدفتر كنترل س مديركل

 يشده اسـت درحـال   يريتكنترل و مد يالبدرصد از س 20مترمكعب معادل  نيليوم 280 يزداري،آبخ

  .هستند يرگ يلكشور س يها دشت يشتركه ب

در مركـز آمـوزش    3منطقـه   يـزداري معاونان آبخ ييپور در گردهما ينابوالقاسم حس يسناگزارش ا به

 يكه امسال بـه علـت جـار    يتاتفاقا ينكها يانمازندران واقع در كالرآباد با ب يزداريو آبخ يعيمنابع طب

بـا وجـود   : اظهـار كـرد   كنـد،  يكشور را پررنگ تـر جلـوه مـ    يزداريآبخ يتداد، اهم يرو يلشدن س

  .توجه شد يموضوع به خوب ينكه در كشور وجود داشت اما به ا هايي يتمحدود

ه اعتبـارات موتـور محركـ   : هـا گفـت   در سازمان جنگـل  يزداريآبخ يدمدل جد يبا اشاره به اجرا وي

  .بوده است يسازمان از محل صندوق مل

 يگـاه در حال حاضـر هـم جا   ينكها يانها با ب سازمان جنگل يو آبخواندار يالبدفتر كنترل س مديركل

در  يزن يگرد يها ها و شهرستان در استان: ها فعال شدند، اظهاركرد است و هم بخش يافتهسازمان ارتقا 

  .استحوزه فعال شده  ينا يزداري،قالب سند آبخ

 يحتصـر  يرسـان  و پررنگ شدن اطالع يپور با اشاره به تحوالت مناسب در ابعاد مختلف مردم حسين

از عملكـرد و   يـادي كند بخش ز يداپ يريچشمگ يشافزا 98و  97كه اعتبارات سال  يدر صورت:  كرد

  .خواهد بود ها يتفعال ينانعكاس آن، مناسب ا

 يهـا  پـروژه  يدر اجـرا  يـت از علـل موفق  يعـي ع طبمنـاب  يهـا  مشاركت موثر مـردم را در عرصـه   وي

و  يـزداري در بخـش آبخ  ياقـدامات مـوثر   يتسـر  يلگرانبا كمك تسه: عنوان كرد و گفت يزداريآبخ

  .شود يم يياجرا يدار آبخوان
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ـ   يزخ يلكشور س ينكها يانبا ب وي در  يالباز فرصـت سـ   تـوان  ياسـت و مـ   يما دچار بحران كـم آب

كـه   يدر صـورت  دهـد  يمهرماه نشان مـ  يلس يها خسارت: ه كرد،اظهاركرداستفاد يزداريآبخ يها طرح

از  يريداشـته و در جلـوگ   يتوانـد اثربخشـ   يشـود چقـدر مـ    ينـه هز يزداريآبخ يبرا يالر يك يحت

  .باشد يرگذارها تاث خسارت

بـه حـدود    يلسـ  يها خسارت يزانبوده م يركه شبكه سرشاخه گ ييها در مكان: پور اضافه كرد حسين

  .صد درصد بوده است يگرد يكه در جاها يدر حال يافتهرصد كاهش د 50

 20مترمكعـب معـادل    يليـون م 280 يـزداري، آبخ يهـا  طرح يدر حال حاضر با اجرا ينكها يانبا ب وي

 يحهسـتند، تصـر   گير يلكشور س يدشت ها يشتركه ب يشد درحال يريتكنترل و مد يالبدرصد از س

و  يافتـه اختصـاص   يـزداري درصد خدمت كشـور بـه آبخ   5ساالنه در قانون برنامه ششم توسعه : كرد

قـرار   ياست و مورد بهره بـردار  يرهزار رشته آن دا 32از  يشكه ب يمقنات دار 800هزار و  40حدود 

  .گيرد يم
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از  يبـردار  در نظـام بهـره   يتئور ؛ فقرعنوان كرد يرانا ييتعاون روستا يسازمان مركز يرعاملمد

  06/12/1397ه سبزينه مورخ روزنام -ي آب كشاورز

  

جدال كهنـه   رغم يدر كشور ما عل: گفت يران،ا ييتعاون روستا يسازمان مركز يرعاملمد يرزاد،ش حسين

و اسـتقرار   سـازي  يادهپ يها ضرورت ي،شناس همچنان معرفت ي،سال و خشك يخشك يدهكشاورزان با پد

 يشناسـ  آن در خصـوص روش  يگـاه و جا يـت مأمور شناسـي،  ياهـداف و هسـت   ي،بـردار  بهره يها نظام

 يـن ا ينظـر  ينيـ در تب يناتوان يامدهاينشده و متأسفانه پ يلو تحل يفاز آب توص يبردار و بهره مديريت

 يآب كه ازجملـه الگوهـا   يمشاركت يريتآب، اصول آن و مد يحكمران يمقوله همچنان بر موضوع مبان

 هـاي  هداده نشـده و جنبـ   يحمنابع مورد توجـه اسـت، توضـ    يريتمد يها آب بوده و در طرح يحكمران

سـازمان   رعامليمـد . افكنده است يهآب كشور سا يريتبر مد يشها آن با همه ضعف يو كاربرد يكپرات

ـ  يـه به دو دهه از طـرح نظر  يببا وجود گذشت قر كه ينا يانبا ب يرانا ييتعاون روستا يمركز  يحكمران

 يبـردار  و بهره يحكمران يها و استقرار نظام سازي يادهپ ياتيآب در كشور،  تاكنون فاقد برنامه جامع عمل

ـ  يشناسـ  و روش يشناسـ  تآن عدم وحـدت معرفـ   يلدل ينتر مهم: گفت يم،ا بوده يآب كشاورز دو  ينب

 يهـا  آنچـه در نظـام   ترديد يب. آب در كشور است يدر حوزه حكمران يو جهاد كشاورز يرووزارتخانه ن

 يـن ا يبو ترك يطيو مح يانسان عواملاز  يو منطق ييتفوق تام دارد، استفاده عقال يكشاورز يبردار بهره

امروزه روشن اسـت كـه   . موجود است هاي يكتكنو  يهكار، سرما يرويعوامل با امكانات آب و خاك، ن

نبـوده و   يسـر هـا م  آن يبخشـ  يمخاص به همه كشاورزان و تعمـ  يبردار نوع نظام بهره يك يهامكان توص

در . كنـد  يمـ  يفاا يبردار هر نوع نظام بهره قيترا در موف يديو مشاركت كشاورزان، نقش كل يلاصل تما

 يكي،اكولـوژ  ي،اقتصـاد  ي،اجتماع يط، كارآمد و سازگار با شرامطلوب يبردار استقرار نظام بهره يقتحق

توسـعه   ينـد فرآ كننـده  يعو تسـر  يدر كشـاورز  يـد هر منطقه، اسـاس تول  محيطي يستز يو حت يفرهنگ

و  يحقـوق  ي،مناسـبات عرفـ   يتمام يرندهآب در برگ برداري رهبه يها نظام يناست؛ بنابرا يمل يكشاورز
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بـه   يـابي  امكـان دسـت   يـد، منابع و عوامل تول يروها،ن يريتمد ي،اماندهاست كه با س ييفضا يندهايفرآ

گفتـه   ياز آب بـه آن دسـته از كشـاورزان    يبـردار  و فعاالن بهره كند يرا فراهم م يدارپا يتوسعه كشاورز

: افـزود  يرزادشـ . كننـد  يمـ  يبردار بهره يكشاورز يآب يداتو خاك به منظور تول بكه از منابع آ شود يم

 ينهدر زم يو فن يعرف ي،قانون هاي يهاز فنون و رو يا شامل مجموعه يآب كشاورز يبردار بهره يها نظام

ـ  يازن ينبرداران به منظور نحوه تأم بهره ينآب ب يعانتقال و توز ين،تأم و  ظحفـ  يهـا  و روش ياهـان گ يآب

 يـد با يآب كشاورز يبردار در نظام بهره يناست؛ بنابرا يزاتيو تجه يساتو توسعه منابع و تأس ينگهدار

مجموعه در حـال تكامـل و    يكرا در  يستيو آنتاگون يستيآگون يروهايو ن مدخالن يذ نفعان، يذ يتمام

  .مورد مداقه قرارداد يخيتار يدر بستر

نظـام   يكلـ  هاي ياستو آب در س يكشاورز يبردار بهره يها نظام يتتقو يها ضرورت ي،منظر حقوق از

و اصـالح   يسـامانده  يـت بـا محور  29/9/1391در سـال   يمعظم رهبرمقام  يابالغ يدربخش كشاورز

 يديـ تول يهـا  واحد ياقتصاد ـ يفن يها اندازه يتو رعا يبخش كشاورز يبردار بهره يها ساختار و نظام

قـانون   ي،زراعـ  يسـهام  يهـا  شـركت  يلخاص مثل قانون تشك يناز قوان يدر برخ ينهمچن. آمده است

و  يقطعات فن يجادو ا ياز خردشدن اراض يريقانون جلوگ ي،اراض سازي يكپارچهو  يدكردن تول يتعاون

در  يبـردار  بهـره  يهـا  شركت يجادو قانون ا يكشاورز يها در قطب يقانون گسترش كشاورز ياقتصاد

آب  يبـردار  بهـره  يهـا  نظـام  ينظـر  يـين تب يياز سـو . مقولـه مطـرح اسـت    ينا يزسدها ن يابپا ياراض

 يكشور، ماننـد كوچـك بـودن قطعـات و پراكنـدگ      يكشاورز يو ساختار زيناگر ياتاز واقع يكشاورز

 يدر اراضـ  يكـاربر  ييـر شـدت تغ  ي،نـوع اراضـ   يـن در ا گـذاري  يهبـودن سـرما   يراقتصـادي و غ ياراض

 يشافـزا  يهـا  بـرداران، ضـرورت   بهره يانمنابع در م يداريپا هاي يدگاهو د يضعف دانش فن ورزي،كشا

 نفعـان  يبـرداران و ذ  كـردن مشـاركت بهـره    ينـه منابع آب وخاك، نهاد يفيو ك يو حفاظت كم يور بهره

 مالكيـت، امور  يواگذار ي،از آب كشاورز يبردار بهره يها نظام ياستقرار و سامانده يقاز طر يكشاورز

 يحجمـ  يـل تقاضـا و تحو  يريتاعمال مـد  ياري،آب و آب يساتاز تأس يو نگهدار يبردار بهره يريت،مد
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و كـاهش   يو سـطح  يرزمينـي از منـابع آب ز  يبـردار  و نظارت بر حفاظـت و بهـره  آب، همراه با كنترل 

نشـاًت   و يرتـأث  يـاري آب يهـا  و حفاظـت شـبكه   ينگهـدار  ي،بـردار  بهـره  يريت،دولت در مد هاي ينههز

ـ  يـاز آب متناسـب بـا ن   ينآب و تأم يبه ارزش اقتصاد يژهخصوص توجه و به. پذيرد يم محصـول و   يآب

همـراه   بـه ... مربوط به آب و هاي يرياز اختالفات و درگ يناش ياقتصاد هاي نياكشت و كاهش ز يالگو

آب در قالـب   يريتمـد  يـق تلف يـت سـطح مزرعـه و درنها   يو حت يعكاهش هدررفت آب در انتقال، توز

 يـق دق يـين بـه تب  يـاز است كه ن يموارد ينتر از عمده يمواز يها از تشكل يزو پره يبردار بهره يها نظام

 يـم ا هنـوز نتوانسـته   كـه  يـن بـر ا  يـد بـا تأك  يـران ا ييتعاون روستا يسازمان مركز يرعاملمد .دارند ينظر

را در اذهـان جامعـه    رزيآب و كشـاو  يبـردار  بهـره  يهـا  نظـام  ياز آثـار سـامانده   يانداز روشـن  چشم

در سـطح   يزنـدگ  يشـت مع يدرآمد كشاورزان و ارتقـا  يشافزا: خاطرنشان كرد يم،كن يينبرداران تب بهره

 يكجـا و  سـازي  يكپارچـه در  يعتسر ياري،آب و آب يساتمنابع و تأس يدارپا يريتبه مد يابي ستا، دسترو

منـابع آب و   يور بهـره  يشزراعـان، افـزا   دخو يلهوس به ياريآب يمشاركت يريتمد ياستقرار الگو ي،زراع

بـا صـرف    كـه  يـاري آب يننـو  يهـا  طرح سامانه يو استمرار اجرا يداريو پا يكشاورز يخاك در اراض

كشـور   يبـرداران كشـاورز   با جامعـه بهـره   يمل يوگو به گفت يازاست، ن يلدر حال تكم يادز هاي ينههز

از منـابع آب در سـطح    يبـردار  جامعه بهـره  يريتمد يك،و از منظر تئور يانهگرا تمام يلاز نظر تحل. دارد

سـطح   تـرين  اي يـه در پا ايـر مجـزا شـود؛ ز   يكشـاورز  يبـردار  از اركـان بهـره   يـد و نبا توانـد  يشبكه نم

ـ  ـ يزراعـ  يها در سطح مزرعه گروه يارينظام آب يو اجرا گذاري ياستس گيري، يمتصم هـم آب   يـا  يآب

مشترك است كـه معمـوالً در    يمنبع آب يكبرداران از  از بهره مركبآب،  گروه هم: افزود يو. قرار دارند

 هـاي  يو كلنـ  كننـد  يمـ  يـت دارنـد و فعال به هم قـرار   يكمجاور و نزد يبردار عرصه بهره ياصحرا  يك

ـ   هـم  هـاي  يكلـون  يـن برداران در درون ا و مشاركت بهره دهند يم يلرا تشك يسود هم در  شـك  يسـود ب

از  يعيوسـ  يـف آب نـاظر بـر ط   يحكمران يهنظر يگرعبارت د به يابد؛ ميآب مفهوم  يچارچوب حكمران

منـابع آب   يريتتوسعه و مد ياست كه برا يريتيو مد ياقتصاد ي،اجتماع ياسي،س ي،فرهنگ هاي يستمس
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تعـاون   يسـازمان مركـز   يرعاملمـد . رود يكـار مـ   خدمات آب در سطوح مختلف جامعـه بـه   يلو تحو

ـ « رهدر ادامه دربا يرانا ييروستا ـ   بـه زبـان سـاده   : آن گفـت  يـت و اهم» آب يحكمران آب  يتـر حكمران

آب  يريتتوسـعه و مـد   ي،بـردار  ط با بهرهمرتب گيري يماست كه ناظر بر تصم هايي يستماز س يا مجموعه

و تحت چه  يچگونه، توسط چه كس( گيري يمآب در مورد نحوه تصم يرو حكمران ينداللت است؛ از ا

بر محور فعـاالن اثرگـذار    يقاًدق يك،تئور يينمن بر تب يپافشار. تر است ت مهميما، از خود تصم)يطيشرا

منـابع آب و   يريتمـد  ياسـت كـه اجـرا    اي يوهآب ش يحكمران. آب متمركز است يدر فراگرد حكمران

و  دهـد  يپوشـش مـ   ينظـارت  هاي ياستو س ها گيري يمسطح تصم يصرا از نظر تخص يعيمنابع طب يرسا

امـا همچنـان    كنـد؛  يرا به مشاركت در اهم قدرت دعوت م يررسميو غ يرسم ادهايطور گسترده، نه به

 يريتآب و انتقـال مـد   يمشـاركت  يريتسـت و مـد  مشـاركت ا  يندقدرت در فرآ يممشكل ما مسأله تسه

آب، مشـاركت آگاهانـه آزادانـه     يمشاركت يريتمد. قدرت دارد يمتسه يوهتنگاتنگ با ش يا مالزمه ياريآب

 يريتو نظـارت در مـد   يشاجرا، پـا  يزي،ر برنامه گيري، يمتصم سازي، يمتصم يندان در فرآنفع يذ يتمام

كارشناسـان آشـنا    ياست كه با كمك فنـ  يبردار مناسب نظام بهره يو الگو يمردم نهاد يكآب، در قالب 

انجـام   ياسـت بـرا   يهيبد. گيرد يصورت م يلگريو فنون تسه ها يوهمشاركت و متخصص ش يافتبا ره

ـ  يسـاز  مهـم، اعتمـاد   يـن ا آميز قيتموف  هـاي  يـت و حما ربـط  يذ يادار يهـا  كشـاورزان و دسـتگاه   ينب

 يـران ا ييتعـاون روسـتا   يسازمان مركـز  يرعاملمد. و الزام است ضرورت يكاز آن،  يدولت يها دستگاه

: ددانست و عنوان كـر ) و كشاورزان يبخش دولت( ربط يسود و ذ هم يها را توافق گروه ياريآب يريتمد

بـر سـر   ) و كشـاورزان  يبخـش دولتـ  ( ربـط  يسـود و ذ  هـم  يهـا  توافق گروه ياري،آب يريتدر واقع مد

مـدرن   يهـا  شـبكه  يريتمربـوط بـه مـد    ياراتو اخت ها يتاز مسئول يشبخ ياتمام  ييجا جابه يچگونگ

 هـاي  نهبر ساما يدولت يريتاز مد يوجود آمده، ناش كاهش مسائل و مشكالت به ياو با هدف رفع  ياريآب

متعهـد   ربـط  يذ يهـا  از گروه يكتوافق هر  يناست كه در ا ياريآب يريتتحت عنوان انتقال مد ياري،آب

 يوجود دارد كه سامانده يچند مالحظه اساس: عنوان كرد يرزادش. شوند يعمل آمده م هتوافق ب يبه اجرا
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در سطح چند روسـتا  ) انتوأم(و آب  يكشاورز يبردار آب در سطح مزارع، مؤسسات بهره هم يها گروه

 يشافـزا  يـانگر كـه شـواهد ب   نخست آن سازد؛ يم يرناپذ باالتر را اجتناب يبران در سطح آب يها و تشكل

 يبـه معضـل   يكشـاورز  ياراضـ  يمعضل خـرد  يردر چند دهه اخ. است يكشاورز ياراض يوند خردر

گشـته و   اپايـدار ن يـد و قطعـات، تول  ياراضـ  يكـه در حالـت خـرد    يداستپ. شده است يلتبد يعموم

خواهـد   يو بـوم  يمحلـ  يفاقد متـول  يكشاورز يها ها و عرصه منابع در سطح دشت يريتمد يها طرح

بـودن و   يمحلـ  يفرهنگـ  يژگـي خودجـوش، و  يـت ماه يآب دارا هـم  يهـا  گروه كه نيدوم درك ا. بود

و اشـاعه   ترويجكه با  يها زمان مشخصه ينا. هستند  ياجتماع يهو سرما يبوم هاي يتاز ظرف يبرخوردار

 يلگرانمنـابع آب توسـط مروجـان و تسـه    ... هـا و  شبكه يو حفظ و نگهدار يبردار بهره يننو يدانش فن

سـطوح   يتمـام  يبـرا  توان يم يآب منجر خواهد شد، حت يمشاركت يريتمد يتود، به تثبتوأم ش يمحل

سـازمان   يرعاملمـد . تدر نظـر گرفـ   ياريآب يريتمد ييمناسب اجرا يها سازكار  يكشاورز يبردار بهره

 يريتبـه مـد   يدنسازكارها ضـمن نظـم بخشـ    ينتمسك به ا كه ينا يانبا ب يرانا ييتعاون روستا يمركز

 سـازد،  يبرداران آب فراهم مـ  را در مورد بهره يقانون يالتاز امكانات و تسه يوجبات برخوردارتقاضا م

 يي،روسـتا  يـد تول هـاي  ونيتعـا  يـر نظ( يبـردار  مؤسسـات بهـره   يـت و عموم يستأسـ  يطدر شـرا : گفت

 يهـا  گـروه  يـر نظ يـاتي سـطوح عمل  تـرين  ييناز پا يدبا ياريآب يريتمد...) و يزراع ي،سهام يها شركت

مؤسسـه   يـك در درون  يكديگرمجاور  يا يكنزد يمجموعه از صحراها ينآب آغاز و تا حدود چند هم

طور مثال  به( يكشاورز برداري بهرهمجموعه مؤسسات  يناز ا يكهر يتدر نها. يابداستمرار  يبردار بهره

 يتبراسـاس مجموعـه روابـط و تعـامال     توانـد  يمـ ) ييروستا يدتول يتعاون ياخاص  يشركت سهام يك

 يـا  يمسـتقر در سـطح بخشـدار    يهـا  محـدوده  يربرداران از منابع آب در سـا  بهره يرتوافق با سا بر يمبتن

هـا و   شـركت  يـر نظ( يرتـر فراگ يپوششـ  سسـه مؤ ياتشكل  يكدر  يسهامدار ياعنوان عضو  شهرستان به

شناخته شود  2 و يكشبكه  ياشهرستان  يا يهدر سطح ناح) كشاورزان هاي يهاتحاد يابران  آب يها تشكل

  .مشاركت كند يزو اقدامات مشترك ن ها گيري يمو در تصم
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نسخه  يطراح دنبال  به :يرووزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد يركلمد

  06/12/1397روزنامه سبزينه مورخ  - يمهست يرانآب ا يمل يحسابدار يبرا يكاربرد

  

 الوقـوع  يـب قر ياز اجـرا  يـرو وزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد مديركل

. خبـر داد  نفع يذ يها ارگان يو همكار يآب با هماهنگ يحسابدار يسامانه مل يطراح يبرا يا پروژه

 كارگـاه در  يـي ، بنفشـه زهرا )پـاون ( يـرو وزارت ن يرسـان  اطـالع  يگـاه به نقل از پا »ينهسبز«گزارش  به

 يگذشـته بـرا   يـات تجرب: گفـت  يروآب در سالن اجتماعات ساختمان وزارت ن يحسابدار المللي ينب

 سـازي  يـاده پ يبـرا  يخـوب  ياربسـ  ينـه زم يمحـدوده مطالعـات   609در  يدر سطح مل آب يالنمحاسبه ب

آغـاز   يرودر وزارت ن يا دو سال است كه پروژه يباًتقر: ادامه داد يو. كرده است يجادآب ا يحسابدار

 يهـا  و در قالـب مـدل   يروز رسـان  به ي،آب، بررس  يالناستاندارد مربوط به ب يها شده تا دستورالعمل

. آب اسـت  يملـ  يحسـابدار  يانـداز  راه يدر حركت بـه سـو   يشود كه قدم مهم سازي يادهپ اي يانهرا

 يا پـروژه  كـه  يـن ا يـان با ب يرووزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد يركلمد

 يزير برنامه يلوتپا يمطالعات يها آن در حوضه سازي يادهآب و پ يمل يسامانه حسابدار يطراح يبرا

 يانـداز  راه يبـرا  يفرابخشـ  يمنظـور همـاهنگ   بـه : كـار خواهـد كـرد، افـزود     آغازبه يشده كه به زود

در  مدخل يو ذ نفع يمختلف ذ يها ها و سازمان متشكل از وزارتخانه يآب، كارگروه يمل يحسابدار

 ي،سـازمان هواشناسـ   زيسـت،  يطسازمان حفاظـت محـ   ي،موضوع از جمله وزارت جهاد كشاورز ينا

هـم برگـزار    يو جلسات متعدد يلمنابع آب تشك يريتدر شركت مد يو بانك مركز يرانآمار امركز 

انتظـارات از   وها درباره اهـداف   ارگان يننگرش مشترك در ا يك يجاددر ا يشده است كه نقش مهم

آب بـه   يعلم يصدر صدد تخص: خاطرنشان كرد ييزهرا. آب داشته است يمل يحسابدار سازي يادهپ

 يركلمـد . است يرمس ينقدم در ا ينآب، نخست يمل يو حسابدار يمهست يمحصول اقتصاد يكعنوان 

 ييكشـورها  وجـز  يرانا: اظهار كرد يرووزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد

: اظهار كـرد  يو. فراهم شده ياديآب در آن تا حدود ز يحسابدار يالزم برا هاي يرساختاست كه ز
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صـورت پراكنـده    مختلـف كشـور بـه    يزآبر يها در حوضه يشمس 60تا  40آب از دهه  يالنمحاسبه ب

 609در  1385و از سـال   2درجه  يزآبر يها در حوضه يدر سطح مل يجانجام شده و پس از آن به تدر

انـد كـه در    بـوده  ياز جمله مطالعات يزجامع آب ن يها طرح. كشور انجام شده است يمحدوده مطالعات

همچـون   ييهـا  طـرح : شـد  يـادآور  ييزهرا. آب پرداخته شده است يالنبه ب يا ه شكل گستردهها ب آن

 يمنابع آب كشور موثر بـوده و راه را بـرا   يفيو ك يكم يتوضع يساز منابع آب در شفاف ياطلس مل

  .آب هموارتر كرده است يمل يحسابدار سازي يادهپ

  

  از مخاطبان يعيوس يفط يآب برا يحسابدار يو ابزارها يمبه مفاه پرداختن

ـ  يسـيون و كم يو زهكش ياريآب يقاتتحق يا مركز منطقه يسرئ ي،نرگس ظهراب  و  يـاري آب المللـي  ينب

مصـرف آب   يشدر پـا  يمل يها و برنامه يعمل يكردهايكارگاه رو يندر ا: گفت يز، نICID يزهكش

 يبـرا  يكاسـتراتژ  يگير يمو تصم يزير آب در برنامه ينقش حسابدار ينو همچن يدر بخش كشاورز

موسسـات مختلـف در    يهـا  برنامـه  يـت قـرار گرفتـه و اهم   يمورد بررس يآب و كشاورز هاي بخش

با اشاره به حضور  يو. قرار گرفت يلآب مورد تحل يو حسابرس يحسابدار يستمس يكبه  يابي دست

 يهـا  سـفارت هلنـد، سـفارت سـوئد، موسسـه      يكا،فائو و جا يها و مجموعه يكنندگان خارج شركت

كارگاه به عنـوان   ينا يهدف از برگزار: كارگاه گفت ينحاضر در ا يو كره جنوب يو گرجستان يروس

ـ   يتخصص يهمكار يننخست و  يمپـرداختن بـه مفـاه    IRPID-IRNو  FAO ،ICID ينمشـترك ب

 يرانمـد  ي،سـطح ملـ   گيـران  يماز مخاطبان از جمله تصـم  يعيوس يفط يآب برا يحسابدار يابزارها

: افزود يظهراب. بوده است يمتخصصان بخش آب و كشاورز ليطور ك و به ياندانشگاهبخش صنعت، 

دامنـه   يمدار يداست و ام المللي ينب هاي يحضور و استفاده از همكار يبرا يفرصت مناسب يدادرو ينا

ـ  . يابـد  يشافزا يندهدر آ ها يتفعال ينا  يا آب بـه همـت مركـز منطقـه     يحسـابدار  المللـي  ينكارگـاه ب

و سـازمان آب و   يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرو،وزارت ن حمايتبا  يو زهكش ياريآب اتيقتحق

  .برق خوزستان در تهران برگزار شد
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  07/12/1397خبرگزاري تابناك مورخ  كجا رفت؟ يمآب هورالعظ

  

 يدر اقدامات كشـورها  يدبلكه با يداخل يهايرا نه در سد ساز يمتاالب هورالعظ خشك شدن مقصران

  .عنوان كرد يو نظام ياسيدولت صدام با اهداف س ياقدامات زهكش يتو در نها يههمسا

سـوم   يك. است  و عراق واقع شده يرانا ينب »يمهوارالعظ«به نقل از فارس، تاالب» تابناك«گزارش  به

. اسـت  واقـع شـده   يزهآزادگان و هو دو شهرستان دشت ينقرار دارد و ب يرانب در اتاال يناز مساحت ا

  .قرار دارد يزهمنطقه از جمله سوسنگرد، بستان و هو يندر ا يمختلف يشهرها

شـود كـه    يمطـرح مـ   يمدر خصوص نقش سدها در خشك شدن تاالب هـورالعظ  يروزها مباحث اين

بـه مسـائل آب بـه     توان يكارشناسان معتقدند نم ينا. ننددا ينم يقكارشناسان خبره بخش آب آن را دق

 يو خارج يعوامل متعدد داخل يمنگاه كرد چرا كه در خشك شدن تاالب هورالعظ يصورت تك بعد

 يدر كشور عراق قرار گرفته اسـت و كشـورها   يمچنانكه دو سوم مساحت هورالعظ. است هسهم داشت

نقـش   تـوان  ياند و نم داشته يب به آن نقش قابل توجهآ يورود يددر كاهش شد يزاز ن يرانا يههمسا

  .گرفت يدهباره را ناد يندر ا يهعراق و سور يه،اقدامات ترك

  

  كجا رفت؟ يمآب هورالعظ

از سـه   يكـي در واقـع تنهـا    يماما هور العظـ  شود يدر افواه عامه به كل منطقه هور اطالق م هورالعظيم

 ي،هورالحمـار و هـورالمركز   يماز سه بخش هـورالعظ  هور تر يقبه عبارت دق. هور است يبخش اصل

  .اند خشك شده يهورالحمار و هورالمركز 2000شود كه در سال  يم يلتشك

  

  يمدرباره خشك شدن تاالب هورالعظ يرووزارت ن يمرز يها دفتر رودخانه يرمد روايت

خشـك   يخيبق تارضمن اشاره به سوا يرو،وزارت ن يمرز يكل دفتر رودخانه ها يروطن فدا مد جبار
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پرداختـه   يمتاالب هورالعظ يآب بخش عراق يندر تام يهنقش كشور همسا يحبه تشر يمشدن هورالعظ

ـ  يتـاالب هـا  « :نوشته اسـت  ياءتا اح يباز تخر يمبا عنوان تاالب هورالعظ يا در مقاله يو. است  ينب

شـده   يلتشـك  يمورالعظهـ /  يزههورالحمار و هورالهـو  ي،و مهم هور مركز ياز سه تاالب اصل ينالنهر

مـرز   يبر رو يمهورالعظ/  يزهاست كه دو تاالب اول كامال در كشور عراق واقع شده و تاالب هورالهو

  ».و عراق گسترده شده است يرانا

شوند، از دهـه   يم يهدجله، فرات و كرخه تغذ يتاالب ها كه از رودخانه ها ينا«: عنوان كرده است وي

صـدام كـه بـا     يمرژ ياقدامات زهكش ينو همچن يهترك يسدساز يه هاپروژ يامدهايدر معرض پ 1980

 شـدن اقـدامات، خشـك    يـن ا يجـه نت. انجام شد، قرار گرفتند يو نظام ياسيس ي،اهداف توسعه كشاورز

  ».بوده است يمهورالعظ/يزهدرصد از هورالهو 70حدود  ينو همچن يكامل هورالحمار و هور مركز

  

  قبل از ساخت سد كرخه انجام شد يمهورالعظ اقدامات دولت عراق درباره همه

در سلسـله   يـز و منابع مشترك غرب كشور ن يمرز يگروه رودخانه ها يسرئ يدهآور يباباره فر ينا در

كـه بـه    ياقـدام : در مهر ماه امسـال گفـت   يمآب با موضوع تاالب هورالعظ يپلماسيد يعلم ينشستها

دولـت صـدام بـا اهـداف      ياد، اقدامات زهكشـ شتاب د يمخشك شدن تاالب ها در عراق و هورالعظ

  .بود يو نظام يسياس

عراق خشك شـدن تـاالب هـا را    . تمام اقدامات دولت عراق قبل از ساخت سد كرخه بود: افزود وي

كشـور   يندرحال حاضر ا. يستگونه ن ينكه ا يدهد، درصورت يمعموال به ساخت سد كرخه نسبت م

 يمرودخانه فرات با تاالب هـورالعظ  ياست كه از تبادل آب و سازه مشابه احداث كرده يكدا يسر يك

  .كند ينرا تام يمهورالعظ يازسد كرخه آب مورد ن يقاز طر يرانشود و توقع دارد ا داريخود

 يـد بارها عنوان كرده بودند كـه با  يزن يزهسوسنگرد، بستان و هو يشهرها يشورا ياعضا: ادامه داد آوريده

  .متوقف شده بود ينفت هاي يو پس از حفار 1385 يها كه در سال ياتفاق. شودداده  وقفه يحقابه تاالب ب
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 يـن اسـت كـه ا   يـن ا يتاست اما واقع آب به تاالب وارد شده يلياردمترمكعبم4حاال : كرد يحتصر وي

 ياست كه در عراق ناامن يدر حال ينا. است شده يم يهكرخه، دجله و فرات تغذ يها تاالب از رودخانه

 35 سسـد و حـب   15احـداث   يزن يهآن كشور شده است، در ترك يادار يها نظام يدنپاش باعث از هم

 يندر چنـ . شـده اسـت   يعراق منته يها عمده تاالب يمتر مكعب آب دجله و فرات، به خشك يلياردم

  به ما بدهد؟ يچه پاسخ يعتطب يمانتظار دار يطيشرا

  

  در خشك شدن هور ينفت ياديناز م يبردار بهره يرتاث: شهر سوسنگرد يشورا عضو

: گويد يو تاالب م يعتطب يتدرباره وضع 95شهر سوسنگرد در اسفند ماه  يجنادله عضو شورا صادق

 يمهـورالعظ . دهـد  يهـم پاسـخش را مـ    يسـت ز يطمح آوريم يوجود م به ييرتغ يستز يطدر مح يوقت

 ينفتـ  يهـا  شركت شروع شد كه يشده است اما بحران از زمان يسال است كه دچار كم آب 15حدود 

بشـكه در روز اسـت از زمـان     20000در حـدود   يدشـان ها كه تول شركت ينا. اند مستقر شده ادر آنج

  .اقدام به خشك كردن هور كردند يبردار استخراج و بهره يبرا يساتاحداث تاس

كـالن كشـور بـه     يرانبر توجه مـد  يدضمن تاك يزشهر بستان ن ياسالم يعضو شورا يمحسن موسو سيد

 ياقدامات. نشده است يبعد از جنگ به آن توجه يبوده ول ياتيهور جزو مناطق مهم عمل: گويد يم يعتطب

  .نگرفت صورت يبود اقدامات موثر يازآنطور كه مورد ن. باشد يرگذارصورت گرفته اما نه آنقدر كه تاث

  

  گردد يبرنم يخشكسال يطتاالب به قبل از شرا تراز

 يعلم يدر سلسله نشستها يزن يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزينامه ركل دفتر بر يرمد يتراب صديقه

در خصـوص   يدر مهر ماه امسال اطالعـات و آمـار جـامع    يمآب با موضوع تاالب هورالعظ يپلماسيد

 يبـرا : ارائـه كـرد و گفـت    يمباالدست تاالب هـورالعظ  يدر حوضه ها يمنابع و مصارف آب يتوضع

ضمن آنكـه  . كنند يهمكار يكديگرو عراق با  يهسور يه،ترك يران،ور اچهار كش يدتاالب با ينا حيايا
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توان تراز تـاالب هـا را ماننـد     يگاه نم يچه يم،و توسعه هم دار يممواجه يماقل ييركه با تغ يطيدر شرا

  .يمداشته باش يخشكسال يطقبل از شرا

ت وزارت خارجـه در  دربـاره اقـداما   يـز وزارت امور خارجه ن يستز يطاداره مح يسرئ يزگلر عباس

 يمقـام بـه رفتارهـا    ينبه عنوان بـاالتر  يرانا يجمهور يسرئ: اظهار داشت يهترك هاي يسدساز ينهزم

از  يگردوغبـار ناشـ   يمتـا ثابـت كنـ    يـم دار يـاز محكـم ن  ياعتراض كرده است، اما ما به سندها يهترك

  .است يهترك يرفتارها

 يم؛گرد و غبار قطعنامه گرفته ا ينهسازمان ملل در زم ياز مجمع عموم يما سه سال متوال: ادامه داد وي

  .فراهم است يرانحقوق ا ينتام يالزم برا يرساختز ينبنابرا

  

  نباشد يمهورالعظ اگر

به عنوان  يروقطعا وزارت ن. گرفت يدهناد يمآب به هورالعظ ينقش سدها را در كاهش ورود توان نمي

تبعات  يرو ياآ ينكهدرباره ا يداحداث سد در كشور با ياصل يو كارفرما يزير مسئول مطالعه و برنامه

 ينبا ا. ندده يحآنها توض يانمختلف در كشور از جمله سد كرخه و محاسبه سود و ز ياحداث سدها

نگـاه كـرد و    يتوان به مسائل آب به صورت تك بعد يكه نم كنند يم يدوجود كارشناسان همواره تاك

  .مشخص شود يقو دق يبا مطالعات علم ها يدهوامل در پداز ع يكهر  ينينقش آفر يزانم يدبا

اگـر آب نباشـد مـردم مجبـور بـه      . نخواهد بود يزگردآن فقط گردو خاك و ر يجهنباشد نت يمهورالعظ اگر

 ترين يهيخواهد شد كه بد ياز آن ناش يو مشكالت متعدد گذارند يم يو تاالب را خال شوند يمهاجرت م

  .در مرز خواهد بود يتيمشكالت امن يجاداز سكنه و به تبع آن ا يرزمنطقه م ينشدن ا يمشكل خال
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  07/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  - پنهان در مصرف آب ييجو صرفه

  

  يمجاز آب

غذا، كـاال،  (محصول  يكو ارائه  يدتول يه،مختلف تهاست كه در مراحل  يآب ي،آب مجاز ياپنهان  آب

  .شود ياستفاده م يرمستقيمغ يا يمبه صورت مستق) خدمات يا يانرژ

 يـا روزمره افراد بوده و تصور نبـود و   يدر زندگ ياتياز منابع ارزشمند و ح يكيآب  يسنا،گزارش ا به

  .دشوار است يارهم بس ياتيماده ح ينكاهش ا يحت

وشو معمـوالً آب   پخت و پز و شست يدن،در نوش. كنند ياستفاده م يآب به اشكال مختلفافراد از  همه

از  يگـري هر محصـول د  يباًغذا، كاغذ، لباس و تقر يدكه، در تول يمبدان يداما با شود، يمصرف م ياديز

  .شود يآب استفاده م

 يـا عنوان آب پنهـان  كه به  شوند ياز آب م يبخش مهم يباعث فراموش يآشكار و روان، گاه هاي آب

اسـت كـه از آنهـا اسـتفاده      يو حمل و نقل محصـوالت  يدرشد، تول يآب برا ينا. مطرح است يمجاز

  .كنيم يم

 يانجام شـده و  هاي يكرد و بررس يمعرف 1993آلن در سال  يرا پرفسور تون يآب مجاز ياپنهان  آب

آب  يروز جهـان  يزهبرنده جـا  2008ل موضوع، در سا ينتا آنجا كه ا. مؤثر بوده است ياربس باره يندرا

  .شد

  .شود ياستفاده م ييمواد غذا يددر تول يدرصد از آب مصرف 65 حدود

بـا ورود   يگـر بـه كشـور د   يدرصد است از كشور 70پنهان كه حدود  يها از آب ياديز ياربس بخش

  .شود يمحصوالت مختلف منتقل م

نكته توجـه   ينتنها به ا زنيم، ياز آن حرف م ينهكه درباره كاهش مصرف آب و استفاده به يزمان شايد

طـور   بـه  توانيم يكه م يمبدان يدبه هدر رود، اما با يتا آب كمتر يمآب را كمتر باز كن يرش يدكه با يمكن
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  اما چگونه؟ يم،كن ييجو هم در مصرف آب صرفه يرمستقيمغ

ـ  يلوك يك يدمثال، در تول براي و آب  يـه رشـد علـف، تغذ   يبـرا . اسـت  يـاز ن يگوشت گاو به آب فراوان

  .است يازن يگوشت، به آب فراوان يبند پردازش و بسته ينو همچن يدر طول زندگ يوانح يبرا يدنيآشام

  .شود يمصرف م ياييگوشت گاو استرال يلوك يك يدتول يآب، برا يترهزار ل 17كه  يمبدان بايد

متفـاوت   يانـدك  كننـد،  يم يعرفمحصوالت م يدتول يمختلف برا يها مقدار آب پنهان كه سازمان البته

محصـول   يك يدتول يبرا ياديمطلب است كه تا مقدار آب ز يندهنده ا ارقام نشان يناست، اما همه ا

  .است يازن

) گـرم  230(مـرغ   تخـم  يـك  يتـر، ل 95در حـدود  ) گرم 280(قاشق برنج  يك يدعنوان مثال، در تول به

آب  يتـر ل 140فنجـان قهـوه، حـدود     يك ينچنآب و هم يترل 2400همبرگر در حدود  يك يتر،ل 1250

  .استفاده شده است يمجاز

از  يو فقط انـدك  شود ينم يدهد ييكه همه آب مصرف شده در محصول نها دهد ينشان م يمجاز آب

  .شود يم يافت ييآن در محصول نها

مصـرف   ياست كه قبالً به طور واقعـ  يبلكه همان آب يست،بودن آن ن يرواقعيغ يبه معنا يمجاز لفظ

  .شود ينم يدهد يياز آن در محصول نها يشده است، اما نشان

كـه   يآب مصرف شـده اسـت و زمـان    يترل 1300گندم  يلوگرمك يك يدتول يبرا: عنوان كردند محققان

  .شود يبه همراه آن، آب هم صادر م شود، يصادر م يمحصول به كشور ينا

و  كنـد  يمـ  ييجـو  واقع در مصرف آب صرفه در كند، ياقدام به واردكردن گندم م يكه كشور هنگامي

اهـداف   يگـر د يآب را بـرا  يي،جو روش صرفه ينبا استفاده از ا تواند يكه كمبود آب دارد، م يكشور

 نو اگر بـدو  شود يآب مصرف م يترل 10، حدود A4برگ كاغذ  يك يدتول يبرا. استفاده كند يضرور

  .يما آب هدر داده يترل 20در واقع  يندازيم،را دور ب يددو برگ كاغذ سف يلدل

  .در مصرف آب باشد ييجو صرفه يبه نوع تواند يم يا در هر ماده ييجو صرفه پس
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  دارد؟ يتيچه اهم يمجاز آب

 يم،مفـاه  يـن از ا يكـي شده كه  يدجد يمو مسائل مربوط به كاهش آب، منجر به توسعه مفاه ها نگراني

  .است يآب مجاز

اسـت و   يـد خـدمات مف  يامحصول  يكاز  يرزش آب مجازو خشك، دانستن ا خشك يمهمناطق ن در

  .استفاده از آب را داشته باشند ينباعث شود كه بهتر تواند يم

هـر موجـود    يبـرا  ياساسـ  يـاز ن يكرا آب فرا گرفته است و به عنوان  يندرصد سطح زم 70از  بيش

  .زنده مطرح است

اهداف او قابـل اسـتفاده    يگرانسان و د يآب برا ينوجود دارد، اما تمام ا يندر زم يآب فراوان اگرچه

  .جهان است يمشكل كشورها يناكنون بزرگتر يرينو آب ش يستن

و  يريتمد يد،مكان تول ي،و فرهنگ يمياقل يطكاالها، شرا يآب مصرف يزانموارد مؤثر در م ينمهمتر از

  .است كه در مناطق مختلف جهان متفاوت است يزير برنامه

از كشـت محصـوالت پـرآب در     يـد ندارنـد، با  يآب كـاف  يگرد يرزمينيآب ز يها كه سفره ييآنجا از

  .شود يخوددار يبخش كشاورز

  .باشد يكاف يدتول يآن منطقه برا يباشد كه منابع آب يفوالد در مناطق يرنظ يمحصوالت يدتول همچنين،

  :هر فرد در چهار بخش مختلف است يآب مصرف يكل طور به

  .شود يو مصرف م يدهنوش از آب كه يكوچك ياربخش بس -1

از مصـرف   يشـتر ب يتنها كم -ظروف، لباس و توالت يوشو شست ي،مصرف آب در حمام، آشپز -2

  .شود يمصرف م يرفع تشنگ ياست كه برا يآب

  .آب مصرف شده است يدر آن به نوع كنيم، يم يداريكه خر يليهمه وسا -3

  .است آن يدو تول ييهم مرتبط با مواد غذا يآب مصرف يهبق -4
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  ييغذا يمدر رژ يآب مجاز تأثير

آنهـا   ييغـذا  يـم كـه رژ  يدارند افراد يرمصرف آب تأث يزانهركدام در م يخوار و گوشت خواري گياه

در  يانـدك  ي،گوشـت  يـر غ ييغـذا  هـاي  يماما رژ كنند، يمصرف م يدر زندگ ياديگوشت است، آب ز

  .در آن به كار رفته است يمترآب ك ياهيگ ييغذا يمرژ يراز كنند، يم ييجو مصرف آب صرفه

 يـا  يكـا متحـده آمر  يـاالت در ا يـاهخواران گ يرآب و غ يترل 2700روزانه،  ياهخوارانطور متوسط، گ به

  .كنند يآب مصرف م يترل 5000اروپا در حدود  يهاتحاد

 يشباعث شده است تا مصرف گوشت افـزا  ين،مانند چ يدر كشور ينيو شهرنش ياقتصاد يعسر رشد

  .شود يادرف آب هم زو مص يابد

از  يشترمقدار حدود سه برابر ب ينو ا كنند يمصرف م يآب مجاز يترل 6800روزانه حدود  ها امريكايي

  .هاست ينيمصرف چ

در منـاطق كـم آب دارد و    يـژه بـه و  ي،جهان يقاتو تحق يتجار ياستبر س ياثرات مهم ي،مجاز آب

  .كند يم يجادآب ا يريتو مد ياستدر س يديگفتمان جد

  

  يم؟محصوالت مختلف را بدان يدمقدار آب مصرف شده در تول يدبا چرا

  .مواجه هستند ياز جوامع در سراسر جهان با مشكل كمبود آب، بهداشت و راه دسترس بسياري

 يمصـرف آب مجـاز   يحصح يريتشناخت و مد. است يمنابع مصرف آب مجاز يناز مهمتر يزن غذا

  .داردآب  يدارپا يريتمد يبرا يديكل يتاهم

و  يدروان است و در تول يآب يبسترها يا ها ياچهها، در كه در رودخانه يآب( يشامل آب آب يمجاز آب

آب ( يو آب خاكسـتر ) شود يم يرآب باران كه در طول رشد، تبخ(، آب سبز )شود يمصرف م ياريآب

  .است) رود يكه به هدر م يصنعت و خانگ ي،در كشاورز يمصرف

ـ  كند يگذاران كمك م ياستبه س يمجازمقدار مصرف آب  دانستن و مصـرف را   يـد تول ينتا ارتباط ب
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  .كنند ييجو در مصرف آب صرفه يقطر يندهند و بتوانند از ا يصتشخ

  

  يدر مصرف آب مجاز مديريت

آنهـا   يلتشـك  ينددر فرا ياديكه آب ز يمحصوالت ي،كاهش مصرف آب مجاز يبرا توانند يم كشورها

 ييجـو  در مصـرف آب صـرفه   يكشورها وارد كنند تا به نوع يگرنكنند و از د يدرا تول شود ياستفاده م

 يـق طر يـن آب را وارد و از ا يممسـتق  يـر به طـور غ  ي،در واقع به منظور كاهش فشار بر منابع آب. شود

  .كنند يريترا مد يآب بحران كم

البتـه  . كنند يا وارد مكشوره يگررا از د يازكشورها، تمام غالت مورد ن يمشكل برخ ينمقابله با ا براي

  .خواهد شد يگرد يبه كشورها يمنجر به وابستگ يآب مجاز يكه نوع تجارت جهان يمبدان يدبا

 يـد كـه با  دهد يعرضه نشان م يريتبا مد يسهتقاضا در مقا يريتمعتقدند كه مد يآب مجاز طرفداران

  .شود يعرضه توجه كاف يريتبه مد

. انجـام شـود   توانـد  يو برچسب زدن مـ  يرسان وزش، اطالعآم يقكننده از طر مصرف يتقاضا مديريت

  .و مصرف را بدانند يدتول ينرابطه ب يدكنندگان و مسئوالن با مصرف يراز
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  07/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -شود  يم يانتقال خزر بررس يرو يشپ يها چالش

  

 يطمحـ  يامـدهاي پ يخزر بـا اشـاره بـه ضـرورت بررسـ      يايدر يقاتمطالعات و تحق يمركز مل رئيس

 يا طرح و معاهدات و تعامالت منطقـه  ينا يو اجتماع يخزر، تبعات اقتصاد يايانتقال آب در يستيز

  .خزر خبر داد يايدر انتقال آب يها ها و فرصت نشست چالش يمربوط به آن از برگزار

بسته  يرآبگ ينخزر به عنوان بزرگتر يايدر ينكهبا اشاره به ا يسنا،وگو با ا در گفت هاشمي يبن معصومه

تركمنسـتان،   يـران، ا يجان،آذربا پنج كشور : قرار دارد، گفت يامهم اوراس ياربس يكدر منطقه ژئوپلت يادن

 يضـوي كـانون ب  ر،خـز  يـاي در. هسـتند  ياچـه در يـن ا يرامـون پ يسـاحل  يكشورها يهقزاقستان و روس

 يـا دن يگاز و چهار درصد منابع نفتـ  يرو اروپا است كه شش درصد ذخا ياقاره آس يانم يكژئواستراتژ

  .منطقه تمركز دارد يندر ا

موضوع سبب  ينو ا يدهالنهار كش به موازات نصف يلومترك 1200خزر با طول  يايدر ينكها يانبا ب وي

: آن شده است، اظهاركرد يساحل يها  متنوع در آب يدرولوژيكه يطمختلف و شرا  ييمعوامل اقل يرتاث

 طبيعـي آن از نظـر   يمسبب تقس يادر يمورفومتر ياتو خصوص يالنهار در جهت نصف يادر يدگيكش

  .است يخاص يهندس يژگيو يدارا يكشده است و هر يو جنوب يانيم ي،به سه بخش شمال

هـزار   376خزر با مساحت حدود  يايدر: خزر ادامه داد يايدر يقاتمطالعات و تحق يمركز مل رئيس

مكعب  يلومترك 78081فارس وسعت دارد و حجم آب آن حدود  يجبرابر خل يمو ن يكمربع،  يلومترك

) فـارس  يجخلـ (آزاد  يـاي از سـطح در  تـر   يينمتر پا 27 يدر حال حاضر سطح تراز آب آن منف. است

درصـد حجـم آب را بـه خـود      66 يـا، درصد از وسعت در 39دود با ح يادر ينا يبخش جنوب. ستا

از  يزيكـم سـهم نـاچ    يارعمـق بسـ   يلبه دل يدرصد 24با وسعت  يو بخش شمال دهد ياختصاص م

  .داده است يحجم آب را در خود جا

 تـرين   يخزر است كه اصـل  يايخاص در يژگيو يا،سطح آب در ييراتتغ ينكهبا اشاره به ا هاشمي بني
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 يـا بـه در  يمنته يها  رودخانه يرو يرو به رشد انسان هاي  يتفعال: است، گفت يمياقل يطراعامل آن ش

و  يالديتم مـ يسقرن ب يابتدا. آيد يخزر به حساب م يايدرازمدت تراز آب در ييراتتغ يلدال يگراز د

 يـاي وضه درح يها  رودخانه يرو يآب  برق  و  يآب ياز سدها يبردار  با احداث و بهره 30دهه  يها  سال

 يكنـون  يطدر شـرا . شـود  يمحسـوب مـ   يـا بر نوسانات آب در يانسان هاي يتخزر، دوره اوج اثر فعال

 يـا، آب بـه در  يورود امـل عو يناز مهمتـر . سهم را در نوسانات تراز آب دارد يشترينب يميعوامل اقل

عوامـل هـدر    يناسـت و از مهمتـر   يرزمينيآب ز يانو جر يادر يها، بارش بر پهنه آب رودخانه يآبده

  .بغاز است قره يجبه خل يانو جر يااز سطح در يررفت آب، تبخ

و گلسـتان بـا طـول     يالنمازندران، گـ  يخزر سه استان ساحل يايدر يدر سواحل جنوب: ادامه داد وي

 يهـا   واقـع در اسـتان   يهزار روسـتا  10از  يشب يشتقراردارد و مع يلومترك 865حدود  يكرانه ساحل

  .خزر ارتباط دارد يايبا در يرمستقيمو غ يمطور مستق ر بهشمال كشو يساحل

معـادل  (خـزر   يايكم آب در ياربس يخزر، شور يايدر يقاتمطالعات و تحق يمركز مل يسگفته رئ به

متعـارف   يـر استفاده از منـابع آب غ  يآن برا يهحاش يسبب توجه كشورها) ها  يانوسدرصد آب اق 30

در  ييـر و تغ ييآب و هـوا  ييـرات و تغ يـت جمع يشا روند افزاب يزدر حال حاضر ن. شده است يخزر

در  يـات دغدغـه ح  ينآب بـه مهمتـر   ينكه تأم رود يم يشپ يها به سمت انسان يمصرف، زندگ گويال

ـ    يد،جد يمنابع آب ييشناسا يطشرا يندر ا. خواهد شد يلتبد يندهآ يها سال  يكاهش اتكا بـه منـابع آب

منـابع آب بـه شـمار     يريتمورد توجـه جهـت مـد    يكردهايز روا ينهو توجه به مصرف به يرزمينيز

  .ودر يم

از  يكـي و استفاده از آن بـه عنـوان    يااز آب در ييزدا نمك يندفرا يانم يندر ا ينكها يانبا ب هاشمي يبن

در نظر گرفته شده است،  يندهدر زمان حال و آ يجبران كمبود منابع آب يبرا يموثر و عمل يراهكارها

، در حـال  )IDA(ن كـ  يرينآب ش المللي ينبر اساس مطالعات انجام شده توسط انجمن ب: كرد يحتصر

متر مكعب در روز در جهـان وجـود    يليونم 71.7 يتبا ظرف سازي يرينواحد ش 15000حاضر حدود 
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اسـتفاده از   يـز در كشـور مـا ن  . است ياواحدها، آب در ينبه ا يدرصد از آب ورود 60دارد كه حدود 

  .مطرح است يراهكارها يكي يه سواحل شمالمشرف ب يها آب

طـرح انتقـال    ي،مشرف به سواحل شـمال  يها راهكار استفاده از آب ياجرا يدر راستا: كرد يدتاك وي

هـا و   موافقـت  يشـنهادات، مطرح و ضـمن انجـام مطالعـات و ارائـه پ     يرانا يآب خزر به فالت مركز

آن بـر منـابع آب    يراتتأث يستي،ز يطمح امدهاييپ ينهو جامعه در زم يرا در محافل علم ييها مخالفت

ـ  ي،ا معاهدات و تعامالت منطقه يا،در و  يتبعـات اجتمـاع   يـز و ن يا حوضـه  ينمالحظات انتقال آب ب

و  يرسـان  و اطـالع  يروشـنگر  يقاتي،از آنجا كه رسالت موسسات تحق. به همراه داشته است ياقتصاد

و مسـئوالن اسـت،    گيران يمتصم روي يشپ يه و علمتعامل جهت ارائه نظرات كارشناسان يفضا يجادا

خـزر، فرصـت هـا و     يايانتقال آب در«خود را به  ينشست تخصص ينآب، چهارم يقاتموسسه تحق

حـوزه در روز چهارشـنبه    ينو محققان ا يدنشست با حضور اسات ينا. اختصاص داده است» ها چالش

  .رگزار خواهد شدآب ب يقاتدر سالن اجتماعات موسسه تحق) اسفند ماه 8(
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خبرگزاري ايرنـا   - رود يكه م يآب روان يكالبد شكاف/ يرناا ؛ ميزگردمهار روان آب ها يريتمد

  08/12/1397مورخ 

  

روان آب هـا در   يريترا مـد  يـد قرن جد ياز چالش ها يكيكارشناسان حوزه آب  - نايرا - شهركرد

 يتخصصـ  يزگرددر م» و مهار روان آب ها يريتمد«موضوع را با عنوان  ينذكر كردند و ا يزمان كنون

 يشـدت روان آب هـا و راهكارهـا    يشعلـت افـزا   يشهركرد مورد بحث قرار داده و بـه بررسـ   يرناا

  .از آن پرداختند يردارو بهره ب يتريمد

  

  رود يكه م يآب روان يكالبد شكاف/ يرناا ميزگرد

روان  يريتبه مـد  يتوجه يرا فرا گرفته است، ب يممتد زاگرس مركز يها يكه خشكسال يدوره ا در

  . بدنبال خواهد داشت يندهآ ينسل ها يرا برا يريآب ها تبعات جبران ناپذ

 يمـي اقل ييراتنامنظم مواجه است، تغ يدارد كه با بارش هاخشك قرار  يمهدر منطقه خشك و ن ايران

 يـزان نـوع و م «در  ييـرات تغ يدكارشناسانه در گذشته موجـب تشـد   يرو اقدامات غ يراخ يدر سال ها

 ردهكـ  يشـتر ب يتلفات آب را تا حد قابـل تـوجه   يزانشده كه م» روان آب ها يدهپد يشافزا«و » بارش

  . است

 يمنابع و از طرفـ  يناز ا ياز كشورها در مهار روان آب ها و بهره بردار يتوجه به تجربه موفق برخ با

 يآب اسـتان هـا   يندر تـام  يـز بـه عنـوان حوضـه آبر    يـاري استان چهارمحال و بخت يراهبرد يتموقع

  .همجوار، روان آب ها در كانون توجه قرار گرفته است

حاصـل از   يخـروج روان آب هـا  و  يلاستان توام با بروز س يندر ا يدرپ يپ يها يخشكسال معضل

 يرا بر آن داشت تا با برگـزار  ياريمركز چهارمحال و بخت) يرناا( ياسالم يجمهور يبارش، خبرگزار

 يهـا  يوهو شـ  يكارشناسـ  يراهكارها يحوزه با حضور كارشناسان به بررس يندر ا يتخصص يزگردم
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  .بپردازد يدهپد ينا يتيريمد

» و مهار روان آب ها يريتمد«مركز شهركرد با عنوان  يرناا يتخصص يزگردحوزه آب در م كارشناسان

منابع را مـورد بحـث و    يناز ا يو بهره بردار يريتمد يشدت روان آب ها و راهكارها يشعلت افزا

  .قرار دادند يبررس

 يـيس ر يمحمد قنبـر  يعي،و منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق يسرئ يحسن جهانباز يزگردم ينا در

معـاون   يـاني اسـتان، خسـرو ك   يـرداري و آبخ يعياداره كل منابع طب يو آبخواندار يالباداره كنترل س

 ي،شـركت آب منطقـه ا   يصو تخص يسطح يخواستار كارشناس ارشد آب ها يالدبحران، م يريتمد

چهارمحـال و   يسـطح  ياز آب هـا  يگروه حفاظـت و بهـره بـردار    يسرئ يسامان گلمحمديمحمد 

 يرامـون خـود را پ  يهـا  يدگاهشهركرد د يسبز شهردار يناس اداره فضاكارش ينادر يرهو بص ياريبخت

  .مساله مهم تثبت و مهار روان آبها ارائه كردند

  

  روان آب ها  يو كالبدشناس يفتعر**

 يكوتاه بـر رو  يذوب برف در فرصت يا يشود كه براثر بارش ناگهان ياطالق م ييآب به آب ها روان

از دسـترس   يـز شده كـه در اكثـر مواقـع ن    يدست، جار يينپاشده و با شدت به سمت  يعرصه جار

  .شوند يخارج م

باشـد،   يشترحوزه ب يآب از نگه داشت سطح يزانكه م ياست كه تنها در صورت يتنكته حائز اهم اين

  . شود يم يروان آب جار

 يها يهفرصت جذب و نفوذ در ال يوندد،پ يكه در مدت زمان كوتاه و با شدت به وقوع م ييها بارش

 ينا يوستنبا پ. كند يم يداپ ياندامنه ها جر يكوچك بر رو يآبراهه ها يقنكرده و از طر يدارا پ ينزم

از آب را  يا هخسارت، بخش عمـد  يجادكه عالوه بر ا يدآ يم يدپد يالبگاه س يكديگر،آبراهه ها به 

  .كرده است يتهمرا حائز ا يدهپد ينا يريتكند كه مد يخارج م يزبه صورت تلفات از حوضه آبخ
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   يراصولياقدامات غ يدر پ يالبعلل وقوع س**

 يرطبيعـي غ يدعلت معضل تشد ياري،چهارمحال و بخت يعيو منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق رئيس

در گذشـته بـارش   : عنوان كـرد و گفـت  » انسان ها يراصولياقدامات غ«و  »يماقل ييرتغ«روان آب ها را 

به صورت برف  يشتركه در محدوده خشك استان واقع شده است، ب شهر شهركرد يبرف در استان حت

  .يمبرف بود يرشاهد بارش چشمگ يزن يشدهه پ يكو تا  بود

 ينبرف به مرور زمان باعث نفوذ به اعمـاق زمـ   ينذوب شدن ا: افزود يزگردم يندر ا يجهانباز حسن

بارش ها عالوه بر كاهش  ينا كرد، اما در حال حاضر يم يهرا تغذ يرزمينيآب ز يشد و سفره ها يم

 مـي و در مـدت زمـان كوتـاه بـه وقـوع       يادكرده است كه با شدت ز ييرمحسوس، از برف به باران تغ

 يجـه و در نت يامـده به وجـود ن  ينشود كه فرصت جذب و نفوذ آن در زم يعامل باعث م ينو ا يونددپ

  .آسا و خسارت بار شود يلس يشدن روان آب ها يموجب جار

 يـاد ز يوابسـتگ  يـل و جنگل ها به دل ياهيپوشش گ يعي،منابع طب يببا تخر: در ادامه گفت جهانبازي

  . است يافتهكاهش  يزآب در باالدست ن يريجذب و نفوذپذ يعي،طب يمردم به عرصه ها

دام كه موجـب   يهرو يب ياز حد انسان و چرا يشحضور ب: افزود يو كشاورز يعيمحقق منابع طب اين

  .دهد يم يشرا افزا يلشود، احتمال وقوع س يرفتن تخلخل خاك م ينبشدن و از  يدهكوب

 يبلند مدت هواشناس يرودخانه ها بدون توجه به آمارها يهدر حاش يراصوليغ يساخت و سازها وي

  .دانست يعوامل انسان يگررودها را از د يانطغ ياو 

سـتند در زمـان وقـوع    ه يالبسـ  يلتوجه به خشكه رودهـا كـه خـود مسـ     يحت: كرد يدتاك جهانبازي

  .است يتها حائز اهم يبارندگ

بلكـه   يسـت، ن يعـي طب يو مهار روان آب ها تنها مختص عرصـه هـا   يريتمد: كرد يحتصر جهانبازي

  .مورد توجه قرار گرفته است يااست كه در سراسر دن يعلم ،»يشهر يزداريآبخ«

ـ   يتيرمـد : در ادامه گفت يو مطالعات كشاورز يعيكارشناس منابع طب اين سـبز   يو فضـا  يمنـابع آب
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 ييراهكارهـا  يشهر يكند كه الزم است در طراح يم يفاا يمصرف آب نقش مهم يريتدر مد يشهر

  .راستا منظور شود يندر ا

ـ   يجد يمياقل ييراتتغ: كرد يدتاك وي  يـن ا يـد با ينبنـابرا  يسـتند، ن ينـي ب يشاست و بارش ها قابـل پ

ـ  يكسالبارش ها در طول  يشوجود داشته باشد كه در صورت افزا يتوانمند آنهـا را مهـار و در    ي،آب

ـ    يم،كه با كاهش بارش ها مواجه شد يصورت كـه در   يمكـرده باشـ   يـين تع يشراهكـار مناسـب را از پ

  .است يطسازگار شدن با شرا يقتحق

و  يشـهر  يريتو توجه بـه مسـائل مـد    يدر ساختار شهر ياساس يبازنگر: خاطرنشان كرد جهانبازي

از  يـرد، در دسـتور كـار قـرار بگ    يدمصرف با يريتمهار روان آب ها و مد يكردبا روساخت و سازها 

  .كم بارش است يكم الزمه امروز شهرها يآب يازو ن يبوم ياهانسبز با گ يتوسعه فضا يطرف

و آبخـوان   يلسـ  يريتضمن اشاره به تجربه موفـق مـد   يو علوم كشاورز يعيپژوهشگر منابع طب اين

كمـك بـه   : آب خاطرنشان كـرد  يحوضچه ها يجادو ا يعيطب يبا راهكارها 'فسا يبايگانگر'در  يدار

باشد كه بهتـر اسـت    يم يندهآ يآب نسل ها ينو تام ياتكننده ح ينتضم يو آبخوان دار يزداريآبخ

در باالدست ها صورت  ياهيپوشش گ يتو همراه با تقو يولوژيكيكار به صورت ب ينممكن ا يتا جا

  . است يراجتناب ناپذ يكيمكان ياستفاده از سازه ها و راهكارها يزن يردهرچند در موا يرد،بگ

در  ييـر در گـرو تغ  يعـت طب يـاي به وجود آمده و كمك بـه اح  يطبا شرا يسازگار: ادامه داد جهانبازي

 يـن كار و مشاغل مـرتبط در ا  يدر الگو ييراتياعمال تغ يازمندباشد كه ن يمصرف آب م يزاننحوه و م

و  محيط يطمردم، متناسب و همخوان با شرا يشتمع ينتام يگزينجا يراهكارها ينبراحوزه است، بنا

  .در نظر گرفته شود يدبا يزتخصص افراد ن

 يكشت و پرورش ارقـام اصـالح   يجو ترو يكشاورز يجرا يدر الگوها ياساس ييراتتغ ينهمچن وي

اهـداف عنـوان    يـن بـه ا  يدنمه رسرا الز يبوم ييدارو ياهانگ ياكم و پربازده و  يآب يطسازگار با شرا

  .كرد
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 يعمـده بـارش هـا    ينكـه بـا توجـه بـه ا   : استان گفت يعيو منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق رئيس

كانال  يقحاصل از بارش از طر ياست، بهتر است آب ها يشيرو يردر فصل غ ياريچهارمحال و بخت

 يتو كشـت و كـار هـدا    يشـي رو يل هابه منظور استفاده در فص يزآبخ يها و آبراهه ها به سامانه ها

  .همراه است يرزمينيز ياز منابع آب يكه با كاهش بهره بردار دشون

  

   يرزمينيز يها يهنفوذ به ال يضرورت نگه داشت آب برا**

در  يـز ن يـاري چهارمحـال و بخت  يشـركت آب منطقـه ا   يصو تخص يسطح يارشد آب ها كارشناس

خاك، چالـه و عـوارض موجـود در     يرينفوذ پذ يزانم: گفت روان آب ها يدهرابطه با عوامل بروز پد

سه عامل مهم  ياهيگ يهمان آب جذب شده توسط پوشش ها ياجذب برگ آب  يزانو م ينسطح زم

  .حوزه هستند يداشت سطح نگهكننده در  يينتع

كـاهش   روان آب ها يزانكنند م يداپ يشعوامل افزا ينهر چقدر ا: افزود يزگردم ينخواستار در ا ميالد

  .مواجه خواهد شد يآب با رشد قابل توجه يرزمينيو نفوذ به منابع ز يافته

حوزه، مدت و شـدت   يبش يزروان آب ها ن يانعوامل موثر بر شدت جر يگراز د: در ادامه افزود وي

  . است يبارش متوال 2 يانم يبارش و فاصله زمان

 يالبمهار س يدجد يكردهايرو: فتروان آب ها گ يريتمهار و مد يدر خصوص راهكارها خواستار

 يشـود كـه مـ    يمـ  يبند يمتقس يشهر يرو غ يدر حوزه شهر يطيمح يستو روان آب ها از منظر ز

 يرسازهغ يها يوهش يريو بكارگ يردصورت پذ يسازه ا يرغ يا يبه صورت سازه ا يريتمد ينتواند ا

  .است يتد، در اولوشون ينم يزمنطقه ن يطيمح يستز يطدخل و تصرف در شرا وجبكه م يا

 يـت و ظرف يطدر خصـوص شـرا   يشركت آب منطقه ا يصو تخص يسطح يارشد آب ها كارشناس

بودن اسـتان و   يو كوهستان يتوپوگراف يطشرا: در مهار روان آب ها گفت ياريچهارمحال و بخت يها

داشت نگه  يرا برا ياريبس يها يتدست، محدود يينپا يسرچشمه بودن و توجه به حقابه حوزه ها
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  .كند يم يجاداستان ا اينآب ها در  ينا

 يـل تحل( 'انـدركنش   'نبـود   يـاري متاسفانه مشكل اسـتان چهارمحـال و بخت  : خاطرنشان كرد خواستار

 يزيـوگرافي ف يتبا توجه به خصوصـ  يرااست، ز يرزمينيو ز يسطح يآب ها) خاك و سازه  يناميكد

هـا در   يالبسـ  يشـترين دشت ها قـرار گرفتـه و ب   در يينآبخوان ها با عمق آبرفت پا يشترحوزه ها، ب

  . باشد يكه فاقد آبخوان م يونددپ يبازفت، ارمند و كوهرنگ به وقوع م ودخانهر

 يكه فاقد رودخانه است با مشكالت جـد  يرزابروجن، شهركرد، خانم يدشت ها: خاطرنشان كرد وي

آب در  يراصـولي برداشـت غ و  يـه رو يب يچرا يگرد يكنند، از سو يدست و پنجه نرم م يخشكسال

مسـاله دامـن    ينجانبه توسعه اشتغال صورت گرفته است، به ا يك يكردهايكه با رو يزدشت ها ن ينا

 يمنبـع محلـ   يـك دشت بـه   يناكنون خشك شدن دشت شهركرد موجب شده كه ا يو حت ستزده ا

  .شود يلتبد يزگردر يدتول

برشـمرد   'جامع منابع آب و مصرف يريتعدم مد'استان را  يژهدغدغه مهم امروز كشور و بو خواستار،

ـ   يـك در  يروان آب خروجـ : و در ادامه مطرح كـرد   يليـارد م 5اسـتان در گذشـته بـالغ بـر      يسـال آب

 هشآمار نشاندهنده كا ينا. است يدهمترمكعب رس يلياردم 3.5به  يراخ يمترمكعب بود كه در سال ها

 يشاز كـاهش بـارش هـا و افـزا     يناش ياريختاستان چهارمحال و ب يروان آب ها يزانم يدرصد 40

  .است يراخ يسال ها يمصرف ط

 70آب در استان برداشت  ياز مشكالت بزرگ بهره ور يكي: محقق و پژوهشگر حوزه آب گفت اين

موجـود اسـتان    ياز آب ها يكه بخش عمده ا ياست، در صورت يرزمينيز ياز منابع آب ها يدرصد

  . دهد يم يلكتش يندر سطح زم يجار يرا آب ها

از بـروز آن   يشـگيري روان آب ها، پ يريتمد يوهش يناشاره شد بهتر يزن يشترهمانطور كه پ: افزود وي

  . در سرشاخه هاست ياهيپوشش گ يتو تقو

 يـت توان به تقو يم يعيطب يراهكارها ينها در كنار ا يرساختز يبرخ يجادبا ا ياز طرف ي،گفته و به
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و  يداد، امـا گـاه ممانعـت قـانون     يشبر روان آب ها را افزا يريتمدكمك نمود و  يرزمينيز يآب ها

  .شود يم ييساخت ها يرز ينچن يجادها مانع از ا يگر يالب

آبخـوان هـا و احـداث     يـه به منظـور تغذ  يريتاخ يجهت ساخت سدها يزيبرنامه ر: گفت خواستار

اسـت كـه    يگـري ار دكنـد، راهكـ   يتخشك استان هدا يكه روان آب ها را به سدها يشبكه سراسر

  .سوق خواهد داد يرزمينيو كاهش استفاده از منابع ز يسطح يمصرف را به سمت آب ها

آب را  يريتيآب استان در ادامه راه حـل بـرون رفـت از مضـالت مـد      يريتكارشناس مسئول مد اين

 يره ورو نحوه به يزانم يبرا يزيبرنامه ر يتاستان دانست كه قابل يآب برا ياز حكمران يبرخوردار

  .از آب را به دنبال داشته باشد

  

  كنترل روان آب ها  يبرا يرداريضرورت آبخ**

روان آب هـا   يزن ياريچهارمحال و بخت يعياداره كل منابع طب يو آبخواندار يالباداره كنترل س رييس

از حالـت   يراخ يمنطقه دانست كه با عوامل مخل سال ها ياتكننده تنفس ح ينو تضم يعيطب يررا س

  .كرده است يلتبد يزخسارت بار ن يدهپد يكخارج شده و آن را بعضا به  يعيطب

شود،  ياز دسترس خارج م يتبرشمرد كه به فور يازيروان آب ها را امت يزگرد،م يندر ا يقنبر احمد

از  يبهره بـردار  يبرا يراهكار يرزمينيز يآب ها يآب ها به سفره ها ينو نفوذ ا يرهضمن آنكه ذخ

  . است منابع ينا

بـه   يابيمشاركت مـردم در دسـت   يتجامع در حوزه آب به اهم يريتمد يابيبا اشاره به الزمه دست وي

بـه   يسازه ا ياتاستان عمل يعياداره منابع طب: كرد و گفت يدتاك يعيطب يدر عرصه ها يژهمهم بو ينا

 يـاي اح هـدف با  يكييولوژاقدامات ب يننقاط استان انجام داده و همچن يدر برخ يالبمنطور كنترل س

  .مراتع در باالدست را در دست اقدام دارد

 يكشـاورز  يجو تـرو  ييمثمر و دارو ياهانبه كشت و پرورش گ ياهال يقبا تشو ينهمچن ي،گفته و به
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  .بردارد يحفظ منابع آب يدر راستا يكرده گام يباال سع ياقتصاد يكم و بازده يآب يازبا ن

 يدتشـد  ياز عوامل انسان يرياما جلوگ يستممكن ن يمياقل ييراتا تغهرچند مقابله ب: كرد يدتاك قنبري

  . يردمورد توجه قرار گ يدكننده روان آب ها، با

 يگستردگ: گفت ياريچهارمحال و بخت يعياداره كل منابع طب يو آبخواندار يالباداره كنترل س رييس

 يـك مـوارد از عهـده    يـن رفـع ا  مردم باعث شده تا يشتيآنها با مسائل مع يدگيعوامل و درهم تن ينا

 ينهاد قدرتمنـد كشـور   يك يجامع از سو يريتمد يازمندن يقتسازمان كوچك خارج شود و در حق

  . باشد

  

  روان آب ها در حوزه فاقد آبخوان  يشترينب**

از  يشـگيري بـودن پ  يتبا اشاره به حائز اهم يزن يارچهارمحال و بخت يبحران استاندار يريتمد معاون

 يدر عرصـه هـا   يو آبخـوان دار  يزداريآبخ يتظرف يتروان آب ها، تقو يدهن و كنترل پدبروز بحرا

خسـارت بـار    يها يالبس يرنظ ييعامل بازدارنده به وجود آمدن بحران ها ينرا مهمتر يستيز يطمح

  . دانست

بحران به عنـوان   يريتعملكرد مد: جامع آب افزود يريتدر خصوص الزمه توجه به مد يانيك خسرو

  . شود يلتبد يبخش ينب يريتمد يككارآمد خواهد شد كه به  يارگان هماهنگ كننده تنها زمان يك

سـطح   يـين از بحـران بـا تع   يشگيريو پ ينيب يشبحران پ يريتمد يفهوظ ينمهمتر: در ادامه گفت وي

در  يـا ممكـن بحـران رخ ندهـد و     ياسـت كـه تـا جـا     ينسازمان بر ا يناست و تالش ا يريخطرپذ

  .يمتلفات و خسارات ممكن را متحمل شو يناد، كمترصورت رخد

  

  به روان آب ها  ينگاه تخصص**

در : اظهـار داشـت   يـز ن ياريچهارمحال و بخت يسطح ياز آب ها يگروه حفاظت و بهره بردار رئيس
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بـا آن   يمتفـاوت  يمطرح بوده كه هر بـار بـا نگـرش و راهكارهـا     يالببحران وقوع س يراخ يدهه ها

  .برخورد شده است

بـه مسـائل   » و جـامع  يعدم نگاه تخصصـ «باره را  ينمعضل در ا ينبزرگتر ي،سامان يگلمحمد محمد

و لحظـه   يروان آب كه به صورت آن يا يلاز بحران س يناش يكنترل خسارت ها: آب دانست و افزود

  .كرده است يدابحران سوق پ يريتدهد، به سمت مد يرخ م يا

به وجود آورده است كه مسـاله آب   يرا در اذهان عموم يادرستن يتذهن يزمورد ن ينهم ي،گفته و به

شـود   ياطالق م ياست كه به موارد ياست كه بحران، واژه ا يدر صورت يناست، ا» بحران«نوع  يك

قابل حل باشد، اما مساله امروز آب و تبعـات   يربطذ يكه با وارد عمل شدن ستاد بحران و دستگاه ها

  .آب است يريتبه مد يو نگاه بخش يراخ يسال ها يد طاز عملكرد نادرست افرا يناش

ارگـان هـا و عـدم     يو مقطعـ  يا يـره اقـدامات جز : آب افـزود  يكارشناس حفاظت و بهره بردار اين

  .باشد يفراتر از بحران م يارآورده است كه بس يدرا پد يآب، مشكالت يجامع و اصول يريتمد

و معافبت از پرداخـت   يمآب بدون در نظر گرفتن حر يمجوز به چاه ها يبا اشاره به تجربه اعطا وي

شـهركرد و   'مـرغ 'خشك شدن  يعوامل ينچن: كرد يحمناطق استان و تبعات آن تصر يآب بها در برخ

اد يجـ جانبه به ا يك يحاصل نگاه ها ييعملكردها ينرا باعث شد و چن يرزامرگ آبخوان ها در خانم

  .كارشناسان بود يها و اخطارها يهتوجه به نظر ياشتغال و ب

مختلـف   يو راهكارهـا  يريتمنابع در دسترس آب كـه بـا مـد    يشافزا: كرد يدتاك يسامان گلمحمدي

 يمراه موفـق خـواه   يندر ا يمصرف را به دنبال داشته باشد و تنها زمان يشافزا يدشود، نبا يحاصل م

 ياست كه حتـ  يورتدر ص ينو ا يمكن ينهرا نهاد» مصرف آب يحصح يو اشاعه الگو يريتمد«بود كه 

 يقابل توجه يسرباز زده و همكار يرمس ينها از حركت در ا يشهردار يرنظ يدولت ياز نهادها يبرخ

  . دهند ياز خود نشان نم

 يـه تغذ يرزمينـي، آب ز يپروانه ها يلاز جمله تعد يسازمان آب منطقه ا يربا اشاره به اقدامات اخ وي



69  

و  يهوشـمند، همكـار   يو نصـب كنتورهـا   يازرسـ گشت و ب يگروه ها يشدشت ها، افزا يمصنوع

  .آب را خواستار شد ينهمصرف به يريتتوجه همه جانبه نهادها و مد

 يبه منابع انسان يشترتوجه ب يازمنداست و ن يمساله عموم يكآب : خاطرنشان كرد يسامان گلمحمدي

حـل مشـكالت    يبـرا  يعمران يكردو رو يمرتبط با حوزه آب است و نگرش لحظه ا يو جامع شناس

  .يستن يآب كاف

 يگزينيجا يكه برا يتنها زمان: اظهار داشت يسطح ياز آب ها يكارشناس حفاظت و بهره بردار اين

 يشود، م يشيدهاند يدارند، چاره ا يتفعال يو كشاورز يدامپرور يالت،كه در حوزه ش ياشتغال افراد

  .حوزه ها كاهش داد ينرا از آب در ا يتوان وابستگ

  

   يسطح يآب ها يريتمد يبرا يسبز شهر يه فضابرنام**

از  يريسبز مركز استان به دنبال بهره گ يفضا: گفت يزشهركرد ن يسبز شهردار ياداره فضا كارشناس

  .است يشهر يروان آب ها

سبز شهركرد برنامه  يفضا يريتمد يزن يشهر يرداريآبخ ينهدر زم: افزود يزگردم يندر ا ينادر بصيره

  .در دست اقدام دارد يندهدر آ را يمختلف يها

 ينـده سرچشـمه دو رود كـارون و زا   يزاستان آبر يكبه عنوان  ياريچهارمحال و بخت يرنا،گزارش ا به

 يـز ن يـران ا يو جنوب يفالت مركز ياستان برا يناز دز است كه توجه به مساله آب در ا يرود و بخش

  .است يو ضرور ياتيح

  يكزادپانته آ ن: از ميزگرد
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  10/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -ي در بخش كشاورز يرانآب ا تاراج

  

  كشاورزي

اسـت   يطيدر شرا ينو ا شود يمصرف م يدر بخش كشاورز يراناز آب ا ياديحال حاضر سهم ز در

اعالم شده و به اعتقاد كارشناسان، الزم اسـت كـه    يادز ياربس يزحوزه ن ينهدررفت آب در ا يزانكه م

  .حوزه انجام شود ينكاهش مصرف آب در ا يبرا ييكارها راه

 يبـاً تقر يرزمينياز آب ز يكشاورز يبها آب ينبابت تأم يافتيدر يمتدر حال حاضر ق يسنا،ا گزارش به

بخش  يبرا يزدر بخش شرب ن. آن است ينتأم ينهحداكثر سه درصد هز ي،و درباره آب سطح يگانرا

 هكننـد  آب، از مصـرف  ينشـده تـأم   تمـام  ينهدرصد هز 24درصد و در روستاها تنها  47حدود  يشهر

معمـول   يجهـان امـر   ياز كشـورها  ياريدر بس يبه بخش كشاورز يارانهاختصاص . شود يم يافتدر

از  يـد خصـوص با  است كـه بـه   يمهم يارآن مسئله بس يصتخص يمقدار و چگونگ يريتمد ياست ول

  .يردموردتوجه قرار گ يمنظر اقتصاد

آن از هـم   يمتكردن ق يآب و واقع يمتاصالح ق يمتوجه كرد مفاه يدباورند كه با ينبر ا كارشناسان

 ييراتـي دولـت تغ  هاي ياستو بر اساس س شده يرفتهوضع موجود پذ يمت،متفاوت هستند، در اصالح ق

 قاصالح ساختار اقتصـاد آب مـدنظر اسـت كـه طبـ      يمت،كردن ق يدر واقعاما  شود؛ يدر آن اعمال م

. يسـت ن يـرو اصالح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت ن - يرون يروز - يانرضا اردكان يها گفته

 يجـه نت ينشـوند كـه بهتـر    يدهبا هم و در كنار هم د يعيخاك و منابع طب زيست، يطآب، مح يدبلكه با

  .يدحاصل آ

بـازار آب را شـكل    هـاي  يرسـاخت به بحث اقتصاد آب كه ز يورود بخش خصوص كه ينا يانبا ب وي

تـر از آب خواهـد    مطلـوب  يبـردار  عرضـه و بهـره   يريتمد يفيتدر بهبود ك ييبسزا يرتأث يزن دهد يم

 يبنـد  در حـوزه آب، فـروش آب بسـته    گذاران يهموفق عملكرد سرما يها از نمونه: داشت، اظهار كرد
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 ينيفـرا سـرزم   يهـا  كشـت  ي،با ورود به مقوله آب مجـاز  يزن يوزارت كشاورز يگرد ياز سو. است

افق  ي،صادرات و واردات محصوالت كشاورز هاي ياستس يممشروط به واردكردن محصوالت و تنظ

  .فراهم كرده است ياصالح مشكالت و ورود بخش خصوص يرا برا يتر روشن

توسـعه منـابع آب، سـاخت،     يهـا  طـرح  ينسـنگ  هاي نهيهز يلها به دل از دولت ياريراستا، بس ينا در

را بـه بخـش    هـا  يسـتم س ينا يتمالك يحت يو گاه يريتمد ي،آب يساتاز تأس يو نگهدار يبردار بهره

 مـك ك هـا  يسـتم س يـن ا يمال يداريو پا يمال يبخش كار به تنوع ينهرچند ا. اند واگذار كرده يخصوص

  .گرفت يدهناد يدجامعه را نبا يرشار فقو اق زيست يطآن بر مح ياما خطر جد كند، يم

و كـاال   سـازي  يبـه خصوصـ   يشمساله كه قضاوت دربـاره گـرا   ينبه ا يدبا تاك يرون يرباره وز ينا در

مقوله،  يندر كنار ا يكنل: آن وجود دارد، ادامه داد يگيريپ يبرا ياديز يلآب زود است، اما دال يساز

 ياقتصـاد «مقولـه   يكآب  يرفتپذ يدبا ينبنابرا. توجه كرد يزبودن آب ن ياجتماع يبه جنبه كاال يدبا

  .است »ياجتماع -

متفـاوت اسـت، نهـاد بـازار      يارآب در مصـارف مختلـف بسـ    يواقع يارزش اقتصاد كه يياز آنجا اما

 يدر برقرار محيطي يستو ز يفرهنگ ي،اجتماع ي،اقتصاد هاي ينهقادر به لحاظ كردن همه هز ييتنها به

 يخصوص، ضرورت همدل يندر ا گيري يملذا هرگونه تصم. يستو حل مسائل ن يازهابه ن ييپاسخگو

 ييموجـود خودكفـا   هاي ياستدر س يمثال بازنگر عنوان به. طلبد يرا م يدر اقدامات جمع يو هماهنگ

 يتامن ي،مل يتامن ينكه در چارچوب تأم يا گونه به) يكدر محصوالت استراتژ يينه خوداتكا( ييغذا

 وطـه مرب يهـا  هماهنـگ همـه بخـش    گيـري  يمو تصـم  ييافزا هم يازمندحفظ شود، ن يزن يبو آ ييغذا

 يارظالمانـه، بسـ   هـاي  يمپسـابرجام و تحـر   يترفت از وضـع  برون يو برا يفعل يطكه در شرا شود يم

  .است ياتيح

در محصـوالت   يينـه خوداتكـا  ( ييغـذا  ييخودكفـا  هـاي  ياسـت بـار س  يـل تحم يـان، گفتـه اردكان  به

در  يـدنظر تجد. اسـت  ياوردهبه بار ن يخوب يجنتا يبه بخش آب و كشاورز ييزا و اشتغال) كياستراتژ
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. اسـت  يـاتي ح يارظالمانـه، بسـ   هـاي  يمپسـابرجام و تحـر   يترفت از وضـع  برون يبرا ها ياستس ينا

 خشك يمهخشك و ن يعتو بحران آن و طب يمنابع آب يتمتناسب با ظرف يدبا يرانتوسعه در ا يالگوها

  .متنوع از معتدل تا خشك و گرم انتخاب شود هاي بوم يستمناطق مختلف با ز يبراكشور 

كـه طبـق    يـرد مـورد توجـه قـرار بگ    يـد با يآب مـوارد  يبه اصالح ساختار اقتصـاد  يابيدست منظور به

ــه ــا گفت ــاد    يه ــل اقتص ــردن ارزش كام ــور ك ــان منظ ــ يكارشناس ــابع آب،  يصآب در بازتخص من

افزوده حاصل از كاربرد آب،  ارزش سازي يشينهو ب ينسرزم يشآما هاي تياسكالن، س هاي يزير برنامه

و  ياقتصـاد  يطشده كامـل آب بـا توجـه بـه شـرا      تمام ينهآب بر اساس هز گذاري يمتق ظاماستقرار ن

و  پـذير  يبهدفمند بـه اقشـار آسـ    هاي يارانهمصرف و اعمال  يها بخش يهكل يهر منطقه برا ياجتماع

  .است يدمورد تاك ييغذا يتو امن يور بهره يرتقاا يكشاورزان در راستا

 يالزم بـرا  يو حقـوق  ينهـاد  ي،آب، اعمال اصالحات ساختار يمل ياستقرار نظام حسابدار چنين هم

و سـهم   يگـاه و ارتقـا جا  يمنابع مـال  يبخش بازار، بانك و بورس آب، تنوع يتو تقو يسامانده يجاد،ا

 رامـو  يريتبرداران آب در مد بهره يها و تشكل ولتييردغ ي،بخش خصوص گذاري يهمشاركت و سرما

به كشور و منظور كـردن   يمشروط به واردات محصوالت كشاورز ينياز كشت فراسرزم يتآب، حما

مـورد   يو صـنعت  يصادرات و واردات محصـوالت كشـاورز   گذاري ياستدر س يآب مجاز يبازرگان

مترمكعـب و   يليـارد م 40حـدود   يزواردات آب مجـا  يـران، توجه است چراكه در حـال حاضـر در ا  

 ي،جهان در بخش كشـاورز  ياز كل آب مصرف. مترمكعب است يلياردم 7 حدود يصادرات آب مجاز

  .مصرف شده است يمواد صادرات يدتول يدرصد برا 15

سهم بخش  يقدق يزاناعالم كرد كه م يراًاخ - يجهاد كشاورز يروز - ياما محمود حجت يگرد يسو از

ـ   70و از  يستچندان مهم ن يرف منابع آبدر مص يكشاورز ـ   80از  يشتـا ب  يهـا  دسـتگاه  يندرصـد ب

 عقببا وجود اقدامات انجام شده،  ينهزم يناست كه در ا ينمختلف اختالف نظر وجود دارد اما مهم ا

  .يمرا ارتقا ده يور بهره يدو با يمدار يافتادگ
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 يدهمه با يريتمد ينهوجود دارد كه در زم و مصرف يريتآب دو مسئله مد ينهدر زم كه ينا يانبا ب وي

ـ  يرزمينـي آب ز يهـا  و سفره يمكن يريتا از هدر رفت آن جلوگ يمتالش كن ـ  يشرا ب و  يـه تغذ يشاز پ

بوده و روز بـه   يرزمينيآب ز يها از سفره رويه ياز مشكالت برداشت ب يكي: اظهار كرد يم،كن يتتقو

از اهداف  يرزمينيآب ز يها سفره يتعادل بخش ينهزم نيكه در ا خورد يبه هم م تر يشروز تعادل آن ب

  .يافتبه آن دست  توان يبرداران م كه با كمك همه بهره رسد يرو است و به نظر م يشپ

در مسئله مصرف كـه  : جنبه مسئله آب به نام مصرف اشاره كرد و گفت يگربه د يجهاد كشاورز وزير

بخـش   يـا كه در همـه دن  يمنكته توجه كن ينبه ا يدبابرخوردار است،  ييباال يتاز اهم يريتپس از مد

 70بخـش حـدود    يـن سـهم ا  يانگيناست و به صورت م يكننده منابع آب مصرف ترين يشب يكشاورز

از  يسهم بخش كشـاورز  ي،به گفته همكارانم در وزارت جهاد كشاورز يراناست كه البته در ا رصدد

 80بـاالتر از   يـزان م ينمعتقدند كه ا يرووزارت ن حدود قرار دارد اما كارشناسان ينمصرف آب در هم

  .درصد است

چون پاكستان بـاالتر   كشورها هم يدر برخ يمصرف آب در بخش كشاورز يزانم كه ينا يانبا ب حجتي

 يناسـت كـه چگونـه آب را بـا كمتـر      ينا يمسئله اساس: كرد يددرصد محاسبه شده است، تاك 95از 

 سـائل م ينتر از همه ا و مهم يمروبرو هست يبا عقب افتادگ ينهزم نيو در ا يمهدررفت به مزرعه برسان

 يبرخوردار است، چراكـه بـرا   ييباال يتاز اهم يعلم و تكنولوژ ينهزم ينآب است كه در ا يور بهره

چقـدر بـوده و اگـر آب را     يـاه هـر گ  يكه ارزش اقتصاد يمتوجه كن ينبه ا يدآب با يور بهره يشافزا

از منظـر   يـد با ينبنـابرا . شود يم يدما تول يبرا يو چه محصول كند يم يداپ يچه ارزش يم،صرف آن كن

و كدام محصوالت  يمكن يددر داخل تول يدرا با يكه چه محصوالت يممسئله توجه كن يناقتصاد آب به ا

  .يموارد كن يدرا همچون ذرت با

و  يريتدر حـوزه مـد   ياقـدامات مناسـب   يگذشته در وزارت جهاد كشـاورز  يها بر اعالم، در سال بنا

به انتقال كشت محصوالت از بهار بـه   توان يبخش انجام شده است كه م ينآب در ا يور بهره يشافزا
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و  يدز رسـ ييتن در پا يليونم يكآن به  يدتول يزانهمچون چغندر قند اشاره كرد كه سال گذشته م ييزپا

كشـت   ينكنـد و همچنـ   يداكاهش پ ياريبخش تا حدود بس ينكه مصرف آب در ا شود يسبب م ينا

 30تـا   25مصـرف را   توانـد  يبوده است كه م يوزارت جهاد كشاورز هاي يريگ جهت يگراز د يينشا

  .درصد كاهش دهد

صـورت گرفتـه    اي يـژه آب به آن توجه و يور كه در حوزه ارتقا بهره يگفته مسؤوالن، راهكار بعد به

به سرعت در حال رشـد و توسـعه اسـت و     يراخ يها سال يبوده كه ط يا است، توسعه كشت گلخانه

 يـد تول درداشته باشد چراكه بـه عنـوان مثـال     يا العاده فوق يرآب تأث يور در حوزه ارتقا بهره تواند يم

  .را ارتقا دهد يدبرابر تول 10تا  تواند يم يزيمحصوالت جال يبرخ

 يـن كـه ا  يافـت د و توسـعه  ش يانداز هكتار گلخانه راه 1400اول امسال حدود  يمهاساس، در ن ينا بر

مسـئله سـبب    ينهم. يدرس يبردار بود كه در سال گذشته به بهره ييها دو برابر كل سطح گلخانه يزانم

 يت بهتـر يـدا تول گيـرد،  يقرار مـ  يبخش كشاورز ياردر اخت يهر ساله آب كمتر كه ينشده با وجود ا

  .يايدبه وجود ن يمنظر مشكل ينو از ا يمداشته باش

آب  يور بهـره  يزانم ي،صورت گرفته اتاق بازرگان هاي يابيبراساس ارز ي،جهاد كشاورز ريگفته وز به

مـاده خشـك بـه     يدتول يزانشش درصد رشد داشته است و م يگذشته در بخش كشاورز يها در سال

ـ    يـن است چراكه در ا يدهرس يلوگرمك 1.32مصرف هر متر مكعب آب به  يازا  تـرين  يشپـنج سـال، ب

  .مختلف صورت گرفته است يها مزرعه در طول دوره در گذاري يهسرما

در  ييخوداتكـا  ياسـت س يدو با يستن يداخل ييبه مفهوم خودكفا ييغذا يتنكته كه امن ينبه ا توجه

 يـين تب يـدي تول هـاي  يتو ظرف يمل يتدر چارچوب امن ي،آب يتزمان با امن هم يك،محصوالت استراتژ

و  يمر اقلـ ييـ تغ يطمنـابع آب، شـرا   يوستهپ هم به يريتب با مدمتناس يبردار بهره يها نظام يجادشود و ا

كوچك،  يعصنا ي،صنعت يها گلخانه ي،كشاورز دستي يينپا يعتوسعه صنا ينچن و هم يآب سازگار با كم

 يگزينيمشاغل جا تواند يم يگرد و بوم يسمنو، اكو تور هاي يسبز، انرژ يوكارها و كسب دستي يعصنا
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  .ديبه وجود آ ينسرزم يبر منابع آب يكمتر يشتيمع يكند كه وابستگ يدرا تول

 ياتخاذ راهبردها و اقـدامات  يازمندن يدارپا يبه كشاورز يابيدست يها تحقق راه يلگران،اما به اعتقاد تحل

كننـده،   آب بـه مصـرف   يحجمـ  يـل تحو ي،ور بهـره  يشبرداران آب، افزا بهره يرمشاركت فراگ يلاز قب

 افـزايش مراحـل كاشـت، داشـت و برداشـت جهـت       يهدر كل يريتو مد يخالقانه مهندس يريكارگ به

 يني،كشـت فـرا سـرزم    ي،ا گلخانه يها زمان كشت، توسعه كشت ييرتغ ي،مصرف آب كشاورز ييكارآ

 يداز تول يتكشت مناسب خصوصاً حما يمدرن و كارآمد، توجه به انتخاب الگوها هاي يستمتوسعه س

ت يـ و حما سازي يكپارچهو  يكشاورز ياراض يتيمالك يرهاآب، اصالح ساختا يمحصوالت با تقاضا

 تواننـد  ياست كه مـ  گذاري يهو جلب سرما ينهمنظور كاهش هز برداران، به بهره ينسرانه زم يشدر افزا

  .كنند يفاا يمنابع آب در كشاورز يريتدر مد ينقش مهم

 يآب عملـ  يريتمـد  بـودن عرصـه   يبخشـ  يانم يتشناختن ماه يتموارد، اما بدون به رسم ينا همه

كننـدگان   مصـرف  يژهو ها، به دستگاه يرسا كه ينو ا ييدستگاه اجرا يكاختصاص موضع آب به . يستن

 يـا موجـب شـكل نگـرفتن تمـام      يرنـد، بگ يدهمسئوالنه منابع آب ناد يريتعمده، نقش خود را در مد

 يـي گاه اجرادسـت  يچتوسـط هـ   كـدام  يچذكرشده خواهـد شـد و هـ    يو راهبردها ها ياستاز س يقسمت

 يبا مشاركت شش دستگاه بخش يآب با كم يسازگار يكارگروه مل يلتشك. نخواهد شد يعمل ييتنها به

اسـت كـه از اواخـر سـال      ينهزم يندر ا يضرور يمرتبط با آب در سازمان دولت، گام يبخش يانو م

  .انجام شده است يرانوز يئته صوبهبا م 1396
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  11/12/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - شتهماه گذ 5بارش در  يدرصد 30 يشافزا

  

بـارش در   يدرصـد  30 يشاز افـزا  يبحران سازمان هواشناسـ  يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس

  .خبر دادبلندمدت  يانگينپنج ماه گذشته، نسبت به م يكشور ط

در مـاه گذشـته در كـل كشـور      ينكها يانبا ب يسناوگو با ا در گفت يائيان، صادق ض»تابناك«گزارش  به

بـود   متـر  يلـي م 36.7مـاه   بارش بلندمدت كشور بهمن: بارش صورت گرفته است، گفت متر يليم 50.8

 سـت داشـته ا  شيدرصـد افـزا   38.5بلندمـدت   يـانگين نسبت بـه م  97بهمن ماه  هاي يبارندگ ينبنابرا

بـا سـال قبـل،     يسـه كشور در بهمن ماه سال گذشـته، در مقا  متري يليم 22با توجه به بارش  ينهمچن

  .يمبارش داشت يشدرصد افزا128.5

از : و اظهـاركرد  يحتشر 97بهمن ماه  يانتا پا يسال آب يكشور را از ابتدا يبارش يتوضع ينهمچن وي

كرده اسـت و از آنجـا كـه بـارش      يافتبارش در متر يليم 172.3، كل كشور 97اول مهر تا آخر بهمن 

بـه   نسـبت بـود،   متـر  يليم 60.9و بارش سال قبل  متر يليم 132 ي،بازه زمان ينبلندمدت كشور در هم

  .بارش ثبت شده است يشدرصد افزا 183درصد و نسبت به سال قبل  30.6درازمدت 

پربارش و  يها ضمن اشاره به استان يسبحران سازمان هواشنا يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس

 يـالم، ا يها از آنست كه استان يبارش كشور حاك يها داده يبررس: پنج ماه گذشته گفت يبارش ط كم

 مچنـين ه. داشـتند  يمـاه سـال جـار    دما را از اول مهر تا آخر بهمن يشافزا يشترينگلستان و لرستان ب

درصـد كـاهش    6و  26، 30، 25 يـب مزگـان بـه ترت  و هر يزدو بلوچستان، كرمان،  يستانس يها استان

ـ  يقدر ياها در حد نرمال  استان يهبارش بق. بلندمدت تجربه كردند يانگينبارش را نسبت به م از  يشب

  .نرمال بود

سال  ياز ابتدا: پنج ماه گذشته اظهاركرد ياستان تهران ط يها بارش يزاندر ادامه به اشاره به م ضيائيان

درصـد و   41بارش ثبت شده كه نسبت بـه درازمـدت    متر يليم 188.7ماه، در تهران  بهمن يانتا پا يآب
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  .بارش داشته است يشدرصد افزا 193نسبت به سال قبل 

مـاه گذشـته    يكشـور طـ   ييدما يطوگو به شرا گفت يانيدر بخش پا يكارشناس سازمان هواشناس اين

دمـا   يشافـزا  يوسدرجـه سلسـ   0.9 انگين،يطور م ، در كل كشور به97ماه  در بهمن: اشاره كرد و گفت

ـ  يجـان آذربا يهـا  اسـتان  يدمـا بـرا   يشافـزا  يشترينب يانم يندر ا. ثبت شده است كردسـتان و   ي،غرب

درجـه   2و  2.3، 2.7 يـب بلندمـدت خـود بـه ترت    يـانگين بوده است كه نسـبت بـه م   يشرق ذربايجانآ

  .دما داشتند يشافزا يوسسلس
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  11/12/1397خبرگزاري تابناك مورخ  -يدرس متر يليم 193كشور به  يها بارش ميانگين

  

 متـر  يلـي م 193.3تـاكنون بـه   ) اول مهرماه( 97-98 يسال آب يكشور از ابتدا يها حجم بارش يانيگنم

  .رشد برخوردار بوده است متر يليم 134از  يرساله اخ 10 انگينيبا م يسهكه در مقا يدرس

 يـز آبر يها حوضه يتجمع يبر اساس آمار بارندگ يرو،ن  وزارت يرسان  اطالع يگاهاز پا يرناگزارش ا  به

 متـر  يلـي م 88.4هـا   حوضه يندر ا 96-97 يدر مدت مشابه سال آب ها يبارندگ يزانكشور، م يك  درجه

  .گزارش شده است

سـاله،   50بلندمـدت   يـانگين شده و نسبت به م يشتردرصد ب 119گذشته  يبارش، از سال آب يزانم ينا

  .درصد رشد داشته است 44 يرسال اخ 10 يانگينبا م يسهدرصد و در مقا 29

 متـر  يلـي م 150.2سـاله   50 يـانگين مـاه، نسـبت بـه م    اسفند 10از اول مهرماه تا  يآمار بارش تجمع در

  .شود يمشاهده م يشافزا

بـارش و حوضـه    متـر  يلـي م 348.4عمان با  يايفارس و در يجخل يزگزارش، حوضه آبر يناساس ا بر

 يـز آبر يهـا  حوضـه  يبارندگ يزانم ينو كمتر يشتريناز ب يببه ترت متر يليم 44.6شرق با  يمرز يزآبر

  .اند برخوردار بوده يك  درجه

درصـد كمتـر از متوسـط     23شـرق   يمرز در حوضه يجار يسال آب يبارندگ يزاناساس، م ينهم بر

  .گزارش شده است يرسال اخ 10درصد كمتر از متوسط  5ساله و  50بلندمدت 
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 يو جـانور  ياهيگ يها گونه يبه نابود يچراغ شاه يدسدشه يباالدست ياز اراض يرمجازبرداشت غ

  11/12/1397روزنامه سبزينه مورخ  - سد دامغان يندر كم سالي شود؛ خشك يمنجر م

  

 يتاهاروسـ  ياهـال  ياز سـو  يعلـ  و رود چشمه يزآبر يها و نامتعارف آب از حوضه يرمجازغ برداشت

 يهـا  خطرناك به كـاهش محسـوس حجـم آب    يدامغان به مانند شوخ يچراغ شاه يدسد شه يباالدست

 يدر روسـتاها  يكشـاورز  يخودسـرانه اراضـ   يشافزا. سد منجر شده است ينشده در پشت ا يرهذخ

خطر انداختـه   را به يسد راهبرد ينا ياتح يرمتعارف،غ يها و برداشت يچراغ شاه شهيدسد  يباالدست

ها به سد  آب رودها و چشمه يگذشته اما حجم ورود يها توجه در ماه قابل يها با وجود بارش. ستا

. اسـت  يافته يتوجه كاهش قابل يباالدست يياناز روستا يتعداد خواهي يادهواسطه ز به يچراغ شاه يدشه

 بـار  يانرات زبر خط عالوه يانهسودجو يسال مهار خشك يها برا نشدن نظارت يدروند و تشد ينادامه ا

منطقـه را بـه خطـر     يكشاورزان واقع يشتمع ي،و جانور ياهيهزاران گونه گ يو نابود محيطي يستز

به بزپـل   سوممو يا شمال شهر دامغان و در كنار تنگه يلومتريك 12در  يچراغ شاه يدسد شه. اندازد يم

خت سـد، انتقـال آب   بسته شده و هدف از سـا  يعل رودخانه چشمه يو بر رو يرش و مجاور كوه چكل

 هـاي  يالبسـ  يريو كنتـرل و جلـوگ   يدشت جنوب ياز اراض يقسمت ياريآب يبرا يعل رودخانه چشمه

 يهسته رس اب يسد از نوع شن ينا. شهر بوده است ينا يدنيكمبود آب آشام ينتأم ينده،و در آ يشمال

طول تاج . ترمكعب استم يليونم 40آن  يريآبگ يتمتر و ظرف 57است كه ارتفاع آن از كف رودخانه 

آب پشـت سـد حـدود شـش      يرمتـر و طـول مسـ    500و  هزار يك يامتر و ارتفاع آن از سطح در 227

 21آب در سد دامغان  يرهذخ يتظرف يزانم. يدرس يبردار به بهره 1383سد در سال  ينا. است يلومترك

 يسـال  خشـك  رمجـاز، يمختلف ازجمله برداشـت غ  يلرقم به دال ينمترمكعب است كه اكنون ا يليونم

خشـك و   يماقل يدامغان دارا. است يدهمترمكعب رس يليونم 10كم  ها به دست مستمر و كاهش بارش

درصد در بخـش   11 ي،شهرستان در بخش كشاورز يندرصد مصرف آب در ا 81است و  خشك يمهن
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  .و هشت درصد هم در بخش صنعت است ييو روستا يشهر يدنيآشام آب

   

  كننده است باالدست سد دامغان نگراندر  يرمجازغ برداشت

 يسـمنان در نشسـت شـورا    يا شركت آب منطقه يآب يساتاز تأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره مدير

دامغـان   يچراغـ  شـاه  يدسدشـه  يباالدست ياز اراض يرمجازبرداشت غ: استان گفت ينحفاظت از آب ا

هكتـار از   400 ي،سازمان جهاد كشـاورز  براساس آمار: افزود ياندمن يدينآ. كننده است و نگران يجد

 يدسـد شـه   دسـت  ييندر پـا  ياراضـ  يـن هكتـار از ا  960در باالدست سد دامغان و  يكشاورز ياراض

ـ  يسـات از تأس يو نگهدار يبردار دفتر بهره يرمد. شهرستان قرار دارد ينا يچراغ شاه شـركت آب   يآب

از  ودامغان متوقف شود  يچراغ شاه يدد شهها در اطراف س اضافه برداشت: سمنان اضافه كرد يا منطقه

ـ   سـازي  يـره ذخ يسـد بـرا   يـن ا يمترمكعب يليونم 21 يتمجموع ظرف  يليـون م 10از  يشآب، اكنـون ب

 يهـا  كشـت  يشكشـت و افـزا   ياصـالح الگـو  : كـرد  يحتصر ياندمن. مترمكعب پشت سد شده است

كشـاورزان   يقـه از سـو  مصـرف آب در منط  يريتمـد  ياساسـ  يو كشت بهاره از راهكارها يا علوفه

اجـازه  : سـمنان گفـت   يا شركت آب منطقه يآب يساتاز تأس يو نگهدار برداري بهرهدفتر  يرمد. است

  .يستن يعنوان منطق يچدامغان به ه يچراغ شاه يدسد شه يدر مناطق باالدست يكشاورز يتوسعه اراض

  

  سد دامغان  ييزدا رسوب يبرا يالر يلياردم 140 اختصاص

 جمهـوري  يسرئ يدر قالب سفر استان: نشست گفت يندر ا يزسمنان ن يا كت آب منطقهشر مديرعامل

 يددر سـد شـه   يـي زدا طـرح رسـوب   ياجـرا  ياعتبـار بـرا   يـال ر يلياردم 140به سمنان در آذر امسال 

 ختپردا 99و  98 يها اعتبار در سال ينا كه ينا يانبا ب يدريانح يرجا. شد يبدامغان تصو يچراغ شاه

 يسـاز  فرهنـگ  يازمنددامغان ن يچراغ شاه يدرفع چالش افت محسوس آب در سد شه: افزود شود، يم

 يـن ا يدر مناطق باالدسـت  يزداريآبخ يها طرح يمصرف، برداشت رسوب و اجرا ياصالح الگو يبرا
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خـارج كـردن    يبـرا  يعلمـ  يبا اتخـاذ راهبردهـا   يا سازه يها طرح ياجرا: اضافه كرد يو. سد است

آب سـمنان   يا شـركت آب منطقـه   يرعاملمد. دامغان آغاز شده است يچراغ شاه دياز سد شه برسو

 يـال ر يليـارد م 230 يـي زدا طرح رسوب ياجرا يبه استان سمنان برا جمهوري يسدر سفر رئ: ادامه داد

 يـدريان ح. آن موافقـت شـد   يـال ر يلياردم 140 يمسئوالن استان يشده بود كه با همكار يشنهاداعتبار پ

 ياسـت و بـرا   يـژه دامغـان و  يچراغ شاه يدسد شه يتها اما وضع بارش يشبا وجود افزا :كرد يحتصر

  .است يرناپذ مختلف اجتناب يها طرح ياجرا يسال سد از خشك ينخارج شدن ا

  

  كند  ينآب صنعت دامغان را تأم يچراغ شاه يدشه سد

محـدوده مصـرف آب    ها يزير براساس برنامه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت رئيس

 يـن اسـتفاده از ا  ياسـت و بـرا   زيسـت  يطو محـ  يكشاورز يدني،دامغان در بخش آشام يچراغ شاه يدشه

 يـژه منطقـه و : اضافه كـرد  يبهروز اسود. گرفته نشده است يميدر بخش صنعت تاكنون تصم يآب يتظرف

 يواحـدها  يانـداز  راه يآن براهكتار  100هكتار وسعت دارد كه تاكنون  هزار يكاز  يشدامغان ب اقتصادي

آب  يهبرثان يترل 50دامغان به  ياقتصاد يژهمنطقه و: خاطرنشان كرد يو. شده است يكتفك يو صنعت يدتول

در بخش صنعت : افزود ودياس. است يازآب مورد ن ينتأم يبرا يتيظرف يچراغ شاه يددارد كه سد شه يازن

 يدشـده در سـد شـه    يـره از آب ذخ يبخشـ  يصو تخص كرد يجادشغل ا 74 توان يآب م يترل يك يازا به

سازمان صنعت،  يسرئ. در منطقه منجر شود يكاريبه كاهش ب توان يدامغان به بخش صنعت م يچراغ شاه

سمنان در دستوركار قـرار   تدر بخش صنع يرساختيرفع مشكالت ز: معدن و تجارت استان سمنان گفت

  .شهرستان اقدام كرد يندر ا يآب رفع كم يبرا توان يم يياجرا يها دستگاه ييافزا دارد و با هم

  

   يافت يشدرصد افزا 244ها در سمنان  بارش ميزان

تا پنجم اسفند  ينفرورد يبارش باران در سمنان از ابتدا يزانم: استان سمنان گفت يهواشناس مديركل
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 يسهدر مقا: فزودا غربا يغالمرضا حسن. يافت يشدرصد افزا 244مدت مشابه سال گذشته  نسبت به 97

 يـن امـا ا  ؛اسـت  يافتـه  يشدرصد افـزا  39از  يشامسال سمنان ب يها بارش يزانساله م 30با بلندمدت 

گرم سـال   يها دما در فصل يشافزا: اضافه كرد يو. يستن يسال خشك يطعبور از شرا يآمارها به معن

. ر استان سمنان شكسته شددما د يشركورد افزا يكننده است و در سه سال متوال و نگران يجد ياربس

سـه سـال سـال     دردرصد بـود كـه    9/16ساالنه هوا در سمنان  يمتوسط دما: كرد يحتصر غربا يحسن

 يگرمـ  يارتابستان بس ها بيني يشبراساس پ: ادامه داد يو. است يافته يشرقم سه درجه افزا ينگذشته ا

. نامتعارف دمـا اسـت   يشاثر افزا در ياساس يها از چالش يكيآب  يراست و تبخ ها يسمنان روي يشپ

 45سمنان به  يهوا يدما مسالدر تابستان ا يدر دو هفته متوال: كرد يحسمنان تصر يهواشناس يركلمد

  .كرد ييردر سمنان تغ يها از مستمر به رگبار بارش يزانو م يددرجه رس 47تا 

  

  يابد يشآب در دامغان افزا يور بهره 

مصـرف   يـزان م: سمنان گفت يا شركت آب منطقه يآب يساتاز تأس يرو نگهدا يبردار دفتر بهره مدير

 يمترمكعب است كه با اصالح الگـو  يليونم دامغان هفت يچراغ شاه يدسد شه يآب در مناطق باالدست

. داشـت  ييجـو  مترمكعب در اوج زمان مصرف صـرفه  يليونم 5/1تا  يك توان يم يور مصرف و بهره

سـد را از حالـت    يـن ا تـوان  يدامغـان مـ   يچراغـ  شـاه  يدسد شـه  آب يريتبا مد: كرد يحتصر منياند

رفـع مشـكالت مختلـف در     يراهبـرد بـرا   ينتر مهم: افزود يو. رساند يبه دوران ترسال يسال خشك

دفتـر   يرمـد . هـا اسـت   از اضـافه برداشـت   يريدامغـان نظـارت و جلـوگ    يچراغ شاه يدحوزه سد شه

از  ييزدا رسوب: سمنان خاطرنشان كرد يا آب منطقه شركت يآب يساتاز تأس ينگهدار و يبردار بهره

رفـع   يبرا ياصول يزير برنامه توان يراهبرد م يندامغان در دستوركار است و با ا يچراغ شاه يدسد شه

  .شهرستان ارائه كرد يندر ا يآب مشكل كم
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  در دامغان يمصرف اراض ياصالح الگو ضرورت

از  يكـي  يچراغ شاه يدها به سد شه و انتقال رواناب دارييزآبخ يها طرح ياجرا: سمنان گفت استاندار

توسـعه  : آشناگر افـزود  يرضاعل. در منطقه است ياتح يسد مهم برا ينحفظ ا يبرا ياساس يها اقدام

و  مصـرف  يدامغان به منظور اصالح الگـو  يچراغ شاه يدسد شه يدر مناطق باالدست يكشاورز ياراض

آب در سـد دامغـان    يجبـران كسـر   يبـرا : خاطرنشـان كـرد   يو. ممنوع اسـت  يسال مقابله با خشك

از اضـافه   يريماننـد جلـوگ   يشـگيرانه پ يهـا  طـرح  يارائه شده اسـت؛ امـا اجـرا    يمختلف يراهكارها

در دامغـان و   يرگبـار  يهـا  بارش يزانم: كرد يحتصر يو. يردقرار گ يتدر اولو بايست يها م برداشت

 يهـا  طـرح  يبـا اجـرا   هـا  يالبسـ  يريتمـد  ينت و بنـابرا اس يافته يشنقاط استان سمنان افزا يتمام

 يآور جمـع  يمسـئوالن بـرا  : آشناگر اضافه كرد. يردمورد توجه مسئوالن قرار گ بايست يم يزداريآبخ

 ها رفيتاز تمام ظ يدبا يطشرا ينها اقدام كنند و در ا و فاضالب يمانند آب سطح يرمتعارفغ يها آب

سمنان  ياساس هاي يتاز محروم يكي: ادامه داد يو. منان بهره برددر استان س يآب رفع معضل كم يبرا

اسـتان قـرار    يمسـئوالن اسـتاندار   يتمنابع موجود در اولو يريتچالش و مد يناست و رفع ا يآب كم

و  يتوجه اسـت بازسـاز   لآب در استان قاب يرتبخ يزانم كه ينبا توجه به ا: استاندار سمنان گفت. دارد

  .يردمورد توجه مسئوالن قرار گ بايست يم يقال آب سنتانت يها مرمت كانال

  

  آب در دامغان يسطرح پل ياجرا ضرورت

 يآب در روسـتاها و اراضـ   يسطـرح پلـ   ياجـرا : استان سمنان گفـت  يسازمان جهاد كشاورز رئيس

برخورد  يبرا ييقضا ياراخت: افزود يرعمادم يدحسنس. است يضرور يچراغ شاه يدسد شه يكشاورز

در اطراف سد دامغـان   يرمجازغ يها از برداشت توان يآب داده شود و با نظارت م يسان به پلبا متخلف

در منـاطق   يكشـاورز  يبـه اراضـ   يعـي طب ياراض يلتبد ياز نظر قانون: اضافه كرد يو. كرد وگيريجل

 يشبـه افـزا   يـل عنوان تما يچبه ه يدامغان جرم است و جهاد كشاورز يچراغ شاه يدسد شه يباالدست



84  

انتقـال آب در اطـراف    يها از كانال يبخش قابل توجه: كرد يحتصر يرعمادم. ندارد يكشاورز ياضار

چـالش اقـدام    يـن رفـع ا  يبرا ياصول يزير با برنامه بايست يفرسوده است كه م يچراغ شاه يدشه سد

ر از دو هزار هكتـا  يشسال گذشته در ب در پنج: استان سمنان گفت يسازمان جهادكشاورز يسرئ. شود

 هيدهكتار از آن در اطراف سد شـ  700نصب شده كه  ياريآب يندامغان سامانه نو يكشاورز ياز اراض

  .بود يچراغ شاه

  

  در دامغان ضرورت دارد يزداريآبخ يها طرح ياجرا 

 يددر اطـراف سـد شـه    يـزداري طـرح آبخ  ياجـرا : سـمنان گفـت   يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

از عبور رسوب به  يريجلوگ ينو همچن ها يالبمهار س يدامغان برا يستباالد يو روستاها يچراغ شاه

 يهـا  طـرح  ياجـرا  يبـرا  يمطالعـات  يهـا  طـرح : افزود يدريانح نقي يعل. است يرناپذ سد اجتناب ينا

 يـار در اخت توانـد  يرا م يمطالعات يها طرح ينا يعيدر دامغان اجرا شد و اداره كل منابع طب يزداريآبخ

از  يكي يچراغ شاه يدرسوخ رسوب به سد شه: اضافه كرد يو. دهد يقرار م يياجرا يها دستگاه يگرد

منـابع   يركلمد. سد را حفظ كرد ينا ياتح توان يم ياصول يزير است كه با برنامه ياساس يها چالش

اعتبارهـا   آسـا  يلس يها بارش يشو افزا يسال با وجود خشك: استان سمنان گفت يزداريو آبخ يعيطب

هزار نفـر   90از  يششهرستان دامغان ب. يابد يشدر استان سمنان افزا يزداريآبخ يها طرح يرااج يبرا

ـ  و كم ددار يتهزار نفر جمع 700از  يشاستان سمنان هشت شهرستان و ب. دارد يتجمع از  يكـي  يآب

  .رود يشمار م استان به ينا ياساس يها چالش
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  11/12/1397رگزاري ايسنا مورخ خب -يست قانون جامع حالل مشكالت آب ن نويس يشپ

  

  آب مصرف

در دستور كار شـركت   يرسال اخ 10مدت  يعادالنه آب برا يعاصالح قانون توز: كارشناس گفت يك

اصـالح   يكاغذ برا يرو يحت يشرفتيپ گونه يچه ي،ن طوالنزما ينبوده اما با ا يرانمنابع آب ا يريتمد

) يو شـكل  اييمحتو( يها و بلكه صدها اشكال فن چنان همان قانون و ده و هم يامدهقانون به عمل ن ينا

  .شود يم يدهد يزن نويس  يشبه آن وارد است كه در متن پ

ـ  يـن مسـاله كـه ا   يـن به ا يدبا تاك يسنا،وگو با ا در گفت يمختار داريوش بـدون هرگونـه    نـويس          يشپ

مساله : برداران منابع آب است، اظهار كرد   مساله مشاركت بهره يحل و فصل حقوق يالزم برا يبازنگر

ـ . اسـت  آبعادالنـه   چنان حفره و ابهام بزرگ قانون توزيـع     برداران هم   مشاركت بهره  نـويس    يشدر پ

ـ  ينقانون نه تنها ا هـا بـه بخـش     شـبكه  يـن ا ينشـده بلكـه از واگـذار    آب برطـرف  يمشكل حكمران

  .آمده است يانصحبت به م يخصوص

 يو زهكشـ  يـاري آب يهـا  كـردن شـبكه     يخصولت: افزود يعيو منابع طب يآب، كشاورز يريتمد حوزه

هسـتند كـه    يعمـوم  يهسـرما  يـك  يو زهكشـ  ياريآب هاي شبكه. كننده است          خطرناك و نگران ياربس

  دسـت كـم    يـا اسـت   يرقـانوني و كـامالً غ  يسـت ن يرفتنيهرگز پذ يبخش خصوص كيسپردن آن به 

به غ  هايي يواگذار ينوان گفت چنت مي و  يـاري آب يهـا  شـبكه  يسـاز    يخصوصـ . اسـت  يرقـانوني شـ

بـا مسـاله مشـاركت     يو اساساً ارتباط شود برداران منابع آب قلمداد نمي   هرگز مشاركت بهره ي،زهكش

  .ها ندارد شبكه بران اين  و حقابه نفعان يذ

 يهـا  شـبكه  داري       و نگـه  بـرداري    بهـره  اكنون وظيفه   نمونه در استان هرمزگان، هم يبرا: ابراز كرد وي

شـركت  ( يبـه بخـش خصوصـ    يهـزار هكتـار   11گسـتره   يـك در  ينـاب شبكه م يو زهكش ياريآب

 كهشب يدار و نگه يرط به تعممربو ياعتبارات عمران يزن يبخش خصوص. سپرده شده است) رود ينابم
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 يفتـاده اتفـاق ن  يكماكان مشاركت يول. كند يم يافتهرمزگان در اي   آب را از شركت آب منطقه يعو توز

  .است

 ياسـت كـه مشخصـاً واگـذار     يـافتني    دسـت  برداران منابع آب زماني   مشاركت بهره كه    ينا يانبا ب وي

ابهـام در   ينـه در زم: كرد يحتصر بران انجام گيرد،   ها به حقابه از شبكه يو نگهدار برداري   بهره يت،مالك

كرد كـه شـركت آب     فارس اشاره ستاندر ا يگرد اي   به نمونه توان برداران منابع آب، مي   مشاركت بهره

و  يالبپـروژه كنتـرل سـ    72 يبـرا  يدار و نگه برداري   بهره يمردم يها گروه يلدنبال تشك به اي   منطقه

  .است شده در دو دهه اخير   ساخته يمصنوع يهتغذ

و در  يـم مال يبوجود دارد؛ اگرچه بناست با ش يقانون يها كاست ده ي،واگذار ينا يبرا: كرد يدتاك وي

 ينـه عادالنـه آب، زم  يـع قانون توز يروزرسان بهتر است با به يبرداشت ول ييها گام يفعل ينظرف قوان

  .شود برداران منابع آب فراهم   ها به بهره پروژه ينكامل و جامع ا يواگذار يبرا يقانون

 يمـدت طـوالن   يـك  يبا اشتباهات فراوان بـرا  يزن "شدن آن   يآب و نحوه مل"متن قانون  ي،و گفته به

مسـتحكم،   يمـتن حقـوق   يـك  يبـه جـا   يـدرولوژيك مـتن ه  يـك  يتاًشد و نها يهته) 1346تا  1342(

 يـز قـانون جـامع آب ن   نويس   يشپ. قرار داد يرتحت تأثرا  يندهآ يها سرنوشت منابع آب و حقوق نسل

گفـت امكـان    يـد جـا با  ينشده است كـه از همـ   يهته ساالران دولتي   صرفاً توسط فن جانبه يكطور  به

بخش آب باز نخواهد كرد و اتفاقاً به  يراز مشكالت فراگ يا شدن آن فراهم نخواهد شد و گره   يياجرا

  .زند يمشكالت موجود دامن م

 ياسـالم  يمجلس شورا يعيطب يعآب و صنا ي،كشاورز يسيونعضو كم - ياكبر يعل يزن يشپ چندي

  .اصالح است يازمنداست و اكنون ن 1361عادالنه آب مربوط به سال  يعقانون توز: گفت -
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روزنامـه   - كننـد  يهمكار يالتها و تشك همه سازمان يدبا يابدموضوع آب سازمان  يماگر بخواه

  12/12/1397مورخ عصر اقتصاد 

  

  كنند يهمكار يالتها و تشك همه سازمان يدبا يابدموضوع آب سازمان  يماگر بخواه

 يـر وجـه از موضـوع آب درگ   يـك كه هر كـدام در   يه كسانقطعا بدون مشاركت هم: گفت يرون وزير

هـا و   همه سـازمان  يدبا يابدموضوع آب سازمان  يمهستند مساله آب قابل حل نخواهد بود اگر بخواه

  .كنند يهمكار يالتتشك

  

كـه   1992از سال : آب برگزار شد، اظهار داشت يكه به مناسبت روز جهان يشيدر هما ياناردكان رضا

صادر شد قرار گذاشته شـد كـه    21 يور يانيهبرگزار و ب يلدر برز يدارتوسعه پا ينس جهانكنفرا يناول

كـه   دشـو  يـين تع يو شـعار  يـرد آب مورد توجـه قـرار گ   يمارچ به عنوان روز جهان 21هر سال روز 

  .ها باشد و دولت المللي ينب يها همه سازمان يستز يطمرتبط با آب و مح يها برنامه يرندهدربرگ

حال كه امكان احداث  يدندرس يجهنت ينسازمان ملل به ا يها مجموعه آژانس 2003از سال : ودافز وي

  .به مساله آب بپردازند يها به نوع ها و برنامه آب وجود ندارد همه آژانس ينهدر زم يآژانس مستقل

چنـد   يعـت دارند كه به خـاطر طب  ييها در ساختار خود واحدها همه آژانس: خاطرنشان كرد يرون وزير

 يبنـا نهـاده شـد كـه آژانسـ      يسـازوكار  2003از سـال   ينبه آن بپردازند بنابرا توانند يآب م يانضباط

احداث شود كه موضوع آب مرتبط با غذا، بهداشت، علم و فرهنـگ و   UNWATERبه نام  يمجاز

و برنامه آژانس  32از  يشدرحال حاضر ب. يرددر دستور كار قرار گ يرزمينيمنابع آب ز ياو  واشناسيه

به موضـوع   كنند يم يكرده و سع يزپره كاري يهستند و از مواز يآژانس مجاز ينسازمان ملل عضو ا

  .موضوع واحد بپردازند يكآب به عنوان 

 يـر وجـه از موضـوع آب درگ   يـك كه هـر كـدام در    يقطعا بدون مشاركت همه كسان: كرد يدتاك وي
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هـا و   همه سـازمان  يدبا يابدموضوع آب سازمان  ميهستند مساله آب قابل حل نخواهد بود اگر بخواه

  .كنند يهمكار يالتتشك

: شد يادآورآب است،  يروز جهان يبرا يزير برنامه UNWATER يفاز وظا يكي ينكها يانبا ب وي

 ينـده رابطه تا سه هفته آ ينو در ا كند يم يينرا تع يندهسه سال آ يها معموال برنامه يآژانس مجاز ينا

  .اعالم خواهد شد يزن 2019سال  يرو يششعار پ

داشته باشـد   ييواحد اجرا يكگرفت  يمتصم يزن 2006از سال  يآژانس مجاز ينا: ادامه داد اردكانيان

  .شد يسآب در شهر بن آلمان تاس المللي يندفتر ب يكرابطه  ينو در ا

 يو مناسـب  نـه يدر حال توسعه بـه مـدل به   يكه هنوز در كشورها ينآنچه واضح است ا: كرد يانب وي

محصول كه  ينشناختن ا يتدر هر حال بدون مشاركت و به رسم. ايم يدهمنابع آب نرس يريتمد يبرا

  .حل نخواهد شد يا مساله يچاست ه يچندوجه

و قطعات پازل  يرنددر كنار هم قرار گ يدبا يرندپذ يركه از موضوع آب تاث يكسان: خاطرنشان كرد وي

  .شودكنار هم باشد تا موضوع آب حل 

هر قدر در كار : است، گفت يا حل مسائل، اخالق حرفه يگمشده امروز ما برا ينكها يانبا ب يرون وزير

 يمدور شو يهرو ينو هر قدر از ا شود يمسائل حل م يمباش ياتبه اخالق يبندپا يو صنف يگروه يفرد

  .شود يگره كار كورتر م
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 منابع كشور اضافه شـد  يتعب آب به ظرفمتر مك يلياردم 10 :شركت توسعه منابع آب يرعاملمد

  12/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -

  

شركت توانسـته بـا اقـدام     ينا: گفت يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يرعاملمد -يرناا -تهران

  .منابع آب كشور اضافه كند يتمترمكعب آب به ظرف يلياردم 10از  يشخود ب يها

  

  منابع كشور اضافه شد يتمتر مكعب آب به ظرف يلياردم 10

» و رسانه يرون«جشنواره  يننخست يهاختتام ييندر آ يكشنبهروز  يبهروز مراد يرنا،گزارش خبرنگار ا به

مـدت كـم بـه     يـن شـركت در ا  يـن عملكـرد ا : افزود يرانا يرويمحل شركت توسعه منابه آب و ن در

 كتشـر  يـن كـه ا  ييهـا  برق كشور فقط توسط طرح يدرصد از انرژ 10بوده كه اكنون حدود  يا گونه 

  . شود يم يناست، تام يبردار احداث كرده و در حال بهره

ـ  هـاي  يرسـاخت ز ياجـرا  يگـرا و متـول   وسعهت يشركت در قامت شركت ينا ينكها يانبا ب وي  يعمران

در  يشـگام پ يها از شركت يكي يرو،وزارت ن ييشركت كارفرما ينتر مرتبط با آب و برق كشور و مهم

 مدتيبهار عمرش قرار دارد و در  يسالگ يشركت در آستانه س ينا: است، ادامه داد يا تعامالت رسانه

از  يخـالق، مـومن و متخصـص و برخـوردار     يروهـاي ز نا يمنـد  كوتاه توانسته است بـه مـدد بهـره   

ـ  بـرق  يها طرح مل ده يا و رسانه ياجتماع ي،مهندس ي،فن هاي يتوانمند هـا،   را بـا حـداقل چـالش    يآب

  .قرار دهد يبردار مطالعه، اجرا و مورد بهره

 يـد جد هاي يتمامور يافتنهاده و با در يننو يا گام در مرحله يروشركت آب و ن: كرد يحتصر مرادي

درصـدد اسـت بـا     ي،و فـرا اسـتان   يآب و برق در سطح ملـ  يعمران هاي يرساختاز جمله احداث ز

 يمتنظ يها طرح يك،بزرگ و استراتژ يدر ساخت سدها يرانا يمضاعف، ضمن حفظ توانمند يرويين

دهد و  يشرا افزا يآب برق هاي يروگاهنصب شده ن يتو صنعت را اجرا كند، ظرف يكشاورز ب،آب شر
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را  يگـر د يبـه كشـورها   يو مهندسـ  يخود و خدمات فن هاي يترخ اشتغال در بخش مربوط به فعالن

  .كند يفاپرثمرتر از گذشته ا يو در عرصه توسعه كشور نقش يدهبهبود بخش

تعـامالت   يتـالش در جهـت ارتقـا    ينگام و مانـدگارتر  ينجشنواره را ارزشمندتر ينا يبرگزار وي

 يـرو سطح ارتباطات وزارت ن ها، يتگونه تعامالت و فعال ينتداوم ا يهسا در: دانست و افزود يا رسانه

هـا، روز بـه روز    و متقارن بـا اصـحاب رسـانه    يهدوسو يو تعامل يافتهاز گذشته ارتقا  يشها، ب با رسانه

خدمتگزاران خـدوم توسـعه و    يگرطرف و از طرف د  يكعموم جامعه از  يبو ثمرات آن نص يتتقو

  .كشور شود يشرفتپ

و  يـرو جشنواره ن يننخست: مراسم گفت يندر ا يزن يرووزارت ن يو اطالع رسان يروابط عموم مديركل

 يمصـرف و سـبك زنـدگ    يوهبه اهداف اصالح ش يلتوسعه مشاركت رسانه ها در ن يرسانه در راستا

ارج نهـادن بـه    ينبـه هنگـام و صـادقانه و همچنـ     يو اطـالع رسـان   يشهروندان، جلب اعتماد عمـوم 

برگـزار  » مصرف و تقاضـا  يريتمد« يصنعت با شعار محور ينسازنده اصحاب رسانه در ا هاي شتال

  .شده است

 يـد در دوره جد يروراهبرد وزارت ن ينمصرف و تقاضا به عنوان مهمتر يريتمد: افزود» ببران صديقه«

آب و بـرق   يتيردر مد يكننده نقش اصل يفاآن است كه مشتركان ا يبه معن ينمد نظر قرار گرفته و ا

  .در كشور خواهند بود

 يهـا  يروابط عموم ياست كه از سو اي يژهكار و يناساس ارتباط با مردم مهمتر ينبر ا: ادامه داد وي

 يتمسـئول  يـن دولـت و مـردم عهـده دار ا    ينب يشود و رسانه ها به عنوان پل ارتباط يصنعت دنبال م

  .هستند يرخط

 يـژه تعامـل رسـانه هـا بـه و     يشبا اشاره بـه افـزا   يروارت نوز يو اطالع رسان يروابط عموم مديركل

 800از ارسال حدود  ير،سال اخ يكوزارتخانه در  ينا يبا روابط عموم يخبرنگاران حوزه آب و انرژ

  .اثر به جشنواره امسال خبر داد
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مصـرف آب،   يريتو مـد  يبا كم آب يآب و برق، سازگار يريتدر مد ينقش علوم اجتماع: گفت وي

بـر   ينسـرزم  يشآب، آمـا  يدر صنعت آب و برق، استفاده از پسـاب و بازچرخـان   ياند دانش بناقتصا

 يپلماسـي د ي،مصرف انرژ يريتنو، مد يها يتوسعه انرژ ي،آب و انرژ يتقاضا يريتاساس آب، مد

در صـنعت آب و   يمل يداز تول يتو حما ياقتصاد مقاومت يرزميني،ز يآبها يتعادل بخش ژي،آب و انر

 يمحورهـا  ينو پسـماند از مهمتـر   يمنـابع آب، خـاك، انـرژ    يوستهبه هم پ يريتمد ينهمچنبرق و 

  .و رسانه بوده است يروجشنواره ن يننخست

مقاله، سـرمقاله و گـزارش    يادداشت،خبر، مصاحبه، گزارش،  يها در رشته يآثار ارسال: ادامه داد ببران

كـه   يقرار گرفته، به طـور  يابيهان مورد ارزپن يدر سه مرحله به صورت داور يزيونو تلو يوراد يها

  .شد يو بررس ييشناسا يا يانهرا يكدها يقكنندگان حذف و آثار از طر شركت ياسام

و رسـانه از مدرسـان برجسـته     يـرو دوره از جشنواره ن ينا يداور ييمرحله نها يبرا ينكها يانبا ب وي

و رسـانه بـا    يـرو جشـنواره ن  يناول: افزوددعوت به عمل آمده است،  ينگار علوم ارتباطات و روزنامه

آنـان   يآثار رسانه ها در حوزه صنعت آب و برق نهادن به تالش هـا  يدآورندگاناز پد يهدف قدردان

 يـن در ا يآثـار رسـانه ا   يفيو ك يكم يجشنواره شاهد ارتقا يپس از برگزار يدواريمبرگزار شده و ام

  .يمحوزه باش

در  يتخصصـ  يجشنواره بتواند منجر به توسعه روزنامه نگار ينا يركرد، برگزا يدوارياظهار ام ببران

  .صنعت و مشتركان را ارتقا بخشد ينحوزه شده به ارتباط ب ينا

 يـر وز يانتوسط رضا اردكان »يهاروم ياچهدر«و رسانه؛ كتاب  يروجشنواره ن يهاختتام يهدر حاش همچنين

  .شد ييرونما يرون
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خبرگـزاري   - از نرمـال اسـت   يشرو ب يشِر در سه ماه پكشو هاي ي؛ بارشخوب بارش يخبرها

  12/12/1397ايرنا مورخ 

  

 يـزان م دهد ينشان م ها بيني يشپ: گفت يسازمان هواشناس شناسي يمپژوهشكده اقل يسرئ -يرناا -تهران

 يـل در حد نرمـال و متما ) 98 يبهشتو ارد ين، فرورد97اسفند (رو  يشبارش در كشور در سه ماهه پ

  .از نرمال خواهد بود يشبه ب

  

  از نرمال است يشرو ب يشِكشور در سه ماه پ هاي بارش

هـا در سـطح    مجمـوع بـارش   :افـزود  يرناا يوگو با خبرنگار علم در گفت يكشنبهروز  »ييانبابا ايمان«

در  يجنـوب  يمهاز نرمال و در ن يشترب ي،شمال يمهاز نرمال است اما در ن يشتربه ب يلكشور نرمال و متما

  . محدوده نرمال تا كمتر از نرمال خواهد بود

 يـه از نرمال اسـت امـا در بق   يشترب يو شرق يشمال يمهدر ن 97ها در اسفندماه  بارش: اظهار داشت وي

 يبهشتارد يها در محدوده نرمال و برا بارش يزن 98ماه  ينر حد نرمال خواهد بود، در فروردمناطق د

  . شده است بيني يشاز نرمال پ يشترب

دمـا در   97اسـفندماه   يي،از نظر دما ينهمچن: افزود يسازمان هواشناس شناسي يمپژوهشكده اقل رئيس

تـر از   درجـه گـرم   يكتا  98 يبهشتو ارد ينتر از نرمال است اما فرورد درجه خنك يكحد نرمال تا 

  . نرمال خواهد بود

 يكنـون  يسال زراعـ  ياز ابتدا: اسفند ماه اشاره كرد و گفت 11تا  ييزپا يها از ابتدا بارش يزانبه م وي

گزارش شده كه سال گذشـته   يليمترم 179بارش در كشور  يانگينم) 1397اسفند ماه  11تا  يزاول پائ(

  . بوده است يليمترم 143و در بلند مدت  يليمترم 80 ينبازه زما يندر هم

درصد و نسبت به  25.5بارش كشور نسبت به بلند مدت  يزاناساس، م ينبر ا: خاطرنشان كرد باباييان
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  . داشته است يشدرصد افزا 123سال گذشته 

 يبارشـ  كـم  يشتريندرصد ب 30كرمان با حدود : گفت يزمدت ن ينبارش در ا  كم يها درباره استان وي

 يدرصد، خراسان جنـوب  20و بلوچستان  يستاندرصد، س 22.5با  يزد يها را داشته كه بعد از آن استان

هـا در حـد نرمـال     اسـتان  يهرا داشتند اما بق يكم بارش يشتريندرصد ب 2درصد و هرمزگان  6و فارس 

  . بودند

 يـاني سـطح م  ينيب  يشپ يها  هدر نقش: اظهار داشت يسازمان هواشناس يشناس يمپژوهشكده اقل رئيس

 يبـه نسـبت مناسـب بـرا     يطدهنده شـرا   نشان 1398 يبهشتتا ارد 1397جو در دوره سه ماهه اسفند 

شـده   يـاد  يكشور، در بازه زمان يشمال يمهدر ن يژهاز نرمال به و يشدر محدوده نرمال تا ب  وقوع بارش

  .خواهد شد
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  12/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -يد كش نفر را به چالش يليونم 60كه سرنوشت  يقانون

  

  يآب كم بحران

حـوزه آب،   يهـا  قـانون  ينتـدو  ينهها در زم سال ينرا بدتر يشمس 40و  30 يها كارشناس ، دهه يك

 يهـا  دانسـته و معتقـد اسـت كـه قـانون      يـران ا يسـت ز يطمح يو به طور كل عييمنابع طب ي،كشاورز

-آن  شـدن  يآب و نحـوه ملـ  "، "1341-ها و مراتع  جنگل شدن يمل"، "1334- ها يشهردار يستأس"

 يان،م يندر ا. ندارند يدارآوردن توسعه پا يددر پد يكاربرد گونه و هيچ  نادرست بوده يانبن از، "1347

ـ    يـي زا تخلـف و جـرم   يبـرا  يمنبع ها يشهردار يسقانون تأس  يليـون م 60از  يششـده و سرنوشـت ب

  .است يدهرا به چالش كش يشهر يتجمع

 يستوجـه داشـت قـانون تأسـ     يـد مساله كـه با  ينبه ا يدبا تاك يسنا،وگو با ا در گفت يمختار داريوش

رواج  ينـه زم ياسـت ك يـن دارد و ا يشـهر  هـاي  بـوم  يسـت بـه ز  طرفـه   يكنگاه  يكصرفاً  ها يشهردار

بـه شـهر    يورود هاي يلمس يهطور معمول كل در شهر تهران به: آورده است، گفت يدرا پد يشهرخوار

سـبز   يو فضـا  يبافت كالبـد  يندهفزا يباز تخر توان يم كه ينا يا. شده است يبباالدست آن تخر در

. كند، نام بـرد  يرياز آن جلوگقانون نتوانسته است  ينكه ا يرازفرشته در تهران و ارم در ش هاي يابانخ

اسـت   هآورده، موجـب شـد   يـد پد هـا  ينهـاد شـهردار   يقـانون بـرا   يـن كه ا ييدرآمدزا هاي يتجذاب

  .باز بمانند يشهر هاي بوم يستز يداريدرباره پا يديكل يفاز وظا ها يشهردار

و بـدون  مسـتقل   يهـا  را منبـع اقـدام   ها يشهردار يعيو منابع طب يكارشناس حوزه آب، كشاورز يك

فرض   ينانهبه طور خوشب ها يقانون شهردار 100نمونه ماده  يبرا: برشمرد و افزود ييهرگونه پاسخگو

 ميـزان  كه ينكه به محض ا در حالي. است  گذاشته يشهر يريترا بر تخلفات شهروندان از ضوابط مد

ه اشـكال در دسـتگاه   ك كرد يم بيني يشگذار پ بهتر بود قانون گذرد، يم يمشخص يزانم يكتخلفات از 

 يقمورد تشو يتخلفات حوزه شهر يرپوستياست و احتماالً به طور ز 100ماده  يسيونو كم يشهردار
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 ييدرآمـدزا  بـراي  يتخلفات منبعـ  يناز ا يناش يمهچراكه جر. گيرد يقرار م ساالري يواندستگاه د ينا

  .آورد يم يدپد يشهردار

مـاده   يسـيون كم يكـه اعضـا   كرد يم بيني يشگذار پ نونبهتر است قا يتيوضع يندر چن: اظهار كرد وي

از  ينـده و فزا يـاپي طـور پ  بـه  كـه  يـن باشند نـه ا  يشهر يريتتخلفات مد يحجم باال پاسخگويي  100

و  خواري شهرها و باغ يراموندر پ يخوار كوه ينهقانون، زم ينا ينچن هم. شود يافتدر يمهمتخلفان جر

  .هدف فراهم كرده است   يناكارآمد و ب يهرش يها پروژه يرا با اجرا يشهرخوار

قـرار   يرازشـ  يكه ساخت سد تنگ سرخ در دستور كار شهردار ينمونه در حال يبرا: كرد يحتصر وي

رخـداد   ينـه محل احداث آن، زم يشناخت   ينبافت زم يدشد يداريگرفته است، ساخت آن به سبب ناپا

ر در يلـومت ك 45بـا دسـت كـم     متـر را در شـعاعي    پنجبا ارتفاع تا حداكثر  يو ناگهان گر  يرانو يالبس

كـل شـهر    يبـاً سد، تقر ينبه دنبال شكست ا شود يم بيني يشكه پ يبه طور آورد؛ يفراهم م يردستشز

گـل و   يالبي،س يانآب خواهد بود و پس از قطع جر يرچند روز ز يساعت و حت ينچند يبرا يرازش

  .را خواهد پوشاند از شهر ياديمتر ارتفاع بخش ز ينبا چند يال

ها ادامه داشته و بـا   سازه سد، توسعه شهرك ينبدتر از آن در باالدست محل احداث هم: ادامه داد وي

چنان  هم يراز،در دل ارتفاعات واقع در باالدست و غرب كالنشهر ش يعيطب يها ها و تونل وجود حفره

 يدر همـان حـال اجـرا    و ياز عـوارض سـاختمان   يناشـ  يكسب درآمـدها  يبرا ياز عطش شهردار

بـه منـابع    يبـا دسترسـ   يرازشـ  يحال، شـهردار  ينبا ا. شود يخطرناك و ناكارآمد كاسته نم يها پروژه

پـروژه   ينآن را فـراهم كنـد، چنـ    يرانمـد  ييقانون كه امكان پاسـخگو  يكقدرت و ثروت و در نبود 

تـه  يافآن تحقـق   يـي اجرا يـات از عمل يرا در دستور كار قرار داده است و شوربختانه بخشـ  يخطرناك

  .است

 يهـا  در پهنه دشت تهران كـه بـه دنبـال اقـدام     يشناخت   ينمخاطره زم 32به  يكرشد نزد ي،گفته و به

توجه داشت كه  يددر همان حال با. آمده است يدپد يراخ يها تهران در دهه يمخرب دستگاه شهردار
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 يبـرا  مناسـب ابزار  گونه يچنبود ه يژهو به ها يشهردار يساز اشكاالت در قانون تأس ياريبا وجود بس

در  يادشـده  هـاي  يچنان كاست هم يل،و طو يضعر ساالري يواندستگاه د ينا ينظارت مؤثر بر تراز مال

معطـل و بـدون پاسـخ مانـده      "و شـهرداران  ياسالم يو انتخابات شوراها يفوظا يالت،تشك"قانون 

  .است

 شـود  يآنچه كه به حوزه داخل كشور مربوط م :گفت -كارشناس حقوق  -خرم  يعل يزن يشپ چندي

اسـت   يطيچه شـرا  يآب در كشور دارا كه ينگذاشته شود به عنوان ا ييمبنا يداست كه در ابتدا با ينا

 جـود و يدر حال حاضر درباره حقوق آب قانون مناسب. كند يتموضوع حما ينو بعد قانون بتواند از ا

اسـت و   اي يهمطالب توص تر يشو به اصطالح، ب يمرا هدر ندهمثالً آب  شود يگفته م كه ينندارد، جز ا

  .ندارد ييروش اجرا
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 يور بهـره  يمصرف و ارتقا يريتمد يكاهش مصرف آب در بخش كشاورز ياز جمله راهكارها

  12/12/1397روزنامه سبزينه مورخ  - سلطان مصرف آب يكشاورز ؛ بخشاست

  

اسـت   يطيدر شرا ينو ا شود يمصرف م يدر بخش كشاورز يراناز آب ا ياديحال حاضر سهم ز در

به اعتقاد كارشناسان، الزم اسـت كـه    اعالم شده و يادز ياربس يزحوزه ن ينهدررفت آب در ا يزانكه م

بابـت   يـافتي در يمـت در حـال حاضـر ق  . شود يداحوزه پ ينكاهش مصرف آب در ا يبرا ييراهكارها

حـداكثر سـه درصـد     ي،و دربـاره آب سـطح   يگانرا يباًتقر يرزمينياز آب ز يكشاورز يبها آب ينتأم

 24درصد و در روستاها تنهـا   47حدود  يبخش شهر يبرا يزدر بخش شرب ن. آن است ينتأم ينههز

بـه بخـش    يارانـه اختصـاص  . شـود  يمـ  يافـت كننـده در  آب، از مصـرف  ينشده تأم تمام ينهدرصد هز

ـ    يجهـان امـر   ياز كشورها بسياريدر  يكشاورز  يمقـدار و چگـونگ   يريتمـد  يمعمـول اسـت، ول

. يـرد ار گموردتوجـه قـر   ياز منظـر اقتصـاد   يدخصوص با است كه به يمهم يارآن مسأله بس يصتخص

آن از هـم   يمـت ق كردن يآب و واقع يمتاصالح ق يمتوجه كرد مفاه يدباورند كه با ينكارشناسان بر ا

 ييراتـي دولـت تغ  هاي ياستو بر اساس س شده يرفتهوضع موجود پذ يمت،ق حدر اصال. متفاوت هستند

اسـت كـه طبـق     اصالح ساختار اقتصـاد آب مـدنظر    يمت،كردن ق ياما در واقع شود؛ يدر آن اعمال م

 يسـت، ن يـرو اصالح ساختار فقط منحصـر و محـدود بـه وزارت ن    يرو،ن يروز يان،رضا اردكان يها گفته

 يجـه نت ينشـوند كـه بهتـر    يدهبا هم و در كنار هم د يعيخاك و منابع طب زيست، يطآب، مح يدبلكه با

بـازار آب   هـاي  يرساختبه بحث اقتصاد آب كه ز يورود بخش خصوص كه ينا يانبا ب يو. يدآ حاصل

تـر از آب   مطلـوب  يبـردار  عرضه و بهـره  يريتمد يفيتدر بهبود ك ييسزا به يرتأث يزن دهد يرا شكل م

در حـوزه آب، فـروش آب    گـذاران  يهموفـق عملكـرد سـرما    يهـا  از نمونه: كرد ارخواهد داشت، اظه

 يهـا  كشـت  ي،جازبا ورود به مقوله آب م يزن يوزارت جهاد كشاورز يگرد ياز سو. است يبند بسته

صـادرات و واردات محصـوالت    هـاي  ياسـت س يممشروط به واردكردن محصوالت و تنظ ينيفراسرزم
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در . فـراهم كـرده اسـت    ياصالح مشكالت و ورود بخش خصوص برايرا  يتر افق روشن ي،كشاورز

توسـعه منـابع آب، سـاخت،     يهـا  طـرح  ينسـنگ  هـاي  ينـه هز يـل ها به دل از دولت ياريراستا، بس ينا

را بـه بخـش    هـا  يسـتم س ينا يتمالك يحت يو گاه يريتمد ي،آب يساتاز تأس يو نگهدار يبردار هرهب

كمـك   هـا  يسـتم س يـن ا يمال يداريو پا يمال يبخش به تنوع كار ينهرچند ا. اند واگذار كرده يخصوص

بـاره   نيـ در ا. گرفـت  يدهناد يدجامعه را نبا يرو اقشار فق زيست يطمح يآن برا ياما خطر جد كند، يم

آب زود اسـت،   يسـاز  و كاال سازي يژهبه و يشمسأله كه قضاوت درباره گرا ينبه ا يدبا تأك يرون يروز

 يبـه جنبـه كـاال    يدمقوله، با يندر كنار ا يكنل: آن وجود دارد، ادامه داد يگيريپ يبرا ياديز يلاما دال

است، اما  »ياجتماع-ياقتصاد« مقوله يكآب  يرفتپذ يدبا ينبنابرا. توجه كرد يزبودن آب ن ياجتماع

 ييتنهـا  متفاوت است، نهاد بازار به يارآب در مصارف مختلف بس يواقع يارزش اقتصاد كه ييجا از آن

 يدر برقـرار  محيطـي  يسـت و ز يفرهنگـ  ي،اجتمـاع  ي،اقتصـاد  هـاي  ينـه به لحاظ كردن همه هز قادر

 يخصوص، ضرورت همدل يندر ا گيري يملذا هرگونه تصم يست؛و حل مسائل ن يازهابه ن ييپاسخگو

 ييموجود خودكفـا  هاي ياستدر س يمثال بازنگر به عنوان طلبد؛ يرا م يدر اقدامات جمع يو هماهنگ

 يتامن ي،مل يتامن ينكه در چارچوب تأم يا گونه به) يكدر محصوالت استراتژ يينه خوداتكا( ييغذا

مربوطـه اسـت    يها هماهنگ همه بخش ريگي يمو تصم ييافزا هم يازمندحفظ شود، ن يزن يو آب ييغذا

. سـت ا ياتيح يارظالمانه، بس هاي يمپسابرجام و تحر يترفت از وضع برون يو برا يفعل يطكه در شرا

در محصـوالت   يينـه خوداتكـا  ( ييغـذا  ييخودكفـا  هـاي  ياسـت بـار س  يـل تحم يـان، به گفتـه اردكان 

در  يـدنظر تجد. اسـت  ياوردهبه بار ن يخوب يجنتا يبه بخش آب و كشاورز ييزا و اشتغال) يكاستراتژ

. اسـت  يـاتي ح يارظالمانـه، بسـ   هـاي  يمپسـابرجام و تحـر   يترفت از وضـع  برون يبرا ها ياستس ينا

 خشك يمهخشك و ن يعتو بحران آن و طب يمنابع آب يتمتناسب با ظرف يدبا يرانتوسعه در ا گوهايال

منظـور   بـه . تا خشك و گرم انتخاب شـود  متنوع از معتدل هاي بوم يستمناطق مختلف با ز يكشور برا

 يهـا  كـه طبـق گفتـه    يـرد مورد توجه قـرار بگ  يدبا يآب موارد يبه اصالح ساختار اقتصاد يابي دست
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كـالن،   هـاي  يزير منابع آب، برنامه يصآب در بازتخص يكارشناسان منظور كردن ارزش كامل اقتصاد

اصـل از كـاربرد آب، اسـتقرار نظـام     افـزوده ح  ارزش سـازي  يشـينه و ب ينسـرزم  يشآمـا  هـاي  ياستس

 ههر منطق يو اجتماع ياقتصاد يطشده كامل آب با توجه به شرا تمام ينهآب بر اساس هز گذاري يمتق

و كشـاورزان در   پـذير  يبهدفمنـد بـه اقشـار آسـ     هـاي  يارانهمصرف و اعمال  يها بخش يتمام يبرا

آب،  يمل ياستقرار نظام حسابدار ينهمچن. است يدمورد تأك ييغذا يتو امن يور بهره يارتقا يراستا

ـ   يـت و تقو يسـامانده  يجـاد، ا يالزم برا يو حقوق ينهاد ي،اعمال اصالحات ساختار و  كبـازار، بان

بخـش   گـذاري  يهو سـهم مشـاركت و سـرما    يگـاه جا يو ارتقـا  يمنـابع مـال   يبخشـ  بورس آب، تنوع

از كشــت  يــتر آب، حماامــو يريتبــرداران آب در مــد بهــره يهــا و تشــكل يردولتــيغ ي،خصوصــ

 يآب مجـاز  يبه كشور و منظور كردن بازرگـان  يمشروط به واردات محصوالت كشاورز ينيفراسرزم

مورد توجـه اسـت، چراكـه در     يو صنعت يو واردات محصوالت كشاورز دراتصا گذاري ياستدر س

حـدود   يمترمكعب و صادرات آب مجاز يلياردم 40حدود  يواردات آب مجاز يران،حال حاضر در ا

 يـد تول يدرصـد بـرا   15 ي،جهان در بخش كشاورز ياز كل آب مصرف. مترمكعب است يلياردهفت م

اعالم  يراًاخ ي،جهاد كشاورز يروز ي،اما محمود حجت يگرد ياز سو. مصرف شده است يمواد صادرات

ـ   70و از  يستچندان مهم ن يدر مصرف منابع آب يسهم بخش كشاورز يقدق يزانكرد كه م ز ا يشتـا ب

بـا   ينـه زم يـن اسـت كـه در ا   ينمختلف اختالف نظر وجود دارد، اما مهم ا يها دستگاه يندرصد ب 80

در  كـه  يـن ا يانبا ب يو. يمرا ارتقاء ده يور بهره يدو با يمدار تادگيوجود اقدامات انجام شده، عقب اف

تـا از   يمش كنـ تـال  يـد همه با يريتمد ينهو مصرف وجود دارد كه در زم يريتآب دو مسأله مد ينهزم

اظهـار   يم،كنـ  يـت و تقو يهتغذ يشاز پ يشرا ب يرزمينيآب ز يها و سفره يمكن يريهدررفت آن جلوگ

بـوده و روز بـه روز تعـادل آن     يرزمينـي آب ز يهـا  از سـفره  رويه يب برداشتاز مشكالت  يكي: كرد

ـ   يرزمينـي آب ز يهـا  به سفره يبخش تعادل ينهزم ينكه در ا خورد يبه هم م تر يشب رو  يشاز اهـداف پ

 يجهاد كشـاورز  يروز. يافتبه آن دست  توان يبرداران م كه با كمك همه بهره رسد ياست و به نظر م
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از  يريتدر مسأله مصـرف كـه پـس از مـد    : آب به نام مصرف اشاره كرد و گفت مسألهجنبه  يگربه د

 تـرين  يشب يبخش كشاورز ايكه در همه دن يمنكته توجه كن ينبه ا يدبرخوردار است، با ييباال يتاهم

درصد است كه البتـه در   70بخش حدود  ينسهم ا يانگيناست و به صورت م يكننده منابع آب مصرف

 يناز مصـرف آب در همـ   يسهم بخش كشـاورز  ي،همكارانم در وزارت جهاد كشاورز تهبه گف يرانا

با  يحجت. درصد است 80از  باالتر يزانم ينمعتقدند كه ا يروحدود قرار دارد، اما كارشناسان وزارت ن

 95چـون پاكسـتان بـاالتر از     كشورها هـم  يدر برخ يمصرف آب در بخش كشاورز يزانم كه ينا يانب

هـدررفت   ينتـر  است كه چگونه آب را با كم ينا يمسأله اساس: كرد يدشده است، تأك بهدرصد محاس

مسـائل   يـن تـر از همـه ا   و مهـم  يمرو هسـت  روبـه  يبا عقب افتـادگ  ينهزم ينكه در ا يمبه مزرعه برسان

 يبرخوردار است، چراكـه بـرا   ييباال يتاز اهم يعلم و تكنولوژ ينهزم ينآب است كه در ا يور بهره

چقـدر بـوده و اگـر آب را     يـاه هـر گ  يكه ارزش اقتصاد يمتوجه كن ينبه ا يدآب با يور بهره يشافزا

از منظـر   يـد با ينبنـابرا . شود يم يدولما ت يبرا يو چه محصول كند يم يداپ يچه ارزش يم،صرف آن كن

 حصوالتو كدام م يمكن يددر داخل تول يدرا با يكه چه محصوالت يممسأله توجه كن يناقتصاد آب به ا

  .يمرا همچون ذرت وارد كن

 يور بهره يشو افزا يريتدر حوزه مد ياقدامات مناسب يگذشته در وزارت جهاد كشاورز يها سال در

همچـون   ييزبه انتقال كشت محصـوالت از بهـار بـه پـا     توان يشده است كه مبخش انجام  ينآب در ا

 بسـب  يـن و ا يدرسـ  ييزتـن در پـا   يليونم يكآن به  يدتول يزانچغندرقند اشاره كرد كه سال گذشته م

از  ييكشـت نشـا   ينكنـد و همچنـ   يداكاهش پ ياريبخش تا حدود بس ينكه مصرف آب در ا شود يم

درصـد   30تا  25مصرف آب را  تواند يبوده است كه م يهاد كشاورزوزارت ج هاي يريگ جهت يگرد

 اي يـژه آب بـه آن توجـه و   يور بهره يكه در حوزه ارتقا يبه گفته مسئوالن، راهكار بعد. كاهش دهد

به سـرعت در حـال رشـد و     يراخ يها سال يبوده كه ط يا گرفته است، توسعه كشت گلخانه تصور

داشته باشد، چراكه به عنـوان   يا العاده فوق يرآب تأث يور بهره يارتقادر حوزه  تواند يتوسعه است و م
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در  اسـاس،  يـن بـر ا . را ارتقاء دهد يدبرابر تول 10تا  تواند يم يزيمحصوالت جال يبرخ يدمثال در تول

دو  يـزان م يـن كه ا يافتشد و توسعه  يانداز هكتار گلخانه راه 400و  هزار يكاول امسال حدود  يمهن

مسـأله سـبب شـده بـا      ينهم. يدرس يبردار بود كه در سال گذشته به بهره ييها سطح گلخانه برابر كل

داشـته   يدات بهتـر يـ تول گيـرد،  يقرار مـ  يبخش كشاورز ياردر اخت يهر ساله آب كمتر كه ينوجود ا

 هـاي  يـابي براسـاس ارز  ي،جهـاد كشـاورز   يـر به گفته وز. يايدبه وجود ن يمنظر مشكل ينو از ا يمباش

شـش   يگذشـته در بخـش كشـاورز    يهـا  آب در سـال  يور بهره يزانم ي،گرفته اتاق بازرگان صورت

 32/1مصـرف هـر متـر مكعـب آب بـه       يماده خشـك بـه ازا   يدتول يزاندرصد رشد داشته است و م

 يهـا  در مزرعه در طـول دوره  گذاري يهسرما ترين يشپنج سال، ب يناست، چراكه در ا يدهرس يلوگرمك

و  يسـت ن يداخل ييبه مفهوم خودكفا ييغذا يتنكته كه امن ينتوجه به ا. ه استمختلف صورت گرفت

و  يملـ  يتدر چارچوب امن ي،آب يتزمان با امن هم يكدر محصوالت استراتژ ييخوداتكا ياستس يدبا

منـابع   يوسـته پ هـم  بـه  يريتمتناسب با مد يبردار بهره يها نظام يجادشود و ا يينتب يديتول هاي يتظرف

ـ  و سـازگار بـا كـم    يماقلـ  ييرتغ طيآب، شرا  ي،كشـاورز  دسـتي  يينپـا  يعتوسـعه صـنا   ينو همچنـ  يآب

و  كوتوريسـم نـو، ا  هاي يسبز، انرژ يوكارها و كسب دستي يعكوچك، صنا يعصنا ي،صنعت يها گلخانه

ـ  يتر كم يشتيمع يكند كه وابستگ يدرا تول يگزينيمشاغل جا تواند يم يگرد بوم  ينسـرزم  يبر منابع آب

اتخـاذ   يازمنـد ن يـدار پا يبـه كشـاورز   يـابي  دست يها تحقق راه يلگران،اما به اعتقاد تحل. يدآ ودبه وج

آب  يحجمـ  يـل تحو ي،ور بهره ايشبرداران آب، افز بهره يرمشاركت فراگ يلاز قب يراهبردها و اقدامات

رداشـت  مراحل كاشت، داشـت و ب  يدر تمام يريتو مد يخالقانه مهندس يريكارگ كننده، به به مصرف

كشـت   ي،ا گلخانـه  يها زمان كشت، توسعه كشت ييرتغ ي،مصرف آب كشاورز ييكارآ يشجهت افزا

كشـت مناسـب خصوصـاً     ايمدرن و كارآمد، توجه به انتخاب الگوه هاي يستمتوسعه س يني،فراسرزم

و  يكشـاورز  ياراضـ  يتيمـالك  يآب، اصـالح سـاختارها   يمحصـوالت بـا تقاضـا    يـد از تول يتحما

و جلـب   ينـه منظـور كـاهش هز   بـرداران، بـه   بهـره  ينسـرانه زمـ   يشدر افـزا  يتو حما زيسا يكپارچه
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 يـن همـه ا . كننـد  يفاا يمنابع آب در كشاورز يريتدر مد ينقش مهم تواند ياست كه م گذاري يهسرما

. يسـت ن يآب عملـ  يريتبـودن عرصـه مـد    يبخشـ  يـان م يتشناختن ماه يتموارد، اما بدون به رسم

كنندگان عمـده،   مصرف يژهو ها، به دستگاه يرسا كه ينو ا ييدستگاه اجرا يك اختصاص موضوع آب به

از  سـمتي ق يـا موجب شكل نگرفتن تمـام   يرند،بگ يدهمسئوالنه منابع آب ناد يريتنقش خود را در مد

 يعملـ  ييتنهـا  بـه  ييدستگاه اجرا يچتوسط ه كدام يچذكرشده خواهد شد و ه يو راهبردها ها ياستس

 يبخشـ  يانو م يبا مشاركت شش دستگاه بخش يآب با كم يسازگار يكارگروه مل يلكتش. نخواهد شد

ـ  1396است كه از اواخر سـال   ينهزم يندر ا يضرور يمرتبط با آب در سازمان دولت، گام مصـوبه   اب

  .انجام شده است يرانوز يئته
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نيوز مـورخ  خبرگزاري مشرق  - جدول+زمستان يادامه پربارش/يرانا يها بارش يتوضع آخرين 

13/12/1397  

  

ـ   ييروز ابتدا 161بارش در  يليمترم 194.9ثبت  با  يـزان در م يدرصـد  28 يرشـد  ي،جـار  يسـال آب

 يـزان م يـر، اخ يهـا  درازمدت ثبت شده و بـا بـارش  ها نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در  بارش

  .عبور كرده است يليمترم 100زمستان از مرز  يها بارش

 يـران، منابع آب ا يريتمنابع آب شركت مد يهدفتر مطالعات پا يگزارش مشرق، بر اساس آمار رسم به

ـ    11از اول مهر تا  يجو هاي يزشارتفاع كل ر ـ   ييروز ابتـدا  161( 9897 ياسـفند سـال آب  يسـال آب

  .است متر يليم 194.9بالغ بر ) يجار

و  يشدرصد افزا 28) متر يليم 151.7(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 120) متر يليم 88.7(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 161شده در  بارش ثبت متر يليم 194.9مجموع  از

  .زمستان است ييروز ابتدا 71سهم  متر يليم 102.8و  ييزپا
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خبرگـزاري   - بلعنـد  يرا م يهاروم ياچهآب در يرزميني،ز يها حفره : يرانا يرشناسيپدر علم كو

  13/12/1397ايرنا مورخ 

  

ـ   يـل بـه دل  يـه اروم ياچهدر ياءطرح اح: گفت  يرانا يرشناسيپدر علم كو - يرناا - ساري  يبرداشـت ب

را كه اكنون بـه   يآب يرزمينيز ينخواهد داشت و حفره ها يچندان يتموفق ينيزم يرز يآب يرذخا يهرو

  .بلعند يشود ، م ياضافه م ياچهدر

  

  بلعند يرا م يهاروم ياچهآب در يرزميني،ز يها حفره

آب در بخش  يراهبرد يشهما ينروز دوشنبه در دوم يكردوان يز، پرفسور پرو يرناگزارش خبرنگار ا به

چاهها  يقاز طر يهاروم ياچهآب اطراف در يهرو يبرداشت ب: برگزار شد ، افزود  يكه در سار يكشاورز

  .اء كنديتواند آن را اح ينم يزن ياچهدر ينرفتن سطح آب شد و افزودن آب به ا يينباعث پا

متر مكعـب آب   يلياردم 2كردن آب سد حدود  يزبا سر ر يراخ ياگر چه در سال ها: داد  يحتوض يو

ب رفـتن سـطح آ   يينپـا  يـل بـه مـرور زمـان بـه دل     يـز آب ن ينا يشده است ، ول يهاروم ياچهوارد در

  .رود يم يرزمينحفره به ز يقاز طر يرزمينيز

 يـزان م يـن ا يندارد كه تام يازمتر مكعب آب ن يلياردم 16به  ياءاح يبرا يهاروم ياچهدر: گفت  كردواني

  .كند ينفوذ م ينزم يرآب به ز يزو در صورت انجام ن يستن يرآب امكان پذ

و اعتبـار آن   يستن يشدن ياچهدر ياءكه اح است يدهرس يجهنت ينبه ا 95از سال  يزدولت ن: افزود  وي

  .را كاهش داده است

  

   يستن ييابر اجرا يطرح بارور** 

طرح در  ينتاكنون ا: رد كرد و گفت  ييباران زا يابرها را برا يطرح بارور ينهمچن يكردوان پرفسور
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  .نخواهد بود يرامكان پذ يزما ن ينبوده و برا يزآم يتموفق يكشور يچه

كشور  يدعا يزياست و چ يهابرها باعث هدر دادن سرما يطرح بارور ساز يكه اجرا ينا با اعالم وي

در پرواز و فرود  يلتسه يابرها را انجام دادند برا يكه طرح بارور ييكشورها: نخواهد كرد ف افزود 

  .كنند ياز كربن استفاده م يدر مه آلودگ يماهواپ

و گرد  ييزا ياباناز ب يريجلوگ يدر كشور برا يچ پاشاز طرح مال ينهمچن يرانا يرشناسيعلم كو پدر

  .كرد يابيارز يانتخ يعمل را نوع ينو غبار انتقاد و ا

كـرد و   يمعرفـ  يپاش يگر يا يگ، استفاده از ر يمالچ پاش يخود را به جا يشنهاديراهكار پ كردواني

به دنبال داشـته   يزن يخوب تيدر چابهار انجام شده كه موفق يابانهكتار از ب 200طرح مشابه در : گفت 

  .است

  

  در مازندران  يغلبه بر كم آب يبرا يشنهاديراهكار پ ييزهكشت پا** 

ـ   يزمان برا ينبهتر ييزيپا يباران ها يلبه دل يكردوان پرفسور  يـاء در مازنـدران را اح  يغلبه بر كـم آب

  .كرد يانب ييزهكشت پا

 ييزهكشـت پـا   يخـود را بـرا   يـزي برنامه ر يدباكمبود آب در تابستان  يلگفت كه مازندران به دل وي

  .ببرد ييزمحصول خود را به سمت پا يشترينداشته باشد و ب

در مازنـدران   ييخوب آب و هـوا  يطشرا يلاگر چه برنج به دل: و چهره ماندگار گفت  يدانجغراف اين

باشـد تـا    ييزهكشت پـا  يبرا يزيبرنامه ر يدمحصوالت با يرسا يبرا يكشت شود، ول يددر تابستان با

  .كمتر شود يمشكل كم آب

در جهـان اسـت كـه بـه      ياستان تنها منطقه ا ينا: دانست و افزود  يمازندران را كشاورز يتظرف وي

  .كشت برنج باشد ينقطه برا ينتواند بهتر يم ييخوب آب و هوا يطشرا يلدل

 يـد با: مهم مازندران گفت  يآب يها يتاز ظرف يكيخزر به عنوان  يايبا اشاره به در يكردوان پرفسور
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  .استفاده كرد يمقاوم در برابر شور يمحصوالت كشاورز يبرخ يبرا يادر يناز آب ا

كشـت   يبـرا  يـا خزر از آب در يايدر يهحاش ياز كشورها يدر برخ يفعل يطدر شرا: اضافه كرد  وي

آب در هـر   ينبا اعلوفه  يدتول يانگينكنند كه م ياستفاده م ياز جمله علوفه دام يمحصوالت كشاورز

  .رسد يتن م 14تا  13هكتار به 

 يخـزر بـرا   يـاي از آب در يـري بهـره گ  يمنطقه برا يناز شهرستان شرق مازندران به عنوان بهتر وي

  .كرد يانمناطق ب يندر ا يبارندگ يزانبودن م يينآن را پا يلو دل ياد يكشاورز

بـارش   يـانگين كشت استفاده كنند كه م يخزر برا يايتوانند از آب در يم يدر مناطق: گفت  كردواني

 يدارنـد ، نمـ   يـادي رسد و در مناطق غرب مازندران كه بارش ز يمتر م يليم 300تا  200آنها حدود 

  .آب استفاده كنند ينتوانند از ا

آب  ينـه به خصوص استان مازنـدران را مصـرف به   يراهكار غلبه بر كم آب يرانا يرشناسيعلم كو پدر

 ينهاستان زم يندر ا يدبا: استان ، اظهار داشت  يندر ا يروانيش يقاد از حذف خانه هاكرد و با انت يانب

 ير، از آن در سـا  يسـاز  يرهو ذخ يروانيش يبام ها يقآب باران از طر يشود تا با جمع آور يجادا يا

  .شرب استفاده شود يرمصارف غ

  .دانست يآبغلبه بر كم  يگرياز فاضالب ها را راهكار د يهبهن يريبهره گ وي

 يسـت ز يطو مح يآب منطقه ا ي،آب با حضور كارشناسان كشاورز يهمصرف بهن يمل يشهما دومين

  .است يدر حال برگزار يدر سار يو استان يمل
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  13/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - اما تشنه يرابلرستان س

  

ازگزنـد   يـر اخ ياز آب شهره بوده ، درسال هـا  يرابس يبه استان يربازلرستان كه از د -يرناا-آباد خرم

كشـت   ي،وبـروز خشكسـال   يدر امان نمانده و متاسفانه عالوه بر كـاهش بارنـدگ   يوكم آب يخشكسال

  .كند يم يداستان را تهد ينا يمحصوالت آب دوست ، كشاورز

  

  شنهاما ت يرابس لرستان

درصد مصرف آب لرسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت،       90 يبخش كشاورز يرنا،گزارش ا به

كـرد امـروز در كشـت     يـزي حراست و مراقبـت از آن برنامـه ر   يبرا يبه صورت جد يدكه با يمنابع

  .رود يمحصوالت آب دوست هدر م

 يردست سراز يينتان به پااس ينمتر مكعب روان آب از ا يلياردم 13هر سال حدود  يشدو دهه پ يكي

كه با احداث سـد در اسـتان    ياست، آب يباالدست يشدن آب ها يرسراز يازمندشد اما امروز خود ن يم

  .حقابه نشده است ياز اعطا يخبر يزو تاكنون ن يدهگاه به لرستان نرس يچهمجوار ه يها

كـه   ياصالح نشده و عـده ا  يددر جامعه آن گونه كه با يزفرهنگ استفاده از منابع آب ن يطشرا ينا در

تـرك   يبرند و انگار كه صدا يبه سر م يپرآب يروزها يالهنوز در وهم و خ يستكم ن يزشمار آنان ن

  .شنوند يرا نم ينخشك زم يلب ها

زده همچنان بر  يآب دوست در مناطق خشك ياهانهستند كه با كشت گ يافراد كشاورزان ينجمله ا از

اسـتان را   ياتح يرهش ينوع كشاورز ينا ينكهفشارند غافل از ا يم يپا خود يو سودآور يشتردرآمد ب

  .داده است يوندپ يستيبا ن

 يـن درصد آب ا 60شود، اكنون  يمتر مكعب آب در لرستان مصرف م يليونم 593و  يليارددو م ساالنه

  .شود يم يندرصد از حوزه دز تام 40استان از حوزه كرخه و 
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كه  يدر لرستان مورد توجه مسووالن قرار گرفته به نحو يراخ يال هابا كشت آب دوست در س مقابله

آب رودخانه هـا كشـت هندوانـه،     يرو كاهش چشمگ ياعالم شد با توجه به تداوم خشكسال 94سال 

  .محصوالت آبدوست در استان ممنوع شده است يرذرت، برنج و سا يني،زم يبس

لرسـتان بـه    يرودخانـه هـا   يهحاشـ  يهـا  ينداران زمـ كشاورزان و بهره بر ييان،راستا از روستا ينا در

و  يخرم آباد، سلسله، چگنـ  يآن در محدوده شهرستان ها يخصوص رودخانه كشكان و سرشاخه ها

  .كنند يخوددار ييزهتابستانه و پا يو كشت ها يزجال يفي،ص ي،پلدختر خواسته شد از كشت سبز

شـد در   يآب دوست بود و گفته م ياهانگ شتيركاستان ز يكشاورز ينهزار هكتار زم 14آن زمان  تا

بـه   يـك نزد يآمـار  يـز شود و امروز ن يها مصرف م ينزم ينمتر مكعب آب در ا يليونم410مجموع 

  .رقم عنوان شده است ينهم

 يآب دوسـت محسـوب مـ    ياهانذرت و چغندر گ يني،زم يبس ياز،مانند هندوانه، برنج، پ محصوالتي

محصـول، موجـب هـدر رفـت و برداشـت       ينه عنوان آب دوست تـر هندوانه ب يانم ينشوند كه در ا

  .استان شده است ياز آب ها ياريحجم بس

شود و چنانچه از هر هكتار  يآب مصرف م يترل 500هندوانه  يلوگرمهر ك يدتول يبرا يانگينطور م به

 ديـ تول يبرا يو سطح يرزمينيمتر مكعب آب ز يليونم 210تن محصول برداشت شود در مجموع  70

  .شود يهندوانه در استان مصرف م

  

  حدود هشت هزار هكتار انحراف در كشت محصوالت آب دوست ** 

سال گذشته بـا وجـود كنتـرل كشـت     : خصوص گفت ينلرستان در ا يشركت آب منطقه ا مديرعامل

  .كشت گزارش شده است ينهكتار انحراف در ا 834محصوالت آب دوست، هفت هزار و 

  .هكتار مربوط به كشت برنج بوده است 613چهار هزار و  يزانم ينز اا: افزود يرزاييم رضا

 يو خارج از الگـو  يهرو ياز كشت ب يريجلوگ ياصل يهوشمند را از راهكارها ينصب كنتورها وي
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هر چـاه بـه    يازدر استان و ن يبا وجود هشت هزار حلقه چاه كشاورز: آب دوست ها دانست و گفت

  .طرح الزم است ينا يبرا يالر يلياردم 800نصب كنتور هوشمند،  ياعتبار برا يالر يليونم 100

 ينصب كنتورها يامور آب لرستان برا ياست كه مجموع اعتبار تعادل بخش يدر حال ينا: كرد يانب او

  .بود يالر يليونم 500و  يلياردهفت م يهوشمند در سال جار

 يـد با يسـازمان جهـاد كشـاورز    ينـه، زم يـن اعتبـار در ا  يدبا توجه به كمبـود شـد  : كرد يدتاك ميرزايي

  .را به شرط نصب كنتور هوشمند توسط كشاورزان پرداخت كند ياريآب يننو يسامانه ها يالتتسه

  

  محدود شود يالخوركشت محصوالت آب دوست در كوهدشت، سلسله، دلفان و س**

دوسـت  از مجموع هشـت هـزار هكتـار كشـت آب     : گفت يزلرستان ن يسازمان جهاد كشاورز رييس

بـوده كـه    يالخورهكتار مربوط به كشت بـرنج در سـ   200كشت، چهار هزار و  ياستان خارج از الگو

  .محدود شود يدبا

 يبممنـوع و مشـكل كشـت سـ     يـد با يزكاشت ذرت و چغندر در كوهدشت ن: بازدار افزود عبدالرضا

  .و برطرف شود يبررس يبه صورت اصول يزدر سلسله و دلفان ن ينيزم

 يـاري مهرمـاه آب  يدمحصول با ينكاشت كلزا دارد كه ا يرا برا يطشرا ينكوهدشت بهتر: دادامه دا وي

شهرسـتان از   يـن كشت، امكان كشت كلـزا در ا  يبكشت چغندر و به هم خوردن ترك يلشود اما به دل

  .رود يدست م

  

  شود يفكشت محصوالت آب دوست در لرستان تعر يالگو** 

در اسـتان   يـد شت محصوالت آب دوست متناسب با هر منطقـه با ك يالگو: گفت يزلرستان ن استاندار

  .شود يفتعر

سـه   يـد كشت محصوالت آب دوست در اسـتان با  يتوضع يسامانده يبرا: افزود يخادم يموس سيد
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انجام  يقرارداد به خوب ينا يالگو و كنترل اجرا ينمتناسب با ا يالگو، انعقاد قراردادها يفمرحله تعر

  .شود

 يـد تول يدقـت شـود آب اسـتان در راسـتا     يـد با: كرد يدمنابع آب استان تاك يبهره ور بر يدبا تاك وي

  .با ارزش افزوده باالتر استفاده شود يمحصوالت

و  يـابي بازار: شـود گفـت   يآب مصـرف مـ   يتـر ل 500هندوانه  يلوگرمهر ك يدتول يبرا ينكها يانبا ب او

كشت شـود كـه هماننـد سـال      يبه نحو يدبادارد و ن ياريبس يتاهم يزن يدر حوزه كشاورز يبازرگان

  .باشد يگذشته محصول چغندر كوهدشت بدون مشتر

راهكار  2مهم  ينا يشود و برا يريتمد يداست كه با يآب ثروت ارزشمند: لرستان ادامه داد استاندار

 يكنترل آب وجود دارد كه با توجه به نبـود ابـزار كنتـرل آب ماننـد كنتورهـا      ياشامل كنترل سطح و 

  .انجام شود يتوسط ناظران كشاورز يدهوشمند، كنترل سطح كشت محصوالت آب دوست با

امـا   يافـت ، كاشت محصوالت آب دوست در استان كاهش 96امسال نسبت به سال : كرد يانب خادمي

  .كشت، همچنان انحراف وجود دارد يبا برنامه الگو يدرهمسنج

از  يالت آب دوسـت در نقـاط مشخصـ   محصـو  يبرا يسطوح كشت خاص يدبا يتدر نها: گفت وي

  .آن اقدام كنند يبرنامه به فرمانداران ابالغ شود تا نسبت به كنترل اجرا ينو ا يفاستان تعر

كـه بـه گفتـه     يدر حـال  يسـت مهـم جـدا ن   يـن از ا يـز در كشور رو به اتمام بوده و لرستان ن يآب منابع

دهـد الزم اسـت همـه در     يآب مـ  خود را به جنـگ  يجنگ نفت جا يندهآ يكارشناسان، در سال ها

  . ارزشمند و گرانبها دلسوز باشند يهسرما ينحفظ ا يراستا

  .است يمد يو مابق يدرصد آب 25لرستان حدود  يكشاورز ينهزار هكتار م 800مجموع  از
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خبرگـزاري   - است يانبارآن ز يبه بحران آب و چالش ها يتوجه بي :يرانا ياتاق بازرگان يسرئ

  13/12/1397ايرنا مورخ 

  

بـه   يبـر ضـرورت توجـه جـد     يـران ا يمعادن و كشاورز يع،صنا ي،اتاق بازرگان يسرئ -يرناا -تهران

مواجـه   يانبـار و ز يمساله كشـور را بـا چـالش جـد     ينه اب يتوجه يب: كرد و گفت يدبحران آب تاك

  .خواهد ساخت

  

  است يانبارآن ز يبه بحران آب و چالش ها يتوجه بي

آب  يجشنواره ملـ  ينروز دوشنبه در چهارم»  يشافع ينغالمحس«  يرنا،ا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ـ  ياساسـ  يفكـر  يازمنـد اكنـون ن : افـزود  يرانا يدر محل اتاق بازرگان  يـافتن حـل بحـران آب و    يراب

  .يماز آن هست يغلبه درست بر مشكالت ناش يمناسب برا يراهكار

 يـن ا يناز مهمتـر  يكـي : كشور اشاره كرد و افزود يچالش اساس 100شده درباره  يهبه گزارش ته وي

  .است يچالش ها بحران كمبود منابع آب

پـس   يرانا ياساس اتاق بازرگان نياست و بر هم يدرباره آب جد ينگران: خاطرنشان ساخت شافعي

  .موضوع شد ينكسب و كار وارد ا يقانون بهبود فضا يناز تدو

دارد كـه   يعقب ماندگ يكدرباره توجه به مسائل آب  ياتاق بازرگان: گفت يرانا ياتاق بازرگان رئيس

  .مناسب جبران كند يبا اقدام ها ينهزم يندر ا يدبا

كم رنگ بوده اسـت بـر ضـرورت جبـران آن      ياردر اتاق بس يحضور بخش كشاورز ينكها يانبا ب وي

  .كرد يدتاك

برنامه ها از  ينا ينتدو: كشور انتقاد كرد و گفت يا توسعه يبرنامه ها يندر ادامه از روند تدو شافعي

  .امر به مشكالت كشور دامن زده است يننبوده و هم ياصول اقتصاد يچگذشته بر اساس ه
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 يبرنامه ها نه بر اساس اصول كه بر اسـاس حضـور قـدرت هـا     ينا: افزود يرانا ياتاق بازرگان رئيس

  .نداشته از توسعه محروم مانده است يكه قدرت محل يشده و هر نقطه ا ينتدو يمحل

نامناسب اعتبـارات   يعتوز: موضوع بر وقوع بحران آب اثر گذار بوده است، گفت ينا ينكها يانبا ب وي

  .مشكالت در كشور است يداريامل پااز عو يتوسعه ا يها در برنامه

 يشدن روستاها و نـابود  يجز خال يا يجهنت يي،نامناسب اعتبارات اشتغال روستا يعتوز: گفت شافعي

  .به همراه نداشته است يمنابع آب

  . صورت نگرفته است ياز اساس باشد كه هنوز اقدام يدمشكالت با ينحل ا: ادامه داد وي

  .حل بحران ها دانست يبرا يه مسائل آب را راهكارب يورود اتاق بازرگان شافعي
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  13/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  - درست ياستس يك ياهش مصرف آب با اجراك

  

 يالزم اسـت الگـو   ي،ب در بخش كشـاورز آ يزانكنترل م يبرا: گفت يكارشناس حوزه منابع آب يك

بخـش را   يـن مصـرف آب در ا  يـزان م توان يصورت نم ينا يركشت مناسب در نظر گرفته شود؛ در غ

  .كاهش داد

كشـت درسـت    يبا الگـو  يميمصرف آب رابطه مستق كه ينا يانبا ب يسنا،وگو با ا در گفت ياقتيل ايمان

 يجادكشت مورد استفاده، نادرست بوده و الزم است با ا ياز مناطق، الگو ياريدر بس: دارد، اظهار كرد

وجـود   ذشـته مسـئله در گ  يـن است كـه ا  يدر حال ينو ا يمكن يجادكشت درست را ا يالگو يا برنامه

  .دچار مشكل شده است يراخ يها سال يداشته اما ط

 يبسـ  كاشـت : كشت نادرست دانست و افزود يرا الگو يهاروم ياچهمشكل حوزه در ترين ياصل وي،

از انگـور   تر يشهشت برابر ب يب،به وجود آورد چراكه س ياچهدر ينا يرا برا يانگور، مشكالت يجا به

  .شده است يهاروم ياچهدر در ييها چالش يجادموضوع موجب ا ينو هم كند يآب مصرف م

ـ  : گفت يراندرست در ا ينسرزم يشآما يتكارشناس حوزه آب، با اشاره به لزوم اهم اين ه با توجـه ب

اقـدام كنـد بلكـه الزم     يدر هر منطقه به كاشت هر محصول يدآب است، نبا كشور كم يك يرانا كه ينا

  .در نظر گرفته شود يمناسب يمهم، سازوكارها ينا ياست برا

اگـر  : كـرد  يحتصر يستكشت مناسب ن يما منطبق بر الگو يمسئله كه كشاورز ينبه ا يدبا تاك لياقتي،

 يـز مهـم ن  يـن ا يبرا. خواهد شد يريتمصرف آب مد يزانم يم،شته باشدرست دا ينسرزم يشآما يك

  .نيمك يريجلوگ يآب يزا دارند، آن هم در مناطق بحران ياديكه مصرف آب ز يمحصوالت يداز تول يدبا

ـ   يريتمختلـف در مـد   هـاي  ياستفاده از تكنولـوژ  وي، امـروزه  : را مهـم دانسـت و افـزود    يمنـابع آب

 ينبه ا يزن يرانمصرف آب وجود دارد كه الزم است در ا يريتمد يبرا يادندر  يمتفاوت هاي يتكنولوژ

 يـز ن رزيشده در حوزه كشاو يدرباره استفاده از آب بازچرخان يدبا ينها توجه شود، عالوه بر ا روش
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  .يردصورت گ يمطالعه اساس

ـ  رود، يكشـت مـ   يـر ز يـران درصد مساحت ا 12كه فقط  يطيدر شرا دهد ينشان م آمارها  90از  يشب

در  يـن ا. شـود  ياز آن تلـف هـم مـ    ياختصاص دارد كه بخش يبه بخش كشاورز يدرصد آب مصرف

درصـد كمتـر از متوسـط     40 يـران در ا يبخش كشـاورز  يآب مصرف يبازده يانگيناست كه م يحال

 ياز راه كشـاورز  يناخالص ملـ  يددرصد تول 11است كه تنها  يطيدر شرا ينا. تاس ياستاندارد جهان

 يـن، عـالوه بـر ا  . هسـتند  يتبخش مشغول به فعال ينكار در ا يرويدرصد ن 17و تنها  آيد يم به دست

كشور جهان از نظـر   ينپنجم يرانكه ا يو در حال يدههكتار رس يليونم 8.8هم به  يكشت آب يرسطح ز

 يبـه معنـا   يـن و ا رود يبه شمار م يمحصوالت آب يدكنندهتول امين ياست، اما س آبيكشت  يرسطح ز

  .است ياقتصاد آب در بخش كشاورز يمل نكردن سازوكارهاع

در  هـا  يندرصـد از زمـ   92بـه   يـك اسـت و نزد  يشـتي مع يرانا يبخش عمده كشاورز يگر،د يسو از

 يـران در ا ييدرصد از اقتصاد روستا 94از  يشب يگر،به عبارت د. و متوسط است يروستاها خرده مالك

و  ياقتصـاد  يارهـاي اسـت كـه بـا مع    يشـتي طور عمده مع هو ب يسنت يو دامپرور يوابسته به كشاورز

در حـال حاضـر    يـرو، و بنا بـر اعـالم وزارت ن   يگرد ياز سو. دارد ياريفاصله بس ياامروزه دن تيصنع

 يكشـاورز  يهـا  از نهاده يكيعنوان  به يرزمينياز آب ز يكشاورز يبها آب ينبابت تأم يافتيدر يمتق

 ،امـا در بخـش شـرب   . آن اسـت  ينتأم ينهحداكثر سه درصد هز يو در مورد آب سطح يگانرا يباًتقر

آب، از  ينشـده تـأم   تمـام  ينـه درصـد هز  24درصد و در روسـتاها تنهـا    47حدود  يبخش شهر يبرا

جهـان   ياز كشـورها  ياريدر بسـ  يبه بخش كشـاورز  يارانهاختصاص . شود يم يافتكننده در مصرف

اسـت كـه    يمهمـ  يارآن مسـئله بسـ   يصخصـ ت يمقـدار و چگـونگ   يريتمـد  يمعمول است ول يامر

  .يردمورد توجه قرار گ ياز منظر اقتصاد يدبخصوص با
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خبرگـزاري ايسـنا    -گيرد  يشتاب م يآب و انرژ يها استارتاپ حركت شتابدهنده؛ يكبا افتتاح 

  13/12/1397مورخ 

  

 سـازي  ياز تجار يتبا هدف حما يا شتابدهنده» آبان« جمهور، يسرئ يو فناور يحضور معاون علم با

  .قدس افتتاح شد يدر شهرك صنعت يحوزه آب و انرژ يها استارتاپ

از دسـتاوردها   يدبازد هيجمهور، در حاش يسرئ يو فناور يمعاون علم يسورنا ستار يسنا،گزارش ا به

با هدف شناخت  يدهابازد ينا: گفت يتختپا يصنعت يها وگو با فعاالن فناور مستقر در شهرك و گفت

بـا   كنـيم  يتـالش مـ   شـود؛  يانجام م يدانيبه صورت م يان،بن فعاالن فناور و دانش يها و دغدغه يازهان

و  ينـوآور  يبـرا  يـدي جد يطمحـ  ي،و نـوآور  ينيكـارآفر  بوم يستساكنان ز يازهايشناخت و رفع ن

  .شود يجادا ينيكارآفر

: وكارهـا گفـت و ادامـه داد    كسب ينا يپروبال گرفتن نوآور يبرا يطمح يكوجود  يتاز اهم ستاري

 يـد كسـب و كـار مسـاعد اسـت و با     يطمحـ  يـك  يازمنـد ن يز،از هر چ يشب ها يو استارتاپ يانبن دانش

  .شود و كارها، برطرف كسب ينبر سر راه ا يخالءها

دانسـت و   يشـان در كسـب و كارها  يرا در گرو نوآور يانبن دانش يها شركت يو برتر يتوانمند وي،

كنـد و بـه    ياساسـ  يرموتور را در مدت زمان كوتاه، تعم 50 تواند يكه م يانيبن شركت دانش: ادامه داد

موفـق   پيسـتارتا و ا يانبن دانش يها نمونه شركت. دهد، منحصر به فرد است يلتحو يماييشركت هواپ

 يـد در تول يدجد يشهباور و اند يك يدبخشها در سپهر اقتصاد كشور نو شركت ينحضور ا يست؛كم ن

  .است ينيو كارآفر

: در اقتصاد كشـور گفـت   ها يو استارتاپ يانبن دانش يها با اشاره به پررنگ شدن حضور شركت ستاري

و  يعصـنا  ي،اتـاق بازرگـان   يـر نتخابـات اخ در ا يانبن دانش يها شركت يراناز مد يانتخاب شدن تعداد

ن، اقتصاد يناكارآفر يداست و نسل جد يانداز اقتصاد كشور در حال پوست دهد يمعادن تهران، نشان م
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  .كنند يخود، متحول م يتنفس و خالق اعتماد به ي،را با نوآور

  

  گيرد يشتاب م» آبان«با  يآب و انرژ يها استارتاپ حركت

  .دهنده آبان را افتتاح كرد قدس در جنوب غرب تهران رفت و شتاب يعتبه شهرك صن ينهمچن وي

اسـتفاده   يتبخش، اهم ياتمنبع ح يناز ا ينهاست و ضرورت استفاده به ياتيمساله مهم و ح يك آب

حـوزه را بـه آب و    ينكه ا يو صنعت يميپتروش ياحداث واحدها. كند يرا دوصد چندان م ياز نوآور

نوآورانه را در حوزه آب و  هاي يدها سازي يتوسعه و تجار» آبان«شتابدهنده  يتلزده، فعا يونداقتصاد پ

  .كرده است يتهدا يانرژ

است كه به كمـك   هايي يها از جمله فناور پساب يپساب و بازچرخان يينمك زدا يبريدي،ه هاي برج

  .شود يم يشتابدهنده آبان، وارد بازار تجار

معطــوف كــرده اســت و  يســخت افــزار يهــا ســتارتاپا يدهنــده تمركــزش را بــر رو شــتاب ايــن

هـا   اسـتارتاپ  يـار ها را وارد بازار كنـد در اخت  استارتاپ ينكه بتواند ا ينا يالزم را برا هاي يرساختز

 هـدف  يعاستارتاپها به صنا ينورود ا سازي، يماهه تجار 18دوره  يك يبا برگزار» آبان«. دهد يقرار م

  .كند يرا دنبال م يانبن مدل كسب و كار دانش يكبر اساس 

 يمتـر  500خود را در شـعاع   يازهاين يقدس مستقر است، تمام يشتابدهنده كه در شهرك صنعت اين

  .برد يمحصول فناورانه بهره م يدتول يبرا ها يتظرف يندارد و از ا

قـاطع  م يلدرصد از فناوران، فارغ التحصـ  40از  يششتابدهنده استقرار دارد كه ب يناستارتاپ در ا 10

صـنعت هـدف    يمي،پتروشـ . هسـتند  يو مهندس يكمكان يها در حوزه يفشر يدانشگاه صنعت يدكتر

و  ارددالر ارزش د يليـون م 690 ياصنعت در دن ينبازار ا. شتابدهنده است ينمستقر در ا يها استارتاپ

  .كند يم يهدفگذار يدالر يليونم 285فروش  يشتابدهنده برا

مخـازن   يبـرا  يتـي امن يـزات اسـت و تجه  سازي ينخست تجار يها گامدر  يراپ،استارتاپ ا همچنين
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را  يركبيـر ام يميمانند پتروش يعيصنا ييدسال تأ 2استارتاپ توانسته بعد از  ينا. سازد يتحت فشار را م

  .ببندد يهزار دالر 150 يكند و قرارداد يافتدر

تابدهنده اسـت و بـه   شـ  يـن مسـتقر در ا  ياز اسـتارتاپ هـا   يگـر د يكـي كـار   MMO يآندها توليد

  .كند يخدمت ارائه م ها يميپتروش

 يگرشرب از د يها آب يياست و گندزدا ياآب در يزركه در اصطالح الكتروال يادر يها آب گندزدايي

 ينتـأم  يرا برا ينمونه صنعت يكاند  استارتاپ توانسته ينفعاالن ا. است يراپا يتمورد فعال يها حوزه

  .سازندب يركبيرام يميآب شرب پتروش

 يگـر انتقـال از د  يهـا  از لوله ييزدا رسوب ي،صنعت يها پساب يداسيونالكترواكس يا،آب در زدايي نمك

  .رسد يم سازي يو به مرحله تجار گيرد يشتابدهنده جان م يناست كه در ا ياستارتاپ هاي يفناور

و قرار است  يندب يشركت نوپا را در افق خود م 20و  يديتول يانشركت دانش بن 12آبان،  شتابدهنده

 ييجـو  دالر صـرفه  يليونم 690 يرمس ينكند؛ از ا يجادنفر از جوانان و نخبگان كشور شغل ا 500 يبرا

  .شود يكشور حاصل م يبرا يارز
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- شـود  يآب با دستور حل نم بحران :يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع يسرئ

  13/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

بحـران آب بـا    ينكـه ا يـان با ب يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع يسرئ -يرناا -تهران

شـود   ينم يددر كشور تول يشتريآب ب يسازه ها ي،ختارسازبا سا: شود، گفت يدستور از باال حل نم

  .خواهد كرد يادتربلكه عمق فاجعه را ز

  

  شود يآب با دستور حل نم بحران

بزرگداشـت آب در   يملـ  يشروز دوشـنبه در همـا   يمحمد فاضـل  يرنا،ا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يـد ه آب فاجعه به بـارآورده اسـت، با  ورود قدرت به مسائل مربوط ب: افزود يرانا يمحل اتاق بازرگان

  . يدقدرت را چ يبخش دست و پا ينحل مشكالت ا يبرا

كـرد   يـد در كشـور تول  يشتريتوان آب ب يآب گذشته است و نم يناكنون دوران تام: ادامه داد فاضلي

  . ابرها ادامه دارد يو بارور ياهامانند انتقال آب در ييآب از روش ها ينتام ياگرچه مطالعه برا

ـ : گفت يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع رئيس تـوان از روش   يكـه مـ   يمجموع آب

 يمصـرف، جوابگـو   يـزان كه با توجه به م يدمترمكعب خواهد رس يلياردم يككرد به  ينفوق تام يها

  . يستن يازهان

بـه فكـر اصـالح     يـد آب كشور بود، بلكـه با  يندر بخش تام يميدنبال تحول عظ يدنبا: كرد يدتاك وي

  . بر منابع موجود آب اعمال شود يبهتر يريتمصرف بود تا مد يدر ساز و كارها ياساس

جـز اصـالح    يهستند و چـاره ا  يو فرهنگ ياسيس ي،اجتماع ي،سازوكارها اقتصاد ينا: گفت فاضلي

  . يستآنها ن

آب را اصـالح   يتصـاد درست، مسائل اق يبا روش ها يدبا: ادامه داد يرومقام مسئول در وزارت ن اين
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  . يستن يمردم را قانع كرد كاف يحتتوان تنها با نص يتصور شود م ينكهكرد ا

 يـز و ن يو بـازار كشـاورز   ياصالح تعرفه آب بدون توجه به بخش كشاورز يتالش برا ي،گفته و به

  . ودموضوع همه ابعاد در نظر گرفته ش ينا يبرا يدمردم ممكن نخواهد بود با يبدون توجه به زندگ

 ينمحدود كردن قدرت در ا يبرا يدبا: دانست و ادامه داد يانبارورود قدرت به بخش آب را ز فاضلي

  . حال با گفت و گو و تعامل مسائل را حل كرد ينبخش اقدام كرد و در ع

اگر همه اصـالحات در  : خاطرنشان ساخت يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع رئيس

 ينـه در بخـش به  ياتفاق خاص يردمردم مورد غفلت قرار گ ينشانجام شود اما فرهنگ و بساز و كارها 

  . مصرف رخ نخواهد داد يساز

همـه جانبـه مسـاله آب را     يو اطالع رسـان  يلمبا ساخت ف يرواساس وزارت ن ينبر هم: ادامه داد وي

  . دارد يشتريب يتفعال يكرد اگرچه هنوز جا يمل يمسئله اجتماع يكبه  يلتبد

تصـور   يـك و همچنـان در   يسـت روشـن ن  ياسـتمداران س يامروز مساله آب بـرا  ينكها يانبا ب فاضلي

  . موضوع به گفت و گو پرداخت ينحل ا يبرا يدبا: برند گفت يبه سر م ينادرست از منابع آب

ـ  يـرو وزارت ن يمركز امور اجتماع: افزود يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع رئيس ا ب

مركـز   يـن شده اسـت و ا  يهدف استفاده از نظرات همه فعاالن و دست اندركاران بخش آب راه انداز

 رمركز حضـو  ينرود همه صاحب نظران در ا يحكومت و مردم است و انتظار م ينمحل ارتباط ب يك

  . شود يافتهحل چالش ها  يبرا يمناسب يو به تبادل افكار بپردازند تا راهكارها يافته

و بـا   يـران ا يبزرگداشت آب با عنوان نوروز آب امروز به همت اتـاق بازرگـان   يمل يشهما نچهارمي

  . آب برگزار شد ينهاز آثار هنرمندان در زم يعكس يشگاهنما يبرگزار

  .درآمد يشتوجه دادن همگان به مشكالت بخش آب به نما يمستند تاالن برا يش،هما ينا يانپا در
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روزنامه دنياي اقتصـاد   -ي آب يرذخا يرو يشپ هاي ؛ ريسكشد يآب بررس يروز مل يشدر هما

  14/12/1397مورخ 

  

 يجـا  يـران صـاد ا بـزرگ اقت  يهـا  است در فهرست ابر چـالش  يچند سال» بحران آب«: اقتصاد  دنياي

 يــبو تخر ينــابود« ،»يدپــذيرتجد يهــا و كــاهش آب يماقلــ ييــرتغ«نــاظران  يبرخــ. گرفتــه اســت

بخـش   يعدم تطابق اسناد باالدسـت «، »مختلف يها آب در بخش يينپا يور بهره« ،»يآب هاي بوم يستز

» آنهـا  نگـري  يها و بخش دستگاه ينب يو عدم هماهنگ يتعدد دستگاه«، »بخش ينروز ا يازهايآب با ن

روز به بحـران آب   به كه روز دانند يم يليدال ينتر را از مهم »يرزمينيز يها از سفره رويه يبرداشت ب«و 

 يـران و اساس ظهور بحـران آب در ا  يشهگذاران ر و قانون گذاران ياستس يلگران،اما تحل. اند دامن زده

  ند؟دان يشده را چه م يلتبد يمپارادا يكسال است به  15كه حدود 

  

  يآب يرذخا يرو يشپ هاي ريسك

» مجلـس «و  »يخصوصـ  بخـش «، »دولـت « يلگـر آب، سه ضـلع تحل  يبزرگداشت روز مل ينچهارم در

 يخصوص بخش يلگرضلع تحل. قرار دادند يبحران آب در كشور را مورد واكاو يجادعوامل ا ينتر مهم

بـه  . منـابع  يتن است نه محـدود آ يعانداز در حوزه منابع كشور، نحوه توز دست ينتر معتقد است مهم

 يـع چـالش در توز  يقمصـاد  ينتر از مهم يكيدر روستاها  ييزا توسعه و اشتغال يفعاالن اقتصاد داعتقا

عكس داده و منجـر بـه مهـاجرت معكـوس و      يجهتوجه، نت منابع قابل يصرغم تخص منابع است كه به

ـ    ي،دولت يانولاز مت ياما برخ يانم يندر ا. شده است يشهر نشيني يهرشد حاش  هبحـران آب را بـه مقول

ـ    يچالش ينتر مهم »يماقل ييرتغ«به اعتقاد آنها . دهند ينسبت م يگريد ـ   روي يشاسـت كـه پ  يمنـابع آب

 يريتمـد  هـاي  ينـه معضل، فراهم شدن زم ينحل ا ينسخه ارائه شده آنها برا. كشور قرار گرفته است

آنان . دارند يگريمجلس، البته نظر د يندگانن و نماگذارا در آن سو قانون. كشور است يمنابع آب يدارپا
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 يـن و ا يـرد قـرار گ  گـذاران  ياسـت توجـه س  يبلدر س يداست كه با يا مقوله »ينسرزم يشآما«معتقدند 

  .شود يلتبد يخصوص بخش يموضوع به مطالبه جد

 يراناست نظر مد يمختلف آن، چند سال يها  از وقوع بحران آب و جنبه يناش يها و چالش مشكالت

كارشناسـان و فعـاالن   . خود جلب كـرده اسـت   مختلف به يها كشور را در سطوح و دستگاه يانو متول

 يجـه از مقولـه بحـران آب، بـه درك بهتـر از آن و در نت     يو كارشناسـ  يقحوزه آب معتقدند اطالع دق

و اثر آن  گسترده بودن بخش آب يلدل به يراز. جهت مقابله با آن كمك خواهد كرد يحصح يزير برنامه

اثرگـذار،   يو پارامترهـا  يرهـا متغ يكشـور، بررسـ   يـدي و تول ياقتصـاد  يربنـايي، ز يها بخش يربر سا

و  ارآم يبررس. رود يشمار م به يمهم و ضرور يبخش، امر ينموجود در ا يشناخت روندها ينهمچن

 يبارنـدگ  در تمـام كشـور   يبـا تقر يـر، از آن است كه در دهه اخ يكشور هم حاك يدو جد يارقام رسم

و  هـا  يوقـوع خشكسـال   يلموضوع به دل ينا. داشته است ينسبت به متوسط بلندمدت كاهش معنادار

افتـاده   اقاتفـ  يا گلخانـه  يهـا  برهم خوردن توازن گاز يلدل به يجهان ياسبوده كه در مق يماقل ييراتتغ

ارتبـاط   هـا  ينادار بارندگتنها به كاهش مع يران،ظهور بحران آب در ا دهد ينشان م ها يابياما ارز. است

كـاهش   يتـوجه  قابل ياربس يزانها در كشور به م آب روان يزانم دهد ينشان م ها يندارد؛ چرا كه واكاو

 يلگرانبه اعتقاد تحل. مرتبط دانست يماقل ييراتتمام ابعاد بحران آب را به تغ توان ينم يجهو در نت يافته

 يرزمينـي و ز يباالدسـت از منـابع آب سـطح    يها برداشت يزاناست كه م ينا يبخش آب، علت اصل

 ينراسـتا صـبح روز گذشـته در چهـارم     يندر همـ . همـراه بـوده اسـت    يتـوجه  قابل يشكشور با افزا

برگـزار شـد،    »ي، رسـالت جهـان  ينجات آب، ضرورت ملـ « يآب كه با شعار مل يبزرگداشت روز مل

وقـوع بحـران آب در كشـور و     يلدال يگذاران به بررس و قانون يخصوص فعاالن بخش ي،دولت يانمتول

 يـان در دسـتور كـار متول  » هـا  نـوروز آب «مراسم كه همزمان با  ينا. چالش پرداختند ينعبور از ا يدكل

ـ    يخصوص و بخش يدولت و معاونـان شـركت    يرانان، مـد يـر اتـاق ا  يسقرار گرفته بود بـا حضـور رئ

اونت آب و خـاك وزارت جهـاد   مع يران،منابع آب ا يريتآب و فاضالب كشور، شركت مد يمهندس
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سـازمان پـژوهش و    زيسـت،  يطسازمان حفاظت مح يزداري،ها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ي،كشاورز

مجلـس   اينـدگان و نم يونسـكو  يملـ  يسـيون وزارت آموزش و پرورش، بانك مسكن، كم يزير برنامه

اثرگـذار   يها از چهره يرتقد«، »عكس يجانب يشگاهنما يبرگزار« ينهمچن. برگزار شد ياسالم يشورا

 يـدادهاي رو ينتـر  از مهـم ) يرزمينيز يها مستند از آب يتروا(» پخش مستند تاالن«و » در حوزه آب

  .مراسم بود ينا يجانب

  

  منابع يعتوز چالش

. منابع دانست يتمنابع را مقدم بر محدود يعچالش توز يشهما يندر ا يخصوص پارلمان بخش رئيس

در  97صورت گرفتـه، مسـاله بحـران آب در سـال      هاي يمطابق با بررس ي،شافع ينبه اعتقاد غالمحس

مسـاله   دانـيم  يطور كه مـ  همان: او در ادامه گفت. كشور قرار گرفته است يمشكل اساس 100فهرست 

در طـول  . مشـكالت اسـت   ينكشور به همراه دارد در صدر ا يبرا يكه خشكسال يآب و تبعات بحران

 تـر  يـق دق يـاني گذاشته و بـه ب  زيست يطبر مح يراتيمعضل چه تاث ينا كه يمگذشته شاهد بود يها سال

 روكـا  كسب يطقانون بهبود مستمر مح يبمتاسفانه از زمان تصو. شده است زيست يطمنجر به افول مح

قـانون   يبمحـض تصـو   بـه  حال ينبا ا. يمكن ييقانون را اجرا يندرصد ا 25تا  20از  يشب يما نتوانسته

 يبا هدف جبران مافات در حوزه آب و كشاورز يرانوكار در مجلس، اتاق ا سبك يطبهبود مستمر مح

است؛  داشتهحوزه  يندر ا يتيآب كرد كه نقش حائز اهم يمطالعات راهبرد يمركز مل يساقدام به تاس

ـ . يستچندان پررنگ ن يراندر حال حاضر در اتاق ا يهرچند كه حوزه آب و كشاورز پارلمـان   يسرئ

آن  يـع چالش در حوزه منابع كشور را نحـوه توز  ينتر خود، مهم يها امه صحبتدر اد يخصوص بخش

 يقمصـاد  تـرين  از مهم يكيبه گفته او، توسعه روستاها و اشتغال روستاها . منابع يتدانست نه محدود

عكـس داده و امـروز شـاهد     يجـه توجه، نت منابع قابل يصرغم تخص منابع است كه به يعچالش در توز

 يرمتاسفانه در سـ : كرد يحتصر ينهمچن يشافع. يمهست يشهر نشيني يهو رشد حاشمهاجرت معكوس 
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اسـت و   رتصو ينبه هم يهدر مساله آب هم قض. يما مانده از قافله عقب يشههم يتحول حركت جهان

 يـزي ر در حوزه برنامـه  ياديمسائل بن. شويم يم يدارتازه از خواب ب كنند، يكه همه از ما عبور م يزمان

آب را از  يـد در حوزه آب هم با يرد؛كشور سرلوحه قرار گ يا توسعه يها در برنامه يدرد كه باوجود دا

  .سرچشمه زالل كرد

كـرد   يدواريابراز ام يدادرو يندر ا يزن يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمطالعات راهبرد يمركز مل رئيس

بـه گفتـه   . بدارنـد  يه نسل گرامها را نسل ب نوروز آب يش،هما ينا يممفاه كردن يلبا تكم يندگانكه آ

در  آبـي منـابع   يهـا  از افت شاخص يتمنتشر شده حكا يرسم يآمارها يعتمدار،شر يدمحمدحسينس

در كشور با هـدف   نفع يذ يها است تا همه ارگان يضرور يطشرا يناساس در ا ينكشور دارد؛ بر هم

قـانون   يبعتقد است از زمان تصـو م يعتمدارشر. دولت بشتابند ياريكشور به  يمنابع آب يمو ترم يااح

و آب  كشـاورزي  يمطالعات راهبرد يمركز مل يلموازات آن تشك  وكار و به كسب يطبهبود مستمر مح

منابع و بحران آب در كشور،  يتوضع يحخود دانسته تا ضمن تشر يفهمركز وظ ينتاكنون، ا يراناتاق ا

 يـه از كل يشهمـا  يـن مركـز در ا  يـن اسـاس ا  ينبـر همـ  . معضـل كمـك كنـد    ينحل ا يدولت را برا

خـود را   يشـنهادهاي تـا نظـرات و پ   كنـد  يدرخواسـت مـ   ياننظران، فعاالن، استادان و دانشجو صاحب

  .اعالم كنند يرانو آب اتاق ا يكشاورز يمطالعات راهبرد يمنظور رفع بحران آب به مركز مل به

  

  ها چالش يابي ريشه

 يـن آب در ا يبزرگداشـت روز ملـ   ينچهـارم  ينمجلس و از مـدعو  يندهمحسن كوهكن، نما همچنين

كـرد كـه    يـد تاك يران،در ا يتهكم ينا يرخانهو استقرار دب ياآس يتهكارگروه كم يلمراسم با اشاره به تشك

 ينـده نما ينبه گفته ا. گرفت يكبه فال ن يدمرتبط با آن را با يها اجالس يو برگزار يتهكم ينا يلتشك

 ينتـر  از مهـم  يكـي در مسكو برگزار شود و  يندهرار است سال آكارگروه ق ينا يمجلس، اجالس بعد

 ياست كه با هدف حـل بحـران آب همكـار    ينا يا،آس يتهكارگروه كم ياعضا يبرا يرانا يشنهادهايپ
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كـوهكن  . يـرد شكل گ ياييآس يكشورها يدولت يها ها و بخش پارلمان ي،خصوص بخش يانسه جانبه م

 »ينسـرزم  يشآما«و طرح موضوع  يبر رسالت بخش خصوص يدخود با تاك يها از صحبت يدر بخش

شـود و نـه    يلتبد يبخش خصوص يموضوع به مطالبه جد ينا يدعنوان كرد كه با يراناتاق ا ياز سو

 ي،د اكبـر مـرا  يدر ادامـه، علـ  . شـوند  يلامر دخ ينها در تحقق ا وزارتخانه يهبلكه كل يرو،تنها وزارت ن

در كشور و  يمنابع آب روي يشپ يها چالش يحب و خاك به تشردر امور آ يجهادكشاورز يرمعاون وز

 يهـا  ها در طول سـال  چالش ينتر را از مهم يماقل ييراو تغ. حوزه پرداخت ينمعاونت در ا يناقدامات ا

تـا االن، هـر    1994 الروز بزرگداشت آب در سـ  يناول ياز زمان برگزار ي،به گفته اكبر. دانست يراخ

 يـن از ا يـك  يچدر داخل كشور داده شده، اما ه ياز منابع آب يتمنظور حما به يمختلف يسال شعارها

 يريتمـد  هـاي  ينـه معضل، فراهم شدن زم ينراهكار حل ا ي،به اعتقاد و. شعارها اثربخش نبوده است

خواسـتار   يندر امـور آب و خـاك همچنـ    يجهادكشـاورز  يـر معاون وز. كشور است يمنابع آب يدارپا

 ي،و اتـاق بازرگـان   يسـت ز يطسازمان حفاظـت از محـ   ي،جهادكشاورز يرو،ن يها وزارتخانه يهمكار

ابوالقاسـم  . شـد  ياز منـابع جهـان   يمنـد  در بهـره  يبه منظور همكـار  يرانا يمعادن و كشاورز يع،صنا

منـابع آب كشـور    شامـروز در بخـ   يهـا  چالش يحدر توض يزبانك مسكن ن يرعاملمد اناركي، يميرح

تراز با  و هم يرانبزرگ اقتصاد ا يها ابرچالش يفنان، بحران آب را در ردكارشناسان و اقتصاددا: گفت

هـا، مشـكالت بودجـه و رشـد      مشكالت بانـك  ي،بازنشستگ يها بحران صندوق زيست، يطبحران مح

و  يمـال  يهـا  دغدغـه  ودر كنار توجه بـه موضـوعات    ي،به گفته انارك. كنند يم ياندك معرف ياقتصاد

  .داشت محيطي يستبه مسائل ز اي يژهه وتوج يدكشور، با ياقتصاد



125  

 ينبهتـر  يـب تخر يبرا سناريويي :كرد يحتشر يلناوگو با ا آب در گفت يجهان يضو سابق شوراع

 -يسـت؟  ن يسـر م يآب فالت از منابع داخل ينتام ياآ/  ياكشور و شورتر شدن آب در يها جنگل

  14/12/1397خبرگزاري ايلنا مورخ 

  

آب فـالت از   ينتـام  يـا آ/  يـا كشور و شورتر شدن آب در يها جنگل ينبهتر يبتخر يبرا سناريويي

  يست؟ن يسرم يمنابع داخل

 يـاز ن شود يم يآب ابتدا بررس يا حوضه ينانتقال ب هاي يوهدر ش: آب گفت يجهان يسابق شورا عضو

مشـخص شـد واقعـا راه     يوقتـ . يرخ يااست  يناز منابع داخل حوضه قابل تام ياچقدر است، آ يواقع

  .بكنند يآب شرب فكر ياست حداقل برا ينها ا حكومت يفاز وظا يكيوجود ندارد،  يگريد

اظهـار   يدرباره انتقال آب خزر به فالت مركز يلنا،ا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يجهان عباسقلي

 يبرخـ  ينهاست در زم يعيوجود ندارد البته طب يدر مورد انتقال آب از خزر تفاهم و اجماع مل: داشت

 يـن كـه بـه ا   يلياست و ضرورت دارد، دال يهقض يهم توجموضوعات اجماع وجود نداشته باشد اما مه

  .داده شود يحتوض اند يدهرس يمتصم

چگونه محاسبه شده، سرانه آب بـه چـه شـكل     يآب يازمشخص شود ن يدانتقال آب با يبرا: افزود وي

چگونـه صـورت    يگـذار  يهشده، قرار است آب در كدام بخش مصـرف شـود، برگشـت سـرما     يدهد

 يـن هم مشاركت دارد، همه ا يبخش خصوص يا شود يم يهسرما ينتام ياز منابع دولتفقط  ياآ گيرد، يم

  .شود يروشنگر يافكار عموم يبرا يدمبهم است و با مالمسائل كا

 يـد انتقـال آب صـورت گرفتـه با    يـن ا يبرا ياگر مطالعات: كرد يحآب تصر يجهان يسابق شورا عضو

از بروز اخـتالف نظـر در جامعـه اعـالم      يريجلوگ نيو  كارشناسان و همچن ياقناع افكار عموم يبرا

 و يـل وگو و ارائـه دال  مباحث و گفت يانموافق و مخالف هستند، در جر يها دارا از طرح يليخ. شود

  .نماند يباق يو اختالف يدهمشترك رس يدگاهاهداف ممكن است به د
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و آب  شود يآب برداشت م ينكهبه لحاظ ا: انتقال آب خزر گفت يطيمح يستبا اشاره به اثرات ز وي

آب شـور   يريتمـد  يوهشـ  ينكهضمن ا كند، يم يجادا يطيمح يستمشكل ز  گردد يباز م ياشور به در

  .يستقرار دهد، روشن ن يررا تحت تاث يمحدوده مشخص و موضع ينكهولو ا

موجـب   يجنگلـ  يرعبور از مسـ  يلبه دل يا،عالوه بر مباحث شور شدن آب در: خاطرنشان كرد جهاني

 ينـده در آ شـود  ياحداث خط لوله باعث مـ  يها راه يجادو ا شود يكشور م يها جنگل ينبهتر يبرتخ

  .جاها سخت باشد، آسان شود يبه جنگل كه اكنون ممكن است در برخ يدسترس يها راه

كـه   يالبته رقمـ : كرد يانب يوسنار ينخزر در بدتر يبرا يهاروم ياچهمثل در يدرباره رخ دادن اتفاق وي

 افتـد  ينم يبيو غر يباتفاقات عج ينخزر صفر است و چن يايدر يمدر مقابل حجم عظ شود يممنتقل 

بهـره   راسـتمرا  ينكـه ا يگـر كه آب برداشت شده، هسـت و د  يا محدوده يبرا يآثار موضع يدارا يول

 دارد ياديز ينههزار متر آب پمپاژ شود هز 2 يكنزد ينكها يبرا. گيرد يم ياديز ياز طرح انرژ يبردار

  .دهد يقرار م يداز طرح را مورد ترد يو بهره بردار

قرار است منتقل  يزاناست كه كدام آب و چه م يناكنون بحث بر سر ا: كارشناس حوزه آب گفت اين

به آب  يازمحاسبه و ن يمقدار و مبان يشده است، وقت يينو چارچوب انتقال آب چگونه تع يشود، مبان

 يـاز ن بـه راجع  يدآن زمان با. يصور يااست و  يواقع يازن ياآ قضاوت كرد توان يمشخص شد آنگاه م

 يزآب را از منابع مختلف كه در حوضه آبر ينا توانيم يم ياسپس مشخص شود آ يم،صحبت كن يواقع

  .يرخ يا يمكن ينوجود دارد، تام

 يـا است، آچقدر  يواقع يازن شود يم يآب ابتدا بررس يا حوضه ينانتقال ب هاي يوهدر ش: كرد يدتاك وي

 يكـي وجود ندارد،  يگريمشخص شد واقعا راه د يوقت. يرخ يااست  يناز منابع داخل حوضه قابل تام

  .بكند يآب شرب فكر ياست حداقل برا ينها ا حكومت يفاز وظا

اسـت كـار    يو فرمول مشخص يزممكان يشرب دارا يبرا يآب يازهايمحاسبه ن: خاطرنشان كرد جهاني

وجـود دارد و   يـت جمع يرانچه م شود يكه آب منتقل م ييدر جا ييماست بگو يكاف. يستن اي يچيدهپ
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 ايـن چه تعداد اضافه خواهد شـد   يندهسال آ 20چقدر است و در  كنند يكه اكنون استفاده م يآب يزانم

 يـق از طر ينـيم سـپس بب  شـود،  يمشـخص مـ   يواقع يازو ن كنند يآب ضرب م يعدد را در سرانه منطق

شـود   ينتـام  يگرد يبه جا يياز جا يااز داخل حوضه و  ي،منابع آب سطح ي،كشاورز يها چاه يدخر

 ينجـا بـه ا  ياتـا مشخص شـد و نها  ها ينهو هز ها يدهو فا يو بررس يابيموارد ارز ينهمه ا يوقت. يرخ يا

  .آب شرب اقدام شود ينتام يبرا يدكه كمبود وجود دارد قائدتا با يديمرس
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ـ  ياستس خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - اسـت  يبـازنگر  يازمنـد ن زمينـي يرز يحفاظت از منابع آب

14/12/1397  

  

ر رونـد د  يـن كـه ادامـه ا   يافتـه  يشافزا يردر دو دهه اخ يرزمينيبرداشت از منابع آب ز -يرناا -تهران

 هـاي   ياستبار، س فاجعه يتاز وضع يريجلوگ يشود لذا برا يمنابع م ينرفتن ا  ينمنجر به از ب يتنها

  .گرفته شود يشدر پ يا  هوشمندانه ياستقرار گرفته و س يمورد بازنگر يقبل

  

  است يبازنگر يازمندن يرزمينيز يحفاظت از منابع آب سياست

و در  يجيهر كشور است كـه بـه صـورت تـدر     يبرا بديل يو ب يمعظ يهسرما يك يرزمينيآب ز منابع

 يبـرا  يهسرما ينتا ا يردصورت گ يدرست به  يداز آن با يبردار  شده و بهره يلتشك يمتماد يانطول سال

حـوزه   اسكارشـن » ساز محمدرضا گلدان«از نظرات  يمطالب بخش ينبماند، ا يباق يزن يندهآ يها نسل 

  . است يشرو به افزا يرزمينيمخازن آب ز يوند كسرر يمنابع آب است كه به اعتقاد و

ـ   يـر، اخ يهـا   متاسـفانه در دهـه  : گفـت  يرناا يروز سه شنبه به خبرنگار علم وي از  رويـه   يبرداشـت ب

هـا    هر ساله بـا بـارش   يرزمينيز يها منابع شده است، سفره آب ينموجب كاهش ا يرزمينيز يها آب

باشـد،   غذيـه ت يزانحال اگر مقدار برداشت به اندازه م آيد يم باال يرزمينيو سطح آب ز شود  يم يهتغذ

از  يشـتر برداشـت ب  يـزان كشور، م يها  دشت يشتربود اما در ب يمنخواه يرزمينيشاهد افت سطح آب ز

آبخوان صورت  يدناپذيرتجد يرهبرداشت در واقع از ذخ اضافه  يناست كه ا يرزمينيآب ز يهتغذ يزانم

  . شود يش حجم آبخوان مو منجر به كاه گيرد  يم

  

  صد برابر شده است  ير،قرن اخ يممخازن آب كشور در كمتر از ن يكسر**

برداشـت در هـر     به مقدار اضافه ينكها يحمنابع آب و با توض يريتشركت مد يبا استناد به آمارها وي
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بـوده   1344مخزن مربوط به سال  يآمار كسر يناول: گفت شود،  يمخزن گفته م يسال اصطالحا كسر

  اضـافه  يـزان متر مكعب گزارش شده اسـت، اكنـون م    يليونم 66برداشت  كه در آن زمان مقدار اضافه 

  . برابر شده است 100حدود  1344نسبت به سال  يعنيمتر مكعب است   يلياردم 6برداشت ساالنه 

 يبـر حجـم كنـون   برا 3معـادل   يبـا برداشت در هر سـال، تقر  متر مكعب اضافه  يلياردم 6: ادامه داد وي

 يبرداشت صورت گرفته و به صورت تجمع به بعد هر سال اضافه  1344است، از سال  يهاروم ياچهدر

ـ  ير،سال اخ 50 يط كشـور   يرزمينـي آب ز يدناپـذير تجد يـره متـر مكعـب از ذخ   يليـارد م 130از  يشب

  . برداشت شده است

كه نرخ كاهش حجم  دهد  ينشان م يرزمينيحجم مخازن آب ز ييراتروند تغ يبررس: افزود ساز گلدان

برداشت حدود   متوسط اضافه 70سه برابر شده است، در واقع در دهه  يباتقر 70مخازن نسبت به دهه 

 يطور ر شده به يشتها ب برداشت  دهه، اضافه ينمتر مكعب در سال بوده است اما از اواخر ا يلياردم 1.7

  . متر مكعب در سال بوده است يلياردم 5.6حدود  يركه متوسط اضافه برداشت در دو دهه اخ 

كمتـر   يابد،صورت ادامه   ينهم به  يرزمينيكه اگر روند برداشت از منابع آب ز دهد  ينشان م ها  بررسي

اسـت كـه مصـارف در     يدر صـورت  ينتخمـ  يـن تمام خواهد شد، ا يكل  منابع به ينا يگرسال د 70از 

توسـعه   بهو صنعت كشور، رو  يكشاورز يت،است كه جمع آن يتنداشته باشد اما واقع يشافزا ينده،آ

  . يافتخواهد  يشو صنعت هم افزا يشرب، كشاورز هاي يازن يناست بنابرا

آب  ينكـه دارد كـه قبـل از ا   يـز ن يگـري د يامـدهاي پ يرزمينـي اُفت سطح آب ز ياز طرف: ادامه داد وي

هـا و    انداخت، خشـك شـدن رودخانـه    را به خطر خواهد يرانيانما ا يبه اتمام برسد، زندگ يرزمينيز

 والنيطـ  يها شكاف يجادا ين،فرو نشست زم يزگردها،ر يشافزا ياهي،رفتن پوشش گ ينها، از ب تاالب

 يعبارت  برداشت است، به اضافه  يامدهاياز پ يرزمينيها و شور شدن آب ز فرو چاله يجادها، ا در دشت

  . خواهد شد يجد يبدچار آس يستز  يطم برسد، محبه اتما يرزمينيآب ز ينكهگفت قبل از ا توان يم

الزم اســت كــه  ي،اتفاقــات يناز وقــوع چنــ يريجلــوگ يبــرا: كــرد يــدكارشــناس حــوزه آب تاك ايــن
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 يحـاك  يرمخزن در دو دهه اخ يكسر يزانم يشيروند افزا يرد،قرار گ يمورد بازنگر يقبل هاي  ياستس

 ياسـت، س رسـد   يوجود نداشته، به نظر م يدرست ريتيمد يرزميني،منابع آب ز ينهاز آن است كه در زم

در  ياصالحات يدها ناكارآمد بوده و با  سال يندر ا يدهپد ينمقابله با ا يبرا يياجرا يها و برنامه  ينقوان

  . يردصورت گ ينهزم ينا

 ييشده شناسا يناهنجار ينكه منجر به وقوع ا ينيو قوان ها  ياستراستا الزم است س يندر ا: گفت وي

شده تا بتـوان   يتتقو ينهزم ينموفق در ا هاي  ياستالزم است س ينهمچن يرند،قرار گ يو مورد بازنگر

  .كرد يريجلوگ يكمنبع استراتژ ينا ياز نابود
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  15/12/1397سايت خبري اقتصادنيوز مورخ  كند؟ يرا حل م يراندر ا يسال پربارش تنش آب

  

كـه   يا گونـه  بـه  كند، يرا نسبت به گذشته تجربه م يبدتر يطشرا يرانا يمنابع آب يتوضع: يوزن اقتصاد

حـل   يبـرا  يو اتحاد جد يريتمد يك يدتنش باشد و با ينگشا حل ا راه تواند ينم يزها ن بهبود بارش

  .يدود آوج مشكل به ينا

كمتـر از   ياربسـ  يرانيدر حال حاضر سهم آب در سبد خانوار ا يسنا،به نقل از ا يوزگزارش اقتصاد ن به

ـ   يجزو كشـورها  يرانموجب شده ا يزموضوع ن يناست كه هم يياروپا يكشورها بـه   يپرمصـرف آب

 در يـن د و ارا سـبد خـانوار دار   يدرصد يمبر اساس آمار، آب سهم كمتر از ن كه يطور به يد،حساب آ

كـه   شـود  يزده مـ  يندرصـد تخمـ   2.7درصد و در آلمان  2.5 يس،عدد در انگل يناست كه ا يطيشرا

  .وجود آورده است را به ياديمشكالت ز يزموضوع ن ينهم

هسـتند كـه    يتنش آب يرنفر تحت تأث يليونم 34.5 يتشهر در حال حاضر با جمع 334 يگر،د يسو از

ننشسته  يكارب يرووزارت ن ين،ب ينالبته در ا. را به وجود آورده است يياربس يها چالش يزمساله ن ينا

دولـت  " نوانبا ع يآب، طرح يعال يدر شورا يشپ يكه چند ييرا انجام داده است؛ تا جا يو اقدامات

شـهر تحـت    يگـر ، د1400و ارائه شد كه بر اساس آن تا سال  ينتدو "دوازدهم بدون تنش آب شرب

  .داشت يمتنش نخواه

 يفيـت، ك يارتقـا  ين،از جمله تـأم  يطرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوع ناي

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
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تـا   يمت، بتـوان يـزا تجه يـن استفاده از ا يها برا آن يقكنندگان و تشو مصرف يننده، بكاه 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 يمدرصدد كه كنند يرا استفاده م يمصرف منابع آب

ـ  يبتصو ييدر مراحل نها يدجد يها منظور تعرفه ينبد: ابراز كرد يم،كن يقمصرفان تشو  يشاست و پ

 يقبـوض مجـاز   يالزم به مشتركان پرمصرف داده خواهد شد و حتـ  يآگاه يزها ن تعرفه يناز اعمال ا

 تـري  يشگروه محدود بخواهند همانند سال گذشته آب شرب ب ينو ارسال خواهد شد كه اگر ا يدتول

  .خواهد كرد يداپ يشافزا يدجد يها ها بنا بر بر تعرفه آن هاي ينههز يعتاًرا مصرف كنند، طب

سوم مردم  يككه بر اساس آمار،  يا گونه مناسب است؛ به يرانا يتوضع يزاز پارامترها ن يدر برخ البته

آسـان بـه    يدسترس يت،درصد جمع 99.5از  يشب يرانم ندارند اما در ابه آب شرب سال يدسترس يادن

منظـور تنهـا آب    شـود،  يبـه آب شـرب مـ    يكه صحبت از دسترسـ  يآب شرب سالم دارند البته زمان

تانكر  ي،رسان آب وجود نداشته با آب يكش از مناطق كه امكان لوله ياريچراكه در بس يست،ن يكش لوله

  .مشتركان به آب سالم را فراهم شده است يترسامكان دس يگرد يها و روش

 يـران آمـار در ا  يـن فاضالب دارند كه ا يبه دفع بهداشت يدسترس يادن يتدرصد جمع 40تنها  همچنين

 يگـر د يبهتـر از كشـورها   يارها بسـ  حوزه يندر ا يرانا يتگفت وضع يددرصد است و با 70از  يشب

 ايـد و ب شـود  يمساله آب تنها محدود به آب شرب نم كه يمتوجه كن يزموضوع ن ينبه ا يداست، اما با

  .توجه شود يزن يستز يطو مح يصنعت، كشاورز يها به آب در بخش

مساله  ينبر ا يدبا تاك - يونسكو يمل يسيونكم يعيعلوم طب يركلمد - يانچاووش يدعليباره س ينا در

عـالوه بـر مسـاله    : ابراز كرداست،  يلدر حوزه آب دخ ها يرانيدر پرمصرف بودن ا يكه عوامل متعدد

ع عادالنـه آب  يـ توجه كرد، به طور مثال قانون توز يزن يا و منطقه يبه موضوعات حقوق يدبا ياقتصاد

كـه الزم اسـت بـا     شود ينفر بود، مربوط م يليونم 36تنها  يرانا يتكه جمع يزمان يعني 1361به سال 
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  .يردصورت گ يقانون بازنگر ينر اد يمحصوالت كشاورز يدو تنوع تول يعتوجه به توسعه صنا

 يـك مصـرف   يريتموضوع مـد : ادامه داد ي،و اجتماع يتوجه به مسائل فرهنگ يتبا اشاره به اهم وي

 يامـا در دوره فعلـ   شد، يبه آن توجه نم يدگذشته آن طور كه با يها مهم است كه در سال ياربحث بس

 تواندمساله ب ينا يدواريمشده كه ام دييامصرف توجه ز يريتكه به موضوع مد يمشاهد يرو،وزارت ن

  .بگذارد يرا برجا ياريبس يراتتأث

 يهـا  برنامـه  يرلزوم تـدب  يزمساله ن ينجا خوش كرده كه هم يرانسال است كه در ا ينآب چند بحران

با كـم   يوقت در حوزه سازگار يروز يفعل هاي ياستكه س رسد يو به نظر م دهد يرا نشان م يكاربرد

الزم اسـت   تبلندمـد  يكه برا اند يدهعق ينر كوتاه مدت پاسخگو باشد اما كارشناسان بر ابتواند د يآب

  .شود ينتدو يگريد يها برنامه
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ـ  ي؛ ايرانكاهش مصرف آب در كشاورز يها راه خبرگـزاري ايسـنا    -مانـد؟   يدر حسرت آب م

  15/12/1397مورخ 

  

  يآب كم بحران

هـا   كه بهبود بارش يا گونه به كند، يرا نسبت به گذشته تجربه م يبدتر يطشرا يرانا يمنابع آب وضعيت

مشـكل   يـن حـل ا  يبـرا  يو اتحاد جـد  يريتمد يك يدتنش باشد و با ينگشا حل ا راه تواند ينم يزن

  .يدآوجود  به

 يياروپـا  يكمتـر از كشـورها   ياربسـ  يرانيدر حال حاضر سهم آب در سبد خانوار ا يسنا،گزارش ا به

ـ   يجـزو كشـورها   يـران موجـب شـده ا   يزموضوع ن يناست كه هم  يـد، بـه حسـاب آ   يپرمصـرف آب

اسـت   يطيدر شرا ينرا سبد خانوار دارد و ا يدرصد يمبر اساس آمار، آب سهم كمتر از ن كه يطور به

 يـز موضـوع ن  ينكه هم شود يزده م يندرصد تخم 2.7درصد و در آلمان  2.5 يس،در انگل ددع يناكه 

  .وجود آورده است را به ياديمشكالت ز

هسـتند كـه    يتنش آب يرنفر تحت تأث يليونم 34.5 يتشهر در حال حاضر با جمع 334 يگر،د يسو از

ننشسته  يكارب يرووزارت ن ين،ب ينلبته در اا. را به وجود آورده است ياريبس يها چالش يزمساله ن ينا

دولـت  " نوانبا ع يآب، طرح يعال يدر شورا يشپ يكه چند ييرا انجام داده است؛ تا جا يو اقدامات

شـهر تحـت    يگـر ، د1400و ارائه شد كه بر اساس آن تا سال  ينتدو "دوازدهم بدون تنش آب شرب

  .داشت يمتنش نخواه

 يفيـت، ك يارتقـا  ين،از جمله تـأم  يبرنامه مشخص به موضوعات متنوعطرح در قالب نقشه راه و  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
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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 يقشوكنندگان و ت 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 كنند يرا استفاده م يمصرف منابع آب

ـ  يبتصو ييدر مراحل نها يدجد يها منظور تعرفه ينبد: ابراز كرد يم،كن يقمصرفان تشو  يشاست و پ

 يقبـوض مجـاز   يالزم به مشتركان پرمصرف داده خواهد شد و حتـ  يآگاه يزها ن تعرفه يناز اعمال ا

 تـري  يشسال گذشته آب شرب ب گروه محدود بخواهند همانند ينو ارسال خواهد شد كه اگر ا يدتول

  .خواهد كرد يداپ يشافزا يدجد يها ها بنا بر بر تعرفه آن هاي ينههز يعتاًرا مصرف كنند، طب

سوم مردم  يككه بر اساس آمار،  يا گونه مناسب است؛ به يرانا يتوضع يزاز پارامترها ن يدر برخ البته

آسـان بـه    يدسترس يت،درصد جمع 99.5از  يشب يرانبه آب شرب سالم ندارند اما در ا يدسترس يادن

منظـور تنهـا آب    شـود،  يبـه آب شـرب مـ    يكه صحبت از دسترسـ  يآب شرب سالم دارند البته زمان

تانكر  ي،رسان آب وجود نداشته با آب يكش از مناطق كه امكان لوله ياريچراكه در بس يست،ن يكش لوله

  .ا فراهم شده استمشتركان به آب سالم ر يامكان دسترس يگرد يها و روش

 يـران آمـار در ا  يـن فاضالب دارند كه ا يبه دفع بهداشت يدسترس يادن يتدرصد جمع 40تنها  همچنين

 يگـر د يبهتـر از كشـورها   يارها بسـ  حوزه يندر ا يرانا يتگفت وضع يددرصد است و با 70از  يشب

 ايـد و ب شـود  يب شرب نمكه مساله آب تنها محدود به آ يمتوجه كن يزموضوع ن ينبه ا يداست، اما با

  .توجه شود يزن يستز يطو مح يصنعت، كشاورز يها به آب در بخش

مساله  ينبر ا يدبا تاك - يونسكو يمل يسيونكم يعيعلوم طب يركلمد - يانچاووش يدعليباره س ينا در

 عـالوه بـر مسـاله   : است، ابراز كرد يلدر حوزه آب دخ ها يرانيدر پرمصرف بودن ا يكه عوامل متعدد
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ع عادالنـه آب  يـ توجه كرد، به طور مثال قانون توز يزن يا و منطقه يبه موضوعات حقوق يدبا ياقتصاد

كـه الزم اسـت بـا     شود ينفر بود، مربوط م يليونم 36تنها  يرانا يتكه جمع يزمان يعني 1361به سال 

  .يردگصورت  يقانون بازنگر يندر ا يمحصوالت كشاورز يدو تنوع تول يعتوجه به توسعه صنا

 يـك مصـرف   يريتموضوع مـد : ادامه داد ي،و اجتماع يتوجه به مسائل فرهنگ يتبا اشاره به اهم وي

 يامـا در دوره فعلـ   شد، يبه آن توجه نم يدگذشته آن طور كه با يها مهم است كه در سال ياربحث بس

 تواندساله بم ينا يدواريمشده كه ام ياديمصرف توجه ز يريتكه به موضوع مد يمشاهد يرو،وزارت ن

  .بگذارد يرا برجا ياريبس يراتتأث

 يهـا  برنامـه  يرلزوم تـدب  يزمساله ن ينجا خوش كرده كه هم يرانسال است كه در ا ينآب چند بحران

با كـم   يوقت در حوزه سازگار يروز يفعل هاي ياستكه س رسد يو به نظر م دهد يرا نشان م يكاربرد

الزم اسـت   تبلندمـد  يكه برا اند يدهعق ينما كارشناسان بر ابتواند در كوتاه مدت پاسخگو باشد ا يآب

  .شود ينتدو يگريد يها برنامه
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شدند  يرابو هامون س ها يمهن چاه :يلناوگو با ا در گفت يروبحران وزارت ن يريتكل دفتر مد يرمد

  15/12/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  - و بلوچستان تحت كنترل است يستانس يالبيس يطشرا/ 

  

  نترل استو بلوچستان تحت ك يستانس يالبيس يطشرا/ شدند  يرابو هامون س ها يمهن چاه

و  يستاندر س يالبوقوع س ينكها يانبا ب يروعامل وزارت ن يربحران و پدافند غ يريتكل دفتر مد مدير

: و هامون است، گفت ها يمهخبرها به لحاظ پر شدن چاه ن ينتر و خوشحال كننده ينبلوچستان از بهتر

  .نات فراهم شده استو امكا يزاتالزم را داشته و تجه هاي ينيب يشپ يياجرا يها همه دستگاه

و بلوچسـتان   يسـتان اسـتان س  يالبدربـاره سـ   يلنا،ا يوگو با خبرنگار اقتصاد جعفرزاده در گفت ميثم

شده و شدت آن هم باال بوده اسـت، بنـده    يرانوارد ا يرمنداز افغانستان و ه يالبس ينا: اظهار داشت

ـ      48 يط امـا همـه    يسـت ن يارتوارد شـده خسـ   يساعت گذشته در منطقـه حضـور داشـتم، فعـال دب

  .و امكانات فراهم شده است يزاتالزم را داشته و تجه هاي ينيب يشپ يياجرا هاي ستگاهد

 يليـارد م 6و  يـد د يبپمپاژ آس يستگاهخط انتقال آب و ا يلومترك 22جمعه شب  يالبدر س: افزود وي

ـ   يروتومان به وزارت ن د بـه مـدار   كـه آب نداشـتن   ييروسـتاها  يمكـرد  يسـع  يخسارت وارد شـد ول

  .يماستفاده كن ياضطرار يبازگردانده و از مدل آبرسان

بـه   يربط يالبس ينوقوع ا ينكها يانبا ب يروعامل وزارت ن يربحران و پدافند غ يريتكل دفتر مد مدير

در سـمت افغانسـتان صـورت     يخـوب  يها بارش: كرد يحافغانستان ندارد، تصر يآب از سو يرهاساز

 حـث ب يالبسـ  يرو يـك . كند يرا قطعا حل م ياما در هر حال مشكل كم آب شده يرانگرفته و وارد ا

 يبـرا  يمرا گذرانـد  يو تابستان سخت يمنداشت يچند سال بارندگ ينكهبا توجه به ا يگرد يرو يب،تخر

  .مثمر ثمر خواهد بود يمنابع آب

آب  ينمحل تـام و  ها يمهشاخه اول به چاه ن شود ياز افغانستان سه شاخه م يورود يالبس: گفت وي

در  يتشـنه را از حالـت خشـك    ينزمـ  ينكهآب شرب و هم ا ينكه به لحاظ تام رود يشرب روستاها م
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  .نعمت است آورد، يم

بـه لحـاظ    رود، يم يستانهامون و رودخانه س ها، يمهبه چاه ن يدر ورود يالبس: داد يحتوض جعفرزاده

و بسـتر   يفتـاده اتفـاق ن  يسـالها بارنـدگ   نكـه ياما با توجـه بـه ا   كند، يم يجادا يخوب يتقابل يكشاورز

 مـه خـاطر اسـت كـه ه    ينداشـته باشـد و بـه همـ     هايي يبقطعا ممكن است آس يستن يارودخانه مه

آمـاده   پـذير  يبنقاط آسـ  يمو هم ترم يزاتساعت گذشته هم به لحاظ تجه 48در  يياجرا يها دستگاه

را  ياضـطرار  يطورت گرفتـه و شـرا  صـ  يشده به مردم اطالع رسان يسع ينباش كامل هستند، همچن

  .داشته باشند يالبس ينكنند تا حداكثر استفاده را از ا يحتشر

در : شـد  يـادآور  كنيم، يچگونه عبور م يلس يكاز پ ينيمفعال نرمال است تا بب يطشرا ينكها يانبا ب وي

لحاظ پر شدن خبرها به  ينتر اخبار و خوشحال كننده ينمنطقه جزء بهتر يندر ا يالبمجموع وقوع س

  . و هامون است ها يمهچاه ن
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با انتقـال   يركانيه يها هكتار از جنگل 700 تخريب:يلناوگو با ا گفت در  يپژوهشگر كشاورز يك

  15/12/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  -دارد يمترمكعب تراز منف يلياردم 16خزر / آب به سمنان

  

مترمكعـب تـراز    يليـارد م 16خـزر  / با انتقال آب به سمنان يركانيه يها هكتار از جنگل 700 تخريب

  دارد يمنف

دالر  يليـارد م 5تـا   4 يبـا انتقـال تقر  يـن براساس برآوردها در ا: اظهار داشت يزپژوهشگر كشاور يك

آن  يرمختلـف در مسـ   هاي يستگاهبرساند كه استقرار ا يركو 1400خواهد شد تا آب را به ارتفاع  ينههز

 فاجعـه  يقكـه از مصـاد   شـود  يو مراتع مـ  يركانيه يها از جنگل يهكتار 700 يباتقر يبموجب تخر

  .است يطيمح يستز

بـه  : خزر به استان سـمنان گفـت   يايدر مورد انتقال آب در يلناوگو با ا در گفت ياييطوط عبدالحسين

هرگز منجـر بـه توسـعه     ينمسئول يبرخ يبرخالف ادعا يزانگ بزرگ و پرسش هاي ينههز ينباور بنده ا

ـ   يدبا. استان سمنان نخواهد شد يو صنعت يبخش كشاورز  اي حـوزه  نيتوجه داشت كه  انتقـال آب ب

شوند كه در  يدارناپا يمصنوع يتظرف يدارند، دارا يينپا يكيكه منابع اكولوژ يتا مناطق شود يباعث م

  .يستمنطقه ن يكياكولوژ يتكه متناسب با ظرف شود يم ياضاف يتموجب جمع يتنها

 يـك به  يلتبد دورتر استان سمنان نخواهد داشت بلكه يندهدر آ يرياقدام نه تنها تاث ينا: ادامه داد وي

كـه   يخود آن بود اما از زمـان  يتمتناسب با ظرف يزدآب شهر  يزاننمونه م يبرا. شود يم يزبار بزرگ ن

كه هـر لحظـه    يافتگسترش  آبلوله  يكشهر با اتكا به تنها  ينرا به آن انتقال دادند، ا رود يندهآب زا

 يزدخود  يتظلم به جمع ينه اتنش آن را قطع كنند ك يكممكن است مردم اصفهان در صورت بروز 

  .است

 يشمال يها استان: شمال كشور گفت يها طرح بر جنگل ينا يربا اشاره به تاث يكارشناس كشاورز اين

بـه نقطـه شـكننده     هـا  يبآسـ  يـن اند و ا بوده يجد هاي يبكشور و آماج آس يكانون گردشگر يشههم
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و  هصورت گرفتـ  زايي يابانهزار هكتار ب 60ها در استان گلستان  گزارش ينبراساس آخر. است يدهرس

اسـتان مازنـدران كـه تحـت فشـار       يموضـوع بـرا   يندر معرض آن است، البته ا يزهزار هكتار ن 200

  .بوده شكننده است رويه يب يساخت و سازها

متر مكعب آب در سال جهت انتقال به نكـا   يليونم 200 يساز يريناستخراج و ش ينهمچن: افزود وي

بـه عنـوان كـانون     توانـد  يكه انباشـت آن مـ   شود يتن نمك م يليونم 4تا  3.5 يدتول و بهشهر موجب

 امـل خزر به عنـوان تنهـا ع   يايفراموش كرد كه ارتفاع آب در يدالبته نبا. خاك شود يو شور يزگردر

مترمكعب نسبت به  يلياردم 16 يباتقر ينو همچن يافتهمتر كاهش  1.5 يرسبز شمال در دو دهه اخ يماقل

  .يمكن ينآن را تام يددارد كه با يتراز منف يدارپا يطاشر

 ينهدالر هز يلياردم 5تا  4 يباانتقال تقر ينبراساس برآوردها در ا: كرد يحتصر يپژوهشگر كشاورز اين

آن موجب  يرمختلف در مس هاي يستگاهبرساند كه استقرار ا يركو 1400خواهد شد تا آب را به ارتفاع 

 يستفاجعه ز اديقكه از مص شود يم يرو مراتع مس يركانيه يها از جنگل يارهكت 700 يباتقر يبتخر

در  يمنفـ  يرموجـب تـاث   يـت البـرز در نها  يشـمال  يبدر ضمن  هرگونه نامعادله در شـ . است يطيمح

  .مانند شاهرود و سمنان خواهد شد يجنوب يبش يستماكوس

اسـتان   يسـنت  ياگر بخش كشـاورز : گفتاست، يهتوج يرقابلاقدام غ ينا ينههز ينكها يانبا ب طوطيايي

از  يكمتـر  ينـه هز تواند يدرصد م 90تحت فشار با راندمان  ياريشود و با  آب يا سمنان كشت گلخانه

از  نابراينب. شود يرهو ذخ ييجو محل صرفه ينمترمكعب از ا يليونم 100 يطرح را رقم زد  و حت ينا

 ينآور قرار دارنـد، دسـت زدن بـه چنـ     شار شوككه مردم تحت ف ياقتصاد يطشرا ينو در ا يههر زاو

  . يستن يهقابل توج يا طلبانه طرح جاه
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  18/12/1397روزنامه خراسان مورخ  !دارد »نان«يبرخ يما آب ندارد برا يبرا ؛ اگرروز يادداشت

  

  يفكر يدمج:  نويسنده

آب بنـد،    ين،خشكه چـ  يرنظ يمرز و بوم با استفاده از دانش كهن بوم ينسال است كه مردم ا هزاران

. كننـد  ينو بـاز تـام   يبهره بردار يريت،را مد يرانا يگورآب ها، موفق شده اند منابع آب ياخوشاب ها 

در  يشـتر مـا را ب  وتوانستند انجام دهند و هر روز خودشـان  كوتاه ن ياربس يما در مدت يرانكه مد يكار

 يـر اخ يچند مرحله در سـال هـا   يمنابع آب ط يريتچرا كه سوء مد. برند يفرو م يباتالق خشكسال

  .را چند برابر كرده است يتبعات وحشتناك خشكسال

حفرچاه صـادر   يهور يب يمجوزها يي،گردد كه به نام خودكفا يقدم اشتباه به چند دهه قبل برم اولين

هـزار حلقـه چـاه     400مجاز و  يرهزار حلقه چاه غ 350شد و در كنار آن تساهل و تسامح باعث حفر

 يكـه هنـوز كسـ    يمجاز شـد؛ كـالف سـردرگم    ياز چاه ها يرمجازغ يمجاز در كشور و برداشت ها

  .باز كردن آن را ندارد ارتجس

 يو با نگـاه  يدر مقطع سازندگ يدكه شا يضتنه. بود يبه اصطالح نهضت سدساز يزاشتباه دوم ن قدم

مناطق بود اما در واقع فقط انتقـال   يبرخ يازن يجواب گو يدار،كوتاه مدت و بدون توجه به توسعه پا

كه متاسفانه هنـوز هـم    يتفكر سدساز يجهنت. و نه رفع كامل مشكل بود يگرد يبه جا ييمشكل از جا

 600سد بـه   16 يشدارد، افزا يچاك ينهطرفداران س يروت نمسئوالن وزار يندر ب يقابل تامل يلبه دال

و  يگـر د يمناطق با هدف رونق منطقـه ا  ياريمردم بس يو زندگ يكشاورز يآن نابود يسدبود و در پ

و مهم كشور رقم خورد از جمله كارون كه از پنج رود بزرگ  يكاستراتژ يرودخانه ها ياحتضار برخ

  .شد يم يهكشور تغذ

روزها در حال وقوع  ينتر است، ا يبتر و عج ينهپرهز يباه سوم كه در نوع خود اشتباهاما قدم اشت و

خزر به سـمنان و انتقـال آب    يايكشور همچون انتقال آب در يبه نقاط مركز ياهااست؛ انتقال آب در
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كـه بـا    است ييراهكار كشورها ينكه در واقع آخر ياتفاقات. يو رضو يعمان به خراسان جنوب يايدر

جالـب آن كـه   . اسـت  يدهكه هنوز به آن مرحلـه نرسـ   يرانمثل ا يمطلق مواجه اند و نه كشور يآب يب

 يمـت اش ق يانتقال آب موافق و فقط نگران يطرح ها ينهم با ا يستز يطسازمان حفاظت مح يسرئ

  !عمان به مشهد است ياياز در يهر مترمكعب آب انتقال يوروييپنج 

خصـوص بحـث    يـن در ا يدو با يستمطلب ن ينمنظور نگارنده اپروژه ها  ينا يشناس يبآس هرچند

ـ  يطـي مح يستاگر تبعات مهم ز يحت يول يردصورت گ يقيدق يكارشناس يها نداشـته باشـد،    يدر پ

) سـازان  يمو نـه تصـم  ( يـران گ يماست كه چرا هنوز دولتمردان و تصم ينشود ا يكه مطرح م يسوال

كـه صـدها سـال     يياندازند؟ طرح هـا  ينم يزداريخآب يطرح ها يتر به اجرا يجد اهيلجوجانه نگ

كـم   يهـا  يابـان در ب يكند، حت ينتام يو بارندگ يتكشور را به نسبت جمع يازتوانسته بود آب مورد ن

  .بارش

منـابع   يريتمـد  يالزم بـرا  يهـا  اقـدام  يمسـتمر و اجـرا   يـزي ر در واقع علم و هنر برنامه آبخيزداري

در منابع آب و  ياثرات منف يجادبدون ا يو انسان ياقتصاد ي،ورزكشا يعي،اعم از طب يزآبخ يها حوضه

 خـاك نفـوذ آب در   يرا بـرا  ينـه خاك، زم يشفرسا يزانبا كاهش م يزداريآبخ يطرح ها. خاك است

كـه از مجمـوع    يننكته مهم ا. كند يدست حوضه خود م يينپا يبرا يبه منبع آب يلفراهم و آن را تبد

 يـات هكتـار مسـتعد عمل   يليـون م 30كشـور حـدود    يو مرتعـ  يابانيب يهكتار از عرصه ها يليونم 60

 200از اختصـاص   يكشـاورز  يـر مهـر مـاه امسـال معـاون وز     يلاست و مهم تر آن كه اوا يزداريآبخ

 ياعتبـار . كشور خبـر داد  يزداريآبخ يطرح ها ياجرا يبرا يدالر اعتبار از صندوق توسعه مل يليونم

  .كارها كرد يليتوان با آن خ يم يول تيسن يقابل تامل كه اگر چه كاف

 يـن كـه در ا  يو حفاظت خاك سازمان جنگل ها، حجم پول يزداريكل دفتر آبخ يركه به گفته مد چنان

 يهكتـار از اراضـ   يليـون م 26اختصاص داده شده است، قادر بوده تنهـا   يزآبخ يسال ها به حوضه ها

هـم  . كنـد  يـي هكتـار اجرا  يليونم 11را  در  يدار يزآبخ يكشور را مورد مطالعه قرار دهد  وطرح ها
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  .در آن صورت نگرفته است ياقدام يچهكتار مطالعه انجام شده اما ه يليونم 9حدود  يبرا يزاكنون ن

انجام اقدامات الزم  يچقدر است؟ به گفته كارشناسان در واقع برا يباطرح ها تقر ينا ياجرا ينههز اما

 ياقـدامات طـ   ياجـرا  ينـه هز(هزار تومان 700ن را ضرب در مبلغ آ يدهكتار مزبور، با يليونم 9 يرو

. كرد) بود دخواه يانهسال يشافزا يباعمال ضر يازمندن يصو تخص يبامسال كه به تناسب زمان تصو

 يـز هكتـار ن  يليونم 100شود و  يياست تا مطالعات انجام شده اجرا يازتومان ن يلياردم 6300 يجهدر نت

 يهر هكتار را به خود اختصـاص مـ   يهزار تومان برا 10معادل  يدارد كه مبلغبه انجام مطالعات  يازن

  .دارد يازتومان ن يلياردم1000معادل  يدهد كه در مجموع بودجه ا

حدود پنج سـاله   يبازه زمان يكنشان داده است آن را در  يياعتبار، تجربه اجرا ينا ينبه فرض تام اما

حوضه ها  اقـدامات    ينحالت آن ها تنها قادرند در ا يندر ا ين،رابناب. دهند يقرار م يانمجر ياردر اخت

از . كننـد  يـل خود را تكم هايياعتبار، مطالعات ن يزانم يينها يلو تا زمان تكم يبند يترا اولو يياجرا

هـر   ي،منـابع مـال   يقطـره چكـان   يعمشكل وجود دارد و به علت توز يزن يعظاهرا در توز يگر،د يسو

 يرخ م... و  يكاربر ييرمانند تغ يمدت زمان مشكالت ينانجامد و در ا يبه طول م سال ينمطالعه چند

  .شود يكالن و اتالف منابع م يطرح ها يدهد كه موجب بازنگر

 يـزداري آبخ يـات دارند كه عمل يدتاك يتواقع يناست كه همه كارشناسان متفق القول بر ا يدر حال اين

بـه صـرفه    ياربا بـازده آن بسـ   يسهشود بلكه در مقا يدر كشور م يآب يدارمنابع پا يننه تنها موجب تام

 يقصه كه نمـ  نيتيو ام يحال منافع مل. ها، سود حاصل خواهد كرد ينهبوده و در حدود چهار برابر هز

  .نهاد، بماند يمتيتوان بر آن ق

آب كشور،  يتيراشتباه در مد يهمه اصرار بربرداشتن قدم ها يناوصاف مردم حق دارند بپرسند ا ينا با

: يندگو يكه خود در پاسخ سوال شان م يرا درك كرد وقت يافكار عموم يبتوان به نوع يدچرا؟ و باز شا

  .دارد "نان"ها  يبرخ يكشور آب نداشته باشد اما قطعا برا ياشتباه برا يطرح ها ينا يدشا
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جهـان اقتصـاد   روزنامـه   - است يافته يشدرصد افزا 6ساالنه  يآب در بخش كشاورز يور بهره

  18/12/1397مورخ 

  

پنج سال  يدر كشور ط ياريآب يننو يها يستمس يآب و اجرا يريتبا مد: گفت يجهاد كشاورز وزير

 يمحمـود حجتـ  .ساالنه شش درصد رشد داشته اسـت  يبخش كشاورز آب در يبهره ور يزانم ير،اخ

 يشافـزا  ياسـت و بـرا   يبر عهده وزارت جهـاد كشـاورز   ياهگ يتا پا ينانتقال آب از مبدا تام: افزود

 يننـو  يهـا  يسـتم بـه س  ي،كشـاورز  يهزار هكتار از اراض 50و  يليونبه دو م يكنزد ياري،آب مانراند

دولت و  ي،رهبر يبانيو دوازدهم با پشت يازدهم يدر دولت ها: كرد اظهار يو.مجهز شده است ياريآب

بـه   يزراعـ  يهـا  ينهزار هكتـار از زمـ   900به  يككشاورزان نزد يو همكار ياسالم يمجلس شورا

رانـدمان  : ادامـه داد  يحجتـ .كار خوب ادامه خواهد داشـت  ينمجهز شد و ا يننو ياريآب يتم هايسس

 يـن و ا يدهدرصـد رسـ   45تا  44درصد به  39پنج سال گذشته از  يدر ط يكشاورز يها ينزم ياريآب

كـه در حـوزه    يگـري تـر د  يتر و جد ينهكار كم هز: كرد يانب يجهاد كشاورز يروز.است يكار بزرگ

و  يـع دقـت در توز  يقـاتي، و تحق يبهزراع يبرنامه ها ياجرا يرد،گ يآب صورت م يبهره ور يشافزا

  .داشته است يآنها و توسعه گلخانه هاست كه آثار خوب كشت يستمارائه نوع بذر و نهال و س

   

  گندم و شكر يددر تول ييدالربا خوداتكا يلياردم 3از خروج  جلوگيري

گندم و شـكر   يددر تول ييبا خوداتكا: گفت يجهاد كشاورز يروز يو امور اقتصاد يزيبرنامه ر معاون

بـا توجـه بـه    : بخشنده اظهـار داشـت   يدعبدالمه. شد يريدالر ارز كشور جلوگ يليارداز خروج سه م

 ايو كاالهـ  يـد تول يمناسـب نهـاده هـا    يـع و توز ينتام ي،ظالمانه و جنگ اقتصاد يها يمتحر يطشرا

سـران نظـام   : گفت يو.است يدولت و وزارت جهاد كشاورز يها يتمردم از اولو يازمورد ن ياساس

 يقحط يراندر مدت سه ماه در بازار اخودشان اعالم كرده بودند كه  يداخل يها يسلطه، در جمع بند
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 يجـاد ا يـران ا يبـرا  يكرد و با توجه به كمبود اجناس و ارزاق در بازار، مشكالت جـد  يمخواه يجادا

مـردم بـه    ياساسـ  يقلم كاال 10ما پر است و  يراهبرد يرخواهد شد اما در حال حاضر انبارها و ذخا

وزارت  يو امور اقتصاد يزيمعاون برنامه ر.نداردوجود  ينگران يچبابت ه ينوفور موجود بوده و از ا

 يـن بـه واردات ا  يـازي گندم و شـكر، ن  يدكشور در تول ييبا خوداتكا: خاطرنشان كرد يجهاد كشاورز

 ينمـ  يگيـري پ يتبا جد يدر وزارت جهاد كشاورز ييمحصوالت وجود ندارد و اگر موضوع خودكفا

مـا   يدالر از منـابع ارز  يلياردحداقل سه م يكنون طيمحصوالت بود، در شرا ينبه واردات ا يازشد و ن

  .شد يمحصوالت م ينواردات ا ينههز

   

  شد يدهكش يونكام يدتول ترمز

 252بـه   يدر بهمـن مـاه سـال جـار     يونكام يدتول ي،انجمن خودروساز يآمار اعالم شده ازسو طبق

است كـه چهـار    يحال در ينا. محصول است ينا يدتول يدرصد 86.3كه نشانگر افت  يدهدستگاه رس

بـه  .انـد  داشته يدرصد 100در بهمن ماه امسال افت  كنند، يم يتفعال يونكام يدتول ينهشركت كه در زم

كـه   يدهدسـتگاه رسـ   252به  ي،ماه سال جار در بهمن يونانواع كام يداساس، تول ينبر ا يسنا،گزارش ا

 يـن در ا. اسـت  يافتهرصد كاهش د 86.3در مدت مشابه سال گذشته،  يدستگاه 1835 يدنسبت به تول

 جـاري در بهمن ماه سال  يزن يتكسو آذها يزلخودرو د ارس يها در شركت يونكام يدتول يزانمدت م

 خـودرو  يـران ا يها در بهمن ماه امسال شركت.اند نداشته يديتول يچچون مدت مشابه سال گذشته ه هم

 يـب بـه ترت . انـد  داشته يدتول يدرصد 100افت  يزلد يراژهموتور و ت يزلد ياخودرو، آر يزانكار يزل،د

 يـا دسـتگاه، آر  105خـودرو جمعـاً    يزاندستگاه، كـار  13در بهمن ماه سال گذشته  يزلخودرو د يرانا

در بهمـن   يـد اند كه با توجه به عـدم تول  كرده يدپنج دستگاه تول يزلد يراژهدستگاه و ت 10موتور  يزلد

مـاه امسـال    بهمن يزن يادشركت زام ينچن هم.اند ه كردهرا تجرب يدرصد 100 يدافت تول يماه سال جار

دستگاه بوده و گـروه   56سال گذشته  هآن در بهمن ما يدتول يزانكه م يكرد، در حال يدپنج دستگاه تول
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دسـتگاه در مـدت مشـابه سـال      673و  يدستگاه در بهمن ماه سـال جـار   59 يدجمعاً با تول يزبهمن ن

و  يـزل د يپاسـا  يـن، عـالوه بـر ا  .اند داشته يدكاهش تول يدرصد 91.2درصد و  91.1 يبگذشته به ترت

بهمـن   يزلد يپاسا. اند را تجربه كرده ليدتو يدرصد 73و  89.7 يببه ترت يدهايكاهش تول يزماموت ن

دسـتگاه بـوده    672آن در مدت مشـابه سـال گذشـته     يدكه تول يكرده در حال يددستگاه تول 69امسال 

دستگاه بـوده اسـت    244شركت ماموت در بهمن ماه سال گذشته  يونكام ديتعداد تول ينچن هم. است

تنها شركت سروش  يان،م يندر ا.است يدهرس تگاهدس 66به  يماه سال جار در بهمن يدشتول يزاناما م

نسبت به مدت مشـابه سـال گذشـته همـراه      يدر بهمن ماه سال جار يدمبنا است كه با رشد تول يزلد

دو دسـتگاه   يـد ماه امسال با تول دستگاه و در بهمن 51ماه سال گذشته،  بهمن شركت در ينا. شده است

  .داشته است يدرصد 3.6و رشد  يددستگاه تول 53 تر، يشب
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  19/12/1397شوند؟ خبرگزاري ايسنا مورخ  يبه مرداب م يلمازندران تبد يها آب بندان

  

  بندان آب

سـاخته   يسدها يهسا يرآب بندان ها در ز: گفت يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز رئيس

  .شدند يشده در مازندران قربان

آب  يمرمـت و بهسـاز   يـاي طـرح اح  ينشست راهبـرد  يندر نخست يمورياسداهللا ت يسنا،گزارش ا به

با توجه به رشد : اظهار كرد ي،سار يعيو منابع طب يشمال كشور در دانشگاه علوم كشاورز يبندان ها

هـر   يـان، م يـن و در ا يابد يشمحصوالت به شدت افزا يدتول يشسهم افزا يدبا 2050تا سال  يتجمع

  .شويم يرو به رو م ياديز يها با بحران روز،

انسـان در   يناخواسته بـر اسـاس دسـتكار    يها يدهو پد يآب يب ي،كم آب يم،اقل ييرتغ ينكها يانبا ب وي

ـ  يمشكل آب و ب: شده است، گفت ياديموجب به وجود آمدن مخاطرات ز يستم،اكوس در صـدر   يآب

  .شود يلتبد يالملل ينو ب يفرامل يجنگ ها يبرا يا به بهانه يداست كه شا يتمام مسائل

  

  شود يم يطيمح يستز يعموجب فجا يسدساز*

سـال بحـران آب در    60حـدود   ينكهبا اشاره به ا يسار يعيو منابع طب يم كشاورزدانشگاه علو رئيس

سـال اسـت    15تنها  يرانآنها قرار دارد اما در ا يزياز كشورها، به عنوان مسائل مورد برنامه ر ياريبس

بزرگ موجب  يبراساس مطالعات انجام شده احداث سدها: اظهار كرد يرد،گ يكه مورد مطالعه قرار م

در مازنـدران،   يـژه هـا بـه و   مكـان  يحـال هنـوز در برخـ    يـن با ا شود، يم يطيمح يستز يعفجا بروز

  .در حال وقوع است يسدساز

 يـك بـه عنـوان    يـره و غ يجـانور  يولوژيكي،ب شناسي، ياهآب بندان ها از لحاظ گ ينكها يانبا ب تيموري

 ييتوانـد از سـو   يدان مـ آب بنـ : كرد يحتصر يم،كه از آن غافل هست شود يبانك ژن فعال محسوب م
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  .مطرح شود يسميو تور يجاذبه گردشگر يكبه عنوان  يگرد

  

  يآبندان ها در نظام كشاورز يبهره ور يشافزا ينلزوم تدو*

 يم،كنـ  ينرا تـدو  يبندان ها در نظام كشاورز آب يبهره ور يشافزا يراه ها يدبا ينكهبا اشاره به ا وي

 يـك ساخت آن  ينهو هز يشترب ياربس ير مقابل با سد سازآب در آب بندان ها د يرهذخ يتظرف: گفت

  .است يپنجاهم سدساز

بـه   يسـتم در اكوس يهر نوع دستكار ينكها يانبا ب يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز رئيس

كه خواهد داشت، بهتر  ياما با منغعت يستن يبزند و قطعا حضور آب بندان ها بدون آس يم يبآن آس

شود و آب بندان  يقها تطب يستمرفتار انسان با منفعت اكوس يدبا: كرد يحخواهد بود، تصر ياز سدساز

  .ها هستند يستماكوس يناز ا يكيها 

شـدند و   يساخته شده در مازندران قربـان  يسدها يهسا يرآب بندان ها در ز ينكهاز ا يهبا گال تيموري

بـه   يـد اسـت و با  ياساس يازالزام ن يكبه عنوان آب بندان در مازندران : كند، گفت ييرتغ يدنگاه با ينا

  .در برنامه مسئوالن باشد يتعنوان اولو

  

  آب بندان ها يدكنندهخطرات تهد*

ـ  يكـي شـدن   يمرداب: كرد يحآب بندان ها، تصر يدكنندهخطرات تهد ييبر لزوم شناسا وي  ياز خطرات

 ييـر را تغ يو جـانور  يـاهي پوشش گآب،  يفيتچرا كه نه تنها ك كند يم يدها را تهد است كه آب بندان

  .شود يم يشترهوا ب يندگيو آال يا گلخانه يگازها يدبلكه تول دهد يم

ورود فاضـالب بـه آب بنـدان،     ينكـه با اشاره به ا يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز رئيس

آب در  يجمـع آور  يهـا  يستمس يبرا يدبا: سازه دست ساز است، گفت ينا يدهاياز تهد يگرد يكي

  .امر استفاده شود يندر ا يو از تكنولوژ يردآب بندان مطالعه صورت بگ
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 يچيدهو عدم توجه به پ ينهزم يندر ا يآب بندان را سهل انگار يريتمد يباز معا يگرد يكي تيموري،

سـن،   يدسـت سـاز، بـر رو    يسـتم اكوس يـن ا ييكارآ يشافزا يبرا يدبا: بودن آن دانست و اظهار كرد

  .مطالعه شود يگر،د يطاز شرا ياريآب و بس يفيتك يمي،اقل يها يژگيمق، واندازه، ع

از  يكـي تنوع به عنوان  يناز ا يداست و با يمتعدد يو جانور ياهيگ يستگاهآب بندان ها ز: افزود وي

شود كه تا بـه امـروز    يم يمشاغل يجادموجب ا يتامر در نها ينبهره گرفت، ا يكياكولوژ يمولفه ها

  .ن نشده استبه آ يتوجه

هـا   آب بنـدان  يبـرا  يقانون يدبا ينكهبر ا يدبا تاك يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز رئيس

مطالعـه   ياصل يمتول يستمشخص ن: گفت يرد،آن ممانعت صورت گ يكاربر ييرگذاشته شود تا از تغ

  .دارد يريتدبه م يازامر ن يناست و ا يآب بندان در كشور با چه نهاد و گروه يريتو مد

استفاده از آب بندان ها وجـود داشـته باشـد،     يبرا يمدون ينظام بهره بردار يدبا ينكها يانبا ب تيموري

 يهكه تخل يمو به روز شود و بدان ينها، تدو آب بندان يو سامانده يطرح جامع بهساز يدبا: اظهار كرد

  .يستن يكاف ييرسوب از آب بندان به تنها

  

  دارد يبه مرمت و بهساز يازمازندران ن ين هادرصد از آب بندا 80

بـه   يـاز مازنـدران ن  يدرصد از آب بندان هـا  80: گفت يزمازندران ن يآب و خاك جهادكشاورز مدير

  .دارد يمرمت و بهساز

آب بندان  يمرمت و بهساز يايطرح اح ينشست راهبرد يندر نخست يفرهاد ينفرز يسنا،گزارش ا به

درصـد آب   60حدود : اظهار كرد ي،سار يعيو منابع طب يعلوم كشاورز شمال كشور در دانشگاه يها

  .كشور در مازندران قرار دارد يها بندان

مترمكعـب   يليـارد م 4دارد كه حدود  يآب يتمترمكعب ظرف يلياردم 6مازندران حدود  ينكها يانبا ب وي

 يـره بـه ذخ  توانـد  يم يريتاخآب بندان به عنوان سازه : كرد يحتصر رود، يم ينآن در اثر روان آب از ب
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  .آب كمك كند يزانم ينا

سـد مازنـدران    9در  ينكهمازندران با اشاره به ا يجهاد كشاورز يمهندس يآب و خاك و امور فن مدير

قطعـه آب بنـدان موجـود در     931در : شـود، خاطرنشـان كـرد    يمـ  يرهمترمكعب آب ذخ يليونم 480

 700بـه   يـد با يـاد وسـعت ز  يـن شود كه با توجه به ا يم يرهمترمكعب آب ذخ يليونم 315مازندران، 

 710هـزار چـاه مجـوز دار در مازنـدران      70است كـه از   يدر حال ينا يابد يشمترمكعب افزا يونليم

  .شود يم ينتام يكشاورز يمترمكعب آب برا يليونم

در  يگـر ددرصد  65است و  يمازندران در فصول زراع يبارندگ يزاندرصد از م 35: ادامه داد فرهادي

توان آب را كنتـرل شـده    يشود كه با آب بندان م يم ينتام ينزوالت جو يقاز طر يزراع يرفصول غ

  استفاده كرد،

هـر هكتـار    يمتر بـه ازا  يكمازندران، با عمق  يآب بندان ها يفعل يتدر وضع ينكهبا اشاره به ا وي

آب  يـره در كنار ذخ: كرد يحند، تصرك يم يارياستان را آب ينا يزاريشال يهكتار از اراض 4تا  3حدود 

  .گرفته است رسازمان قرا يدر برنامه مطالعات يو گردشگر يگرم آب يانها پرورش ماه در آب بندان

سـازه   يـك آب بنـدان   ينكـه ا يـان مازندران با ب يجهاد كشاورز يمهندس يآب و خاك و امور فن مدير

از سـدها  : واگذار شـد، گفـت   يكشاورزسازه دست ساز به جهاد  ينا يتاست و تول يدرون مزرعه ا

مـورد اسـتفاده    يكشاورز يبرا ياما آب بندان اختصاص شود يصنعت و مصرف شرب استفاده م يبرا

  .گيرد ميقرار 

: در مازنـدران، اظهـار كـرد    يژهها در شمال كشور به و آب بندان يبا اشاره به ضرورت بهساز فرهادي

و  يـت جمع يشكشـور و مازنـدران، افـزا    يشـمال  يتان هابارش در اس يو مكان يپراكنش نامنظم زمان

برداشت آب از سرشـاخه   ير،اخ يدر سال ها يبروز خشكسال يگر،د يآب در بخش ها يرشد تقاضا

گل آب كردن و آمـاده   ياتعمل يبرنج برا يباال يآب يازمانند تجن و هراز، ن ياصل يرودخانه ها يها

  .يابد يشآب بندان ها افزا يورت بهسازشده است تا ضر يا ينهزم يرهو غ ينزم يساز
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از  يا بخش عمده: كرد يحاست، تصر يستيز يطسازه آب بندان، سازه دوست دار مح ينكها يانبا ب وي

از  يمـي ن ي،كشت سـنت  يستممناسب و س يرساختفقدان ز يلبه دل ي،كشاورز يهزار هكتار اراض 213

ا يـ و  يعمدتا تك كشـت  ي،آب يتنش ها يلدل به يگرد يميو ن يالبو خطر س يآب ماندگ يلسال به دل

 يعلمـ  يريتو مـد  يدمناسب از منابع تول يمورد استفقاده قرار گرفته و امكان بهره ور يدبا راندمان تول

  .مزرعه در آنها وجود ندارد

 يبر توجه به ضـرورت بررسـ   يدمازندران با تاك يجهادكشاورز يمهندس يآب و خاك و امور فن مدير

مربـوط بـه آب و    ياجتمـاع  يتـنش هـا و چـالش هـا     ياجمال ييشناسا: ها، گفت دانآب بن ياجتماع

تـنش هـا و چـالش هـا در صـورت       يـن مختلف بر حسب نوع ا ينواح يها يو گروه بند يكشاورز

نظام  ينهر آب بندان و تدو يبرا يممكن جهت استقرار تشكل بهره بردار اهكارهاير يامكان، بررس

ضـرورت   يـل از دال يمشـاركت  يبهـره بـردار   يو الگـو  يـت ساختار مالكبر اساس  يجامع بهره بردار

  .آب بندان ها است ياجتماع يبررس

 يريآبگ يستمنامناسب بودن س: اشاره و اظهار كرد يزن يسنت يبه مشكالت و نواقص آب بندان ها وي

طح كم با وجود دارا بـودن سـ   ياربس يرهكم عمق بودن و حجم ذخ ير،رسوب گ يستمس يكو نداشتن 

 يمناسب آب به علت استفاده نكردن از سازه ها يمكارآمد و عدم تقس يخروج يستمنداشتن س يع،وس

مناسب كه پس از پر شدن آب بندان هـا، اسـتفاده از    يزمناسب، فقدان سرر يها يچهاحداث در يا يفن

مشـكالت   نياز ا يبرخ يرهو غ يوارهها، عرض كم د يوارهاحداث د يبرا يادز يخاك با درصد مواد آل

  .است

 يرسطح ز يشهستند و موجب افزا يريمناسب جهت رسوبگ يطآب بندان ها مح ينكها يانبا ب فرهادي

 يهـا  روانـاب  يجمـع آور : كـرد  يحشود، تصـر  يكشاورزان از آب مطمئن م ينانكشت و حصول اطم

ـ   يريجلوگ يالب،و كنترل س يبرگشت يآب ها ي،سطح  چـاه در منطقـه و توسـعه    يـه رو ياز حصـر ب

  .ها در مازندران است آب بندان يطرح بهساز تاوردهاياز دس ياقتصاد
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: هزار حلقه چاه فاقد و واجد پروانه در مازنـدران وجـود دارد، اظهـار كـرد     150 ينكهبا اشاره به ا وي

آب بنـدان   يزانم ينو از ا دهد يرا كاهش م ينزم يرحفر چاه و برداشت آب از ز يازوجود آب بندان ن

  .اند قطعه هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته 718 در مازندران

  

  در شمال كشور"تشكل آب بران" يلتشك لزوم

 يسـامانده  يبـرا : گفت يزشمال ن يآب بندان ها يمرمت و بهساز يايطرح اح ينشست راهبرد دبير

  .شود يلتشك "بران تشكل آب"است  يازنفعان ن يو مشاركت ذ ينظام بهره بردار

آب بندان  يمرمت و بهساز يايطرح اح ينشست راهبرد يندر نخست ياه نظرش يسنا،عليگزارش ا به

بـه مباحـث    ينكها يانبرگزار شد، با ب يسار يعيو منابع طب يشمال  كه در دانشگاه علوم كشاورز يها

شده  جهها كمتر تو طرح در آب بندان ينفعان پس از اجرا يو مشاركت ذ يمربوط به نظام بهره بردار

شـد   يجادا يعمران يها مناسب بود، طرح ها دولت يمنابع مال يتكه وضع يهر زمان: داست، اظهار كر

كه مشكالت فروش نفت بـه وجـود    ينفعان كمرنگ بوده است اما هر زمان يآن نقش ذ يو در راستا

  .پردازند ينفعان و موارد مرتبط به آن م يبه بخش ذ يدآ يم

 "بـران  تشكل آب"است  يازنفعان ن يو مشاركت ذ يدارنظام بهره بر يسامانده يبرا ينكها يانبا ب وي

اسـتفاده از   يفـي بهبـود ك  يها يتمشاركت شهروندان در فعال يبرا يبسترساز: شود، ادامه داد يلتشك

 يهـا  دياز توانمنـ  يـري دولت در امور آب، بهره گ يگر يو كاهش تصد يامور دولت يمنابع، واگذار

و  يكم يارتقا  ي،سطح يو استحصال و مهار آب ها يارگذ يهو جلب مشاركت آنها در سرما يمردم

از خـرد   يريو جلوگ يكشاورز ياراض يروستاها، سامانده يتوان اقتصاد يشمحصوالت و افزا يفيك

تشـكل آب بـران    يجـاد از اهـداف ا  يبخش يو نگهدار يبهره بردار يها ينهو كاهش هز يشدن اراض

  .است

شمال كشور با اشـاره بـه    يآب بندان ها يمت و بهسازمر يايطرح اح ينشست راهبرد يننخست دبير
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بـه مشـاركت    يـد با: شود، اظهـار كـرد   يدهنوع مشاركت د 4تشكل ها الزم است  يندر اهداف ا ينكها

طـرح، مشـاركت    ييو تجـارب آب بـران در اصـالح و جانمـا     يـدگاه از د يـري با هدف بهره گ يفكر

 ينـه بندان در زمان سـاخت بـدون پرداخـت هز   جاده و اطراف آب  يرمس يهدف آزادساز با ياجتماع

بـا   ياز آب بندان هـا و مشـاركت مـال    يو نگهدار يبه منظور بهره بردار يتملك، مشاركت نهاد يها

  .ساخت توجه شود يها ينهاز هز يشدن بهره برداران در بخش يمهدف سه

 يهـا  ان در برنامـه نفعـ  يمشـاركت ذ  يشاز منظر قانون، دولت مكلف بـه افـزا   ينكها يانبا ب نظري شاه

آب  يانتظـار از تشـكل هـا   : شده است، خاطرنشان كرد يو بهره بردار يريتدر مد يژهبه و يتوسعه ا

 يـري شد درگ يجادا يكه تشكل يبران از سطح مزرعه تا استحصال آب از آب بندان است چرا كه زمان

  .يدآ يم ها به وجود در كار آب آب بندان يشود و نظم يها و مشكالت كشاورزان كم م

: كـرد  يحدر مازندران اشـاره و تصـر   يژهكشور به و يها به مشكالت و موانع موجود در آب بندان وي

بـه   يدر كشور، عدم آموزش كـاف  يكشاورز يبا عرصه ها ييو اجرا يريتيمد يها ياستس ينفقدان ب

 يها طرحاز  يهدارو نگ ينظام مند به منظور بهره بردار ينطرح، نبود قوان يبهره برداران پس از اجرا

نحوه مشـاركت   يدر بخش آب بندان، نبود راهكار قانون يمرتبط با آب بندان ها، مشخص نبودن متول

در  يـره محـل اسـتقرار و غ   يـل از قب يـه مطمئن و امكانات اول يگاهو نبود پا نفعان يسهم آورده ذ ينتام

  .مشكالت است يناز ا يتشكل ها بخش

 يجـاد ا يكـه بـرا   ييهـا  قانون: افزود يسار يعيو منابع طب ياورزدانشگاه علوم كش يعلم يئته عضو

اسـت اغلـب در عمـل موفـق      يدهرسـ  يببه تصو يكشاورز يريتمد يوابسته به دولت برا يالتتشك

  .شود يادامه كار كمرنگ م يمشاركت كنندگان برا ينب يزهنبوده و انگ

: ها اشاره و اظهـار كـرد   آب بندانمربوط به  يدر طرح ها يمشاركت مردم يشافزا يبه راهكار ها وي

كه مسئوالن آن را از افراد موثر منطقه و حتما انتخاب شـده از مـردم    يتشكل يا يشركت تعاون يلتشك

بهـره   آيندهكه در  ياز طرح پس از اجرا و سود يندهطرح ها و پالن آ يمتنفع طرح باشند، هدف گذار
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راهكارهـا   يـن از ا يموزش به بهـره بـرداران بخشـ   و آ يبرداران از آن متنفع خواهند شد، توانمندساز

  .هستند

حـاكم بـر قشـر كشـاورز و ارائـه       ياقتصـاد  يطبا بهره برداران و درك شرا يهمكار: افزود نظري شاه

بهره برداران بـر اسـاس    يديافراد از جمله مشاركت  ياريسهم خود ينمتفاوت جهت تام يراهكارها

 هـيم پروژه و تف يبهره برداران مناطق مختلف در اجرا ينب حس رقابت يجادموجود در افراد، ا يتظرف

و  شـود  يكشاورزان در صورت جذب نشدن به هنگام اعتبار كه منتج به اجرا نشدن پروژه در منطقه مـ 

حاكم بر منطقه و كسب اطالعات كامل در خصوص تعصبات خاص حاكم بر  ياجتماع يطمطالعه شرا

مربـوط بـه آب    يدر طـرح هـا   يمردمـ  يدر مشاركت ها ازيمورد ن ياز راهكارها يگرد يمردم بخش

  .هستند ها انبند
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 - در دسـت كشـاورزان   يـران نجـات آب ا  ي؛ راهكاهش مصرف آب در بخش كشاورز يها راه

  19/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

  كشاورزي

 يشبـه فكـر افـزا    يدبا يرانا يمنابع آب يتكارشناس حوزه منابع آب معتقد است با توجه به وضع يك

حـوزه   يـن از آب در ا يا چراكـه در حـال حاضـر بخـش عمـده      يم،باش يدر حوزه كشاورز يور بهره

  .بخش كاهش داد ينمصرف آب را در ا زانيم يمتعدد يبا راهكارها توان يو م شود يمصرف م

بـا اسـتفاده از روش    تـوان  يم يكار در حوزه برنج كه ينا يانبا ب يسنا،وگو با ا در گفت يمانيسل عبداهللا

 يـاري روز بعد از نشا، آب 25اگر كشاورزان : مصرف آب را كاهش داد، اظهار كرد يزانمتناوب م ياريآب

 يـزان بلكـه م  يابـد،  يمـ  شمصرف آب كاه يزاندامه دهند، نه تنها ممتناوب را آغاز و تا زمان برداشت ا

  .خواهد كرد يداپ يشبرداشت محصول افزا

مصرف آب را در كاشت برنج كاهش داد،  يزاندرصد م 20 توان يروش م ينبا ا كه ينبر ا يدبا تاك وي

خود را برداشـت  محصول  تواند يمتناوب م ياريآب يقاگر كشاورز مطمئن باشد كه از طر: كرد يحتصر

است كه  اينكشاورزان وجود دارد،  يكه برا يروش استفاده خواهد كرد، اما نگران يناز ا شك يكند، ب

  .مواجه شوند آبي يبا مشكل ب يده آب يها در نوبت

روش  يـن درصـد كشـاورزان از ا   40كارشناس حوزه منابع آب، در حال حاضـر كمتـر از    ينگفته ا به

 يـاري اسـت كـه روش آب   يطيدر شـرا  يـن كـه ا  كنند يحصول خود استفاده مو برداشت م ياريآب يبرا

  .دهد يشافزا يبرداشت محصول را تا حد قابل توجه تواند يمتناوب م

در نظـر   ييسـازوكارها  ي،الزم است در حوزه مصـرف آب در بخـش كشـاورز   : كرد يحتصر سليماني

 يـان م يهمـاهنگ  يكر من، با انجام و به نظ يابدحوزه كاهش  ينمصرف آب در ا يزانگرفته شود كه م
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  .يافتمهم دست  ينبه ا يبه راحت توان يمختلف م يها بخش

اسـت   يطيدر شرا ينو ا شود يمصرف م يدر بخش كشاورز يراناز آب ا ياديحال حاضر، سهم ز در

اعالم شده و به اعتقاد كارشناسان، الزم اسـت كـه    يادز ياربس يزحوزه ن ينهدررفت آب در ا يزانكه م

 يمـت در حـال حاضـر ق   يـن عالوه بـر ا . حوزه انجام شود ينكاهش مصرف آب در ا يبرا ييكارها راه

حـداكثر   ي،و درباره آب سـطح  يگانرا يباًتقر يرزمينياز آب ز يكشاورز يبها آب ينبابت تأم دريافتي

درصـد و در   47حـدود   يبخـش شـهر   يبـرا  يـز در بخش شـرب ن . آن است ينتأم ينهسه درصد هز

 يارانـه اختصاص . شود يم يافتكننده در آب، از مصرف ينشده تأم تمام ينهدرصد هز 24تنها  روستاها،

 يمقدار و چگونگ يريتمد يمعمول است ول يجهان امر ياز كشورها ياريدر بس يبخش كشاورز هب

  .يردموردتوجه قرار گ ياز منظر اقتصاد يدخصوص با است كه به يمهم يارآن مسئله بس يصتخص

آن از هـم   يمتكردن ق يآب و واقع يمتاصالح ق يمتوجه كرد مفاه يدباورند كه با ينبر ا كارشناسان،

 ييراتـي دولـت تغ  هاي ياستو بر اساس س شده يرفتهوضع موجود پذ يمت،متفاوت هستند، در اصالح ق

 بـق اصالح ساختار اقتصـاد آب مـدنظر اسـت كـه ط     يمت،كردن ق ياما در واقع شود؛ يدر آن اعمال م

. يسـت ن يـرو اصالح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت ن - يرون يروز - يانرضا اردكان يها گفته

 يجـه نت ينشـوند كـه بهتـر    يدهبا هم و در كنار هم د يعيخاك و منابع طب زيست، يطآب، مح يدبلكه با

  .يدحاصل آ

شـكل  بـازار آب را   هـاي  يرسـاخت به بحث اقتصاد آب كه ز يورود بخش خصوص كه ينا يانبا ب وي

تـر از آب خواهـد    مطلـوب  يبـردار  عرضـه و بهـره   يريتمد يفيتدر بهبود ك ييبسزا يرتأث يزن دهد يم

 يبنـد  در حـوزه آب، فـروش آب بسـته    گذاران يهموفق عملكرد سرما يها از نمونه: داشت، اظهار كرد

 يينفـرا سـرزم   يهـا  كشـت  ي،با ورود به مقوله آب مجـاز  يزن يوزارت كشاورز يگرد ياز سو. است

افق  ي،صادرات و واردات محصوالت كشاورز هاي ياستس يممشروط به واردكردن محصوالت و تنظ

  .فراهم كرده است ياصالح مشكالت و ورود بخش خصوص يرا برا يتر روشن
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  19/12/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - در استان تهران ينفرونشست زم يتوضع

  

ـ  9از مناطق اسـتان تهـران سـاالنه از كمتـر از      ياريكشور، بس يبردار گزارش سازمان نقشه طبق  يمو ن

ـ  ينفـوگرافي ا. در حال فرونشست هسـتند  يليمترم 201از  يشتا ب يليمترم  ينرو بـر اسـاس آخـر    يشپ

  .شده است يهكشور، ته يبردار سازمان نقشه استان تهران در يها فرونشست يها نقشه
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  20/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  - درصد رشد كرد 122بارش ها  يزانم

  

مهرمـاه   ياز ابتـدا : الم كـرد اعـ  يـران منابع آب ا يريتآب شركت مد يهدفتر مطالعات پا -يرناا -تهران

 يـزان م يـن كـه ا  يدرسـ  يليمتـر م 199.7كشـور بـه    يامسال تا روز هجدهم اسفند ماه حجم بارش هـا 

  .دده  يدرصد رشد را نشان م 122) متر يليم 89.8(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب يبارندگ

  

  درصد رشد كرد 122بارش ها  ميزان

از : اعـالم كـرد   يـران منـابع آب ا  يريتآب شركت مد يهتر مطالعات پادف يرنا،گزارش روز دوشنبه ا به

 ييزسهم پا متر يليم 92.1 ي،جار يروز نخست سال آب 168شده در  بارش ثبت متر يليم 199.7مجموع 

  .زمستان است ييروز ابتدا 78سهم  متر يليم 107.6و 

 159.6(مشـابه درازمـدت    يهـا  دوره يـانگين نسـبت بـه م   يمقـدار بارنـدگ   ينگزارش، ا ينا براساس

درصد رشد  122) متر يليم 89.8(گذشته  يو نسبت به دوره مشابه سال آب يشدرصد افزا 25) متر يليم

  .دهد يرا نشان م

 يـه، اروم ياچـه عمـان، در  يـاي فـارس و در  يجخزر، خلـ  يايشامل در يحوضه اصل 6 يدارا كشورمان

  .شرق و قره قوم است يمرز ي،فالت مركز

متر بـوده   يليم 55.4 يجار يشرق در سال آب يزارش حجم بارش ها در حوضچه مرزگ ينا براساس

حـال نسـبت بـه     يندرصد رشد برخوردار بوده اسـت؛ در عـ   399كه نسبت به دوره مشابه پارسال از 

  .دهد يدرصد رشد عقبگرد را نشان م 13ساله از  50دوره مشابه  يانگينم

متر بوده اسـت   يليم 354.3عمان  يايفارس و در يجحجم بارش ها در حوضچه خل يانگينم همچنين

 50دوره  يانگيندرصد رشد برخوردار بوده و نسبت به م173پارسال از  يسال آب يانگينكه نسبت به م

  .درصد برخوردار شده است35معادل  يساله از رشد
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 يليم 313.9 يجار يخرز در سال آب يايحجم بارش ها در حوضچه در يانگينگزارش م ينا براساس

  .دهد يدرصد رشد را نشان م 36دوره مشابه پارسال  يانگينمتر گزارش شده است كه نسبت به م

 286.1 يگـزارش در سـال آب جـار    ينبراساس ا يهاروم ياچهحجم بارش ها در حوضچه در ميانگين

 يـانگين درصد رشد و نسـبت بـه م   28دوره مشابه پارسال از  يانگينمتر بوده است كه نسبت به م يليم

  .برخوردار شده است يدرصد 53 يساله از رشد 50دوره 

 يلـي م 111.4 يرانا يدر حوضچه فالت مركز يجار يگزارش حجم بارش ها در سال آب ينا براساس

  .است يافتهدرصد رشد 165پارسال  يمتر بوده كه نسبت به دوره مشابه در سال آب

متر گزارش شده است كه نسـبت   يليم 147.9 يجار يحوضچه قره قوم در سال آب يبارش ها حجم

 يبا رشـد  يزساله ن 50درصد رشد مواجه شده و نسبت به دوره 131دوره مشابه پارسال با  يانگينبه م

  .درصد مواجه بوده است22معادل 

 يـدي جد يسامانه بارش دهد ينشان م يسازمان هواشناس هاي بيني يشكه پ يستبارش درحال يزانم اين

كه ابتدا شمال غرب، غرب و جنوب غرب را تحـت   شود يوارد كشور م) پنجشنبه(هفته  يناواخر هم

  .گذارد يم يركشور تاث يگرقرار داده و به مرور بر نقاط د يرتاث

  .ماه سال بعد ادامه دارد يورشهر يانشود و تا پا يمهرماه هر سال آغاز م ياز ابتدا يآب سال
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ـ  يمـت ق ي؛ افـزايش كاهش مصـرف آب در كشـاورز   يها راه  - آب را نجـات دهـد   توانـد  ينم

  20/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

  يكشاورز يندر زم پالستيك

 يت اقتصـاد آب در بخـش كشـاورز   معتقـد اسـ   ي،و اقتصاد كشـاورز  يكارشناس حوزه منابع آب يك

 يـد نهـاده در سـبد تول   يـك عنـوان   باشد، چراكـه آب بـه   يراندر ا يحل بحران آب يراهگشا تواند ينم

 يـت و امن يمحصـول كشـاورز   يـد تول شك يسبد حذف شود، ب ينكشاورزان قرار دارد و اگر آب از ا

  .خواهد خورد همبه  ييغذا

 يكشـاورز  يرغ يها مساله كه اقتصاد آب در حوزه ينبر ا يدتاك با يسنا،وگو با ا در گفت راد يانيك علي

 ييـر دو حـوزه تغ  يـن آب در ا يمتاگر ق: متفاوت است، اظهار كرد يدر صنعت و شرب موضوع يعني

ـ  ياست و ما نم يگرينوع د يطشرا ياما در حوزه كشاورز شود، يم يرمتغ يزتقاضا ن يابد، آب را  يموانت

  .يمجدا كن ياز بخش كشاورز

آب در بخـش   يمـت ق يشافـزا  كـه  يـن ا يـان بـا ب  ي،و اقتصاد كشـاورز  يكارشناس حوزه منابع آب اين

 يا كشاورز، چـاره  كه ينبا توجه به ا: است، اظهار كرد ييغذا يتيامن هاي ياستمتناقض با س يكشاورز

 تـا صورت، كشـاورز   ينشود، چرا كه در ا ييرنهاده مهم دستخوش تغ ينا يدجز مصرف آب ندارد، نبا

 يور موجـب كـاهش بهـره    يـز موضـوع ن  ينكه ا دهد يم يشمحصول را افزا يمتق تواند يكه م ييجا

روش نتواند به كاشت محصول خـود ادامـه دهـد، قطعـاً از      يناگر كشاورز با ا ين،عالوه بر ا شود، يم

  .خارج خواهد شد يدر بخش كشاورز يتفعال

صـورت   يـن در ا: را به دنبال خواهد داشت، گفت يدمتعد يمنف يراتمساله تأث ينا كه ينا يانبا ب وي،

بـه مفهـوم اقتصـاد آب در     يدبا يلدل ينبه هم شويم، يم ييغذا يتمجبور به واردات و مختل شدن امن

  .شود اي يژهتوجه و يبخش كشاورز
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  يابد يشافزا يآب در بخش كشاورز يمتق نبايد

آب در بخـش   يمـت ق يـد نبا كـه  يـن بـر ا  يـد با تاك ي،و اقتصاد كشاورز يكارشناس حوزه منابع آب اين

الزم اعمال  يريتاست كه در بحث عرضه و تقاضا، مد ينچاره راه ا: ادامه داد يابد، يشافزا يكشاورز

ـ  يـد مورد توجه قرار گرفته، به طور مثال با يااست كه در تمام دن يموضوع يزن ينا. شود اسـتفاده از   اب

كشت و  يختار ييربر، تغ آب كم يها توسعه نهاده ياري،آب يننو يها توسعه روش يزداري،آبخ يها روش

  .داد يشرا افزا يآب در بخش كشاورز يور بهره يي،به نشا يكشت از بذر ييرتغ

ـ  رود، يكشـت مـ   يـر ز يـران درصد مساحت ا 12كه فقط  يطيدر شرا دهد ينشان م آمارها  90از  يشب

 يـن ا. شـود  ياز آن تلف هم م ياختصاص دارد كه بخش يكشور به بخش كشاورز يدرصد آب مصرف

درصد كمتـر از متوسـط    40 يراندر ا يبخش كشاورز يآب مصرف يبازده يانگيناست كه م يدر حال

 ياز راه كشـاورز  يناخالص ملـ  يددرصد تول 11است كه تنها  يطيدر شرا ينا. است نياستاندارد جها

 يـن، عـالوه بـر ا  . هسـتند  يتلبخش مشغول به فعا ينكار در ا يرويدرصد ن 17و تنها  آيد يبه دست م

كشور جهان از نظـر   ينپنجم يرانكه ا يو در حال يدههكتار رس يليونم 8.8هم به  يكشت آب يرسطح ز

 يبـه معنـا   يـن و ا رود يبه شمار م يمحصوالت آب يدكنندهتول امين ياست، اما س يكشت آب يرسطح ز

  .است ياقتصاد آب در بخش كشاورز يعمل نكردن سازوكارها

 يدر روستاها خرده مالك ها يندرصد از زم 92به  يكاست و نزد يشتيمع يران،ا يده كشاورزعم بخش

و  يوابسته به كشاورز يراندر ا ييدرصد از اقتصاد روستا 94از  يشب يگربه عبارت د. و متوسط است

ه ا فاصـل يـ امـروزه دن  يو صنعت ياقتصاد يارهاياست كه با مع يشتيطور عمده مع و به يسنت يدامپرور

 ينبابـت تـأم   يـافتي در يمـت در حال حاضر ق يرو،و بنا بر اعالم وزارت ن يگرد ياز سو. دارد ياريبس

و در مورد آب  يگانرا يباًتقر يكشاورز يها از نهاده يكيعنوان  به يرزمينياز آب ز يكشاورز يبها آب

  .آن است ينتأم ينهحداكثر سه درصد هز يسطح

شده  تمام ينهدرصد هز 24درصد و در روستاها تنها  47ود حد ي،بخش شهر يدر بخش شرب، برا اما
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از  ياريدر بسـ  يبـه بخـش كشـاورز    يارانـه اختصـاص  . شـود  يم يافتكننده در آب، از مصرف ينتأم

 يمهمـ  يارآن مسئله بس يصتخص يمقدار و چگونگ يريتمد يمعمول است ول يجهان امر يكشورها

  .يردقرار گ مورد توجه ياز منظر اقتصاد يدبا وصاست كه بخص
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  20/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  - هنوز تشنه باران است يرانا

  

آب،  ها و نوسان روان بارش يپراكندگ يلاما به دل يمبود يمناسب يها امسال شاهد بارش كه ينا رغم علي

درصـد از مجمـوع    35سـد معـادل    62اكنـون   كه هم يا گونه سدها با كمبود مواجه هستند، بهچنان  هم

  .درصد آب دارند 40كمتر از  يرانسد بزرگ ا 178

 يهـا  رخنه كرده، باران يرانسال است كه بحران آب در ا 15 از يشب كه ينبا توجه به ا يسنا،ا گزارش به

 اي شده يريتمد يكارها ا برطرف كند و الزم است كه راهچالش بزرگ ر ينا تواند ينم يا مناسب دوره

  .يدوجود آ تنش در كشور به ينحل ا يبرا

 يسـدها  ي،اول اسـفندماه سـال جـار    يمـه ن يـان منابع آب كشور تا پا يريتاساس اعالم شركت مد بر

از در اسـتان فـارس    "مالصـدرا "زنجان و  "تهم"اصفهان،  "رود يندهزا"در مازندران،  "ييرجا يدشه"

  .آب شرب دارند ينتأم يكه اغلب كاربر آيند يشمار م درصد آب به 40 يدارا يسدها ينتر مهم

 يدرصد آب دارد كه سدها 90از  تر يشبزرگ، ب يدرصد سدها 25سد معادل  44تعداد  ين،ا بر عالوه

 م،يـال ا "يـرج دو"كردسـتان،   "گاوشان"كرمانشاه،  "حمام تنگ"رامسر،  "يجرانم"كردستان،  "سورال"

 عمـدتاً سدها  ينا شود؛ يها محسوب م آن ينتر در خوزستان از مهم "كرخه"كرمانشاه و  "يمانشاهسل"

ـ  ين،چنـ  هم. هستند يآب كشاورز كننده ينتأم درصـد از   19سـد معـادل    34از مخـازن   يمـي از ن يشب

ان و كردسـت  "بانـه "البـرز،   "طالقـان "و  "كرج"فارس،  "داراب"و  "رودبال"بزرگ از جمله  يسدها

  .جلفا پر شده است "ارس"

 40 ينب "يرفتج"و  "يانلت"بزرگ از جمله  يسد معادل هفت درصد سدها 13مخزن  يگر،د يسو از

درصـد و   50سـد بـزرگ، كمتـر از     75مخزن  يپرشدگ يزاندرصد آب دارد و در حال حاضر م 50تا 

 14سـد معـادل    25مخـزن   يپرشـدگ  يـزان م يندرصد گزارش شده، همچنـ  50 يسد بزرگ باال 103

و  "يـا گتوند عل" ياري،در چهارمحال و بخت "4كارون "كرمان،  "بافت"بزرگ از جمله  يدرصد سدها
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ـ  "سردشـت "مازندران و  "البرز " ي،در خراسان شمال "دره يرينش"در خوزستان،  "يدعباسپورشه"  ينب

  .درصد اعالم شده است 90تا  70

 يـز امسـال ن  يكه پر بارش رسد ينظر م كشور است و به يآبنامناسب منابع  يطاز شرا يو ارقام حاك آمار

در  يـدات طبـق تمه  گويند يم ها يروييطور كه وزارت ن نتوانسته چندان كمبودها را جبران كند، البته آن

 ييهـا  برنامه يزمهم ن ينا يو برا رسد يم يانبه پا يراندر ا يتنش آب 1400سال  ياننظر گرفته شده تا پا

  .اند را در نظر گرفته

 يفيـت، ك يارتقـا  ين،از جمله تـأم  يطرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوع اين

رضـا   يهـا  بـر اسـاس گفتـه    يـز، ن ينبر ا عالوه. پرداخته است يمنابع مال ينكاهش هدررفت آب و تأم

شـده و   هيـد 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

راسـتا بـه    يندر همـ  يزن - يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرعاملمد - ها يرسول محمد حاج چنين هم

 يـن كـه در ا  يـم ا كـرده  يينتب يرووزارت ن ياز سو يحل تنش آب يرا برا يا گفته است كه برنامه يسناا

 يرا بـه درسـت   هبرنامـ  يندر نظر گرفته شده است كه اگر بتوان ا يمتعدد يارهايامترها و معبرنامه، پار

  .حوزه آب حل خواهد شد يها از چالش ياجرا كرد، قطعاً بخش

كـاهش   كـه  يـن ا يـان با ب -آب و فاضالب  يشركت مهندس يرعاملمد -جانباز  يدرضاحم ينا بر عالوه

بـا  : گفـت  يسـنا بـه ا  يرنـد، قـرار بگ  ير در معرض تنش آبشه 300 از يشبارش موجب شد كه امسال ب

از  يكـه بجـز تعـداد كمـ     ييتـا جـا   يمرا حل كن ياريبس يها چالش يماقدامات صورت گرفته، توانست

  .يمدر حوزه آب نبود يشاهد مشكل جد ها، ناستا

 يـد سال جد بارش، مطابق يويبر اساس سنار: اظهار كرد يبدون تنش آب 1400درباره برنامه  ينچن هم وي

كـه بهتـر از    يا به گونـه  يم،چالش پشت سر بگذار ينتر را با كم 1398تا تابستان سال  كنيم يم يزير برنامه

  .يمپشت سر بگذار يتنش آب ينتر را با كم 1398است تا سال  ينبرود؛ تمام هدف ا يشامسال كارها پ
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را  اي يهتومـان سـرما   يلياردم 1,000: حوزه، ابراز كرد يندر ا يافته يصتخص يهبا اشاره به سرما جانباز

  .يافت يصطور كامل تخص به بخش آب اختصاص دهد، به يگذر از تنش آب يكه قرار بود دولت برا

ـ  يتنش آب شرب، با فرض بارندگ يريتمد برنامه گذشـته و كمبـود آب در تابسـتان     يمشابه سال آب

ـ تـنش   يريتمـد  يشده و برا بيني يشپ يرو، در وزارت ن1400سال  كشـور   يشـهرها و روسـتاها   يآب

آب،  سـازي  يـره تـوان ذخ  يشآب، افـزا  يفيك يآب، ارتقا يدو تول ينتأم يشدر قالب افزا ييراهكارها

مصرف در نظر گرفته شده  يريتمد يزها و ن شبكه يسات،تأس ين،منابع تأم يور و بهره يريتمد يارتقا

  .است

 ينچراكه بـر اسـاس آخـر    يست،ر حال حاضر ند يمناسب منابع آب يتوضع يمعنا موضوع به ينا البته

مترمكعـب بـود امـا     يليـارد م 32كشور  يسطح يها سال گذشته حجم آب ي،منابع آب يتآمار از وضع

 35كشور حـدود   يسطح يها حجم آب يعني يده،مترمكعب رس يلياردم 25ها به  آب ينامسال حجم ا

مترمكعب  يلياردم 80، حدود 70دهه  عدد در يناست كه ا يطيدر شرا يناست و ا يافته كاهشدرصد 

سـو بـا كـاهش     يـك حوزه اسـت چراكـه از    ينسامان در ا اوضاع نابه يانگرموضوع ب ينبوده است و ا

  .يممواجه ينيزم يرز يها كاهش آب يگرد يو از سو يسطح يها آب

 و درست را گوش زد ياصول يريتيمد يراهكارها يريكارگ مصرف و به يريتمد يتموضوع، اهم اين

مصـرف و   يريتبـه مـد   يـد با يابيم،دست  يبدون تنش آب 1400به برنامه  يمچراكه اگر بخواه كند يم

  .يمكن اي يژهدرست توجه و يريتمد
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  20/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  -يست؟ چ يگرد ياز شهرها يزدانتقال آب به  يماجرا

  

  يهاروم ياچهبر خشك شدن در يسدساز تاثير

 يگـر د يانتقال آب از شهرها يدخوردن طرح جد يدكل: اعالم كرد يزد يا عامل شركت آب منطقه مدير

 ييمـدت تنهـا بـا صـرفه جـو      يـن ا يدارد و در طـ  يازبه هشت سال زمان ن يزدآب شرب  ينتام يبرا

  .كرد يريتاستان را مد يازب مورد نآ توان يم

سند توسعه آب محور استان عنوان  يزير زاده در نشست برنامه يانجواد يمحمدمهد يسنا،گزارش ا به

شـده   يـده در آن د يـژه شده كه موضـوع آب بـه طـور و    يهاستان ته يشاز سند آما يتاكنون بخش: كرد

طـرح   يـن بـا ا  يكـار    ياسـت، مـواز   يـرو نوزارت  يدبرنامه جامع آب استان كه مورد تاك يهته. است

  .شود  يمحسوب م

 يشطـرح آمـا   ي،با كم آب يآب استان، طرح سازگار ينتام يراهبردها ينو تدو يهتاكنون ته: ادامه داد وي

 يقرار گرفته كه همگـ  يزد يا  شركت آب منطقه يها  برنامه يتاستان در اولو 17و سند جامع آب  ينسرزم

  .يستدر حوزه آب ن يديسند جد ينبه تدو يازين رسد يهستند و به نظر مبه هم مرتبط و وابسته 

آب، متفاوت از روش  يكردبا رو ينسرزم يشطرح آما يندر تدو يزداستان : كرد يحزاده تصر جواديان

بـه   يـزد آن، روش  يـل همراه بود اما پس از تكم يها عمل كرده است كه در ابتدا با انتقادات استان يگرد

  .كشور در نظر گرفته شد تيلوعنوان پا

سـهم آب   يدرصـد  40از نظر آب شرب در بحران قرار دارد و پـس از كـاهش    يزداستان : افزود وي

 يـم ا  مصرف آب استفاده كـرده  يريتمد ياز تمام منابع موجود آب استان برا يدر سال جار يزدشرب 

  .طلبد يرا م يديجد يريتداب يزد،ساالنه مصرف آب شرب  يدرصد 2.5 يشاما افزا

آب شـرب   ينتام يبرا يگرد يانتقال آب از شهرها يدخوردن طرح جد يدكل: زاده عنوان كرد جواديان

 يريتآب را مـد  تـوان  يمـ  ييسال تنها با صرفه جـو  8 ينا يدارد و در ط يازبه هشت سال زمان ن يزد
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ـ   يكرد كه در برنامه سازگار طـرح،   يـن آب در ا يدرصـد  20 ييجـو  صـرفه  يـف و بـا تعر  يبا كـم آب

  .ياوريمرا به دست ب يا فرصت هشت ساله يمتوان  يم

 ينتـدو : جلسه گفت يندر ا يزن ياراهبرد دانش پو يمهندس يموسسه پژوهش يرمد» رضا عرب داوود«

طـرح   يدارد كـه خوشـبختانه بـا اجـرا     يا بـه اطالعـات گسـترده     يازسند توسعه آب محور استان، ن

  .شده است ياآن مه يابر يهاطالعات پا ي،با كم آب يسازگار

 يسند توسعه آب استان است كه طرح سـازگار  هاي  يرمجموعهاز ز يكيتقاضا  يريتمد: ادامه داد وي

رفتـار بـا آب مـد     ييرتغ يكردرو يشترطرح ب ينبه صورت كوتاه مدت به آن پرداخته اما در ا يبا كم آب

آب و  يماننـد حسـابدار   يگـري د ييـات به جز يدنظر قرار گرفته است كه در سند توسعه آب استان با

  .پرداخته شود يزآن ن يمسائل اجتماع

 ييشناسا ينبه موضوع آب همچن يو داشتن نگاه مل يزد يا شركت آب منطقه يخواستار همكار عرب

  .سند توسعه آب شد يندر تدو يكو سرام يمحصول پرآبخواه مانند كاش يدتول يمنطقه برا يبازارها

 يـت به منظور شناخت مسـئله و مامور  يشياند جلسات هم يبرگزار انيمتخصص حوزه آب در پا اين

 يشـركت بـرا   يـن ا يو مشـاركت   يلـي تحل يكردعنوان كرد و رو يرا ضرور يزد يشركت آب منطقه ا

  .طرح را خواستار شد يرپذ يبنقاط آس يينتع

سـتاد   ينگوو سخ ياراهبرد دانش پو يمهندس يموسسه پژوهش يرداوود رضا عرب، مد يسنا،گزارش ا به

توسـعه آب محـور بـا     يرامـون نشست كـانون تفكـر آب كـه پ    يندر چهل و پنجم يهاروم ياچهدر ياياح

ش يبرنامـه آمـا   ينتـدو   ضـرورت  يـل دل: برگزار شد، عنوان كرد يزددر دانشگاه  ينسرزم يشآما يكردرو

ـ  توسـعه نامتعـادل، شـكاف ت    ي،و اجتمـاع  ياييجغراف يعي،وسعت كشور و تنوع طب ين،سرزم  ينوسـعه ب

و دورافتاده،  يافتهن به مناطق توسعه يژهتوجه و يني،شهرنش يريتكنترل و مد ي،ا  تعادل منطقه مناطق و عدم

  .است يمل يدارنقشه توسعه پا يافتن يبلندمدت برا يزير به برنامه يازو ن رويه  يب يزيكيكنترل رشد ف

اسـت و در   ياجتمـاع  يانتقال آب مبحث: دعنوان كر يا،موضوع انتقال آب در دن يتبا اشاره بر اهم وي
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مبدا از نظـر داشـتن آب    ي،و سازگار ييمقصد از نظر صرفه جو يپنج اصل بررس يترعا يزن يونسكو

 يمقصـد و جبـران ضـررها    يو اجتمـاع  يشدن مبدا در منـافع اقتصـاد   يمسه ينده،اضافه در حال و آ

  .است يتوسط مبدا در انتقال آب الزام يطيمح يستز

از دست رفته و فقدان عـزم در   ياجتماع يهتوسعه، نداشتن زمان به علت سرما يبود برنامه بران عرب،

 يتمسـئول  يي،قـانونگرا  يت،دانست و مشاركت، شفاف يمسه يفعل يطشرا يجادمردم و مسئوالن را در ا

  . كرد يانخوب ب يحكمران يو عدالت را از اجزا ييپاسخگو يري،پذ

را داراسـت و   ييرتبه باال يداخل يداز نظر سرانه ارزش افزوده و تول يزد استان: مسئول عنوان كرد اين

 يخواهند شد و تداوم رشد اقتصاد يدچار ناهنجار يجدارند به تدر ييباال يكه رشد اقتصاد ييشهرها

  .يستخوب ن يشهلزوما هم

 يـت بر اهم يدكجلسه  با تا يندر ا يزن يزد يا عامل شركت آب منطقه يرزاده، مد يانجواد يمهد محمد

 يهـا  يتبا وجـود محـدود  : در انتقال آب، افزود يستز يطو مح يادر يها يتمشخص شدن محدود

را بـه   يا درصد آب موجود، استان رتبـه دوم در كشـت گلخانـه    18با مصرف تنها  يزد،در استان  يآب

  .يردفرهنگ در كشور الگو قرارگ ينا يدآورده و با دست

متر مكعب آب  يليونم 50بخش تنها  ينوارد شده است ا يزدكه به صنعت  يبا تمام انتقادات: افزود وي

 يهمتر مكعب سهم يليونم 250كه تا  يگرد يها  با استان  يسهرا به خود اختصاص داده است كه در مقا

  .است يزناچ ياردارند بس يصنعت

كـه بـا توجـه بـه      يمبـده  يپاسـخ درسـت   يـم ا  سـوال نتوانسـته   ينهنوز به ا: كرد يحزاده تصر جواديان

 يشـيد به انتقـال آب اند  يدكه با ينا ياتر است   با صرفه ياموجود، انتقال معادن كنار در يها يرساختز

آن، اسـتان   زشار يـره بدون در نظر گرفتن زنج يزداما به طور قطع در صورت ادامه برداشت از معادن 

  .گاه معادن خواهد شد  به نخاله يلتبد
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  20/12/1397خبرگزاري ايسنا مورخ  دارد؟ يازچقدر آب ن ييد غذاموا يدتول/  ينفوگرافيا

  

 يباغچه به فكر قبض آب خود هستند، كمتر كسـ  ياريآب ياكه اكثر مردم هنگام دوش گرفتن  يحال در

بـه  . فكـر كنـد   ييمـواد غـذا   يـد تول يكه بـرا  يكه هنگام رفتن به سوپرماركت به مقدار آبوجود دارد 

آب مصـرف   يمقـدار  ييهر ماده غـذا  يدتول يبرا» Water Footprint Network« يتگزارش سا

  .يدد يدخواه ينفوگرافيا يند كه متوسط هركدام را در اشو يم
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  22/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -يد مربع رس يلومترك 2500به گستره  يهاروم ياچهدر

  

 يـن گسـتره ا : گفت يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان ييسر - يرناا - اروميه

 460هـزار و   2بـا زمـان مشـابه سـال گذشـته بـه        يدر هـم سـنج   ييلـومتر ك 252 يشبا افزا ياچهدر

  .يدرس يلومترمربعك

  

  يدمربع رس يلومترك 2500به گستره  يهاروم درياچه

نسبت بـه   يهاروم ياچهدر ينكهبا اعالم ا يرناسرخوش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا فرهاد

 يـك اكنـون   ياچـه در يـن تراز ا: آمده است، افزود متر باالتر يسانت 88آن  يتراز ثبت شده برا ينكمتر

  .است 96سال  هاز زمان مشاب يشترمتر ب يسانت 22متر برآورد شده كه  يسانت 90متر و  270هزار و 

آب سـدها بـه    يو رهاسـاز  يرا بارنـدگ  يـه اروم ياچـه تـراز در  يراخ يروزها يشافزا يعلت اصل وي

 يليـون م 92 يـزان بـه م  يـه اروم ياچـه آب بـه در  يمرحله نخسـت رهاسـاز  : اعالم كرد و گفت ياچهدر

  .و مهاباد انجام شد يزوال، سلماس، سد شهرچا يمترمكعب از سدها

 يو خـارج  يمتخصص داخل 700از  يشب يها يهاز نظر يهاروم ياچهدر ياياح يبرا ينكهبا اعالم ا وي

  .است يهاروم ياچهدر يايدولت، اح يطيمح يستمهم ز يها يتاز اولو يكي: كرد ياناستفاده شده، ب

سـتاد   يلقبـل از تشـك   ينكـه ا يانبا ب يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان رييس

 يزي،برنامه ر: ادامه داد يافت، يمتر كاهش م يسانت 40ساالنه به طور متوسط  يهاروم ياچهتراز در يااح

روند خشك شدن آن را متوقف  ياچه،در ينا ياياح يبرا يدو ام يراعتبار و تالش دولت تدب يصتخص

  . كرد

اسـت،   يدهنرس يهنوز به بهره بردار يهاروم ياچهانتقال آب به در يطرح ها ينكهبر ا يدبا تاك سرخوش

در  ييرسد كه نقش بسـزا  يم يبه بهره بردار ياچهطرح انتقال آب به در ينچند يندهسال آ: اضافه كرد
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  . خواهد داشت يجانآذربا يآب يننگ ياياح

/ 1394از /سـال   10قرار است در مـدت   ياستاد اح يدر قالب طرح ها يهاروم ياچهدر يرنا،گزارش ا به

شروع به خشك شدن كرد و بنا بـر   1380دهه  يها يانهاز م ياچهدر ينخود برسد؛ ا يكبه تراز اكولوژ

  .درصد از گستره آن خشك شد 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل ينآمار ب

 يطرح هـا  يدر كنار اجرا يباورند كه مشاركت جوامع محل ينبر ا يو خارج يشناسان داخلكار همه

  .دارد يجانآذربا يآب يننگ يايدر اح يمختلف، نقش مهم
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خبرگـزاري ايرنـا    - استان همچنان كمتر از متوسط بلندمدت 6 ؛ بارندگياعالم كرد يرووزارت ن

  22/12/1397مورخ 

  

 يابتـدا ( يجـار  ياز بارش در سال آب يا يدواركنندهام يها رقم: اعالم كرد  يرووزارت ن -يرناا-تهران

و  يسـتان فـارس و س  هرمزگـان، كرمـان،   يـزد،  يـل، اسـتان اردب  6ثبت شد، امـا تعـداد   ) مهرماه تاكنون

  .سال گذشته را دارند 50كمتر از متوسط  يبلوچستان همچنان بارش

  

  استان همچنان كمتر از متوسط بلندمدت 6 بارندگي

دفتـر   يركلمـد  'يفراز رابعـ 'شده،  يادوزارتخانه  يرسان  اطالع يگاهاز پا يرناگزارش روز چهارشنبه ا  به

كشور،  يها استان يننسبت به بلندمدت در ب يافت بارندگ نيشتريب:گفت يرانمنابع آب ا يهمطالعات پا

ـ  يستانمربوط به استان س درصـد   22قـرن گذشـته، معـادل     يمو بلوچستان بوده كه نسبت به متوسط ن

 يخـود را سـپر   يهـا  سـال  يناز بهتـر  يكـي  يجار ياستان در سال آب ينحال ا يندر ع يافته،كاهش 

  .كند يم

سـال   50استان كشور از اول مهرمـاه تـاكنون، بـاالتر از متوسـط      25در  يبارندگ يانگينم ي،گفته و به

نسبت به متوسط درازمـدت   يبارندگ يزانم يشافزا يشترينب يالمگذشته در مدت مشابه بوده و استان ا

  .درصد را داشت 114.7و معادل 

در  ينـدگ متوسـط بار : كشـور اظهـار داشـت    ياصل يزحوضه آبر 6بارش در  يزاندر ارتباط با م رابعي

ـ  يـانگين درصد نسـبت بـه م   8شرق، كمتر از نرمال بوده و كاهش معادل  يمرز يزحوضه آبر قـرن   يمن

  .دهد يگذشته را نشان م

وزارت  يمبنـا  هـاي  يسـتگاه برابر آمار ثبت شده در ا: افزود يرانمنابع آب ا يهدفتر مطالعات پا مديركل

اسـت و متوسـط بـارش     يليمتـر م 200.9 زانيبه م يجار يكشور در سال آب يبارش تجمع يزانم يرو،ن
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  .بود يليمترم 161.9و متوسط بلندمدت آن معادل  يليمترم 90كشور در مدت مشابه سال گذشته برابر 

 يشـترين دارند، ب يتفعال يرونظر وزارت ن يرز يباران سنج يمبنا يستگاها 104تعداد : اضافه كرد رابعي

چلگـرد اسـتان    يسـتگاه اسـفند، مربـوط بـه ا    20تـا   يرجـا  يسال آب يبارش ثبت شده از ابتدا يزانم

 يسـتان امـور آب س  يسـتگاه آن مربـوط بـه ا   ينو كمتر يليمترم 1346.8 يزانبه م ياريچهارمحال و بخت

  .است يليمترم 22برابر 

هفته گذشته را مربـوط بـه حوضـه     يكدر  يمقدار بارندگ يشدر افزا يجبهه بارش يرتاث يشترينب وي،

متوسط  يشسبب افزا يجبهه بارش ينا: ذكر كرد و گفت يليمترم 33و معادل  يب انزلتالش مردا يزآبر

 20 يختار رد يليمترم 728اسفند به  13 يخدر تار يليمترم 695غرب از  يدر حوضه مرز يبارندگ يزانم

متوسـط   يليمتريم 6 يشهفته گذشته، افزا يكدر  يافتهظهور  يجبهه بارش ينهمچن. اسفند شده است

  .كشور را به دنبال داشت يگبارند

مدت،  يناستان تهران در هم يبارندگ يانگينم: كرد يحتصر يرانمنابع آب ا يهدفتر مطالعات پا مديركل

  .دهد يرا نشان م يشدرصد افزا 33سال گذشته،  50بوده كه نسبت به متوسط  يليمترم 224.5معادل 

اسـتان تهـران    يبارنـدگ  يـانگين شـته، م هفته گذ يك يط يبر اساس ظهور جبهه بارش: شد يادآور وي

  .است يافته يشافزا يليمترم 0.7معادل 
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خبرگزاري ايرنا مورخ  -يد را رها ساز ؛ رودها»يحفاظت از رودها در برابر سدساز«به بهانه روز 

22/12/1397  

  

 »يهـا در مقابـل سدسـاز    حفاظت از رودخانه يروز جهان«مارس  14اسفند برابر با  23 - يرناا - اهواز

 يـد كه رودخانـه هـا را تهد   ييدر مورد خطرها يستز يطروز فعاالن مح ينشده است؛ در ا ينامگذار

  .دهند يكند هشدار م يم

  

  يدرا رها ساز رودها

ـ  يك يرون يروز يانرا اردكان ينا» بزرگ است يسدها يونمد يالب،در كنترل س زستانخو«  يش،هفته پ

  . كند، گفته است يخوزستان كلنگ زن يرا در الل يديكه آمده بود سد جد يهنگام

خوزسـتان داد، امـا از    يمـي به پنج رودخانـه دا  يجان تازه ا ي،دهه خشكسال يكپس از  يراخ سيالب

در  »يـاري سـد بخت «چنانكـه زمزمـه سـاخت     ؛»يسدسـاز «موافقـان   يشده برا يزيدستاو يگرد يسو

  . باالدست رودخانه دز دوباره مطرح شده است

 يمهـاجرت هـا  . در كشـور باشـد   »يسدسـاز « يقربـان  ينبزرگ تر يدسدها، شا يشترينبا ب خوزستان

 يكانون ها ييرخشك شدن تاالب ها و شكل گ يست،ز يطمح يبسدها، تخر يهگسترده ساكنان حاش

  . استان بوده است يندر ا يهرو يب يتبعات سدساز يناز مهمتر يزگرد،ر

بارها نسبت بـه  » حفاظت از رودخانه كارون يانسان يها يرهزنج« يلبا تشك يناز ا يشها پ خوزستاني

  .انتقال آب اعتراض كرده اند يو طرح ها يسدساز

شـده   ينامگـذار  »يها در مقابل سدسـاز  ودخانهحفاظت از ر يروز جهان«مارس  14اسفند برابر با  23

روز در سراسر جهان  يناند، در ا يدهد يبكه از ساخت سدها آس يو كسان يستز يطفعاالن مح. است

  . كنند ياعالم م ياعتراض خود را به سدساز
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 يقـات موسسـه تحق  يعلمـ  يـات و عضـو ه  يسـت ز يطفعال محـ  »يشمحمد درو«مناسبت با  ينهم به

  : يدآ يم يانجام شده است كه در پ ييع كشور، گفت وگوها و مرات جنگل

  

ـ  يگرد و غبار در خوزسـتان را سدسـاز   يدهپد يعامل اصل يستز يطكارشناسان مح: يرناا*  يـه رو يب

هـا در دفـاع از سـدها     يدر خوزسـتان، برخـ   يراخ يالبكه بعد از س يماما شاهد هست. اعالم كرده اند

  است؟ ينچنينواقعا ا ياآ. بزرگ دانسته اند يسدها يوناستان را مد ينبرآمده و ا

همچـون   ييوجود زادبوم ها. و تمدن داشته است ياتخوزستان در طول هزاران سال گذشته ح: درويش

 يكـه بخشـ  (و گتوند  يدر شوشتر و در باالدست، الل يو باستان يخيتار يها يهدر شوش و ابن يلچغازنب

بودنـد كـه    هآموخت يربازدهد كه مردم خوزستان از د يان م، نش)از آن در اثر ساخت سد گتوند نابود شد

 يونخـود را مـد   يدشـت هـا   يزيخوزسـتان حاصـلخ  . كنند يو چگونه زندگ يايندكنار ب يلچگونه با س

 يزنـدگ  يفيتك. شد يكشور نم يآمد هرگز قطب كشاورز ينم يلاستان س ينهاست و اگر در ا يالبس

 يمباران و شـ يـانگر شـادگان، بامـدژ، م   يم،چون هورالعظ ييهاتاالب  يبهبود زندگ يونمردم خوزستان مد

 يمسـدها را سـاخت   ياز قضـا از وقتـ  . دادنـد  يخـود ادامـه مـ    ياتها به ح يالببا س يشهاست و آنها هم

 يلكـرد و سـ   يـدا اش كـاهش پ  يژهو ييگرما يتظرف. خوزستان هر روز بدتر و بدتر شده است يتوضع

اشـتباه دادن   رسدر واقـع آد  يم،سـدها بـدان   يونخوزسـتان را مـد   ينكها ينبنابرا. خطرناك تر شد يشها

 يرزمينـي آب ز يسـفره هـا   ينكـه ا يلخوزستان به دل. يريمبگ يدهنكته را ناد يك يدحال نبا يندر ع. است

آب در آبخـوان هـا    يـره دارد، عمال امكـان ذخ  يزدانهاز جنوب چون رسوبات ر يندارد و در بخش بزرگ

  . يمندار ساختنجز سد  يآب شرب خوزستان چاره ا ينتام يبرا ما يجهدر نت. يستن يسرم

  

  يم؟دار» سد خوب«و » سد بد«و ما  يستنداست كه همه سدها مضر ن ينگفته ا ينا يمعن: يرناا*

 يدر جـا  يـد با يـزي هر چ. يمكن ييدتا يا يمطلق نف يدرا نبا يزيچ يچه. يستندهمه سدها بد ن: درويش
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وجـود   يـدار آب شـرب پا  ينتام يبرا يراه يچمناطق كشور ه يدر برخ. يردقرار گ يخود مورد بررس

 ينتـام  ايبـر  يعنيآب شرب،  يناز تام يراما به غ. شود ينيب يشپ ينانيندارد جز آنكه مخازن قابل اطم

 يبـرا  يراهـ  يچكـه هـ   ييفقط در جـا . يمكن يسدساز يدعنوان نبا يچو صنعت و برق به ه يكشاورز

خوزستان را پنج  يتكه اگر جمع يمعن ينبه ا. يمكن يسدساز يدته باشد باآب شرب وجود نداش ينتام

اكنـون   هكـ  يدر حـال . مترمكعب خواهـد بـود   يليونم 500آب شرب آنها  يازن يم،نفر فرض كن يليونم

شـده كـه    يـن اش ا يجـه نت. رقـم اسـت   يـن كه در خوزستان ساخته شده دهها برابر ا ييسدها يتظرف

از دسـت داده،   يشكراز جمله توسعه ن يدارناپا يبه بهانه توسعه كشاورز خود را يخوزستان تاالب ها

 ينهـا ا. اسـت كـرده   يـدا پ يشگرد و خاكش افزا يكرده و چشمه ها ينفت يدانبه م يلرا تبد يمهورالعظ

آب شـرب   يندر تـام  يمشـكل  يچكه خوزستان فقط با سد دز ه يكرده، در حال يجادا يمشكالت جد

اشـتباه   يكو صنعت  يتوسعه كشاورز يابرق  يانرژ يدسدها به بهانه تول يهقكند و ساخت ب ينم يداپ

 يمـ  دخانـه كردند و از محـل حقابـه رو   يم يمردم در خوزستان كشاورز يربازاز د. فاحش بوده است

خوزسـتان بـه مراتـب     يرودخانه ها يآب شكالت ينكهضمن ا. كنند ينخود را تام يتوانستند كشاورز

  .فراهم كند يانآبز يهم برا يبهتر ييتوانست مواد غذا يبود و م يزترحاصلخ

  

  يم؟هست يسدساز يبرا يديجد يزشاهد خ ير،اخ يلبعد از س يدآ يبه نظر م يداست،اما آنطور كه پ: يرناا*

ـ  يو ترسال يراخ يها يبعد از بارندگ. است ينطورهم: درويش  يـك از  يشرخ داده، اعالم هدر رفت ب

 يـن ا ينكـه ا ياست بـرا  يساز ينهزم يدر واقع نوع يزد،ر يفارس م يجخل كه به يمترمكعب آب يلياردم

  .ها رخ دهد يسدساز ينخود ادامه دهد و ا ياتهمچنان به ح) تجارت( يزنسب

  

  .كرد يم يبها خوزستان را تخر يالببزرگ خوزستان نبود، س يكه اگر سدها يندگو يسدسازان م: يرناا*

 يلبه نام سـ  يمشكل يگرد يمكن يو تصور م يمشو يمغرور مبه خودمان  يمساز يسد م يوقت: درويش
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و  يرودخانه ها از جمله كرخه، كارون، جراحـ  يعيو بستر طب يمبه حر يلدل ينبه هم. داشت يمنخواه

 هبـا دور  يهـا  يالببـا سـ   يشـود وقتـ   يكار باعث مـ  ينا. يمكن يآنها را تنگ م يمزهره تجاوز و حر

 يزرا نداشـته باشـد و آب سـرر    يالبس يشرودخانه گنجا م،يسال مواجه شو 50سال و  100برگشت 

اگـر   ينبنابرا. بشر است يها يبلكه مشكل از دستكار يستخوزستان ن يعتمشكل از طب ينبنابرا. كند

 دداد و وار يخـود ادامـه مـ    يرها همانند هزاران سـال گذشـته بـه مسـ     يالبها نبود، س يدستكار ينا

آورد، بلكـه بـه پوشـش     يبوجود نم يشد و نه تنها مشكل يم انيجو شادگان و منطقه هند يمهورالعظ

 يگناه تفكـر سـازه ا   يست،ها گناه رودخانه ها ن يلس ينا. كرد ياضافه م يانآبز يفيتك يو غنا ياهيگ

آب را  اسـت شوشتر كه هزاران سال  يآب يوارد كند، سازه ها يبآس يالبس يناگر قرار بود ا. ماست

  . شد يم يبدهها بار تخر ديكند تا حاال با يم يمتقس

  

هـا   يسـتي ز يطمحـ  يادعا يند،گو ياست كه م ينكنند ا يكه موافقان سدها مطرح م يگريبحث د: يرناا*

  .بزرگ خود را خراب نكرده است يسدها يادر دن يكشور يچو ه يستن يشب يحذف سدها، توهم يبرا

متحـده سـاخته نشـده،     يـاالت تر در ام 15با ارتفاع باالتر از  يسد يچبه بعد ه 1985از سال : درويش

چهار دهـه   يكنزد( 1985كه از  ينيمب يما م ينطورهم. شده است يبسد تخر 730هزار و  يكاز  يشب

 را» بـزرگ  يحفاظـت از رودخانـه هـا در برابـر سـدها      يروز جهان«به عنوان  يروز يامردم دن) است

بـه مراتـب    ي،سدساز يضررها يندوگ يم يده ها پژوهش معتبر كار شده كه جملگ. دارند يم يگرام

درصـد از منـابع    30بوده كه  ينا يسدساز يخسارت ها يناز مهمتر يكي. از سودش بوده است يشب

 يسدسـاز  يـاي اسـت امـا ماف   يرانكار ناپـذ  ينهاا. جهان نابود شده است يموجود در رودخانه ها يآبز

البته هر چه مردم روشـنتر  . ادامه دهد تواند به روند خود ياست و م يقدرتمند و پولدار ياربس يايماف

  .شود يشود، قدرت مانور آنها كمتر م يشترب يشانها يبشوند و آگاه
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  .يستن ينفعانذ يو آگاه ساز يافكار عموم يتبه جز تقو يراه يبترت ينبه ا: يرناا*

 يـد بارها اعالم كردند كـه كشـور با   يستز يطسازمان مح يسو رئ يرون يروز. است ينطورهم: درويش

صـنعت و   ي،در بخـش كشـاورز   يعنـي توسـعه   يرخود را در مس يدرصد از منابع آب 40تا  20حداقل 

درصد آب قابل استحصـال مصـرف    90از  يشكنند كه اكنون ب يو خود آنها اعالم م. كند ينهشرب هز

 يمترمكعـب آب را بـرا   يليـارد م 20ما در طول هزاران سـال گذشـته بـه كمـك قنـات هـا       . ودش يم

 يبـه آن اعتـراف مـ    يانها و آقا يستكه اكولوژ يدرصد 20همان  يعني يمكرد ياستفاده م يكشاورز

 يو ارتقـا  يمرا توسـعه بـده   يمترمكعـب كشـاورز   يليـارد م 20در حـد همـان    يمما مجاز هسـت . كنند

نفـر سـاكنان    يلياردم 7.5 يغذا ينتام يبرا. مصرف نشود يباشد تا منابع آب يافزار نرم يدبا يكشاورز

غذا متاسفانه به هـدر   ينسوم ا يكفائو،  يو مطابق آمارها يمتن غذا دار يلياردم 4به  يازما ن ينزم كره

كـه   ستا يدار يهسرما ياياقتضائات دن يلاز آن به دل يبخش. رسد يرفته و به دست مصرف كننده نم

 يـران را بـه ا  يـن ا يمهاما اگر بخـوا . كنند ينها را تضم يمتكنند تا بتوانند ق يبه عمد غذاها را نابود م

اسـت در   يتن غذا كاف يليونم 50تا  45حدود  يزيچ يرانيا يليونم 80 يغذا ينتام يبرا يمده يمتعم

شود كـه   يدغذا تول يزانم يند ايچرا با. يمكن يم يدتن غذا تول يليونم 120ساالنه  يمكه ما دار يصورت

 يهـا  يـك نداشتن سـردخانه، تكن  يي،ذاغ يعاتضا يلدرصد به دل 30شود و  يزتن آن دورر يليونم 35

چون غذا  ييمنابود بشود و بعد بگو يره،غلط ذخ يغلط حمل و روش ها يروش ها ي،غلط بسته بند

و محصـوالت   ييمحصوالت غذا كاريبه دست يدبا يمو چون غذا الزم دار يمسد بساز يدبا يمالزم دار

 يتشـنگ  يكما  يبرا ياماف يندر واقع ا. مه دهندخود ادا ياتبتوانند به ح ياهاتا ماف يم،تن بده يختهترار

  .آورد تا بتواند به تجارت خود ادامه دهد يكاذب بوجود م يو گرسنگ

  

توانـد   ينمـ  يستز يطسازمان مح ياعطش كاذب در خوزستان هنوز فروننشسته، آ ينحاال كه ا: يرناا*

  يرد؟ها را بگ يسدساز ينا يجلو
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 يـاط ح يشـه سـازمان هم  يـن امـا ا . يـرد آن را بگ يواند جلـو ت يحتما م يستز يطسازمان مح: درويش

ـ   يسـت، ز يطحفظ منـافع محـ   يداشته كه به جا ييرؤسا يشهخلوت دولت ها بوده و هم  يسمنـافع رئ

كرده تا توسعه مورد نظـر   يفراهم م يطيشرا يستز يطدر واقع سازمان مح. يرندگ يخود را در نظر م

شـدند   يمـ  يـدا پ يستز يطدل نگران مح يرانير احتماال مدانجام شود و اگ ينههز ينبا كمتر هادولت 

شـده اسـت و    يفتضـع  يتـرين و يـك در حـد   يستز يطمتاسفانه سازمان مح. شدند يدچار مشكل م

 يرسازمان فق ينشده ا يسع يشههم. ذبح شده است يو اجتماع ياسيس ي،در مالحظات اقتصاد يشههم

در رأس آن  ييشـده آدم هـا   يسع يشهشود و همشده دانشش به روز ن يسع يشهو هم ودنگه داشته ش

 يرؤسـا  يـان البتـه در م . داشته باشـند و نـه عشـق و عالقـه آن را     يستز يطباشند كه نه تخصص مح

اسـتثنا بعـد از    يـك و  يمداشـت  يـروز استثنا قبل از انقالب به نـام اسـكندر ف   يك يستز يطسازمان مح

 يطحفظ محـ  يكه مدع يازدهمده است كه در دولت بو) يالبته تا حدود(ابتكار  معصومهانقالب به نام 

  .مخالفت با طرح انتقال آب خزر به سمنان بركنار شد ياست، ابتكار برا يستز

  

بـا  . داشـت  يو سدساز ينظر در تفكر سازه ا يدبه تجد يلتما) يانچ يتچ(سابق  يروين يروز: يرناا*

  زگشت به عقب اتفاق افتاده است؟با ياادامه دارد  يروتفكر هنوز وزارت ن ينا يااوصاف آ ينا

بـه   يبود كه به صورت جـد  يريوز يناو اول. معصومه ابتكار بود يهشب يانچ يتسرنوشت چ: درويش

االن هـم  . تحملش نكرد يسدساز يايانتقاد كرد و معلوم است كه ماف يروحاكم بر وزارت ن يها يهرو

 تقـال ان يكه سودشان در طـرح هـا   يكسان ياكه نخواهد منافع سدسازان را و  يايدب يريدوباره اگر وز

  .شود يكند حتما سرنگون و بركنار م ينآب است، تام

 يآب مشكل آب كشور را حل نم يريتبر مد يكه غلبه تفكر سازه ا يابيمدر يدبا يشههم يبار برا يك

در بخـش   يعاتضـا  يـزان م يم،مصرف و هدررفت آب را كنتـرل كنـ   يمتالش كن يدآن با يبه جا. كند

خـود را بـه    يشـتي مع يوابستگ. يمتوسعه ده ينرم افزار يقرا از طر يرا كاهش و كشاورز يرزكشاو



181  

 يانرژ يقبزرگ، آن را از طر يمخزن يسدها يقبرق از طر ينتام يو به جا يمآب و خاك كم كن نابعم

  .يمكن ينتام يديو خورش يباد

  

شـك شـدن تـاالب هـا را بـه      مشكالت خوزستان اعم از گـرد و غبـار و خ   يموافقان سدساز: يرناا*

بـه نظـر شـما در خوزسـتان چقـدر      . يدهد، نه سدساز ينسبت م يهمچون كشاورز يگرد يها بخش

  ارتباط برقرار كرد؟ يو سد ساز يستيز يطمشكالت مح ينشود ب يم

 ييـر بـه تغ  ينگونـه شـد مـا ا   ياگر سدها ساخته نم. كردند يينآب را تب يسدها بودند كه دزد: درويش

 ينگونـه ا يسدها بودند كه اجازه دادند كشـاورز  ينا. يديمرس ينم يو توسعه كشاورز ياراض يكاربر

 يبـه جـا   مـا و  يفتـد ب ياتفاق ينموتورپمپ ها بودند كه اجازه دادند چن ينا. كند يدامحابا توسعه پ يب

 يـار مترمكعـب آب را در اخت  يليـارد م 80حـدود   يم،كن يمترمكعب را صرف كشاورز يلياردم 20 ينكها

 6 يكشـاورز  يعاتضا يم،را عمال به تكامل و ارتقا نرساند يكار كشاورز ينبا ا. يمقرار داد ياورزكش

ـ  يـاري و رانـدمان آب  يافته يشافزا يبرابر استاندارد جهان . درصـد متوقـف مانـده اسـت     40تـا   35 ينب

 ياردها بسـ كرده اند امـا سـ   يبخش ها كم كار يهاگر چه بق. يندتوانند گناه خود را بشو يسدسازها نم

  . مقصر بودند

  

  يم؟كن يخداحافظ يكه با سدساز يدهوقت آن نرس ياآ ينبنابرا: يرناا*

آب شـرب   يـاز كه كل ن يدر حال. يمساخته ا يرانمترمكعب مخزن در ا يلياردم 50االن حدود : درويش

راه  يچمـا هـ   ياز شـهرها  يچكدامكه ه يماگر فرض كن. مترمكعب است يليارددر سال هشت م يرانيانا

 بآ يسـفره هـا   يـق از آنهـا از طر  ياريو بس يستن ينطوركه ا(آب شرب ندارند،  ينتام يبرا يگريد

 2 يت،امن يبضر يبرا يحت يامقدار آب  ينبازهم ا) كنند يم ينو چشمه ها آب خود را تام يرزمينيز

 80بـه   كـرده انـد مخـزن سـدها را     ينـي ب يشكه پ يستدر حال ينا. بود يكاف يسدساز يبرابر آن برا
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و حقابـه   يستيز يطمح يملكخواهند همه ما ياست كه م ينجز ا ياآ. دهند يشمترمكعب افزا يلياردم

اسـت كـه    يـانتي خ ياز حـد بـر سدسـاز    يشب يدتاك. آب نابود كنند يشترب يرهتاالب ها را به بهانه ذخ

  .يدآن را نخواهند بخش يچگاهه يندگانآ

  

ـ  ياندر جر يرون يروز يرمانده و ما در سفر اخمغفول  يشههم يانم ينآنچه در ا: يرناا* سـد   يكلنگ زن

سدها چقـدر مـورد    يمطالعات اجتماع. سدهاست يهحاش ياعتراض ساكنان روستاها يديم،د يتراز الل

  توجه است؟

و  يـرو وزارت ن »يمنـابع آب و انـرژ   يدفتر امـور اجتمـاع  « يلبا تشك يمبود يدوارام يليما خ: درويش

 يو جامعـه شناسـ   يدر مطالعـات اجتمـاع   يمجموعه، تحول ينبه ا) معه شناسجا( يآمدن دكتر فاضل

سـدها   يابيارز يسمتاسفانه ماتر. و روندها مثل گذشته است يديمند يزياما هنوز چ يفتدسدها اتفاق ب

 يشود اما نكته ا يم يبررس يو اجتماع يستيز يطيمح يزيكي،ف ياگرچه حوزه ها. ناقص است ياربس

 يلـي شـود خ  يداده مـ  يكه به مطالعات اقتصاد يبياست كه در مطالعات سدها ضر نيكه وجود دارد ا

سد  يك يسكه ممكن است ماتر يمعن ينشود، به ا يداده م يستيز يطاست كه به مح يبياز ضر يشترب

مثبـت باشـد،    ياز نظـر اشـتغال و اقتصـاد    يسششود اما اگر ماتر يمنف يعيو طب يستيز يطاز نظر مح

  .سدها وجود دارد يابيارز ينداست كه در فرآ يجد يلكنت ها ينهاو ا. شود يمجوز سد صادر م

  

  ها كجاست؟ يسدساز ينداستان ا يانپا: يرناا*

است كه ما بـه چنـان مرحلـه     ينا يمكن يركشور تصو ينا يبرا يمتوان يكه م يا يندهآ ينبهتر: درويش

و  يماحتـرام بگـذار   يـران ا يعـت ر طبكه به قانون حاكم ب يمبرس يو هوشمند يخردمند يت،از درا يا

اسـت   رشوند؛ اگر قـرا  يخودشان جار يانرودخانه كشور تا پا 93همه  يعنيهمه رودها،  يماجازه ده

عمان برسند،  يايفارس و در يجبرسند و اگر قرار است به خل يهبه خزر برسند، اگر قرار است به اروم
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اتفـاق   يـن اگـر ا . ها بشوند حتما به آن نقطه برسـند و اگر قرار است وارد تاالب  يفتداتفاق ب ينحتما ا

 يكابوسـ  يرانيان،از ا بزرگيمهاجرت بخش  يمبود و ب يمبزرگ روبرو خواه ياربس يما با فاجعه ا يفتدن

  .است كه هر گز ما را رها نخواهد كرد

  زاده ينادره وائل: وگو گفت
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - از سـر گرفتـه شـد    يـه اروم ياچـه آب سد مهابـاد بـه در   يرهاساز

26/12/1397  

  

مرحلـه دوم  : گفـت  يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان ييسر - يرناا - اروميه

  .متوقف شده بود، از سر گرفته شد يچند روزآب سد مهاباد كه  يرهاساز

  
  

  از سر گرفته شد يهاروم ياچهآب سد مهاباد به در رهاسازي

آب از سـد مهابـاد از    يرهاسـاز : افـزود  يرنـا در گفت و گو با خبرنگار ا يكشنبهسرخوش روز  فرهاد

  .آغاز شده است يهمترمكعب بر ثان 20 يامروز با دب

 يليـون م 30 يـزان بـه م  يبهمن سـال جـار   27آب سد مهاباد از  يساز مرحله دوم رها: اضافه كرد وي

ـ  يآغاز شده بود كه چند يهمترمكعب در ثان 20 يمترمكعب با دب مهابـاد   ينـده بـا درخواسـت نما   يشپ

  .متوقف شد
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 يرهـا سـاز   يجـان آذربا يآب ينسد به سمت نگ ينمتر مكعب آب از ا يليونم 23تاكنون : ادامه داد وي

  .در دستور كار است يگرمتر مكعب د يليونهفت م يشده كه رها ساز

طبـق   يـه اروم ياچـه تـراز در : گفـت  يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان رييس

 23با زمان مشابه سال گذشته  يسهكه در مقا يدمتر رس يسانت 91متر و  270و  يكهزاربه  يشپا ينآخر

  .دارد يشمتر افزا يسانت

/ 1394از /سال 10قرار است ظرف مدت  ياستاد اح يدر قالب طرح ها يهاروم ياچهدر يرنااگزارش  به

شروع به خشك شـدن كـرد و بنـا بـر      1380از اواسط دهه  ياچهدر ينخود برسد؛ ا يكبه تراز اكولوژ

  .درصد از مساحت آن خشك شد 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل ينآمار ب

 يدر كنـار اجـرا   يهستند كه مشـاركت جوامـع محلـ    يدهعق ينبر ا يرجو خا يكارشناسان داخل همه

  .دارد يجانآذربا يآب يننگ يايدر اح يمختلف، نقش مهم يها طرح

 يبـرا  يـرو از وزارت ن يجـالل محمـودزاده و درخواسـت و    ياز سو يانتشار نامه ا يرنا،گزارش ا به

 ياجتمـاع  يدر شـبكه هـا   يترده ابازتـاب گسـ   يـه اروم ياچـه آب از سد مهاباد به در يتوقف رهاساز

  .داشت
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  26/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -يافت  يشدرصد افزا 98.2البرز  يبارش ها

  

 24تـا  ) مهرمـاه ( يجـار  يسال زراعـ  يالبرز اعالم كرد كه از ابتدا يكل هواشناس يرمد - يرناا - كرج

در  98.2استان ثبت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبـل   يندر ا يمتر بارندگ يليم 308.6اسفند ماه 

  .دهد ينشان م يشافزا

  
  

  يافت يشدرصد افزا 98.2البرز  يها بارش

اسـتان   يش هـا بـار  يزانم: اظهار داشت يرنادر گفت و گو با خبرنگار ا يكشنبهروز  يانرحمان منصور

بخـش   يـن در ا يخـوب  يشمتر بود اما امسال شاهد افـزا  يليم 155.7البرز در مدت مشابه سال گذشته 

  . يمبود

 يبارش هـا : داشت يانمتر اعالم كرد و ب يليم 240.7بلند مدت استان البرز را  يمسئول بارش ها اين

  .درصد برخوردار است 28.2 يشامسال نسبت به بلندمدت از افزا
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ـ  يمناسـب  يبـارش هـا   يزن يندهآ يدر روزها: استان البرز گفت يهواشناس كلمدير سـاكنان   يرو يشپ

 400حـدود   يعنـي به حد نرمـال   يجار يسال زراع يها يبارندگ يزانم يدواريماستان البرز است و ام

  .متر برسد يليم

سبب شده  يدهدپ ينمواجه بوده كه ا يو خشكسال يسه دهه گذشته با مشكل كم بارش يالبرز ط استان

  .حد خود برسد ينبه باالتر ينيزم يرز ياز آب ها يهرو يتا برداشت ب

كـه خطـر    يدهمتـر رسـ   300تا  250استان البرز به حدود  ينيزم يرز يبه سفرها يدسترس يزانم اكنون

  .شود يمحسوب م يطيمح يستبزرگ ز
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  27/12/1397رخ خبرگزاري ايرنا مو - درصد باالتر از نرمال بود 17امسال  يها بارش

  

سـال   يـن ا ياز ابتـدا : گفـت  يسـازمان هواشناسـ   يسو رئ يراه و شهرساز يرمعاون وز -يرناا -تهران

درصـد بـاالتر از نرمـال بـوده كـه       17.6ها در كشور  اسفندماه، بارش 27تا امروز ) اول مهرماه( يزراع

  .خوب است يتا حدود يطشرا

  

  درصد باالتر از نرمال بود 17امسال  هاي بارش

نشان  ها بيني يشپ: افزود يبخش روز دوشنبه در نشست خبر سحر تاج يرنا،ا يگزارش خبرنگار علم به

 ينتـام  يبـا تقر يمنـابع بارشـ  ها در حد نرمال و باالتر باشد، در واقـع   بارش يندهدر بهار سال آ دهد يم

  .است يافتهكشور بهبود  يو خشكسال يكم آب يطكه شرا يستمنزله ن يناست البته به ا

: اسـت، گفـت   يدهرس ياندر كشور به پا يدوره خشكسال ينكهها درباره ا گفته يدر واكنش به برخ وي

مـثال   شـود،  يانجام مـ  يلفمخت يوهايتحت سنار يمياقل يها بلند مدت با استفاده از مدل هاي بيني يشپ

 يفرا تعر بمتناس يورهايسنار يدبا يمساله صحبت كن 10بلند مدت چند  يها بازه يبرا يماگر بخواه

  .يمكن

 شـود،  يم يبند طبقه يشناس و آب يكشاورز ي،هواشناس يدگاهاز سه د يخشكسال ينكها يحبا توض وي

خـوب   يطشـرا  ينـده ال و بهـار سـال آ  كه امس شود يها مربوط م به بارش يهواشناس يخشكسال: گفت

بـه عوامـل    يشناسـ  آب يخوب است امـا در خشكسـال   يطهم شرا يكشاورز يخواهد بود، خشكسال

 ينندارنـد، بنـابرا   يخـوب  يطدارد كه هنوز شرا يبستگ يمنابع آب يگرو د ينيزم يرمختلف مانند منابع ز

  .يستن يحصح ي،برطرف شدن خشكسال يادعا

  

   ياربران هواشناسخدمات به ك يارتقا** 
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 يـك سـازمان   يـن ا هـاي  يتفعال: گفت يددر سال جد يسازمان هواشناس هاي يتدرباره فعال بخش تاج

كه مد نظر است ارائه خـدمات   يزينخواهد داشت، آن چ يا قابل مالحظه ييردارد و تغ يروند مشخص

است كـه   يشگرو گرد يستز يطحمل و نقل، مح ي،هوانورد ي،به كاربران شامل كشاورز يسو سرو

  .كرد يمخدمات تالش خواه ينبه ا يدنبخش ارتقا يبرا

 يمهسـت  يتكشور در حال فعال يها دانشگاه يبا همكار يعدد بيني يشحوزه پ يارتقا يبرا: افزود وي

  .يما با دانشگاه تهران بسته يجهان يها مدل يارتقا يدر راستا يقرارداد يابد،بخش بهبود  ينا يفيتتا ك

بـه خصـوص    ياستفاده از اسناد باالدست يما در راستا يهدف اصل: ادامه داد يهواشناسسازمان  رئيس

راسـتا   ينبهتـر اسـت و در همـ    هـاي  يسارائه خدمت و سـرو  يمقام معظم رهبر يداتبا توجه به تاك

  .يمها را ارتقا ده مدل يخروج يمتا بتوان كنيم يحركت م

  

   يستز طيبا سازمان مح يهمكار يبرا يهواشناس يآمادگ** 

 يسـت ز يطهـوا در سـازمان محـ    يندگيسنجش آال هاي يستگاها يها داده يعو تجم يافتدرباره در وي

 يجـاد ا يجـو  يها بانك داده يك يلهوس ينصورت گرفته تا به ا يها تفاهم داده يعتجم ينهدر زم: گفت

  .شود

 كنـد،  يم يريگ اندازه را يجو هاي يندهآال يستز يطسازمان مح هاي يستگاها ينكها يحبا توض بخش تاج

  .دارد يخود آمادگ يها با داده يعها به منظور تجم داده ينا يافتدر يبرا يسازمان هواشناس: افزود

  

  است  يعلم يابرها كار يبارورساز** 

 يـا است اما در دن يعلم يو كار يرپذ ابرها از نظر ما امكان يبارورساز: گفت يسازمان هواشناس رئيس

  .يستكوچك مقرون به صرفه ن يكارها يبزرگ و مهم است و برا يارهم جزء اهداف بس
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   شوند ينم يالبينوروز، س يدع يامشهرها در ا** 

 يادز يها از آنها بارش يكيچند منشا دارد كه  يالببروز س: اظهار داشت يراه و شهرساز يروز معاون

ـ   بييالو س يگرفتگ و تاكنون آب يستن آسا يلها س نوروز بارش ياماست، در ا  بينـي  يششدن شـهرها پ

 تـر  يقدق ها بيني يشپ يمشو تر يكنزد)  يعتروز طب( ينفرورد 13روزها و  يننشده است اما هرچه به ا

  .شود يم

هـا   و خشك شدن رودخانـه  يزآبر يها حوضه يمانند قطع درختان، خشك يگريعوامل د: ادامه داد وي

  .دارد يرتاث يالبدر بروز س

 يـق دق) ينفـرورد  13( يعـت روز طب يبـرا  يالببروز س بيني يشالبته پ: تگف يسازمان هواشناس رئيس

  .شود يشترها ب تا صحت داده يمشو تر يكبه آن روز نزد يدوبا يستن

  

   يهواشناس يرادارها يارتقا** 

با توجه : برشمرد و گفت يسازمان هواشناس يها را جزو برنامه يهواشناس يرادارها يزتجه بخش، تاج

كـار   ينا كنيم يم يو سع يمرادارها هست ينا يزدر قالب مناقصه در حال تجه يكنون يداقتصا يطبه شرا

  .انجام شود يبا استفاده از توان داخل
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  27/12/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - كه رتبه چهارم بارش بلندمدت كشور شد ياستان

  

مهرماه تـاكنون رتبـه    يكشور از ابتدا يها استان ينخوزستان در ب: خوزستان گفت يهواشناس مديركل

  .با بلندمدت در سطح كشور دارد يسهچهارم را از نظر بارش در مقا

بحـران   تيريمـد  يهمـاهنگ  يدر جلسه شـورا  يمحمد سبزه زار يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

درصـد نسـبت بـه دوره     27بـارش كشـور    يانگينتاكنون م يسال جار ياز ابتدا: خوزستان اظهار كرد

 54 يبازه زمـان  ينبارش سال گذشته در ا يانگينم ياست در حال يافته يشمشابه بلند مدت افزا يزمان

  .درصد كاهش داشت

 يـزد و بلوچسـتان، كرمـان و    ستانيس يها در استان يببه ترت يبارش نسب ينكمتر ينهمچن: افزود وي

 يـالم، ا يهـا  در اسـتان  يـز بلند مدت ن يامسال نسبت به دوره زمان يبارندگ يزانم يشترينب. بوده است

  .لرستان، كرمانشاه و خوزستان رخ داده است

ـ     يسال جار ياز ابتدا: خوزستان گفت يهواشناس مديركل از  يشتاكنون مجمـوع بـارش خوزسـتان ب

درصـد   59.7 يبـازه زمـان   يـن با بلند مدت در ا يسهدر مقا يبارندگ يزانم يناست؛ ا بوده يليمترم 400

  .داشته است يشافزا يليمترم 321.2با دوره مشابه سال گذشته  يسهو در مقا يشافزا

 يليم 910با  يمشكاند ينيهخوزستان در حس يسال زراع يبارندگ يزانم يشترينب: كرد يانب يزار سبزه

 يكنزد يمشكاند ينيهحس يبارندگ يزانمتر بوده است؛ م يليم 135در آبادان با  يدگبارن ينمتر و كمتر

  .است يانزل يبارندگ يزانبه شكستن ركورد م

 589.4احمد  يرو بو يهدر كهگلو يليمترم 677.8 يالمدر ا يجار يبارش سال زراع يزانم: كرد يانب وي

  .بوده است يليمترم 422.6و در خوزستان  يليمترم 618.2لرستان  يليمتر،م

مهر تاكنون رتبه چهارم را از نظر بـارش   يكشور از ابتدا يها استان ينخوزستان در ب: كرد يحتصر وي

  .با بلند مدت در سطح كشور دارد يسهدر مقا
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بـارش در دوره   شـود  يم ينيب يشپ: ماه، گفت يبهشتتا ارد يبارندگ ينيب يشبا اشاره به پ يزار سبزه

 يـژه از حد نرمال بـه و  يشب يدر محدوده نرمال تا مقدار 98ماه سال  يبهشتتا اردسه ماهه اسفند ماه 

  .كشور باشد يو شرق يشمال يمهدر ن

وارد  ينسـبتاً قـو   يبارشـ  يسـتم س يـك  ينـده هفتـه آ  يهواشناس يها طبق مدل ينهمچن: كرد يانب وي

  .يمداشته باش ينهزم ينالزم را در ا يآمادگ يدكه با شود يخوزستان م
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  27/12/1397خبرگزاري ايرنا مورخ  -يد مازندران نرس يرودخانه ها يانسدها به طغ زور

  

 يحجم آب ناشـ  ياديبزرگ و كوچك مازندران روز دوشنبه تا حدود ز ياگرچه سدها -يرناا -ساري

رودخانـه هـا    يمو حر يحفاظت يوارهايسردهنه ها، د يشترب يبرا گرفته و مانع تخر يدشد ياز بارندگ

رودخانه ها به شدت خسارت بـه   ياندهد كه طغ ينشان م يشركت آب منطقه ا يشد، اما گزارش ها

  .آورده است ارب

  

  يدمازندران نرس يرودخانه ها يانسدها به طغ زور

و  يو بـرف در منـاطق كوهسـتان    يبا ادامه بارش بـاران در منـاطق جلگـه ا    ،يرناگزارش خبرنگار ا به

بـزرگ و كوچـك    يهمه رودخانـه هـا   يانآغاز شده منجر به طغ يكشنبهمازندران كه از عصر  ييالقي

  .استان شد

و  يرودخانه اصـل  120و البرز و هشت سد كوچك،  ييرجا يدسد بزرگ شه 2 يمازندران دارا استان

  .است يلومتردود پنج هزار كبه طول ح يفرع

و مـدرن   يسـردهنه سـنت  500مازندران در حال حاضـر   يشركت آب منطقه ا ينياساس گزارش ع بر

 يهـا  يـواره شـد و د  يب، نكا رود، تالر قائشمهر و بابلرود بابل تخر يتجن سار يرودخانه ها يزراع

  .ر خسارت شدكند دچا يرودخانه ها كه از وسط شهرها عبور م يندست ا ينپائ يحفاظت

و اطراف از  يهو باغات حاش يزاريشال يخزانه ها يدهنه پل، آبگرفتگ ينچند يبگزارش تخر بنابراين

  . بزرگ استان است يرودخانه ها يانطغ يخسارت ها

مهم است كه با  يثح ينسردهنه ها از ا يندارند و ا يسنت يمازندران سردهنه ها يرودخانه ها بيشتر

 يهـا  ينآب در زمـ  يم،آن را مهار كنـ  يمكه نتوان يشود و در صورت ين دشوار مباال آمدن آب، بستن آ

  . گذارد يم يرا بر جا ينيسنگ يشده و خسارت ها يرو منازل مردم سراز يكشاورز
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آن  يداشـته و گوشـواره هـا    يمازندران عرض كمـ  يرودخانه ها يرو يپل ها يشترب يگرد ييسو از

باعث انباشت رسوب و بـاال آمـدن سـطح آب هـا و      يبارندگ يشاامر در زمان افز ينافتاده است كه ا

  . شود يها م يابانشدن آب رودخانه در معابر و خ يجار

سـد   2 يرهحجم آب ذخ ينكها يانبا ب يرنامازندران در گفت و گو با ا يعامل شركت آب منطقه ا مدير

 يرودخانه تجـن در سـار   يرو ييرجا يدرودخانه تالر در منطقه سوادكوه و سد شه يبزرگ البرز رو

 ايآب پشت سدها بر يرهاز حجم ذخ يبخش ي،بر اساس برنامه فن: است، گفت يشهمچنان رو به افزا

ـ  يشها ، شاهد مـانع افـزا   يچهماند كه در حال حاضر با بسته شدن در يم يخال يمواقع اضطرار  يدب

  .يمدست هست ينآب در پائ

در دشت و جلگه حجم آب به شدت بـاال   يدشد يبارندگ يلالبته به دل: افزود يندر ع يخكشي ابراهيم

از جمله بابل ،قائمشهر  يانيدر مناطق حوزه م يژهاستان به و ياست و در حال حاضر همه رودخانه ها

  .كردند يداپ يخطرناك يانيطغ يتو نكا در استان وضع ي،سار

ـ  يالبو سـ  ديشـد  يهـا  يبارنـدگ  ينكـه ا يـان مازنـدران بـا ب   يعامل شـركت آب منطقـه ا   مدير  يدب

طبـق  : برابر كرده است، گفت ينتجن ، تالر ، نكا رود و زارم رود را چند يحوزه ا يانم يها رودخانه

تومـان   يليـارد م2و مدرن و  يسنت يتومان به سردهنه ها يليونم500صورت گرفته حدود  يها يبررس

  .خسارت وارد شده است يحفاظت يها يوارهبه د يزن

شـدت بـارش در بـاال     يـل آب رودخانه تجن و نكا رود بـه دل  يدب يشطر افزاخ ينكها يانبا ب يخكشي

آب از  يـع توز يريتشركت به منظور مد ينا يروهايدر حال حاضر همه ن: دست وجود دارد، ادامه داد

  . در مناطق مختلف حضور دارند يانحراف يسد ها يقطر

 يهمكـار  يان شركت آب منطقـه ا از مردم مناطق مختلف استان مازندران خواست تا با كارشناس وي

  .همه جانبه داشته باشند

و بـابلرود   يبزرگ از جمله تالر در قائمشهر، تجن در سار يسطح آب رودخانه ها يخكشي،گفته  به
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رودخانـه   ينا يانو سبب طغ يزها سرر يرازمس يدر بابل از حد معمول خود باالتر آمده و آب در برخ

  .ها به داخل شهر شده است

اسـتان خبـر    يآب بندان ها يتظرف يدرصد95مازندران از پر شدن  يمل شركت آب منطقه اعا مدير

  .خواهد شد يلآب پشت آب بندان ها تكم يره، ذخ يبا توجه به روند بارندگ: داد و گفت

  .متر مكعب در استان مازندران وجود دارد يليونم 370حدود  يتقطعه آببندان با ظرف 800

رودخانه  ينا يهواقع درحاش يدخانه تجن سبب شد تا پارك ملل شهر ساررو يانو طغ يبارندگ شدت

شـهر  .مسـدود شـد   يپـل تجـن سـار    يآب برود و تردد رفت و برگشت رو يربه صورت كامل ز يزن

 يـان طغ يـل شـد و بـه دل   يدشـد  يدچار آبگرفتگ يزن يمرغشهرستان س يروستا بخش مركز 9و  ياكالك

نتوانسـتند بـه محـل كـار خـود       يزشهرستان نكا ن ياجتماع ينتام يمارستانرودخانه نكا رود كاركنان ب

  .برسند

درجه گـزارش شـده ،    12مناطق تا  يهوا كه در بعض يشب گذشته عالوه بر كاهش محسوس دما از

  .است يدنو بارش برف در ارتفاعات همچنان در حال بار يبارش باران در مناطق جلگه ا

و بـارش بـرف در    يدهد كه بارش باران در منـاطق جلگـه ا   يمازندران نشان م يهواشناس ينيب پيش

  .ارتفاعات به همراه وزش باد تا صبح روز چهارشنبه به صورت پراكنده در استان ادامه دارد
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  28/12/1397خبرگزاري تابناك مورخ  - شد يشترمتر مكعب ب يليونم 560 يهاروم ياچهآب در

  

خبر  يهاروم ياچهوسعت در يلومتريك 274 يشاز افزا شرقي يجاندر آذربا ياستاد اح يا منطقه مديردفتر

 560 يشمتر مكعب است كـه افـزا   يليونم 420و  يلياردم 2 ياچه،حجم آب موجود در در: داد و گفت

  .يمهد هستمتر مكعب را شا يليونم

 ياجتماع يفرهنگ يجلسه شورا يكمينو  يستدر ب يساع يلبه نقل از فارس، خل» تابناك«گزارش  به

بـود   1270,68است كه سال گذشته  1270,92 يهاروم ياچهتراز در: اظهار داشت يهاروم ياچهدر ياياح

مربـع   يلومترك 2482 ياچهاست وسعت در يافته يشمتر افزا يسانت 24كه اكنون نسبت به سال گذشته، 

متر مكعب است  يليونم 420و  يلياردم 2 ياچه،است اما حجم آب موجود در در يافته يشافزا 274كه 

 ي،خوب بود كـه بـا اقـدامات    ياربس ها يالبته بارندگ يممتر مكعب را شاهد هست يليونم 560 يشكه افزا

  .شدند يتهدا ياچهها سمت در آب

گذشـته،   يهـا  هـا در سـال   ضمن وجود بارش: ستان، خاطرنشان كرد در ا ياستاد اح يا منطقه مديردفتر

 دهـد  يتراز را نشان مـ  ينباالتر ياچهبود كه امسال تراز در يدهتراز نرس ينتا به حال به ا يهاروم ياچهدر

برسـد   1271,15بـه  ياچـه كه اگر تراز در يابد يشافزا ياچهتراز در يزن يبهار يها است با بارش يدو ام

  .شود يكاسته م يهاروم ياچهدر يه برااز دغدغ يقدر

 724 يـا، سـتاد اح  ي، اعتبارات مطـرح شـده از سـو   96تا  93در بحث اعتبارات از سال : ادامه داد وي

 يـانگبن، كه بـه طـور م   شود ياست گفته م يافته يصتومان آن تخص يلياردم 303تومان بوده كه  يلياردم

 راتها بـا وجـود كمبـود اعتبـا     تمام دستگاه گفت يداعتبار صورت گرفته است با يصدرصد تخص 42

  .اند خود ادامه داده يها چنان به پروژه هم

سـه اسـتان قـرار گرفتـه      يارتومان در اخت يلياردم 500بود كه  ينكه قرار بر ا 97در سال : افزود ساعي

ن آن در تومـا  يليـارد م يـك قرار داده شد كه  يشرق يجاناستان آذربا يارتومان در اخت يلياردم 145شود 
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 700و  يليـارد م 12و  يا آب منطقـه  يـار تومان در اخت يلياردم 23 ي،اجتماع_ يفرهنگ يها بحث ياراخت

 يافتـه تومان اختصاص  يلياردم 101شركت آب و فاضالب  يو برا يجهادكشاورز يتومان برا يليونم

  .است

 يليـارد م 393در اسـتان مـا،   : كرد يحتصر غربي يجانموجود در استان آذربا يآب يلبا اشاره بر پتانس وي

 ياچـه متر مكعب كه حقابـه در  يليونم 578و  يليارددر قبال دو م يهاروم ياچهمتر مكعب آب، حقابه در

  .است شرقي يجاناستان آذربا يبمتر مكعب حقابه، نص يليونم 393است، 
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مـورخ  خبرگـزاري ايرنـا    - هشدار داد يآب درباره بحران كم يسانگل يستز  يطسازمان مح يسرئ

28/12/1397  

  

هشدار داد  يتيو جمع يميبا اشاره به تحوالت اقل يسانگل يستز  يطسازمان مح رئيس – ايرنا – لندن

  .روبرو شود يآب بحران كمبا  يگرسال د 25كشور ممكن است  ينكه ا

  
  هشدار داد يآب درباره بحران كم يسانگل يستز  يطسازمان مح رئيس

گـرم   يي،آب و هوا ييراتتغ يرتأث ينو گو با گارد  در گفت» بوان يمزج« يرنا،گزارش روز سه شنبه ا به

ـ منـا  يبـرا  'يجـد  يدتهد' يكمردم را  يتجمع يشدر كنار افزا يسال و بروز خشك ينشدن زم  يبع آب

 هـاي  زهبـه دروا  يگـر سـال د  25كشور تا  ينا يردالزم صورت نگ يركشور برشمرد و گفت كه اگر تداب

  . رسد يمرگ م

كشور خواست تا در  ينآب كشور، از مردم ا يعتوز يها سازمان يداتو تمه يدولت يرعالوه بر تداب وي

آب توسـط   يتـر ل 140انـه  از مصـرف روز  يها حاك كه گزارش  يدرحال. كنند ييجو مصرف آب صرفه
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  .آب در روز شد يترل 100به  يزانم يناست، بوان خواستار كاهش ا يسمردم انگل

بسـتن   يـات، در ارتباط با اسـتعمال دخان  يطور اساس دهه گذشته ما رفتار خود را به يكدر : گفت وي

ه همان اندازه ب يستياسراف آب هم با ينكا.  يمداد ييرتغ يكدر خودرو و مصرف پالست يمنيكمربند ا

  . شود يقبول است، نه  يرقابلصورت نوزاد غ به  يگاردود س يدنكه دم

را واداشـت تـا    يسآب انگلـ  كننـده  ينتـأم  ياصـل  يهـا  هوا در سـال گذشـته ، شـركت    يدشد گرماي

  .به اجرا بگذارند 'آب يضرور يازهاين ينتأم' يعنوان ضمانت برا را به هايي يتمحدود

شـدت   بـه  يهوا در ماه جوال يآب كشور براثر گرما يرذخا ينكهبا اشاره به ا 'يوتيليتي يونايتد' شركت

خود وضع كـرد كـه بـر اسـاس آن، مصـرف آب بـه        ينمشترك يرا برا هايي يآمده، دستورالعمل يينپا

  .حداقل برسد

در شـمال   1976از نظر تعداد روز از سـال   يراخ يموج گرما  شركت عنوان كرد كه ينا يسخنگو يك

 يينصـورت گرفتـه همچنـان سـطح مخـازن آب پـا       يها بوده و باوجود بارش سابقه يب يسگلغرب ان

كنندگان به  مصرف يآب برا يحبه مصرف صح يقتشو يرا برا ييكارزارها ينشركت همچن ينا. است

  .خواهد كرد يمههزار پوند جر يكرا تا سقف  ينو هشدار داد كه متخلف ختراه اندا

آب  يتـر ل 900هـزار و   2اعالم كرده اسـت كـه روزانـه     يدر گزارش سيانگل يرساختز يمل كميسيون

 يـر رابطه بر لـزوم تعم  ينو در ا رود يكشور به هدر م ينا يرسان آب يها در شبكه) درصد 20معادل (

  .كرده است يدتأك يرسان آب يها شبكه

ب در نشـت آ  يـزان در نظـر دارد تـا م   2050سـال   يگـذار   هدف يبرا يسانگل يستز  يطمح وزارت

حالـت   ينكه در بهتـر  كنند يم بيني يشكارشناسان پ حال ينباا. را به نصف برساند يرسان آب يها شبكه

  . كرد ييجو آب صرفه يترل 400هزار و  يكاز هدر رفتن  توان يتنها م

 ياز نشت آب ط يريجلوگ يبرا يعمران يها كه پروژه گويد يم يزن يسانگل يرساختز يمل كميسيون

  .شده است  عمالً متوقف دهه گذشته يك
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نوروز آزاد  يامكشور در ا يها از سد بازديد آب؛ يروز جهان ينمناسبت بزرگداشت دوم فرورد به

  29/12/1397خبرگزاري ايلنا مورخ  - است

  

  نوروز آزاد است يامكشور در ا يها از سد بازديد

 يـام آب در ا ينتـام  يسـات از تاس يـد امكـان بازد : گفت يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يعموم روابط

  .فراهم شده است يمندان و مسافران نوروز عالقه ينوروز برا

 يـد نـوروز بازد  يامگذشته در ا يها همچون سال امسال نيز --- ؛وزارت نيرو-به نقل از  يلناگزارش ا به

  .همه مردم آزاد است يمختلف كشور برا يها در استان يو زهكش ياريآب يها ها و شبكه از سد

از -كـه   ييها بزرگ و تالش يها در ساخت سد يرانيمهندسان ا يهموطنان با توانمند ها يدبازد ينا در

از آب و  ينهاستفاده به يها راهكار آيد، يعمل م به ياتح يهما ينا ينتام يمسئوالن آب كشور برا سوي

  .شوند ميآشنا  يراخ هاي يالبها در كنترل و مهار س سازه ينآور ا عملكرد اعجاب ينهمچن

و  "يدعباسـپور شه"، "كرخه"، "دز"، "مارون" يها استقبال از سد يشتريناساس آمار سال گذشته ب بر

و  "يشـهرچا " يها در استان بوشهر، سد "دلواري يسعليرئ"ان خوزستان، سد در است "يمانمسجدسل"

 سـتان در ا "دامغـان "در استان اصـفهان و سـد    "رود يندهزا"سد  ي،غرب يجاندر استان آذربا "حسنلو"

 يحضور مسـافران نـوروز   يرايها پذ استان ينگذشته ا يانهمچون سال يزسمنان بوده است كه امسال ن

  .هستند

 يـدار ناپا يتوضـع  يـل دل شده است، به يهبه هموطنان توص يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يهاطالع در

هـا و   بـه سـد   يمنتهـ  يها رودخانه يژهو كشور به هاي اتراق در اطراف رودخانه-در فصل بهار از يجو

  .كنند يها خوددار سد ياچهاطراف در

 


