
  

شاورزی ھاد   وزارت 
ش ه ژپو ی ی  و تا ه رو و شاورزی و  صاد ی، ا   ر

      

  

  

  

  

  

  آب
  در آئينه

  هاي خبري و سايت مطبوعات
)17(  

  
  
  

  )1398 فروردين( 



   أ

  

  

  :پيش گفتار

  :است و به گفته خداوند  ياتح يهآب ما  
    يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

  .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       
  

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

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

نمـايي كلـي از وضـعيت     روزانه و هفتگي چاپ گرديده است را در اختيار كارشناسان و محققين قرار داده تا
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 

  . نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد
   



   ب

  فهرست مطالب

  هصفح  عنوان  

  

  1  ................................................................................................  1398 بـهـار

  2  ..........................................................................................  1398 ـنيفـرورد

 بدون ديتول رونق/ شود ليتبد يمل مشترك موضوع به ديبا يآب كم:روين ريوز يآبفا و آب معاون 
  3  ..........................................  02/01/1398 مورخ لنايا يخبرگزار - ديآ ينم بدست آب به خردمندانه نگاه

 5  .......................................  04/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - 97 سال در رانيا يها يبارندگ وضع  
 مخازن حجم كنترل/ است بوده ساله 50 بازگشت دوره با گلستان البيس:كرد اعالم روين ريوز 

 -  اند كرده افتيدر را ليس يهشدارها استان 10/ بود شده آغاز اسفندماه 25 از استان يسدها
  7  ...........................................................................................................  04/01/1398 مورخ لنايا يخبرگزار

 وزين افكار يخبرگزار - ندارد يمطلوب جهينت ينيرزميز يآبها نيتأم يبرا ابرها يبارورساز 
05/01/1398  ..........................................................................................................................................  10  

 12  ............................05/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - شد پر يغرب جانيآذربا يسدها حجم درصد  
 14  ......  05/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - است انجام حال در خوزستان يسدها يخروج تيريمد  
 مورخ لنايا يخبرگزار - ميكن آماده رو شيپ ديشد يها يترسال يبرا را كشور: روين ريوز 

05/01/1398  ..........................................................................................................................................  16  
 يآمادگ/ است يخال دز سد مخزن مترمكعب ونيليم 700: كرد اعالم دز روگاهين و سد رعامليمد 

  19  ..............................05/01/1398 مورخ لنايا ريخبرگزا - دز رودخانه يها البيس مهار يبرا سد كامل
 21  ..............................  06/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - شد برطرف تهران استان آب نيتام مشكل  
 24  .........................................  06/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - افتي شيافزا رود ندهيزا سد يورود  
 26  ..........  06/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - ميكن حفاظت تهران از وجود تمام با ديبا: يريجهانگ  
 رنايا يخبرگزار - مينده دست از را ها بارش رهيذخ فرصت: البرز يا منطقه آب عامل ريمد 

  28  ................................................................................................................................  06/01/1398 مورخ



   ت

 شد نيتام ساعت 24 در قم يزراع سال كي بارش درصد 30: قم يهواشناس ركليمد - 
  30  .......................................................................................................  06/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار

 32  .........................................  06/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - شد برابر چهار كرخه سد آب يورود  
 25.2 37  ..............................  06/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - ديبار باران تهران استان در متر يليم  
 مورخ رنايا يخبرگزار - است يبحران همچنان راحمديبو شهرستان تيوضع: راحمديبو فرماندار 

06/01/1398  ..........................................................................................................................................  39  
 مورخ سنايا يخبرگزار - مكرر يها ليس وقوع علت ها رودخانه ميحر به تجاوز و مياقل رييتغ 

06/01/1398  ..........................................................................................................................................  41  
 سال 10يسال خشك جبران تا/باران بارش يدرصد 141 رشد: داد خبر يسال خشك مركز سيرئ 

  44  .........................................................................  07/01/1398 مورخ آنا يخبرگزار - ميدار فاصله رياخ
 46  ...........................  07/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - ميده يم ادامه را يسدساز: روين ريوز معاون  
 است يخال تهران يها سد مخازن درصد 35: تهران يا منطقه آب شركت رعامليمد - 

  51  ........................................................................................................  07/01/1398 مورخ لنايا يخبرگزار
 از كشور؛ شمال مخرب يها ليس ليدال شد؛ يبررس آب يمهندس كارشناس با وگو گفت در 

  53  ..............................................  07/01/1398 مورخ سنايا يخبرگزار - ؟ قال آق آهن راه تا  يتراش جنگل
 رياخ يها يبارندگ از پس هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر كرد؛ حيتشر يشرق جانيآذربا استاندار  - 

  58  ...................................................................................................  08/01/1398 مورخ تابنغاك ريخبرگزا
 60  ..................................  09/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - كرد مهار را بيمه البيس پنج دز سد  
 جدول+  گذشت متريليم 250 مرز از ها بارش/ رانيا در باران ساله 10 ركورد شكست  - 

  65  ....................................................................................................  09/01/1398 مورخ ميتسن يخبرگزار
 66  ...............  09/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - دارد ادامه همچنان كرخه و دز يسدها در بحران  
 69  ...........  09/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - شد يشمال خراسان يسدها وارد آب مترمكعب ونيليم  
 اقتصاد يايدن روزنامه - است نيزم شدن گرم آسا ليس يها بارش علت: يكردوان پروفسور 

  71  ................................................................................................................................  10/01/1398 مورخ



   ث

 شود يم خوزستان يسدها وارد البيس مترمكعب ارديليم 3 يآت روز 5 يط: روين ريوز  - 
  74  ....................................................................................................  10/01/1398 مورخ ميتسن يخبرگزار

 در رياخ رانگريو يها ليس شهير كرد؛ اعالم يزداريآبخ يها طرح ياجرا يهماهنگ ستاد ريدب 
  78  .......................................  10/01/1398 مورخ فارس يخبرگزار - اصالحات دوره اشتباه يها استيس

 82  .....................  10/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - شد افزوده قم يسدها به آب مكعب متر ونيليم  
 85  ...................................  10/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - شد خوزستان يمنج گريد بار گتوند سد  
 مورخ رنايا يخبرگزار - شد مخرب يها البيس راه سد كرمان در يزداريآبخ يهاطرح 

10/01/1398  ..........................................................................................................................................  88  
 آب مكعب متر ارديليم 6: گفت دارد وجود خاص مشكالت ديتهد نكهيا انيب با خوزستان استاندار 

 حاد روز پنج حداقل/اهواز در العاده فوق حالت اعالم احتمال/ شود يم خوزستان وارد هفته دو در
  93  ........................................................................  11/01/1398 مورخ برنا يخبرگزار - ميدار رو شيپ در

 مورخ رنايا يخبرگزار - شود يم يريآبگ درصد 75 تا رود ندهيزا سد:  دانشگاه استاد 
11/01/1398  ..........................................................................................................................................  96  

 100  ................................................  11/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - رفته باد بر خاك حاصل ل؛يس  
 آب دالر ارديليم 2.5 ها البيس/ كشور يسدها به آب يخروج و ورود رصد كرد؛ عنوان روين ريوز 

  110  .............................................  13/01/1398 مورخ فارس يخبرگزار - كرد فراهم كشور يبرا نيريش
 ها آب يرهاساز ماتيتصم: فارس با وگو گفت در دانشگاه استاد كييعال يشورا نظر ريز سد 

  112  ..........................................................  16/01/1398 مورخ فارس يخبرگزار - شود اتخاذ يمل تيامن
 116  ..........  17/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - كند؟ يم جبران را كشور  يخشكسال رياخ يها بارش  
 118  ......  17/01/1398 مورخ ميتسن يخبرگزار - جدول+كشور يها استان نيتر بارش كم و نيتر پربارش  
 به سد پشت آب ارتفاع: داد خبر برنا با گو و گفت در مشكياند كرخه روگاهين و سد رعامليمد 

 مورخ برنا يخبرگزار - هيثان بر مكعب متر 2400 به آب يرهاساز شيافزا/ديرس متر 225
17/01/1398  ........................................................................................................................................  120  

 121  ................................  17/01/1398 مورخ هانيك روزنام - كشور يبرا رياخ يها بارش مثبت راتيتاث  



   ج

 از كه يآب كند؛ يم يبررس يكشاورز بخش در ليس خسارات درباره را كارشناسان نظر» نهيسبز 
  123  ..............................................................  17/01/1398 مورخ نهيسبز روزنامه - گذشت يكشاورز سر

 به خوزستان يآب آورد: كرد انيب بحران تيريمد يهماهنگ يشورا جلسه در خوزستان استاندار 
 يآب آورد يجوابگو خوزستان يها رساختيز تيظرف/رسد يم مترمكعب ارديليم 50 از شيب
 مورخ برنامه يخبرگزار - ميهست ليس موضوع ريدرگ تاكنون 97 ماه آبان از/ ستين ندهيآ

18/01/1398  ........................................................................................................................................  134  
 136  .................  18/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - افتي شيافزا متر يسانت 45 هياروم اچهيدر تراز  
 137  .........................................  19/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - رانيا يها بارش تيوضع نيآخر  
 138  .....  19/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - يخشكسال ديتشد در مؤثر يكشاورز محصول) 5( پنج  
 142  ..........................................  19/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - كرد رابيس را ميهورالعظ ل،يس  
 146  ......................................  19/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - خوزستان يسدها تيوضع نيآخر  
 بيخشكسال سال دو از پسĤ تاالب اءياح يبرا بودجه فيرد اختصاص/  بازگشت انيجازمور به 

  150  .................................................................................................  19/01/1398 مورخ مهر يخبرگزار -
 154  ...............................  19/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - شد برطرف هياروم اچهيدر يخشك ديتهد  
 خارج كما از هياروم اچهيدر ؛»تابناك« با وگو گفت در مجلس ستيز طيمح ونيفراكس عضو 

 تابناك يخبرگزار -خداست به اچهيدر نيا ياياح در دمانيام ما/ است يبستر هنوز اما شده
  157  ..............................................................................................................................  20/01/1398 مورخ

 مورخ وزين اقتصاد يخبرگزار - است؟ كشور استان كدام يجار يآب سال در استان نيتر پربارش 
20/01/1398  ........................................................................................................................................  160  

 162  ....................  20/01/1398 مورخ وزين اقتصاد يخبرگزار شد؟ تهران يسدها وارد البيس زانيم چه  
 163  ......................................  20/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - جهان خِيتار يها ليس نيمرگبارتر  
 169  ..............................................  21/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - رياخ يها بارش يعلم ليدال  
 در اشتباه/ شد ختهير ايدر به نيريش آب مترمكعب ارديليم 5: فارس با وگو گفت در آب پژوهشگر 

  178  .................................................  21/01/1398 مورخ فارس يخبرگزار -يسدساز استيس كردن رها
 181  .......  24/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - رياخ يها بارش از پس هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر  



   ح

 182  ..........................24/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - راحمديبو و هيلويكهگ در يبارندگ يغن سفره  
 نيب بارش اختالف متريليم هزار كي/ كشور رياخ قرن مين سال نيتر بارش پر يجار يآب سال 

  189  .................................................................  24/01/1398 مورخ لنايا يخبرگزار - كشور شرق و غرب
 يخروج يكاهش روند/ است مترمكعب ونيليم 300 و ارديليم كي خوزستان يسدها يخال حجم 

  191  ............................................................  24/01/1398 مورخ لنايا يخبرگزار - ندهيآ يروزها در سدها
 192  ......................................  24/01/1398 مورخ اطالعات روزنامه - شد جاري چگونه شيراز در سيالب  
 روزنامه - شيراز سيالب عوامل و علل شناسي آسيب شد؛ جاري چگونه شيراز در سيالب 

  200  ...............................................................................................................  25/01/1398 مورخ اطالعات
 210  ................................  25/01/1398 مورخ برنا يخبرگزار - يرضو خراسان در سد چهار شدن زيسرر  
 212  ...........................................  25/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - باران بارش يبرابر 19 شيافزا  
 218  .................  25/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - ندهيآ يها دهه در نيسنگ يها بارش ينيب شيپ  
 223  .............  25/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - رياخ يها يبارندگ از پس تهران يسدها تيوضع  
 از سدها به خاك ورود خاطر به كرج سد كي معادل ساالنه/يزداريآبخ به يتوجه يب خسارات 

  224  ........................................................................  26/01/1397 مورخ ميتسن يخبرگزار - رود يم دست
 229  ...............................................  26/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - شد خوب نمك اچهيدر حال  
 232  ...........  26/01/1398 مورخ وزين مشرق يخبرگزار - ليس كنترل در يزداريآبخ و يسدساز سهيمقا  
 سنايا يخبرگزار - تهران در ينيرزميز آب منابع از مكعب متر هزار 60 برداشت از يريجلوگ 

  238  ..............................................................................................................................  26/01/1398 مورخ
 240  .....................................................................  26/01/1398 مورخ سنايا يخبرگزار -! دينكن» يباز آب  
 مورخ رنايا يخبرگزار - است نشده يترسال دوره وارد رانيا: يكردوان رنا؛يا با وگو گفت در 

26/01/1398  ........................................................................................................................................  255  
 يخشكسال از ييرها يمعنا به رياخ يبارشها: يرضو خراسان يا منطقه آب شركت رعامليمد 

  258  ......................................................................................  26/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - ستين
 مورخ ركنا يخبرگزار - ريتصاو! +است انداخته وحشت به را خوزستان كرخه سد حجم 

27/01/1398  ........................................................................................................................................  260  



   خ

 متريليم 300 مرز از بار نياول يبرا كشور يها بارش/ رانيا يها بارش تيوضع نيآخر 
  268  .....................................................................  27/01/1398 مورخ ميتسن يخبرگزار - جدول+گذشت

 269  ...................  27/01/1398 مورخ رنايا يخبرگزار - رود يم هدر به نيقزو آباد اهللا تاالب نيريش آب  
 مورخ رنايا يخبرگزار - ديرس متر يليم 306 از شيب به ها بارش زانيم ؛يجار يآب سال در 

27/01/1398  ........................................................................................................................................  275  
 278  ...........................................  27/01/1398 مورخ سنايا يخبرگزار - يخال يها آبخوان ز،يلبر يسدها  
 285  .....  27/01/1398 مورخ سنايا يخبرگزار - شدند؟ آماده البيس با مواجهه يبرا رانيا يسدها كدام  
 يخبرگزار - كشور آب مصرف در مرغ تخم و گوشت و نان نقش داد؛ نشان ها پژوهش جينتا 

  301  .....................................................................................................................  27/01/1398 مورخ سنايا
 2 مورخ رنايا يخبرگزار - شد مهار يرداريآبخ يها سازه با آب مكعب متر ارديليم 

28/01/1398  ........................................................................................................................................  305  
 سنايا يخبرگزار - است يكشاورز بخش معضل نيمهمتر يمياقل راتييتغ: رانيا در فائو ندهينما 

  307  ..............................................................................................................................  29/01/1398 مورخ
 309  .........................30/01/1398 مورخ سنايا يخبرگزار - گرفت فاصله آب بحران از سال سه تا رانيا  
 مورخ سنايا يخبرگزار - اند تشنه هنوز ينيرزميز آب يها سفره ر؛ياخ يها يبارندگ رغميعل 

30/01/1398  ........................................................................................................................................  311  
 313  ..................................  31/01/1398 مورخ تابناك يخبرگزار - شد يمتريليم 309 كشور يها بارش  
 314  ..................................  31/01/1398 مورخ سنايا يخبرگزار - هياروم اچهيدر يروزها نيا خوب حال  
 ميتسن يخبرگزار - جدول+بارش متر كي از شيب با استان دو/ كشور يها استان نيتر پربارش 

  316  ..............................................................................................................................  31/01/1398 مورخ
 

  
  



1  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بـهـار
1398  

  



2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فـرورديـن
1398  

  



3  

بـدون   يدرونق تول/ شود يلتبد يبه موضوع مشترك مل يدبا يآب كم:يرون يروز يمعاون آب و آبفا

  02/01/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  -آيد  ينگاه خردمندانه به آب بدست نم

  

بـدون نگـاه خردمندانـه بـه آب بدسـت       يدرونق تول/ شود يلتبد يبه موضوع مشترك مل يدبا يآب كم

  آيد ينم

گاه به آب بـه  شود و ن يلتبد يبه موضوع مشترك مل يدبا يكم آب: گفت يرون يروز يآب و آبفا معاون

  .شود ينهنهاد يارزشمند مل يعنوان كاال

: آب نوشت يخود به مناسبت روز جهان ينستاگراما يدر شخص يخامس زاده يقاسم تق يلنا،گزارش ا به

هـا   آن به همه انسـان  يداشتشده است تا با گرام يآب نامگذار يبه عنوان روز جهان ماه يندوم فرورد

 رخـي ب ينو سـاكن  يستن يكسان ينزم يدر همه جا ياتح يهبه ما يشود كه سهولت دسترس يادآوري

  .شوند يهر روز تشنه تر م ياز نقاط كره خاك

در  يـاز به آب مورد ن يندارند و دسترس يسالم دسترس يدنيانسان به آب آشام يلياردحدود دو م امروز

بـه طـور    يـد و تول ييزا لو اشتغا ياستنفر در سراسر دن ها يليونم يكارخانه، مسأله اول زندگ يامزرعه 

سـه شـغل بـه آب وابسـته      يا،ارتباط دارد و از هر چهار شغل در دن يبا منابع آب يممستق يرو غ يممستق

  .است

 يـن ا شـود،  يمـ  يـك نزد يتبه واقع يشاز پ يشترخشك امروز كه كمبود آب  ب يمهخشك و ن يرانا در

اسـت و   يـان نما يشـتر ابسته هسـتند ب و صنعت كه به طور عمده به آب و يدر كشاورز يژهمسئله به و

  .يستن يزآب استوار است اغراق آم يحبر مصرف صح يمل”  يدرونق تول”اصل كه  ينبر ا يدتأك

حفاظت و اسـتفاده   يقاز طر يزكه آن ن آيد يبدون نگاه خردمندانه به آب بدست نم يمل "يدرونق تول"

كه  يمخدا را شاكر. آيد يمتعارف بدست م ريآب غ يدتول يبرا يتاز منابع محدود متعارف و فعال ينهبه
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ضـعف را   اطفراهم است كه نق يو فرصت خوب يمكم سابقه شروع كرد هاي يرا با بارندگ يدسال جد

اسـت كـه درختـان     ييهـا  امـا از آن  يهشكوائ. يمكن يخشك شناسائ يروزها يبرا يترسال يها در سال

و  يـب تخر يمسبب اصل يكشاورز يدر اراض يازمراتع و خانه س يبردند و با نابود يغماجنگل را به 

  .هستند ها يالبكاشانه و زراعت كشاورزان بر اثر س يرانيو

قطعا تالشـمان   يرودر مجموعه وزارت ن يزاست و ما ن "همه يآب برا "آب،  يامسال روز جهان شعار

وع مشـترك  بـه موضـ   يـد با يكم آب. خواهد بود يهنانمانهم م يحق انسان ينا يمحقق ساز يدر راستا

 يسـت ا هآب بهان يروز جهان. شود ينهنهاد يارزشمند مل يشود و نگاه به آب به عنوان كاال يلتبد يمل

ـ  ينهو استفاده به ياطالع رسان يبرا بداننـد،   يشـتر ب ياز رسانه جهت مشاركت مردم، تا در مورد فقر آب

  .كنند و اثر بخش باشند ينينقش آفر
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  04/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - 97در سال  يرانا هاي يوضع بارندگ 

  

كشـور در سـال    يبارشـ  يتوضـع  ي،بحران سازمان هواشناسـ  يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس

 يـل و تحل يحماه گذشته را تشر ينمچنسه ماهه فصل زمستان و ه ي،سال زراع يي، شش ماه ابتدا1397

  .كرد

گذشته  يرا در سال شمس يرانا يها بارش يزانم يسنادر گفتگو با ا يائيانصادق ض» تابناك«گزارش  به

 يليترم 274سال، در كل كشور  يناسفندماه هم يانتا پا 97ماه  ينفرورد ياز ابتدا: كرد يحاعالم و تصر

بـود و در مـدت    يليمتـر م 145شور در مدت مشابه سال گذشته از آنجا كه بارش ك. ثبت شد يبارندگ

درصـد و نسـبت بـه     89نسبت بـه سـال قبـل     97متر بوده است، در سال  يليم 232مشابه درازمدت 

  .بارش گزارش شده است يشدرصد افزا 18درازمدت 

و بلوچسـتان   يسـتان كرمـان و س  يها ، استان97تا آخر اسفندماه  يناز اول فرورد ينكهبا اشاره به ا وي

دو درصد نسبت به درازمدت خود كم  يزددرصد و  9و فارس  يالندرصد، گ 10درصد، هرمزگان  29

 يشافـزا  يشـترين بارش را تجربه كردند كه ب يشها افزا استان يهدوره بق يندر هم: داشتند، گفت يبارش

  .درصد ثبت شد 64درصد و  94با  يبو لرستان به ترت يالما يها بارش در استان

تـا   يسـال زراعـ   يكشـور از ابتـدا   يبارش يتدر ادامه با اشاره وضع يكارشناس سازمان هواشناس اين

 204.2كـل كشـور    يبارنـدگ  يانگينسال، م ينتا آخر اسفند هم 97از اول مهر : ، گفت97اسفند  يانپا

گـزارش   رتم يليم 166.3و در بازه درازمدت  87.8 يراندر مدت مشابه سال قبل بارش ا. متر بود يليم

درصـد و نسـبت بـه دوره     132نسبت به سال قبل  97-98سال  يشش ماه اول سال زراع ينشد بنابرا

  .بارش داشت يشدرصد افزا 22.8بلندمدت 

: متر بارش داشـت، اظهـار كـرد    يليم 119 يران، ا1397در زمستان سال  ينكها يانبا ب ينهمچن ضيائيان
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بود  يليمترم 105متر و بارش بلندمدت فصل زمستان  يليم 59بارش كشور در زمستان سال قبل از آن 

  .شد بيشتردرصد  13، دو برابر و نسبت به درازمدت 96نسبت به زمستان  97بارش زمستان  ينبنابرا

، 31 يبكرمان، بوشهر و فارس به ترت يها استان 97در زمستان سال  ي،كارشناس هواشناس ينگفته ا به

  .داشتند يبلندمدت خود كم بارش يانگيندرصد نسبت به م 16و  28

 1397مـاه سـال    ينرا در آخـر  يـران ا يبارشـ  يتوضع ياندر پا ينهمچن يخشكسال يمركز مل رئيس

كه بـارش كشـور    يمتوجه داشته باش. بود يليمترم 36.5 يراندر ماه گذشته بارش ا: كرد و گفت يحتشر

 شبـار  يناسـت بنـابرا   يليمتـر م 34.4 و بارش اسفندماه در دوره بلندمـدت  يليمترم 26.9،96در اسفند 

  .شد يشتردرصد و نسبت به بلندمدت شش درصد ب 36نسبت به اسفند سال قبل  97اسفند 
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كنتـرل حجـم مخـازن    / ساله بوده است 50گلستان با دوره بازگشت  سيالب:اعالم كرد يرون يروز

 - انـد  كـرده  يافـت دررا  يلس ياستان هشدارها 10/ اسفندماه آغاز شده بود 25استان از  يسدها

  04/01/1398خبرگزاري ايلنا مورخ 

  

وقـوع  : گلستان با دوره بازگشت پنجـاه سـاله بـوده اسـت، گفـت      يالبس ينكهبر ا يدبا تاك يرون وزير

 يبـا پهنـا   ييهـا  بـه وجـود رودخانـه    يازيكند كه ن يجادرا ا يتصور ينچن يددر كشور نبا يخشكسال

  .يمها به ساخت و ساز بپرداز بزرگ وجود ندارد و در كنار آن

بحـران   يريتمـد  يهمـاهنگ  يجلسـه شـورا   يهدر حاش يانرضا اردكان يرو،وزارت ن از يلناگزارش ا به

 يدها با رودخانه يرمس: گفت يم،احترام بگذار يعتطب يبه مرزها يستيبا ينكهبر ا يداستان گلستان با تاك

 يمتك يدبا ازهاو ساخت و س يردها صورت نگ به آن يباز باشد، تعرض ها يلشود، مس يروبيبه موقع ال

  .ضوابط باشد بر

سـال خشـك    يناگـر مـا بـا چنـد    : كرد و افزود يدها تاك رودخانه يروبيبه ال يبر لزوم توجه جد وي

و در كنـار   يسـت بـزرگ الزم ن  يبـا پهنـا   يها شود كه رودخانه يجادتصور ا ينا يدنبا شويم يمواجه م

 سـاس و برا شـوند  يمـ  يفشان تعر با دوره بازگشت ها يالبچرا كه س يمها به ساخت و ساز بپرداز آن

از  يامـر حـاك   يـن با دوره بازگشت پنجاه ساله بوده است كـه ا  يالبس يناحتماال هم يهاول يبرآوردها

  .بوده است يلس ينا يبزرگ

گلسـتان همزمـان بـا وقـوع      يبر عدم كنترل حجم مخـازن سـدها   يمبن يدر پاسخ به سوال يرون وزير

اسـفندماه   25كه از  يامل صورت گرفته است به طوراقدام به طور ك ينا: منطقه، گفت يندر ا يالبس

شـركت   يلاز سـ  يشـگيري پ يبه سـتاد فرمانـده   يرسم يها از كانال يهواشناس يكه هشدارها يزمان

مسـئول داده شـده    يهـا  اعالم شده است، بالفاصله دستورات الزم به شركت يرانمنابع آب ا يتريمد
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  .صورت گرفته استبخش  يناست و از همان زمان اقدامات الزم در ا

مترمكعـب وجـود دارد كـه در     يليونم 80 يتدر استان گلستان تنها سه سد با ظرف: ادامه داد اردكانيان

رخ داده اسـت   يسال استان بارنـدگ  يكدرصد كل بارش  70 يزانساعت به م 48حدود  يفاصله زمان

د گلستان ثبت شده است؛ به س يمترمكعب يليونم 112 يكوتاه ورود يبازه زمان ينكه در هم يبه طور

  .مترمكعب است يليونم 48كه حجم آن  يآن هم به مخزن سد

بالفاصله سد  توانستيم يكه م يمداشت هاي يچهو در يبه فرض محال اگر ما امكانات: خاطرنشان كرد وي

 يارامر حجم بس ينكه هم يشدو پر م يكوتاه دو بار مخزن خال يفاصله زمان يكدر  يدبا يم،كن يرا خال

  .كرد يم يجادرا ا يالباز س يعيوس

بخـش انجـام شـده     يـن هشدار بالفاصله اقـدامات الزم در ا  يافتاز زمان در ينبنابرا: افزود يرون وزير

مترمكعـب   يليـون م 73مترمكعب است حدود  يليونم 48نرمال آن  يتكه ظرف ياست و در سد گلستان

موجـب بـروز    يبارنـدگ  يل دوره بـاال بارش به همراه طو يشده است منتها شدت باال يآب نگهدار

  .در استان شده است ينيچن ينا هاي سارتخ

 يالببا وقـوع سـ  : زده گلستان اشاره كرد و گفت يلآب و برق مناطق س يتوضع ينبه آخر اردكانيان

آب شـرب   يسـتم بودند كه بالفاصله بـا قطـع بـرق و س    يبروستا در معرض آس 400در استان حدود 

روسـتاها برطـرف    يـن از ا يـادي صورت گرفته مشكل بخش ز يها ن با تالشمواجه شدند و هم اكنو

ها وجود نداشته ما  به آن يدسترس يبرا يمعبر ينكها يلبه دل يزمانده ن يباق يدر روستاها وشده است 

 يـن مشـكالت ا  يعترهـر چـه سـر    يمكه در تالش يمروستاها كن ينا يالزم را راه يزاتتجه يما نتوانسته

  .يمرطرف كنب يزمناطق را ن

روستا دچـار مشـكل شـده بودنـد كـه در حـال        400حدود  يزدر بخش آب شرب ن: كرد يحتصر وي

تانكرهـا و   يـق از طر يمناطق آبرسـان  ينمانده است و تا رفع مشكالت ا يروستا باق 35حاضر مشكل 
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  .آب و فاضالب ادامه دارد يها شركت ياز سو يبند آب بسته يعتوز

بوشـهر،  : انـد، ادامـه داد   كـرده  يافترا در يلس ياستان هشدارها 10حدود  ينكهبر ا يدبا تاك يرون وزير

و  يفـارس، هرمزگـان، خراسـان شـمال     يراحمـد، و بو يلويـه خوزستان، لرستان، كهگ ي،غرب يجانآذربا

  .اند كرده يافترا در يالبس يهستند كه هشدارها ياز جمله مناطق يرضو

گلسـتان و مازنـدران    يهـا  مان در اسـتان  هموطنان يكه برا يتياز وضع: اظهارداشت ينهمچن اردكانيان

كنتـرل و هـم    يطموجود، شـرا  يتاز وضع يقدق يابيبا ارز يدوارمو ام يمآمده است، متأسف هست يشپ

  .به رفع مشكالت مردم پرداخته شود

 يو ترسـال  يخشكسـال  يهـا  خاص كشور و وقـوع دوره  يمياقل يطدر ادامه با اشاره به شرا يرون وزير

منـاطق وقـوع    يـن ا يعـت خشـك واقـع شـده اسـت، طب     يمهمنطقه خشك و ن يككشور ما در : فتگ

 يبـارش رحمـت الهـ    يشكرگزار خداوند بـرا  يكهدر حال. است يدشد يو ترسال يخشكسال يها دوره

در معـرض خطـر    يـادي ز يها در حال حاضر استان. يمرا داشته باش يلوقوع س يآمادگ يداما با يمهست

  .هستند يلس

ـ  يسـدها  يجـاد ا: كه در كشور صورت گرفتـه خاطرنشـان كـرد    هايي يبا اشاره به سدساز وي  يمخزن

 ي،مالحظـات اقتصـاد   يتكار با رعا ينا. را كاهش دهد ها يالبس يو ماد يجان يها توانسته خسارت

  .در كشور ادامه خواهد داشت يو فن يطيمح يستز

 يعـي طب يرهايعبـور از مسـ   يازمنـد كه ن ها يالبس يعتبه طب يشتربا توجه ب يدواريمام: افزود اردكانيان

 هـا  يالباز س يناش يها خطرات و خسارت ياهيو حفظ پوشش گ يرهامس ينهستند، با هموار كردن ا

  .يمرا كاهش ده
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خبرگـزاري افكـار نيـوز     - نـدارد  يمطلـوب  يجـه نت يرزمينيز يآبها ينتأم يابرها برا يبارورساز

05/01/1398  

  

ـ  ابرها در رفع مشكالت كـم  يبارورساز يركشور درخصوص امكان و تأث يسازمان هواشناس رئيس  يآب

 يرزمينـي ز يآبهـا  ينبزرگ و تأم يلياهداف خ ياست اما برا يرپذ مسئله امكان يك يبارورساز: گفت

  .رساند يمطلوب نم يجهنبوده و ما را به نت يرپذ امكان

  ندارد يمطلوب يجهنت يرزمينيز يآبها ينتأم يابرها برا بارورسازي

 يخروجـ  يفيتبهبود ك ينسطح خدمات و همچن يبخش مسلمان ارتقا سحر تاج يوز،گزارش افكارن به

آنچـه  : دانست و اظهـار كـرد   يهواشناس سازمان يفههدف و وظ ينرا مهمتر يعدد بيني يشپ يها مدل

 ي،مختلـف هوانـورد   يهـا  بـه كـاربران در حـوزه    يسمدنظر ما در سازمان است ارائه خدمات و سرو

بـه ادامـه و بهبـود آن     يزدوره ن يندر ا يمو مردم بوده كه تالش دار يونقل، گردشگر حمل ي،كشاورز

  .يمبپرداز

رو  يـن از ا: دارد، افـزود  يبسـتگ  يبـه عوامـل متعـدد    يعدد بيني يشپ يها مدل ينكهبر ا يدبا تأك وي

اقـدام   يـن با ا يمبا دانشگاه تهران به امضا رسانده و قصد دار يجهان يها مدل ياجرا يرا برا يقرارداد

  .يمداشته باش يشتريب سازي يتظرف يزسطح خدمات، در سازمان ن يعالوه بر ارتقا

بـه   يسـت ز يطسازمان محـ  يهواشناس هاي تگاهيسا يدرخصوص واگذار يراه و شهرساز يروز معاون

اسـتفاده از   يرو ما بـرا  ينهاست، از ا داده يعبخش تجم يندر ا يهدف اصل: گفت يسازمان هواشناس

 هـاي  ينـده و آال يا گلخانـه  يگازهـا  ي،كه اغلب مربوط به آلـودگ  يستز يطمح هاي يستگاها يها داده

اسـتفاده   يزسنجش دما و باد ن يبرا ها يستگاها ينا تيزااز تجه توانيم يو م يمدار ياست،  آمادگ ويج

  .يمكن
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ـ  ابرها در رفـع مشـكالت كـم    يبارورساز يردرخصوص امكان و تأث تاجبخش : كـرد  يحتصـر  يـز ن يآب

اهـداف   ياقـدام بـرا   يـن كه ا يمنكته توجه كن ينبه ا يدبا ياست ول يرپذ مسئله امكان يك يبارورساز

  .رساند يمطلوب نم يجهنبوده و ما را به نت يرپذ امكان ييرزمينز يها آب ينبزرگ و تأم يليخ

 يـن ا: اعالم كرد و اضـافه كـرد   يتو مرجع صالح يشروپ ي،علم ي،تخصص يرا سازمان يهواشناس وي

طبـق اسـناد    ينعهـده دارد و همچنـ   را بـه  ييمخـاطرات هـوا   يلو تحل بيني يشپ يرخط يفهسازمان وظ

منـابع، آب، مخـاطرات    يريتمختلـف مـد   يهـا  در حوزه ملليال ينو ب يمل يفدر انجام وظا يباالدست

  .است يتمسئول يدارا يزن... و يستز يطونقل، مح حمل ي،جو
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  05/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - پر شد يغرب يجانآذربا يدرصد حجم سدها 77

  

 13 يدرصد حجم سـدها  77: گفت يغرب يجانآذربا يشركت آب منطقه ا يرعاملمد - يرناا - اروميه

خواهد  يشافزا يزن يهفته جار يرقم پس از بارش ها ينگانه استان در حال حاضر پر شده است كه ا

  .يافت

  

  پر شد يغرب يجانآذربا يدرصد حجم سدها 77

در حال حاضر از مجمـوع حجـم   : افزود يرنات و گو با خبرنگار ادانشجو روز دوشنبه در گف كيومرث

مترمكعـب   يليـون م 490و  يليـارد م يك ي،غرب يجانآذربا يسدها يمترمكعب يليونم 930و  يلياردم يك

  .پر شده است

درصد نسبت به زمـان مشـابه    28 يغرب يجانآذربا يآب موجود در پشت سدها يزانم: اضافه كرد وي

  .شود يرا شامل م يشمترمكعب افزا يليونم 330دارد كه حدود  يشسال گذشته افزا

مترمكعـب در   يليـون م 177مترمكعب در پشت سد بوكـان،   يليونم 660در حال حاضر : كرد يانب وي

شـده كـه    يسـاز  يـره آب ذخ يمترمكعب در پشت سد آغ چا يليونم 200از  يشپشت سد مهاباد و ب

  .شود يمسدها به صورت مستمر كنترل  ينآب ا يزانم

از  يريجلـوگ  يالزم بـرا  يـدات تمه ينكهبا اشاره به ا يغرب يجانآذربا يشركت آب منطقه ا مديرعامل

سـدها در نظـر    يمناسب بـرا  يخروج يدب: شده است، گفت يشيدهاستان اند يبروز مشكل در سدها

ز و فـردا  امـرو  ياز بارش هـا  يشود تا آب ناش يآب موجود در همه آنها كنترل م يزانگرفته شده و م

  .نكند يجادا يمشكل يزن

موجـود،   يهـا  يعهبـرخالف شـا   يـز ن يـه اروم يآب موجود در پشت سد شهرچا يزانم: افزود دانشجو
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  .سد وجود ندارد ينبه ا يدر خصوص آب ورود يدرصد كل حجم سد است و مشكل 54حدود 

ـ  يجـان آذربا ياز سدها ياريشدن بس يزها احتمال سرر ينيب يشطبق پ يرنا،گزارش ا به در بهـار   يغرب

و  يـه اروم ياچـه تـراز در  يشافـزا  ينـه آب، زم يـن تـوان در صـورت كنتـرل ا    يامسال وجود دارد كه م

  .مختلف را فراهم كرد ياختصاص آب مناسب به بخش ها

 يـك زوال و در يرانشـهر، پ يلوهمهابـاد، سـ   يانـدوآب، م يآغ چـا  يه،اروم يبوكان، شهرچا يكاظم شهيد

ـ  يجـان سد آذربا 13نقده و ساروق تكاب  يحسنلو ي،قنبر يد، شه2س ار يقاج،سلماس، ماكو، ق  يغرب

  .شود يرا شامل م
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  05/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - خوزستان در حال انجام است يسدها يخروج يريتمد

  

و سـتاد   يهواشناسـ  يهـا  بـا توجـه بـه گـزارش    : خوزستان گفـت  يبحران استاندار يريتمد مديركل

بـا   يـژه بـه و  يارائه شده در اكثر نقاط استان خوزسـتان شـاهد بارنـدگ    هاي يهبحران و اخطار يريتمد

پـل دختـر و كوهدشـت     يهـا  سدها در اسـتان لرسـتان، شهرسـتان    يباال دست يها شدت باال در حوزه

  .يما بوده

 يهمـاه، در حاشـ   ينامروز دوشنبه پنجم فـرورد  زاده يحاج يامرثك يلنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

خوزستان  يسدها يباال دست يها در حوضه يدكه بارش شد  يناز رودخانه باال رود با اشاره به ا يدبازد

بـه   يبارش يزشنبه ن گاهشام: كند، اظهار كرد يداپ يشها به سمت سدها افزا باعث شده تا آورد رودخانه

  .يمداشته ا يمشكاند ينيهمتر در حس يليم 50 يزانم

در رودخانه باال  يالباز س يميحجم عظ: خوزستان خاطرنشان كرد يبحران استاندار يريتمد مديركل

 يهمتر مكعب بر ثان 850دز به  ياز روز گذشته خروج يرهاساز يريتمد يشده است و برا يجادرود ا

 يـك تـا   رمت 200هزار و  يكامروز به  يزانم ينسد در باالتر ينا يكه ورود ياده شد در حالد يشافزا

 يچگونـه ه ياست و جا يريتتحت مد يطدارد اما شرا يشيو روند افزا يدهمتر مكعب رس 300هزار و 

  .يستن ينگران

داده شـد   سد دز كـاهش  يخروج يا حوضه يانآب م يشدر حال حاضر با توجه به افزا: ادامه داد وي

  .يافتداتفاق ن يرودخانه دز مشكل يرمس يها روستاها و شهرستان يبرا يناز ا يشكه ب

در حـال  : وجـود دارد، ادامـه داد   يا حوضـه  يريتمد يزدر حوزه سد كرخه ن كه ينا يانبا ب زاده حاجي

 60تـا   50 يزانم يندر حال انجام است كه از ا يرهاساز يهمتر مكعب بر ثان 600تا  550حاضر حدود 

 يـز ن يزانن ميكه ا شود يوارد حوزه كرخه م يتونل دشت عباس و مابق يقآن از طر يهمتر مكعب بر ثان
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  .است يريتدر حال مد

بخـش   يانجام شـده از روسـتاها   هاي يدخوزستان با اشاره به بازد يبحران استاندار يريتكل مد مدير

فرمانـداران،   يتمـام : كـرد  يـان زفـول، ب د هـاي  يـه زاو يدز، شوش و روستاها يهاهواز در حاش يمركز

 مادهمسلح در حالت آ يروهايبحران و ن يريتمد يعضو شورا يرانمد ياران،بخشداران، شهرداران، ده

  .يستن ينگران يباش هستند و جا

دائـم و   يهـا  و رودخانـه  ها يلمس يهكشاورزان و مناطق حاش ير،مردم استان خوزستان، عشا: گفت وي

بحـران و   يريتسـتاد مـد   يو هشـدارها  يهنور حتما توص يانراه يها كاروان ي،زمهمانان نورو ي،فصل

  .كنند يخوددار يرهاها و مس رودخانه يهاسكان و توقف در حاش ييگرفته و از برپا يرا جد يهواشناس
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ـ  يدشـد  هاي يترسال يرا برا كشور :يرون يروز ـ   رو يشپ خبرگـزاري ايلنـا مـورخ     -يم آمـاده كن

05/01/1398  

  

  يمآماده كن رو يشپ يدشد هاي يترسال يرا برا كشور

دانسـت و   ينبر كـره زمـ   يمياقل ييراتتغ يلاز تحم يدر كشور را ناش سابقه يب هاي يالبس يرون وزير

 يهـا  كـه پـس از گـذر سـال     يشدن به كشور ماست به طور يلدر حال تحم يماقل ييرغت يدهپد: افزود

  .يمآن آماده كن يخود را برا يدكه با دهد يرخ م يديشد هاي يبالفاصله ترسال يدخشك شد

بحـران اسـتان    يريتمـد  يهمـاهنگ  يدر جلسـه شـورا   يانرضا اردكان يرو،از وزارت ن يلناگزارش ا به

در ساعات : استان پرداخت و گفت ينا زده يلس آب و برق مناطق  يتوضع ينآخر يحمازندران به تشر

 ربرق مواجه شده بودند كه در حـال حاضـ   ياستان با قطع يروستا 186حدود  يالبس ينوقوع ا يهاول

بوده است كه تـا   يعدم دسترس يلعمدتا به دل يزبخش ن ينبرق دارد كه ا ينروستا مشكل تام يكتنها 

  .برطرف خواهد شد يزروستا ن ينل اامروز مشك يانپا

 يـه آب در سـاعات اول  ينروستا با مشكل قطع و تام 271شهر و  6 يزدر بخش آب شرب ن: افزود وي

آب شرب بابل و بابلسـر در اثـر    يهدر ثان يترل 400كه حدود  يمواجه شده بودند به طور يالبوقوع س

  .در حال رفع شدن است مشكل ينآب مخزن سد البرز قطع شده بود و ا يكدورت باال

هـم اكنـون   : شهرها وصل شده اسـت، ادامـه داد   يدر حال حاضر آب تمام ينكهبر ا يدبا تاك يرون وزير

انتقال آب با كدورت كم جهت رقع مشـكل آب بابـل و    ياز سطح آب سد البرز برا يريآبگ يداتتمه

  .است ياندر جر يزبابلسر ن

خسـارات   يا انـد بخـش عمـده    د اسـتان مازنـدران توانسـته   موجـو  يسدها ينكهبا اشاره به ا اردكانيان

 يمهم ياربس يموضوع فن يلس ينو تسك يابيروند يرمس: استان را برطرف كنند، گفت يالبس ياحتمال
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  .گيرد يمختلف سدها انجام م هاي يچهاست كه با كاركرد در

 هـاي  يچـه نور دربخش موجب شده است تا با مـا  ينصورت گرفته در ا يداتتهم: خاطرنشان كرد وي

. كنـد  يداكاهش پ يهمترمكعب در ثان 65 يسازه به خروج ينا يهمترمكعب در ثان 500 يسد البرز ورود

كرده و در سد گله  يلتقل يمترمكعب يك يبه مخزن به خروج يمترمكعب 65 يورود يزن ييدر سد رجا

 يهمترمكعب در ثان 25 يجبه سازه خرو يمترمكعب 70 يسازه ورود ينناتمام ا يطبا وجود شرا يزرود ن

  .در كاهش خسارات داشته است يرياقدام اثرات چشمگ ينرا به ثبت رسانده است كه هم

 يالبموضوع كه سـ  ينطرح ا: دانست و افزود يرنظ در مازندران را كم يربارش چند روز اخ يرون وزير

 300مـا بـه آمـار     يسترسد يمسئله به معنا ينساله بوده است مطمئنا ا 300مازندران با دوره بازگشت 

 يبزرگـ  كهاست  يمحاسبات ياضير يها مهم مدل ينبلكه ا. يستساله ن 100 يساله و حت 500ساله و 

  .احتمال وقوع آن وجود دارد يكبارسال  300شدت در هر  ينو با ا دهد يرا به ما نشان م يالبس ينا

رود تـا بهشـهر در شـرق     اصـل بابـل  بارش در حد ف يليمترم 200كه تنها  يزمان: كرد يحتصر اردكانيان

تجن  يلس يدب يحت. رخ داده است يريكم نظ يلاز آن است كه س يامر حاك يناستان رخ داده است ا

  .ساله بوده است 300است كه دوره بازگشت آن  يدهرس يهمترمكعب در ثان 880تا 

ـ  يهـا  لسـا  ينتر از خشك يكيكشور ما  يمقاطع زمان ينسال گذشته در هم: شد يادآور وي ـ  يآب  يمن

سخت كـه امـروزه    يدهپد ينبالفاصله پس از پشت سر گذاشتن ا يول كرد يم يخود را سپر يرقرن اخ

 ينا. مشوي يرو م روبه يبزرگ هاي يالبس ينبا چن شود يم ياد يمياز آن به عنوان سختار اقل ياتدر ادب

  .استشدن  يلدر حال تحم يناست كه بر كره زم يمياقل ييراتتغ يجهمسئله نت

 يو بسـتر امـر   يمحـر  يها، آزادسـاز  رودخانه يو سامانده يروبيساخت سدها، ال: ادامه داد يرون وزير

خواهـد   يشتربه مراتب ب ها يالبس يمطمئنا آثار منف يردصورت نگ ياقدامات يناست و اگر چن يضرور

 يگـر از جوامـع د  ريياشدن به كشور ما و بس يلدر حال تحم يماقل ييرتغ يدهپد ينبود اما به هر حال ا
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كـه   دهـد  يرخ م يديشد هاي يبالفاصله ترسال يدخشك شد يها كه پس از گذر سال ياست به طور

  .يمآن آماده كن يخود را برا يدبا

 بايسـت  يمـ  يـاتي ح يعما ينا يچه در زمان كمبود آب و چه در زمان فراوان: خاطرنشان كرد اردكانيان

 يـك اسـت كـه بـه     يا بخش آب عرصه. يمبشناس يتسمآب را به ر يريتبخش بودن مد يانم يتماه

 مانسـاز  ينبنـابرا . يمبپـرداز  يـت بـه فعال  ينـه زم ينبا اقدام مشترك در ا يدو با شود يدستگاه مربوط نم

و  يدر سـطح ملـ   يـك نزد يهمكـار  يكبا  يدبا... و يرووزارت ن ي،وزارت جهاد كشاورز ي،هواشناس

  .كمتر كنندرا  اي يدهپد ينبتوانند خسارات چن ياستان

هشـدار  : اشـاره كـرد و گفـت    يراخ يالبس بيني  يشاز سخنان خود به مسئله پ يگريدر بخش د يرون وزير

تا چند ماه قبل از  توان يم ييكه با كمك ابزارها يمهم دار يلس بيني يشما پ يدو تا سه روزه است ول يلس

  .يمصورت گرفته انجام بده هاي ينيب  شيالزم را براساس پ هاي يزير و برنامه  يردانجام بگ يالبوقوع س

هشـدار  . اسـت  يگـري مسـئله د  يلموضوع است و هشدار سـ  يك يلس بيني يشپ: خاطرنشان كرد وي

امـا   يوسـت مطمئنا بـه وقـوع خواهـد پ    يندهساعت آ 48در  ياراه افتاده و  يلكه س شود يداده م يزمان

 يلهشـدار سـ   يـات ادب يـاتش داده ادب رويـ اسفندماه به وزارت ن 25روز  يكه سازمان هواشناس ياخطار

كـه   يرخ خواهد داد مسـلما زمـان   ياحتمال يلكه گفته شده س ياست به طور يلس بيني يشت و پيسن

  .يمهست بيني يشما در حال پ يعنيباشد  ياناحتمال در م يپا

 يناشت بنابراادامه خواهد د ينيچن ينا هاي يالببراساس برآورد صورت گرفته وقوع س: كرد يدتاك اردكانيان

  .يمو شاهد بروز خسارت نباش يماستفاده كن يلس يازاتتا از امت يمكرده و تالش كن يفتعر يسازوكار يدبا

 ياعتبـارات الزم بـرا   ينبـه جهـت تـام    يسبا مساعدت معاون اول رئ يدوارياظهار ام ياندر پا يرون وزير

  .يمنباش ينيچن ينشاهد وقوع اتفاقات ا يالبكنترل س يها سازه يلدر تكم يعها و تسر رودخانه يسامانده
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 يآمـادگ / است يمترمكعب مخزن سد دز خال يليونم 700 :دز اعالم كرد يروگاهسد و ن يرعاملمد

  05/01/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  - رودخانه دز هاي يالبمهار س يكامل سد برا

  

 يجگونـه ه يالببه لحاظ مقاومت سازه سـد و كنتـرل سـ    ينكهبر ا يددز با تاك يروگاهسد و ن مديرعامل

اسـت تـا    يدهرسـ  يهترمكعب در ثانم 850سازه به  يدر حال حاضر خروج: وجود ندارد، گفت ينگران

  .رود دز وجود داشته باشد هاي يالبمهار س يبرا يكاف يفضا

مهـار   يكامـل سـد دز بـرا    ينسـب بـا اشـاره بـه آمـادگ       يرئوف يدسع يرو،از وزارت ن يلناگزارش ا به

 يهـا  يبر وقـوع بارنـدگ   يمبن يسازمان هواشناس بيني يشبا توجه به پ: رودخانه دز، گفت هاي  يالبس

ـ     هاي يبا هماهنگ ينده،آ يدر روزها ينسنگ  دريجبه عمل آمده با سازمان آب و بـرق خوزسـتان بـه ت

رود دز وجـود   هـاي  يالبمهار س يبرا يكاف ياقدام شده است تا فضا ياچهآب در ينسبت به رهاساز

  .داشته باشد
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مترمكعب آب  يلياردم تاكنون دو: مترمكعب دانست و افزود يلياردم 2.7سد را  ياچهكل در يتظرف وي

رو لحاظ شده است  يشپ هاي يورود يبرا يزمترمكعب ن يليونم 700شده و  يرهسد ذخ يندر مخزن ا

  .متر است 13حجم به لحاظ ارتفاع حدود  ينكه ا

ـ  يجگونـه ه يالببه لحاظ مقاومت سازه سد و كنترل سـ  ينكهبر ا يدنسب با تاك رئوفي وجـود   ينگران

متـر   250است كه شـامل   يهمترمكعب در ثان 850دز هم اكنون  يروگاهن يمجموع خروج: ندارد، گفت

 يتآب بندها و رعا يتكه با توجه به وضع باشد يم يزمتر مكعب سرر 600و  يروگاهن يمكعب خروج

  .كنترل شده است يخروج يزاندست م يينمردم پا الح

 يبنا به ضـرورت در روزهـا   وجود ممكن است يناما با ا: دز خاطرنشان كرد يروگاهسد و ن مديرعامل

توجـه   يصالحمراجع ذ يبه هشدارها خواهيم يم يزكه از مردم عز يابد يشافزا يمقدار خروج ينا يآت

  .يندنما

 يـد تول يالب،كه بمنظور مهـار سـ   باشد يكشور م يبرقاب يروگاهن يندز نخست يروگاهاست سد و ن گفتي

 يشـمال شـرق   يلـومتري ك 23و در و شـرب احـداث    يمصـارف كشـاورز   يآب بـرا  يرهو ذخ يانرژ

  .واقع شده است يمشكشهرستان اند



21  

  06/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - آب استان تهران برطرف شد ينمشكل تام

  

 يتارائه شده وضـع  يطبق گزارش ها: هران اعالم كردت يشركت آب منطقه ا يرعاملمد -يرناا -تهران

 ينبا مشـكل تـام   يگرسال ها خواهد بود و د يگربهتر از سال گذشته و د يليخ يسال آب يانسدها تا پا

  .يستيمآب مواجه ن

  
  آب استان تهران برطرف شد ينتام مشكل

استان  يرچند روز اخ ياه يبه بارندگ يرناروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يحسن رضو سيد

 يورود يـث تهـران از ح  يپوشش شركت آب منطقه ا يرز يحجم آب سدها: كرد يانتهران اشاره و ب

 يسال جـار  ينشود تا روز پنجم فرورد يآغاز م 97مهر ماه سال  يكه از ابتدا يدجد يآب در سال آب

  .نسبت به سال گذشته همراه بوده است يدرصد 32 يشبا افزا

متـر   يليونم 480و طالقان حدود  يركبيرالر، ماملو، ام يان،لت يآب به سدها يورود يزانم: دادامه دا وي
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  .متر مكعب برآورد شده بود يليونم 363مقدار سال گذشته  ينمكعب بوده است كه ا

 52بوده كـه نسـبت بـه سـال گذشـته       يانمربوط به سد لت يآب ورود يزانم يشترينب ي،گفته رضو به

 يبعـد  يماملو، طالقـان و الر در رده هـا   يركبير،ام يسدها يبته و بعد از آن به ترتداش يشدرصد افزا

  .بوده اند

  .تابعه مربوط به سد الر بوده است يحجم مخزن در سدها ينكمتر: افزود وي

سه مـاه خـود    ينيب يشدر پ يزن يسازمان هواشناس: تهران اظهارداشت يشركت آب منطقه ا مديرعامل

آب  ياسـت امر باعث شد تـا س  ينرا ارائه كرده بود و هم يالبس ينيب يشپ) ينوردبهمن، اسفند و فر(

و  يـم نسبت به سال گذشته كمتر نگـه دار  يشود كه مخازن را از لحاظ حجم يمنطقه تهران به گونه ا

آب و كاهش حجم مخـازن را در دسـتور    يرهاساز يانو لت يركبيراز سدها مانند ام يدر خصوص برخ

  .يمكار قرار ده

 يمترمكعب از مخازن سدها را خـال  يليونم 256ها حدود  يالبس ينيب يشپ يلما به دل: افزود رضوي

 يـد امـر باعـث شـد در جبهـه جد     ينو هم يمكن يريتبحران را مد ينا يبه خوب يمتا بتوان يمنگه داشت

  .از بابت سدها راحت باشد يالمانخ يراخ يها يبارندگ

 يبا همكـار  98-97 ياعمال شده و در سال آب يخوب ستياس يدر بخش شرب و كشاورز: گفت وي

  .در دستور كار قرار گرفت ياستان تهران اقدامات موثر يشركت آبفا و سازمان جهاد كشاورز

درصـد آب   6.3شركت آب و فاضالب استان تهران حدود  يدر بخش شرب با هماهنگ: افزود رضوي

در بخـش شـرب بـه     يريتمـد  يبه عبـارت  داده شده است و يلكمتر به مجموعه آب و فاضالب تحو

  .صورت گرفت يخوب

بهتر بود و با نگـاه   يطشرا ينا يدر بخش كشاورز: تهران اظهارداشت يشركت آب منطقه ا مديرعامل

دسـتگاه هـا در اسـتان تهـران      يرارائه آن به سا يزبوده و ن يبا كم آب يكه سازگار يروبه شعار وزارت ن
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  .صورت گرفت يخوب يريتمد

درصد از مخـازن سـدها بـه بخـش      37،  96-97 ينسبت به سال آب 97-98 يدر سال آب ي،ته وگف به

  .ارائه داده شد يكشاورز

ـ   يـان و تا پا يابدادامه  يطشرا ينكرد كه ا يدوارياظهارام رضوي ـ   يفعلـ  يسـال آب  يـد جد يو سـال آب

  .باشد يبا كم آب يسازگار ينگاهها بر مبنا

آب تهران ندارد بلكـه تنهـا    يندر معادله تام يچندان يرباشد تاث يادز يا ها كم يبارندگ ينكها يانبا ب وي

برنامـه پـنج سـاله     يـك  يـد در مصرف آب با ييبه منظور صرفه جو: كند، گفت يها را كمتر م ينگران

  .خواهد شد ياتيموضوع عمل ينا يشركت آب منطقه ا يها ياستاز س يكيشود كه به عنوان  ينتدو

متـر   يلـي م 274.2تا به امروز در استان تهـران   97ها از مهرماه سال  يبارندگ انيزم: اعالم كرد يرضو

نسبت به  يمتر بود؛ به عبارت يليم 106.5مقدار سال گذشته  ينارائه شده ا يبوده است كه طبق آمارها

  .يمها مواجه بود يدر بارندگ يدرصد 157سال گذشته با رشد مثبت 
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  06/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - يافت يشرود افزا يندهسد زا يورود

   

 يهـا  براثر بارش: اصفهان گفت يشركت آب منطقه ا يمعاون حفاظت و بهره بردار - يرناا - اصفهان

  .است يافته يشافزا يهر ثانمترمكعب ب 207به  35رود از   يندهسد زا يورود يراخ

  
  

  يافت يشرود افزا يندهسد زا ورودي

سـاعت   24مناسـب   يبه دنبـال بـارش هـا   : افزود يرناروز سه شنبه در گفت و گو با ا يساسان حسن

  . يدمتر مكعب رس يليونم 187رود به  يندهشده در پشت سد زا يرهآب ذخ يزانگذشته م

 يليمتـر م 186رود  يندهشاخص زا يستگاهچلگرد به عنوان ا ساعت گذشته در 24 يبارندگ ي،گفته و به

  .ثبت شده است

 يسـتگاه ا ينبارش ها را در ا ياصفهان آمار تجمع يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

متر مكعب به حجـم   يليونم 16ساعت گذشته حدود  24در : اعالم كرد و گفت يليمترم 714و  يكهزار
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  .رود افزوده شده است دهينآب در مخزن سد زا

متـر مكعـب    يليـون م 400و  يليـارد م يكتراز  ينرود در باالتر يندهكه حجم سد زا ينبر ا يدبا تأك وي

حجم درمدت مشابه  ينمترمكعب است كه ا يليونم 187رود   يندهسد زا يرهذخ ينكهم ا: است، گفت

و  يشدرصـد افـزا   36 يـب ترت مترمكعب ثبت شده كه به يليونم762و در درازمدت  137سال گذشته 

  .درصد كاهش داشته است 75

زرد كـوه   يژهبو يزاگرس مركز يها است كه از كوه يرانا يرودخانه منطقه مركز ينرود بزرگتر زاينده

 يرود و به تاالب گـاوخون   يم يشبه سمت شرق پ يرانا يمركز يرسرچشمه گرفته و در كو ياريبخت

  . يزدر  يدر شرق اصفهان م

ـ   يشو افزا يتتراكم جمع ي،متوال يها يخشكسال يمي،اقل ييراتانه به علت تغرودخ اين  يبرداشـت ب

  .شود يمواجه م يدست در فصول گرم با خشك يينو در محل پا يلتبد يرود خانه فصل يكبه  يهرو

 يلياردم 1.4 يتبا ظرف 1349مركز كشور در سال  يسدها ينتر ياز اصل يكيرود به عنوان  يندهزا سد

  .شد يكعب بهره بردارمتر م
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  06/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -يم با تمام وجود از تهران حفاظت كن يدبا: يريجهانگ

  

در تهـران   يدبارش شد يكدرباره وقوع  يناسهواش يبا اشاره به هشدارها يجمهور يساول رئ معاون

 يرانيو مـد  آيد يم يلگذاشت كه س ينفرض را بر ا يدبا يزتهران ن يبرا: كرد يدتاك ير،اخ يروزها يط

 يجـد  يليخ فاجعهاما چون عمق  يفتد،اتفاق ن ينا يدوارمداشته باشند، آماده باشند؛ ام يآمادگ يدكه با

  .يرندبگ يكه موضوع را جد اهمخو ياستان تهران م يراناست، از مد

شامگاه دوشـنبه در   يجمهور يسمعاون اول رئ يرياسحاق جهانگ يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 ينكشـور و همچنـ   يها استان يدر برخ يلبحران استان تهران با اشاره به وقوع س يريتجلسه ستاد مد

ر و وقـوع  يگـ د يهـا  استان يها در برخ ارشب يشدرباره احتمال افزا يسازمان هواشناس هاي ينيب يشپ

نـوروز كـرده    ياما يبرا يدبارش شد ينيب يشپ يقبل سازمان هواشناس ياز مدت: خاطر نشان كرد يل،س

و  ييآب و هـوا  يطشـرا  يـل خوزسـتان بـه دل   يـژه ها به و از استان يكه در برخ كرديم يبود و ما فكر م

نوروز شـاهد وقـوع    يدع ياماز ا يشكشور پ يشمال يها ناستا ياما در برخ يفتد،اتفاق ب ينا ياييجغراف

  .يمبود يلس

دربـاره   يگذشته هواشناسـ  ياز روزها: گفت يرازامروز تهران و ش يها با اشاره به بارش ينهمچن وي

اما در  يم،شهر بود يندر ا ييها شاهد بارش يزداده و امروز ن ييتهران هشدارها يبرا يدبارش شد يك

كـه آثـار    دبارش در چند لحظه آن چنان تكان دهنـده بـو   ينتر بود و ا يجد يليخبارش  يزانم يرازش

  .جان خود را از دست دادند يزن يگذاشت و تعداد ياز خود به جا يا نگران كننده

گلستان و مازندران  يها و مردم استان يرانخوب مد يربا تدب« ينكها يانبا ب يجمهور يساول رئ معاون

 يكـه بـرا   يبا توجه به حجم بارنـدگ : ، اظهار كرد»به همراه نداشت يتلفات يچه يباًمناطق تقر ينا يلس

حضـور   يلدل شود؛مواظبت  يلياز تهران خ يدشده است، امشب با ينيب يشتهران پ يامشب و فردا برا
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  .يمامشب با تمام وجود از تهران حفاظت كن يداست كه با ينهم يزجلسه ن ينمن در ا

در خوزستان از لحظه : افزود يرازبه مردم در ش يلس يدنه به زمان اندك رسبا اشار ينهمچن جهانگيري

 يقـه دق 20 يراززمـان در شـ   يـن ساعت فرصت وجود داشت، اما ا 24آن به مردم  يدنتا رس يلوقوع س

  .بود

 يآمادگ يدكه با يرانيو مد آيد يم يلگذاشت كه س ينفرض را بر ا يدبا يزتهران ن يبرا: كرد يدتاك وي

 يراناست، از مد يجد يلياما چون عمق فاجعه خ يفتد،اتفاق ن ينا يدوارمباشند، آماده باشند؛ امداشته 

  .يرندبگ يكه موضوع را جد خواهم ياستان تهران م

ان  يـدوارم شـود، ام  يجـار  يلاگر در تهـران سـ  : خاطر نشان كرد ياندر پا يجمهور يساول رئ معاون

نداشـته   يجـان  يـژه استان وجود دارد، آثار خسارت بار به و يريتكه در مجموعه مد يشاءاهللا با آمادگ

  .باشد

اسـتان و   يهـا  از فرمانداران شهرسـتان  يتعداد يها گزارش يدنبعد از شن يريجهانگ يسنا،گزارش ا به

تهران را به مقصـد دفتـر كـار     يو خدمات رسان، استاندار يامداد يها دستگاه يرانمد يبرخ ينهمچن

  .ترك كرد يمهورج ياستخود در ساختمان ر

در كشـور   يراخ يدشد يها بارش يشده در پ يجادا يبحران يطشرا يلبه دل يجمهور يساول رئ معاون

  .خواهد كرد يآماده باش، امشب را در دفتر كار خود سپر يطها در شرا از استان يو قرار داشتن تعداد
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خبرگـزاري ايرنـا    -م يبارش ها را از دسـت نـده   يرهذخ فرصت :البرز يعامل آب منطقه ا يرمد

  06/01/1398مورخ 

  

 يمناسب سـال زراعـ   ياستان البرز با اشاره به بارش ها يشركت آب منطقه ا يرعاملمد -يرناا -كرج

از دسـت   يـد را نبا ينـي زم يرز يسفره ها يتآب و تقو يرهفرصت ذخ: ستان گفتدر كشور و ا يجار

  .يمده

  

  يمبارش ها را از دست نده يرهذخ فرصت

بـارش   يـن ا يايبه فكر مزا يدبا: اظهار داشت يرناروز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ا ياننجف داود

  . يمكن ليآبخوان ها تبد يهتغذ يمناسب برا يها بود و آن را به فرصت

و كـاهش بـارش هـا     يگذشته به علـت خشكسـال   ياز رودخانه ها كه در سال ها ياريبس: گفت وي

 يـر ز يرودخانه ها را به سـمت سـفره هـا    ينا يداست و با يخشك شده بود، اكنون آب در آنها جار

  .كرد يتهدا ينيزم

 يه تـا از فشـار رو  موجب شـد  يسطح يآب ها ياناكنون جر: داشت يانعامل آب منطقه البرز ب مدير

 يردر مس يدبا يسطح يفراموش كرد كه آب ها يدنبا يكنكاسته شود ل يتا حدود ينيزم يرز يآب ها

  .آبخوان ها مهار شوند يتتقو

فرامـوش   يـد نبا: گفـت   يدنيو آَشـام  يدر مصرف آب كشاورز ييبر صرفه جو يداك يهبا توص نجفيان

ـ      ك يمتماد يكرد كه كشور و استان البرز سال ها و مشـكل   يم بـارش داشـته و هنـوز بحـران كـم آب

  .ها مرتفع نشده است آبخوان

 يـت جمع يـه رو يب يشو افزا يخشكسال ي،البرز حدود سه دهه است كه با كاهش نزوالت جو استان
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اسـتان   يو بحران آبخوان ها ينيزم يرز ياز سفره ها يهرو يامر سبب برداشت ب ينمواجه بوده كه هم

  .شده است

متر بارش در البرز ثبت شده كه نسبت به مـدت   يليم 320تا كنون حدود  يجار يسال زراع يابتدا از

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 210مشابه سال قبل 

و  يسـطح  يآب هـا  يتهـدا  يكـرج بـرا   ياستان البرز از جمله شـهردار  يياجرا يدستگاه ها برخي

در سراسر استان و  يدطرح با ينناسان اكرده كه به گفته كارش يجذب يها اقدام به حفر چاه ها يالبس

  .شود يرآبخوان ها فراگ يتتقو يكشور برا
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ـ   يـك درصد بارش  30 :قم يهواشناس يركلمد  - شـد  ينسـاعت تـام   24قـم در   يسـال زراع

  06/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

ـ : قم با اشاره به بارش روز گذشته گفـت  يهواشناس يركلمد -يرناا -قم درصـد از بـارش    30از  يشب

  .شد ينساعت تام 24 ياستان ط ينا يسال زراع يك يها

  

  شد ينساعت تام 24قم در  يسال زراع يكدرصد بارش  30

بحـران اسـتان قـم،     يريتمد يهماهنگ يوز سه شنبه در جلسه شورار يدريمهران ح يرنا،گزارش ا به

بـارش مربـوط بـه     يشـترين متر بـارش بـاران در قـم ثبـت شـده و ب      يليم 39.1تا صبح امروز : افزود

  .متر بوده است يليم 61.8 يزانوسف، كهندان و فردو در بخش كهك به م يروستاها

بارش هـا درحـدود    يزانباران سنج م يها ستگاهيا يدهد در برخ يها نشان م يبررس: اضافه كرد وي

  .است يقم عدد قابل توجه يمتر در ساعت بوده كه برا يليم 15

بلنـد مـدت    يـانگين قم تا روز گذشته نسـبت بـه م   يجار يسال زراع يبارش ها يزانم: ادامه داد وي

  .است يافته يشدرصد افزا 40.6

است و بـر اسـاس    يافتهمتر درقم كاهش  يليم 199سال گذشته بارش باران  10در : كرد يانب حيدري

 يدشـد  يها ياستان با خشكسال يناز مناطق ا ياريبهمن، بس ياندرپا يگزارش مركز خشكسال ينآخر

  .قم جبران نشده است يخشكسال ير،اخ يها يمواجه هستند و با وجود بارندگ يدشد يارو بس

 يماز جمله وسـف خـواه   ييدر روستاها هيژبه و ييتا عصر امروز شاهد بارش ها: خاطرنشان كرد وي

 يليم 20بارش ها تا  يزانو تا امشب تداوم دارد كه م يردگ يسامانه تمام مناطق قم را در برم ينبود و ا

  .يافتادامه خواهد  يگرمتر د
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خـرداد   15سـد   يشده و ورود يدهقمرود كش يزحوزه آبر يبارش ها به سمت مناطق جنوب: افزود وي

  .خواهد بود يهمكعب در ثانمتر 50 يزانبه م

  
اسـتان شـاهد    يـن در ا يخـوب  يبـارش هـا   يزماه امسال ن يبهشتقم،درارد يهواشناس يركلگفته مد به

  .بود يمخواه

در  ياسالم يمجلس شورا يسرئ يجانيالر يبحران قم با حضور عل يريتمد يهماهنگ يشورا جلسه

  .استان برگزار شد ينبحران ا يريتمركز مد
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  06/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - كرخه چهار برابر شد آب سد يورود

  

از منابع آب سازمان آب و برق خوزسـتان، بـا اشـاره بـه      يمعاون حفاظت و بهره بردار -يرناا -اهواز

حـوزه رودخانـه كرخـه     يالبيسـ  يطاز شرا ينگران: زستان گفتخو يشدن مخازن همه سدها يالبيس

  .موجود است يالبكنترل س يبرا يكاف يتهمچنان ادامه دارد اما در كارون بزرگ ظرف

  

  آب سد كرخه چهار برابر شد ورودي

به سد كرخـه   يمتوسط ورود: اظهار داشت يرناسه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ا يلشكر حميدرضا

متـر مكعـب    257حدود چهار برابر شـده و بـه چهـار هـزار و      يروزذشته، نسبت به دساعت گ 24در 

مترمكعـب   549نداشـته و   ييـري سـد تغ  يـن ا يكه خروجـ  يستدر حال يناست ا يافته يشافزا يهبرثان

  .باشد يه ميبرثان

 يـن ا يتمترمكعب و حداكثر ظرف يلياردم 4.9آب در سد كرخه در حال حاضر  يرهذخ: اضافه كرد وي

  .كم است يارسد بس ينا يخال يتدهد ظرف يمترمكعب است كه نشان م يلياردم 5.2د س

سـد   يتا حـد تحمـل خروجـ   : نگران كننده دانست و افزود يالبس ينكرخه را در ا يتوضع لشكري

سـد بـا توجـه بـه      يـن ا يخروجـ  يششود اما افزا يمترمكعب ثابت نگهداشته م 500كرخه در حدود 

  .است يراپذبارش ها اجتناب ن يطشرا

: اظهار داشت يابد، يشافزا يهمتر مكعب برثان 700سد كرخه تا  ياحتمال دارد خروج ينكها يانبا ب وي

) يـه مترمكعـب برثان  200حـدود  (دسـت و كـاهش    ييندر پا يالبمقابله با خسارت س يبرا يداتيتمه

شبكه  يقاز طر يهثانمترمكعب بر 50حدود  يهشده كه شامل تخل يشيدهرودخانه، اند ينا يعبور يانجر

از  يهمترمكعب بر ثان 30شبكه دهخدا و كانال كوثر، يقاز طر يهمتر مكعب برثان 15حدود  ياري،آب يها
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  .تونل دشت عباس است يقاز طر يهمترمكعب برثان 50پل كرخه و  يكانال پا يقطر

ـ   يـك در  يالباست كه شـامل پخـش سـ    يجاددر حال ا يديجد يتظرف ينهمچن: گفت وي ا نقطـه ب

 يماز رودخانه كرخه در باالدست بستان به تـاالب هـورالعظ   يهمتر مكعب برثان 100هدف انتقال حدود 

  .است

 يينكرخه در پا يدب يشداشته باشند، افزا يبندها استحكام كاف يلكه س يدر صورت: كرد يدتاك لشكري

طـرف آن   2خـه در  رودخانه كر يبندها يلطول س ينكهدست مشكل ساز نخواهد بود اما با توجه به ا

  .در آنها وجود دارد ياست، احتمال بروز شكستگ يلومترهزار ك يكاز  يشب

در منطقـه حضـور دارنـد و تمـام      يبروز حـوادث احتمـال   يبرا ييدر حال حاضر گروه ها: افزود وي

  .بندها در حال انجام است يلس يمترم يتالش ها برا

 يههزار مترمكعب برثان يكوب رودخانه كرخه استاندارد و مص يعبورر يتظرف: اظهار داشت لشكري

 500اكنـون بـه    يـت ظرف يـن رودخانه شده است ا ينكه در ا يياست اما با توجه به دخل و تصرف ها

  .است يافتهكاهش  يهمترمكعب برثان

دشت آزادگـان و   يدست در شهرستان ها يينآب از سد كرخه به پا يدنزمان رس: خاطرنشان كرد وي

ـ  24سد كرخه،  يخروج يشار تا پنج روز است و در صورت افزادر حدود چه يزههو از  يشساعت پ

  .يردگ يصورت م يآن اطالع رسان

  

  كارون بزرگ  يتاب آور*

كـارون و دز در   يمخازن سدها يتطبق آمار موجود، وضع: سازمان آب و برق خوزستان گفت معاون

 يعمـوم  يسدها اطالع رسـان  نيآب از ا يرهاساز يشحال حاضر قابل تحمل است و در صورت افزا

  .شود يانجام م
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: سـاعت گذشـته اظهـار داشـت     24خوزسـتان در   يسـدها  يو خروج يمتوسط ورود يحبا تشر وي

بـوده اسـت    يـه مترمكعـب برثان  680آن  يو خروجـ  344سه هزار و ) كارون( ياسد گتوند عل يورود

  .است يهنمترمكعب برثا 900آن  يو خروج 942هزار و  2سد دز  يورود ينهمچن.

و در سـد جـره    يهمترمكعب برثان 180 يو خروج 321هزار و  2 يدر سد مارون ورود: افزود لشكري

  .گزارش شده است يهمتر مكعب برثان 50 يو خروج 65 يورود

مترمكعـب   يليـارد م 2.6آن  يتمترمكعب و حداكثر ظرف يلياردم 2.1سد دز  يفعل يرهذخ: ادامه داد وي

 4.6آن  يشمترمكعـب و حـداكثر گنجـا    يليـارد م 3.9هم اكنـون   ياوند علسد گت يرهذخ يناست همچن

  .مترمكعب است يلياردم

 يـت شـده و ظرف  يـره مترمكعـب آب ذخ  يليـارد م يـك در حال حاضر در سد مارون : كرد يانب لشكري

مترمكعب و حداكثر  يليونم 154 يزسد جره ن يفعل يرهمترمكعب است و ذخ يلياردم 1.1آن  يحداكثر

  .مترمكعب است يليونم 176ن آ يتظرف

  

  يردگ ياهواز را نم يلس*

هـزار و   2كارون در مقطع اهواز تـا   يشود كه دب يم ينيب يشپ ينكها يانبا ب ينمقام مسئول همچن اين

  .در اهواز وجود ندارد يالباز بابت وقوع س ينگران: گفت يابد، يشافزا يهمترمكعب برثان 400

 يو چند نقطه از جـاده هـا   يردگ يرا فرا م يسبز ساحل يتا فضا بيالبر اساس مدل ها، س: افزود وي

 ياز بروز حوادث بـرا  يريجلوگ ياساس برا ينشود كه بر هم يمسدود م يزن) يرگذرهادر ز( يساحل

  .شود يساحل يخواسته شده است كه مانع تردد و ورود افراد در پارك ها يشهروندان، از شهردار

د باعـث باالآمـدن آب    : از شهر اروندكنار در روز گذشـته گفـت   يدازددر ادامه با اشاره به ب لشكري مـ

  .اروند كنار شده است يروستا 6 يانهار و آبگرفتگ
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انهار  يسامانده: كرد يددر مواقع بحران، تاك ياز آبگرفتگ يريجلوگ يبرا يشيبر چاره اند يدبا تاك وي

  .ودانجام ش يدبا ياعتبار آنها در سال جار يناروندكنار و تام

همزمان با » مد اكبر«اروند كنار، وقوع  يروستاها يعامل باال آمدن آب انهار و آبگرفتگ: افزود لشكري

  .داده است يبار رو يننخست يآورد كارون بوده كه برا يشبارش باران و افزا

سابقه بـوده   يسال گذشته ب 60خوزستان در  يو آورد رودخانه ها يمنابع آب يطشرا: اظهار داشت وي

  .يمنبود يطيشرا ينشاهد چن يزن يترسال يدر سال ها يو حت

باال آمـدن   يشروز پ 2. كرد ياناروند طغ يرودخانه مرز» مد اكبر«وقوع  يگزارش، در پ يناساس ا بر

از روستاها  يكيساله در  5و  3برادر  2اروندكنار، باعث جان باختن  يروستاها يآب انهار و آبگرفتگ

توسـط   وارخـان  45شـده و   يـه تخل يشـب اروندكنار د يهحاش ياز خانه ها يتعداد ينهمچن. شد است

  .فروكش كرده است ياروندكنار امروز كم يآبگرفتگ. يافتند يهالل احمر اسكان اضطرار

 يـز ن يـذه ا ياز محله ها يو تعداد يمشكاند يبهبهان، سه روستا يروستا 2 يهگذشته دستور تخل روز

  .در شدصا يبارش باران و آبگرفتگ يدر پ

استان اعـالم   10در  يلگذشته تا فردا چهارشنبه، آماده باش س يكشنبهاز  يدبارش شد ينيب يشپ يپ در

 يـروز از د يالبموج اول س. شده است ينيب يشپ يندههفته آ يبرا يدشد يبارندگ ينهمچن. شده است

  . كرده است يالبيآنها را س يطخوزستان شده و شرا يوارد سدها

و  80هـزار و   يكسد دز  يورود يه،مترمكعب برثان 495آن  يو خروج 961 يروزسد كرخه د ورودي

 730آن  يو خروجــ 611) كــارون( يــاســد گتونــد عل يورود يــه،مترمكعــب برثان 840آن  يخروجــ

  .است يهمترمكعب برثان 100سد مارون  يو خروج يهمترمكعب برثان

اسـتان   يدر همه رودخانـه هـا   يالبس نسبت به احتمال وقوع ينبحران خوزستان از سوم فرورد ستاد

 يشهرسـتان هـا   ياز روسـتاها  يگفته است كه تعـداد  يزهشدار داده و سازمان آب و برق خوزستان ن
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  .كنند يرا تجربه م يحساس تر يطشرا يزهاهواز، دزفول، شوشتر، شوش، دشت آزادگان و هو

و ) يمجاده قـد (چذابه  -ستان ب انديمشك، –پل زال  يمبارش برف و باران، سه محور جاده قد يپ در

برف و بـاران   يدشد يكوه و بارندگ يوارهد يزشر يلبه دل »يگردنه چر«شهركرد در محدوده  - يكااند

  .مسدود شده است ياز امروز تا اطالع ثانو

 26(تـا  ) 97مهـر  01( يجـار  يسـال زراعـ   يدر اسـتان از ابتـدا   يبارندگ يزانخوزستان م هواشناسي

 321با دوره مشابه سـال گذشـته    يسهبارش در مقا يزانم يناعالم كرده كه ا ليمتريم 422را ) 97اسفند

و  ابـارش هـ  . دهـد  يرا نشان مـ  يشدرصد افزا 60با آمار بلند مدت استان حدود  يسهدرصد و در مقا

دز و كرخه را در زمستان به دنبال داشته و بهمـن   يشدن رودخانه ها يالبيسدها، س يخروج يشافزا

دست كرخـه در دشـت آزادگـان و     يينپا ياز روستاها يبندها، تعداد يلبا شكسته شدن سماه امسال 

  .شدند يالبدچار س يزههو

 يـز روز گذشـته ن . هسـتند  يدشد يلس يرگلستان و مازندران درگ يهفته است كه استان ها يكاز  بيش

  .كرد يشترها را ب يو لرستان نگران يرازدر ش يالبوقوع س



37  

  06/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يد ستان تهران باران بارمتر در ا يليم 25.2

  

سـاعت گذشـته    48 ياستان تهران، ط يطبق آمار كارشناس مستقر در اداره كل هواشناس -يرناا -تهران

  .يدان بارمتر بار يليم 25.2

  

  يدمتر در استان تهران باران بار يليم 25.2

 يرنـا استان تهران روز سه شنبه در گفت و گـو بـا خبرنگـار ا    يمستقر در اداره كل هواشناس كارشناس

 يلـي م 40.8 يمتر، آبعلـ  يليم 38.3متر، دماوند  يليم 18.2فرودگاه مهرآباد  يها يستگاها: اظهار داشت

تهـران   -يزيـك متر، ژئوف يليم 20.1) ره( ينيمتر، فرودگاه امام خم يليم 24.8 يهاقدس -يراناتمتر، شم

متـر ،   يلـي م 28.3آبـاد   ينام -يروزكوهمتر، ف يليم 28.6متر، لواسان  يليم 22.6ينمتر، ورام يليم 24.6

  .را به ثبت رسانده است يمتر بارندگ يليم 27 يارمتر و شهر يليم 22.4 يتگرچ

 يلـي م 40.8بـا   يآبعل يستگاهو ا يبارندگ يزانم ينمتر كمتر يليم 18.2مهرآباد با  يستگاها: ادامه داد وي

  .ساعت گذشته ثبت كرده است 48 يرا ط يبارندگ يزانم يشترينمتر ب

  

  است ياستان تهران تا فردا باران** 

سـامانه   يتاستان تهران، امروز تا ظهر فردا با فعال ياز اداره كل هواشناس يرناگزارش روز سه شنبه ا به

 يگـاه  يدساعات همراه بـا بـارش بـاران و وزش بـاد شـد      يدر بعض يآسمان استان تهران ابر يبارش

آلـود   هبا رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ در ارتفاعات م) شب يلبخصوص ساعات عصر و اوا(

  .شود يم ينيب يشبا كوالك برف پ يبا بارش باران وبرف گاه

از ظهر چهارشنبه با خـروج سـامانه    ي،هواشناس يداده ها و نقشه ها نيآخر يلو تحل يبررس براساس
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ـ  يجنوب يبخصوص بخشها(نقاط  يداشت كه در پاره ا يمكاهش ابر خواه يبارش بـا   يگـاه ) يو غرب

بـا رگبـار    يابـر گـاه   يشسـاعات افـزا   يدر بعض يزباشد و روز پنجشنبه ن يهمراه م يدوزش باد شد

  .شود يم نييب يشپ يدف باران و باد شديخف

، )13و  5( يـب سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه بـه ترت  يدر روزها يتختپا يهوا يدما يشينهو ب كمينه

  .شده است ينيب يشپ يگراددرجه سانت) 15و  5(و ) 14و  6(

و  ينگرمتـر  يـب به ترت يگراددرجه سانت يك يآباد با منف ينام-يروزكوهدرجه و ف 15با  ينورام ايستگاه

  .ساعت گذشته بوده اند 24 يط استان طنقا ينسردتر
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خبرگزاري ايرنا مـورخ   - است يهمچنان بحران يراحمدشهرستان بو وضعيت :يراحمدفرماندار بو

06/01/1398  

  

 يرودخانـه هـا   يـان و طغ يليمترم 220 يباال يكرد كه بارندگ يدتاك يراحمدفرماندار بو -يرناا -ياسوج

 يارتبـاط  يها، پل ها ي،گلخانهكشاورز ياراض ي،رفتن مزارع پرورش ماه ينسبب از ب يانبشار و كبگ

  .شهرستان شده است يندر ا يبحران يتوضع يجادروستاها و ا

  

  است يهمچنان بحران يراحمدشهرستان بو وضعيت

 يـن هـا در ا  يشدت بارنـدگ : افزود يرنابا ا ياختصاص يدر گفت و گو يشاهرخ كنار يرناگزارش ا به

 يـه تخل يـان كبگ يـراب دشـتروم و ل  يمـور صـفا   يكدان،پر يبوده كه سه روستا يشهرستان به اندازه ا

  .شدند ياضرار

رودخانه و  يهحاش يرش ماهمزارع پرو يرفتن تمام ينباعث از ب يانرودخانه كبگ يانطغ: ادامه داد وي

  .شده است يكشاورز ياراض

 يبه كلـ  يزشهرستان ن يندر ا يزتنگ سر يگردشگر يو فضاها يو مزارع پرورش ماه يهابن: افزود وي

  .است يدهد يجد يبآس يزن يرفته و برخ يناز ب

از  ياكوه و  يزشر ين،رانش زم يلشهرستان به دل يروستا 60 يو دسترس يراه ارتباط: ادامه داد كناري

  .مسدود شده است يارتباط يرفتن پل ها ينب

از روز  يراحمـد شهرسـتان بو  ياز روستاها ياريو بس يلجل يدار،برق مناطق لوداب، سپ:اضافه كرد وي

  .دوشنبه تاكنون قطع شده است

 يچمحو شده و هـ  ينبر اثر رانش زم يالييدر دهستان ز يدكآب يروستا: كرد يدتاك يراحمدبو فرماندار



40  

  .از آن وجود ندارد ياثر

 ياز سـكنه خـال   ينشد روستا قبل از رانش زمـ  يحادثه م ينيب يشپ ينكها يلكرد به دل يادآوري كناري

  .رفت ينمردم روستا از ب يشده بود اما خانه ، احشام و زندگ

: هسـتند گفـت   يراحمـد دو منطقه پر بارش در اسـتان و شهرسـتان بو   يلو جل يدارسپ ينكها يانبا ب وي

 يباران سنج شركت آب منطقـه ا  يندارد اما به استناد دستگاه ها يستگاهدو منطقه ا يندر ا يواشناسه

آنهـا   يـه و ابن يبه باغات و اراض يبوده كه خسارت فراوان يليمترم 220از  يشمناطق ب يندر ا يبارندگ

  .وارد شده است

 ياسـوج شهر  ينقطه بحران 30تا  20و  شده بود يشيدهالزم اند يداتتمه ينكها يلبه دل: ادامه داد كناري

  . تاكنون گزارش نشده است ياز روز قبل مسدود شده تلفات جان

وارد كرده كه تـا پـس    يخسارت فراوان يزن يراحمدمنطقه كاكان بو يبه باغ ها يلكرده س يادآوري وي

  .كرد يهاز آن ارا يقيتوان برآورد دق يبحران نم يتاز اتمام وضع

مختار به طـور   يسپل تازه تاس: گفت يزن ياسوجبا اشاره به خسارات وارده به شهر  يراحمدبو فرماندار

را در  ياسـوج شـهر   يـت از جمع يشرف آباد كه بخش اعظمـ  يها ياريشد و محله بخت يبكامل تخر

  .در حالت بحران قرار دارد و آب وارد منازل مردم شده است يزخود جا داده ن

 يوارد شده است و در صورت تداوم بارنـدگ  ياديز يبآس يزردك نبه پل پنحم و پل ز: ادامه داد وي

  .وجود دارد يزپل زردك ن يبها احتمال تخر

تـا   يبارنـدگ  ياعـالم هواشناسـ   يـق از بامداد دوشنبه آغاز شده و ط يراحمدو بو يلويهدر كهگ بارندگي

  .صبح چهارشنبه ادامه دارد

  .گزارش شده است يمتر بارندگ يليم 220از  يشتا ب يراحمداز مناطق شهرستان بو يبرخ در
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - مكـرر  هاي يلها علت وقوع س رودخانه يمو تجاوز به حر يماقل ييرتغ

06/01/1398  

  

  در استان گلستان ليروز س هشتمين

 يـر اخ يلكـه در سـ   يـن ها ضمن اشـاره بـه ا   سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

: انـد، گفـت   بـوده  يلدست دخ يينپا يزآبخ يها نشدن حوضه يريتو مد ييراقليمتغ يدهشمال كشور پد

ـ  هـاي  يتها و ساخت و ساز و توسعه فعال رودخانه يمتجاوز به حر هـا و   مجـاورت كانـال  در  يعمران

  .بسته شود يدر مناطق شهر يالبعبور س يرهايسبب شده است كه مس ها آبراهه

مازندران جزو  يژهو كشور به يشمال يها استان ينكها يانبا ب يسنادر گفت و گو با ا پور ينحس ابوالقاسم

شـده اسـت و در   هـا   بـارش  يالگو يختنسبب به هم ر يماقل ييرتغ: هستند، اظهار كرد خيز يلمناطق س

  .ايم ودهدر مدت زمان كوتاه ب يادتند با حجم ز يها شدت بارش يششاهد افزا يراخ يها سال

 يلدر سـ : كـرد  يحكرده است، تصـر  يدرا تشد ها يالبها وقوع س گونه بارش ينا ينكهبا اشاره به ا وي

ق افتاده سبب وقوع دست اتفا يينپا يزآبخ يها كه در حوضه يمازندران مجموعه اقدامات نادرست يراخ

  .شده است يالبيس ينچن

در : ادامـه داد  يـزداري هـا، مراتـع و آبخ   سـازمان جنگـل   يو آبخوانـدار  يالبدفتر كنتـرل سـ   مديركل

و  يـزداري نقـاط بـا اقـدامات آبخ    يمازنـدران، در برخـ   يالبباالدسـت وقـوع سـ    يـز آبخ يها حوضه

هـر  . كنتـرل شـده اسـت    يتا حدود يلس ير،مشبك سرشاخه گ يها احداث سازه يژهبه و يدار آبخوان

 يهـا  باالدسـت در اسـتان   يـز آبخ يهـا  در حوضه يالبكنترل س يبرا يشتريبه اقدامات ب يازچند كه ن

 يـزداري آبخ هاي يتفعال يطهاز ح افتد ياتفاق م يزآبخ يها دست حوضه ييناما آنچه در پا يمدار يشمال

  .دشو يخسارات م يدخارج است و سبب تشد يدار و آبخوان



42  

و دخـل و تصـرف    يتيتوسعه، بافت مناطق جمع يها طرح ي،انسان هاي يتفعال ينكها يانبا ب پور حسين

: مازنـدران شـده اسـت، گفـت     يالبس يداست كه سبب تشد يها از جمله اقدامات و آبراهه ها يلدر مس

كننـد و   حفظرا ها  ها و آبراه رودخانه يمدست را كنترل و حر يينپا يها حوضه يدبا يمتول يها دستگاه

  .ها را ندهند اجازه ساخت و ساز در آن

و  يـزداري آبخ هـاي  يـت در باالدسـت توسـط فعال   يالبهر قدر هـم كـه سـ   : كرد يحدر ادامه تصر وي

 يالبسـ  يخروجـ  يهـا  راه يددست با يينپا يها كنترل شود در حوضه يو پوشش جنگل يدار آبخوان

  .شودخارج  يباز باشد تا بتواند از داخل مناطق شهر

 يـن در پاسـخ بـه ا   يـزداري ها، مراتـع و آبخ  سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

مـؤثر   يـر اخ يلدر شمال كشور چه قدر در كنترل سـ  يدار و آبخوان يزداريآبخ هاي يتپرسش كه فعال

 هـاي  هر حوضـ د يدار و آبخـوان  يزداريآبخ هاي يتكه فعال دهد ينشان م ها يبررس: داد يحبودند، توض

 يزآبخ يها حوضه كه ياند اما هنگام را كنترل كرده يالباز س يباال دست كار خود را انجام داده و بخش

امكـان   شوند ينم يريتمد يالببا س يستيهمز يطو بر اساس شرا شوند يدست دچار تعارض م يينپا

  .را ندارند يالبس يهتخل

دچـار   يـا در مجـاورت در  يكـه حتـ   شود يهده ممناطق شمال كشور مشا يبعضاً در برخ يگفته و به

 يالبسـ  يـه تخل يهـا  ها و كانـال  است كه در مجاورت آبراه يلدل ينتنها به ا ينو ا شويم يم يآبگرفتگ

  .انجام شده است يا گسترده يو ساخت و سازها يتيجمع يها بافت

 يرو مسـ  شـود  ينم يتاها رع رودخانه يممتأسفانه هنگام ساخت و ساز حر ينكهبا اشاره به ا پور حسين

به  افتد يكه در شمال كشور اتفاق م هايي يلعمده س: كرد يحتصر شود، يبسته م يالبعبور س يها پهنه

  .است يلدل ينا

چنانچه منـابع  : افزود يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل
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در سطح  يالبكنترل س يبرا يشترياقدامات ب يريدقرار بگها  سازمان جنگل ياردر اخت يشتريب ياعتبار

تحـت   يبـرا  عتبارتومان ا يلياردم 650 ها يبررس ينبر اساس آخر. شود يباالدست انجام م يها حوضه

كنم كه مـا هـر چـه قـدر هـم       يدتاك يداست البته با يازمازندران ن يزآبخ يها پوشش قرار دادن حوضه

رودخانـه و   يمنكـردن حـر   يـت رعا يلدست به دل ييندر پا يمترل كنباال دست را كن يزآبخ يها حوضه

  .يممنتظر خسارت باش يدها با آبراه

اتفاق افتـاد،   يالنكه مهر ماه سال گذشته در غرب مازندران و گ يالبيس يط: در ادامه گفت پور حسين

ـ  يـاب كم يـده پد يـك كه  يدسه ساعته رس يدر بازه زمان يليمترم 100از  يششدت بارش ب رونـد  . ودب

اسـاس   يناست و بر ا يشدر حال افزا يليمترم 100از  يشب يها كه تعداد بارش دهد يها نشان م بارش

  .مقاوم شوند يشهر يها ساخت يرز يدبا

 يم،در كشـور اقـدام كنـ    يلس يسكر يريتالزم است بر اساس برنامه مد ينكهبا اشاره به ا ياندر پا وي

  .شوند يمنا يدشد هايي يالبوقوع س يساس كاهش بازه زمانبر ا يدبا يمناطق مسكون: كرد يحتصر
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سـال   10يسـال  تا جبران خشك/بارش باران يدرصد 141 رشد :خبر داد يسال مركز خشك يسئر

  07/01/1398خبرگزاري آنا مورخ  -يم فاصله دار يراخ

  

بارش نسبت به مدت مشابه سال  يزانم ينمهر تا پنجم فرورد ياز ابتدا: گفت يسال مركز خشك رئيس

  .درصد رشد داشته است 141قبل 

 ينربـاره آخـر  د ياييانصـادق ضـ   ي،آنا از وزارت راه و شهرساز يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

مهـر تـا پـنجم     يآمـار از ابتـدا   ينبر اساس آخـر : اظهار كرد يدجد يسال زراع يبارش از ابتدا يزانم

 88.1مدت مشـابه سـال قبـل     كه يبوده، درحال متر يليم 212.9كل كشور  يها مجموع بارش ينفرورد

  .بوده است متر يليم 170.9و در بلندمدت  متر يليم

 141.6درصد و مـدت مشـابه سـال قبـل      24.6ارش نسبت به دوره بلندمدت ب يزانم ينكها يانبا ب وي

 21 يـزد درصـد،   23كرمـان   يهـا  است كه كماكان استان يدر حال ينا: درصد رشد داشته است، افزود

درصد كمبود بارش را نسبت بـه دوره بلندمـدت    6درصد و فارس  14.5و بلوچستان  يستاندرصد، س

  .كرده است بهتجر

ـ   76درصـد و لرسـتان    91.4درصد، گلسـتان   107 يالماستان ا: مه دادادا ضياييان از دوره  يشدرصـد ب

  .كردند يافتبلندمدت بارش در

 يشـتري ها نسبت به سـال گذشـته بـارش ب    امسال اكثر استان ينكهبا اشاره به ا يسال مركز خشك رئيس

را  يسـال قبـل بـارش كمتـر    بـا مـدت مشـابه     يسهدر مقا يلالبته استان اردب: كرد يانكردند، ب يافتدر

  .كرده است يافتدر

 4تـا   يسال زراعـ  يبنا بر آمار از ابتدا: گفت يدجد يسال زراع يوضع دما از ابتدا يندرباره آخر وي

ـ    يشدهم درصد افزا 8نسبت به دوره بلندمدت در كل كشور  98 ينفرورد  بينـي  يشداشـته اسـت و پ



45  

 فـزايش ا يدر حد نرمال و خرداد نسبت به نرمال كمدما  يبهشتو ارد ينفرورد يها كه در ماه شود يم

  .خواهد داشت

ها در اغلب مناطق كشور نرمـال خواهـد بـود،     بارش يآت يها در ماه ينكهمقام مسئول با اشاره به ا اين

  .از حد نرمال خواهد بود  يشب يها بارش ياز نوار شمال ييدر بخش ها: اظهار كرد

بـارش سـال    يدرصـد  6تـاكنون، كـاهش    97مهر  ياسب از ابتدامن يها با وجود بارش: ادامه داد وي

  .ها مرتفع نشده است استان يگذشته نسبت به دوره بلندمدت در برخ

با وجود : كرد يانب برد، يبه سر م يسال ساله در خشك 10دوره  يك يط يرانا ينكهبا اشاره به ا ضياييان

فاصـله   يـر سال اخ 10 يسال جبران خشك گفت كه تا توان يم يدجد يمناسب در سال زراع يها بارش

  .يمدار ياديز

 يجـان آذربا ي،شـرق  يجـان آذربا يهـا  بنا بر آمـار اسـتان  : كرد يحتصر ياندر پا يسال مركز خشك رئيس

كردسـتان،   ين،خوزسـتان، زنجـان، سـمنان، قـزو     ي،تهران، خراسـان شـمال   يالم،البرز، ا يل،اردب ي،غرب

را در  تانستند كمبود بارش سال گذشته نسبت به دوره بلندمدو همدان تو يكرمانشاه، گلستان، مركز

 ي،خراسـان جنـوب   يـاري، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بخت يها كشور جبران كردند و در مقابل استان

 يـزد هرمزگان و  يالن،احمد، گ يرو بو يلويهو بلوچستان، فارس، كرمان، كهگ يستانس ي،خراسان رضو

  .رو هستند همچنان با كمبود بارش روبه
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  07/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يم ده يرا ادامه م يسدساز: يرون يرعاون وزم

  

در كشور اعـالم   يزموافقت كامل خود را با ادامه سدسا يرو،ن يروز يمعاون آب و آبفا - يرناا - اهواز

 يخوزستان كه فاقد مجوزهـا  يانتقال آب از سرشاخه رودخانه ها يهر كدام از طرح ها: كرد و گفت

  .شود يباشد، اجرا نم يطيمح يستز

  

  يمده يرا ادامه م يسدساز: يرون يروز معاون

 چينگيسـپا از مركـز د  يـد بازد يهشـامگاه سـه شـنبه در حاشـ     يزاده خامس ي،قاسم تق يرناگزارش ا به

 يصددرصـد بـا سدسـاز   : كـرد  يدتاك يرنابا ا ياختصاص يسازمان آب و برق خوزستان در گفت وگو

را در  يبرنامه سدساز يلدل ينبوده، به هم يهرو يدر كشور ب يكه سدساز يستمموافق هستم و معتقد ن

  . يمده يادامه م كشور

 يهـا را كنتـرل مـ    يالب، چگونه ساگر سدها نبودند: در كشور گفت يبا انتقاد از مخالفان سدساز وي

از آب  يمـي كه حدود ن(مترمكعب آب را  يلياردم 20 يمتوانست يبه طور نمونه در خوزستان نم يم،كرد

  . يمكن يتو هدا يمتنظ) كشور است

ساخته شوند، چـرا كـه    يدبا ياريو سد بخت 2معتقد هستم كه سد كارون : كرد يدتاك يزاده خامس تقي

 يطـي مح يستالبته مطالعات ز يم،مشكالت روبه رو نبود ينامروز با ا ياريدر صورت ساخت سد بخت

  . يردصورت بگ يدقبل از ساختن سدها با

 يد،سـد نسـاز   ينـد گو يهزار سد ساخته اند، اكنـون بـه مـا مـ     9كه خود  ييكشورها ينكها يانبا ب وي

ساخت سدها نسبت بـه   گفت كه صرفه يدتوان از همه سدها دفاع كرد اما با ياگر چه نم: كرد يحتصر

درصـد اشـتباه    2 يدسد بزرگ كشور شـا  172كه از  ياست، به طور يشترب يارآنها بس يدرصد خطاها
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  . يمكن يهطرح ها تك يندرصد صحت ا 98به  يدما با ينبود، بنابرا

را از اهـداف   يادامه سدسـاز  يكه بهمن ماه سال گذشته منصوب شده است، در حال يرون يروز معاون

بـه شـدت بـا ادامـه      يسـت ز يطكارشناسـان و فعـاالن محـ    يراخ يكند كه در سال ها يان مخود عنو

گفتـه بـود كـه در     يـز ن يـازدهم دولت  يروين يروز يانچ يتچ. در كشور مخالفت كرده اند يسدساز

ـ  يهـا  يسدسـاز . يـم آب نداشـته سـد سـاخته ا    يدر كشور افراط شده و بـرا  يسدساز در  يـه رو يب

  . گرد و خاك، مورد انتقاد قرار گرفته است يز طوفان هابعد ا يژهخوزستان به و

  

  ممنوع  يست؛ز يططرح ضد مح*

 ي،در سدسـاز  يطيمح يستز يها يوستپ يتبر ضرورت الزام رعا يددر ادامه با تاك يرون يروز معاون

 يطدر بخش آب و فاضالب كه سـازمان حفاظـت محـ    يهر پروژه ا: گفت يو تونل ساز يجاده ساز

  . يمكن يمخالفت كند، اجرا نمبا آن  يستز

هـر كـدام از طـرح    : كـرد  يدشود، تاك يممانعت م يركارشناسيغ يطرح ها ياز اجرا ينكها يانبا ب وي

باشد، اجـرا   يطيمح يستز يكه فاقد مجوزها يزخوزستان ن يانتقال آب از سرشاخه رودخانه ها يها

  . نخواهد شد

 يمرتبط اجرا شود، سال ها بعـد مخالفـان   يسازمان هاطرح ها با امضا و موافقت  يناگر ا يگفته و به

  . شود ينم يداآن پ يبرا

در : است اظهار داشت يطيمح يستز يكه فاقد مجوزها يرغد يدرباره طرح آبرسان يزاده خامس تقي

  . يمهست يستز يططرح و اعمال نظرات سازمان مح ينا يدوباره بر رو يحال بررس

بـر   يـم طـرف بنـا دار   2خوب است و هر  ياربس يستز يطازمان محرابطه ما با س: خاطرنشان كرد وي

مـا باشـد، امـا     يحـرف هـا آرزوهـا    يممكـن اسـت برخـ    يراز يم،رفتار كن ياساس نظرات كارشناس
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  . نباشد يكارشناس

و  يكارون بزرگ، در مرحله بهـره بـردار   يطرح انتقال آب از سرشاخه ها 10از  يشحال حاضر ب در

  .اجراست يا

  . به دنبال داشته است ياريبس يواكنش ها يراخ يدر ماه ها يزآب خزر ن انتقال طرح

  

  شوند  يها متروكه نم يلمس*

 يـز گذاشـت، ن  يبرجـا  يـادي در استان فارس كه كشته و مجروحان ز يراخ يالبمقام مسئول به س اين

كـه   يـر اخ ليوجود ندارد، س يمتروكه ا يلمس يچبدانند كه ه يدهمه مردم كشور با: اشاره كرد و گفت

در  وشـود   يم يخود جار يردر مس يلروز س يكساله بود، نشان داد كه باالخره  70با دوره بازگشت 

  . شد يالبشده بود، دوباره محل عبور س يلتبد يابانكه به خ يليمس يديمد يرازش

ا هـ  يالبسـ  يلدر مس ياز دستكار يدبود كه با ينا يرازش يراخ يالبدر س يدرس اصل: كرد يدتاك وي

  . يمرودخانه ها تجاوز نكن يمو به بستر و حر يريمعبرت بگ

تـا  : در خوزستان نبود افزود يالبتوان نگران س ينم يچوقته ينكها يانبا ب ينهمچن يزاده خامس تقي

  . يمكن يلها را تعد يالبس يمدر استان خوب بوده و توانست يطكنون شرا

ـ    آب به سد گتوند، شهر اهواز و  يو خروج يورود وي  يريتدر مـد  يسـدكرخه را سـه نقطـه بحران

باعـث   يـاني، در حوضـه م  يشده است كـه بارنـدگ   ينيب يشپ: در استان دانست و افزود يراخ يالبس

از نقـاط   يگرد يكي ينشود همچن يدچار آبگرفتگ يساحل يرواناب در اهواز شده و پارك ها يشافزا

سـد   يتوان خروج يدست آن، نم يينپاوجود شهر و روستاها در  يلكرخه است كه به دل سد يبحران

  . را دشوار كرده بود يالبس يريتمسائل مد ينرا باال برد، ا

: است، اظهار داشـت  يفها ضع ينيب يشبر اساس پ يندههفته آ يبارندگ ينكها يانبا ب يزاده خامس تقي
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راقب بود كه آب م يداما در خوزستان با يايد،كردن سدها به نظر ب يراهكار خال يناكنون ساده تر يدشا

  . ودش يريتمد ياستفاده در تابستان و كشاورز يآب برا يمو تالش كن يمرا از دست نده

  

   يدآ يبه آبفا م يبخش خصوص*

طـرح   ياجـرا  يبـرا : در خوزستان گفـت  يژهنشدن اعتبار طرح ها به و يندرباره تام يرون يروز معاون

در دسـتور كـار قـرار گرفتـه      يخـش خصوصـ  و فعال كردن ب ينانسآب و فاضالب استفاده از فا يها

  . است

طرح در دست  ينواگذار شود، البته ا يمقرر شده است كه استحصال آب به بخش خصوص: افزود وي

  . است يدهنرس يجهبوده و هنوز به نت ينتدو

كه  يدواريمخانه فاضالب جواب مثبت داده و ام يهطرح تصف يدر اجرا ينانساستفاده از فا يگفته و به

  . يمكن يداپ ييراهكارها يمهم بتوان يسدساز يبرا

طـرح هـا را    يـن كه بتوان ا يستن يبه هر حال درآمد كشور به اندازه ا: كرد يحتصر يزاده خامس تقي

  . يمرا فعال كن يبخش خصوص يداجرا كرد و با

 يـن ا به يجمهور يسرئ يراروندرود در سفر اخ يروبيال يو عراق برا يراندرباره توافق ا ينهمچن وي

 يـاتي جزو برنامه هاست اما هنوز عمل يزطرح ن ينا يمهم و اجرا يارتوافق بس ينا: كشور، اظهار داشت

  . طرف است 2 يانم يينشست ها يبرگزار يازمندنشده و ن

برنامـه سـفر خـود بـه خوزسـتان، در       يندر امور آب و آبفا در اول يرون يرمعاون وز ي،زاده خامس تقي

 يريتمـد  يارشد سازمان آب و برق خوزستان و شورا يرانبا مد يالبس يتيرمد يزينشست برنامه ر

  . يافتبحران خوزستان حضور 

 يگـر از د يـز ن يمكرخـه در مـرز چذابـه در دشـت آزادگـان و تـاالب هـورالعظ        يزاز حوضه آبر بازديد
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  . به استان بوده است يرون يرسفر معاون وز يها برنامه

 يريتمـد  يو در نشست شورا يدسازمان آب و برق بازد سپاچينگياز مركز د يزشامگاه سه شنبه ن وي

  . سازمان شركت كرد ينبحران ا

اسـتان   يدر همه رودخانـه هـا   يالبنسبت به احتمال وقوع س ينبحران خوزستان از سوم فرورد ستاد

 يشهرسـتان هـا   ياز روسـتاها  يگفته است كه تعـداد  يزهشدار داده و سازمان آب و برق خوزستان ن

  . كنند يرا تجربه م يحساس تر يطشرا يزه، دزفول، شوشتر، شوش، دشت آزادگان و هواهواز

خوزسـتان   يمترمكعب آب وارد مخازن سـدها  يلياردم 1.5ساعت گذشته،  48در  يالبيموج س 2 طي

  .شده است
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خبرگـزاري   - است يتهران خال يها درصد مخازن سد 35 :تهران يا شركت آب منطقه يرعاملمد

  07/01/1398خ ايلنا مور

  

  
  

  است يتهران خال يها درصد مخازن سد 35

 يمخـازن سـدها   يتمترمكعب از ظرف يليونم 256حدود : تهران گفت يا شركت آب منطقه مديرعامل

  .نگه داشته است يخال رو يشپ هاي يالبمهار س ياستان تهران برا

پنجگانـه اسـتان    يآب سـدها  يورود يدرصد 32با اشاره به رشد  يرضو يدحسنس يلنا،گزارش ا به

الر، طالقـان و   يـان، لت يركبيـر، ام يبه سـدها  يآب ورود يزانم: تاكنون، گفت يسال آب يتهران از ابتدا

سـال   بهرقم در مدت مشـا  ينكه ا يدهمترمكعب رس يليونم 480شده به حدود  ديا يماملو در بازه زمان

  .مترمكعب بوده است يليونم 363به  يكگذشته نزد

 يدرصـد  52 يشبـا افـزا   يجار يدر سال آب يانسد لت: تهران ادامه داد يا شركت آب منطقه مديرعامل

سـد الر   يـت ماملو، طالقـان و در نها  يركبير،ام يسدها يببه ترت يزرو است و پس از آن ن  روبه يورود
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  .  اند به مخزن را ثبت كرده يرواناب ورود يزانم يشترينب

، 98سـال   يدر ابتـدا  يالببـر وقـوع سـ    يصورت گرفتـه مبنـ   هاي ينيب  يشبراساس پ: كرد يدتاك وي

پنجگانـه اسـتان بـه     يبر اساس كاهش حجـم مخـازن سـدها    يزتهران ن يا شركت آب منطقه ياستس

 يركبيـر از سدها مانند ام يدر برخ يلدل ينشكل گرفته است و به هم رو يشپ هاي يالبنترل سمنظور ك

  .آب و كاهش حجم مخزن در دستور كار قرار گرفته است يان رهاسازيو لت

 يدهمترمكعـب رسـ   يليـون م 578استان تهـران بـه    يسدها يفعل يرهحجم ذخ ينكهبا اشاره به ا رضوي

مهـار   يبـرا  يمترمكعب باشـد؛ بـه عبـارت    يليونم 800 يستينرمال با يطعدد در شرا ينا: است، گفت

پنجگانـه اسـتان تهـران     يمخـازن سـدها   يتمترمكعب از ظرف يليونم 256حدود  رو يشپ هاي يالبس

  .يردمخازن صورت بگ يريتمد يداشته شده است تا مانور الزم برا نگه يخال

در منـاطق مختلـف    يالبو وقوع سـ  ها يارندگب يدتهران با اشاره تشد يا شركت آب منطقه مديرعامل

ـ  يچهـ  يبـا بخش تقر ينصورت گرفته در ا يداتبا توجه به تهم: كرد يدكشور، تاك  يدر سـدها  ينگران

  .وجود ندارد ها يبارندگ يدمواجه با جبهه جد ياستان تهران برا

 ياستان از ابتـدا  يها بارش يزانم: استان تهران اشاره كرد و گفت هاي يبارندگ يتوضع ينبا آخر وي

 يبارنـدگ  يليمتـر م 206بـا   يسـه است كه در مقا يدهرس يليمترم 274تاكنون به حدود  97-96 يسال آب

 جـوي نزوالت  يزانم ينهمچن. را به ثبت رسانده است يدرصد 157 يشمدت مشابه سال گذشته افزا

  .داشته است يدرصد 46 يمدت متوسط بلندمدت رشد يبارندگ يليمترم 187با  يسهاستان در مقا
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مخـرب شـمال كشـور؛ از     هـاي  يلس ؛ داليلشد يآب بررس يوگو با كارشناس مهندس در گفت 

  07/01/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - قال ؟ آهن آق تا راه  يتراش جنگل

  

 يـر اخ هـاي  يالبها را عامـل سـ   و ورود رسوبات به رودخانه ها يتراش استاد دانشگاه تهران جنگل يك

تـراش،   جنگـل  يهـا  بـدون توجـه بـه سـود شـركت      ي،اسالم يدانست و از مجلس شورا يرانشمال ا

  .شدها  طرح تنفس جنگل يبخواستار تصو

 يم،اقلـ  ييـر مازندران و گلستان را فراگرفت، عوامـل مختلـف از جملـه تغ    يلگذشته كه س يروزها در

نباشد و همه  يتك علت يراخ هاي يالبس يدشا. شدند يمعرف يابال ينمقصر ا ييزدا و جنگل ي،سدساز

ح مختلـف مطـر   يهـا  دسـتگاه  ياز سـو  ينسـهمگ  هـاي  يالبس ياصل يلروزها به عنوان دل ينآنچه ا

وقـوع   يـي و روشـن شـدن چرا   آمده يشجهت رفع ابهامات پ. اثرگذار باشد يوضع ينشود؛ در چن يم

كارشـناس حـوزه    حبيـب  يبنـ  يممحمد ابراه يراز،ش يلس ينكشور و همچن يشمال يها در استان يلس

 يـر اخ يروزهـا  هـاي  يلس ينكهبا اشاره به ا يسنا،وگو با ا آب و استاد دانشگاه تهران، در گفت يمهندس

 يم،حادثـه باشـ   يـن ا يلدال ينو موثرتر ترين يبه دنبال اصل يدداشته باشد اما با يمختلف يلدال تواند يم

، اما سئوال »بوده است يماقل ييراز تغ يگلستان و مازندران ناش يراخ هاي يلس«معتقدند كه  يبرخ: گفت

  .رخ داده است؟ يرانا يتنها برا يماقل ييرتغ ياآن است كه آ

كـه   يسـت نقطه خـاص ن  يكمحدود به  ي،كوچك محل يدهپد يك يماقل ييرمسلماً تغ ينكها انيبا ب وي

نقـاط   يراما چرا در سا ياستكل دن يبرا يماقل ييرتغ: قابل مشاهده باشد، ادامه داد يرانآثار آن تنها در ا

 يمقلـ ا ييـر تغ. يسـتيم؟ شدت و قـدرت ن  ينبا ا يحوادث ينشاهد چن يههمسا يحداقل در كشورها يادن

 يدتشـد  يعامـل اصـل   يماقلـ  ييرباشد اما تغ يمتماد هاي يخشكسال يارگبارها و  يدعامل تشد تواند يم

  .يستن يراخ هاي يالبس
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 يهـا  بـا اسـتفاده از مـدل    يماقلـ  ييربلندمدت تغ هاي بيني يشنكته كه پ ينمهندس آب با اشاره به ا اين

 يفرانسـيل معادالت د يحل عدد يها بر مبنا مدل ينا: كرد يحانجام شده است، تصر يهواشناس يجهان

قابـل   يهـا  يـت بـا عـدم قطع   يا گلخانه يانتشار گازها يوهايمدل و سنار ينا يجاست و نتا ينجو زم

 يوهايبلكـه سـنار   افتـد،  يم يچه اتفاق يقاًادعا كرد كه پنج سال بعد دق توان يهمراه است و نم يتوجه

  .وجود دارد يماقل ييرآثار تغ در مورد ينانهو بدب ينانهب مختلف خوش يعلم

 طور يناست و هم يماقل ييرو شدت بارش از آثار تغ يزانم يشافزا ها، يتواتر بارندگ حبيب، يگفته بن به

 هـايي  يـت با عدم قطع ينمدل ها است، بنابرا ينا يجمناطق از نتا يدر برخ ها يشدت خشكسال يشافزا

 تـوان  يكشـور را نمـ   يـر اخ هـاي  يلبا س يماقل ييرتغ يمقها وجود دارد، ارتباط مست مدل ينا يجكه در نتا

  .توجه كرد يشترب ها يالبس يدتشد يو انسان ينيبه عوامل زم يددانست و با يقطع

  

  شمال كشور هاي يلس يعامل اصل تراشي جنگل

 ينكـه ا يـان با ب يست؟كشور چ يراخ هاي يلپرسش كه علت س يناستاد دانشگاه تهران در پاسخ به ا اين

: گفت يم،ا ها آورده ها بر سر خاك حوضه است كه ما انسان ييبال ي،عامل اصل يراخ هاي يلوع سدر وق

هنـور هـم   . ترخ داده اسـ  يـران در شـمال ا  يتراش و جنگل ايم برده ينها را از ب واضح است كه جنگل

  .شود يشمال هستند؛ مشاهده م يها جنگل يدهكه در حال حمل درختان بر يبزرگ هاي ينماش

دقـت داشـته   : كرد يحشمال كشور، تصر يراخ هاي يالببا وقوع س ها يتراش ر مورد ارتباط جنگلد وي

مقاومت خـاك از   يم،كن يبو جنگل را تخر يمكه خاك جنگل سست است و اگر درختان را بِبر يمباش

 يجـه نت د درشـو  يها م و وارد رودخانه كند يم يدالغزش پ يبپر ش يها در دامنه يو به راحت رود يم ينب

بـزرگ اسـت،    هـاي  يبتمقدمه مص يتوضع ينو ا رود يها باال م غلظت رسوبات رودخانه يند،فرآ ينا

و پهنـه   يـان و عمـق جر  رود يآب بـاال مـ   يـان جر يزبـر  يبو ضر شود يم يشترب يالبچون حجم س
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  .كند يم يشتررا ب يالبس

 يالبوزن مخصوص س يشافزاغلظت رسوبات باال باعث : داد يحطور توض ينباره ا يندر ا حبيب بني

قدرت آن  يالبس ينا ينبنابرا شود، يم ها يالبنوع س يناجسام توسط ا يقدرت شناورساز يشو افزا

بـه   هـم كـم عمـق    يلكه س بينيم يم يرازش يلدر س. جا كند جابه يرا به راحت ينرا دارد كه اجسام سنگ

 هـاي  يالبس ها، يالبس ينبه ا كند، يمها را شناور كرده و با خود حمل  انسان يخودروها و حت يراحت

  .شود يگفته م) Debris flow( يگل يا اي يزهوار

  

  يلس يلاثبات دل يبرا يشاهد محل يك

باعـث وقـوع    هـا  يـي زدا ادعا كه جنگـل  يناثبات ا يبرت ينكها يانآب با ب يكارشناس حوزه مهندس اين

 يـارت در حوضـه ز : ورد، گفـت گلسـتان هـم آ   يالباز سـ  يمحلـ  يـل دل يك يحت توان يشده، م يلس

، شدت بـارش تفـاوت   )شهرگرگان يلومتريك 20در حدود ( يو حوضه كردكو) حوضه ناهارخوران(

نداشـته، امـا چـرا    ) مازنـدران  يهـا  و حوضه) مادرسو(رود  گرگان( يههمسا يها حوضه يربا سا ياديز

) يو كردكـو  ارتيـ ز(هـا   حوضـه  يـن چـون در ا . نبوده است؟ يدها چندان شد حوضه يندر ا يالبس

ها بوده است،  حوضه يرجنگل و خاك كمتر از سا يبانجام شده و هم شدت تخر يزداريآبخ ياتعمل

  .مناطق كمتر بوده است ينخسارت ا ينبنابرا

  

  است؟ يلقال مقصر س آهن آق راه

خطوط راه : گلستان، گفت يلخط راه آهن در وقوع س يردر مورد تاث يدر ادامه در پاسخ به پرسش وي

آبـرو و   ياديشده است، تعداد ز يدهگذشته كش يها كه در دوره يزتبر-شمال و تهران -آهن مثل تهران

اند  آن پل ساخته يرو اند، يدهآبراه كوچك د يكدر هنگام ساخت خط راه آهن هر جا  يعنيپل دارند، 
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اند از محـدوده  نتو يلقال، پل نداشته و باعث شده س ظاهراً خط راه آهن آق. آب مسدود نشود يرتا مس

ستاد بحـران خـط آهـن     يمالبته با تصم. است يافتهقال شدت  آق گيري يلس ينشود، بنابرا يهقال تخل آق

 يل،را در وقـوع سـ   آبروهـا پس از شكافته شدن خط آهن، خود اثر نبود  يالبس يهشكافته شد كه تخل

حوضه ساخته خواهد  ينود در اموج يها آبراهه يبرا ييها پل يندهكه در آ شود يگفته م. كند ياثبات م

  .شد

سـدها بـه منظـور     يروبـي بر ضرورت ال يمتاسفانه برخ ينكهدر ادامه گفت وگو با اشاره به ا حبيب بني

 يچـون اثـرات منفـ    كننـد،  ينمـ  يروبـي سدها را معموالً ال: دارند، گفت يدتاك يلاز وقوع س يريجلوگ

سـال   30حـدود   يدروددر سد سف ينگت فالشصور سد را به يروبياز ال يا نمونه. دارد يطيمح يستز

خسارت بار بـود چـون    دست ييندر پا يدرودرودخانه سف يستز يطمح يآن برا يجكه نتا يمداشت يشپ

بـه رودخانـه    يـزي ر تخـم  يرا كه بـرا  يدسف يانماه يباال رفت و زندگ دست يينغلظت رسوبات در پا

سـدها،   سوبر يهتخل يآن است كه به جا يفن يهتوص ينبنابرا. قرار داد يدآمده بودند، مورد تهد يدسف

مـانع ورود رسـوبات بـه مخـازن سـدها       يزداريها و آبخ حوضه، حفاظت از جنگل يريتمد يقاز طر

  .شود يانجام م يشرفتهپ ياست كه در اغلب كشورها يداربر توسعه پا يمبتن يزير برنامه ينا. يمشو

  

  كند يبها را تصو طرح تنفس جنگل مجلس

هـا   طرح تنفس جنگـل  تر يعمجلس هر چه سر كنم؛ مي يهتوص: كرد يدآب تاك يوزه مهندسح كارشناس

اگـر  . برسـاند  يبتراش به تصـو  جنگل يها درآمده است، بدون مالحظه شركت يقرا كه به حالت تعو

مازنـدران و   يالن،گ يها برداشت چوب از جنگل يدنشود؛ با يدتشد چنيني ينا هاي يالبس خواهيم يم

بـه   1381و  1380 يها سال يلامسال و س يلرا كه س يخسارت كنم يم يشنهادپ. يممتوقف كن را گلستان

حتمـاً   يم،كنـ  يسـه شـمال مقا  يهـا  از برداشت چوب در جنگـل  يمردم گلستان وارد كرد با درآمد ناش



57  

درآمد حاصل از فـروش چـوب بـه     ينكهضمن ا. بوده است يشترها ب كه رقم خسارت شويم يمتوجه م

برداشـت   يدبا. پرداخت كنند يمردم عاد يدرا با يلخاص رفته است اما خسارات س يها شركت جيب

كـه   يستن يستهاست شا ياز مساحت آن جنگل يكه سطح كوچك يكشور يبرا يمچوب را متوقف كن

اش هـم   كسب كند كه جبران خسـارت  يدرآمد يندهآ يها و امانت نسل يامانت اله ينبردن ا ينبا از ب

  .ندك ينم
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يـر  اخ هاي يپس از بارندگ يهاروم ياچهدر يتوضع ؛ آخرينكرد يحتشر يشرق يجانندار آذربااستا

  08/01/1398خبرگزاير تابنغاك مورخ  -

  

  .كرد يحرا تشر ياچهدر ينا يتوضع ينآخر يه،اروم ياچهاز در يددر بازد يشرق يجانآذربا ستاندارا

 يـد بازد يهدر حاش يمحمدرضا پورمحمد ي،شرق يجانمنطقه آذربا يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

: ، اظهـار كـرد  كشور زدگان يلس يتوگو با خبرنگاران با ابراز تأسف از وضع در گفت يهاروم ياچهاز در

 يسـت حال در يـن ا شود، يقلمداد م يبتمص يكبه عنوان  يشده كه گاه بارندگ يجامعه به شكل يفضا

از  يكـي بـه عنـوان    يهاروم ياچهباعث شده در ينزوالت جو ينبوده و هم يكه بارش باران نعمت اله

  .داشته باشد يرو به بهبود يطشرا يطي،مح يستز يها چالش

متـر   1271متـر بـه    1270از  91نسبت به مهرمـاه سـال    يهاروم ياچهدر يكيكولوژتراز ا: ادامه داد وي

متر مكعب بـه   يلياردم يكبا مهرماه سال گذشته از  يسهدر مقا ياچهدر يو حجم آب كنون يافته يشافزا

  .است يافته يشمترمكعب افزا يلياردو شش دهم م دو 

 يينپـا  يـه اروم ياچهتراز آب در متر يسانت 40نه به طور متوسط ساال 91تا  71از سال  ينكها يانبا ب وي

از  ياچـه و وسـعت در  يمشـد  96در سال  ياچهدر يتوضع يتموفق به تثب: آمده است، خاطرنشان كرد

  .دهد يم شانرا ن يدرصد 40 يشكرده كه افزا يداپ يشمربع افزا يلومترك 2580مربع به  يلومترك 1770

 يهـا  متر بوده كـه در سـال   يليم 350 يهاروم ياچهدر يزآبر در حوزه يبارندگ يزانم: افزود پورمحمدي

غافـل   يـه اروم ياچهدر يتدر بهبود وضع يااز نقش ستاد اح يدبود، اما نبا متر يليم 200آمار  ينگذشته ا

  .يمشو

شـركت آب  : كـرد  يـان ب يـه، اروم ياچـه در يـاي در رابطه با اقدامات ستاد اح يشرق يجانآذربا استاندار

كـرده و بخـش اعظـم     يروبـي ال يلومترك 80 يهاروم ياچهتا در يچا ياز آج يشرق جانيآذربا يا منطقه
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  .شود يم ياچهرود وارد در ينا يقاز طر ها يبارندگ

انجـام داده كـه    يكشت اقدامات خوب يالگو ييرتغ يدر راستا يزن يجهاد كشاورز: خاطرنشان كرد وي

 يدر راستا يزن يعياست و منابع طب شده يدر حوزه كشاورز يآب مصرف يدرصد 29منجر به كاهش 

  .همچون كاشت بوته انجام داده است ياقدامات مثبت يزگردهامهار ر

 يـه اروم ياچـه درصـد اعتبـارات در   50سـال گذشـته كمتـر از     ينكـه ا يانبا ب يشرق يجانآذربا استاندار

 يصخصـ بـا ت  يدواريمشروع شده ناقص مانده كه ام ياز كارها يا بخش عمده: گفت يافت، يصتخص

  .جبران شود يكاست ينا ي،جار بودجه در سال

 يسـت ز يطتوجه به محـ : خاطرنشان كرد يا،با تشكر از اقدامات دست اندركاران ستاد اح ياندر پا وي

.اسـتان اسـت   يبنـده بـرا   يهـا  برنامـه  يناشـتغال مهمتـر   يجـاد و ا يـه اروم ياچـه در يـاي اح يـژه به و
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  09/01/1398اري تابناك مورخ خبرگز - را مهار كرد يبمه يالبسد دز پنج س

  

 يـب مه يلپنج س: گفت يراخ يماه ها يآسا يلس يها يدز با اشاره به بارندگ يروگاهسد و ن مديرعامل

  .در چهار ماه گذشته توسط سد دز مهار شد

 يرعاملمـد  يعيشف يمهد يدبازد يانروز جمعه در جر يرئوف يدسع يرنابه نقل از ا» اكتابن«گزارش  به

 ياندز با ب يروگاهدر محل سد و ن ياسالم يجمهور يسازمان خبرگزار يبانيو معاون پشت يرانموسسه ا

بـا   97اول سال  يمهن: برق دارد، افزود يدها و تول يالبدر كنترل س يا يژهو ياربس يتسد دز اهم ينكها

 يـز بـه امسـال ن   يترسال ينكه ادامه ا يممطلق مواجه شد يدوم آن با ترسال يمهمطلق و در ن يخشكسال

  .شد يدهكش

همجـوار وارد   يآب از اسـتان هـا   يـه هزار مترمكعب بر ثان 15از  يشامسال ب يابتدا ينكها يانبا ب وي

ـ   توانسـت تمـام خوز   يم يواله يكمقدار آب مانند  ينا: خوزستان شد، گفت  80 يسـتان را ببلعـد ول

  .درصد آن رها شد 20درصد آن توسط سدها مهار و فقط حدود 

 يشبر اساس پ: ها گفت يالبمهار س يدز با اشاره به اقدامات انجام شده برا يروگاهسد و ن مديرعامل

نگه داشته شـد   ياز حجم سد خال يبا سازمان آب و برق خوزستان بخش يو هماهنگ يهواشناس ينيب

  .يمها داشت يالبمهار س يبرا يكامل يو آمادگ

ـ      ياچهنگه داشتن حدود پنج متر از تراز در يبا وجود خال: افزود وي از  يشسـد دز بـاز هـم آوردهـا ب

 يليـون م 500متـر برابـر بـا     10سـاعت   48كه ارتفاع آب پشـت سـد ظـرف     يتصور ما بود به گونه ا

  . شد يمترمكعب رهاساز يليونم 150 يعنيدرصد آن  20مترمكعب باال آمد كه فقط 

مترمكعب بـود كـه فقـط     500هزار و  6به  يكنزد يورود يالبس يكآورد سد دز در پ: گفت رئوفي

  . مترمكعب آن رها شد 800
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  است يكشور در خوزستان جار يسوم آبها يك** 

 يليـارد م 40حـدود   يعنـي كشور  يسطح يسوم آب ها يك: دز اظهار داشت يروگاهسد و ن مديرعامل

  .شوند يريتاستان مد ينا يتوسط سدها يداست كه با يب آب در خوزستان جارمترمكع

 يريرتتـوان بـا مـد    يمـ : برق دانست و افزود يدها و سپس تول يالبسدها را مهار س يفلسفه ذات وي

از  يخوزسـتان، بخـش عمـده ا    يكشـاورز  يها ينمردم و زم يازن ينآب ها عالوه بر تام يندرست ا

  .آب برد يربه ز يزرا نخشك استان  يتاالب ها

شـده   يلتبـد  يزگردهـا گذشته به منشـا ر  يخشك شده در سال ها يتاالب ها ينا ينكها يانبا ب رئوفي

  .رودخانه ها است يرما مشكل ساز شده دخل و تصرف ها در مس يآنچه برا: بودند، افزود

آب و بـرق  سـازمان   يسـد تـابع دسـتورالعمل هـا     يخروجـ  يكاهش دب يا يشافزا: اظهار داشت وي

 يانجـام مـ   يمشـك فرمانداران شوشتر، شوش، دزفـول و اند  يكار با هماهنگ ينخوزستان است البته ا

  . ينندخسارات را بب ينشود تا مردم كمتر

از  يانتصـ : از سد دانست و عنوان كـرد  يانتخود را ص يتاولو يندز مهمتر يروگاهسد و ن مديرعامل

  . دارد يفراوان يتمما اه يحفظ جان و مال مردم برا يسد برا

اسـت كـه تلفـات     يخوزستان تنهـا اسـتان  : استان كشور گفت 20در  يلشدن س يبا اشاره به جار وي

  . و تعامل مسئوالن و فرمانداران بوده است يسد با هماهنگ يريتآن مد يلنداشته و دل

  

  مترمكعب است 700و  يكهزارسد دز  يخروج يدب** 

ـ  يـن ا: مترمكعـب عنـوان كـرد و گفـت     700و  يكهـزار سـد دز را   يخروجـ  يدب رئوفي  800از  يدب

و در  500و  يكهـزار ، 350و  يكهـزار ، 200و  يكهـزار  يكهزار، يبآغاز شد و به ترت يهمترمكعب بر ثان

  . يدرس يهمترمكعب بر ثان 700و  يكهزاربه  يتنها
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 يمبتـوان  يـدواريم امباران در باالدسـت سـد    يليمتريم 80تا  70بارش  ينيب يشبا توجه به پ: افزود وي

  . يمنگه دار يهمترمكعب بر ثان 700و  يكهزارسد را در حد  يخروج يزانم

درصـورت بـارش   : برف در لرستان اظهار داشت يندز با اشاره به بارش سنگ يروگاهسد و ن مديرعامل

  . شود يدوچندان م يلبرف ها، س ينا يباران بر رو

در صـورت  : حداقل آب عنوان كـرد و افـزود   يهاسازدز را ر يروگاهتمام تالش مجموعه سد و ن وي

ـ  يدآ ينم يشپ يمشكدر دزفول و اند ياديمشكل ز يخروج يشافزا  يروسـتاها و اراضـ   يبرخـ  يول

  . شوند يشوش و شوشتر با مشكل مواجه م

 ياكنـون وارد ترسـال  : گفـت  يم،عادت كرده بـود  يسال گذشته به خشكسال 20در  ينكها يانبا ب رئوفي

  . يمعادت ده يطشرا ينخود را با ا يدباو  يمشده ا

و چشمه ها به طـور   يرزمينيز يآب ها: ها به فرصت افزود يالبس يدتهد يلبر لزوم تبد يدبا تاك وي

كنند كـه رودخانـه هـا در تابسـتان      يكمك م يشوند و منابع برف يها فعال م يبارندگ يشقطع با افزا

  . همچنان فعال بمانند

  

  مل استسد دز در سالمت كا** 

مـردم بـه    ينانسد خواستار اطم ينا يرامونپ يعاتدز با اشاره به بازار گرم شا يروگاهسد و ن مديرعامل

  . ندارد و در سالمت كامل است يمشكل يچسد دز ه: مسئوالن شد و اظهار داشت

و  ياجتمـاع  يمـردم بـه شـبكه هـا    : جهان دانست و افزود يسدها يناز محكم تر يكيسد دز را  وي

  . كنند يافتمعتبر در يتوجه نكنند و اخبار را از رسانه ها تيعاشا

به  يدبا ييچنانچه روستا: رودخانه ها گفت يمضمن هشدار نسبت به فاصله گرفتن مردم از حر رئوفي

 يالزم را صورت دهند و اگر خسـارت  يروستا همكار يرود اهال يشود انتظار م يهصورت موقت تخل
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  . كند يرا جبران ممطمئن باشند دولت آن  يدند،د

سد هرگـز   يعبور آب از رو: كردن سد دز اظهار داشت يزبر سرر يمبن يعاتيبا اشاره به انتشار شا وي

  . شود يانجام م يآب بر عاد يها يچهآب از در يهرخ نداده و تخل

 يمشـكل  يچدهـد هـ   يتاج سد حضور دارند كه نشان مـ  يمردم و گردشگران اكنون بر رو: افزود وي

  . نشده است يجادا سد يبرا

  

  است يدلگرم يهدر استان خوزستان ما يرون يرحضور وز** 

در اسـتان   يـرو ن يـر بر حضـور وز  يمبن يجمهور يسدز با اشاره به دستور رئ يروگاهسد و ن مديرعامل

در حوزه آب است لـذا حضـور او در اسـتان عـالوه بـر       يرون يرتخصص وز: آب گفت يريتمد يبرا

  . شود يم يشترب يو هماهنگ يعث دلگرمآب با يريتكمك به مد

بـا   يدواريمخوب است لذا ام ياراستاندار بس يها يتتعامل مسئوالن استان خوزستان با هدا: افزود وي

  . يايدن يشدر استان پ يفراوان مشكل يها يالبوجود هجوم س

: هـار داشـت  شـود، اظ  ياز ارتفاع آب مخزن سد دز كـم مـ   يمترسانت 2هر ساعت  ينكها يانبا ب رئوفي

شـوش و شوشـتر هسـتند كـه      ياز روستاها يبيهبوحمدان و شع يدزفول و روستاها يهزاو يروستاها

  . سد دز با مشكل مواجه شوند يخروج يدب يشممكن است با افزا

  

  مانده است يسد دز باق يتظرف يلسه متر تا تكم** 

: دز از پنج ماه قبل تاكنون گفت اهيروگمجموعه سد و ن يدز با اشاره به آمادگ يروگاهسد و ن مديرعامل

ـ    يطراح يمترمكعب در هر سال آب يلياردآورد هفت تا حداكثر هشت م يسد دز برا  يشـده اسـت ول

  . مترمكعب برسد يلياردم 11به  يجار يعدد در سال آب ينشود ا يم ينيب يشپ
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: اوت اسـت، افـزود  مترمكعب متف 400هزار و  10تا  30 ينآورد مخزن سد دز ب يدب ينكها يانبا ب وي

  . و مهار كند يريتمد يدحجم از آب را تك سد دز با ينا

طبـق  : مترمكعب از حجم مخزن سد دچار رسوب شده اسـت، گفـت   يليونم 600 ينكها يانبا ب رئوفي

آب براساس  يرهاساز يزانم يول يمآب رها كن يمتوان يم يههزار مترمكعب بر ثان 2دستورالعمل ها تا 

  . شود يم يريتسد مد يدست خروج يينپا يبندها يلآستانه تحمل س

رودخانه ها دانست  يدب يشنكردن و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها را از موانع افزا يروبيال وي

را حسـب ضـرورت دارنـد     يـه هزار مترمكعب آب در ثان 6 يهسد دز قدرت تخل يها يچهدر: و افزود

 يصـورت گرفتـه در بسـتر رودخانـه دز حتـ      يبا توجه به ساخت و سازها و دخل و تصرف ها يول

  . كند يم يجادمشكل ا يزمترمكعب آب ن يكهزار يرهاساز

 يباز آسـ  يرياما به منظـور جلـوگ   يمسازمان آب و برق خوزستان هست يريتتابع مد: اضافه كرد وي

  . شود يم يهماهنگ يزدست ن يينپا يمردم با فرمانداران شهرستان ها

 يبه صورت لحظه ا يمشكفرمانداران شوش، دزفول، شوشتر و اند: ز گفتد يروگاهسد و ن مديرعامل

  . داشته اند يخوب يبا من ارتباط دارند و همكار

 يلـووات ك يليونم 9 يباال: كند، افزود يعبور م يروگاهآب از ن يهمترمكعب بر ثان 270 ينكها يانبا ب وي

  . شود يم يدسد دز تول يروگاهساعت برق توسط ن

كرخه  يسدها يحجم آب ورود يشموجب افزا يرهفته اخ يكباران در  يدبارش شد رنايگزارش ا به

  . داشته اند يراخ يها يالبدر كنترل س ينقش مهم يمشككرخه و دز در اند يسدها. و دز شده است

 يشـمال شـرق   يلـومتري ك 23اسـت كـه در    يچنـد منظـوره ا   يسد از رشـته سـدها   يندز نخست سد

  .دز احداث شده است رودخانه يبر رو يمشكاند
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 - جـدول  + گذشـت  يليمتـر م 250هـا از مـرز    بـارش / يـران ساله باران در ا 10شكست ركورد 

  09/01/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

 يـزان در م يدرصـد  165 يرشـد  ي،جـار  يسال آب ييروز ابتدا 186بارش در  متر يليم 258.9ثبت  اب

  .است يدهگذشته به ثبت رس يها نسبت به مدت مشابه سال آب بارش

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 98 ينتـا هفـتم فـرورد    97از اول مهـر   يجو هاي يزشرتفاع كل را يران،منابع آب ا يريتشركت مد

  .است متر يليم 258.9بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 186(

و  يشدرصد افزا 40) متر يليم 184.6(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 165) متر يليم 97.7(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

كشـور   يمتوسط بارش ها ير،سال اخ 10 ياست كه در ط يدر حال يليمترم 250بارش ها از مرز  عبور

  .بوده است يليمترم 250 يرز

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 186شده در  بارش ثبت متر يليم 258.9مجموع  از

  .روز نخست بهار است 7سهم  يليمترم 34.9مستان و سهم ز متر يليم 131.9 ييز،پا
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  09/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - دز و كرخه همچنان ادامه دارد يبحران در سدها

  

 يطآب سـازمان آب و بـرق خوزسـتان، نسـبت بـه ادامـه شـرا       از منابع  يحفاظت و بهره بردار معاون

  .سدها هشدار داد ينا يتپر شدن ظرف يلدز و كرخه به دل يسدها يبحران

 يسـدها  يورود ينكـه ا يـان بـا ب  يرنـا جمعه در گفت وگو بـا ا  يلشكر يدرضاحم» تابناك«گزارش  به

 يـك آن  يو خروجـ  650و  هزار يكسد دز،  يامروز ورود: خوزستان همچنان باالست، اظهار داشت

  .است يآن خال يتمترمكعب از ظرف يليونم 189است و فقط  يهمترمكعب برثان 730هزار و 

 80( يـه مترمكعـب برثان  700آن  يو خروجـ  130هـزار و   يـك  يزسد كرخه ن يورود: اضافه كرد وي

كعـب از  مترم يليـون م 86اسـت و تنهـا   ) پل كرخه و تونل دشت عباس يكانال پا يقمترمكعب از طر

  .حدود چهار تا پنج متر با تراز نرمال فاصله دارد ياست و تراز فعل يسد خال يتظرف

 يبارندگ يندهآ يكشنبهاز  ينكهبا توجه به ا: سدها گفت يريتدر مد يداتيبر انجام تمه يدبا تاك لشكري

 500ود شـده، تـا حـد    يـه از مخزن سد تخل يبخش يدبا يندهآ يها يالبكنترل س يبرا يم،دار يشدر پ

آب از سـد   يرهاسـاز  يشمنظور ناچار به افزا ينا يشود كه برا يجادا يخال يتمترمكعب ظرف يليونم

  .يمهست يههزار مترمكعب برثان 2دز تا 

نشـدن   يجـاد سـد دز و ا  يهدر صورت عدم تخل: هشدار داد و افزود يندههفته آ ينسبت به بارندگ وي

و ممكـن   يمدهـ  يرا از دسـت مـ   يالبس يلتعد يبراقدرت مانور  يالب،كنترل س يبرا يكاف يتظرف

  .يممواجه شو ياست با خطر بزرگتر

 يينسد كرخه در پا يخروج يشكه افزا يبا توجه به مشكالت: درباره سد كرخه گفت ينهمچن لشكري

ثابـت بمانـد و بـه     يـه مترمكعب برثان 700 يرو ياست كه خروج ينآورد، قرار بر ا يدست بوجود م

  .يمباال ببر) متر 220از تراز نرمال  يشتا ب(تراز آب  يشا با افزار يسكآن، ر يجا
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بـا  : عنوان كـرد و افـزود   يلدست كرخه از نظر هشدار س يينمنطقه پا ينشهر بستان را حساس تر وي

هـا   يبارنـدگ  يشـترين دهد و ب يرا در حوضه كرخه نشان م يها بارش كمتر ينيب يشپ ينكهتوجه به ا

  . يمكن يريترا در حوضه كرخه مد يالبس يمبتوان يدواريمود، امدر حوضه كارون خواهد ب

  

  رسد يم 2500اهواز به  يدب*

مترمكعـب   100هـزار و   2كارون در مقطـع اهـواز را امـروز     يسازمان آب و برق خوزستان دب معاون

عـب  مترمك 500هزار و  2مقطع به  ينكارون در هم يدب يندهتا سه روز آ 2: عنوان كرد و گفت يهبرثان

  .يابد يم يشافزا يهبرثان

: دارد گفـت  يخـال  يـت مترمكعـب ظرف  يليونم 560) كارون( ياسد گتوند عل ينكها ياندر ادامه با ب وي

  .است يههزار مترمكعب برثان يكآن  يو خروج 900سد  ينبه ا يورود

 يخال يتمترمكعب ظرف يليونم 65سد در حال حاضر  ينا: اظهار داشت يزدرباره سد مارون ن لشكري

  .است يهمترمكعب برثان 183آن  يو خروج 282به سد مارون  يدارد، ورود

مرتفـع   يوبرزنآر يمياست كه مشكل سد تنظ يو تا زمان يسد مارون موقت يكاهش خروج: افزود وي

  . شود

  

  مارون يدوباره خروج يشافزا*

ز سد مارون و كوثر آب ا يرهاساز يشبحران شهرستان بهبهان، درباره افزا يريتمد يهماهنگ شوراي

 يدشـد  يها يبارندگ ينيب يشاعالم امور آب منطقه شرق با توجه به پ يدر پ: هشدار داد و اعالم كرد

ـ   يزو در حوضه آبر يآت يباال در روزها يبا دب هاي يالبو س و  كـوثر مـارون و   يباالدست سـد مخزن

 ي،و مـال  يخسـارات جـان   از هر گونـه  يريو جلوگ يساز يتو ظرف يالبكنترل س يبرا يلزوم آمادگ
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  .انجام شد يمارون و كوثر بازشده و رهاساز يسدها يزهايسرر

كاهش  يرهاساز يزانم يوبرزندر سد آر يياجرا ياتعمل يلاز شب گذشته به دل يهاطالع يناساس ا بر

 نيآغاز و ا يرهاساز يشافزا يجسد ظهر امروز مجددا و به تدر يندر ا ياقدامات فن ياناما با پا يافت،

  .يرفتصورت خواهد پذ يزدر سد كوثر ن يشيروند افزا

خواسـته شـده اسـت كـه از شـهروندان و مسـافران        ياسـالم  يو شـوراها  ياراناز ده يهاطالع ينا در

آب در  يرهاسـاز  يشسدها و احتمال افـزا  ينآب ا يرهاساز يادبخواهند با توجه به حجم ز ينوروز

  .كنند يخوددار يدااكشدن به رودخانه ها  يكاز نزد يندهساعات آ

دز،  يهحاشـ  يروسـتا  18در  يالبنسبت به وقوع سـ  يه،با صدور سه اطالع يروز،آب و برق د سازمان

كـارون هشـدار داده و ضـمن انتشـار      يهروسـتا در حاشـ   18كرخه و  يهروستا و سه شهر در حاش 33

روسـتاها   يـه و تخل حفاظت از سـاكنان  يخواسته كه برا يياجرا يروستاها از دستگاه ها ينفهرست ا

  .داشته باشند دگيآما

مترمكعب است، سد گتونـد   يلياردم 1.1مترمكعب، سد مارون  يلياردم 2.6دز  يسدها يتظرف حداكثر

  .مترمكعب است يلياردم 5.2مترمكعب بوده و سد كرخه  يلياردم 4.6 ياعل

 يهمترمكعب برثان 600سد كرخه از حدود  يآب و برق خوزستان هشدار داده است كه خروج سازمان

مترمكعـب   300هـزار و   يـك سـد دز از   يو خروجـ  يههزار مترمكعب برثان يكممكن است به  يفعل

  .برسد يههزار مترمكعب برثان 2از  يشبه ب يفعل يهبرثان

در خوزسـتان بـه اهـواز     يالبس يتوضع يبررس يامروز برا يجمهور يسرئ ياالسالم روحان حجت

  .يافتبحران استان حضور  يتيرمد يسفر كرد و در نشست شورا
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ــونم 35 ــا مــورخ  - شــد يخراســان شــمال يمترمكعــب آب وارد ســدها يلي خبرگــزاري ايرن

09/01/1398  

  

 35حـدود   ير،اخ يها يبارندگ: گفت يلخراسان شما يسرپرست شركت آب منطقه ا -يرناا -بجنورد

  .استان كرده است يمترمكعب روان آب وارد سدها يليونم

  
  شد يخراسان شمال يمترمكعب آب وارد سدها يليونم 35

حجم  ير،اخ يها يبارندگ: اظهار داشت يرناروز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ا يمرتضو سيدعقيل

 يهـا  يالبداده و بامهـار سـ   يشافزا يقابل توجه يزانبه ماستان را  يشده در پشت سدها يرهآب ذخ

  . شده است يريدست سدها جلوگ يينپا ياز ورود خسارات به روستاها يراخ

 يدر حـال  يـن شده ا يرهاستان ذخ يمترمكعب آب در پشت سدها يليونم 110اكنون : كرد يحتصر وي

  .است يدهبه ثبت رس مترمعكب يليونم 76رقم در مدت مشابه پارسال تنها  يناست كه ا
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دره در شهرسـتان مانـه و    يرينمترمكعب وارد سد شـ  يليونم 25 ير،اخ يها يبر اثر بارندگ: افزود وي

  .پر است ياچهدر ينا يمترمكعب يليونم 61مترمكعب از حجم  يليونم 58سملقان شده و اكنون 

 يبخشـ  يرهاساز سخنان خود در باره يگردر بخش د يخراسان شمال يشركت آب منطقه ا سرپرست

اسـفندماه پارسـال، در دفعـات متعـدد،      يمـه از ن: اسـتان اظهـار داشـت    يشده در سدها يرهاز آب ذخ

مترمكعـب آب از   يليـون م 17مدت  يندره انجام شده است و در ا يريناز آب سد ش يبخش يرهاساز

  . شده است يهه تخلياچدر ينا

رها شـده   يهمترمكعب در ثان 50تا  25 يط،شرا دره بسته به يرينآب سد ش يرهاساز ينكها يانبا ب وي

ـ    يريسد امروز متوقف شده و از سـرگ  ينآب ا يرهاساز: است گفت  يـزان م ينـي ب يشآن بسـته بـه پ

  . شود يم يريگ يمها تصم يبارندگ

 يگـل و ال  يـه تخل يـز و ن ياچـه در در يسـاز  يتآب سد به منظور ظرف يرهاساز: خاطرنشان كرد وي

  .شود يا انجام مه يالباز آورد س يناش

هم از هفته  يرآب سد چند يرهاساز ينكهبا اشاره به ا يخراسان شمال يشركت آب منطقه ا سرپرست

 يـه تخل يكردهم با رو يندر اسفرا يدوازآب سد ب يرهاساز: آغاز شده و همچنان ادامه دارد افزود يراخ

  .رسوب از چند روز گذشته در حال انجام است

اسـت   يدر دست بهـره بـردار   يمترمكعب آب در خراسان شمال يليونم 221هفت سد با حجم  اكنون

  . كند يم يندست را تام يينپا يها ينهزار هكتار از زم 22 يكه آب كشاورز
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روزنامـه دنيـاي اقتصـاد     - اسـت  ينآسا گرم شدن زم يلس يعلت بارش ها: يپروفسور كردوان

  10/01/1398مورخ 

  

 يـان بـه ب  يـران، ا يرشناسـي استاد ممتاز دانشگاه تهران و پدر كو يدان،جغراف يپرفسور كردوان:  انتخاب

  .پرداخت يرانمختلف ا يدر بخش ها يراخ يها يلو علل س يلدال

 يدر بخـش هـا   ينسـنگ  هاي يلدر واكنش به وقوع س» انتخاب«تگو با در گف يكردوان يزپرو پروفسور

از بـارش   يدبا يلدل ينو به هم يمهست يقهاز لحاظ آب در مض يرانما در ا: مختلف كشور اظهار داشت

در همـه حـوزه هـا     يريتيمـد  يكـه ناكارآمـد   يياما از آنجا. يمو خدا شاكر باش يمباران خوشحال شو

  .چند روز دردسر ساز شده است ينا يها يبارندگ كند، يم ييخودنما

و  يايدبه وجود ب ينظم ياست كه باعث شده ب ينگرم شدن زم يلشها دل يدنباران بار  ينا: افزود وي

  و بـه . يمباشـ  يديشـد  يروزهـا شـاهد بـاران هـا     يندارند هم ا يكه كمتر بارندگ ييجاها يجه،در نت

ـ  يكدر  يتاليامثل ا يزيباران خسال باشد و كشور  يكساعت اندازه 24در  يكهطور م گذشـته  يماه و ن

كـه   يسـت ن ينطـور هسـتند و ا  يهـا مقطعـ   يبارنـدگ  ينگفت، ا يدبا ينهمچن. در حسرت باران بماند

اتفـاق   يـن كه از ا يمآماده باش يدپس با. يمبحران آب بدان ياناز پا يچند روز را نشانه ا ينا يها بارش

  .يمبهره را ببر ينبهتر

انـد،   زده دچـارش شـده    يلسـ  يكه در شروع سال مردم شـهرها  يبا اشاره به مشكالت نيداجغراف اين

 يما عامل بـدبخت  يروزها نعمت خداوند برا ينا كنيم، يعمل م  بد يطشرا يريتدر مد يبه قدر: افزود

  .كرده است يشترمشكل آب را كم كند، مشكل آب را ب ينكها يشده است و به جا يو گرفتار

زده است، بستر خاك را كنده و به  يو دامدار يكه به كشاورز يعالوه بر خسارت: كرداضافه  كردواني

 ينتـا ماشـ   شود يباعث م ينكه هم شود يم يو آب گل آلود جار شود يآب صاف وارد نم يلدل ينهم



72  

مثـل ماسـت    هدارد كـ  يال  گـل و  ينقـدر آب ا. كند يرا نابود م يزهمه چ  و برد يها، آدم ها را با خود م

در  يـل دل ينبـه همـ  . كنـد  يرود، عمر سدها را كوتاه مـ  يوارد مخزن سدها م يماند كه وقت يم يروس

  .يمكن يرهذخ توانيم يهم باشد، نم ياگر آب  يندهآ

 ينمترش گل است و به همـ 90متر ارتفاع دارد، حدود 202االن سد دز كه : داد  استاد دانشگاه ادامه اين

باران نعمت است كـه در واقـع    كنيم يظاهرا فكر م ينبنابرا. دارد نگه آب را در خودش  تواند ينم يلدل

هم كـه آسـفالت و    اييجاه. نفوذ كند تواند ياند، نم كه نشست كرده  ييچون باران به دشت ها. يستن

كنند كه  يكار توانستند ياست كه مسووالن م يدر حال ينا. دارند يسنگفرش است هم باران را نگه نم

در دامنه  يعني. كنند يزداريبعد تا در ارتفاعات آبخ  يفقط كاف. نشود يجار يلس ،يوضع كم آب يندر ا

ـ  يها يجو ينكهاول ا. انجام بدهند يدو كار اصل كوه  در  ينهمچنـ   .را احـداث كننـد   يبشـ  رعمود ب

 يفـه وظ يبعـد   و يبـه عهـده وزارت كشـاورز    يكه اول ساختند يكوچك م يكوچك، سدها يرودها

اگر  ينهمچن. يمشد ينم يبتهمه مص ينشاهد ا يگرد شد، يكارها انجام م يناگر ا. است يرووزارت ن

  .تداف يو نم شود يباران به درخت پخش م شد، يم يدگيبه جنگل ها رس

شـود   يآب جار يزباشد كه هم از دامنه آبخ يادز يبه قدر يممكن است بارندگ: گفت يدانجغراف اين

 يسـات است، اول دشت تأس الزم  يحالت يندر چن. ب پر شودآ شود، يو هم سدها پر شوند كه باعث م

 سـيس بـا تأ  يـن نكنـد كـه ا   يداپ يمردم راه يشود تا آب به روستاها و خانه ها يهتعب يمصنوع يهتغذ

 گيـرد،  يپـول نمـ   يرزمينـي ز ياز آب ها يرون اما چون وزارت . است يسرصدها چاه م ياصدها استخر 

  .دهد يرا صورت نم ياقدام يچه

نشد، حتما  يرهذخ يراخ يها يلاز س يآب ناش ينكهبه خاطر ا: در ادامه اظهاراتش گفت يكردوان زپروي

را شـاهد   يمطلـوب  يطهـم شـرا   يدر كشـاورز  يجـه كرد و در نت يمكمبود آب را تجربه خواه يندهدر آ

 يلسـ  كـه  تبرده اسـ  ينها را از ب ينزم ييمتر رو يسانت20 افتد، يراه م يلس يچون وقت. بود يمنخواه
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  .خرابشان كرد

. ندارنـد  يـاهي چون پوشش گ كند يخسارت را وارد م يشتريندر ارتفاعات ب يلگفت، س يدبا  همچنين

كـه چـون    گويند يم يركانيشمال را ه يجنگل ها. رفته است ينجنگل ها در اق قال از ب يماالن شاهد

  .اند يدهرا به خود د ياديخاكشان پوشش نداشت، خسارت ز

 يدشـد  يبارندگ يقهدق 5بود كه ظرف  يتصادف يرازش يلس: خاطرنشان كرد يرازش يله سبا اشاره ب وي

بودنـد، متاسـفانه بـه     يشانها يلموبا ياگرفتن  يلمكه به اشتباه در حال تماشا و ف ياست و مردم يدهبار

سـوال  را مـورد   يرازحاال شهردار ش  .فرق دارد يگرد يهر جا با جا يطشرا ينبنابرا. حادثه دچار شدند

 يطو در واقـع شـرا   يسـت ن ينطـور كـه ا  يددروازه قـرآن مقصـر   ييـر كه شما با اعمـال تغ  دهند يقرار م

حالت سطح رودخانه پست تر از سطح دشـت اسـت و    يناست كه در ا يمنطقه به گونه ا يتوپوگراف

  .كند يبا آق قال فرق م  يطو كال شرا كند يم يتهدا ياچهدر  آب را به سمت

  تا عمر سدها كوتاه شود، چـون از گـل و   شود يباعث م يلس: سخنانش گفت يانر پاد يكردوان پرويز

عمر سدها كوتاه نشود،  ينكها يبرا يدپس با. كنند يم يرهرا ذخ يآب كمتر يجهاند و در نت در شده  يال

م تمـا  يكرده و حتـ  يداآب سدها كاهش پ يطيشرا يندر تداوم چن   داد، چون الزم را انجام  يراه كارها

از  يريجلـوگ  يبرا. اب نخواهد داشت  يگرسال د 50كه تهران  شود يبد م يو اوضاع به قدر شوند يم

در   و يسد رسـوب  يجاددوم ا يزداري،آبخ اول . يردقرار بگ  يرانگ يمسه كار مدنظر تصم يدبحران، با ينا

  يـد ام پر آب  يا يندهآبه  توان يم وردم  سه  ينبا انجام ا آب سدها كه  يدروليكه يشست و شو يتنها

كنند تـا از مشـكالت    ينگر يندهفكر االن باشند، آ ينكها يمسووالن به جا يدوارم،ام  يتدر نها. داشت

  .كنند يريجلوگ رو يشپ
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ـ   يوارد سـدها  يالبمترمكعـب سـ   يلياردم 3 يروز آت 5 يط: يرون يروز  - شـود  يخوزسـتان م

  10/01/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

خوزسـتان   يبه سـدها  يپنج روز آت يمترمكعب ط يلياردم 3به حجم  ييها يالباز ورود س يرون وزير

 يعني يسدها را پر خواهد كرد و مابق يخال يتمتر مكعب آن ظرف يلياردم 1.2حدود : خبر داد و گفت

  .خواهد شد يهمتر مكعب آن تخل يليونم 800و  يلياردم يك

  

  شود يخوزستان م يوارد سدها يالبمترمكعب س يلياردم 3 يروز آت 5 يط: يرون وزير

بـا حضـور در برنامـه زنـده      يرون يروز يانرضا اردكان يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

كشـور   يهواشناسـ  يكـه بـا همـاهنگ    هايي ينيب يشبر اساس پ: شبكه خبر اظهار داشت "مشبا يترت"

 وردينتا شانزدهم فر يازدهماز ( يپنج روز آت ياست كه ط يناز ا يبرآوردها حاك ينانجام گرفته آخر

خوزستان  يمتر مكعب وارد مخازن سدها يلياردداشت، حدود سه م يمكه خواه ييها در اثر بارش) ماه

  .شود يم

 يخـال  يـت متر مكعـب آن ظرف  يلياردم 1.2كه شده است حدود  هايي يزير بر اساس برنامه: افزود وي

 ينخواهد شد؛ ا يهمتر مكعب آن تخل يليونم 800و  يلياردم يك يعني يسدها را پر خواهد كرد و مابق

  .داشت يمخواه يا قابل مالحظه يسدها خروج دست ييندر پا يعتاًبه آن معناست كه طب يهتخل

و از سـد كرخـه    يـه متـر مكعـب در ثان   2000است كه از سد دز حدود  ينا ها بيني يشپ: ادامه داد وي

در مقطـع   يعنـي  دسـت  ييندر پـا  يعتاًوجود خواهد داشت، طب يهمترمكعب در ثان 1000احتمال خروج 

  .يدخواهد رس يهمتر مكعب بر ثان 3000حدود  يتا دب يعبور ياناهواز جر
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خوشبختانه ستاد : افزود يممواجه شو يطشرا ينكامل با ا يبا آمادگ يستبا يكه م ينا يانبا ب اردكانيان

خـودش را از   يشـبانه روز  يـت اسـتاندار كـار و فعال   يتبحران استان خوزستان تحت مسئول يريتمد

كـاهش   الهـا و روسـتاها در حـ    ها بخش با همه شهرستان يكمدت ها قبل آغاز كرده و در ارتباط نزد

  .است يالبثرات سا

تابعـه   يهـا  شـركت  ينو مجهزتـر  ترين يميسازمان آب و برق خوزستان از قد ينكها يانبا ب يرون وزير

 10وزارت آب و بـرق كـه    يو حتـ  يروسازمان از قدمت خود وزارت ن ينو قدمت ا يروستوزارت ن

به صـورت   يلصد سدر حال حاضر ر: است، ادامه داد يشترشده بود ب يستاس يروسال قبل از وزارت ن

مشـغول بـه    يدر خود مركز ستاد در استاندار يقدر سازمان آب و برق خوزستان و از آن طر اي حظهل

قـرار   يلسـ  يرتحـت تـاث   يانـاً كه اح ييشهرها و روستاها ياسام ها، يلس يبند پهنه يها نقشه. كار است

 سـب منا ياطـالع رسـان   الزم وجود دارد و هر زمان الزم باشـد  يمشخص شده است، آمادگ گيرند يم

  .انجام خواهد شد

 50در كشور نسبت بـه متوسـط   : صورت گرفته در سطح كشور گفت يعوس يها با اشاره به بارش وي

كـه   يـم ا  داشته يشدرصد افزا 145از  يشبارش و نسبت به سال قبل ب يشدرصد افزا 30از  يشساله ب

 50حـدود   يـزي مخازن سدها چ.  ورده استرا به وجود آ يا ها رواناب قابل مالحظه بارش ينا يجهنت

ـ  يدر سال جـار  يدارد و كل حجم آب ورود يشمتر مكعب گنجا ميليارد از مهرمـاه سـال    يعنـي  يآب

  .متر مكعب است يلياردم 35به  يكگذشته تاكنون نزد

 يليـارد م 12با سال گذشته كه حدود  يسهبه مخازن سدها در مقا يورود يزانم ينا: ادامه داد يرون وزير

  .داشته است يشمتر مكعب افزا يلياردم 23متر مكعب بوده 

متر مكعب سهم استان خوزستان اسـت،   يلياردم 18حدود  يش،افزا يزانم يناز ا ينكها يانبا ب اردكانيان

سدها بـه   يندرصد ا 80. است يتيسد بزرگ است و استان با اهم 10 ياستان خوزستان دارا: ادامه داد
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متـر   يليـارد م 23.5به  يكنزد يتيساخته شده و ظرف ين بعد از انقالب اسالملحاظ ارتفاع و حجم مخز

در  يمهمـ  ياراستان است و نقـش بسـ   ينكشور در ا ياز مخازن سدها يميحدود ن يعنيمكعب دارد، 

 ينصـنعت و همچنـ   ي،بـرق، مصـارف شـرب، كشـاورز     يـد حال كه تول يندارند در ع يالبكنترل س

  .كنيم يم ينآنها تام يريتمخازن و مد ينهم يقررا از ط يطيمح يستز يها حقابه

بـه عنـوان   : را تنها مختص به استان خوزستان ندانست و افزود يو ترسال يموضوع پر بارش يرون وزير

در  يرمنـد ه يـاني حـوزه م  يها يالبو بلوچستان توانسته از س يستاندر استان س يرمندمثال رودخانه ه

  .ودمند ش بهره "افغانستان" يهكشور همسا

 يبـه سـد دوسـت    يورود يشده اندك يكه از كشور افغانستان جار هايي يالبس يقاز طر: ادامه داد وي

را تجربه كرده انـد   يخشك ياربس يها كه سال يما داشته ييكشورمان سدها يجا يدر جا. يما هم داشته

  .نعمت بهره مند شدند يناما امسال از ا

اسـتان در   يـن مـا در ا  يـز و هموطنـان عز  يمداشت ينيسنگ يلدر استان گلستان س: اضافه كرد اردكانيان

ـ  يسخت ينا يقرار گرفتند و هنوز هم تا حدود يسخت يطسال در معرض شرا يابتدا  يبرقرار است ول

محسـوب   يلسـ  يـن از بركـات ا  يـره خـاك و غ  ياستان، شستشـو  ياراض يطبه هر صورت بهبود شرا

  .دشو يم

 يـا خشك  يخودش را دارد و اختصاص به كشورها يها يرابخ يادن يهمه جا يلس: افزود يرون وزير

ـ    . در حـال توسـعه نـدارد    يا يشرفتهپ يكشورها يرخشك،غ در  يعوسـ  يهـا  يچـه بسـا موجـب خراب

روزه در  10 يدشـد  يالباز جملـه بـارش و سـ   . امكانات باال شده اسـت  يو دارا يشرفتهپ يكشورها

دالر به  يلياردم 10بالغ بر  يمفقود و خسارات ينفر كشته، تعداد 225كه حدود  1396 لكشور ژاپن سا

  .همراه داشت

 7در كشـور حـدود   : مستمر دانست و افـزود  ينديها و مخازن سدها را فرا رودخانه يروبيال اردكانيان
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و  يسـامانده  يبـرا  يگذار يهسرما يازمندكه ن ييها رودخانه يم،رودخانه مهم دار يلومترك 500هزار و 

  .است يروبيآنها ال هاي يته فعالاست كه از جمل يمهندس

موضـوع   يالب،احتمـال بـروز سـ    يشو افـزا  يماقل ييرتغ يدهمواجهه با پد يبرا ينكها يانبا ب يرون وزير

 دهـد  يمحاسبات ما نشـان مـ  : برخوردار است، خاطرنشان كرد يشتريب يترودخانه ها از اولو يروبيال

ـ  يناست تا ا يازن يز، منابع مالامرو هاي يمتتومان به ق يلياردهزار م 8حدود  يزيچ ظـرف سـه    روژهپ

  .سال بتواند انجام شود

مهـم   ياررودخانه هـا را بسـ   يآبگذر ييرودخانه ها در توانا يمعدم تجاوز به بستر و حر ينهمچن وي

سال خشك مانـده   يانكه سال يمدار يمتعدد هاي يلمثل تهران مس يدر شهر بزرگ: كرد و گفت يابيارز

دهنـد   مرا انجـا  يساخت و ساز يم،را فراهم كند تا در آن حر يزفلت شهروندان عزموجب غ يدكه نبا

  .يمرو شو با خسارت روبه يناگهان يلكه در صورت بروز س

رودخانـه هـا ممنـوع     يمتصرف در بستر و حر يا يكاربر ييرمطابق قانون، هرگونه تغ: كرد يحتصر وي

  .الزم انجام شود يفن يهو توج يروبا مجوز وزارت ن يستبا يم يازاست و در صورت ن

نسبت  يمرا فراهم كرد تا بتوان يافكار عموم يشترب يآمادگ يراخ هاي يالبس يجنتا: خاطرنشان كرد وي

  .يممسئول اقدام كن يها رودخانه ها با كمك خود مردم و دستگاه يمبستر و حر يبه آزادساز
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در  يـر اخ يرانگـر و هـاي  يلسـ  ريشه ؛اعالم كرد يزداريآبخ يها طرح ياجرا يستاد هماهنگ يردب

  10/01/1398خبرگزاري فارس مورخ  - اشتباه دوره اصالحات هاي ياستس

  

در دولـت اصـالحات بـا ادغـام جهـاد      : اعـالم كـرد   يزداريآبخ يها طرح ياجرا يستاد هماهنگ دبير

 يلاز سـ  يريدر جلوگ ينقش مهم توانست يكه م يزدارياعتبارات آبخ يدر وزارت كشاورز يسازندگ

  .يممطالعاتمان را كامل كن يمنتوانست يكه حت ياندك شد به طور يارداشته باشد، بس

  

  اشتباه دوره اصالحات هاي ياستدر س يراخ يرانگرو يها يلس ريشه

كشور كه منجر بـه   يها در استان يراخ يلس يانفارس، در جر يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يخانوارهـا  يدام، روسـتاها و حتـ   ي،به بخـش كشـاورز   ينفر از هموطنان و خسارت جد 44فوت 

و  يـب عج يرخدادها يناشتباه گذشته باعث شد چن هاي ياستباورند كه س ينبر ا ياريشد بس يشهر

  . يفتدكشور اتفاق ب رد يبغر

خطـرات   يجلـو  يزداريبا اقدامات آبخ توان يباور است كه م ينبر ا يكارشناس مسائل اقتصاد همتي

بـه   يـازي ن يـزداري آبخ يـات بـا عمل  توان يم يكرد حت يترا تقو يرزمينيز يها را گرفت و سفره يلس

  . نداشت شود يمنطقه م هاي يستمدر اكوس ييرده كه باعث تغگستر هاي يسدساز

 يخاتم يآقا يجمهور ياستو دوره ر 1381معتقد است كه در سال  ينهمچن يكارشناس اقتصاد اين

 يرمجموعـه حذف و جـزو ز  يزداريمعاونت آبخ يدر وزارت كشاورز يو پس از ادغام جهاد سازندگ

دهم  و  يكبه كمتر از  يزداريمنجر به كاهش بودجه آبخ ينها و مراتع كشور شد و هم سازمان جنگل

  . در كشور شد يزداريآبخ هاي يتفعال شدنكند 

سـتاد   يرو حفاظت خاك و دب يزداريدفتر آبخ يركلمد »يهوشنگ جز«موضوع با  يشترب يبررس براي
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  . يموگو كرد گفت يزداريآبخ يها طرح ياجرا يهماهنگ

مخـرب را گرفـت،    هاي يلس يدر كشور جلو يزداريآبخ ياتبا عمل توان يم ياآ ينكهدر پاسخ به ا وي

 يريتبـا مـد   تـوان  ياست و م ياييو چند جانبه در محدوده جغراف يكپارچه يريتمد يزداريآبخ: گفت

 يرزمينـي ز يهـا  آب ينكهاز آن را گرفت ضمن ا يناش يها و خسارت يلس يها جلو حوزه ينا يحصح

  . كرد يتتقو يزن را

 يننبـوده كـه مـا شـاهد چنـ      يدر كشـور كـاف   يزداريآبخ ياتعمل ياسوال كه آ ينه ادر پاسخ ب جزي

در كشـور   ينادرسـت  هـاي  ياسـت گذشـته س  يها در سال: گفت يمآور شد مخرب و خسارت هاي يلس

بـود و اعتبـارات    يبه عنوان معاونـت در وزارت جهـاد كشـاورز    يزداريآبخ 1380اعمال شد قبل از 

 يـزداري هكتار مطالعـات آبخ  يليونم 26 يمها توانست كه در همان سال يرداشت به طو هم يخوب ياربس

  . شد يزداريو آبخ يدار آبخوان ياتهكتار آن منجر به عمل يليونم 11كه  يمدر كشور انجام ده

و در دوره اصـالحات   81تـا   80 يها در سال: ادامه داد يزداريبخ آ يها طرح ياجرا يستاد هماهنگ دبير

 يهـا  مجموعـه  يـر از ز يكـي بـه   يـزداري ادغام شد و معاونت آبخ يوزارت كشاورز در يجهاد سازندگ

  . يافت شبخش به شدت كاه ينبودجه و اعتبارات ا يزانشد و متناسب با آن م يلها تبد جنگل  سازمان

 يحتـ  يمبود كه ما نتوانست يافتهكاهش  يا چند سال گذشته حجم اعتبارات به اندازه يط: ادامه داد وي

  . يمخود بازماند ياصل يها از برنامه يلدل ينو به هم يمتمان را به طور كامل انجام دهمطالعا

از محل  يسال گذشته به دستور مقام معظم رهبر: و حفاظت خاك اعالم كرد يزداريدفتر آبخ مديركل

كشـور اختصـاص    يـزداري آبخ يتومـان بـرا   يلياردم 700دالر معادل  يليونم 200 يصندوق توسعه مل

 زا يو كمك كرد بخش يمهزار هكتار انجام ده 850را در سطح  يزداريآبخ ياتعمل يمكه توانست يافت

  . يمرا جبران كن  يماندگ عقب

 يزكم و ناچ  يا به اندازه يجار يها نبود بودجه ياگر دستور هوشمندانه مقام معظم رهبر: ادامه داد وي
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  . برد يشاز پ يكار توان ياست كه نم

سوم  يك يافتاختصاص  يزداريوضع آنچه كه سال گذشته به بخش آبخ ينبا ا: گفت ينهمچن جزي

  . يمآن هست ياست كه در برنامه ششم متعهد به اجرا يمبلغ

 يـات كشـور عمل  يهكتـار از اراضـ   يليـون م 10براساس برنامه ششم توسعه قرار اسـت  : ادامه داد وي

هـزار   2 يـريم تومان در نظر بگ يليونم يكهر هكتار را  يزداريآبخ ينهانجام شود و اگر هز يزداريآبخ

  . يابداست اختصاص  يازبرنامه ششم توسعه ن ياجرا يتومان برا يلياردم

قـرار گرفتـه    مهري يو ب يكشور مورد كم توجه يزداريگذشته آبخ يها سال يط ينكهبر ا يدبا تاك وي

 يستمختلف ن يسدها به احداث يازن يمرا توسعه ده يزداريآبخ ياتكه عمل يدر صورت: است، گفت

ها به صورت عادالنه انجام خواهد شـد و مـا مجبـور     توسعه و پراكنش آب در همه حوزه ينكهضمن ا

  .  يمكن يها اقدام به سدساز حوزه يشد كه تنها در خروج يمنخواه

مـا حفـظ شـود و جلـو      يسـت ز يطب باعث خواهد شد كه مح مناسب آ يعتوز: گفت ينهمچن جزي

  . ته شودخاك هم گرف يشفرسا

سـاالنه   يزداريآبخ يها طرح يكشور با اجرا يزداريآبخ يها طرح ياجرا يستاد هماهنگ يرگفته دب به

  . خواهد شد يريتن در هكتار خاك جلوگ 9 يشاز فرسا

متـر   يليـون م 250تن در هكتار است و سـاالنه   16.7خاك كشور  يشدر حال حاضر فرسا يگفته جز به

كـرج   يركبيرمانند ام يكه مخزن سد يدر صورت. شود يم شود يسدها م وارد يافته يشمكعب خاك فرسا

  . دهيم يسد خود را از دست م يك يتما ساالنه ظرف يندارد بنابرا يشمترمكعب گنجا يليونم 206

بـه   توانـد  ياست كه م يريتيو مد ياتعمل يزداريآبخ: و حفاظت خاك گفت يزداريدفتر آبخ مديركل

ـ  يلزمان س يهم مناسب برا يزداريآبخ ياتعمل. شور كمك كندها در ك از بحران يريجلوگ و  يو پرآب

 530سـاالنه بـه نفـوذ     توانـد  يمـ  يدر منـاطق كوهسـتان   يـزداري بخ آ يـات عمل. است يهم زمان خشك

  . يدرقم در مناطق دشت به هزار مترمكعب خواهد رس ينآب در هكتار كمك كند كه ا رمكعبمت
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  در باالدست قنوات يزداريآبخ ياتعمل يجاددرخواست مردم اصفهان به ا*

تـا   كننـد  يها درخواست م است كه از سراسر استان يدر كشور به حد يزداريبخ آ يتاهم: گفت جزي

بـا   يندر امـان بماننـد و همچنـ    يلها انجام شود تا آنها از خطرات سـ  در باالدست يزداريآبخ ياتعمل

  . دياببهبود  شان يكشاورز يرزمينيآب ز يها سفره يتتقو

 يـات كـردم كـه درخواسـت كردنـد عمل     يافـت را از مـردم اصـفهان در   يا االن نامـه  ينهمـ : گفت وي

در امـان بماننـد بـه     يلاز خطرات س ينكهدر باالدست قنوات استان احداث شود تا ضمن ا يزداريآبخ

  . آنها هم كمك شود يشتمع

الزم است تا با  يكه چه اقدامات سوال يندر پاسخ به ا يزداريآبخ يها طرح ياجرا يستاد هماهنگ دبير

 يـات الزم اسـت علم : گفـت  يم،در امـان بمـان   يـر اخ يلهمچـون سـ   هـايي  يلسـ   انجام آن از خسارت

  . نشود يجار يلس ينها انجام شود تا با نفوذ آب به زم در باالدست يزداريآبخ

 ييـر انـد و تغ  مسدود كـرده را  ها يلاست كه مس ييها اما مشكل بزرگ در داخل شهرها و روستا: ادامه داد وي

 ييـر بـا انـواع تغ   يانـد و بـه اسـم توسـعه اراضـ      كـرده  يلرا به جاده تبد يلاند مثال محل عبور س داده يكاربر

  . شود يم يجا ناش يناز ا وستاهادر شهرها و ر ياند كه مشكل اصل احداث ساختمان احداث كرده ها يكاربر

 ينهـا و ا يـديم بارهـا د  يرازاتفاقات را ما در شـ  يناند و ا زده اند و رستوران ها را بسته دره: ادامه داد وي

  . به بار آورد يناگوار يها و خسارت يردرا بگ يلس يها جلو سازه ينباعث شد كه ا

 يرانـي و و يلسـ  يانجام شده بود جلو يزداريآبخ ياتهر كجا عمل يراخ هاي يلدر س: كرد يدتاك جزي

ـ  يـزداري آبخ يتدولت و مسئوالن اهم يدبا ينبرابنا يدها به حداقل رس را گرفت و خسارت از  يشرا ب

  . كار كمك كنند ينرا در انجام ا يياجرا يها گذشته بدانند و با اختصاص بودجه مناسب بخش
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  10/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - قم افزوده شد يمتر مكعب آب به سدها يليونم 20

  

متـر   يليـون م 20 يـر، اخ يبه دنبـال بـارش هـا   : قم گفت يشركت آب منطقه ا يرعاملمد - يرناا - قم

 يدنيكننـده آب آشـام   ينتام ياصل يبه عنوان سدها يخرداد و كوچر 15مكعب آب به حجم دو سد 

  .استان افزوده شد ينمردم ا

  
  قم افزوده شد يمتر مكعب آب به سدها يليونم 20

ـ : افـزود  يرنـا مسگر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا ينيحس يحاج احمد هـا،   ياز بارنـدگ  يشپ

متـر   يليـون م 10 يشرقم اكنـون بـا افـزا    ينمتر مكعب بود كه ا يليونم 38خرداد حدود  15حجم سد 

  .است يدهرس متر مكعب يليونم 48از بارش ها به  يآب ناش يمكعب ورود

متـر مكعـب بـود كـه      يليونم 70حدود  ير،اخ يهم قبل از بارش ها يحجم سد كوچر: كرد يانب وي

شـده رو بـه رو    يـره آب ذخ يمتر مكعب يليونم 10 يشو با افزا يدهمتر مكعب رس يليونم 80اكنون به 

  .بوده است
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كعـب آب در قـم وجـود    متـر م  يليـون م يككوچك با مخازن كمتر از  يسدها يتعداد: ادامه داد وي

رونـد ادامـه دارد،    يـن و اكنـون هـم ا   يدندرسـ  يزدر اواخر سال گذشته به مرحله سرر يبادارد، كه تقر

شـود و   يانجام مـ  يمشكل يچدست بدون ه يينپا يسدها به رودخانه ها ينا يزخوشبختانه روند سرر

  .وجود ندارد ينهزم يندر ا خطري

رودخانـه هـا    يمنكردن حـر  يترعا يلاستان به دل يستاهااز رو يدر برخ: مسگر گفت ينيحس حاجي

 يرفع آن طرح ها يشد كه برا يجادتردد مردم به آن مناطق ا ينهدر زم يدر ساخت و ساز ها، مشكالت

  .به اجرا درخواهد آمد يشگيرانهپ

تحت كنترل است و با  يزو فعال جهان ن يسد قوس ينتر يميسد كبار به عنوان قد يتوضع: افزود وي

 يامـده آن بـه وجـود ن   يبـرا  يشده آب از آن صورت گرفته، مشـكل  يريتمد يزسرر يكه برا ياقدامات

  .است

آب  ينبا هدف تام1395 يورماهشهر يگانجنوب غرب شهرستان گلپا يلومتريدر هشت ك يكوچر سد

سـلفچگان   يمـور، محالت، ن يگان،گلپا ين،ساوه ، قم، خوانسار، خم يجان،دل يشرب درازمدت شهرها

  .يدرس يبه بهره بردار يقم به طور رسم يسانشهرك پردو

سـد بـا    يـن آن قـرار دارد، ا  يلومتريك 5و در فاصله  يجانشهرستان دل يخرداد در شمال شرق 15 سد

متـر و عـرض    320متر، طول تـاج   96 يپ يمتر و ارتفاع از رو 30.54حداكثر ارتفاع از كف رودخانه 

 بهـاي آ يلهسد به وسـ  ينا. باشد يمتر مكعب م يليونم 165آن  يدحجم آب مف. متر است 10آن در تاج 

  .شود يم يهلرستان تحت عنوان رودخانه قمرود تغذ يگودرزال يجار

خورآباد از توابع بخش كهك قم قرار دارد،  يزنبورك روستا يكيكبار دردشت كبار در نزد يميقد سد

  .است يلومترك 30بخش كهك درجنوب استان قم قرار دارد و فاصله آن تا قم 

  . يدباران درقم بار يليمترم 40از  يشدوشنبه و سه شنبه هفته گذشته ب طي
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گذشته بر  يبا توجه به تجربه سالها: درقم، گفت يلدرادامه با اشاره به استفاده از سامانه هشدار س وي

الزم در  يقـم، هشـدارها   يشـركت آب منطقـه ا   يهـا  يو بررسـ  يهواشناسـ  يها ينيب يشاساس پ

از وقـوع حادثـه بـه مسـئوالن اسـتان داده و در       يشرودخانه قمرود پ يربه مس يالبهاورود س خصوص

از اتفـاق   يريجلـوگ  يالزم برا يريگ يمبه آن، تصم يكيتراف يدسترس يخصوص مسدود شدن راه ها

  .شود يناگوار گرفته م يها

ا گرفت، باعث شد از در بستر رودخانه قمرود كه جان چهار تن ر 1388سال  ينفرورد 11 يلس وقوع

شـهر و   يـن بـاران در منطقـه باالدسـت ا    يدشـد  يقم نسـبت بـه بـارش هـا     يآن زمان مسئوالن شهر

ـ   يشتريب يترودخانه قمرود حساس يردر مس ياز خطر احتمال يريجلوگ وقـوع   ينـي ب يشداشته و بـا پ

  . يندرودخانه از مسافر و خودرو نما يهاقدام به تخل فورا يالب،س

شـدن آب در   يموجـب جـار   يـر اخ يبارنـدگ : گفـت  ينقـم همچنـ   يآب منطقه ا شركت مديرعامل

 يشدر افـزا  يتواند نقش مهمـ  يشده است و م يزنمك ن ياچهدر يزبه حوضه آبر يمنته يرودخانه ها

  .داشته باشد ياچهاز خشك شدن بستر در ياز نفوذ گرد و خاك ناش يريسطح آب آن و جلوگ

م و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قـرار گرفتـه و   استان ق يشرق يهنمك در ناح درياچه

سـوم   يـك هزار هكتار وسعت داشته و  200و فراشور كشور است كه حدود  يفصل ياچهدر ينبزرگتر

شـامل   يـر كـم نظ  يشناخت ينساختار زم ياستان قم قرار گرفته است و دارا ياييآن در محدوده جغراف

   .است يباتالق يهو حاش يپوسته نمك
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  10/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - خوزستان شد يمنج يگرسد گتوند بار د

  

 يـت سد گتوند با توجه به موقع: گفت يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يرعاملمد -يرناا -تهران

رودخانـه كـارون برخـوردار     يسـاخته شـده رو   يسد هـا  يرهكه در مجموعه زنج يا يژهو ياييجغراف

  .خوزستان شد يناج 1398 يندر فرود يگراست، بار د

  

  خوزستان شد يمنج يگرگتوند بار د سد

 1398 ينفـرورد  يالبدر سـ : گفت يرناا يروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد »يمراد بهروز«

  . برخوردار بودند يحجم بارندگ ينآورد در باالتر يشتريناستان از ب يخوزستان، سدها

داشـت   ياندر استان خوزستان به شدت جر يكه بارندگ يطيامسال در شرا ينششم فرورد: افزود وي

 5300به مخـزن آن بـالغ بـر     يكرده است،آب ورود يزكردند كه سد گتوند سرر يو مسئوالن تصور م

  .بود يهمتر مكعب بر ثان 700آن فقط  يوجشد و خر يهمتر مكعب بر ثان

و خصوصا نقش سـد گتونـد را در كنتـرل و     يسدساز يتاهم يراخ يها يالبس: اظهار داشت مرادي

كـه مركـز اسـتان خوزسـتان      يطيآشكار كرد و در شرا ياستان خوزستان را به خوب يها يالبمهار س

متـر مكعـب بـر     500 يتوند تنها با ظرفگت يبرق آب يروگاهحوضه شده بود، ن يانم يها يالبس يردرگ

 يچـون اهـواز و شـهرها و روسـتاها     يمهم يتيداد تا بتواند مراكز جمع يخود ادامه م يته به فعاليثان

  .حفظ و حراست كند يمنطقه را به خوب

در اسـتان   يالبكـه سـ   يتمـام مـدت  : گفت يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يرهمد ياته رئيس

گتونـد از   يروگـاه سد و ن يخروج يهرگز دب) 1398 ينپنجم تا هفتم فرورد(اشت د يانخوزستان جر

  .باالتر نرفت يهمتر مكعب بر ثان 800
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كشـور   يسـد خـاك   ينرودخانه كارون در استان خوزسـتان سـاخته شـده، بلنـدتر     يگتوند كه رو سد

  .شود يمحسوب م

  

  4در سد كارون  يالبمتر مكعب س يليونم 363كنترل ** 

سـاعت گذشـته    48ظـرف   4سد بلند كارون : گفت يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن مديرعامل

  .را كنترل كرد يالبمترمكعب س يليونم 363بالغ بر 

سرشاخه رودخانه كارون ساخته شـده اسـت، در مـدت     يكه در ابتدا 4سد كارون : شد يادآور مرادي

ـ  ) امسال ينپنجم تا هفتم فرورد(ساعت  48 متـر مكعـب بـارش هـا و      يـون مل 363از  يشتوانسـت ب

 ارجخ يروگاهبرق از ن يدمتر مكعب آن را به همراه تول يليونم 47منطقه را مهار كند و تنها  يها رواناب

  .كند

  .يافت يشمتر افزا 12از  يشب 4مدت ارتفاع تراز آب مخزن سد كارون  يندر ا: افزود وي

  .واقع شده است يياردر استان چهارمحال و بخت 4كارون  يروگاهو ن سد

  

  يمرهدر سد س يمتر مكعب يليونم 128 يالبمهار س** 

صورت گرفتـه در   يها ينيب يشبا توجه به پ: گفت يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن مديرعامل

در اواخـر سـال گذشـته بـه      يمره، تراز مخزن سد س1398 ينآسا در فرورد يلس يخصوص بارش ها

  . يافتمترمكعب كاهش  يليونم 273متر و به حجم  7.6 يزانم

متـر   يليم 93.5برابر با  يبارش 1398 ينچهارم تا هفتم فرورد ياست كه در روزها يگزارش حاك اين

ـ  ي،و در زمان بارنـدگ  ينثبت شد كه در روز پنجم فرورد يمرهسد س يهواشناس يستگاهدر ا  يـك پ يدب

  . بود يهمتر مكعب بر ثان 831 يزانبه م يمرهبه مخزن سد س يورود
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متر بود كه با توجه بـه   2.4شده برابر با  ياددر زمان  يمرهتراز مخزن سد س يشافزا يزانم: افزود مرادي

كنتـرل و باعـث شـد     يالب،در س يمرهآورد رودخانه س يكه قبال انجام شده بود، به خوب يكاهش تراز

  . و كنترل شود يرهسد ذخ يندر مخزن ا يمتر مكعب 540حدود  يكه دب

 يهتخل يمرهس يبرق آب يروگاهمتر مكعب توسط ن يليونم 60تنها حدود  يگرد ياز سو ينكها يانببا  وي

دست  يينرودخانه در پا يانامر مانع از طغ ينا: است، اظهار داشت يمترمكعب 262 يشده كه معادل دب

  .كرد يريشده و از بروز خسارت به ساكنان و كشاورزان منطقه جلوگ يمرهسد س

چهارم تـا هفـتم    يساخته شده است، در روزها يالمكه در استان ا يمرهمقام مسئول سد س ينگفته ا به

  .را كنترل و مهار كرد يمرهمترمكعب آورد رودخانه س يليونم 128حدود  1398 ينفرورد

تراز مخزن  يافتندر صورت كاهش ن: گفت يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يرهمد ياته رئيس

 يكرخـه، پـل ارتبـاط    يـز خسـارات بـه حوضـه آبر    يدسال گذشته، عالوه بر تشد در اواخر يمرهسد س

دره شـهر بـه    يرفت و باعث قطع راه ارتباط يآب م يررودخانه كشكان به ز يانطغ يلبه دل يشانگاوم

  .شد يم لدخترپ
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - مخـرب شـد   يهـا  يالبدر كرمان سد راه سـ  يزداريآبخ يها طرح

10/01/1398  

  

اسـتان كرمـان    يشهرستان هـا  يدر برخ يو آبخوان دار يزداريآبخ يطرح ها ياجرا - يرناا - كرمان

 يندر ا يشترب يگذار يهرماتوان با س ينشان داد كه م يها شدند بخوب يالبها و س يكه گرفتار بارندگ

  .موفق عمل كرد يزخسارت زا ن يالبو س يلحوزه در مهار س

  

  مخرب شد يها يالبدر كرمان سد راه س يزداريآبخ طرحهاي

و  يلاز وقـوع سـ   يشـگيري در پ يو آبخـوان دار  يـزداري آبخ ينقش موثر پروژه هـا  يرنا،گزارش ا به

و  ياصـول  ياجـرا  يمهم برا يليتواند دل يكرمان م استان يراخ يها ياز آن در بارندگ يخسارات ناش

  .طرح ها در مناطق مختلف كشور باشد ينگونهگسترده ا

 يريو جلـوگ  يرزمينـي آب ز يسفره ها يهبا تغذ يو آبخوان دار يزداريآبخ يطرح ها يچند اجرا هر

 يز جـار ا يريمهـم جلـوگ   يـن است اما در كنار ا يندوباره زم ياتح يراهگشا ياز هدررفت منابع آب

  .طرح ها است ينبشر عملكرد مهم ا يزندگ يها يرساختز يبو تخر يالبشدن س

و از خسـارات   يـره ذخ ينساالنه هزار مترمكعب آب در زمـ  يآبخوان دار ياتهر هكتار عمل ياجرا با

  .شود يكاسته م ينو فرونشست زم يلاز س يناش

آبخوان هـا و فرونشسـت دشـت هـا در      يهآب منجر به تخل يعينادرست از منابع طب يها يبردار بهره

و  ياقتصـاد  يـات و ح ييغـذا  يتبخش، امن يندر ا يريتاز مناطق شده و در صورت نبود مد ياريبس

  .جامعه به مخاطره خواهد افتاد ياجتماع

 يـدرولوژيك و ه يـك و تعـادل اكولوژ  يعيطب يتواند توازن عرصه ها يم يمنابع آب يريتاز مد غفلت
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 يآبـده  يشطرح ها سبب افزا ينا يكه اجرا يمواجه كند در حال يچالش جدرا با  يزآبخ يحوزه ها

  .شود يقنوات م

ـ   يعيطب يها يستمآب در چرخه اكوس يداريو پا حفظ  يريو اسـتان كـو   يـران چـون ا  يكشور كـم آب

 يگـر د يمواجـه بـوده و از سـو    يدشـد  يها يلبودن با وقوع س يزخ يلبواسطه س يكرمان، كه از طرف

مـد نظـر قـرار     يداست كه با يكند، از مسائل مهم و اساس يمدت را تجربه م يالنطو يها يخشكسال

  .يردگ

ضـمن   يـز، آبخ يمناسب از باران در سطح حوزه ها يبهره بردار يها يوهبا ش يآنكه آبخوان دار حال

فرصت نفوذ  يجادو ا يالبزمان تمركز س يشافزا يقمخرب از طر يها يالبكاستن از شدت وقوع س

 يعرصـه هـا   يـاي عـالوه بـر اح   يرزمينـي، ز يآبخوان هـا  يهو تغذ يركاهش تبخ ي،سطح يها يانجر

  .كند يم يسرم يساده و بوم يبا استفاده از روش ها يداربه آب را به صورت پا يابيامكان دست يعي،طب

بـا   يآب موجـود، سـازگار   يتنگنا يطكشور در شرا يعيطب يو عرصه ها يكشاورز يداتتول پايداري

مسـتلزم   يمـي اقل ياز مهاجرت هـا  يريو جلوگ يزآبخ يآب در سطح حوزه ها يدتمرار تولاس ي،كم آب

هـا در   يالببـارش هـا و سـ    يـت از ظرف ينـه و به ياصول يجامع نگر و بهره بردار يكردهاياعمال رو

  .است يو كم آب يخشكسال يريتمد ايراست

 يو آبخـوان دار  يـزداري آبخ يهاانجام پروژه : استان كرمان گفت يزداريو آبخ يعيكل منابع طب مدير

و  يريجلـوگ  ينـه هـا در زم  يالبرفتـار سـ   ييـر روان آبها و تغ يريتدر مد ياستان، نقش موثر يندر ا

  .داشته است يلاز وقوع س يشگيريپ

 يـات كشـور و انجـام نشـدن عمل    يو توپـوگراف  ياييجغراف يطشرا يمي،اقل ييراتزاده، تغ يرجب مهدي

از آن در روسـتاها و شـهرها    يو خسـارات ناشـ   يلعامل وقوع س ينمتردر باالدست را مه يزداريآبخ

  . دانست
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 يچند روز گذشـته كشـور، نقـش و ضـرورت پـروژه هـا       يرانگرو يها يالبدر س: اظهار داشت وي

  .احساس شد يگراز هر زمان د يشحوزه، ب يندر ا يژهاعتبارات و يصو ضرورت تخص يزداريآبخ

آب نفوذ  ينيزم يرز يتوانست به سفره ها ياست و م يرحمت اله كه يباران: كرد يحزاده تصر رجبي

مـردم و كشـور بوجـود آورد و     يبـرا  يريكند، زحمت و خسارات جبران ناپـذ  يهو آبخوان ها را تغذ

  .را داغدار و عزادار كرد ييخانواده ها

مـردم داده   از خسارات وارده به يو جبران بخش يالتروزها در قالب تسه ينكه ا ياعتبارات: گفت وي

پـروژه   ياعتبارات بـرا  ينبا خود برده است و اگر هم يلاست كه س ياعتبارات يقتخواهد شد، در حق

 يـن ا اهداختصاص داده شود، ش يو آبخوان دار يزداريآبخ يدر قالب انجام پروژه ها يشگيرانهپ يها

  .بود يمنخواه يرانيو و يهمه خراب

 يانجـام پـروژه هـا    يبـا توجـه بـه اثربخشـ    : رمـان افـزود  استان ك يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

هزار هكتار كه منجر به  125سال گذشته در استان كرمان، در سطح پوشش هزار و  30 يط يزداريآبخ

  .درصد شده است 70تا  50 يزانتا م يلكاهش وقوع س

متـر   يليـون م 290 يـزان و كنترل روانـاب هـا بـه م    يريتمهم شامل مد ينا يدستاوردها: ادامه داد وي

و  يرزمينـي متر مكعب در سال به سفره آب ز يليونم 174 يزانمكعب ساالنه، كه منجر به نفوذ آب به م

  .متر مكعب كنترل رسوب شده است يليونو چهار م يآب يشتن كنترل فرسا يليونم 11 ينهمچن

 يليـارد م 25 اعتبـار بـه مبلـغ    يصبر تخص يمبن 1397در سال  يزاده به دستور مقام معظم رهبر رجبي

در  يو آبخـوان دار  يـزداري آبخ ياتعمل يبه منظور اجرا يتومان از محل اعتبارات صندوق توسعه مل

  . سطح استان كرمان اشاره كرد يزحوزه آبخ 27شهرستان و  14

 يهزار هكتار، نقـش مـوثر   26.5در سطح پوشش  97در سال  يزداريآبخ يانجام پروژه ها: گفت وي

از آن بـه شـهرها و روسـتا هـا در      يو خسارت ناش يلاز وقوع س يريو جلوگ رواناب ها يريتدر مد
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و  يـزداري پـروژه هـا و ضـرورت انجـام اقـدامات آبخ      ياثربخش يداشته و به خوب يراخ يها يبارندگ

و  يريتانجام شـده را مـد   يپروژه ها يدستاوردها ينزاده مهمتر يرجب. دهد يرا نشان م نداريآبخوا

طرح ها  ينا: استان عنوان كرد و گفت يزآبخ يمكعب رواناب در سطح حوزه ها متر يليونم 21كنترل 

 وهزار متر مكعب كنترل رسـوب   93 يرزميني،متر مكعب آب به سفره آب ز يليونم 5.1منجر به نفوذ 

  .شده است  يشهزار تن كنترل فرسا 266

بـا   يگـر از هر زمـان د  يشب يددر حال حاضر با: استان كرمان گفت يزداريو آبخ يعيمنابع طب مديركل

هـا و حـوزه    هـا و روسـتا   مشرف به شهر يزآبخ يها  در حوزه يو آبخواندار يزداريآبخ ياتانجام عمل

 ديريتانجـام شـود تـا عـالوه بـر كنتـرل و مـ        يلاز وقوع س يشگيرانهباالدست، اقدامات پ يزآبخ يها

 يرابو كنترل رسوب، شـاهد سـ   يآب يشاز فرسا يريآب، جلوگ ينيزم يرز يسفره ها يهروانابها، تغذ

  .يمشدن آبخوان ها باش

كـه   يدر توسعه كشورها برخوردار است در حال يرمهم و انكارناپذ ياز نقش يزداريو آبخ يعيطب منابع

 يدهد لذا اجـرا  يقرار م يمنابع ارزشمند را در معرض خطر نابود ينا يرطبيعيو غ يعيطب يدهايتهد

 ياساسـ  يايازهاز ن يالبو س يابانزايياز ب يريآب، خاك و جلوگبا هدف حفاظت از  يزداريطرح آبخ

 يـد عرصه ها است اما آنطور كه با يبو تخر يدها، تهد يبا توجه به ادامه خشكسال يعيطب يعرصه ها

  .شود يگرفته نم يجد

مسـتمر و   يزير  ، به اعتقاد كارشناسان علم و هنر برنامه)Watershed Management( آبخيزداري

و  ياقتصـاد  ي،كشـاورز  يعـي، اعـم از طب  يزآبخ يها  منابع حوزه يريتمد يالزم برا يها قدام ا ياجرا

 يـا  يكيتوانـد بـه صـورت مكـان     يدر منابع آب و خاك اسـت كـه مـ    ياثرات منف يجادبدون ا يانسان

  . باشد بيولوژيكي

تـار مسـتعد   هك يليـون م 25كشـور حـدود    يو مرتع يابانيب يهكتار از عرصه ها يليونم 60مجموع  از
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  .است يزداريآبخ ياتعمل

 2و هدر رفت آب حـدود   يباد يشاز فرسا يري، جلوگ يرفع معضل خشكسال يبرا يرسه دهه اخ در

  .كشور انجام شده است يعيطب يهكتار از عرصه ها يليوندر هشت م يزداريهزار طرح آبخ

ـ  ي،كـار  نهـال  يـق از طر يـاهي پوشـش گ  يتتقو يا يجادا( يولوژيكيب اقدامات ، )يكـار  كپـه  ي،ذركارب

ـ  يررسوبگ يبندها ي،بندخاك يالب،پخش س( يكيمكان  يومكـانيكي ، ب)ينچـ  و خشـكه  يونيگـاب  ي،مالت

حفاظـت و قـرق،   ( يريتيو مـد ) يـاهي پوشش گ يتهمراه با تقو يبند بانكت ي،بند تراس ي،سكوبند(

  .است يزداريها در حوزه آبخ يتاز جمله فعال) يحفاظت يكشاورز

 يليـون م 10در كشـور   يو آبخـوان دار  يـزداري آبخ ياتعمل ياجرا يششم توسعه برابرنامه  براساس

پـروژه   يـن هكتـار ا  يليونم 2هر ساله در سطح  يدبرنامه با ينشده است كه طبق ا يهكتار هدف گذار

  .شود يياجرا
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متـر مكعـب    يليـارد م 6 :مشكالت خاص وجود دارد گفت يدتهد ينكها ياناستاندار خوزستان با ب

حـداقل پـنج   /العاده در اهـواز  احتمال اعالم حالت فوق/ شود يدر دو هفته وارد خوزستان م آب

  11/01/1398خبرگزاري برنا مورخ  -يم رو دار يشروز حاد در پ

  

متـر مكعـب آب وارد    يليـارد م 6حـدود   ينـده روز آ 14طبـق برآوردهـا در   : گفـت  يعتيشر غالمرضا

و دوشنبه  يكشنبه يها با توجه به بارش. شندها خطا داشته با بيني يشپ يدواريمكه ام شود يخوزستان م

و  آيـد  يها به سـمت خوزسـتان مـ    آب ينشنبه و چهارشنبه آورد ا سه يدر روزها يگر،د يها در استان

  .يمحداقل پنج روز به طور حاد گرفتار هست

ن بحرا يريتاستاندار خوزستان امروز در جلسه مد يعتيگزارش خبرنگار برنا از اهواز، غالمرضا شر به

 يالبيو سـ  يآب يريتمد يتوضع ينگزارش آخر يهبرگزار شد، با ارا يرون يرخوزستان كه با حضور وز

و دندان از  نگتاكنون با چ: كنفرانس انجام شد، اظهار كرد يديوو يقكشور كه از طر يرخوزستان به وز

هسـتند و   يبآسـ  تنها در منطقه بامدژ اهواز دو روستا در معرض. يما شهرها و روستاها محافظت كرده

  .يما و ما مراقبت كرده يستندآنها شكسته شده است اما مردم حاضر به ترك منطقه ن بند يلس

ندارند  يمناطق شكسته نشده است و مشكل ينا بندهاي يلاند اما س شده يهروستاها تخل يبرخ: گفت او

  .اند شده يهتخل يشگيريپ يو برا

رودخانـه بـه سـمت تـاالب      يض خطـر بـود كـه ورود   در معـر  يـع شهر رف: خوزستان افزود استاندار

  .در حال انجام است يمآب به سمت هورالعظ يباز شد و رهاساز يمهورالعظ

كه احتمال برگشت آب به سـمت شـهر    يگرد يدر بخش: دولت در خوزستان اضافه كرد يعال يندهنما 

  .است يتها در حال تقو بند يلس يزوجود دارد ن

شـد كـه اكنـون     ياز سوسنگرد دچار شكستگ يا منطقه بند يلس يزن يشت پساع يك: ادامه داد شريعتي
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  .يمابوفروش و عصافره هست يدو روستا يهدر حال تخل

 يرياست تا از ورود آب به روستاها جلوگ يتدرحال تقو بندها يلتمام س: كرد يانخوزستان ب استاندار

  .فراهم شدروستاها  يهتخل يالزم برا يآمادگ ياط،احت يو تنها برا يمكن

  .مشكالت خاص وجود دارد يداما تهد يمندار يدر حال حاضر مشكل خاص: افزود شريعتي

 250در سـد دز حـدود    ياكنون حجم مخزن خال: شد يادآورمخزن سد دز،  يبا اشاره به حجم خال او

 يدهمترمكعـب نرسـ   يليونم 300سد دز به  يحجم خال يزانمترمكعب است البته هنوز م يليونم 300تا 

  .برسد يزانم ينفردا به ا يمكه انتظار دار

آن  يو ورود يهمترمكعب بر ثان 1850آب از سد دز  يخروج يزاناكنون م: كرد يانخوزستان ب استاندار

  .است يهمترمكعب بر ثان 1150

 960آن  يو ورود يهمترمكعب بر ثان 710آب از سد كرخه  يخروج يزانم ينهمچن: ادامه داد شريعتي

  .است يهانمترمكعب برث

اسـت كـه از    يزانم ينبه هم يو ورود يهمترمكعب بر ثان 1300 يزاز كارون ن يخروج يعتيگفته شر به

  .وجود ندارد يمناسب يطبابت شرا ينا

 يهـا  طبـق مـدل   يـرا ما در دز است ز ينگران: داد يحخوزستان در بخش از گزارش خود توض استاندار

دز  را به دو هزار مترمكعب بـر   يخروج يمت مجبور شوو ممكن اس  يابد يم يشآورد دز افزا يد،جد

  .كند يم يدرا تهد يشتريب يروستاها و شهرها يطشرا ينكه در ا يمده يشافزا يهثان

از  يهدو هزار مترمكعب بر ثان ياز كارون و خروج يهمترمكعب بر ثان 1300 يبا خروج: كرد يحتصر او

اهواز در  يطشرا ينمحدوده اهواز است كه در ا در يمترمكعب خروج 300دز در مجموع سه هزار و  

  .گيرد يخطر قرار م

امكانـات، از شـهر    يلكرد كه با گسـ  يرا سپر يبحران يتشب گذشته سوسنگرد وضع: گفت شريعتي
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  .يممحدوده هست يندر حال كار در ا يزحفاظت شد اكنون ن

 يدر روزهـا  يگـر، د يهـا  اسـتان و دوشنبه در  يكشنبه يها با توجه به بارش: خوزستان افزود استاندار

و حداقل پنج روز به طور حاد گرفتـار   آيد يها به سمت خوزستان م آب ينشنبه و چهارشنبه آورد ا سه

  .شود يكمتر م يو بعد از آن گرفتار يمهست

 يالعـاده اعـالم شـود و ادارات در روزهـا     در خوزستان حالت فـوق  يمدرخواست دار: كرد يحتصر او

  .الزم داشته باشند يكار باشند و آمادگ يها پا شند و همه دستگاهفعال با يزن يلتعط

 ينبـا كمتـر   يـم دار يشتريماه كه مشكالت ب ينو چهاردهم فرورد يزدهمس يتا روزها: گفت شريعتي

  .يمكن يريتمشكل وضع را مد

 شـده  يشـبيني متـر مكعـب آورد آب پ   يليـارد م 6حدود  يندهروز آ 14طبق برآوردها در : شد يادآور او

  .ها خطا داشته باشند بيني يشپ يدواريماست كه ام

اسـت   يافتـه  يشافزا يقبل يآورد سد دز و كرخه نسبت به آوردها يزاكنون ن: خوزستان گفت استاندار

  .اما آورد كارون كمتر شده است

شده  بيني يشخوزستان پ يبرا يگريبارش د ماه ينفرورد 20 يبرا ينهمچن: كرد يانب ياندر پا شريعتي

  .تاس
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  11/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - شود يم يريدرصد آبگ 75رود تا  يندهسد زا :استاد دانشگاه 

  

ـ  يهـا  يبا بارندگ: گفت اصفهان ياستاد دانشكده عمران دانشگاه صنعت -يرناا -اصفهان رو و  يشدر پ

 ينـده شود حجم سد زا يم ينيب يشرودخانه، پ يموجود در ارتفاعات سرچشمه ها يبرف يرهذوب ذخ

  .افتد ياتفاق نم يزيراستا سرر ينشود و در ا يريدرصد آبگ 75رود حداكثر تا 

  

  شود يم يريدرصد آبگ 75رود تا  يندهزا سد

رود اكنـون بـه    ينـده حجم سد زا: افزود يرنات و گو با خبرنگار ادر گف يكشنبهروز  يصفو حميدرضا

 يمهفتـه خـواه   يـن كـه در ا  يخـوب  ياست با بـارش هـا   يدو ام يدهمتر مكعب رس يليونم 250حدود 

  .شود يرهداشت، حجم قابل توجه آب در آن ذخ

  .متر مكعب آب است يلياردم 1.4رود تا  يندهسد زا ظرفيت

 يطـي مح يسـت و ز يو بهداشت، صـنعت، كشـاورز   يدنيآشام يازهاين يراآب ب ينا ينكها يانبا ب وي

رود نسبت به  يندهاز لحاظ حجم آب در سد زا يمناسب يتامسال، موقع: شود، اظهارداشت يمصرف م

  .داشت يمقبل خواه يسال ها

 يمكشورمان داشـت  يكه در فالت مركز ييبارش ها: كرد يداستاد دانشگاه و متخصص امور آب تاك اين

  .خسارت را بهمراه داشت ينبود و كمتر ياتيح يارا توجه به كاهش حجم مخازن سدها، بسب

را تـا   يبرف يرهحداكثر ذوب ذخ يبهشت،ارد يلهوا از اوا يكه با گرم شدن دما ينبا اشاره به ا صفوي

 يشـترين رود بـه ب  ينـده سـد زا  يـري شود كه آبگ يم ينيب يشپ: داشت، افزود يمماه خواه يناواخر هم

  .زمان برسد ينجم در اح

 يـد رود آنطـور كـه با   ينـده حجم سد زا ياد،ز يبا وجود بارش ها ينكهاستاد دانشگاه در پاسخ به ا اين
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 يشاز آنها، كاهش رطوبت خاك و افزا يكيدارد كه  يلموضوع سه دل ينا: داد يحتوض يافت،ن يشافزا

 يا دهبخـش عمـ   يل،دل ينبه هم در باالدست است يرزمينيصورت گرفته از منابع آب ز يبرداشت ها

  . يافتشد و سهم روان آب ها كاهش  يرزمينيز يسفره ها يهاز بارش ها صرف تغذ

كه در منطقه كوهرنگ و چِلگـرد صـورت    يخوب يبارش ها يشترب ينكهدوم ا يلدل: اضافه كرد صفوي

 يد وارد مـ و به مخـزن سـ   يلدما به مرور به روان آب تبد يشگرفت به صورت برف است كه با افزا

  .شود

رود است كـه   يندهو انحراف آب در باالدست سد زا يرهذخ يساتتاس يسوم، اجرا يلدل: ادامه داد وي

  .روان آبها به سد شده است يباعث كاهش ورود يزداريمختلف از جمله آبخ ينبا عناو

انـه شـور پـس از    رودخ يعنيرود  يندهزا يانيم ياز شاخه ها يكي ينكهاستاد دانشگاه با اشاره به ا اين

به رودخانه وارد  يهمتر مكعب بر ثان 100حدود  يلحظه ا يدهاقان و مباركه با دب يرهايسال از مس 10

 يـن ا يـل دل بـه  يمدر اصفهان شاهد بـود  يركه در چند روز اخ يحجم آب يشو افزا يالبس: شد، گفت

  .رود بود يندهزا يراه ينب يورود

گرفتن هشدارها باعث به  يناسب در استان و شهر اصفهان و جدم يريتيمد يرتداب ينكها يانبا ب صفوي

 يبـرا  يخـوب  يـت ظرف ي،سنت يها ياصفهان بواسطه نهرها و ماد: مشكالت شد، افزود يدنحداقل رس

 يسـاز  يـره دارد كه نه تنها باعث طراوت در شهر شده است بلكه ذخ يالبو انحراف س يساز يرهذخ

  . اطراف آنها صورت گرفت يرزمينيز يدر چاه ها و سفره ها يخوب

: كـرد  يحبارش ها در استان و شرق اصفهان، تصر يمكان يمتخصص امور آب با اشاره به گستردگ اين

 يـن آب در ا يندر تام يقبل يزيرود نسبت به برنامه ر يندهبه آب رودخانه زا يازامر باعث كاهش ن ينا

  .منطقه شد

برسـد كـه    يبه تاالب گاوخون يم آب قابل قبولامر باعث شد كه حج ينا ينهمچن: اضافه كرد صفوي



98  

ـ  ينا يطيمح يستز يازاست تداوم داشته باشد تا ن يدام سـال   14پـس از گذشـت    يالمللـ  ينتاالب ب

  .شود ينتام

 يترود حائز اهم يندهحجم آب سد و رودخانه زا يشو افزا يراخ يچند نكته را در باره بارش ها وي

آب را بـه طـور    يريتسال گذشـته دربـاره مـد    10تجربه  يدبا ما ينكهنخست ا: كرد يحدانست و تصر

  . يمكن يريتمد يدارمنابع آب و مصرف آن را بصورت پا يمتا بتوان يمبه كار ببند يجد

 يـرا ز يمگذشـته را تكـرار كنـ    يحجم از بارش هـا، اشـتباه هـا    ينا يدنبا د يدما نبا: كرد  يانب صفوي

 ينهمزمان تام يريتبا مد يدو با يستن يدوره خشكسال بطور حتم به مفهوم پشت سرگذاشتن يترسال

  .يممنابع آب را اداره كن يدارو مصرف آب بصورت پا

بطـور   يـد و بستر رودخانـه هـا با   يمكه حر ينبر ا يداصفهان با تاك يدانشگاه صنعت يعلم ياته عضو

در  يرزمينـي منـابع آب ز : شـود، ادامـه داد   يريو از هرگونه دخل و تصرف در آن جلوگ يترعا يجد

آبخـوان   يـه شد و الزم است امكان تغذ يددچار بحران شد ي،عالوه بر منابع آب سطح يرچند سال اخ

راهكارهـا و بمنظـور    يـن از جملـه ا  يمصـنوع  يهتغذ ياستخرها يجادكه ا يمآنها را فراهم كن يها برا

  . هاست يالبكاهش س

و  يدر منـاطق شـهر   يژهآبخوان ها را بـو  يهتغذ يها برا يلو مس يسنت ينهرها يتاستفاده از ظرف وي

رود  ينـده زا يـز حوضـه آبر  يسال گذشته در كل آبخوان هـا  30در : مناسب دانست و گفت ييروستا

ـ  يمتر مكعب اضافه برداشت صورت گرفت كه باعث ممنـوع و حتـ   يلياردحدود پنج م شـدن   يبحران

  .حوضه شد ينا يها آبخوان يشترب

 يآب هـا  يشـروي آب و پ يفيتكاهش ك ين،ز جمله فرونشست زما يموضوع عوارض ينا يگفته و به

  .حداكثر استفاده شود يراخ يبارش ها يا يهتغذ يتاز ظرف يدبا ينشور را به دنبال داشت بنابرا

خسارت ها  يبرخ يشه، ر يراخ يها يلاز هموطنان در س يبا ابراز تاسف از جان باختن تعداد صفوي
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ها و رودخانـه   يلمتقاطع با مس يرودخانه ها، سازه ها يماوز به حرتج: دانست و اضافه كرد يرا انسان

 يـت عـت را رعا يكه حـق طب  يساتيساختمان ها و تاس يراه آهن ها و اجرا ياها مانند جاده ها، پل ها 

  .خسارت هاست ينا يشنكردند از جمله عوامل افزا

مركز كشـور در   يسدها ينتر ياز اصل يكيغرب اصفهان به عنوان  يلومتريك 110رود در  يندهزا سد

  .شد يمترمكعب بهره بردار يلياردم 1.4 يتبا ظرف 1349سال 

 يسرچشمه مـ  يزاگرس مركز يها است كه از كوه يرانا يرودخانه منطقه مركز ينرود بزرگتر زاينده

  . يزدر  يدر شرق اصفهان م يرود و به تاالب گاوخون  يم يشكشور پ يدر فالت مركز يرد،گ

و  يـت تـراكم جمع  ي،متوال يها يخشكسال يمي،اقل ييراتتغ يلگذشته به دل يدر سال ها رودخانه اين

گرم سال با  يدر فصل ها يژهدست بو يينو در پا يلتبد يرودخانه فصل يكبه  يهرو يب يبرداشت ها

  . مواجه شد يخشك

رودخانـه   از ياريبسـ  يـر، اخ يدنبال بارش برف و باران در شرق و غرب استان اصفهان در روزهـا  به

كـم آب شـده بودنـد     يخشكسـال  يـل كه به دل يدائم يرودخانه ها يو برخ يمنطقه جار يفصل يها

  . شدند يزدوباره لبر

مقـرر   يهاول يها يمشد و بر اساس تصم يرود از اواخر اسفند پارسال در اصفهان جار يندهزا رودخانه

  . داشته باشد يانبود تا خرداد جر
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  11/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - فتهحاصل خاك بر باد ر يل؛س

  

كشـور خـود را نشـان     ياستان ها يدر برخ 98سال  يروزها ينكه در نخست يليس - يرناا -آباد  خرم

 يمنتظـر چهـره هـا    يـد با يسـت ز يطه محـ در حوز ياست كه با ادامه روند فعل يخيداد به مانند كوه 

  .تر آن هم بود ينسهمگ

  

  حاصل خاك بر باد رفته سيل؛

و آن لحظـه   يرازكشـور تـا شـ    يشـمال  يشناور در استان ها ياز خانه ها يديم؛را د يلس يواقع چهره

  .يدپارك شده را در خود بلع يكه خودورها يبيمه

 يـن هزاران ساله ا يراثم يخيآن پل تار ياده نشد؛ كسلرستان اما؛ آن گونه كه عمق فاجعه بود نشان د در

و  يخـت در آب فرور يشهـا  يـه كه چگونـه پا  يدرا ند يرانا ياستان و آن كشكان معروف به مادر پل ها

  .نشد ديده يدشناور در گل و آب معموالن و پلدختر لرستان آن گونه كه با يالبته آن خانه ها

شكافته شده پلدختر لرستان  يو جاده ها يارد ينرفته ا رآبيز ينگرفتن از زندگ يرو تصو يدنند ولي

از شمال تـا جنـوب و تـا غـرب      يلس يهمه ماجرا يست؛استان ن ينا يلنبودن حادثه س يقبر عم يلدل

  .بنام خاك است يا يهگرفتن سرما يدهو ناد يستز يطبحران مح يگرشان،د يرو يك يهمگ

هـا، كـاهش    سدها و كانـال  يروبياز جمله ال يفراوان ياقتصاد هاي ينهخاك منجر به بروز هز فرسايش

 يـر ز يـب و تخر هـا  يالبمحصول، خسـارت سـ   يدكاهش تول يي،عمر سدها، اتالف كود و عناصر غذا

  .كند يم يلرا تحم يهنگفت يها ينههز يكه همگ شود يها م ساخت

مرز و  ينا ياتادبكه به  يگرعبارات نامانوس د ياريو بس يرودخانه خوار ي،خوار ينزم ي،خوار كوه

 يها و لحاظ نكردن برنامه يستز يطدرست در حوزه مح يريتحاصل نبود مد يبوم افزوده شده همگ
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  .است يستز يطحفاظت از آب، خاك و مح يمشخص در راستا

 يكند تلنگر يبلعد و نابود م يرا در خود م يزهمه چ ينگونه سهمگ ينكه ا يلبه نام س ياما واقعه ا و

 ياسـت، حـوزه ا   يسـت ز يطگذشته در حوزه مح ينادرست دهه ها يريتمد ياو نبود  يبرنامگ يبر ب

  .به شماره افتاده است يشگونه نفس ها ينرسد به حال خود رها شده و ا يكه به نظر م

نعمـت هـا را هـم بـه نـام خـود        ينا يمسئوالن گاه يبرخ يو باران و برف همه نعمت هستند ول باد

 يكنند كه امسال سال پر رحمت ياكتفا م ينگفتن ندارند به ا يبرا يه حرفكنند و آن گاه ك يمصادره م

 يبخـش دائـم اسـت كـه شـك      يلطف آن ذات هست ينكهباران آمد و مردم خوشحال شدند از ا يابود 

مسئوالن است تـا تبعـات آن بـه     ينهم يفهكه وظ يزينعمت ها درست آن چ ينهم يريتاما مد يستن

  .نشودبر سر مردم آوار  يلصورت س

دولت هـا و   يستيز يطمح يها ياستدر باره س يشترب يعموم يموارد ضرورت گفت و گو و مطالبه گر اين

  .كند ياز قبل م يشترمشابه را ب يكننده بحران ها يريتكننده و مد يشگيريپ ينهادها يبودجه ها يشافزا

  

  بر آب داده و بر باد رفته  يخاك؛ خاك ها يشفرسا**

اعم از  يخاك در اثر عوامل مختلف: يدگو يباره م يندر ا يرانمن علوم خاك اعضو انج ي،اسد حسين

 يشصورت كه در بخـش فرسـا   ينشود به ا يم يباز باد تخر يناش يشاز آب و فرسا يناش يشفرسا

تـن   يليونم 500تا  350حدود  يباد يشتن در هكتار و در فرسا 6در سال به طور متوسط حدود  يآب

  .يمده يسال خاك از دست م رد

 يارمـا بسـ   يتوضـع  يمكنـ  يسـه در كشور مقا يخاك ساز يزانتن در سال را با م 6 يناگر ا: افزود وي

تن در هكتـار اسـت    يمبه طور متوسط ساالنه كمتر از ن يراندر ا يخاك ساز يزاناست چون م يبحران

  .است يازسال زمان ن 500متر خاك حداقل  يهر سانت يلتشك يو برا
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هزاران سال ساخته شده  يآن ط يمترسانت 40تا  30را كه  يدر واقع خاك: ران اظهار داشتدانشگاه ته استاد

  . خواهد بود يرممكنغ يباآن تقر يگزينيو جا يمغلط از دست بده يريتچند سال با مد يممكن است ط

  

  خاك يشاز عوامل فرسا يكي يكاربر ييرتغ**

و چـه   يبپرشـ  يچه در مراتع بـا دامنـه هـا    يبركار ييرتغ ينكها يانبا ب يرانانجمن علوم خاك ا عضو

بـا   يحـافظ خـاك اسـت وقتـ     يـاهي پوشـش گ : يـد گو يخاك است م يبعوامل تخر يگرجنگل از د

موارد از دسـت دادن   يو در برخ يمده يدر واقع خاك را از دست م يم؛بر يم ينآن را از ب يكشاورز

  .است ئميخاك دا

 يـن دارد و در ا يينـرخ بـاال   يو صـنعت  يمناطق مسكون به يكاربر ييرخاك در تغ يشفرسا: افزود وي

  .يمده يخاك را به طور كامل از دست م يطشرا

 يمنـابع مـ   يـت و تقو ينيزم يرخاك موجب نفوذ باران به منابع ز: متخصص در علوم خاك گفت اين

نفـوذ  در خـاك   يگـر بـارد د  يباران م ياست كه وقت ينا يكاربر ييرتغ يآن يجاز نتا يكي ينشود بنابرا

  .شود يم يلتبد يلكند و بالفاصله به س ينم

 يو مراتع، دام هـا  ياست، در مناطق كشاورز يمساله مهم يزتراكم در خاك ن: دانشگاه تهران افزود استاد

  . شود يخاك م يفيتو كاهش ك ياهيرفتن پوشش گ ينمساله موجب از ب ينوجود دارد كه ا ياديز

  

  اشت يجهان از متوسط يشترب يرانخاك ا يشفرسا**

تـن در هكتـار   17تـا   15 ينب يرانتن در هكتار و در ا 6ساالنه خاك در جهان پنج تا  يشفرسا متوسط

 يشسـاالنه فرسـا   يـانگين است كه در استان لرستان م يدر حال يناست ا يسه برابر متوسط جهان يعني

  .ستا يساالنه كشور يانگيناز م يشتربرابر ب يمو ن يك يعنيتن در هكتار  25خاك 
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 يـن بر آن اشتراك نظـر دارنـد ا   يعيو منابع طب يكشاورز يقاتكه كارشناسان و محققان عرصه تحق آنچه

آنچه  يخاك دارند ول يشدر فرسا يعيكند و طب يروند ي،شناس ينزم ييراتو تغ يعياست كه عوامل طب

پوشـش   بـين از  است كـه بـا   يانسان يها يتو فعال يرطبيعيكند عوامل غ يرا وارد م يبآس يشترينكه ب

  .كنترل شده است يرقابلغ يو آبخوان دار يدار يزآبخ يطرح ها يحال عدم اجرا ينو در ع ياهيگ

  

  تنها راه حفظ منابع آب و خاك يزداريآبخ**

: يـد گو يلرسـتان مـ   يـزداري و آبخ يعـي اداره كل منابع طب يزداري، كارشناس آبخ ييبابا ينحس محمد

پربـارش كشـور اسـت كـه      ياز جمله اسـتان هـا   يليمترم 600تا  550ساالنه  يانگينلرستان با بارش م

ت يـ منابع آب و خاك ، امكـان فعال  يريتتنها راه حفظ منابع آب و خاك است و بدون مد يزداريآبخ

  .نخواهد بود يسرم يو باغدار يو كشاورز يديتول يها

و نفـوذ آن در   يواز نـزوالت جـ   يحـداكثر  يـري در بهره گ يحصح يريتبا مد يزداريآبخ: افزود وي

آن،  يممسـتق  يـر و غ يمو خسـارات مسـتق   يلخاك و كنترل رسوب، كنترل سـ  يشمقابله با فرسا ين،زم

منـابع آب   يفيـت و ك يـت كم يشافـزا  ي،سـطح  يو روانـاب هـا   يالبو كنترل س يمقابله با خشكسال

 يدارسـازي موجود با مطالعـه و پا  يها يرساختدرست از ز يكمك به حفظ و بهره بردار ، يرزمينيز

نقـش   يـرو، موجـود از جملـه راه و شـبكه انتقـال ن     يسازه ها يباز تخر يريلغزش ها و جلوگ ينزم

  .خاك دارد يشدر كاهش فرسا يكاربرد

  

  يسه برابر متوسط جهان يرانخاك در ا يشساالنه فرسا يانگينم**

 يشفرسـا  يـانگين م :گفت يناستان لرستان همچن يزداريو آبخ يعياداره منابع طب يزداريآبخ كارشناس

تـن در هكتـار    17بـه حـدود    يرانرقم در ا ينتن در هكتار است كه ا 6ساالنه خاك در جهان پنج تا 
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 كتـار تـن در ه  25ساالنه خـاك   يشفرسا يانگينرسد و در لرستان م يم يسه برابر متوسط جهان يعني

  .است يساالنه كشور يانگيناز م يشتربرابر ب يمو ن يك يعني

همچون چم مهر پلـدختر و   يزداريآبخ يحوزه ها يحال در استان لرستان در برخ ينع در: افزود وي

  .رسد يتن در هكتار هم م 33خاك در سال به حدود  يشفرسا يانگينآباد الشتر م يفس

  

  در لرستان يرچهل سال اخ يمخرب ط يلس 50وقوع **

 يتوپـوگراف  يتا توجه بـه وضـع  ب: لرستان گفت يزداريو آبخ يعياداره منابع طب يزداريآبخ كارشناس

مخرب در نقـاط مختلـف لرسـتان اتفـاق افتـاده كـه        يلمورد س 50از  يشب يرچهار دهه اخ يمنطقه ط

  .گذاشته است يبر جا يخسارات متعدد

عنوان كرد و اضافه  يزداريآبخ يريتمد يبهره بردار را از چالش ها يدستگاه ها يرعدم تعامل سا وي

بهـره   يدسـتگاه هـا   يرعدم شناخت و عدم تعامـل سـا   يزداريضوع در آبخمو يزترينچالش برانگ:كرد

 بكهشـ  يتوان به اجـرا  يم ينهزم يناست كه در ا يزداريآبخ يايو ضرورت حفظ و اح يزبردار از آبخ

را بـا   يرحوزه آبخ يكاشاره كرد كه هر كدام به فراخور خود  ينفت و گاز و راهساز يرو،انتفال ن يها

  .كند يه ممواج يجد يچالش ها

از مشكالت مهم در حوزه  يكي ياز محل اعتبارات استان يژهكمبود اعتبارات بو ينكهبا اشاره به ا بابايي

در لرسـتان قـرن هـا     يـزداري آبخ ياتعمل يبا ادامه روند موجود اجرا: لرستان است گفت يزداريآبخ

  .انجامد يبطور م

  

  كند يم هشت تن خاك ممانعت يشاز فرسا يزداريهر هكتار آبخ**

انجام شـده   يها يابيبنا بر ارز: لرستان گفت يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ كارشناس
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 120 يشمتـر مكعـب آب و افـزا    520منجـر بـه استحصـال     يزداريآبخ ياتدر كشور، هر هكتار عمل

  .شود يتن رسوب م يمخاك و كاهش پنج و ن يشعلوفه و كاهش هشت تن فرسا يلوگرمك

ـ   ياهيمنابع خاك و آب و پوشش گ يحصح يريتعدم مد: اظهار داشت ييبابا همچـون   ياثـرات مخرب

كاهش منـابع آب قابـل دسـترس،كاهش     يم،اقل ييرها و تغ يخشكسال يي،زا يابانها، ب يستماكوس ييرتغ

، پـر شـدن    يرانگـر و يهـا  يالبشدن مـزارع، وقـوع سـ    يزرعو لم  يو باغ يكشاورز يراندمان اراض

  .ها را بدنبال دارد يرساختز يبا از رسوبات و تخرمخازن سده

هـا   يالبخـاك و كنتـرل سـ    يشاز فرسا يريدر جلوگ يزداريآبخ يها يتفعال يتبر اهم يدبا تاك وي

بـه منـابع آب منطقـه بهبـود      يعيتواند در حد وسـ  يدر هر منطقه م يزداريآبخ ياتعمل ياجرا: گفت

  .و بحران آب بكاهد يلخاك، س يشفرسا اعم از يميببخشد و از تبعات و مخاطرات اقل

  

  است يشلرستان در معرض خطر فرسا يدرصد اراض 94**

استان لرستان در گفـت و گـو    يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركزتحق يعلم ياتعضو ه يك

ره در قـا  يـزان م ينا يكهتن در هكتار است در حال 16/45 يرانساالنه خاك ا يشفرسا يزانم:گفت يرنابا ا

  .باشد يم كتارتن در ه 1/6 ياو در آس 4/91 يشمال يكاي، آمر 2/73 ياصدم ، در استرال 84اروپا،  يها

مرتع  يدرصد 20/2جنگل و  يدرصد 31/7با وجود پوشش  يزدر لرستان ن: افزود يراچمن پ غالمرضا

  .ردبا درجات مختلف قرار دا يشاستان در معرض خطر فرسا يدرصد از سطح اراض 94، حدود 

  

  خاك و هدر رفتن آب ها يشفرسا**

موضـوع  : شـد  يـادآور لرسـتان   يعـي و منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركزتحق يعلم ياته عضو

هـدر   يچگونگ يحتوان با مسئله از دست رفتن خاك آغاز كرد و با تشر يرا م يرانخاك در ا يشفرسا
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  .يدرفتن آب ها به انجام رسان

 يشـده و اغلـب دارا   يـده خاك در اكثر مناطق كشور د يشفرسا يمه آثار و عالامروز ينكهبا اشاره به ا وي

كـم و پـراكنش آن    يـران در اغلـب نقـاط ا   يبارنـدگ  يزانحال م يندر ع: است گفت يشدت فوق العاده ا

  .خورد يدر اكثر مناطق كشور به چشم م ياهيكمبود پوشش گ يتيوضع ينچن يجهنامنظم است كه در نت

در : گفـت  ياسـت درصـد متوسـط دن   30كمتـر از   يـران در ا يبارندگ يزانم ينكهه به ابا اشار يراپ چمن

بوده كـه خـود    يادز ينزم يباست ش يادترنسبتا ز يالبرز و زاگرس كه مقدار بارندگ يمناطق كوهستان

  .خاك دارد يشفرسا يشدر افزا يا يژهاثر و

 يبوجود آمـده و تپـه هـا    يباد يشسافر يدشد يدر اثر بادها ي،در مناطق مركز: اظهار كرد يراپ چمن

باعـث   يو مـال  يجـان  ياندازد و عالوه بر ضررها يرا به مخاطره م يساتراهها، روستاها و تأس ي،شن

  .آورد يرا ببار م يگريبه شهرها شده و مشكالت د يمهاجرت اجبار

 سـطح : شـد  يـادآور لرسـتان   يعـي و منـابع طب  يو آموزش كشاورز يقاتمركز تحق يعلم ياته عضو

مسـئله   ينمتعـدد و همچنـ   يرهايو كو يابانبودن، وجود ب يبعلت كوهستان يرانا يكشاورز يها ينزم

است و چنانچـه بـه    يادز يارها بس ينزم يندر ا يشخطر فرسا ينمحدود است، بنابرا ياركمبود آب بس

  .ببار خواهد آورد يزياز شدت آن كاسته نشود وضع اسف انگ تسرع

 يهـا  ينهدر اغلب مناطق كشور با صرف هز يمتعدد يسدها يراخ يسال هادر : شد يادآور يراپ چمن

و  يرسـوب گـذار   يـل آنهـا بـه دل   يدعمر مف يش،هنگفت احداث شده كه درصورت عدم كنترل فرسا

  .يافتكاهش حجم مخازن بشدت كاهش خواهد  يجهدرنت

  

  حفاظت خاك يراهكارها**

 يقـات مركـز تحق  يراهبـرد  يهـا  رنامـه ب يدر خصوص برخـ  يكشاورز يقاتكارشناس مركز تحق اين
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شـناخت  : و حفاظت خاك گفت ياراض يباز تخر يريجلوگ يكشور برا يزداريحفاظت خاك و آبخ

 يـز، آبخ يهـا  حـوزه  يريتمد يالگوها سازي ينهبه ي،اراض يبرسوب و تخر يش،عوامل موثر بر فرسا

و  يريتمـد  هـا،  يلها و مسـ  و حفاظت آبراهه يريتكشور، مد يا منطقه يخشكسال ينبي يشو پ يابيارز

ـ  يالباز س يبردار بهره يز،آبخ يها حوزه يلخيزيكاهش س ي،حفاظت مناطق ساحل  يو توسعه منابع آب

  .اقدامات است ينكوچك و حفاظت خاك از جمله ا

عـدم  : كرد يحاستان لرستان تصر يعيو منابع طب يو آموزش كشاورز يقاتمركزتحق يعلم ياته عضو

 ي،اراضـ  يـب توسـعه تخر  ي،منابع و استفاده از اراض يحصح يريتعدم مد ها، يو كاربر يتناسب اراض

بـا تـواتر بـاال، سـاختار و      هـا  يالببروز سـ  محيطي، يستز يلخاك، عدم توجه به مسا يشور يشافزا

از جملـه علـل    يو اسـتفاده از اراضـ   يريتمـد  يو نبود دستگاه متول ياجرائ يها غلط دستگاه ظايفو

  .رود يبه شمار م نيزم يبو تخر يشفرسا

بـرداران و تفكـر    بهـره  يبودن سطح آگاه ينو استانداردها، پائ يفن يها كمبود دستورالعمل: افزود وي

فقـدان بانـك    ي،بخش خصوصـ  گذاري يه، عدم استفاده از مشاركت مردم و سرما يشتيمع يبردار بهره

 يهـا  يافتـه  يجفقدان تـرو  ين،قوان يضعف در اجرا ياهي،جامع منابع آب، خاك و پوشش گ ياطالعات

حفاظـت خـاك از    يهـا  در روش يو كمبود نوآور يجهان يقاتتحق يساز يضعف در بوم يقاتي،تحق

  .است ينزم يبو تخر يشعلل فرسا يگرد

  

  ياتح يهآب و خاك ما** 

 يـات ادامه ح يكهدر حال: لرستان گفت يعيو منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق يعلم ياتعضو ه اين

بـه طـور مـداوم در معـرض خطـر       ياتيدو عنصر ح ينوابسته به آب و خاك است اما ا انسان بشدت

  .يرددر سرلوحه امور قرار گ يدبا يشمبارزه با فرسا يلدل ينقرار دارند به هم يبو تخر يشفرسا
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ـ    ياست و نم يراجتناب ناپذ يدهپد يكخاك  يشفرسا ينكها يانبا ب وي بـرد   ينتـوان آن را كـامال از ب

حـال   ينكنترل كرد و در ع يعيطب يشمقدار آن را در حد فرسا ياصول علم يتتوان با رعا يم: افزود

 يدتشـد  يـا تواند باعث كنتـرل   يدولبه است كه م يرشمش يكانسان مثل  يها يتدانست كه فعال يدبا

  .شود يعيطب يدهپد ينا

 يـن شـود، ا  يآن مـ  اريانبو آثار ز يشبه فرسا يآنچه سبب مغفول ماندن و عدم توجه كاف يگفته و به

  .يستو محسوس ن يراست كه تبعات آن در كوتاه مدت چندان چشمگ

 يـاهي، رفـتن پوشـش گ   ينمثل كاهش محصول، از ب يش؛از آثار سوء فرسا يريجلوگ يبرا: افزود وي

و ده هـا اثـر نـامطلوب     يالبو خشك شدن منابع آب، بروز س يعدم نفوذ آب در خاك، كاهش آبده

كمتـر   يشفرسا يزانم يانشود و  يجاددر آن ا يششود كه فرسا يبهره بردار ينز زما يطور يدبا يگر،د

  .باشد يمقدار خاكساز زا

 يو احساس كمبود آب و غذا، استفاده هـا  يتجمع يشكه با افزا يستدر حال ينا: ادامه داد يراپ چمن

 يشـرفت چنـان پ  يدتجد قابل يعيانهدام منابع طب ي،منافع آن يحشروع شده و با ترج يعتنامعقول از طب

 يابـان هـا  يو مراتـع سرسـبز بـه ب    يربا يها ينبه زم يآب يها ينزم يراخ يسال ها يكرده است كه ط

  .شد يلكشت تبد يرقابلخشك و غ

  

  يگرهمد يها در پ يالبو س ياهيضعف خاك، ضعف پوشش گ**

 يا و مراتـع، آب هـا  رفتن جنگل ه ينشدن خاك و به دنبال آن از ب يفبر گفته كارشناسان ؛ با ضع بنا

 يانداشته باشند، بصورت جر يسهم يكشاورز يداتدر باال بردن تول ينكها يبه جا يحاصل از بارندگ

  .شود يم يللغزش ها و منجر به بروز س ينباعث شسته شدن خاك و زم يدشد يسطح يها

در همه  يشاست و علت فرسا يشرو به افزا يادن يكشورها يشترخاك در ب يشاز فرسا يناش خطرات
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و  يبارنـدگ  يـم مثـل رژ  يعـي؛ است؛ عوامـل طب  يو اقتصاد ياجتماع يعي،كشورها مربوط به عوامل طب

در بـاالبردن شـدت    يـا كه در تمام دن يو اقتصاد ياست و عوامل اجتماع يشخاك به فرسا يتحساس

  .است نيمختلف در استفاده از زم يندارد مربوط به دخالت انسان به عناو يمهم يارش نقش بسيفرسا

نبـودن آن را   يـت و در اولو يسـتي ز يطحفاظت محـ  يبه برنامه ها يتوجه يموارد ب ينكنار تمام ا در

و  يگـذارد تـا كـوه خـوار     يرا بـاز مـ   يعتگرفت كه همان راه را بر دخالت انسان در طب يدهناد يدنبا

 يمـ  وزبر يه اشد يرفتهحال پذ يننوظهور و در ع يها يدهبعنوان پد يخوار ينو زم يرودخانه خوار

ـ  يـاي كـه گو  يـرد گ يصـورت مـ   يپرونده ها گاه آنچنان به كنـد  ينگونهبه ا يدگيكنند و روند رس  يب

  .مقوله است ينبه ا يتوجه
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دالر  يليـارد م 2.5 هـا  يالبس/ كشور يآب به سدها يورود و خروج ؛ رصدعنوان كرد يرون يروز

  13/01/1398خبرگزاري فارس مورخ  - كشور فراهم كرد يبرا يرينآب ش

  

ئـم  در خوزستان بـه صـورت دا   يژهكشور به و يآب سدها يو خروج يورود ينكها يانبا ب يرون وزير

كشور فـراهم   يبرا يرينمترمكعب آب ش يلياردم 5از  يشب يراخ يلس: گفت  شود، يم يريترصد و مد

  .شود يدالر برآورد م يلياردم 2.5 يجار يمتكرد كه ارزش آن به ق

كشـور   يبـرا  يريندالر آب شـ  يليـارد م 2.5 هـا  يالبسـ / كشور يآب به سدها يورود و خروج رصد

  فراهم كرد

وگو با خبر سـاعت   در گفت يرون يروز يانفارس، رضا اردكان يخبرگزار ياقتصادگزارش خبرنگار  به

سـدها بـه    يـن ورود و خروج ا يريتسد بزرگ در كشور وجود دارد كه مد 172: گفت يكشبكه  21

  .شود يصورت مستمر انجام م

 يپشـت سـدها   يرينمترمكعـب آب شـ   يلياردم 5از  يشدر كشور ب يراخ يالببر اثر دو س: گفت وي

برق خواهـد   يدصنعت و تول ي،به مصرف شرب شهرها، كشاورز يندهآب در آ ينكشور جمع شد كه ا

  .يدرس

آن بـه دسـت    يمخواسـت  يو اگـر مـ   يسـت قابل برداشت ن ينزم يرحجم آب از منابع ز ينا: گفت وي

ش ارز يـا، آب از در سـازي  يرينكه با توجه به ارزش روز شـ  كرديم يم يرينرا ش ياآب در يدبا يم،آور

  .شود يدالر برآورد م يلياردم 2.5كشور  يبرا يرينآب ش ينا

از آب  يعيكـرد و حجـم وسـ    يرابتاالب كشور را س 40 يراخ هاي يبارندگ ينهمچن: گفت يرون وزير

  .كه در حال خشك شدن بود، وارد شد يهاروم ياچهدر در

از  تـوانيم،  يمـ  يمحـداقل برسـان  را به  يلخسارات س يمبتوان يريتياگر با اقدامات مد يانگفته اردكان به
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  .يماستفاده كن ها يالبس يشترمنافع ب

 يـت حفظ سالمت و امن يسدها برا دست يينپا يدر شهرها و روستاها يتكردن جمع يخال:                                                                                                                                                                                                                    افزود وي

هـا دور   كارشناسان دقت كننـد و مـردم از حضـور در كرانـه رودخانـه      يبه هشدارها يدآنها است و با

  .شوند

بود كه با  يروز ساعات حساسام يهساعات اول: در مورد سد كرخه در استان خوزستان گفت يرون وزير

مترمكعـب   8000 يكه روز گذشته در لرستان بود با آورد دب يالبيپشت سر گذاشته شد و س يريتمد

  .زده كرد كارشناسان را شگفت يورود يزانم ينوارد كرخه شد كه ا يهدر ثان

كـاهش   يـه مترمكعـب در ثان  3500آب به كرخه بـه   يامروز ورود 18از ساعت : اضافه كرد اردكانيان

دو سد به صورت  ينا يالبته خروج يده،رس يهمترمكعب در ثان 3000آب به سد دز به  يو ورود يافته

  .سدها از حد مجاز تجاوز نكند ينتا ارتفاع آب در پشت ا شود يانجام م شده يريتمد

برسـد  متر  226تراز به  ينمتر است كه اگر ا 223تراز آب در سد كرخه در حال حاضر : ادامه داد وي

كـه در آن   يمكنـ  يكسـان سـد را   يـن آب بـه ا  يو خروجـ  يورود يزانشد، م يمآن موقع مجبور خواه

  .يدهزار مترمكعب خواهد رس 6تا  5  ينسد ب يناز ا يآب و خروج يصورت ورود

شدن سدها دو حالت دارد كـه   يزسرر: شده است گفت يزسد كرخه سرر ياآ كه يندر مورد ا يرون وزير

 يزكه در حال حاضر سـرر  شده يرمديريتوقت غ يكو  شود يشده آب از آن رها م يريتوقت مد يك

  .است شده يريتسد به صورت مد ينا

 يـت امن يمسئوالن دقـت كـرده و بـرا    يدرخواست كرد، به هشدارها يزاز مردم عز ينهمچن اردكانيان

تـا   يرنـد بگ يجـد  سدها دست يينروستاها را در مناطق پا يهتخل هاي يهشان توص خود و احشام  يجان

  .و منافع آن به حداكثر برسد يافتهبه حداقل كاهش  يلخسارات س
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 يعـال  ينظر شـورا  يرآب سدها ز يرهاساز يماتتصم :وگو با فارس ك استاد دانشگاه در گفتي

  16/01/1398خبرگزاري فارس مورخ  - اتخاذ شود يمل يتامن

  

 يكرخـه و دز ، اظهـارات برخـ    يسـدها  يبـاال  يتمردم تهران در مجلس نهم با اشاره به ظرف نماينده

ار ورود و نظـارت  دانسـت و خواسـت   يكارشناس يركشور را غ يآب و سدها يريتمسئوالن حوزه مد

  .آب سدها شد يرهاساز يماتبه تصم يمل يتامن يعال يشورا

  

  اتخاذ شود يمل يتامن يعال ينظر شورا يرآب سدها ز يرهاساز تصميمات

 يوگـو بـا خبرنگـار اقتصـاد     مدرس در گفت يتآب دانشگاه ترب يمهندس يارزاده، دانش كوچك مهدي

متر  2500سد را از  يها آب يخروج ينكهبر ا يد دز مبنفارس، با اشاره به اعالم مسئول س يخبرگزار

، شـود  يسـد مـ   دسـت  ييندر پا يموجب آرامش ينو ا يممترمكعب كاهش داد 2200به  يهمكعب بر ثان

 2500گرفته است كـه   يمتصم يو تخصص يكارشناس ي  است كه چه مجموعه ينسوال ا: اظهارداشت

مهم تخصـص و   يژگيدو و يداند با گرفته يميتصم يننكه چ يآب رها شود؟ كسان يهمتر مكعب بر ثان

  .باال داشته باشند يارتعهد بس

  

  ها را كاهش داد؟ سد يخروج شد ينم ياآ* 

نظر و بـا مشـورت    يرز يدبا يو منافع مل يتباال و ارتباط با امن يتحساس يلبه دل يماتتصم ينا: كرد يدتاك وي

متـر مكعـب بـر     2000 تـوانيم  ياگر م يمشود و اجازه ندار اتخاذ يمل يتامن يعال يشورا يتخصص يها يتهكم

 ينهمـ  يچـون گـاه   يمرها كنـ  يهبر ثان بمتر مكع 2500 يم،رها كرده و سدها را در حالت متعادل قرار ده يهثان

  .شود يم يكشاورز يعوس يمردم و اراض يها است كه موجب ورود آب به خانه ياضاف  مترمكعب 500
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و  گيرنـد  يم يرا چه كسان يمتصم ينسوال كه ا ينمدرس، با طرح ا يتربدانشگاه ت يعلم ياته عضو

كه توسط مسئوالن مربوطه مطرح  ييها صحبت: كرد يحتصر شود، ينظارت م يماتتصم ينچگونه بر ا

صـحبت   يـزي از چـه چ  يقـا دق كننـد  يسد صحبت مـ  يدارياز پا يوقت. سدها بود يداريشد، درباره پا

كـه بـا آن همـه مطالعـات و      ّي سـد  شـود  يمگـر مـ   دهنـد؟  يتن سد را ماحتمال شكس يعني كنند؟ يم

  بشكند؟ يبه راحت يزانم ينبا ورود آب به ا شود يساخته م يو فن يمالحظات كارشناس

  

  است يههزار مترمكعب بر ثان 18خروج آب از سد كرخه  يتظرف* 

 2000تـه مسـئوالن حـدود    به گف يراخ يآن در روزها يدر سد كرخه كه خروج: ادامه داد زاده كوچك

 كـنم  ياما من به مردم اعالم م. هزار مترمكعب است 3آن  يكه ورود ياست در حال يهمترمكعب بر ثان

 هـزار  18 توانـد  يكه مـ  يسد يناست و بنابرا يههزار مترمكعب بر ثان 18سد كرخه  يزسرر يتكه ظرف

بـا   يـه هـزار مترمكعـب بـر ثان    3و هـزار   2وجه با  يچه آب داشته باشد، به يخروج يهمترمكعب بر ثان

  .خواهند كرد ييدتا فهمند، يكه سد و آب را م يكسان. شود يمواجه نم يمشكل خاص

و مـردم را از احتمـال    يدكش يشسدها را پ يداريبحث پا يدچرا با يطيشرا يندر چن ينكها يانبا ب وي

اده كـنم و از مسـئوالن   اسـتف  خواهم يمصاحبه م ينبنده از فرصت ا: شكستن سدها نگران كرد؟ گفت

 يداسـات  زا ياآ. هستند يچه كسان گيرند يم يمآب سدها تصم يكه درباره رهاساز يكسان ينسوال كنم ا

 يدر روزها كنند، يم گيري يمتصم يعاد يروزها يكه برا ياز افراد يا شود يدلسوز دانشگاه استفاده م

  گيرند؟ يم يمهم تصم يراخ

  

  است يهار مترمكعب بر ثانهز 6سد دز  يزسرر يتفقط ظرف* 

 ياست امـا ورود  يههزار مترمكعب بر ثان 6سد دز  يزسرر يتفقط ظرف: مجلس نهم افزود يندهنما اين
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است كه مبادا مـا از تـرس    ينمتر مكعب است؛ حرف ا 3000تا  2500 گويند يسد دز را م يو خروج

 ردمو به اموال مـ  كنيم يرها مرودخانه آب را  يتاز ظرف يشدر حال حاضر ب. يممرگ خودمان را بكش

هـزار مترمكعـب    4مثال  يبا ورود يليس ينممكن است در اواخر فرورد ينكهبه خاطر ا زنيم يصدمه م

  است؟ يمنطق يمتصم ينا ياآ. يايدب يهبر ثان

  

  اتخاذ شود يمل يتامن يعال ينظر شورا يرز يدآب سدها با يرهاساز يمتصم* 

شـود،   گيـري  يمسدها تصـم  يخروج يبرا يشتريب يليت و وسواس خبا دق يدبا ينكهبر ا يدبا تاك وي

 گيـري  يمباره تصم يندر ا يركارشناسيغ يليخ رسد يبه نظر م شنويم يكه م ييها از حرف  :كرد يحتصر

 كرخـه  يخروجـ . اتخاذ شود يمل يتامن يعال ينظر شورا يرز يماتتصم ينا يدبه نظر من با. شود يم

در شـهر   يلباعـث سـ   يخروجـ  ينبـوده و همـ   يـه زار مترمكعب بر ثانه 2در چهارشنبه هفته گذشته 

مترمكعـب   1600سد دز را به  يامكان نداشت خروج يااست كه آ ينشده است و سوال من ا يديهحم

  كاهش داد؟ يهبر ثان

هـا و   از مصـاحبه . يمآب رهـا كنـ   يـاد و با وسـواس ز  يا قطره يدبا يفعل يطدر شرا: گفت زاده كوچك

ندارنـد، بـه نظـر     ينـه زم يـن در ا يكـه تخصصـ   ياز طرف مسئوالن يژهو به شود، يده مكه ز ييها حرف

  .كنند يصحبت نم يعالمانه و تخصص رسد يم

فاجعـه بـا اتخـاذ     يكوقوع  ياما وقت كنم ينگاه م ينانهبه موضوع بدب يمن مقدار يدشا: اضافه كرد وي

بـه  . انجـام داد  يفاجعـه احتمـال   كيـ از  يريآن كار را به خاطر جلـوگ  يداست، نبا يقطع يمتصم يك

 يـن نشده است دلسـوزان كشـور بـر ا    يرتا د. به احتماالت هم توجه كرد يدبا يعبارت در مواقع بحران

  .حوزه نظارت كنند
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  از حد بود يشحفظ سدها ب يبرا يشگيرانهاقدامات پ* 

امـا از مجمـوع    مكن يرا متهم نم يبنده كس ينا: مدرس اظهارداشت يتدانشگاه ترب يعلم ياته عضو

. كننـد  يصـحبت مـ   يركارشناسيعوامانه و غ يليمسئوالن امر خ يدبه نظرم رس يراظهارات چند روز اخ

بـه سـد    توانـد  ينمـ  هـا  يورود ينشده است و اصال ا يهزار ساله طراح 10 يلس يسدها برا يتظرف

ـ  يفتـد، ب ياتفـاق  ينـده مبادا در آ ينكها ياما مسئوالن از ترس. بزند آسيب ز آنچـه كـه الزم اسـت،    ا يشب

  .اند شهرها را با بحران مواجه كرده يانجام داده و برخ يشگيرانهاقدامات پ
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  17/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -كند؟  يكشور را جبران م  يخشكسال يراخ يها بارش

  

پس  ينكهبر ا يدبا تاك يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

بلند مدت مـا جبـران شـده اسـت،      هاي يادعا كرد كه خشكسال توان يدر كشور، نم يراخ يها از بارش

  .باشد يمنطبق بر كمبود منابع آب يدما همچنان با يآب هاي ياستس: گفت

 ييـرات تغ يـل بـه دل  ينزمـ  ينكها يانبا ب يسنا،وگو با ا در گفت پور ين، ابوالقاسم حس»تابناك«گزارش  به

 يسال بارش نرمال و ترسال يكبا  توانيم يما نم: اظهار كرد كند، يبه سمت گرم شدن حركت م يمياقل

  .است يافته يانكشور پا يكه دوره خشكسال يمادعا كن

در كشور ما به  يگرد يشده است و از سو يسبب محدود شدن منابع آب يمياقل ييراتتغ: ادامه داد وي

ـ  يكمبود جد يرزميني،ز يها آبخوان يژهبه و ياضافه برداشت از منابع آب يلدل كـه بـا    يـم دار يمنابع آب

  .شود يجبران نم يكسالاز نرمال  يشب يبارش نرمال و حت

 ينكـه بـا اشـاره بـه ا    يـزداري ها، مراتع و آبخ نگلسازمان ج يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

و در كنـار آن اضـافه    يمها بارش باالتر از حد نرمال داشته باش سال يددر كشور با يجبران كم آب يبرا

منطبق بـر   يدبا چنانما در كشور هم يآب هاي ياستس: كرد يحتصر يم،را كنترل كن يبرداشت از منابع آب

مـا همچنـان    يهـا  در كشور آبخوان يراخ يها كه با وجود بارش يمرا بدان ينباشد و ا يكمبود منابع آب

  .دارند يمنف يآب يالنب

 يبـردار  بهـره : دارد، گفـت  يعتآب در چرخه طب يداريبه پا يازكشور ما ن ينكهبر ا يدبا تاك پور حسين

 يبـردار  بهره يابر يمبتوان يدهمراه است و با يدار و آبخوان يزداريدرست از منابع آب با اقدامات آبخ

  .يمكن يرهو ذخ يتهدا ينها را به درون زم ها آن درست از بارش

در باالدسـت   يالبكنتـرل سـ   يبـرا  يدار و آبخـوان  يـزداري آبخ هـاي  يـت فعال يـد با ينكها يانبا ب وي
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جبـران   يسـال ترسـال   يـك كمبود آب در كشور با : كرد يحكنند، تصر يداگسترش پ يزآبخ يها حوضه

 يمبنـ  يو منطقـ  يعلم يلدل يچه يكشور شروع شده ول يكه دوره ترسال كنند يدعا ما يبرخ. شود ينم

  .موضوع وجود ندارد ينا رب

كشور ما همچنان مثل گذشته ادامه  يمياقل يطاست كه شرا ينا يقتحق: اظهار كرد ياندر پا پور حسين

  .يمكشور دارآب در  يريتها و مد از بارش ينهبه يبردار به بهره يشتريب يازدارد و ما ن
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  17/01/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+كشور يها استان ينتر بارش و كم ينتر پربارش

  

 يسال آب ياز ابتدا يراناستان ا ينتر دهد كه پربارش يها نشان م استان يكها به تفك آمار بارش بررسي

ـ   ياز ابتـدا  يـران استان ا ينتر بارش تاكنون استان لرستان و كم يجار تـاكنون اسـتان    يجـار  يسـال آب

  .و بلوچستان است يستانس

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 280.3بـالغ بـر    يجار يسال آب ييروز ابتدا 194در  يرانا يها بارش ،يرانمنابع آب ا يريتشركت مد

و نسبت به آمـار متوسـط مـدت     يدرصد 180 يبوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد يليمترم

  .داشته است يدرصد 44 يرشد) ساله 50آمار  يانگينم(مشابه در درازمدت 

ـ  ييهـا  كشـور بـارش   يها از استان ياريمدت، بس ينا در ) يليمتـر م 280.3( ياز متوسـط كشـور   يشب

  .رقم بودند ينكمتر از ا ييها شاهد بارش يزها ن از استان يارياند و بس داشته

 يسال آب ياز ابتدا يراناستان ا ينتر دهد كه پربارش يها نشان م استان يكها به تفك آمار بارش بررسي

ـ   يز ابتـدا ا يـران استان ا ينتر بارش تاكنون استان لرستان و كم يجار تـاكنون اسـتان    يجـار  يسـال آب

  .و بلوچستان است يستانس

آورده شـده   يـر در جدول ز) ها ينتر پربارش يبترت به(ها  بارش يزانم يباستان پربارش كشور به ترت 5

  .است
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آورده شده  يردر جدول ز) ها ينتر بارش كم يبترت به(ها  بارش يزانم يببارش كشور به ترت كم استان  5

  .است
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آب پشت سد بـه   ارتفاع :در گفت و گو با برنا خبر داد يمشككرخه اند يروگاهسد و ن يرعاملمد

خبرگـزاري برنـا مـورخ     -يـه  متر مكعـب بـر ثان   2400آب به  يرهاساز يشافزا/يدمتر رس 225

17/01/1398  

  

  .متر مكعب اعالم كرد 2400سد را حدود  يخروج يزانم يزداني محمد

 شـك، يمبا خبرنگار برنا در اند يكرخه در گفت و گو اختصاص يروگاهسد و ن يرعاملمد يزداني محمد

  .كرده است يرهمتر مكعب آب در خود ذخ يلياردم 6از  يشسد كرخه هم اكنون ب: اظهار كرد

سـد در حـال    ياچهآورد آب به در: سد در حال حاضر كاهش داشته، گفت يورود ينكهبا اشاره به ا او

متـر مكعـب كـاهش     200است كه نسبت به شب گذشته  يدهمتر مكعب رس 300حاضر به دو هزار و 

  .دهد ينشان م

متـر   400سـد كرخـه هـم اكنـون حـدود دو هـزار و        يخروج: كرخه افزود يروگاهعامل سد و ن مدير

  .است يافته يشمتر مكعب افزا 300است كه نسبت به شب گذشته  يهمكعب در ثان

در حـال حاضـر   : كـرد  يـان است ب يمتر 226به ارتفاع  يدنخط قرمز ما رس ينكها يانبا ب يزداني محمد

  .است يدهمتر رس 225ر مخزن سد به ارتفاع آب د

بابت سـازه سـد نداشـته باشـند و      يمردم نگران: كرد يحتصر يانكرخه در پا يروگاهعامل سد و ن مدير

  .و در حال كنترل است يسد عاد يتوضع
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  17/01/1398روزنام كيهان مورخ  - كشور يبرا يراخ يها مثبت بارش يراتتاث

  

 32شـدند، از بـاال آمـدن     يـا اح يـر اخ يهـا  كشـور بـا بـارش    يهـا  اكثر تـاالب  ينكها يانبا ب يرون وزير

  .خبر داد يهاروم ياچهآب در مترتراز يسانت

درصـد   20تـا  باعث شـده   يراخ هاي يالبوقوع س: گفت يانفارس، رضا اردكان يگزارش خبرگزار به

درصـد   80درصد تاالب گندمان بـروجن،   100درصد تاالب حله بوشهر،  70 يرمند،تاالب هامون و ه

درصـد تـاالب بامـدژ     80 يم،هـورالعظ  يـران درصد بخش ا 90 ياري،تاالب چغاخور چهارمحال و بخت

  .و پر شود يريدرصد تاالب مهارلو استان فارس آبگ 40اهواز و 

است و  يدهمترمكعب رس يلياردم 35به  يرانا يآب موجود در مخازن سدها يحجم فعل: ادامه داد وي

تـراز   ينهمچن.كشور پر شود يمخازن سدها يتدرصد ظرف 70موجب شده تا  يراخ هاي يالبوقوع س

 السـ  15اصفهان هم پس از  يتاالب گاوخون. كرده است يداپ يشافزا متر يسانت 32 يزن يهاروم ياچهدر

  .شد يريگ آب

بارشها  يط يبترت يناست به هم يلو بركات س يدهم از فوا يرينآب ش سازي يرهذخ: افزود روين وزير

درصـد سـدها    73حدود  يو حجم يرفتهصورت پذ يريكشور آبگ يسدها ير،دو هفته اخ يالبهايو س

بـه مرحلـه    يتاالب كشور حتـ  45و  يددرصد رس95رقم به  ينشده و در استان خوزستان ا يريآب گ

ـ   330سال قبل حدود . است يدهرس شدن ريزسر  شـد كـه بـه بركـت      يشهر كشور دچار تنش كـم آب

  .شد رفعهم  يدمشكل و تهد ينا يراخ هاي يلمواهب س

 يكـه جـار   ييها روان آب يزد، يريدر استان خشك و كو: گزارش داد يرناا يحال خبرگزار ينهم در

جـان   يمـه ن يكـر بـه پ  يا د، طراوت تـازه كردن ياد يلاشتباه از آن با عنوان س به يمجاز يشد و در فضا

ـ  يمطلوب هم همراه بود هر چند خسـارات  يها ها كه با بارش روان آب ينا. داد يعتطب ـ  يجزئ جـا   رب
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شد، درختـان پژمـرده    يها جار دوباره داد، چشمه ياستان را جان رمق يتشنه و ب هاي ينگذاشت اما زم

  . سجده شكر بجا آوردند ي،تازه كردند و كشاورزان هم از خوشحال ياستان، نفس

منـاطق   يدر برخـ  يرهفته اخ يك هاي يدر بارندگ: استان گفت ينا يراخ يها درباره بارش يزد استاندار

و  يـب شد كه خوشبختانه تخر يجار ييروان آبها يز،مانند تفت و مهر يزداستان  ييالقي يها شهرستان

ـ  ينمهر اآبشار دره گاهان تفت، چشمه تا. به همراه نداشت يتلفات و سـنگ   البيزشهرستان، چشمه غرب

نماندنـد و پـس از    نصـيب  يبودند كه از موهبت باران ب يبخش ندوشن از جمله مناطق يبايز يها آب

كاسه رود شهرستان ابركـوه بـه دنبـال     يسد مخزن ينهمچن. ، دوباره جان گرفتند آبي يسالها ركود و ب

  . شد يريآبگ يراخ هاي يبارندگ

 يرقـانوني غ هـاي  يبا كاربر يبر برخورد جد يدهم با تأك يزد ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

ـ : افـزود ) ها يلمس(خشك  يها و بستر رودخانه يردر مس  يهـا  بخـش  يالزم و آمـادگ  هـاي  ينـي ب  يشپ

  . در استان اتخاذ شده است ياحتمال هاي ياز بارندگ يناش هاي يالبس يريتمد يمختلف برا

هـا در فـالن روسـتا در     خانـه  يـه تخل يامثل شكست فالن سد  ييه چندان قابل اتكان يچند خبرها هر

 يبـود و سـال   يمـن خوش  يزدمردم استان  يها و روان آبها برا جا خوش كرد اما بارش يمجاز يفضا

  .داد يدو طروات را نو يسرشار از بارندگ
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كـه از سـر    آبـي ؛ كند يم يررسب يدر بخش كشاورز يلنظر كارشناسان را درباره خسارات س »ينهسبز«

  17/01/1398روزنامه سبزينه مورخ  - گذشت يكشاورز

  

مختلـف ازجملـه    يهـا  به بخش ياريز مناطق كشور خسارات بسا يدر بخش اعظم يلوقوع س يپ در

بـر   مختلـف بـالغ   يها در استان يراخ يلبرآوردها بر اثر س ينبر اساس آخر. وارد شد يبخش كشاورز

هـزار رأس دام   15 ينوارد شـد؛ همچنـ   يتومان خسارت به بخش كشاورز يلياردم 600چهار هزار و 

 يزدهمسـ  يختـا تـار   يـر اخ يلسـ  ي،زارت جهـاد كشـاورز  آمـار و  ينبراساس آخـر . شدند تلف يرعشا

اسـتان كشـور وارد    16 يخسارت به بخش كشاورز يالر يلياردم 621هزار و  46از  يشب ماه ينفرورد

 يـد را مـورد تهد  يبـاغ  يهزار هكتار اراض 90و  يزراع يهزار هكتار اراض 731خسارت  ينكرده كه ا

و دولتمـردان وعـده جبـران     يوالن جهـاد كشـاورز  است كـه مسـئ   يدرحال ينا. است دهقرار دا يجد

  .اند مناطق داده ينرا به كشاورزان ا يلاز س يخسارات ناش

  

  شود يجبران م يبه كشاورز يلس خسارات

و  يتالش مسئوالن جهاد كشاورز يتمام: گفت يران،ا يدولت يشركت بازرگان يرعاملمد  يف،س يزدان

 يـز اسـاس ن  يـن جبران كننـد كـه بـر ا    تر يعرچه سررا ه ياست كه خسارت بخش كشاورز يندولت ا

خاطر را داشـته باشـند    يناناطم ينكشاورزان ا: اظهار داشت يفس. گرفته شده است يخوب يماتتصم

از  يـدواري در ادامـه ضـمن اظهـار ام    يو. و دولت در كنار آنـان هسـتند   يجهاد كشاورز سئوالنكه م

از  يكـي  يـد تول: نحـو ممكـن گفـت    ينتـر بـه به  يدر بخـش كشـاورز   يلاز س يجبران خسارت ناش

جهـاد   يـر معـاون وز . حاضـر اسـت   يطمهم و مورد وفاق همه اركـان نظـام در شـرا    يارموضوعات بس

شدت مـورد توجـه    به يخصوص در بخش كشاورز چند ساله گذشته به يط مهم ينا: افزود يكشاورز
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 يـدات از مزارع گندم و تول يخشب يبو آس يراخ هاي يرغم بارندگ به: ادامه داد يفس. قرار گرفته است

محصـوالت   يـد تول يـزان م زده يلسـ  يهـا  اسـتان  يرگلستان، خوزستان، لرسـتان و سـا   يها استان يباغ

 يهـا  بـارش : گفت يو. داشته است يرشد مناسب يرو نسبت به چند سال اخ ودهقبول ب قابل يكشاورز

سـال پـر    يـد نو يش كشـاورز حـوزه بخـ   ياز مردم را آزرده خاطر كـرده؛ امـا بـرا    يگرچه برخ يراخ

 كـه  يـن بـر ا  يـد ضـمن تأك  يرانا يدولت يشركت بازرگان يرعاملو مد يرمعاون وز. دهد يرا م يمحصول

 يبـرا  يمـه صـنعت ب : افـزود  يـرد، بـرداران قـرار گ   توجه كشاورزان و بهره مورد يدبا تر يشب يمهمقوله ب

داشته  تري يشتالش ب يدبامختلف  يها در بخش يحوزه كشاورز يسكو پوشش ر يمهسهم ب يشافزا

 يريتمطلب كه عملكـرد مـد   ينبا اعالم ا يو. شود يجادا يدباشد تا ضمن كاهش نوسان، ثبات در تول

: مطلـوب بـوده اسـت، اظهـار داشـت      ياربسـ  يالباز سـ  يناشـ  يجـان  هاي بحران در كاهش خسارت

 توانـد  يمـ  يمـه ب يصنعت و بازرگـان  ي،كشاورز يها در حوزه يمال يها خوشبختانه در بخش خسارت

 يـد بخـش تول  يسـك و كـاهش ر  يمـه رشد صـنعت ب  شك يب: كرد يدتأك يفس. كند يفاا ييسزا نقش به

 يهـا  خبر كه گلستان جزو استان ينا يانبا ب يو. داشته باشد راههم را در كشور به يدرونق تول تواند يم

 يدرصـد دانـه روغنـ    10 درصد گندم و پنج تـا  10اكنون : گندم است، ادامه داد يدخوب كشور در تول

ضـمن   يـران ا يدولت يشركت بازرگان يرعاملو مد يرمعاون وز. شود يم يداستان تول ينكلزا كشور در ا

اسـتان   ينبار به ا سه يجهاد كشاورز يردر گلستان وز يالبنخست وقوع س اتاز ساع كه يناشاره به ا

 كـه  يـن بـر ا  يـد بـا تأك  يو. استمورد توجه  ياربس يگلستان به لحاظ كشاورز: سفر كرده است، گفت

پـس از فـروكش كـردن آب     يـد آب قرار دارد كـه با  يرز يلاز مزارع مناطق گرفتار در س يهنوز بخش

 يزنـدگ  تـوان  يتا فروكش كردن آب تنها م يطور كل به: و برآورد شود، افزود يها بررس خسارت يزانم

چنـد   يطـ  يدر بخش كشاورز يدتولعملكرد حوزه  يفس. كرد ينرا تأم يلروزمره مردم گرفتار در س

در  ياقتصـاد مقـاومت   يهـا  برنامه يخوشبختانه با آغاز اجرا: كرد و گفت يابيرا مطلوب ارز يرسال اخ
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انجـام   ياقدامات مؤثر يرهو غ يا گلخانه يداتآب، توسعه تول يور بهره استراتژيك،حوزه محصوالت 

  .شده است

   

  وارد شده است ييرمناطق عشا هاي يرساختبه ز ياديز خسارات

 يـادي ز يها در لرستان خسارت يلس: گفت يران،ا يرسازمان امور عشا يسرئ ي،قندال يكرمعل همچنين

وارد كـرده اسـت كـه عمـده آن در      يريعشـا  يها استان ازجمله راه يريمناطق عشا هاي يرساختبه ز

 يرزمان امـور عشـا  سا يلبا اشاره به نشست ستاد بحران س يو. شهرستان پلدختر است يريمناطق عشا

 يماتو اتخـاذ تصـم   يرو خسارات وارده به عشـا  يريدر مناطق عشا يالبس يتوضع يمنظور بررس به

 يها آن در استان يها و خسارت يلحجم س: اظهار داشت ديده، يبآس يربه عشا يامدادرسان يالزم برا

در  يلسـ : گفـت  يقنـدال . اسـت  يگـر از منـاطق د  تر يشخوزستان، گلستان و كرمانشاه ب يالم،لرستان، ا

وارد  يريعشـا  يهـا  اسـتان ازجملـه راه   يريمناطق عشا هاي يرساختبه ز ياديز يها لرستان خسارت

 يـاز در حال حاضر ن: ادامه داد يو. شهرستان پلدختر است يريكرده است كه عمده آن در مناطق عشا

 كـه  يـن ان ايـ با ب يو. است نيلوو نا يكپوشاك، پتو، چادر، پالست يي،لرستان به مواد غذا يرعشا ياصل

در منـاطق  : اسـت، خاطرنشـان كـرد    يفتـاده ن ياتفـاق خاصـ   يرخوشبختانه در خوزستان در حوزه عشا

 يرهمه عشـا  يباًكه صورت گرفت، تقر يموقع به هاي يرسان كه داده شد و اطالع ييبا هشدارها يريعشا

تـاكنون گـزارش    انيتلفات جـ  گونه يچبودند و به ارتفاعات رفتند و خوشبختانه ه يلآماده مقابله با س

گلسـتان،   زده يلسـ  يرياز منـاطق عشـا   يدبا اشاره به بازد يرانا يرسازمان امور عشا يسرئ. نشده است

 يوارد شده بود كـه بخشـ   يخسارات يريمناطق عشا هاي يرساختدر گلستان به دام، سرپناه و ز: گفت

الزم را انجـام نـداده    هيداتها است كه تم اهاز دستگ يغفلت برخ يزن ياز آن غفلت خود مردم و بخش

در سراسـر   يـر اخ هـاي  يالبدر سـ  يرهزار رأس دام عشا 15در مجموع حدود : اضافه كرد يو. بودند
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خوشـبختانه   كـه  يـن با اشاره بـه ا  يقندال. كشور تلف شدند كه عمده آن مربوط به استان گلستان است

 يـن ا يهواشناسـ  هـاي  بيني يشپ: در خوب است، افزومراتع كشو يتوضع ها يامسال با توجه به بارندگ

 يبـي تخر هـا  يبارنـدگ   ينداشت كه البته ا يمخواه يخوب هاي يبارندگ ماه يبهشتاست كه تا اواخر ارد

كـوچ و   يمتقـو  يمتنظـ  يهـا بـرا   استان يعيبا منابع طب يگزارش، هماهنگ ينبراساس ا. نخواهد داشت

 يهـا  بـه اسـتان   ينمعـ  يهـا  اسـتان  يرعشـا  رامو ينسنگ هاي نياعزام ماش ير،در كوچ بهاره عشا يرتأخ

 يونفراكسـ  يـق از طر يرعشـا  ياحداث سرپناه مطمئن بـرا  يبرا يقانون يتظرف يجادا يگيريپ زده، يلس

در منـاطق   يلس يتوضع يبررس يو خوزستان برا يالمبه لرستان، ا يپمجلس و اعزام سه اك يريعشا

  .نشست بود يناز مصوبات ا شايربه ع يرسان دماتها و نحوه خ و برآورد خسارت يريعشا

   

  را وارد كند تري يشخسارات ب توانست يلرستان م يلآب س دبي

: اظهـار كـرد   يـز ن ي،مركز حراست وزارت جهاد كشاورز يسرئ كاظمي، يبحب يراستا احمدعل ينا در

اضـافه   يو. شـده اسـت   انجام يرسان در رابطه با اطالع ياستان لرستان اقدامات خوب يراخ يلقبل از س

 هكند؛ چراكـ  يداكاهش پ يمختلف كشاورز هاي يربخشباعث شد كه خسارت در ز ها يآگاه ينا: كرد

 توانسـت  يكه در استان آمد م يآب يبا دب: كرد يانب كاظمي يبحب. باشد يزن تر يشب توانست يآمار م ينا

: خاطرنشـان كـرد   ياد كشاورزمركز حراست وزارت جه يسرئ. مقدار باشد يناز ا تر يشها ب خسارت

 كـه  يـن ا يـان بـا ب  يو. آمارها محدود هستند يزاكنون ن نشده و البته هم آزمايي يدر بخش دام هنوز راست

بـاالزده و بـه    ينآسـت  يـد با يزما ن: است، ادامه داد يدمف يانجام اقدامات بعد يخسارات برا يبند جمع

هـا   در رابطه با پرداخت غرامت كاظمي يبحب. يمباشچراكه مردم توقع دارند در كنارشان  يم؛برو يدانم

 پروران يبه آبز ياديخسارت ز تحميلها در لرستان باعث  پرداخت ينا يبرا يالتمصوبه ش: گفت يزن

  .در هكتار دارند يياست كه تناژ باال يسردآب يانها ماه آن يدچراكه تول شود؛ يم
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  زده يلپرداخت غرامت كشاورزان س آغاز 

بـرداران بخـش    بـه بهـره   كـه  يـن ا يـان بـا ب  ي،كشاورز يمهنژاد، قائم مقام صندوق ب حسن محمدابراهيم

ـ : گفـت  يـز ن شـود،  ياند خسارت پرداخت م كرده بوده يمهكه محصوالتشان را ب يكشاورز  71از  يشب

 وشده است  يابياستان كشور تاكنون توسط كارشناسان، ارز 16در  يدگاند هزار مورد غرامت خسارت

. يمكنـ  يـابي ارز يـز را ن يـدي تول يو واحدها ياراض يزمان خسارت مابق ينتر در كوتاه نيمك يتالش م

كـه از مـا    هايي نامه يمهمطابق با تعهدات ب زدگان يلبه س يخسارات پرداخت يزانم: كرد يدنژاد تأك حسن

حجـم   كه ينا يانب اب يكشاورز يمهقائم مقام صندوق ب. شود ياند، محاسبه و پرداخت م كرده يداريخر

 يـن شـده اسـت و ا   يبند تومان از خسارت جمع يلياردم 300از  يشتاكنون ب: خسارات باالست، گفت

ـ   ينگزارش، همچن ينبر اساس ا. همچنان ادامه دارد يابيارز اسـتان   يجهـاد كشـاورز   يسبه گفتـه رئ

كتـار در  هـزار ه  320رفته است و  يناز ب يكشاورز يهزار هكتار از اراض 120 يراخ يلگلستان، در س

تحـت   ياراضـ  يـن هـزار هكتـار از ا   77: مختار مهـاجر افـزود  . اند يدهد يبدرصد آس 50تا  30حدود 

آنان  يها پرداخت غرامت يمحصوالت كشاورز يمهاست و با حضور قائم مقام صندوق ب يمهپوشش ب

متناسـب  دولـت و   يئـت مطابق مصوبه ه يزاند ن نشده يمهكه ب يمزارع يبرا: افزود يو. آغاز شده است

 يـن كـه ا  شـود  يهر هكتـار، غرامـت پرداخـت مـ     يتومان به ازا يليونبا خسارات وارده تا سقف دو م

فقره پرداخـت از   يننخست يمكه داده بود يطبق قول:افزود يو. آغاز خواهد شد يندهپرداخت از هفته آ

 ريتيكل دفتـر مـد  يرمـد  ي،موسـو  يدمحمداسـاس سـ   ينبرهم. مرحله اول به كشاورزان پرداخت شد

اقـدامات انجـام شـده توسـط      ينبا اشاره به آخـر  ي،بحران و كاهش مخاطرات وزارت جهاد كشاورز

درصـد بـه اسـتان     34خسـارات   يـن ا: گفـت  يخسارات وارده به بخش كشـاورز  يزانوزارتخانه و م

 ددرص 24درصد لرستان، شش درصد فارس و  11درصد مازندران،  12درصد خوزستان،  13گلستان، 

اصــفهان، همــدان،  يــاري،وبخت چهارمحــال وبويراحمــد، يلويــهاســتان كرمانشــاه، كهگ 11بــه  يمانــدهباق
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: گفـت  يموسـو . كردستان و تهران وارد شده اسـت  يالم،ا وبلوچستان، يستانسمنان، س ي،شمال خراسان

آب، خـاك و امـور    يـربخش درصـد بـه ز   22زراعـت،   يـربخش درصـد بـه ز   49 يراخ يلخسارت س

وارد شـده   يـان و آبز يـور دام و ط يـربخش درصد بـه ز  13و  يباغبان يربخشه زدرصد ب 16، يربناييز

 يسـاز  بـا اشـاره بـه فعـال     ي،بحران و كاهش مخاطرات بخش كشـاورز  يريتدفتر مد يركلمد. است

در سطح كشـور جهـت مشـاركت فعـال بـا نظـام        يوزارت جهاد كشاورز يسازمان يها بخش يتمام

 هـاي  يـت ظرف: و هشدار بـه جامعـه هـدف، اظهـار كـرد      يسانر اطالع نينو همچ يلبحران س يريتمد

ـ  آالت يندسـتگاه ماشـ   762شـامل   يوزارت جهـاد كشـاورز   يافـزار  سخت سـبك،   ين،سـنگ  يعمران

 400و  هـزار  يـك و اعـزام   يجبه بس يو. كار گرفته شد به يراخ يلمقابله با س يبرا يكيلجست يزاتتجه

 يجهـت كمـك بـه اجـرا     يجهـاد كشـاورز   يهـا  سـازمان  ماتيو خد يجيترو ي،كارشناس يروينفر ن

هـا   از رودخانه يلومترك 200: ها اشاره كرد و افزود ها و استان بحران شهرستان يريتستاد مد يها برنامه

و  پروري يمورد مزارع آبز 300دهنه زهكش و  40 يشد و انسداد خروج يكش و لجن يروبيو انهار ال

 500 بند، يلس يلومترك 160مدت،  يندر ا: اضافه كرد يوموس. شد رفع يكشاورز يرسان آب يها كانال

بـازكردن دو   يو. مرمـت شـد   يكشـاورز  يهـا  شبكه برق چاه يلومترك 10مزارع و  ينجاده ب يلومترك

و منـاطق   يكشـاورز  يجهـت خـروج آب از اراضـ    يگـذار  دهانه انهـار و لولـه   شش يمدهانه پل، ترم

هـزار تـن    30 يـر، اخ يلدر سـ : برشـمرد و اظهـار داشـت    يلبا سـ  بلهاقدامات مقا يگررا از د يمسكون

 يلـوگرم هـزار ك  آرد، سـه  يلـوگرم هـزار ك  320گوشت،  يلوگرمهزار ك 10تن بذر،  10 ي،دام يها نهاده

و  ينتأم يارس ييدستگاه نانوا تخته چادر استقرار دام و هفت 150گرم،  يهزار پرس غذا مرغ، شش تخم

 يـز و تجه يلدر معرض خطر سـ  يريعشا يخانوارها ييجا جابهاشاره به  اب يموسو. شده است يعتوز

هـزار رأس دام سـبك و    400: شـد  يـادآور  زده، يلمنظور اسكان مسـافران سـ   به سراها يهمانم انبارها و 

:  گفـت  يو. يافتنـد جـا شـده و اسـكان موقـت      جابـه  يريروستا و مناطق عشـا  105در سطح  ينسنگ
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. شده اسـت  يدفن بهداشت يراخ يلتلف شده بر اثر س يوره طهزار قطع 500رأس دام و  800دوهزار و 

آب،  يمتنظ هاي يچهدر ي،آب يساتتأس بندها، يلها، قنوات، س چاه سازي يمنو ا يابيارز يد،بازد يموسو

عنـوان   يـر اخ يلبا مقابله س ياقدامات صورت گرفته برا يگررا از د يخاك يو سدها ياريآب يها كانال

  .كرد

   

  نكنند يافتوام خود از كشاورزان را در سال يك ها بانك

كشاورزان براساس زراعت  يزندگ كه ينخوزستان، با اشاره به ا يندگانمجمع نما يسرئ ي،ساعد قاسم

هـا   از بانـك  يا در بخشـنامه  شـود  يمـ  يشنهادپ: گفت گيرند،، يكشت و زرع وام م ياست و عموماً برا

آزادگـان   دشتو  يزههو كه ينا يانبا ب يقاسم ساعد. دنكنن يافتها را در وام ينا سال يكخواسته شود 

وجود دارند و  ياديز ينسبك و سنگ يها دو شهرستان دام يندر ا: استان هستند، گفت يقطب دامدار

با اشـاره بـه لـزوم     يو. آب رفته است يرعلوفه كشاورزان به ز يراشود؛ ز ينها تأم علوفه آن يدواريمام

 يريتو مد يمتنظ يبرا يقرار بود سدها عامل: ر كشور اظهار داشتآب د يريتدر بحث مد يدنظرتجد

ـ . يمهسـت  يگذشته شـاهد بـروز مشـكالت    يها ها در سال آن يروبيعدم ال يلدل آب باشند؛ اما به  يسرئ

: سدها دانست و افزود يواقع يتعدم استفاده از ظرف يبرا يمسأله را عامل يناستان ا يندگانمجمع نما

 يلتبـد  يبـه معنـا   يريتمـد : دكـر  يحتصـر  يساعد. وجود ندارد يتشفاف يزنآب  يدر بحث رهاساز

اصـالح شـود تـا كشـاورزان در      يـد آب در سطح كالن و كشور با يريتبه فرصت است، مد يدهاتهد

تابسـتان گذشـته در خوزسـتان    : ادامه داد يو. نشوند يالبو در زمستان دچار س يآب تابستان دچار كم

دشت آزادگـان   يها آب در دشت كنونماه تا نه ممنوع اعالم شد؛ اما از بهمنكشت تابستا يآب كم يلدل به

 يـره آب پشـت سـدها ذخ  : استان خوزستان اظهار داشت يندگانمجمع نما يسرئ. دارد يانجر يزهو هو

خواسـتار   يا خوزسـتان در نامـه   ينـدگان مجمـع نما  گرفت يكشاورزان قرار نم يارشده بود؛ اما در اخت
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و  ينـدگان بـه خواسـته نما   يدگيرس تارخواس يو. دادستان استان است يأله از سومس ينبه ا يدگيرس

 يبرا ياسالم يمجلس شورا يسسفر رئ يدواريمام: شد و ادامه داد يراخ هاي يالبمردم درخصوص س

  .داشته باشد يخوب ياستان بازخوردها

  

  يستخسارت مزارع گندم در دسترس ن يزاناز م يقيدق برآورد

  يلبا توجه به وقوع س: كاران، اظهار داشت گندم يتوانمندساز يادبن رئيس يبنا يماني،ا يقليعل همچنين

. يماز خسـارت نـدار   يقـي رفت كه تا مساعد شدن هـوا بـرآورد دق   يرآباز مزارع گندم ز يبخش يراخ

ع ان خسـارت مـزار  يـز از م يقـي بـرآورد دق  كه ينكاران با اشاره به ا گندم يتوانمندساز يادبن رئيس يبنا

ـ  ييهـوا  هاي يدبراساس بازد: اظهار كرد يست،گندم در دسترس ن بحـران   يريتسـتاد مـد   بينـي  يشو پ

با توجـه  : افزود يو. دچار خسارت شدند... گلستان، خوزستان و يها گندم در استان ياز اراض يبخش

ن بـرآورد  عنوان امكا يچرفتند كه تا مساعد شدن هوا به ه يرآبز ياديمزارع ز يراخ هاي يلبه وقوع س

با توجـه بـه   : در مزارع گندم خبر داد و گفت ها يماريآفات و ب يوعاز ش يمانيا. خسارت وجود ندارد

بـه مـزارع گنـدم خسـارت وارد      ها يماريآفات و ب يوعش ير،اخ يها در روز ها يشدت بارندگ يشافزا

ـ  ارتعنوان امكان برآورد خسـ  يچبه ه يطشدن شرا يكرده است كه تا عاد وجـود   يـد تول يبينـ  يشو پ

مختلـف   هـاي  يـربخش بحـران ز  يريتاگرچه طبق اعـالم سـتاد مـد   : مقام مسئول ادامه داد ينا. ندارد

و زنبورعسل دچار خسـارت شـدند، امـا تـا بـرآورد       يزراعت، باغبان يور،همچون دام و ط يكشاورز

 يـاد بن ئـيس ر يـب نا. نـدارد وجـود   يچراكه امكـان دسترسـ   يست؛از آمار قابل استناد ن يك يچه يينها

با : كرد يانشدند، ب يلگندم گرفتار س يدتول ياصل يها استان كه ينكاران با اشاره به ا گندم يتوانمندساز

 تـوان  يمـ  يـداني م هاي يدها و بازد در مزارع و باغ يراخ هاي يالبفروكش كردن كامل آب حاصل از س

كـه عمـده گنـدم     وجـه بـه آن  بـا ت : كـرد  يانب يو. ها را مشخص كرد خسارت در سطح گندمزار يزانم
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آب و  يطنشدن شرا يرو تا عاد يناز ا شود، يم ينتأم يالمخوزستان، گلستان و ا يها از استان يديتول

 يگنـدم بـرا   ييو خودكفـا  شـود  يگندم محقق مـ  يتن يليونم 14 يدتول يها گفت برآورد توان يهوا نم

در  يـر اخ يلوقـوع سـ   كه ينول با اشاره به امقام مسئ ينا. يرخ يا يابد ياستمرار م يسال متوال ينچهارم

را  يمنـاطق خسـارات   يدر برخـ  يراخ يلاگرچه وقوع س: گندم نعمت بوده است، اظهار كرد يممناطق د

عملكـرد   يشنشـدند، در افـزا   يلكه دچار سـ  يو مزارع يممزارع د يوارد كرده است، اما در مقابل برا

 يـده د خسـارت  يزاناز م يبود كه بخش يدوارام يتا حد توان يم كه ريطو بوده است؛ به يرگذارگندم تأث

و  يسـتان جنـوب كرمـان و س   يها گندم در استان ياز برداشت جزئ يمانيا. جبران شود زده يلمناطق س

كـه برداشـت    شـود  يمـ  بيني يشوهوا پ آب يطبا توجه به مساعد شدن شرا: بلوچستان خبر داد و گفت

 يريگرمس يمهبه ن يريان آغاز شود و سپس از مناطق گرمساز خوزست يندهروز آ 15تا  10گندم ظرف 

 يمـاني، به گفته ا. شده است يلتبد ياهگ يزيولوژيكيف يكلبرسد؛ چراكه س يريو معتدل و سپس سردس

ـ  زده يلس يها كه استان شود يم بيني يشمزارع گندم و كلزا پ يهاول يها براساس برآورد  100تـا   20 ينب

از  يتكاران با اشاره به ضرورت حما گندم يتوانمندساز يادبن رئيس بينا. شدند ارتدرصد دچار خس

عمـل   الزم را بـه  هاي يتحما يدهد از كشاورزان خسارت يددولت با: كرد يانب يدهد كشاورزان خسارت

 يـد با يبعد يسال زراع يدچار خسارت شدند و برا سال يك يدهد خسارت يدكنندگانآورد؛ چراكه تول

ادامـه   يبـرا  يطصـورت شـرا   ينا يركنند، در غ ينالزم را تأم يكشاورز آالت يناشو م يدتول هاي نهاده

 يرقـانوني سخنان خود نسبت بـه خـروج غ   يانيمقام مسئول در بخش پا ينا. سخت است ياربس يدتول

 كهجا  و از آن يستدر دست مردم ن يگندم چندان يكنون يطدر شرا: ها هشدار داد و افزود گندم از مرز

: كـرد  يحتصر ياندر پا يو. شده است، امكان خروج وجود ندارد يدولت هاي يلوها وارد س گندم يتمام

دنبـال   گندم از كشاورزان به ينيتضم يمتو باالتر از ق ينقد يدسبب خر ها به اكنون دالالن و واسطه هم

نـدم بـا   گ يلـو هر ك ها مرز يكشور خارج كنند؛ چراكه آن سو يها را از مرز يديآن هستند تا گندم تول
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كـه از   رود ياما به هر حال از كشاورزان انتظار مـ . شود يو فروش م يدهزار تومان خر نرخ پنج تا شش

 هـاي  يلوسـ  يـل خـود را تحو  يدياجتناب كنند و همواره گندم تول يانعرضه گندم به دالالن و قاچاقچ

  .كشور شود يبدهند تا منفعت آن نص يدولت

  

  ذهاب دچار خسارت شد سرپل يكشاورز يهكتار از اراض 1300

 يـر اخ يلباران و وقوع س يدبراثر بارش شد كه ياناينذهاب، با ب سرپل يجهاد كشاورز يسرئ يماني،سل علي

از : شهرستان دچار خسـارت شـد، عنـوان كـرد     ينا يها و باغ يكشاورز يهكتار از اراض 300و  هزار يك

 يبـي، كانـال تخر  ترم 50،  هكتار باغ 207 ي،كشاورز يهكتار اراض 100 هزارو يكها  خسارات ينمجموع ا

 يـاري دسـتگاه تراكتـور، سـامانه آب    يكرأس دام، پنج دستگاه موتور پمپ،  39تلفات  يروبي،ال يلومترك15

پرسـنل  : اظهـار كـرد   يو. زنبورعسـل اسـت   يكنـدو  80و  يكشـاورز  يهكتار اراض100تحت فشار در 

 يالبمقابلـه بـا سـ    ايفع موانـع و مشـكالت بـر   ر يدر راستا يردر چند روز اخ يجهاد كشاورز يريتمد

مشكل و خسارت به سطح شـهر و   ينتر بودند تا كم كار يپا يروز صورت شبانه  با تمام توان و به ياحتمال

كـه   يدباران بار متر يليم 117از  يشذهاب ب در سرپل يسامانه بارش يتفعال ياز ابتدا. شهروندان وارد شود

ـ . شهرسـتان شـد   ينمختلف ا هاي يرساختبه ز يالير يلياردم 50 و خسارت يالبمنجر به وقوع س  يسرئ

در سـرپل   يو بـاغ  يكشـاورز  ينهزار هكتار زم 55از مجموع حدود : ذهاب گفت سرپل يجهاد كشاورز

هزار تن انواع محصـوالت از آن برداشـت    14هكتار آن باغ است كه ساالنه حدود  300ذهاب، دو هزار و 

  .دارد يتهزار تن جمع 90از  يشرب كرمانشاه بسرپل ذهاب در غ. شود يم

   

  است يمبارزه با آفت سن ضرور يالزم برا امكانات

بـا توجـه بـه    : گفـت  يـز لرسـتان، ن  يسازمان جهاد كشاورز ياهيگ يداتمعاون بهبود تول يمي،ابراه چنگيز
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 يماريب ينارزه با امب يامكانات الزم برا ينآفت سن در مزارع استان تأم يوعو احتمال ش يراخ هاي يالبس

كرده است،  ياديز هاي تكشاورزان را متحمل خسار يراخ يلس كه ينبا اشاره به ا يميابراه. است يضرور

اظهار  يو. خواهد كرد يلرا بر كشاورزان تحم ينيسنگ هاي ينهخطرناك است و هز يارآفت سن بس: افزود

اقـدام بـه    يـد با تـر  يعدارد و هرچـه سـر   وجـود  يطشـرا  ينهم يزن ياهيگ هاي يماريدر رابطه با ب: داشت

مقابله بـا آن   يبرا: لرستان ادامه داد كشاورزيسازمان جهاد  ياهيگ يداتمعاون بهبود تول. شود يكوب كانون

موتـور، پمـپ، تلمبـه و    : كرد يانب يميابراه. فراهم شود يازالزم انجام و امكانات مورد ن هاي بيني يشپ يدبا

  .شود ينتأم يدبا يماريب ينمبارزه با ا يامكانات برا يرو سا يپاش اه سمها و دستگ باغ يتانكر برا

  

  لرستان خسارت وارد كرد يمزرعه پرورش ماه 412به  سيل

 يـان اسـتان در جر  يـن ا يمزرعه پرورش ماه 412: گفت يزلرستان، ن يالتش يركلمد يرانوند،ب كيارش

ـ     التيشـ : كـرد  يـان ب يرانونـد ب. دچار خسارت شد يراخ هاي يالبس  ينلرسـتان رتبـه نخسـت را در ب

استان  يندر ا پروري يدر بخش آبز يمبحران عظ يك يراخ يالبداشت كه با س يساحل يرغ يها استان

 هـاي  يالبهـا در سـ   وجود مزارع در كنار رودخانه يلدل به يتن ماه 50: اظهار داشت يو. آمد وجود هب

نشـده   يآباد كه هنـوز راه شـكاف   در منطقه شول: لرستان اضافه كرد يالتش يركلمد. رفتند يناز ب يراخ

 يمصورت مستق به رهزار نف 14: افزود يرانوندب. رفته است يناز ب يزن يمزرعه پرورش ماه 25 يها سازه

: كـرد  يـد تأك يو. شـدند  يكـار كه اغلب ب كردند يم يتلرستان فعال پروري يدر بخش آبز يرمستقيمو غ

اجـرا نشـود؛    يددر لرستان نبا يشمال زده يلس يها زارع استانپرداخت غرامت به م يمصوبه دولت برا

 يسـردآب  يـان در حـوزه ماه  عاليتف يلدل به يلرستان كنندگان يدكه در صورت محاسبه به هكتار تول يراز

در  ياز مزارع پـرورش مـاه   يتحما: لرستان ادامه داد يالتش يركلمد. شوند يمتحمل م ينيسنگ يانز

  .باشد يدتول براساس تناژ يداستان با
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خوزسـتان بـه    يآب آورد :كرد يانبحران ب يريتمد يهماهنگ ياستاندار خوزستان در جلسه شورا

ـ  يخوزسـتان جوابگـو   يهـا  يرساختز يتظرف/رسد يمترمكعب م يلياردم 50از  يشب ي آورد آب

خبرگـزاري برنامـه مـورخ     -يم هسـت  يلموضـوع سـ   يـر تاكنون درگ 97ماه  از آبان /يستن يندهآ

18/01/1398  

  

 50مترمكعب است و تـا مهـر مـاه بـه      يلياردم 28كارون هم اكنون  يآورد آب: گفت يعتيشر غالمرضا

  .است يشترخوزستان ب يها يرساخترسد كه از توان و تحمل ز يمترمكعب م يلياردم

بحران استان  يريتاستاندار خوزستان در جلسه مد يعتيگزارش خبرنگار برنا از اهواز، غالمرضا شر به

خوزسـتان در   يهـا  آورد آب رودخانه: مسلح برگزار شد، اظهار كرد يروهايستاد ن ييسكه با حضور ر

  .دمترمكعب بو يلياردم 28تا  27به طور متوسط  يسال آب يكدر  ي،قبل از خشكسال يها سال

 يخشكسـال  يـك كرد و ما  يدامترمكعب كاهش پ يلياردم 13آورد آب به  يندر سال گذشته ا: گفت او

  .يمرا تجربه كرد يدشد

را  يطشـرا  يمكه انجام شـد توانسـت   يروز شبانه يمناسب و كارها يريتبا مد: خوزستان افزود استاندار

  .است يدهمترمكعب رس يلياردم 28.5آمار امسال تاكنون به حدود  ينو ا يمكنترل كن

ـ   يـان خوزستان تا پا يآب آورد كنيم يم بيني يشپ: دولت در خوزستان اضافه كرد يعال نماينده  يسـال آب

  .مترمكعب برسد يلياردم 50از  يشمهرماه به ب يعني

موضـوع   يـن فراهم نشده اسـت و ا  يآورد آب ينا يخوزستان برا هاي يرساختز: كرد يحتصر شريعتي

  .استان به همراه دارد يبرا يمشكالت جد

 يمرا در ذهـن داشـت   ينحال ا يندر ع. يمآماده كرده بود يطمواجهه با شرا يما خود را برا: ادامه داد او

  .يمكن يريتمد يزرا ن يگرد يها استان هاي يالبس يدكه با



135  

 يمختلف در خوزستان را بررس يها سال يالبيس يها بارش يخچهاگر تار: كرد يانخوزستان ب استاندار

  .حوضه بوده است يكتنها در  ها يپربارش ينكه ا بينيد يم يدكن

كه سـازمان آب و بـرق وجـود دارد و     يچند سال يندر ا: ر خوزستان اضافه كرددولت د يعال نماينده

  .فعال باشند، گزارش نشده است يزآبر يها كه همه حوضه يسال ينتاكنون چن شود يآمار ثبت م ينا

در : داد يحتوضـ  يم،هست يلموضوع س يرتاكنون در خوزستان درگ 97ماه  كه از آبان ينا يانبا ب شريعتي

بلكـه بـه    يمرا تنها به زمان بارش محـدود نكـرد   داديم يانجام م يدو با يمنچه در توان داشتمدت آ ينا

ماه تـا   از آبان يتيو امن ييقضا ي،مسلح، انتظام يروهاين يي،اجرا يها طور مستمر و مداوم تمام دستگاه

  .ها هستند و بارش يلمربوط به س يلمسا يركنون درگ

هـا را   رودخانـه  يروبـي تا در حد توان، ال يمكرد يزير و برنامه يمشتبرنامه جامع نو يك: كرد يحتصر او

  .يمانجام ده

خـود،   يآمـادگ  يو بـرا  بنـدها  يلو اسـتحكام سـ   يتتقو يبرا ينهمچن: شد يادآورخوزستان  استاندار

  .يمآماده باش يطمقابله با شرا يانجام شد تا در حد توان برا هايي يزير برنامه

 ينسـنگ  ينماشـ  800از  يشدر خوزستان نبود ب يبارش يچكه ه ييها در زمان :خوزستان افزود استاندار

  .كار شده بود يمشده و تقس يجخوزستان بس يها در سراسر استان در حال كار بودند و تمام دستگاه

كـه در اسـتان رخ    ياديز يها بارش يمتوانست يقطر ينو از ا يمكرد يرا ط يرمس ينما ا: افزود شريعتي

  .يمل كنداد را كنتر

 متـر  يليم 500ها حدود  استان يرسا هاي يالباز س يردر خوزستان غ: گفت يانخوزستان در پا استاندار

اسـت و متوسـط    يليمترم 240بلندمدت ما به طور متوسط  يها بارش يزانكه م يدر حال يمبارش داشت

  .بوده است يليمترم 200موقع كمتر از  ينبارش خوزستان در سال گذشته تا ا
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  18/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -يافت  يشمتر افزا يسانت 45 يهاروم ياچهاز درتر

  

 يـن تـراز ا  يشافـزا  ينكـه ا يـان بـا ب  يشرق يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان رئيس

  .يافت يشمتر نسبت به زمان مشابه افزا يسانت 45 ياچهتراز آب در: همچنان ادامه دارد، گفت ياچهدر

با هفته گذشته  يسهدر مقا ياچهتراز در ينكهبا اشاره به ا يساع يلبه نقل از مهر، خل» تابناك«گزارش  به

ـ  يننگـ  يـاي اح يبـرا  هـا  ارييـدو ام هـا،  يبارنـدگ  يشافزا: است، گفت يافته يشمتر افزا يسانت 9  يآب

  .كند يم يشتررا ب يجانآذربا

 ينا: متر اعالم و اضافه كرد يسانت 19متر و  271و  يكهزاردر زمان حاضر را  يهاروم ياچهتراز در وي،

  .متر بود يسانت 74متر و  270و  يكهزارتراز در مدت مشابه پارسال 

وجـود دارد،   يـه اروم ياچـه ار مترمكعـب آب در در هز 130و  يليونهم اكنون سه م ينكها يانبا ب ساعي

هزار مترمكعـب بـود كـه     990و  يليونم يكمعادل  ياچهموقع مجموع آب در ينپارسال در هم: گفت

  .يممترمكعب آب را شاهد 140و  يليونم يك يشافزا

 مسـاحت : اعالم و خاطرنشان كـرد  يلومترمربعك 741و  يليونم 2را  يهاروم ياچهدر يمساحت كنون وي

 يلـومتر هـزار ك  465 يشمربع بود كه افـزا  يلومترك 276و  يليونم 2در زمان مشابه سال گذشته  ياچهدر

  .دهد يرا نشان م يمربع

و  هـا  يبارنـدگ  يـر چشـم گ  يشافزا يشرق يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان رئيس

  .عنوان كرد ياچهدر ينا يجيتدر ياياح يرا از عوامل مهم و اصل يرامونيپ يآب سدها يرهاساز

شده  يرها ساز يهاروم ياچهبه بستر در يمتر مكعب از آب سد قلعه چا يليونم 10 ينكهبا اشاره به ا ساعي

همچون  ييآب سدها يبا رها ساز: كرد و ادامه داد يانب يشتررا ب ينهزم يندر ا يغرب يجاناست، سهم آذربا

  .شود يم ياچهمترمكعب آب روانه بستر در يليونم 800د حدو يغرب يجانمهاباد و بوكان از آذربا
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  19/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -يران ا يها بارش يتوضع ينآخر

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 196شده در  بارش ثبت متر يليم 283.8مجموع  از

  .روز نخست بهار است 17سهم  يليمترم 59.8سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

منـابع آب شـركت    يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمـار رسـم   يم،به نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

 196( 98 ينوردتـا هفـدهم فـر    97از اول مهـر   يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 283.8بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا

و  يشدرصد افزا 44) متر يليم 196.6(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 182) متر يليم 100.7(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 196شده در  بارش ثبت متر ييلم 283.8مجموع  از

  .روز نخست بهار است 17سهم  يليمترم 59.8سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

  
رقم در زمستان  ينبود كه ا يليمترم 1.02 يجار يسال آب ييزروزانه در پا يمتوسط بارش ها يعبارت به

  .يدرس يليمترم 3.52روز نخست بهار به  16در و  يليمترم 1.48به 
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  19/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -ي خشكسال يدمؤثر در تشد يمحصول كشاورز )5(پنج 

  

بـا كمبـود    ي،جـو  ييراتتغ يلبه دل 2050نفر تا سال  يلياردج مپن يباًاعالم سازمان ملل متحد، تقر طبق

  .آب دست و پنجه نرم خواهند كرد

ـ      يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به درصـد از   25از  يشمؤسسه منابع جهـان بـرآورد كـرده اسـت ب

  .آب دارند يدكه كمبود شد شود يم يدتول يجهان در مناطق يمحصوالت كشاورز

مخصوصاً  كنند ياستفاده م يرزمينيمحصولشان از آب ز ياريآب يرها، كشاورزان برااز كشو ياريبس در

در كمبود آب در  يارياند كه آب كارشناسان هشدار داده. وجود دارد يمحدود يكه بارندگ ييها در دوره

  .است يرگذارتأث يمناطق در معرض خشكسال

كـه دچـار    ياخته است كه در منـاطق پرد يبر پنج محصول آب يبه بررس يان ان در گزارش يس شبكه

  .كنند يآب هستند، آب باارزش را مصرف م ينكمبود تأم

  

  يفرنياكال بادام

آب  يتـر ل 12 يفرنيـا، بادام كال يك يو تنها برا شود يم يدتول يفرنيادرصد از بادام جهان در كال 80 حدود

 يتـر ل 12 يانگينبه طور م 2015تا  2004در فاصله سال  ير،مطالعات اخ هاي يافتهطبق . شود يمصرف م

بادام، به شدت به  لآب محصو ينتأم يمصرف شد و كشاورزان برا يفرنيابادام كال يك يدتول يآب برا

  .هستند يمتك يرزمينيآب ز يرو ذخا ياريآب

ـ    يرگفته پرفسور وادا، معاون مد به  هـاي  يسـتم س يـل و تحل يـه تجز المللـي  ينبرنامـه آب در مؤسسـه ب

آب  يلدر تقل يا و نقش عمده كند يآب در سال استفاده م يترل يلياردم 2ادام از حدود ب يدتول ي،كاربرد

  .دارد ينزم يشو فرسا يرزمينيز
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 يـد عمـده محصـول بـادام را تول    يبـاً كـه تقر  يمطالعات دانشگاه كورنل، سطح آب در سنترال وال طبق

متـر كـاهش    يمن يباًساالنه تقر، 2011در سال  يفرنياكال يخيهفت ساله تار يدر طول خشكسال كند، يم

اند به عنوان نمونه  كاهش مصرف آب برداشته يرا برا ييها بادام گام يدكنندگاناز تول ياريبس. كرد يداپ

بـادام   يأته. رساند يدرخت م يشهبه ر يماًاند كه آب را مستق استفاده كرده يكروم ياريآب هاي يستماز س

آب  يـزان متعهد شده اسـت م  يفرنيابادام كال يدكنندگانامعه تولج 2025اعالم كرده كه تا سال  يفرنياكال

  .كاهش دهد يگردرصد د 20بادام را  يدتول يمورد مصرف برا

  

  يليش يدر پتوركا آووكادو

در روز  يـاري آب يتـر هزار ل 100تحت كشت آوودكاو به  ينهر هكتار زم يلي،ش يپتوركا يرمنطقه با در

بهتر منابع  يريتكه در جهت مد "نت ورك ينتواتر فوت پر" يندطبق مطالعات سازمان هل. دارد يازن

 يـن ا. اسـت  يـاز آووكـادو ن  يلـوگرم ك يك يدتول يآب برا يترل 2000 يانگيندارد، به طور م يتآب فعال

  .پرتقال است يا يگوجه فرنگ يلوگرمك يك يدتول يبرا يازمصرف آب، چهار برابر آب مورد ن يزانم

باالتر  يتقاضا. درصد رشد كرده است 10از  يشآووكادو ساالنه ب يهاندهه گذشته، واردات ج يك در

قـرار داده و آنهـا را بـه     يقهدر مضـ  يليشـ  ياستان پتوركـا  يركشاورزان را در مناطق با يوه،م ينا يبرا

  .و برداشت آب از رودخانه واداشته است يرزمينيز يها استفاده از آب

 يـت ممكـن اسـت امن   يجـو  ييـرات و تغ ياريآووكادو به آب يدكنندگانتول ياتكا گويد يوادا م پرفسور

 يجـو  يطشـرا  يـل آب در بـه دل  ينتـأم  ي،جـو  ييراتبا تغ. يافكندمنطقه به مخاطره ب ينرا در ا ييغذا

آب  دتبلندم يريتاما مد شود يكوتاه مدت استفاده م يمنافع اقتصاد يآب برا. يستنامساعد معلوم ن

  .است يضرور ياز منابع آب يداراستفاده پا يبرا
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  در پاكستان نيشكر

. شـود  يم ينتأم يرزمينيز يرو ذخا يارياز آب يشكرن يدتول يبرا يازدرصد از آب مورد ن 80پاكستان  در

، "نت ورك ينتواتر فوت پر"محصوالت است و طبق اعالم  يناز آب برتر يكي يشكربه گفته وادا، ن

 يبرا مصرفيآب  يزانم. شود يمصرف م يشكرن ميلوگرك يك يدتول يآب برا يترل 210 يانگينبه طور م

سابق برنامـه   يياجرا يرمعاون مد 2017در سال . است يترل 1780شده  يهشكر تصف يلوگرمك يك يدتول

در پاكسـتان وجـود    يشكرن يدتول يبرا يحيوجه توج يچسازمان اظهار كرده بود كه به ه يستز يطمح

  .ندارد

 هـاي  يارانـه در برنامه توسعه سازمان ملل متحـد،   يعتتوسعه طب برنامه يرمد ين،ارو يسونگفته جام به

منبـع ارزشـمند    يـك آن اسـت كـه كشـاورزان آب را     يبـه معنـا   يرزمينياستخراج آب ز يبرا يدولت

  .دانند ينم

  

  در پنجاب هند برنج

صـادركننده بـرنج جهـان     ينهند بزرگتر. شود يآب مصرف م يترل 1670برنج  يلوگرمهر ك يدتول براي

از آنكه بتواند دوبـاره پـر    تر يعرا سر يرزمينيكشور، مزارع برنج آب ز يناز مناطق ا يت اما در برخاس

 يلهند به دل يها از بخش يارينشان داد بس ياسال گذشته پژوهش دانشگاه كلمب. كنند يشود، مصرف م

در  يتعوضـ  يـن انـد و ا  شده يدچار استرس آب يمحصوالت كشاورز ياريآب يآب برا يبرداشت باال

  .حادتر است طلبد، يم ياديز ياريكه كشت برنج آب ياناپنجاب و هار

تـا   2000در هند در فاصله سـال   يرزمينيز يها آب يلنرخ تقل يد،واتر ا يرانتفاعياعالم سازمان غ طبق

در  يگـري با هر نقطـه د  يسهدر مقا يشتريب يرزمينيهند آب ز. يافت يشدرصد افزا 23 يزانبه م 2020

  .كنند يم يزندگ ينفر در مناطق دچار كم آب يلياردم يكو  كند يف مجهان مصر
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به پمپ  دهد يبه كشاورزان اجازه م يزلي،د يبرق يها پمپ يدگفته پرفسور وادا، دولت هند با سوبس به

كشور بـه   ينا يبرا يبرهه حساس يندهدو دهه آ. اندك ادامه دهند يبارندگ يها در دوره يرزمينيآب ز

كاشـت   هنـد، از منـاطق   يدر برخـ  گويند يم ياپژوهشگران كلمب. مبود آب خواهد بودمنظور كاهش ك

بـا بـرنج فـراهم     يسـه در مقا يشـتري ب يمشابه آب، غـذا  يزانمحصوالت مانند ذرت با مصرف م يرسا

  .كند يم

  

  يكندومن يدر جمهور موز

آب مصـرف   تـر يل 160 يـانگين موز بزرگ به طور م يك، "نت ورك ينتواتر فوت پر"مطالعات  طبق

ـ    يكموز ارگان يدكنندهتول ينبزرگتر يكندومن يجمهور. كند يم درصـد   55از  يشدر جهـان اسـت و ب

محصولشـان   يور بـرا  يربهرهغ ياريآب هاي يوهاما اكثر كشاورزان از ش. دهد يم يلرا تشك يجهان يدتول

. نصف كـرده اسـت   موز را يداست كه تول يدشد يكشور در معرض خشكسال يناما ا. كنند يم استفاده

تـا   يكندومنـ  يكمبود آب ساالنه جمهـور  يدار،توسعه پا يالملل ينمؤسسه ب 2013بنا بر گزارش سال 

  .فراتر خواهد رفت يترل يلياردم 500از  2050سال 
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  19/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - كرد يرابرا س يمهورالعظ يل،س

  

كـل   يرمد. شده است يمآب وارد تاالب هورالعظ ياديدر استان خوزستان، حجم ز يلدنبال وقوع س به

متـر مكعـب    يليـارد و عراق تا دو م يرانا يمهورالعظ يرياستان خوزستان از آبگ يستز يطحفاظت مح

 بايـد و  شود يها م تاالب در همه بخش يريع آبگداخل تاالب مان يدسترس يها جاده: خبر داد و گفت

  .يرددر دستور كار قرار گ يمتاالب هورالعظ سازي يكپارچهها و  جاده ييبازگشا

اسـتان خوزسـتان و    يسـت ز يطكل حفاظـت محـ   يرمد - زاده يجان، احمدرضا اله»تابناك«گزارش  به

رودخانـه   يانبا اشاره به طغ نا،يسو گو با ا  در گفت - يستز يطسازمان مح ياييسرپرست معاونت در

 يشـاخه فرعـ   10و  يحاضر، سه شاخه اصـل  يطدر شرا: گفت يمكرخه در مورد آورد تاالب هورالعظ

آب از رودخانـه كرخـه بـه     يتـا صـبح روز گذشـته ورود    شـود  يمـ  يمكرخه وارد هورالعظ خانهرود

 يكـه بـه تـازگ    -رودخانه كرخـه   »يدب« ينكهبود البته با توجه به ا يهمتر مكعب در ثان 570 يمهورالعظ

ـ     شـود  يم بيني يشاست، پ يهمتر مكعب در ثان 2400 -شده  يرهاساز كـه در   يبـا احتسـاب مقـدار آب

بـه   يـه متر مكعب در ثان 1300آب با سرعت  يانجر يندهآ يدر روزها شود، ير، در دشت پخش ميمس

  .برسد يمتاالب هورالعظ

  

  يمهورالعظ يمرز هاي يچهدر ييبه عراق با بازگشا يرانآب از ا انتقال

از آنجا كه تـاالب  : نرمال است،اظهاركرد يتدر وضع يريبه لحاظ آبگ يمهورالعظ ينكهبر ا يدبا تاك وي

از  يو بخشـ  يـك در حوضچه شماره  يژهبه و(ندارد  يحجم آب را به طور ناگهان ينا يرشپذ يتظرف

 ،)آب وجـود دارد  يرشپذ يتد ظرفاز ح يشرودخانه به تاالب است ب يحوضچه شماره دو كه ورود

 يمـرز  هـاي  يـك همـان دا  ياو عراق  يرانا ينب يارتباط هاي يچهو همه در يتآب به سمت عراق هدا
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  .انتقال دهد ياز آب را به بخش عراق ياديحجم ز تواند يم ها يچهدر ينا. شده است ييبازگشا

 يممخـازن هـورالعظ   ينب يارتباط ياه همه راه ينكهاستان خوزستان با اشاره به ا يستز يطكل مح مدير

 يـن پخش شود، در پاسـخ بـه ا   يمتا پنج باز شده است تا آب وارد شده در كل هورالعظ يكاز شماره 

 تاًموانـع عمـد  : كـرد  يحوجـود دارد؟ تصـر   يمتـاالب هـورالعظ   يـري آبگ يردر مس يمانع ياپرسش كه آ

هـم   يو بخشـ  يليبه زمان جنگ تحمها مربوط  از آن يداخل تاالب است كه بخش يِدسترس يها جاده

بـه   يرآبگـذر ز يـا كـالورت   230حـدود   يشاست البته از حدود سه سال پ ينفت هاي يتمربوط به فعال

 تـاالب برقرار شـده اسـت امـا     يها احداث شده و تا حد امكان ارتباطات آب جاده ينپل در ا 39همراه 

  .دارد يازن يشترب يارتباط يها همچنان به راه

  

  يمداخل هورالعظ يها جاده بازگشايي

داخل تـاالب بـا نظـارت     يها از جاده يتعداد يالبس يلهفته قبل به دل ينكهبا اشاره به ا زاده الهيجان

: كـرد  يـد شـده اسـت، تاك   ييتوسـعه نفـت بازگشـا    ياستان و با كمك شـركت مهندسـ   يستز يطمح

طـرح   يـك علـت الزم اسـت    ينبه هم. يرددر دستور كار قرار گ يدبا يمتاالب هورالعظ سازي يكپارچه

 يكسـان مخازن تـاالب بـه طـور     ينو بر اساس آن همه ارتباطات ب يهته يرهامس ييبازگشا يبرا امعج

  .برقرار شود

هنوز صد درصد تاالب پرآب نشده است چون : گفت يمدر ادامه در مورد وسعت آب در هورالعظ وي

 يردرصد حوضچه پنج ز 40حدود . گيرد ياست كه آب نم يطور ينزم يبدر حوضچه شماره پنج، ش

خطـر   يـل البتـه اگـر بـه دل    گيرد يآب نم يتوپوگراف يطو شرا يبش يلاز آن به دل يآب است اما بخش

و دو به سـمت عـراق انتقـال     يك هاي يچهآب را از در يمناچارنبود يعبستان و رفَ يشهرها گيآبگرفت

  .شد يحوضچه پنج هم پر م يم،ده
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: ادامـه داد  يمبا اشاره به عمق آب در تاالب هـورالعظ  ينن خوزستان همچناستا يستز يطكل مح مدير

ـ  يها و در حوضچه يرمختلف تاالب متغ يها عمق آب در بخش ـ   يمترسـانت  30 ينچهار ب متـر   يمتـا ن

  .تاالب متفاوت است يبچون ش رسد يو دو، عمق آب به سه تا پنج متر م يك يها در حوضچه. است

  

  است ينتا دو سال بعد تضم حداقل يمهورالعظ آبه حق

 هـابي  يالبهـا و سـ   بارش يمتر مكعب آب پشت سد كرخه درپ يلياردم 6 سازي يرهبا اشاره به ذخ وي

و  شـد  يدر سد كرخه داده نمـ  يريمتر مكعب، اجازه آبگ يلياردم 4.7از  يشمعموالً ب: كرد يحتصر يراخ

ـ  يشكه پ يا العاده قفو يطشرا يلاست اما امسال به دل يينها يتظرف يلياردم 5.2  يليـارد شـش م  اآمده ت

آب پشت سد كرخه بعـد از   يزانم ينوجود ا. سد داده شده است يندر ا يريمتر مكعب هم اجازه آبگ

 يباشـد حتـ   يندهحداقل تا دو سال آ يمآبه هورالعظ حق كننده ينتضم تواند يم ها يالبفروكش كردن س

  .هم رخ ندهد ياگر بارش

اسـت؟،   يزانچه م يمپرسش كه در حال حاضر حجم آب تاالب هورالعظ ينبه ادر پاسخ  زاده الهيجان

محاسـبه حجـم آب در   : هم پرآب شده اسـت، گفـت   يمتاالب هورالعظ يبخش عراق ينكهبا اشاره به ا

متر مكعـب آب در دو بخـش عـراق و     يليارداز دو م يشب يحال حاضر دشوار است اما به احتمال قو

شـده   يمهـورالعظ  يوارد بخـش عراقـ   يـران از سمت ا ياريحجم آب بس. دوجود دار يمان هورالعظيرا

 يشتاالب گنجا يدر حال حاضر بخش عراق. البته از دجله عراق هم آب وارد تاالب شده است. است

 يـه فـارس تخل  يجارونـد بـه سـمت خلـ     يـق كرده است و از طر يداندارد و آب به رودخانه دجله راه پ

  .شود يم

به عراق مشخص است،پاسخ مثبـت داد   يراناز سمت ا يافتهآب انتقال  يزانم ايپرسش كه آ ينبه ا وي

 يروهـاي ن يـاد مشـغله ز  يـل مشـخص اسـت امـا بـه دل     يبه بخش عراقـ  يانتقال يها عدد آب: و گفت
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  .وجود ندارد يقآب، امكان ارائه عدد دق يمتول ينهادها يرو سا يستز يطمح

در منـاطق   بـاني  يطمحـ  يروهـاي با اشاره به حضـور ن  ياناستان خوزستان در پا يستز يطكل مح مدير

 يطاسـتان از جملـه محـ    يروهـاي وخاومت اوضاع، همـه ن  يلبه دل: كرد يدمختلف استان خوزستان تاك

 رنـد، كه بـه منطقـه دا   ياشراف يلبه دل يزن باني يطمح يروهاين. در مناطق مختلف پراكنده هستند يستز

هـم در دز و شـوش كـار     يسـت ز يطمحـ  هاي يقاز قا يتعداد ينهستند همچن ها يفرماندار ياردر اخت

  .دهند يروستاها به مناطق امن را انجام م يهو تخل يامدادرسان
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  19/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - خوزستان يسدها يتوضع ينآخر

  

سـدها   يخروج يزاناز مناطق خوزستان، اما به گفته استاندار خوزستان م يشدن برخ يالبيس وجود با

 يبعـد  يها يالبكنترل س يمناسب برا يتظرف يجادموضوع جهت ا ينآن است كه ا ياز ورود يشترب

  .است

بـا   يميدر خوزسـتان رابطـه مسـتق    يالبسـ  يتبه نقل از فـارس از اهـواز، وضـع   » تابناك«گزارش  به

بـه   توانـد  يآب از سـدها مـ   يخروجـ  يشافـزا  يلدل ينسدها دارد به هم يو خروج يورود تيوضع

  .كمك كند يالبدر مهار س تواند يآب از سدها م يبحران و كاهش خروج يدتشد

  
  

  كرخه داشت يمشكل را حوضه آب بيشترين

بـه گفتـه    ذرد؛گ ياستان م ياضطرار يتاز دو هفته از وضع يشگزارش، اكنون با گذشته ب ينا براساس

موضـوع بـه    يـن است و ا ياز ورود يشترسدها ب يخروج يزاناستاندار خوزستان م يعتيغالم رضا شر

  .است يبعد يها يالبكنترل س يمناسب برا يتظرف يجادخاطر ا
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كرخه اسـت   يكه در خوزستان دچار مشكالت متعدد شده حوضه آب يا حوضه يشترينب: افزايد يم وي

  .شده است يريجلوگ يجد يبحران ها يجادت گرفته از اكه صور يريتياما با مد

  

  يالبارتفاع آب را در مناطق در معرض س يشافزا احتمال

سازمان آب و بـرق خوزسـتان بـا     يرعاملمد يژهو ياردست يخدابخش يدرضااست كه حم يدر حال اين

دهـد،   ينشان مـ  يلارتفاع آب را در مناطق در معرض س يشمحاسبات كارشناسان آب، افزا ينكها يانب

شـهرها   يهجز تخل يراه يلدل ينبه هم يستن ينيب يشقابل پ يبه صورت محل يالبپخش س: گويد يم

كه در  يوارد روستا نشود و كسان بند يلس يراز مس يالبوجود ندارد چرا كه ممكن است س روستاهاو 

  .ينندده ها را مسدود ببجا ياو  يلدر محاصره س يگرد يقيمانند، ناگهان خود را به طر يم يروستا باق

  

  خوزستان يها رودخانه يعيطب آورد

  
اسـتان   يهـا  رودخانـه  يعيآورد طب: گويد يم يزسازمان آب و برق خوزستان ن يرعاملمد يزدجوا فرهاد

مترمكعب بوده كـه   يليونم 700و  يلياردم 28تاكنون ) اول مهرماه(97-98 يسال آب يخوزستان از ابتدا

  .متر مكعب از مخزن سدها خارج شده است يليونم 900و  يلياردم 17مقدار حدود  يناز ا
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 476هـزار و   2آن  يو خروجـ  يـه مترمكعب در ثان 287هزار و  2اكنون آورد سد كرخه  هم: افزود وي

  .است يهمترمكعب در ثان

متـر   224.5سـطح آب در مخـزن سـد كرخـه را      يعامل سازمان آب و برق خوزستان تراز كنون مدير

 يسـد خـال   يـن متر مكعب از حجم ا يليونم 225هم اكنون : عنوان كرد و گفت ياسطح در اختالف از

  .متر مكعب باشد يلياردم يك يدطور معمول با به يزانم يناست و ا

آن را  يو خروجـ  يهمترمكعب در ثان 556و  هزار يكدز را  يبه سد مخزن يورود يكنون يزانم ايزدجو

متـر   348سـد بـا    يـن اكنون تراز سـطح آب در ا  هم: وان و افزودعن يهمترمكعب در ثان 721و  هزار يك

 بايـد دارد كه براسـاس اسـتاندارد موجـود     يمتر مكعب حجم خال يليونم 240 يا،اختالف از سطح در

  .داشته باشد يخال يتمتر مكعب ظرف يليونم 600حداقل 

متر مكعـب   1600 ياعل آب در سد گتوند يسازمان آب و برق، اكنون ورود يتورينگبر گزارش مان بنا

  .است يهمتر مكعب بر ثان 1370 يو خروج يهبر ثان

ـ : گوينـد  يو مـ  دهند ياز فردا خبر م يرودخانه كارون در مالثان يمنابع از احتمال كاهش دب برخي  يدب

 يمرودخانه خـواه  يشاهد كاهش دب يزدر اهواز ن رسد يساعت كه به اهواز م 10تا  8رودخانه پس از 

  .بود

ـ   : گويد ياهواز م يشهردار يمعاون خدمات شهر يپورعال رضايعل اما كـارون بـه    يدر حـال حاضـر دب

اسـت كـه    يناعالم سازمان آب و برق به ما ا ينكه آخر يدهرس يهمترمكعب بر ثان 3000حدود  يزيچ

  .رسد يم 3500كارون به  يدب

رون تـا بعـد از ظهـر    سد ما يورود يزانسازمان آب و برق خوزستان م يتورينگگزارش مركز مان طبق

  .است يهمتر مكعب بر ثان 200آن  يو خروج يهمتر مكعب بر ثان 265 ين،فرورد 18 يكشنبه

  .است يهمترمكعب در ثان 1370آن  يو خروج 1600 ياآب به سد گتوند عل يورود همچنين
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  كرخه سد

  
 ينبـه اسـتان همچنـ    يبر ورود سامانه بارش يمبن يبا توجه به اعالم سازمان هواشناس يفعل يطشرا در

  .نخواهد بود يعيرودخانه كرخه طب يتبه سد كرخه وضع يكند بودن ورود

آب ظرف چند سال گذشته را تجربه كـرد كـه    يو خروج يورد ينسد كرخه باالتر يراخ يروزها در

 يـن ا اي يهبر شكستن سد كرخه شد كه سازمان آب و برق در اطالع يمبن يعاتيامر سبب انتشار شا ينا

  .كرد يبرا تكذ يعاتشا

هـزار   2طـور متوسـط    سد كرخـه بـه   يورود: كرخه گفت يروگاهسد و ن يرعاملمد يزداني محمدرضا

ـ  يـل است و به دل يهمترمكعب در ثان 400هزار و  2آن  يو خروج يهمترمكعب در ثان بـارش   بينـي  يشپ

ز سـد كرخـه   آب ا يرهاسـاز  مـاه  يبهشـت و ارد مـاه  ينفـرورد  يـان در پا يالبباران و احتمال وقوع س

  .اتفاق بزرگ است يكاز  يريجلوگ ظورمن به

مـاه   در بهمـن  يالبسـ  يكمهار كرد كه  97-98 يبزرگ را در سال آب يالبس 3سد كرخه، : افزود وي

روز بـود و   10مترمكعب در  يلياردم يكو آورد آب  يهمترمكعب در ثان 800هزار و  6 يورود يكبا پ

اتفاق  يكبود كه  يهمترمكعب در ثان 400هزار و  8 يساعت يكپبا  ينفرورد 12 يخدر تار يگرد يالبس

  .رودخانه كرخه بود يخنادر در تار
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 تاالب ياءاح يبودجه برا يفاختصاص رد/ بازگشت  يانبه جازمور يĤبپس از دو سال خشكسال

  19/01/1398خبرگزاري مهر مورخ  -

  

 يرا برا يدهابازگشت و ام ياناز تاالب جازمور ييآب به بخش ها بعد از دو سال خشكسالي – كرمان

تـاالب را در معـرض    يـن وجود عدم اختصاص حق آبـه ا  ينزنده كرد با ا يستماكوس ينمجدد ا ياءاح

  .اده استخطر قرارد

نقطه استان كرمان و هم  ينتر يدر جنوب يانجازمور المللي تاالب بين: ها گروه استان –مهر  خبرگزاري

حـوزه   ينكه تا دو دهـه گذشـته مهمتـر    يزحوزه آبخ ينو بلوچستان قرار گرفته است ا يستانمرز با س

هـا   سـال  دليـل به  شد يمو بلوچستان محسوب  يستاناستان س يزحوزه آبر يناستان كرمان و دوم يزآبر

  شده است يلآب و علف تبد يب يابانيبه ب يخشكسال

وجـود مراتـع گسـترده     يـل جنوب شرق كشور بـه دل  يدامپرور يمركز ينتاالب مهمتر ينا روزگاري

شـترها   يچـرا  يبـرا  يمكان حت ينشدن بستر تاالب، ا يابانيروزها به سبب ب يناما ا شد يمحسوب م

  .هستند ياندر حال كوچ كردن از بستر جازمور يزو ساربانان ن يرو عشا يستمطلوب ن يزن

  

  شد يريآبگ ياندرصد از جازمور 15

كشور كه اكثـراً در سـه اسـتان     يزگردهايدرصد از ر 25استان كرمان هم اكنون  ياعالم استاندار طبق

  .دباتالق خشك شده هستن يناز هم يناش دهند يم يو بلوچستان رو يستانهرمزگان، كرمان و س

 يـل استان كرمان به خصوص رودبـار و منوجـان بـه دل    يجنوب ييها از سال شهرستان ياريبس روزهاي

هم به كشاورزان  ياديز يها و خسارت كنند يو تار را تجربه م يرهت يتاالب، آسمان ينا يدهبستر خشك

  .منطقه وارد شده است
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و بلوچستان  يستانبم پور در استان سرود در استان كرمان و  يلدر كنار رودخانه هل يانجازمور تاالب

انـد امـا بعـد از     هـا خشـك شـده    رودخانه ينكه سالهاست ا شد يم يهتغذ يزن يبا صدها رودخانه فصل

داده  يرو خيـر ا يهـا  هفتـه  يو اكثراً ط رسد يم يليمترم 170قابل توجه در قلعه گنج كه به  يها بارش

  .ه استشد يريشاهد آبگ ياندك يها در بخش ياناست جازمور

  

  رود و بم پور جان ندارند هليل

 يرودبـار همچنـان خشكسـال    يعنـي  يـان در جـوار جازمور  يگـر است كه در شهرستان د يدر حال اين

بـارش بلنـد مـدت     يبا اسـتانداردها  يسهشهرستان در مقا يندر ا يدرصد كاهش بارندگ 98و  تازد يم

  .شود يمشاهده م

كه تا چند دهـه قبـل جـز     يدو رودخانه خروشان. بم پوراست و نه  يرود جار يلنه هل يگرد يسو از

انـد و   سد متوقـف شـده   ينروزها در پشت چند ينپر آب منطقه بودند ا يشهو هم يدائم يها رودخانه

  .را ندارند يانبه جازمور يدنتوان رس

اسـت و   يـان جازمور يستممردم منطقه وابسته به اكوس يچون زندگ يمهست يانجازمور ياياح خواستار

  رفتن است ينمردم در حال از ب يو دامدار يشاورزك

 ينمتعـدد و همچنـ   يخـاك  يآب، سـدها  يدو رودخانه بزرگ در زمان رها سـاز  يناطراف بستر ا در

  .وجود دارد يزمجاز آب ن يرو گاه غ يهرو يب يها برداشت

و پرنـدگان   انياهمتعدد گ يها گاه يستو ز ها يشگاهرود كه تا چند سال قبل شاهد رو يلهل هاي كرانه

 يزجنوب كرمان را ن يندگاننما يآب و علف شده كه گاه صدا يب يابانيبود حاال ب يوحش يواناتو ح

  .بلند كرده است

را  يدر گفتگـو بـا مهـر خشكسـال     ياسـالم  يدر مجلس شورا يرفتمردم ج يندهپور نما يكمال يحيي
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پرداخـت   يـد با ياناً حق آبه جازمورمسلم: كرد ياندر جنوب كرمان دانست و ب يماقل ييرتغ يعامل اصل

ـ       ينكتـه مهـم اسـت كـه خشكسـال      ينشود اما ا رود و  يـل هل يو عـدم بـارش بـاران موجـب كـم آب

  .اطراف شده است هاي رودخانه

از مـردم منطقـه وابسـته بـه      ياريبسـ  يچـون زنـدگ   يمهست يانجازمور يايما خواستار اح: افزود وي

ـ  يمدارو دا ياست و كشاورز يانجازمور يستماكوس  ينكـه رفـتن اسـت ضـمن ا    ينمردم در حال از ب

  .در جنوب استان كرمان شده است يزگردهاموجب بروز ر يانخشك شدن جازمور

اجازه داد در اذهان مسـئوالن   يدشود و نبا ييتاالب اجرا ينا ياياح يطرح عمل يدبا: پور افزود كمالي

 يبـرا  يجهنت يو ب يشعار يها دور از طرحبا اختصاص اعتبار و به  يدتاالب فراموش شود بلكه با ينا

  .يمتاالب تالش كن ينزنده شدن ا

  

  كند يم يدنفر را تهد يليونم يك يزندگ ريزگردها

  .كند يم يدنفر را در منطقه تهد يليونم يك يزندگ يانجازمور يزگردهاير: كرد يانب وي

 يـر اخ يروزهـا  يطـ : شـت در گفتگو با مهر اظهار دا يزاستان كرمان ن يستز يطكل حفاظت مح مدير

درصد از مساحت  15 شد يزده م ينتخم يمهست ها يبعد از بارندگ ياناز جازمور يبخش يريشاهد آبگ

  .شده است يريتاالب آبگ ينا

اسـت امـا امسـال بـا      يستماكوس ينعامل در خشك شدن ا ينمهمتر يخشكسال: افزود يشاكر مرجان

 يجـا  يـن شـده اسـت و ا   يـا اح يه تـا حـدود  منطق ياهياز پوشش گ يبخش يفصل هاي يالبورود س

  .دارد يدواريام

بهبود  يكم يتوضع ها يبارندگ يشحل شده است بلكه با افزا يانمشكالت جازمور ييمبگو توانيم نمي

  است يافته
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 هـا  يبارنـدگ  يشحل شده است بلكه با افـزا  يانمشكالت جازمور ييمبگو توانيم ينم: كرد يحتصر وي

 يـف ست خوشبختانه در سفر سال گذشته دكتر نوبخت به استان كرمـان رد ا يافتهبهبود  يكم يتوضع

مـدون   يهـا  طـرح  يدر نظر گرفته شده است و انشااهللا بـا اجـرا   يانجازمور ياياح يبرا يمل ياعتبار

  .بود يمخواه يرحوضه آبگ ينا يتشاهد بهبود وضع

وحـش در منطقـه    يـات ح يتوضـع  يدر سـال جـار  : كـرد  يانب يراخ هاي يبا اشاره به بارندگ شاكري

هـر   يم،هست ياهيبهتر از قبل شده است و شاهد بهبود پوشش گ يارمناطق استان بس يرو سا يانجازمور

 يتوضـع  يـن حداقل تا خرداد ا يدوارمعلوفه در دستور كار قرار داشت االن ام يدست يهسال طرح تغذ

  .نباشد

  

  يانجازمور ياياح يبودجه برا يفاختصاص رد

رفـع شـده مـا در سـال گذشـته بـا        يـز اسـتان كرمـان ن   يكل كمبود آب آبشـخورها مش: ادامه داد وي

  .مشكل رفع شده است يناما امسال ا يموحش روبرو بود ياتآب ح يندر تأم يجد يتمحدود

ـ     : منـابع آب گفـت   يريتبا انتقاد از مـد  وي  يـه از تغذ يشمتأسـفانه برداشـت آب در اسـتان كرمـان ب

طـور   ينمختلف و همـ  يها در بخش يامر ما را با چالش جد يناست و هم ينيزم يرآب ز يها سفره

  .مواجه كرده است يستز يطدر مح

از  يدر برخـ  ينامـر موجـب شـده زمـ     ينهمـ : كرد ياناستان كرمان ب يستز يطكل حفاظت مح مدير

  .مناطق به خصوص جنوب كرمان دچار شكست و فرونشست شود

 يـان جازمور يـاي اح يبـرا  ياعتبار يفرد: د و گفتسند گرد و غبار در استان اشاره كر ينبه تدو وي

برنامـه   يـك در  يدواريممصوب شده و ما ام يزير برنامه يجلسه شورا ينمحقق شده است كه در آخر

  .يمتاالب رقم بزن ينا يرا برا يبهتر يطشرا يمبتوان يساله با جذب اعتبار مل 5
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  19/01/1398خ خبرگزاري ايرنا مور - برطرف شد يهاروم ياچهدر يخشك يدتهد

  

نسـبت   يـه اروم ياچهتراز در متري يسانت 45 يشبا اشاره به افزا يشرق يجاناستاندار آذربا -يرناا -تبريز

  .برطرف شده است اچهيدرخصوص در يجد يدو تهد يخوشبختانه نگران: به سال گذشته، افزود

  

  برطرف شد يهاروم ياچهدر يخشك تهديد

بحـران   يريتمـد  يهمـاهنگ  يروز دوشـنبه در جلسـه شـورا    يمحمدرضا پورمحمد يرنا،گزارش ا به

 يـه اروم ياچـه آب در در يمترمكعبـ  يلياردم 15به حجم متوسط  يدنالبته تا رس: افزود يشرق يجانآذربا

  .يمكن يشده تلق  را تمام ياچهدر يايحموضوع ا يدو نبا يمدار ياديفاصله ز

مترمكعـب آب در   يليـون م 130و  يليـارد اكنون سـه م  ي،شرق يجانآذربا ياساس اعالم آب منطقه ا بر

 يليـارد م يكمعادل  ياچهموقع مجموع آب در ينكه پارسال در هم يوجود دارد، در حال يهاروم ياچهدر

  .مترمكعب بود يليونم 990و 

ـ    يدر سال جار هياروم ياچهآب در حجم  140و  يليـارد م يـك از  يشنسبت به مدت مشـابه پارسـال ب

  .دهد ينشان م يشمترمكعب افزا يليونم

در  ياچـه كـه مسـاحت در   ياست، در حال يلومترمربعك 741و  يليونم 2 يهاروم ياچهدر يكنون مساحت

را  يمربعـ  لـومتر يهـزار ك  465 يشمربع بـود و افـزا   يلومترك 276و  يليونم 2زمان مشابه سال گذشته 

  .دهد ينشان م

: چند اسـتان كشـور، ادامـه داد    زدگان يلبا س يضمن اظهار همدرد ينهمچن يشرق يجانآذربا استاندار

غافـل   ينعمـت الهـ   يـن و بركات ا يراتخ يبرا يما را از شكرگزار يدنبا يراخ هاي يخسارات بارندگ

  .كند



155  

ـ   اسـتان بـا توجـه    يياجرا يها همه دستگاه: گفت پورمحمدي صـورت گرفتـه در    هـاي  بينـي  يشبـه پ

 يريتمد يبرا يراخ يها باش خود را حفظ كنند و اقدامات هفته حالت آماده ي،جو يتخصوص وضع

  .را با قدرت ادامه دهند ياز خسارات احتمال يشگيريبحران و پ

 روبـي  يمسـئول در ال  يهـا  اقدامات دستگاه: در سطح استان، افزود ها يبارندگ يشبا اشاره به افزا وي

  .يمدر استان نباش يباعث شد كه شاهد خسارات جد ها يلها و مس رودخانه يرمس

گذشته اسـت، ادامـه    يها غفلت يجهاز مشكالت امروز نت يليخ ينكها يانبا ب يشرق يجانآذربا استاندار

انـد و امـروز    كـرده  يپوشـ  كـه انجـام شـده اسـت چشـم      يمسئول از تخلفات يها متأسفانه دستگاه: داد

  .آمده است يشتخلفات پ ينا يجهدر نت هايي يارگرفت

هـا و   رودخانـه  يرها در مسـ  نخاله يهو تخل يرمجازغ يوسازها  ساخت  يلاز قب يبا اشاره به تخلفات وي

كـه اگـر    كـنم  يارشد استان اعالم م يريتبه عنوان مد: عبور و مرور، گفت يرهايبه مس ها يلمس يلتبد

از  يعـذر  يچهـ  وگرفت  يممتخلفان را خواه يقهدهد،  ياستان رو در يا تخلفات، حادثه ينبه خاطر ا

  .نخواهد بود يرفتهو افراد پذ يرانها، مد دستگاه

ـ  يدر خصوص اقدامات الزم بـرا  يدر جلسات بعد: كرد يدتأك پورمحمدي  يبـرا  يرو تـدب  بينـي  يشپ

  .شود يبررس يلاز خسارات در صورت وقوع س يشگيريحفاظت از مردم و پ

 يهـا  در استان زده يلها به هموطنان س دستگاه يبر تداوم امدادرسان ينهمچن يشرق يجانآذربا استاندار

 يـد تأك يگروه يها رسانه يقمردم از طر يساز و آگاه يرسان به بحث بحث اطالع يژهمختلف و توجه و

  .كرد

متـر تـا    274و  يكهـزار در حد فاصل  1372تا سال  1344از سال  يهاروم ياچهتراز در يرنا،گزارش ا به

آغـاز شـد و تـا سـال      ياچهتراز در يبه بعد روند كاهش يختار ينبود، اما از ا يرمتر متغ 278و  يكهزار

  .يدبه ثبت رس يهاروم ياچهمتر از تراز در 8متر و در مجموع  يسانت 40كاهش متوسط ساالنه  1393
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حوضـه در   يبارش هـا  يرنداشتن چشمگ ييرو با وجود تغ يهاروم ياچهطرح نجات در يباز تصو پس

 يمتريسـانت  90 يشاز روند گذشته با افزا ينسبت به تراز احتمال يهاروم ياچهچهار سال گذشته تراز در

  .است ياچهدر يتوضع يتو تثب يدهنده توقف روند كاهش نشان  ينهمراه شد كه ا

 550است كه  يراندر شمالغرب ا يآب يها بوم  يستز ينو ارزشمندتر يناز مهمتر يكي يهاروم درياچه

 يـن ا يشـتر ب ياهيشده و پوشش گ ييآن شناسا يكاكولوژ يهساله و چند ساله در ناح  يك ياهيگونه گ

  . است يدوست و آبز  يشورپسند، خشك يها  منطقه شامل گونه

بـه   1346منحصر به فـرد از سـال    يكيو اكولوژ يعيطب هاي يژگياز و يبرخوردار يلدل به  ياچهدر اين

  .جزو مناطق حفاظت شده اعالم شد يداغ يونكبودان و قو يرو به همراه جزا يعنوان پارك مل

ـ  ( رامسر يتبه عنوان سا 1354در سال  يهاروم درياچه از  1356ثبـت و در سـال   ) يالمللـ   ينتـاالب ب

  . اعالم شد يزشده ن جزو مناطق حفاظت  يونسكو يسو

كشور  ياصل يزحوضه آبر 6از  يكي بعيلومترمرك 876هزار و  51با مساحت  ياچهدر ينا يزآبر حوضه

  .است
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از كما خارج شده  يهاروم درياچه ؛»تابناك«مجلس در گفت وگو با  يستز يطمح يونعضو فراكس

خبرگـزاري تابنـاك مـورخ     -به خداست ياچهدر ينا يايدر اح يدمانما ام/ است ياما هنوز بستر

20/01/1398  

  

شـد و   يرانگـر و هـاي  يلسـ  يجـاد از نقـاط كشـور، باعـث ا    ياريدر بسـ  يراخ يها باران در روز بارش

 50خسارات از مـرز   ينا يزانم شود يكه گفته م يمناطق وارد كرد، به گونه ا ينا به ينيسنگ  خسارات

شـد، در   مراهه يعينقاط با فجا يها در برخ بارش ينفراتر رفته است؛ هر چند ا يزتومان ن يلياردهزار م

  .مردم را با خود به همراه آورد ياز نقاط كشور، شاد يگرد يبرخ

  April 2019 08 17:52 - 1398فروردين  19: انتشار يختار 890138: خبر كد

به خداست،  ياچهدر ينا يايدر اح يدمانما ام/ است ياز كما خارج شده اما هنوز بستر يهاروم درياچه

شـد و   يرانگـر و هـاي  يلس يجاداز نقاط كشور، باعث ا ياريدر بس يراخ يها نه دولتبارش باران در روز

هزار  50از مرز  تخسارا يزانم شود يكه گفته م يبه گونه ا مناطق وارد كرد، ينبه ا ينيسنگ  خسارات

همـراه شـد، در    يعينقاط بـا فجـا   يها در برخ بارش ينفراتر رفته است، حال آنكه ا يزتومان ن يلياردم

  .مردم را با خود به همراه آورد ياز نقاط كشور، شاد يگرد يبرخ

 ياز بحران هـا  يكيباعث شد تا  يجانآذرباو فراوان در منطقه  يدشد ي؛ بارش ها»تابناك«گزارش  به

هر چنـد   يرد؛تازه بگ يبود، جان يدهرس يكه به مرز خشك يهاروم ياچهرفع شود و در يكشور تا حدود

ورود  افـزايش  يالزم برا يهمچنان مراقبت ها يددارد و با يشدر پ ياديراه ز يبه تراز اصل يدنتا رس

  .انجام شود يبه صورت جد ياچهدر ينآب به ا

استان باعث شـده اسـت تـا تـراز      يها آب از سدها و رودخانه يو رهاساز يراخ هاي يبارندگ افزايش

نشـان   يشافـزا  متر يسانت 45شود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1271.19 يهاروم ياچهدر يفعل
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 مشابه با مدت يسهمربع است كه در مقا يلومترك 2741 يهاروم ياچهدر يهم اكنون وسعت فعل. دهد يم

  .داشته است يشافزا يلومترك 464سال گذشته، 

مترمكعـب اسـت، كـه در     يليونم 130و  يلياردم 3 يه،اروم ياچهموجود در در يحجم آب فعل همچنين

 يـك متر مكعب بود و امسال نسبت به سال گذشـته،   يليونم 990و يلياردم يكبا سال گذشته،  يسهمقا

  .است يافته يشمترمكعب افزا يليونم 140و  يلياردم

: مجلـس در گفـت وگـو بـا تابنـاك اظهـار داشـت        يسـت ز يطمحـ  يونپور، عضو فراكسـ  يقاض نادر

ـ  يجانو استان آذربا يهشهرستان اروم يرزمينيو ز يآب يتوضع ي،جار يخوشبختانه در سال آب و  يغرب

  .شده است يرسراز يهاروم ياچهداشته و آب به سمت در يرشد خوب يشرق

متـر   يليـون حـدود دو م  يهاروم ياچهزمان، در ينسال گذشته در هم: ادامه افزود مجلس در يندهنما اين

 271.19بـه   يـز ن ياچـه متر مكعب آب دارد و عمـق در  يلياردم 3.5مكعب آب داشت؛ اما اكنون حدود 

 ياچـه در يـن دهد؛ امـا ا  ينشان م يشسانت افزا 46كه نسبت به سال گذشته، حدود  يدهمتر رس يسانت

ـ  يدخود برسد، با يستمالزم پر نشده و اگر بخواهد به خط اكوس يزانهنوز به م  يليـارد م 16تـا   14 ينب

 يـن متـر مكعـب آب در ا   يليـارد م 33حدود  75سال  يمتر مكعب آب داشته باشد؛ البته در زمان پر آب

  .وجود داشت ياچهدر

ـ   يرونب يو يس يامروز از س ياچهدر: شد يادآور ينهمچن وي  يبسـتر  سـتان يمارهنـوز در ب  يآمـده ول

هـم اكنـون    يگر،به عبارت د. متر معكب است ـ برسد  يلياردم 14خود ـ كه   يعيبه حد طب يداست و با

 يـن ا. ندبشـو  يرهجز يگرآن بار د يرمتر مكعب كمبود آب دارد تا جزا يلياردم 10حدود  يهاروم ياچهدر

 يـن ا يـد سطح آب با يشخشك است كه با افزا ياچهدر ينا يراز جزا يارياست كه اكنون بس يدر حال

  .در آن ساكن شوند يگربار د ياچهدر ينو پرندگان ا يواناتبرود تا ح ينها از ب يخشك

بـه كشـور شـده و اسـباب      ينكه باعث بـروز خسـارات سـنگ    يلاگر از خسارت س: پور گفت قاضي
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ـ   يجاندر منطقه آذربا يم،هموطنانمان در نقاط مختلف را فراهم آورده، بگذر يناراحت اال رفـتن  باعـث ب

 باشـد، ها ادامـه داشـته    ياگر بارندگ ين،كرده است؛ بنابرا يدوارترمردم شده و مردم منطقه را ام يهروح

ـ   يمـي حداقل بـه ن  يمبتوان يجار يسال آب ياناست كه تا پا ينما ا ينيب يشپ  يـن ا يواقعـ  ياز طـراز آب

حرف كه من چنـد سـال    ينا به خداست، نه دولت و ياچهدر ينا يايدر اح يدمانما ام. يمبرس ياچهدر

ـ   يـا به لطف خدا اح ياچهدر ينا. شده است ياتيگفته بودم، امروز عمل يشپ  يـن ا يبـرا  تشـده و دول

  .انجام دهد ينتوانست كار خاص ياچهدر
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خبرگزاري اقتصاد نيوز مورخ  - كدام استان كشور است؟ يجار ياستان در سال آب ينپربارش تر

20/01/1398  

  

نشـان   يـران منـابع آب ا  يريتمنابع آب شركت مد يهدفتر مطالعات پا يآمار رسم يبررس: يوزن اقتصاد

  .است يجار يل آباستان كشور در سا ينتر بارش، پربارش يليمترم 1071دهد استان لرستان با  يم

تـا   97مهرمـاه   يابتـدا ( يجـار  يسال آب ييروز ابتدا 197در  يم،به نقل از تسن يوزگزارش اقتصاد ن به

  .است يدهبه ثبت رس يرانبارش در ا يليمترم 285.5در مجموع ) 98 ماه ينعصر روز هجدهم فرورد

. انـد  رقـم بـارش داشـته    يناكمتر از  يو برخ يزانم يناز ا يشكشور ب يها استان يمدت، برخ ينا در

دهد اسـتان   ينشان م يرانمنابع آب ا يريتمنابع آب شركت مد يهدفتر مطالعات پا يآمار رسم يبررس

  .است يجار ياستان كشور در سال آب ينتر بارش، پربارش يليمترم 1071لرستان با 

و نسـبت بـه    يدرصـد  259.4 ياستان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبـل رشـد   يها بارش ميزان

  .درصد داشته است 133.8 يرشد) ساله 50آمار (ها در مدت مشابه در درازمدت  متوسط آمار بارش

در  يزباالدست خود را ن يها استان يالبيس يروزها، ورود يناستان خوزستان كه ا يها بارش همچنين

مشـابه سـال قبـل    بارش، نسبت به مدت  يزانم ينا. يدرس يليمترم 555كرده، به  يرهبزرك ذخ يسدها

) لهسـا  50آمار (ها در مدت مشابه در درازمدت  و نسبت به متوسط آمار بارش يدرصد 258.1 يرشد

  .درصد داشته است 72.1 يرشد
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  20/01/1398خبرگزاري اقتصاد نيوز مورخ  تهران شد؟ يوارد سدها يالبس يزانچه م

  

در اسـتان   يـر اخ هـاي  يبارندگ يدتشد يدر پ: تهران گفت يا شركت آب منطقه يرعاملمد: يوزن اقتصاد

 يـن ا يـك از پ ياستان تهران شده كه بخـش اعظمـ   يها وارد سد يالبمترمكعب س يليونم 150حدود 

  .لو مهار شده استطالقان و مام يركبير،ام يان،لت يها در سد يالبس

 يراخ هاي يبارندگ يدتشد يدر پ: گفت نسب يرضو يدحسنس يزان،به نقل از م يوزگزارش اقتصاد ن به

از  ياستان تهران شـده كـه بخـش اعظمـ     يها وارد سد يالبمترمكعب س يليونم 150در استان حدود 

  .طالقان و ماملو مهار شده است يركبير،ام يان،لت يها در سد يالبس ينا يكپ

انـد در   پنجگانه تهران توانسـته  يها در استان و شهر تهران سد يقبل يرسان با توجه به اطالع: افزود وي

  .را كنترل كنند يورود هاي يالبعمل كرده و س يبه خوب ها يموج اول بارندگ

كه در رودخانه كرج و جاجرود وجـود دارد   اي يهتخل يتبا توجه به ظرف ينهمچن: ادامه داد نسب رضوي

  .يمانجام ده يزدو سد ن ينا دست ييندر پا يمصنوع يهرخ داده، تغذ يالبضمن مهار س يما توانسته

 يـت مترمكعب از ظرف يليونم 260در حال حاضر هم : كرد يدتهران تاك يا شركت آب منطقه مديرعامل

شـده  نگـه داشـته    يخـال  رو يشپ هاي يالبو مهار س ها يموج دوم بارندگ ياستان برا يها مخازن سد

  .است

ـ  ينـده، از هفته آ ها يبا توجه به شروع موج دوم بارندگ: افزود وي و  يا آب منطقـه  يـاتي عمل هـاي  يمت

و  يشـمال  يها رودخانه يمدر حر يرمجازغ يها بنا يبگسترده و تخر يروبيتهران در حال ال يشهردار

ها وجود ندارد  سد يقراز ط يالبكه امكان مهار س يتهران همچون كن و آهار هستند تا در نقاط يغرب

  .يايدن يشپ يمشكل خاص
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  20/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - جهان يخِتار هاي يلس ينمرگبارتر

  

 توانـد  يهـا دارد، مـ   نقشه يرواز  يمحو كردن شهرها را به كل ييتوانا يكه حت يقدرتمند يروين آب،

 ينتـر  به شمار رفتـه و مخـرب   يعيطب يايبال ينبارتر از فاجعه يكي يزن ها يلس. باشد ينخطرآفر ياربس

  .اند خود قرار داده يرنفر را تحت تاث ها يليونم يجهان زندگ يختار هاي يلس

امـا غـرق    بازنـد  يجان مـ  يشدگ در اثر غرق ها يلس ياناغلب قربان يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 هـايي  يمـاري ب يزو ن ياز قحط يناش يبلكه گرسنگ يستگرفتن جان افراد ن يبرا يلشدن تنها روش س

 يخطـول تـار   رد ياريبسـ  يـان قربان يزن شوند يم يعشا يلپس از وقوع س ها يانتشار آلودگ يقكه از طر

  .اند گرفته

در مناطق مسـتعد وقـوع    يژهبه و يخو در طول تار در سراسر جهان ها يالباز س يناش يرهايو م  مرگ

را در  ياريبسـ  يهـا  و هرج و مرج ها يرانيجهان و يختار هاي يلس ينبوده است و مرگبارتر يجرا يلس

  .اند گذاشته يخود بر جا يرمناطق تحت تاث

و جوامـع   كرده، اقتصاد منطقه را نابود سـاخته  يبمنطقه را تخر  يستماكوس يبه كل توانند يم ها سيالب

  .ببرند يناز ب يبه كل يرا در مدت زمان كوتاه يشرفتهپ

ر " ياطالعات يتبه نقل از سا "جهان يختار هاي يالبس ينتر مخرب"از  يادامه فهرست در نكـآورده  "ر

  :است يتبشر يبرا يعتخشم طب يادآورشده كه 

  

  تسه يانگرود  1931 سيل

  ينچ: مكان

  يالديم 1931اوت  18: تاريخ
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  نفر يليونم 3.7حدود  :تلفات

كـه از   شـود  يشناخته م يتبشر يختار يعيطب يايبال يناز بدتر يكي يندر چ "تسه يانگ"رود  سيالب

 هـاي  يدوره بارنـدگ  يكپس از . آمار را به خود اختصاص داده است يشترينب يزن يانلحاظ تعداد قربان

بـر   دركـرده و بـا    يـان بـود، طغ را در كنار خود سـكونت داده   ياديز يترودخانه كه جمع ينا يدشد

سـاكن   يـت از جمع يليونم يماطراف خود، ن هاي يمربع از مساحت خشك يلومترك 1295گرفتن حدود 

  .كرد يفور يهدر كناره خود را مجبور به تخل

 يـل بـه دل  يرهـا مـرگ و م  يشـترين نبود بلكه ب يعيحادثه طب ينعامل در ا ينتر وجود آب، كشنده ينا با

 يهـا  در جنگ يريدرگ يلبه دل يندولت چ. رخ داد يلپس از وقوع س ها يماريب وعيو ش ييبحران غذا

  .نبود ها يماريب ينقادر به كنترل ا يداخل

  

  رود زرد 1887 سيل

  ينچ  :مكان

  يالديم 1887سپتامبر  28: تاريخ

  هزار نفر 900: تلفات

رود جهان محسـوب   ينرترمرگبا يخي،از لحاظ تار شود يشناخته م» زرد«كه با نام رود  "خوانگ خه"

اطراف خود گرفته، لقـب   يمحل يتجمع يانكه از م ياديز يانقربان يلبه دل ينچن رود هم ينا. شود يم

 "ينگهـا يچ" يهـا  از كـوه  يلومتريك 4828رود  ينا. به خود اختصاص داده است يزرا ن "يناندوه چ"

  .كند يم يو خم را ط يچپر پ يراه ينمنشا گرفته و در سراسر شمال چ ينچ

  

 يـن شد كه بر سـر راه ا  يآب از سد يانموجب طغ يدشد هاي يبارندگ يالدي،م 1887سپتامبر سال  در
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آب رفـتن حـدود    يـر سد موجب ز ينا يانطغ. ساخته شده بود يمحافظت از مردم محل يرودخانه برا

هـزار   900نفر و كشـته شـدن    يليوندو م يمربع از مناطق اطراف آن، آوارگ يلومترك 500هزار و  129

  .چشم به هم زدن شد يكنفر در 

 يخدر طـول تـار   يانسـان  يبحـران هـا   يناز بدتر يكيكه  يليپس از س هاي يماريو ب يقحط همچنين

  .گرفت ينچ زده يلرا در مناطق س ياريجان بس شود، يشمرده م

  

  رود زرد 1938 سيل

  ينچ  :مكان

  يالديم 1938ژوئن : تاريخ

  هزار نفر 800تا  500: تلفات

 ينچ» زرد«رود  يالديم 1938سال  يلس شوند، يشمرده م يعيطب ياز بالها ها يلس يشتركه ب يحال رد

مواجه شـده بودنـد كـه ممكـن بـود       يو جنگ ها يبا تعرض ژاپن ها ينيچ. بود يجنگ ياقدام عمد يك

  .بكشاند يها را به نابود هزاران ساله آن يامپراطور

رودخانـه را   يـن ا يسـدبند  يسـتم س يـب فرمـان تخر  ينيچ ييايدر يرويفرمانده ن يكخالل  ينهم در

سـال در سراسـر كشـور     9 يبـرا  توانست ياز آب را آزاد كرد كه م يميعمل موج عظ ينا. صادر كرد

و  يسـت ز يطمح يبهم از نظر تخر يطيمح يستحمله ز ينتر مخرب ينچن اقدام هم ينا. منتشر شود

  .شود يها شمرده م گرفتن جان انسان ظرهم از ن

تـا سـال    يلآب سـ . خـود شـدند   يها و ترك خانه يهمجبور به تخل ها يالبس يننفر در ا يليونم چهار

 يننقش خود را در وقوع ا يندولت چ. نشد يآور جمع ها يها پس از شكست ژاپن سال يالدي،م 1947

  .كرد يم يبكه خبر آن منتشر شد، تكذ يالديم 1945تا سال  يلس
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  يائوسد بنچ 1975سال  سيالب

  ينچ: مكان

  يالديم 1975اوت  8: تاريخ

  هزار نفر 230تا  171: تلفات

 يمعظ يطوفان. شكسته شد يالديم 1975در شب هشتم اوت سال  "رو"واقع در رودخانه  يائوبنچ سد

منطقـه بـه    يبـرا  سـابقه  يب يبارش رفت، يآن منطقه به شمار م يختار يها طوفان يدتريناز شد يكيكه 

به  ربوده كه منج يشدت طوفان به حد يستطوفان حاك ينبه جا مانده از ا ياه گزارش. همراه داشت

. را پوشانده بوده اسـت   ينسطح زم ياريدر حال پرواز شده و الشه پرندگان بس يسقوط پرندگان محل

سال به طور معمول بارش دارد،  يك يكه ط يزانياز م يشروز به ب يكمنطقه تنها در  ينبارش ا يزانم

  .آمد ياز حد به حساب م يشب يائوسد بنچ يبرا يزانم ينو ا يدرس

 يـائو شكسـتن سـد بنچ   ينچنـ  هم. را به سراسر منطقه فرستاد يمتر 6موج بلند  يكشدن سد  شكسته

از  يناشـ  يلسـ . شـد  يگـر سـد د  62در منطقه و شكسته شدن  يگرد يها از واكنش اي يرهمنجر به زنج

در منطقـه   يعفون هاي يماريب يوعو ش يقحط يجادر به ابوده و منج يزآم سدها فاجعه ينشكسته شدن ا

زنـده مانـدن مجبـور بـه      يبـرا  زده يلكه مـردم سـ   ينبر ا يوجود دارد مبن ييها گزارش ينهمچن. شد

  .رودخانه آورده شده بود يانآب بودند كه به همراه جر يشناور رو يواناتخوردن الشه ح

 يـك . رخ داده بـود  يانسـان  يخطـا  يلفاجعه به دل نياتفاق اما آن است كه ا ينبخش ا بارترين تاسف

 يهـا  بـه مـافوق   يلس يناز وقوع ا يشپ كرد، يكار م يائوپروژه سد بنچ يكه رو يمتخصص آب شناس

 يمتخصـص حتـ   يـن ا. سد اطـالع داده بـود   ينا يخود نسبت به نقاط ضعف متعدد و نقص در طراح

  .مورد توجه قرار نگرفته بود هايش يهما توصداده بود ا يشنهادمشكالت پ ينحل ا يبرا هايي حل راه
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  تسه يانگرود  1935سال  سيالب

  ينچ: مكان

  يالديم 1935سال : تاريخ

  هزار نفر 145: تلفات

كشور است، نشات  ينرود ا ينكه بلندتر تسه يانگاز رود  ينچ هاي يالبدرصد از س 75تا  70 حدود

 تسـه  يانـگ رود  يهسـاكنان حاشـ   يسـخت بـرا   اريبسـ  يا دهه توان يرا م يالديم 1930دهه . گيرند يم

 گرچها. بشر بوده است يختار هاي يلس يدترينو شد يندهه شاهد دو مورد از بدتر يندانست چرا كه ا

نبـود   يالديمـ  1931رود در سال  ينا يلبه شدت و وخامت س تسه يانگرود  يالديم 1935سال  يلس

رود  1935سـال   يلسـ . آن تـازه مانـده بـود    يهحاشـ رود هنوز بر دل سـاكنان   ينا يراخ ياناما داغ طغ

. گرفـت  نيـز هـزار نفـر را    145كم  قرار داد و جان دست يرنفر را تحت تاث ها يليونم يزندگ تسه يانگ

 يـان قربان يشـتر دو عامل، مسـوول مـرگ ب   ينو ا يافترواج  يلس ينا يدر پ ها يماريب يوعو ش يقحط

  .شدند يمحسوب م يلس

  :اشاره شده است يخو مخرب تار يرانگرو هاي يلاز س يگرد يبرخ به ينچن ادامه هم در

  رود قرمز يو دلتا يهانو 1971سال  سيل

  يشمال يتنامو: مكان

  يالديم 1971اوت  1: تاريخ

  هزار نفر 100حدود : تلفات

  

  يهوئ و آن يانگسوج 1911سال  سيل

  ينچ: مكان

  يالديم 1911 يم 16: تاريخ

  هزار نفر 100از  يشب: تلفات
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  يشرق يگواتماال 1949سال  سيل

  گواتماال: مكان

  يالديم 1949سپتامبر  27: تاريخ

  هزار نفر 40: تلفات

  

  تسه يانگرود  1954سال  سيل

  ينچ ياستان هوبئ: مكان

  يالديم 1954ژوئن و سپتامبر : تاريخ

  هزار نفر 30از  يشب: تلفات

  

  بنگالدش 1974سال  سيل

  بنگالدش: مكان

  يالديم 1974ن و ژوئ يلآور: تاريخ

  نفر 700هزار و  28: تلفات

  

  وارگاس 1999و گلرود سال  سيل

  وارگاسِ ونزوئال يالتا: مكان

  يالديم 1999دسامبر : تاريخ

  هزار نفر 30تا  10 ينب: تلفات
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  21/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - يراخ يها بارش يعلم يلدال

  

: كـرد و گفـت   يحدر كشـور را تشـر   يـر اخ يبارشـها  يعلم يلدال يمقام مسئول در معاونت علم يك

از  يناشـ  يكاهش خسارت ها ينهو هم در زم يلس ينيب يشپ ينهتوانند هم در زم يم يدجد يهايفناور

  .آن كاربرد داشته باشند

اسـت كـه بـه     يدشد يبارندگ يكبعد از  يادر خالل » شده يب جارآ«همان  ينواژه سنگ ينا ؛»سيل«

 يـز خود سر ر يآن آب از بستر عاد يجهو در نت يافته يشرودخانه به سرعت افزا يواسطه آن مقدار دب

  .برد يو مناطق اطراف را با خود م شود يم يالبيو دشت س

نقـاط كـه قـبالً     ياريدر بس رويه يب يها دخالت يلبه نقل از مهر، البته امروزه به دل» تابناك«گزارش  به

را  يلبشر به چند صورت احتمال وقوع سـ  يتفعال. شود يمشاهده م يبزرگ هاي يانطغ آمده، ينم يلس

اشـغال   تلزمرود كـه مسـ   يالبيدر دشـت سـ   يسـاز  به سـاختمان  توان ياز آن جمله م. دهد يم يشافزا

 يـب ترت يـن بـه ا . اشـاره كـرد   شـود،  يرود مـ  يعـي طب يـت از آن است و باعث كاهش ظرف ييها بخش

  .شود يتر م گسترده رود، يآب م يرز يانكه در زمان طغ يالبياز دشت س يا محدوده

حجـم  . شـود  يمـ  يآب سـطح  يشو افزا يباعث كاهش مقدار آب نفوذ ياهانو حذف گ ها شهرسازي

بـه وجـود    يوباترسـ  يش،فرسا يشبا افزا يو از طرف افزايد يم يانطغ يطرف بر بزرگ يكآب از  يادز

  .يابد يرود كاهش م يبستر اصل يتها ظرف گذاشتن آن يكه با برجا آورد يم

كشور رخ داده و آثار  ياستان و روستاها يندر چند هايي يلهمواره س يدسال جد يآنجا كه از ابتدا از

بـا   ريـ اخ يالببارشها و سـ  يعلم يلدرباره دال يمگرفت يمگذاشته است، تصم ياز خود به جا يناگوار

 وريو فنـا  يمعاونـت علمـ   يسـت ز يطو محـ  يشفرسا ي،آب، خشكسال هاي يستاد توسعه فناور يردب

  .يمداشته باش ييگفتگو يجمهور ياستر
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كـرد و   يحشـد را تشـر   يالبكه منجر به سـ  يادز يبارشها يلگفتگو دال يندر ا يميابراه ينادرقل دكتر

  .داد يحتوض يلمانند س ييها ع بحرانرا در قبل و بعد از وقو يو اقدامات علم ينقش فناور

 يطو محـ  يشفرسـا  ي،آب، خشكسـال  هـاي  يستاد توسعه فناور يرخبرنگار مهر با دب يگفتگو مشروح

  :است يربه شرح ز يستز

  

عنـوان   يا شـد؛ عـده   يالبرخ داد كه منجر به سـ  هايي يبارندگ يسال جار يابتدا ينكهبا توجه به ا*

بـا   تـوان  يموضـوع را مـ   يـن ا يـا آ. يما شده ياكنون وارد دوره ترسال ي،بارندگ يزانم ينكه با ا كنند يم

  كرد؟ ييدتأ يتقطع

ـ  و بعضاً كـم  يخشكسال يطكشور است و كشور خشك ما همواره در شرا يعتطب »خشكي« قـرار   يآب

بـارش را در   يعنـي  دهيم، يرا مبنا قرار م دهد يم يروكه وزارت ن يخصوص آمار و ارقام يندارد، در ا

 دتدر دوره بلندمـ . كه كمبود بارش كامالً مشهود است كنيم يم يسهمقا 95-96و  96-97 يل آبدو سا

كمبود بارش در كشور وجود داشته است، بخصوص  يزن شود، يساله محاسبه م 30كه معموالً بصورت 

 ينو منشـأ تـأم   شـود  يكشور محسوب م يآب برا يدتول ياز منابع اصل يكينزوالت بصورت برف كه 

 برابـر  5/3 يبـاً در كشورمان تقر ها يداشته اما امسال بارندگ يها و قنوات است، روند كاهش مهآب چش

  .شده است

هسـتند و بـر اسـاس     اي يچيـده مباحـث پ  يمـي و اقل يجـو  يطمربوط به جو و شـرا  يها بحث معموالً

گفت  يتعبا قط توان ينم يعني يست؛ن يقطع يزچ يچه. شوند يم يبند مطالعات آمار و احتماالت جمع

كـه قـرار    يـايي جغراف يها است و ما در عرض يكشور ما كشور خشك. يما شده يكه وارد دوره ترسال

بـا   تـوان  ياكنون هم نمـ  يمشو يم يمياقل يطحسب شرا يو خشكسال يترسال يها شاهد دوره فتيمگر

  .يما شده يگفت كه وارد دوره تر سال يتقطع
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شـكل   ينرا بـد  يجـو  يطو شرا شود يم هايي يبارندگ ينباعث به وجود آمدن چن يچه عوامل يقادق*

  زند؟ يرقم م

بر هم كـنش   يجهنت يقتهستند در حق يرگذارتأث يجو يطشرا يجاددر ا يو فرامحل يمتعدد محل عوامل

 يرو يـانوس اق. شـود  يمـ  يـاد ز يكـه بارنـدگ   كنـد  يم يجاداتفاقات را ا ينا »يخشك يانوساق«مسائل 

قابـل   يطشـرا  يـن كـه ا  كنند يم يجادا يجو يخط يربر هم كنش غ ها يانوساق يرو يو خشك يخشك

  .يستو قابل احصا ن صمشخ

دارد و نسبت بـه دوره دراز مـدت    يشكرگزار يخوب است و جا ياربس يجار يسال زراع بارندگي

و روان شـدن آب شـده    يسـطح  يـان كه منجر بـه جر  يكرده به طور يجادرا ا يخوب يطساله شرا يس

  .كرده است يجادهم ا يخراب و يلاست و البته س

بدان  ينبوده و ا »يحد«ما  يها كه بارش دهد ينشان م يدهكه به دست ما رس ييها و گزارش ها بررسي

در  يطشـرا  ينا. نرمال بوده هم از جهت مدت و هم از جهت شدت يها از بارش يشترمعنا است كه ب

  .كشور به وجود آمده است يها از استان يليخ

 يـك ست كه در » رودبادها« يا ها يمجت استر يانگفت جر توان يم يرچند روزه اخ ينمورد بارش ا در

 يكدارند و  يانجر ينهزارمتر نسبت به زم يازده يدارند؛ رودبادها، باال يانجر يناز سطح زم يارتفاع

  .دما نبودن هاي يدر بارندگ يرتأث يتونل باد پر سرعت در ارتفاعات باال هستند كه ب

 يهـا  بـارش  شـود  يو اظهار م افتد يجهت رودبادها اتفاق م ييجابجا ي،قطب هاي يخشدن آب  يلدل به

  .دهد ينشان م يزن يعلم هاي يموضوع را بررس يناند كه ا شده يجادا يلدل ينكشورمان به ا يراخ

 بخـار در  يددر تول ها يخاطلس و آرام با آب شدن  هاي يانوساق يو عمق يآب سطح ييدما ييراتواقع تغ در

و  ياطلس شـمال  هاي يانوسدر اق ييدما ييراتگفت كه تغ توان يم. گذاشته است يرتأث ها يبارندگ يتاًجو و نها

  .شد يعيطب يرو غ يحد هاي رندگياند، منجر به با كرده يجادكه رودبادها ا يمتعادل يرغ يطآرام و شرا
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 يربوده اسـت كـه مسـ    يعتبانسان در ط يدستكار يراخ هاي يالباز عوامل س يكيكه  شود يم يدهشن*

  .قرار داده است يرآب را تحت تأث يانجر

بـا   تـوان  ينرمال شده اسـت؛ مـ   يرغ هاي ياتفاق افتاده و منجر به بارندگ يبه صورت جهان يماقل تغيير

  .داشته است يمخرب، عامل انسان هاي يالبس ينبوده ول يانسان يصراحت گفت كه عامل بارندگ

  

را  يلاز حد شـده و سـ   يشب هاي يمنجر به بارندگ» پروژه هارپ«و » ابرها يبارور« گويند يم يبرخ*

  كنيد؟ يم ييدموضوع را تأ ينا يابه وجود آورده است؛ آ

ابرهـا   يداشته باشد؛ بـارور  يبارندگ »يحد« يدر رخدادها يريتأث تواند يابرها آنقدر نم يبارور خير،

بـالغ بـر    يراخ يبارندگ. گذارد يم يرساالنه تأث نيانگيم يها درصد در بارش 20تا  10 يزانحداكثر به م

  .داشته است يشدرصد سال گذشته افزا 300

  

 يحتوضـ  يشـتر گـذار بـوده اسـت؛ ب    يرتـأث  يعملكرد انسـان  يالبس يجادو ا يلكه در س يداشاره كرد*

  شده است؟ ها يالبس يجادمنجر به ا يكه چگونه عامل انسان دهيد يم

و  شـوند  يجـذب مـ   يعـي طب يـر و غ يعـي و توسط عوامل طب ينسطح زمها در  از بارش يبخش معموالً

 يالبو سـ  يلو دخالت انسـان از سـ   ياز مناطق ما با عامل انسان ياريبس. شود يجذب نم يگرد يبخش

  .متضرر شدند

 يـل بوده است؛ شهروندان بـه دل  يانسان يعلم يرعامل اقدامات غ يرازدر ش يالبعنوان مثال منشأ س به

عبـور   يالبكـه سـ   يريدروازه قرآن متضرر شدند؛ مسـ  يدر ورود يدروليكيه يدسمهن يريتعدم مد

 مـل بـارش را تح  يقـه دق 15تا  12ساختمان و ساختن جاده نتوانست  يجادكرد محل آبراهه بوده و با ا

  .نشده بود يو نگهدار يروبيمورد ال يانمعبر جر ينهمچن. كند لذا فاجعه به بار آورد
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 يآب را حـداقل  يرها اتفاق افتاده كه مسـ  ساز در محدوده رودخانه و كانالمنطقه گلستان ساخت و  در

خـود را   يـان جر يالبسـ  يوقتـ . آب آن منطقه را متضرر كرد يانهم نشده بود كه جر يروبيكرده و ال

  .كند يم يبها را تخر عبور دهد ساختمان و راه تواند ينم

در منطقه پلـدختر   گيرند؛ يقرار م ها يالبس يرهستند كه در مس ييها ها از جمله سازه پل يگرد يسو از

و  يالبسـ  يبر اسـاس بزرگـ   بايست يعوامل بود؛ در واقع مهندسان ساختمان و عمران م ينازجمله ا

 يمانكـاران پ يا ومشاوران  يي،كارفرما يها پس دستگاه. كنند يها را طراح حادثه، پل يناحتمال رخداد ا

منطقـه بـه    ينها الزام و توجه كنند كه در ا سازه يدر طراح يكيدرولو ه يدرولوژيبه مسائل ه يستيبا

  .شده بود يتوجه يآن ب

 يكاربر ييرو تغ يبها تخر جنگل. نابود شدند يلبه واسطه س يانسان ياز مناطق با سازها يليكل خ در

 ينو باز هم نشان از عوامل انسا شود يم يدر مناطق مسكون يلشدن س يباعث جار يناند و ا داده شده

  .دارد

 يـاد ز ينزم يبآب در خاك كم و ش ينگهدار يتظرف يهم وجود دارد؛ گاه يعيمنشأ طب يياز سو اما

  .شود يم يجادا يانجر يعياست و به صورت طب

  

كنـد؟   يخود را ط يرمس يعيبه صورت طب يالببودند كه در آنها س ييها استان 98نوروز  يلدر س ياآ*

  .مناطق صورت گرفته بوده يناز بحران در ا يريجلوگ يبرا يماتدرست اقدا ينيب يشقبالً با پ يعني

روان  يجـاد و ا يكردنـد چـون بعـد از هـر بارنـدگ      يرا ط يعيطب يرمس ها يالبس» كرخه« يلدر س. بله

 يـن و قبل از سـاخت ا  يقبالً از بارندگ. شدند يم يخود و به سمت سد جار يردر مس ها يالبها س آب

 يـن ا رسـدها د  يـن ا. انجـام شـده بـود    يبه درست ها ينيب يشرو پ يناز ا يمداشت يالبسدها معموالً س

  .اند شده ها يالبكننده س يمبه عنوان تنظ يطشرا
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 هـا  يالباز سـ  يريجلـوگ  ياست، برا يكه با استفاده از فناور ينيب يشپ يها از مدل توانستيم يم ياآ*

  يم؟استفاده كن

ـ   هـا  يفنـاور  يبرخـ . ياينـد ك بهمـواره بـه كمـ    توانند يم يدجد هاي يفناور. بله  ينـي ب يشدر مـورد پ

را  يالبيسـ  يهـا  دشـت  تـوان  يم» زده يلمناطق س يلس يپهنه بند«هستند؛ به واسطه  يلس يريخطرپذ

  .كرد يريترا مد يلقرار داد و س يمورد بررس

ـ  يالبكه بعد از س دهد يامكان را م ينبه ما ا يالبس يريتمد ريسك  يچـه اقـدامات   يمكنـ  ينـي ب يشپ

  .يمجام دهان

 يلو سـ  يخشكسـال  يسكر يريتاست كه به ما كمك كند در مد هايي يمهم ما استفاده از فناور بحث

ـ  يانهسـال  ياحتمال رخدادها ينهمچن يم؛كن يينرا تع يرپذ يبآس ينقاط بحران  يو بزرگـ  ينـي ب يشرا پ

  .يمكن يينرا تع ها يالبس

  

بحـران در   يـن ا يريتكمك بـه مـد   يبرا يزن يگريد هاي يشده؟ فناور يياجرا يپروژه پهنه بند ياآ*

  كشور وجود دارد؟

 يشفرسـا  ي،ستاد آب، خشكسال يتبا حما 7كشور در رده  يالبيس يها دشت يبند پهنه يها نقشه. بله

  .اند شده يهته يجمهور ياستر يو فناور يمعاونت علم يستز يطو مح

 يهـا  حجـم آب  يعنـي  يم،اشـته باشـ  د يـز ن يرزمينـي آب مناسـب ز  يـره كـه ذخ  كند يم يجابكشور ا شرايط

ـ  يروزهـا  يباشد كه بتوان برا يا به گونه يدبا يارو ژرف، منابع در اخت يرزمينيز يها آب يرسطحي،ز  يبحران

  .شوند يدارو پا ديريتم يدموجود با يآب يها سفره يندهآ يها ما و نسل يبرا يانيبه ب. آن حساب كرد يرو

شده استفاده از  يتحما يو فناور يكه توسط معاونت علم ييرزمينتوسعه آب ز يها برا از روش يكي

 يريجلـوگ  يالبشدن س ياست كه از اتالف آب و جار يرزمينيز يو سدها يالبپخش س يها روش
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  .دهد يقرار م يارمصرف در اخت يكرده و آن را برا

آب  از زهاستفاده «قرار گرفته  يتشدن مورد حما يياجرا يبرا يمعاونت علم يكه از سو يگريد طرح

وجـود   ياديز يها آب در كشور زه. است »يانآبز يددرخت، درختچه، علوفه و تول يددر تول يكشاورز

 كشـاورزي،  ينزمـ  يـاري كـه بعـد از آب   يا به گونه شوند، يم يما تلق يبرا يدتهد يكدارد كه به عنوان 

 يلوتدر قالـب پـا   طـرح در خوزسـتان   يـن ا ياجرا. يردمورد استفاده مجدد قرار گ يديتول يها آب زه

 يـت تثب يبـرا  يـدي طـرح نقطـه ام   يـن ا ياز طرفـ . اكنون در حال اجراسـت  پروري يو آبز يشورورز

  .گرد و غبار است يها كانون

آن  يجنتـا  يشـده كـه بـه زود    يـاتي رفته و اكنون كشت درخت و علوفه عمل يشپ يطرح به خوب اين

 يطغلبه بـر شـرا   يبرا يمؤثر يجنتا يانآبزكه در ادامه با توسعه كشت  يدواريمبدست خواهد آمد و ام

  .داشته باشد يطيو مح ينامساعد جو

  

 يگـر د يرا به كشور و مردم وارد كـرد امـا از سـو    ياديز هاي يبآس يراخ يالبدكتر اگرچه س يآقا*

  استفاده را كرد؟ يتنها يدادرو يناز ا توان يما دارد چگونه م يبرا يزن يمنافع

 يناز بهتـر  يكـي . يمباشـ  يرزمينـي ز يهـا  سـفره آب  يـه به فكر تغذ يدبا دشو يم يكه ترسال يمواقع در

 يالبها با پخش س ها و آبخوان به سمت دشت يالبس يريتو مد يتهدا يل،استفاده از س يها فرصت

  .كند يرا جبران م ينيزم يرو ز يسطح يراست كه كمبود منابع ز يو آبخوان دار

را  يعاتضا يندر آن مناطق كمتر يلشده س يياجرا يزداريخو آب يدار آبخوان ياتكه عمل يا منطقه هر

در  يـان جر يلهـا و تعـد   مراتع جنگـل  يقاز طر يعيواسطه آب به صورت طب ينبد. به بار آورده است

و  هشـد  يـه تغذ ينـي زم يـر ز يهـا  شده است و سـفره  يرزمينيز يها خاك و آب يلها وارد پروف آبراهه

  .به بار نخواهد آورد يبيتخر يالبس
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در  يشـتر ب ياز به وجود آمدن خسارتها يلپس از وقوع س توان يم يو اقدامات ها يچه فناور يلهبه وس*

  كرد؟ يريجلوگ يندهآ

و سـرعت   يرانجام شـود كـه تـأخ    يها طور رودخانه يانجر يريتاست كه مد ينكه مهم است ا آنچه

  .شود ليتعد يالبتا به واسطه آن مشكالت س يافتدآب در رودخانه اتفاق ب يانجر

 ياز اراض ياريخاك است كه به واسطه آن بس يشفرسا كنند يوارد م ها يالبكه س هايي يباز آس يكي

نسبت به كاهش  توان يم يموجود علم يها با روش. كنند يم يداپ يشتن خاك فرسا ها يليونكشور و م

  .رسوب اقدام كرد يدو تول يشفرسا

كاهش روان آب،  ير،حوزه آبخ يريتها، مد روان آب يلمربوط به حفظ خاك، تعد هاي يفناور كاربرد

هنگفـت   هاي ينهاز هز تواند يم يحداقل ينهساده و با هز ياربا روش بس يها، آبخوان دار نفوذ روان آب

  .كنند يريجلوگ

 يلوتكشور در سطوح پـا  يزآبخ يها موجود هستند و در حوزه ها يعالئم، اطالعات و فناور ينا همه

  .جرا شده و قابل توسعه هستندگسترده ا يحت ياو 

  

قـرار   يبـه لحـاظ آب مصـرف    يبحران يطاند اكنون در شرا شده يلس يركه درگ ييها از استان ياريبس*

تـا   يامنظور بفرستند  ينا يآب برا يهتصف يها قصد دارند دستگاه يخارج ياز كشورها يدارند و برخ

 يهتصف براي يزاتيمحققان در ساخت تجه ييناتوا يناز ا يشاست كه پ يدر حال ينا. اند كنون فرستاده

  منظور وجود ندارد؟ ينا يخودمان برا يداخل يامكان استفاده از دستاوردها ياآب ثابت شده بود آ

 يـان دانش بن يها ندارند؛ محققان شركت ياز روستاها آب شرب و بهداشت يدر حال حاضر تعداد. بله

شدند؛  ييمناطق روستا يآب قابل حمل برا يهتصف يجكو ساخت انواع پ يموفق به طراح ينهااز ا يشپ

 ينبر تأم الوهع ينبفرستند كه ا يازها را به مناطق مورد ن ها دستگاه شركت ينشده كه ا ياكنون هماهنگ
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  .شود يزن ييمنجر به توسعه اشتغالزا تواند يزده م يلآب شرب مناطق س

و  يو يـو آب بـا   ييگنـدزدا  يي،غشـا  يـر غو  ييغشـا  يلتراسيونف يها آب با روش يهتصف هاي دستگاه

از  ياكنـون مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و قسـمت       تواننـد  يهستند كه م ييها از جمله دستگاه ييكلرزدا

  .كنند يلزده را تعد يلس يزمشكالت مردم عز

و  يو يـو آب بـا   ييگنـدزدا  يي،غشـا  يـر و غ ييغشـا  يلتراسيونف يها آب با روش يهتصف هاي دستگاه

از  ياكنـون مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و قسـمت       تواننـد  يهستند كه م ييها از جمله دستگاه ييكلرزدا

  كنند يلزده را تعد يلس يزمشكالت مردم عز

  

تـا در   دهنـد  يها آب سدها را كـاهش مـ   استان يدر برخ يلو احتمال وقوع س يادز يبارشها يلبه دل*

  شود؟ يزاد چه مآب ما ينشود، ا يريجلوگ يانمجدد از طغ يصورت بارندگ

و  دسـتي  ينپـائ  يهـا  ها، رودخانـه  سدها، آب مازاد وارد دشت يآب در برخ ياناز طغ يريجلوگ براي

كـه   يهدر رفت است در حال يبه نوع ياهاآب با رها شدن در رودخانه و در ينا. شود يم ياهادر يتاًنها

  .شده است يفنوع و محل استفاده از آب تعر يدرولوژيدر چرخه ه

  

  .انجام داد ياستفاده بهتر از آن اقدام يبرا توان يم ياآب وجود ندارد؟  ينن استفاده از اامكا*

 يـت ظرف. رسد يم يو همزمان به بهره بردار شود يم يرهدر سدها، آب ذخ يدبر اساس حجم مف همواره

 يكـار شـدن   يـن در باالدسـت، ا  يـزداري آبخ ياتاست كه با عمل يريتسدها قابل كنترل و مد يورود

  .استفاده كرد يو باغ يآب زراع ينسفره، تأم يهتغذ يآب برا يناز ا توان يم. ستا
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اشتباه در / شد يختهر يابه در يرينمترمكعب آب ش يلياردم 5 :وگو با فارس پژوهشگر آب در گفت

  21/01/1398خبرگزاري فارس مورخ  -يسدساز ياسترها كردن س

  

بـه   هـا  يالبقطعا امروز س شد يدر كشور رها نم يسدساز ياستاگر س ينكهآب با اشاره به ا پژوهشگر

در كارون باعث شـد   ينبود سد كاف: تكرد گف ينم يلبر كشور تحم يو جان يشكل خسارت مال ينا

  .شود يامترمكعب آب بدون استفاده وارد در يلياردم 5

  

  يسدساز ياستاشتباه در رها كردن س/ شد يختهر يابه در يرينمترمكعب آب ش يلياردم 5

 يريتمـد  يبـرا  ينكـه فارس، با اشاره بـه ا  يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يمحرم حامد

 يـد د يدبا: گفت يم،هست يآب دنبال چه اهداف يساز يرهبود كه در ذخ ينبه دنبال ا يدبتدا بامنابع آب ا

شـرب   يا وبرق  ي،توليدآب صرف كشاورز ينا يااستفاده خواهد شد و آ يآب در چه بخش ينكه از ا

  .يمرا كنترل كن يالبس يبا سد ساز خواهيم يفقط م ينكها ياخواهد شد و 

سـد در دره   20اسـت   خيـز  يلمنطقـه سـ   يـك كـه   يفرنيابه عنوان مثال در كال كهينبا اشاره به ا محرمي

احداث  يالبكنترل س يمختلف و تنها برا يها سدها در اندازه ينا: احداث شده است، افزود يفرنياكال

  .شد

بوده  يالببا هدف كنترل س يااحداث شده در دن يدرصد سدها 18كه  دهد يآمارها نشان م: افزود وي

هـا و   و بعد از روان شدن وارد دره دهد يها رخ م است كه با بارش يانيجر يك يالبرا كه ساست، چ

  .شود يها م رودخانه

 يالبكنترل س يبرا يادن ياست كه در اكثر كشورها يلدل ينپس به هم: پژوهشگر آب خاطرنشان كرد اين

  .كنند يداريخر يالبستا زمان را در هنگام وقوع  شود ياحداث م يريتاخ يبه نام سدها ييسدها
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كـه در منطقـه    يجهـاد  يروهـاي ن يـن ا يددر كشور صحت داشته باشد با ياگر بحث ترسال: افزود وي

 يها بتوانند زمان را برا در دامنه يريتاخ يحضور دارند منطقه را رها نكنند و با اقدام به ساخت سدها

  .دهد يمسال رخ مبدتر از ا يالبس ينا يندهبخرند چرا كه سال آ يالبمقابله با س

هـا   و اگـر بـارش   شـود  يباعـث مـ   يالبها بعد از س رودخانه يرسوب گذار ينكهبا اشاره به ا محرمي

احـداث   يبـرا  يـد با: ها خواهد شد، گفت يالبس يبتخر يشحمل رسوبات باعث افزا يابد، يشافزا

ـ  ينم يهر چند كه هر سد يماستفاده را ببر يتها نها در دامنه يريتاخ يسدها را كنتـرل   يالبسـ  دتوان

  .كند

قـرار   92در سـال  : گفت كشد يسال طول م 10ساخت سد بزرگ  ينكهپژوهشگر آب با اشاره به ا اين

به اتمام برسد، اما متاسـفانه بنـا    1402در رود كارون آغاز و تا سال  يارياحداث سد بخت ياتبود، عمل

قرار  هك ييقف شد، پس اگر سدهاموضوع متو ينبود، ا يكه همانا هجمه به نهضت سدساز يليبه دال

  .يمحجم نبود يندر ا يالبس ينبرسد، شاهد وقوع ا يانحوضه احداث و به پا ينبود در ا

نتوانـد از   يـر اخ هـاي  يالبدر كارون باعث شد تا سـ  ينبود سد به اندازه كاف ينكهبا اشاره به ا محرمي

ـ   موجود در كارون يسدها: بكاهد، اظهار داشت يو مال يصدمات جان كـه بـه جهـت     ينتوانسـتند آب

متـر مكعـب    يلياردم 5ناچارا حدود  يجهكند، در نت يرهشده بود را در خود ذخ يالبها موجب س بارش

  .شود ياو وارد در يزآب از سدها سرر

كشـور محسـوب    يبـرا  ينعمت بزرگ يوجود حوضه كارون به جهت توپوگراف ينكهبر ا يدبا تاك وي

 يندهمناسب بود و حال اگر سال آ يارامسال نسبت به سال گذشته بس يها بارش: اظهار داشت شود، يم

 وارد ينبود سد بـه انـدازه كـاف    يلمتر مكعب آب كه به دل يلياردم 5 ينها مناسب نباشد، ارزش ا بارش

  .شده است، مشخص خواهد شد يادر

 يـد كـه با  ير حـال كشور باال است د يآب در سدها يركه تبخ كنند يانتقاد م يمتاسفانه برخ: افزود وي
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  .شوند يم يكمتر يردارند تبخ يكشور سطح مقطع كمتر يسدها ياچهدر ينكها يلبه دل: گفت

اسـت كـه    يدر حال يندرصد است ا 4آب در سد گتوند  يربه عنوان مثال تبخ: خاطرنشان كرد محرمي

  .رسد يدرصد م 60از  يشبه ب يآب در سدها حت يركشورها تبخ يدر برخ

 15آب شرب  تواند يشده است م ياكه وارد در يمتر مكعب آب يلياردم 5 ينه هر حال اب: ادامه داد وي

  .كند ينسال تام يك ينفر را برا يليونم

 ييكه تحت فشارها يرووزارت ن ياز سو يسدساز ياسترها شدن س: كرد يحپژوهشگر آب تصر اين

ضـرورت احـداث سـد در     قرار گرفته بود، انجام شده باعث شـد تـا   يستز يططرفداران مح ياز سو

  .احساس شود يشاز پ يشب يرد،مورد توجه قرار بگ يدبا يالبكه كنترل س يمناطق

احداث شـود   يسد كوچك و بزرگ در حوضه كرخه، كارون، زهره و جراح 65قرار بود  ي،گفته و به

  .ها متوقف شد برنامه ينا يمثل هجمه به سدساز يليكه متاسفانه بنا به دال
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  24/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -ير اخ يها پس از بارش يهاروم ياچهدر يتوضع ينآخر

  

 يهـا  در استان يهاروم ياچهدر يزحوضه آبر ياز سدها يآب تعداد يبه همراه رهاساز يراخ هاي بارش

 ياچـه بـه در  يمنتهـ  يهـا  بستر تمام رودخانه يروبيو كردستان و ال يغرب يجانآذربا ي،شرق يجانآذربا

  .يابد يشحد افزا ينباعث شده ارتفاع و حجم آب تا ا

از مناطق را  يها در كشور برخ حجم بارش يشافزا ينكها رغم يعل يمبه نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

گرفتـه و   يا ها جان تـازه  بارش ينبا ا يهاروم ياچهدر يرده است، ولك يجد يها و خسارت يلدچار س

  .داده است يشافزا يشدن را به صورت جد يااح يبرا يدهاام

متـر مكعـب بـود، تـا      يليـارد م 1.5حدود  يروز ينكه در سال گذشته در چن يهاروم ياچهآب در حجم

و ارتفـاع آب   يدهمتر مكعب رسـ  ارديليم 3.3به حدود  ين،فرورد 24گزارش در روز شنبه  يملحظه تنظ

 شده ياچهكم ارتفاع در يها از بخش ياريآب در بس يشرويكه موجب پ يافته يشافزا يمترسانت 54هم 

  . است

 ياچـه در يـز حوضـه آبر  ياز سـدها  يآب تعـداد  يبه همراه رهاساز يراخ يها بارش يمگزارش تسن به

 يهـا  بستر تمام رودخانه يروبيو كردستان و ال يبغر يجانآذربا ي،شرق يجانآذربا يها در استان يهاروم

  .يابد يشحد افزا ينباعث شده ارتفاع و حجم آب تا ا ياچهبه در يمنته

متـر   يليـارد م 5 ياچـه هـا، حجـم آب در   از كارشناسان معتقدند تا مرداد ماه و با ذوب شدن برف برخي

  . متر مكعب است يلياردم 15 ياچهدر يكاست كه تراز اكولوژ يدر حال ينمكعب را هم رد كند و ا

را خوشحال كرده باشد، مردم را خوشـحال كـرده    يرانمد ينكهاز ا يشب ياچهآب در يزانم يشافزا اين

  .به استقبال آن رفتند يادگاريو عكس  يسورا يقبا قا ياچه،در ينكه با حضور در ا
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  24/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يراحمد و بو يلويهدر كهگ يبارندگ يغن سفره

  

 يـدبخش نو يسـال خشكسـال   10پس از تجربـه   يجار يبارش مطلوب سال زراع - يرناا - گچساران

  .است يراحمدو بو يلويهدر استان كهگ يدرونق تول يپربار برا يسال

  

  يراحمدو بو يلويهدر كهگ يدگبارن يغن سفره

 يـال ر يليـارد هـزار م  15امسال كـه منجـر بـه     ينپنجم و ششم فرورد يها يالباز س يرنا،گزارش ا به

ـ   يباران هـا  يم،استان شد بگذر ينا يو اقتصاد يعمران يها يرساختخسارت به ز  يجـار  يسـال آب

  .دارد يراحمدو بو يلويهاستان كهگ يبرا يخوب يرهاوردها

رودخانـه   ينفراوان به سرزم يرودخانه، چشمه سارها و آبشارها ينكه به خاطر وجود چند استان اين

ـ  يردهه اخ يكخروشان مشهور بود در  يها و تـنش آب   يدر بخـش كشـاورز   يدشـد  يشاهد كم آب

  .از شهرها و روستاها بود يدر برخ يدنيآشام

كـه در   يراحمـد و بو يلويـه ان كهگدر است يبلند مدت بارندگ يانگينم يآمار سازمان هواشناس براساس

 يدر ابتـدا  يليمترم 528به  يدر سال بود با گسترده شدن دامنه خشكسال يليمترم 700گذشته  يسال ها

  .يدرس يجار يسال آب

  

  يسخت خشكسال يبر سال ها يمرور**

دشـت   15 يرزمينـي ز يدر تابستان پارسال سـطح آب سـفره هـا    يخشكسال يچون و چرا يب سيطره

  .متر كاهش داد 10را  يراحمدو بو يلويهكهگ

بـود   يصـنعت گردشـگر   يندهآ يبرا يديبلوط، نه تنها تهد ياز جنگل ها يعيشدن بخش وس خشك
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 يو تشنگ يوحش بر اثر گرسنگ ياتاز تلف شدن ح يشگيريپ يبرا يستز يطبلكه باعث شد كه مح

  .در مناطق حفاظت شده بزند يآب و علوفه دست يعدست به توز

 يراحمـد و بو يلويهدر كهگ يغمبار خشكسال ياز تراژد يگريبخش د يرعشا ياز دام ها يبخش فروش

به تنـگ   يدست يعلوفه ها يدكمرشكن خر يها ينهو هز يدام يماريب يوعش ي،آب يكه از ب يربود، عشا

  .خود شدند ياز دام ها يآمده بودند مجبور به فروش تعداد

 يامـدهاي از پ يگـر د يكـي گذشته  يدر سال زراع يمد يها ينشدن محصول هزاران هكتار از زم نابود

  .در استان بود يخشكسال

آبشـار   يد،محسوس تر شد كه آب صدها چشمه در تابستان سال گذشته خشـك  يوقت يخشكسال بيداد

  .يداز رودخانه بشار خشك ييسد شاه قاسم خشك و بخش ها يدگي،در آستانه خشك ياسوج

شـده   يو آسمان دچار خشكسـال  يناز زم يراحمدو بو يلويهگسخت كه استان كه ياربس يطشرا ينا در

شد در  يم يندرصد آن از چشمه ها تام 90شهرها و روستاها كه به گفته مسئوالن  يدنيبود، آب آشام

  .قرار گرفت يسخت يطشرا

بود به شـدت   يمآنان د يكشاورز ينهكتار زم 270هزار هكتار از  190استان كه  ينكشاورزان ا درآمد

  .يافتكاهش 

را بـه   يـد و ام يافـت  يـان جـان اسـتان جر   يمـه ن يعتطب يدر رگ ها يامسال چون خون يباران ها اما

  .خروشان برگرداند يآب ها ينسرزم

جنگل ها  ي،چشمه ها پرآب، مراتع غن يراب،س يمد يها ينامسال كام تشنه زم يبه مدد باران ها حاال

و  يگردشـگر  ي،كشاورزان، دامپرور يدر حوزه ها يدرونق تول يدبخشام ينهابا طراوات شده و همه ا

  . استان است ينصنعت ا يحت
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  گندم يدبرابر شدن تول2**

ـ : يدگو يم يراحمدو بو يلويهكهگ يسازمان جهاد كشاورز مدير  يكارشناسـ  يهـا  ينـي ب يشبراساس پ

  .شود يهزار تن گندم در استان برداشت م 70امسال افزون بر 

نسـبت بـه سـال     يراحمدو بو يلويهگندم در كهگ يدكرد كه بهار امسال تول ينيب يشپ ينيتاج الد الياس

  .يابد يشبرابر افزا 2گذشته 

 يمحصـول زراعـ   يـن ا يـد تول يشباعث افـزا  يجار يمطلوب سال زراع يبارش ها: كرد يحتصر وي

  .شود يم يراهبرد

بر اثـر   يراحمدو بو يهيلوگندم كهگ يمگذشته هزاران هكتار از مزارع د يدر سال زراع: ابراز داشت وي

  .نابود شد يكم بارش

كلـزا   يروغن يهزار تن محصول دانه ها 23 ينيتضم يدبرداشت و خر ينيب يشاز پ ينهمچن تاجديني

  .خبر داد يراحمدو بو يلويههزار تن جو در كهگ 6و 

  

  طراوات جنگل ها** 

مطلوب سال  يها يبارندگ :گفت يراحمدو بو يلويهكهگ يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلمد يفن معاون

  .كرده است يااستان را اح ينجنگل ها و مراتع همه نقاط ا يجار يزراع

آسـا،   يلسـ  يبـاران هـا   يفرد با اشاره به نقش جنگل ها و مراتع در كنترل خسارات ها يباقر گودرز

امسـال   يبـاران هـا  : كـرد  يدواريابراز ام يها، رونق صنعت گردشگر يخاك، كاهش آلودگ يشفرسا

  .مردم داشته باشد يزندگ يتدر بهبود وضع يبتواند نقش اثرگذار

كه بر اثـر   يراحمدو بو يلويهدر كهگ يمندنقاط مانند شاللدون و م يبرخ يجنگل ها: اظهار داشت وي

  .شد يريشدند و از خشك شدن آنها جلوگ يابودند اح يدر حال نابود يخشكسال
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 يـا قابـل اح  يكامل شده اند جـز بـا درختكـار    يدگيككه دچار خش ييجنگل ها ينكهبا اشاره به ا وي

 يـر شـد كـه درگ   ياز درختـان  يبخـش قابـل تـوجه    يايامسال باعث اح يباران ها: اضافه كرد يستن

  .بودند يدگيخشك

مجدد تعـداد   يشرو: كرد يحتصر يراحمدو بو يلويهكهگ يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلمد يفن معاون

 يندام پـس از گذشـتن هفـت سـال از آخـر      يـف تعل يخوراك براخوش  ياهيگ ياز گونه ها ياديز

در  يـداني م يـدهاي امسـال بـوده كـه كارشناسـان در بازد     يهـا  يبارندگ يگرخوب د يامدآنها پ يشرو

  .گچساران مشاهده كرده اند نشهرستا

 يريدر مناطق گرمسـ  يژهبه و يراحمدو بو يلويهمراتع كهگ يتدر مجموع وضع: كرد يحفرد تصر باقري

  .مطلوب است ياربس

استان از نظر  ينا ينكهبا اشاره به ا يراحمدو بو يلويهكهگ يزداريو آبخ يعيمنابع طب يركلمد يفن معاون

آسـا در مـدت زمـان     يلس يبا توجه به باران ها:استان پر باران كشور بود گفت يندوم يبارندگ يزانم

كمتـر   سيل يث شد خسارت هاباع يزداريآبخ يطرح ها يو اجرا ياهيكم وجود جنگلها، پوشش گ

  .بارش ها باشد يزاناز م

هزار  100و  يابانبه ب يلتبد يراحمدو بو يلويههزار هكتار از مراتع كهگ 40 ينكهفرد با اشاره به ا باقري

 يـاهي پوشش گ يشبدون شك بارش باران و افزا: شدن است اضافه كرد ياباندر معرض ب يگرهكتار د

  .اثرگذار است ييزا يابانبر كند شدن روند ب

بـر اثـر    يراحمـد و بو يلويـه كهگ يهـزار هكتـار از جنگـل هـا     100شـدن   يدهخشـك  يـادآوري با  وي

 يشـرفت امسـال بـر كنـد شـدن پ     يهـا  يقطعا بارندگ: كرد يانب يراخ يسال ها ياپيپ يها يخشكسال

  .دارد يردرختان بلوط اثرات چشمگ يدگيخشك

  .داده است يلرا جنگل و مرتع تشك يراحمدو بو يلويهكهگهزار هكتار از وسعت  300و  يليونم يكاز  بيش
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  .استان وجود دارد ينهزار هكتار جنگل دست كاشت در مناطق مختلف ا 36

 يراحمدو بو يلويهمركز كهگ ياسوجباران در  يليمترم 1200از  يشتاكنون ب يجار يسال زراع يابتدا از

  .است يدهبار

، دهدشـت  1060.8سـخت   يدر س يببه ترت 98-97 يراعسال ز يبارندگ يزانآمار م ينآخر براساس

  .اعالم شده است يليمترم 684.2 يككو ل 666.3، دوگنبدان 760، امامزاده جعفر 816.6

  .است يليمترم 863.6تاكنون  98-97 يدر سال زراع يراحمدو بو يلويهكهگ يبارندگ يزانم ميانگين

  

  يرعشا يسال خوب برا** 

، يجار يمطلوب در سال زراع يبارش ها يلبه دل: گفت يراحمدو بو يهيلوكهگ يريامور عشا مديركل

ـ      ياست به طور يغن ياراستان بس ينا يمراتع در مناطق قشالق يشرو  يكـه در چهـل سـاله گذشـته ب

  .سابقه بوده است

گوشـت قرمـز در    يـد تول يششدن مراتع در بهار امسال باعـث افـزا   يغن: پور اظهار داشت يعل مجيد

  .شود يم ياستفاده از علوفه دست يدنو به حداقل رس يراحمدو بو يلويهكهگ يريمناطق عشا

گوشت قرمز استان  يدتن به تول 500و  يكهزار، امسال  يكارشناش يبراساس برآوردها: اضافه كرد وي

  .افزوده خواهد شد

  .كردند يدتن گوشت تول 500هفت هزار و  يراحمدو بو يلويهكهگ يرپارسال عشا: پور ابراز داشت علي

 يگـر از د يدامـ  يها يماريب يركاهش چشمگ: كرد يحتصر يراحمدو بو يلويهكهگ يرامور عشا مديركل

  .استان است ينا يريبهاره در مناطق عشا يبارش ها يايمزا

و  يلويهكهگ يرياز نظر علوفه و آب در مناطق گرمس يخوب ياربس يتپور هم اكنون وضع يگفته عل به

  .شود يال پس از چند سال كوچ بهاره به موقع انجام محاكم است و امس يراحمدبو
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آغـاز   يدر منـاطق قشـالق   يبهشـت از پـانزدهم ارد  ييالقـي به مناطق  يرامسال كوچ عشا: كرد يانب وي

  .خواهد شد

 دستي يعدرصد صنا 35،  ينرأس دام سبك و سنگ ميليون يكبا  يراحمدو بو يلويهكهگ يريعشا جامعه

  .كند يم يداستان را تول ينو فرش ا يمگل ي،قال يم،اع گبه، جاجهزار مترمربع انو 10شامل 

 70معـادل   يتـي هزار خـانوار بـا جمع   11در قالب  يراحمدو بو يلويهاستان كهگ يتدرصد از جمع 12

  .هستند يرهزار نفر عشا

  .وجود دارد يراحمدو بو يلويهدر كهگ بوم يستز 13با  يربوميغ يلو سه ا يبوم يلا هشت

  

  يراحمدو بو يلويهنها سد بزرگ كهگت يتوضع** 

باران از اول مهرماه تـاكنون   يليمترم 618:سد كوثر گچساران گفت يو نگهدار ياداره بهره بردار مدير

 يآن مربـوط بـه بارنـدگ    يليمتـر م 94كه  يدهكوثر گچساران به ثبت رس يسد مل يهواشناس يستگاهدر ا

  .ماه بوده است ينفرورد يها

سـد كـوثر    يهواشناس يستگاهگذشته در ا يثبت شده سال زراع يموع بارش هامج: افزود يخدر اكبر

  .بوده است يليمترم 210

 يبا مسئوالن شهرها و روستاها يمتر مكعب آب سد كوثر امسال پس از هماهنگ يليونم 45: كرد يانب وي

  .شد يدر بهار امسال رهاساز يبه دامداران،كشاورزان و مسافران نوروز ياطراف و اطالع رسان

آب سد كوثر بـا   يرهاساز ينآخر:كرد يحسد كوثر گچساران تصر يو نگهدار ياداره بهره بردار مدير

  .صورت گرفت 93-1392 يدر سال آب يلس ينيب يشنوجه به پ

متـر   يليـون م 37هم اكنون : متر مكعب ذكر كرد و افزود يليونم 543حجم آب مخزن سد كوثر را  وي

  .شدن سد وجود ندارد يزسرر يبرا يو مشكلاست  يسد خال يتمكعب از ظرف
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  .متر مكعب اعالم كرد يليونم 580مخزن سد كوثر را  يشگنجا وي

 يـن هم اكنون تـراز ا : متر است گفت 625 يابا سطح در يمخزن بتن يننرمال تراز ا ينكها يانبا ب خدري

  .متر است623سد 

شـاه   يرودخانـه از رودهـا   يـن كه ا دشو يم ينتأم يرآبادآب سد كوثر از رودخانه خ: كرد يحتصر وي

  .آيد يبهرام و دهدشت به وجود م

هرمزگان، فارس، خوزسـتان،   يها استان يهزار روستا 2شهرستان و  20 يدنيسد ساالنه آب آشام اين

  .كند يم ينو بوشهر را تأم يراحمدو بو يلويهكهگ

تان گچسـاران در اسـتان   شهر دوگنبـدان، مركـز شهرسـ    يشمال غرب كيلومتري 60 ٔكوثر در فاصله سد

  .قرار دارد يراحمدو بو يلويهكهگ

درصد كـل   30قرار دارد و  يرانا يمربع مساحت در جنوب غرب يلومترهزار ك 16از  يشاستان با ب اين

  .داده است يكشور را در خود جا ياهيگ يها گونه

درصـد   يـك درصـد مسـاحت و    يـك  يدارا يـت هزار نفـر جمع  720با حدود  يراحمدو بو كهگيلويه

  .كشور است يتجمع

هشـت   يدارا يخـاص گردشـگر   يـت و موقع يعـي متفـاوت و منـاظر بكـر و طب    يماقل 2استان با  اين

  .سكنه است يدارا يروستا 676هزار و  يكشهر و  17شهرستان، 
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غرب  يناختالف بارش ب يليمترم هزار يك/ كشور يرقرن اخ يمسال ن ينتر بارش پر يجار يسال آب

  24/01/1398برگزاري ايلنا مورخ خ - و شرق كشور

  

ده اسـت تـا   موجـب شـ  )  ينفـرورد  20مهرماه تا   يابتدا( يجار يسال آب يليمتريم 290 هاي بارندگي

 يرقرن اخ يمن يآب يها سال ينتر به عنوان پربارش 72-71 يامسال در كنار سال آب ينزوالت جو يزانم

  .كشور ثبت شود

 107 يبـود كـه كشـور مـا بـا بارنـدگ       ييروزهـا  ينسال گذشته در چن يرو،از وزارت ن يلناا گزارش به

امـر موجـب كـاهش     ينو همـ  كـرد  يخود را تجربـه مـ   يرقرن اخ يمن يسال آب ينتر خشك يليمتريم

ـ  بـرق  هاي يروگاهن يدكاهش توان تول ي،تنش آب يدارا يشهرها يشسدها و افزا يرمحسوس ذخا و  يآب

  .نقاط كشور شده بود يدر اقص يدارآب و برق پا ينتام يسخت برا يآن تابستان يدر پ

برق كشور  يدتوان تول يشرا صرف افزا يروتوان وزارت ن يتمام 97آمده در تابستان سال  يشپ مسائل

 يكـه طـ   يكشـور  يكبارهكرده بود كه به  يتابستان سال جار يبرا يتنش آب يدارا يو كاهش شهرها

 يركـه نظـا   كرد يم يا را تجربه سابقه يب هاي يمستمر شده بود بارندگ يگرفتار خشكسال يرسال اخ 11

  .مشاهده كرد توان يكشور م يراخ قرن يمن يسال آب ينبه عنوان پربارش تر 71آن را تنها در سال 

موجـب شـده اسـت تـا     )  ينفـرورد  20تـا   مهرماه يابتدا( يجار يسال آب يليمتريم 290 هاي بارندگي

ثبـت   يرقرن اخ يمن يآب يها سال ينتر به عنوان پربارش 72-71 يامسال در كنار سال آب ينزوالت جو

 لبـا مـدت مشـابه سـا     يسهدر مقا يجار يسال آب هاي يصورت گرفته بارندگ يابيبر اساس ارز. شود

بـا مـدت متوسـط     يسـه درصد و در مقا 71 يرسال اخ يازده يانگينبا م يسهدرصد، در مقا 181گذشته 

  .داشته است يشدرصد افزا 46بلندمدت 

 هـاي  يبارندگ يهاروم ياچهكشور به جز در ياصل يزآبر يها حوضه يتمام يروز ينگذشته در چن سال
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ـ را نسبت به مدت مش يكمتر  يهـا  بـارش  يابه سال گذشته و متوسط بلندمدت را ثبت كرده بودند ول

را نسـبت بـه    ينزوالت جو يشيكشور روند افزا يها استان يمناسب امسال موجب شده است تا تمام

فراتـر از مـدت    يمناطق كشور حت يو بلوچستان تمام يستانگذشته تجربه كرده و به جز استان س لسا

  .داشته باشد يرندگساله با 50متوسط بلندمدت 

  يبارنـدگ  يلمتـر م 76و  هـزار  يـك ماه، استان لرسـتان بـا    ينفرورد 24گزارش، تا امروز شنبه  ينا طبق

اسـتان كشـور    ينتـر  بارش  كم يبارندگ يلمترم 71و بلوچستان با  يستاناستان كشور و س ينتر پربارش

  .است

فـالت   يـه، اروم ياچـه رس و عمـان، در فـا  يجخزر، خل يايدر( يزكشور ن ياصل يزحوضه آبر 6 يانم از

از  يعيوسـ  يهـا  عمان كه قسـمت  يايفارس و در يجخل يزحوضه آبر) قوم شرق و قره يمرز ي،مركز

حوضـه   ينتـر  پربـارش  يبارنـدگ  يليمترم 499با  شود يو جنوب كشور را شامل م يجنوب غرب غرب، 

نسبت به سال  ها يبارندگ يدرصد 282 يششرق با افزا يمرز يزكشور است و حوضه آبر اصلي يزآبر

  .را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت كرده است يرشد نزوالت جو يشترينگذشته ب

خـزر   يايدرصد، در 160قوم  درصد، قره 282هم  يفالت مركز يزآبر يها حوضه ينب يندر ا همچنين

  .اند بارش داشته يشدرصد افزا 52 يزن يهاروم ياچهدرصد و در 69

وارد  يـز كشـور ن  يآب يها به پهنه يا كشور موجب شده است تا جان تازه يسال آب نيتر پربارش وقوع

بودند  يدهرنگ آب به خود ند يمتماد يانها سال از آن يتاالب بزرگ كشور كه برخ 40از  يششود و ب

آب آن  طحدارد و تراز سـ  يروزها حال خوب ينا يزن يهاروم ياچهدر. شوند يزسرر يشده و حت يريآبگ

و حجـم آب موجـود در    يلومترمربـع ك 517 ياچـه وسعت در متر، يسانت 55گذشته  يه سال آبنسبت ب

  .داشته است يشمترمكعب افزا يليونم 300و  يلياردم يك ياچهدر
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 يخروجـ  يروند كاهش/ مترمكعب است يليونم 300و  ميليارد يكخوزستان  يسدها يحجم خال

  24/01/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  -ينده آ يسدها در روزها

  

اسـتان را   يسـدها  يمنـابع آب سـازمان آب و بـرق خوزسـتان، حجـم خـال       يـزي ر دفتر برنامـه  مدير

اسـتان خوزسـتان در كنتـرل     ياوضاع منابع آب: مترمكعب عنوان كرد و گفت يليونم 300و  ميليارد يك

  .يمكن يترا تثب يطتا شرا يماست و در تالش هست

و  يخروجـ  يـزان م: مطلـب افـزود   يـن ا يـان بـا ب  "ييبهارلو يوشدار" يرو،از وزارت ن يلناگزارش ا به

ـ  يمتنظ ها يمتناسب با ورود يبااز سدها تقر يرهاساز و كنتـرل شـده را    يحجـم خـال   يما بتـوان شده ت

  .يمده يشافزا

 ياسـتان خوزسـتان از كـاهش نسـب     يبـه سـدها   يحاضـر رونـد ورود   در حـال  ينكهبا اشاره به ا وي

مترمكعب  590و  هزار يكاستان در حوضه كارون  يبه سدها يورود يزانم: برخوردار است، ادامه داد

مترمكعب  360و  هزار يكدر حوضه كرخه  يه،عب بر ثانمتر مك 340و  هزار يكدر حوضه دز  يه،بر ثان

شـده   يمتنظ يزانم ينبه هم يزن ها ياست كه خروج يهمترمكعب بر ثان 178و در حوضه مارون  يهبر ثان

  .است

 ياز سدها يخروج يمنابع آب سازمان آب و برق خوزستان، تداوم روند كاهش يزير دفتر برنامه مدير

بـا  : دانسـت و افـزود   ينـده آ ياحتمال يها و بارش يسازمان هواشناس هاي نيبي يشاستان را وابسته به پ

كـه   يها و اقدامات يزير و با برنامه يهواشناس هاي بيني يشطبق پ يندهتوجه به نبود بارش تا شش روز آ

تـا   يـم شده نگـه دار  يتحالت تثب يككرخه، دز و كارون را در  يها حوضه يما كرده يانجام شده، سع

  .يمشده كاهش ده يگرفتگ دچار آب دست يينكه در پا يمناطق يز روفشار را ا



192  

  24/01/1398روزنامه اطالعات مورخ  - سيالب در شيراز چگونه جاري شد

  

محيطـي و مهندسـي    شناسـي، زيسـت   نبر اساس گزارشي كه از سوي مديريت بررسي مخاطرات زمـي 

هاي چشـمگير روزهـاي پايـاني     معدني كشور منتشر شده است،بارش شناسي و اكتشافات سازمان زمين

هـاي   ها را به همراه داشت و آسـيب  در بيشتر مناطق كشور طغيان رودخانه 1398و نوروز  1397سال 

  .ه بار آوردجاني و مالي و مشكالت بسياري را در مناطق شهري و روستايي ب

اي بـه   هاي گسـترده  شستگي آسيب هاي كشاورزي بسياري آسيب ديده يا نابود شدند و بر اثر آب زمين

شـمار نقـش    هـاي بـي   لغـزش  ها وارد آمد كه در اين ميان رخداد زمـين  هاي حياتي و زيرساخت شريان

  .مهمي داشته است

هاي گسـترده و فـراهم آوردن    ند بررسيتعيين داليل و چگونگي اين رخدادها به طور موشكافانه نيازم

ها نقـش   هاي دقيق و همه جانبه است اما بر پايه آنچه كه تاكنون گزارش شده در اغلب اين آسيب داده

هاي  به عبارت ديگر چنانچه اين عوامل و دخالت. عوامل انساني آشكارا ديده شده و انكارناپذير است

ها را شـاهد نبـوديم و بسـياري از ايـن مـوارد از       و آسيب انسان در كار نبود، بسياري از اين رخدادها

آنچـه كـه در   .ها پيش توسط كارشناسان هشدار داده شده كه چندان مورد توجه واقع نشده اسـت  سال

ــت آق ــيل       دش ــه س ــتان رخ داد، بــيش از آنك ــتان گلس ــال و اس ــد، آب) Flood(ق گرفتگــي  باش

)Inundation (در ايـن  . هاسـت  دگاري آب در اين محدودهو كندي زهكشي آب به سوي دريا و مان

توان از عوامل طبيعي ايـن رويـداد در نظـر گرفـت؛ در      ميان بارش بسيار زياد و شيب كم زمين را مي

، )كـه ماننـد سـد عمـل كـرده اسـت      (آهـن   حالي كه عواملي نظير مديريت ناكارآمد سدها، خاكريز راه

بدان . آيند وشش گياهي، عوامل انساني به شمار ميها و از بين رفتن پ ها و جاده مشكالت مربوط به پل

بيني مخاطرات موجود و طراحـي و اجـراي    ها و با پيش معني كه با فرض نبود اين عوامل يا دستكاري
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  .داد يا شدت كمتري داشت ها و نظارت و مديريت مناسب اين آب گرفتگي رخ نمي بهتر پروژه

ه و خطرناك در طبيعت بود كه به طور مشخص بـه  سيل شيراز نمونه بارزي از دستكاري حساب نشد

در نتيجه حجم زيـاد روانـاب آمـده از    . گردد پركردن آبراهه موجود در پاي دروازه قرآن شيراز باز مي

باالدست به جاي گذر از مسير طبيعي خود، از تنها مسير موجود به بيرون سرريز كرده و جان تعدادي 

هـاي   در اين رويـداد بـا حـذف دسـتكاري    . يادي هم به بار آوردهاي ز ميهنان را گرفت و آسيب از هم

  .داد انجام شده هرگز چنين رويداد هولناكي رخ نمي

هـاي   هاي بزرگ مانند شهر پلـدختر اغلـب سـاختمان     در استان لرستان هم در شهرهاي كنار رودخانه

دوره بازگشت نسـبتا  اند كه به سبب  ها جاي داشته تخريب شده توسط سيل در حريم سيالبي رودخانه

در . اند ها كم كم به فراموشي سپرده شده يا به هر روي ناديده گرفته شده ها، اين حريم طوالني سيالب

  .آمد اي به بار نمي اين مورد هم در صورت رعايت حريم رودخانه چنين تخريب و آسيب گسترده

و  ها و نظارت پيوسته بر منـع سـاخت   كارانه حريم رودخانه اين نكته يادآور لزوم تعيين دقيق و محافظه

سازي چنين نقـاطي از   ها از يك سو و شناسايي نقاط پرخطر و در صورت نياز ايمن ساز در اين حريم

اندركاران و متوليان توسـعه شـهري اسـت كـه در قـانون مشـخص        سوي ديگر است كه وظيفه دست

  .اند شده

دستكاري حساب نشده . با پيرامون استهاي مهندسي شرط اساسي حفظ تعادل سازه  در ساخت سازه

شناســي،  اي از شــرايط زمــين در طبيعــت و ايجــاد تغييــر در آن در صــورت ناديــده گــرفتن مجموعــه

برخـي  .سـازد  ناپـذيري را وارد مـي   هـاي جبـران   محيطي، آسيب هيدروژئولوژي، آب و هوايي و زيست

هـا يـا    هـايي ماننـد پـل    يني بـه سـازه  ب هاي غيرقابل پيش تواند آسيب ها در مسير رودخانه مي دستكاري

هـاي رودخانـه بـا بـتن، عمـال تـوان كنـدن         بندها وارد آورد، براي مثال پوشاندن كـف و ديـواره   سيل

هاي كف رودخانه كه عامل مهمي در تعادل بستر است را از آن سلب كـرده و قـدرت تخريبـي     نهشته
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ها اغلب به ايجاد آبشار در پاي  زير پل به ويژه اجراي چنين پوششي در. دهد جريان آب را افزايش مي

  .انجامد ها و سرانجام تخريب پل مي سازه پل و فرسايش پيش رونده كف رودخانه به سوي پايه

ها است مانند سـدي   هايي از رودخانه كه محل تغذيه آبخوان از سوي ديگر اين اقدام به ويژه در بخش

ها و آبدهي مطلـوب بـه حسـاب     فت سطح آبخوانكند كه عامل مهمي در ا در برابر نفوذ آب عمل مي

  .آيد مي

روز دوشـنبه پـنجم    11بر اساس اين گزارش در پي رويداد جاري شـدن سـيالب در حـدود سـاعت     

شناسـي و   در محـل دروازه قـرآن شـيراز تيمـي متشـكل از كارشناسـان مركـز زمـين         1398فروردين 

حوضـه آبريـز مسـيل دروازه قـرآن و     براي بررسـي وضـعيت   ) شيراز(معدني منطقه جنوب  اكتشافات

  .شناسي تشكيل شد بررسي آن از ديدگاه زمين

نفر مجروح شـده و خسـارات    100نفر از هموطنان جان باختند و بيش از  22در اين رويداد متاسفانه 

همچنين در ادامه، طي رخداد سيالب روز ششم فروردين در بخش . اي در برداشت مالي قابل مالحظه

اي در پـي داشـته و مشـكالت     شيراز بويژه در محله سـعدي، خسـارات بسـيار گسـترده    هائي از شهر 

  .فراواني براي مردم اين منطقه ايجاد كرد

هـاي   شـوند، ولـي تغييراتـي كـه انسـان دركانـال       ها باليي با منشاء طبيعي محسوب مـي  اغلب سيالب

ها افـزوده   شدت بسياري از سيل ها ايجاد كرده، به نوسان رفتار و ها و شهرنشيني در كف دره رودخانه

  .است

هاي آبريز و همچنين وجـود ارتفاعـات و    هاي فصلي و زير حوضه دشت شيراز به دليل تعدد رودخانه

هاي نه چنـدان دور و سـاخت و سـازهاي     كمي پوشش گياهي در منطقه و از بين رفتن مراتع در سال

ش از جمله شهرهاي سيل خيز استان هاي سطحي و زهك وسيع و گسترده بدون محاسبه دقيق دفع آب

  .و كشور است
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هـاي طبيعـي جـذب     رويه شهر به خصوص در محور شمال غـرب و از بـين رفـتن پهنـه     گسترش بي

هـاي بـا    ها و نزوالت جوي و كاهش پوشش گياهي منطقه سبب شده اسـت كـه در بارنـدگي    رواناب

نتواند در خاك نفوذ كند و در نهايت بـه  و متناوب، آب ) ساعت 24ميليمتر در  70بيشتر از (ميزان باال 

  .دليل نبود زهكش و سيستم دفع مناسب در مسير جاري شود

تنگ "شهر شيراز در راستاي عبور شاخه اصلي رودخانه خشك كه از بهم پيوست نهراعظم و رودخانه

  و همچنين "چنار راهدار"تشكيل شده و رودخانه  "سرخ

نواحي پيراموني آنها داراي پتانسيل پر خطر رخداد سيالب مسيل هاي بزرگ سعدي و دروازه قرآن و 

در جنـوب شـرق شـهر محـل جمـع شـدن آب هـاي سـطحي و          "مهـارلو "است و وجـود درياچـه   

  .هاي اين شهر است سيالب

  

  تعريف سيالب

سيل در حقيقـت افـزايش ارتفـاع آب رودخانـه و مسـيل و بيـرون زدن آب از آن، اشـغال بخشـي از         

تواند با غرقاب كردن منطقه باعث وارد آمـدن خسـارت بـر     -دخانه است كه ميهاي حاشيه رو -دشت

ساختمان و تاسيسات عمومي شده و تلفات انساني و دامي به همـراه داشـته باشـد در مـواردي سـيل      

اشد كه در اين موارد جريان بادهـاي شـديد تـاثير    تواند ناشي از افزايش سطح آب درياچه يا دريا ب مي

  .شتزيادي خواهد دا

در هنگام بارش باران و برف مقداري از آب جذب خاك و گياهان، درصدي تبخير و باقيمانده جـاري  

دهد كه خاك و گياهان نتواننـد بـارش را    سيالب زماني روي مي. گويند شود كه به آن رواناب مي -مي

  .باشد ه كانال طبيعي رودخانه كشش گذردهي رواناب ايجاد شده را نداشتهجذب كرده و در نتيج

شود كه ايـن ميـزان در منـاطق كوهسـتاني بـا       درصد بارش به رواناب تبديل مي38در كشور ما تقريباً 
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اي بـه نـام    دهنـد منطقـه   هاي متفاوت روي مي  هايي كه به صورت سيالب. يابد ذوب برف افزايش مي

  .آورند وجود مي سيالب دشت را در اطراف رودخانه به

  

  عوامل پيدايش سيل

  :توان به دو گروه عوامل طبيعي و عوامل انساني تقسيم كرد وجود آورنده سيل را ميعوامل به 

  عوامل طبيعي

تواند از عناصر و عوامل موثر  در بين عناصر اقليمي باران، تگرگ، برف، دما و باد مي: عوامل اقليمي* 

ت دارد، مهمترين خصوصيات باران كه در فرسـايش خـاك اهميـ   . در ظهور فرسايش آبي خاك باشند

عبارتست از مقدار باران، شدت بارندگي، اندازه قطرات باران، توزيـع انـدازه قطـرات بـاران، سـرعت      

شيراز در مدت يـك   1398فروردين 5نهايي باران و توزيع بارندگي و اين درحاليست كه بارندگي در 

 17زياد به ميزان دقيقه از اين زمان بارش همراه با تگرگ با شدت بسيار  20ساعت به صورت ممتد و 

اي  شـركت آب منطقـه  (ميليمتر در مركـز شـهر    25و ) فرودگاه(ميليمتر در بخش جنوب شرقي شيراز 

هـاي مختلـف شـهر     دهنده توزيع ناهمگون بارنـدگي در بخـش   گزارش شده است و اين نشان) فارس

  .شيراز بوده است

ادامـه داشـته اسـت و ميـزان      فـروردين  6در ادامه بارندگي به صورت غيـر ممتـد و متنـاوب در روز    

 75و در جنوب شرق شـهر نزديـك بـه     150ساعت در منطقه شهرك گلستان بيش از  24بارندگي در 

  .ميليمتر بوده است

ميزان زياد بارندگي به مفهوم رخداد سيل نيست، بلكه شدت بارندگي است : ميزان و شدت بارندگي*

هاي شـديد و كوتـاه مـدت     -دهد كه باران -نشان ميتحقيقات . تواند منجر به توليد سيالب شود كه مي

ك شبانه روز منجر به توليد سيالب خواهد شد؛ چنانكـه  ميليمتر در ي 70هاي بيش از  به ويژه بارندگي



197  

ساعت در بخـش   24همانگونه كه اشاره شد در مدت . در شيراز رخ داده است 98فروردين  6و  5در 

ميليمتر باران باريده است  75ارش و در جنوب شرق بيش از ميليمتر ب 150شمال غربي شيراز بيش از 

ميليمتر بارش سبب سيل دروازه قرآن  25دقيقه باران شديد، حدود  20و اين در حاليست كه در مدت 

  .فروردين شده است 5در روز 

شيب حوضه رودخانه از عوامل مهم در زمان تمركز و افزايش : شناسي شيراز شرايط اقليم و ريخت* 

شناسي در ديدي كـالن وكلـي در    محدوده مورد مطالعه از نظر طبيعي و ريخت. عت جريان هستندسر

خورده اسـت و پسـتي و    محدوده ريختاري زاگرس قرار گرفته است كه شامل كوهستان زاگرس چين

. متـر اسـت   1540ارتفاع شيراز از سطح دريـا  . جنوب شرقي دارند -هايي با جهت شمال غربي بلندي

  .ز در ميان حصار كوهستاني واقع شده استدشت شيرا

دهد كه تنگ سعدي  تشكيل مي "كفترك"و  "پشت مله"، كوه "بمو"ارتفاعات شمالي آن را رشته كوه 

و  "دراك"در شـمال غـرب كـوه    . هاي پشت مله و كفترك قرار دارد و دروازه قرآن در ميان رشته كوه

هاي منطقه تند و  شيب ارتفاعات و ناهمواري .واقع شده است "سبزپوشان"و در جنوب كوه  "قالت"

 50از محل دشت به سمت قله سريعا به ميزان شيب افزوده شده به طوري كه در ارتفاعات به حـدود  

ها و تاقديس  دشت شيراز حد فاصل ارتفاعات منطقه است و در كف ناوديس. رسد درصد و بيشتر مي

ر عوارض منطقه بوده كه حد فاصل ارتفاعات هستند و ها هم از ديگ دره. پنهان شيراز قرار گرفته است

، "آبـاد  حسـين "، "قـالت "دره . هاي دائمي و فصـلي در جريـان هسـتند    معموال در خط القعر آنها آب

هاي ذكر شـده نيمـه غربـي حوضـه      رشته كوه. هاي منطقه هستند از دره... و "سعدي"، "دروازه قرآن"

ه در محدوده شهري شيراز، نهر اعظم، رودخانه تنـگ سـرخ،   دهند چنانك را تشكيل مي "مهارلو"آبريز 

هـاي سـرازير شـده     بيدزرد وجود دارندكـه سـيالب  –رودخانه خشك، رودخانه چنار راهدار و پير بنو

  .كنند هاي شيراز را به سمت درياچه مهارلو هدايت مي كوه
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ز عمـدتا واحـدهاي   يافته در حوضـه آبريـز شـيرا    شناسي رخنمون واحدهاي زمين: شناسي عوامل زمين

ها است و رسوبات آبرفتي درشت دانـه تـا ريزدانـه،     كربناتي در ارتفاعات و واحدهاي مارني در دامنه

واحدهاي كربناتي داراي نفوذ پذيري خوب بوده، ولي باتوجه بـه  . شود هاي حوضه را شامل مي دشت

  .دهد آب را كاهش ميدرصد است امكان نفوذ  50شيب زياد ارتفاعات كه بطور ميانگين بيش از 

هـاي   هاي سازند رازك و گچسـاران اسـت، بـا گسـترش زيـاد بخـش       واحدهاي مارني كه عمدتا اليه

شناسـي نفوذناپـذير    هاي اين واحـد زمـين   اليه. اي منطقه شهري را تشكيل داده است ناوديسي و دامنه

و بـا توجـه بـه     رسوبات آبرفتي هم بخش بسيار وسيعي از گستره شهري را پوشش داده اسـت . است

چنانكـه داراي نفوذپـذيري كـم تـا     . هاي مختلف نفوذپذيري متفاوتي دارند ناهمگن بودن آن در بخش

  .هاي مختلف حوضه هستند متوسط در بخش

هاي آبريز شهر شيراز در گروه رسوبات سست  بنابراين بخش بسيار زيادي از رسوبات پوششي حوضه

هاي شديد، مقـدار قابـل    در بارش. اد در معرض رواناب هستندو ناپايدار بوده و با فرسايش پذيري زي

شود و اين مهـم   اي از رسوبات فرسايش يافته حوضه آبريز توسط رواناب و سيالب حمل مي مالحظه

در سيل اخير دوازه قرآن و محله سعدي بسيار چشمگير بوده و ميزان خسارات وارده را افـزايش داده  

  .است

  

  عوامل انساني -2

رونـد  . اي دارد رويه انسان در محـيط زيسـت در ظهـور سـيالب هـا نقـش قابـل مالحظـه         بيدخالت 

خيـزي در منـاطق    هاي غيرقابل نفوذ بر سطح زمين احتمال سيل روزافزون شهرنشيني و توسعه پوشش

ها همه ساله افزايش جريان آبهاي  با از بين رفتن روزافزون مراتع و جنگل. دهد مسكوني را افزايش مي

تــري شــاهديم، چنانكــه در محــدوده مســيل دروازه قــران بــه دليــل  -را در مقيــاس وســيع ســطحي



199  

زها و تجاوز به حريم رودخانه و همچنين دسـتكاري در آبراهـه هـاي حوضـه آبريـز ايـن       وسا ساخت

سازي صـورت گرفتـه كـه يكـي از عوامـل تشـديد        ها و جاده ها و ديواركشي مسيل، احداث ساختمان

هاي  هاي سطحي در مسيرهايي غير از مسير آبراهه فروردين، هجوم آب 5ن در رخداد سيل دروازه قرآ

انـد در نزديكـي    حوضه آبريز در مناطق مسكوني، تجاري و تفريحي و اراضي كـه تغييـر كـاربري داده   

  .دروازه قران است

تن ها با محاسبه دقيـق علمـي و بـا در نظـر گـرف      سازي بر روي رودخانه ها يا پل اگر تنگ كردن مسيل

با بسته شـدن  هاي بسيار خطرناكي منجر خواهد شد؛ زيرا  -حداكثر دبي محتمل انجام نشود به سيالب

، آب از بستر رودخانه سرريز شـده و  ...و والي ها به وسيله زباله، شاخ و برگ، گل مسير آب در زير پل

  .شد وفور ديده مي اي به وضوح در سيالب اخير شيراز به سيالب به راه خواهد افتاد كه چنين پديده

  

  تاريخچه وقوع سيالب در شيراز

شمسي شـهر شـيراز اشـاره     1057توان به سيالب زمستان  هاي مهم در شهر شيراز مي از شمار سيالب

اين سيالب مخرب و سنگين يك سوم شهر را فراگرفت و بـه علـت تلفـات سـنگين، اپيـدمي و      . كرد

همچنين شيراز در يك سده . منه تلفات را گسترش دادهاي مرتبط با آن بر شهر حاكم شده و دا بيماري

آخرين سيل ها در شيراز مربوط به سـال  . بار شاهد باران هاي سنگين و سيل آسا بوده است 5گذشته 

به دليل بارندگي شديد آب از مسير رودخانه خشـك   1380است كه در دي سال  1380و  1365هاي 

شيراز به طرف درياچه مهارلو است، خـارج شـده و    كه خود يك مسيل دفع سيالب از باالدست شهر

هاي تجاري حواشي رودخانه خسارات عمده وارد  در معابر و خيابان ها جاري شد و به منازل و مكان

  .ساخت
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روزنامـه   - آسيب شناسي علـل و عوامـل سـيالب شـيراز    ؛ سيالب در شيراز چگونه جاري شد

  25/01/1398اطالعات مورخ 

  

  

آنچه در پي آمده است نگاهي دارد به داليل و چگونگي وقوع سـيالب اخيـر بـه خصـوص در شـهر      

  :وانيدشيراز كه بخش اول آن را ديروز مالحظه كرديد و اينك بخش دوم وپاياني را مي خ

***  

  

  هاي آبريز دشت شيراز حوضه

كوهي در بين ارتفاعات زاگرس بوده كه با شـيب  -هاي ميان حوضه آبريز دشت شيراز از جمله حوضه

هـاي   تـرين جريـان   عمـده . شود -ماليم و جهت شمال غرب به جنوب شرق به درياچه مهارلو ختم مي

  .بيدزرد است -ر راهدار و پيربنو سطحي در درون حوضه آبريز دشت شيراز، رودخانه خشك، چنا

هاي رودخانـه   هاي دروازه قرآن و سعدي در شمال و شمال شرق شهر شيراز از زير حوضه زيرحوضه

همچنين نهراعظم از ارتفاعات قالت و رودخانه تنگ سـرخ از ارتفاعـات كـوه دراك در    .خشك است

هم پيوسـته و رودخانـه خشـك را    آباد ب شمال غرب شهر شيراز سرچشمه گرفته و در منطقه پل معالي

هاي سطحي زير حوضه سعدي، دروازه قرآن و كفترك به آن پيوسته  دهند و در ادامه رواناب شكل مي

  .ريزد و به مهارلو مي

آبـاد در   هاي جنـوبي كـوه دراك و منطقـه حسـين     رودخانه چنارراهدار در جنوب شهر شيراز از بخش

بيـد زرد يكـي    –دخانه در محل پل فسا با مسيل پيربنو اين رو. گيرد جنوب غرب شيراز سرچشمه مي
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  .ريزد شده و به درياچه مهارلو مي

  

  هاي سطحي سيستم دفع آب

هـاي سـطحي در مواقـع     آوري و تخليـه آب  در شهر شيراز به علت نداشتن يك سيسـتم جـامع جمـع   

و سـطح آب  در مناطق جنوبي شهر كه شيب زمـين محـدود   . بارندگي عموما با مشكالتي مواجه است

  .دهد زيرزميني هم باالست، مشكالت به شكل حادتري خود را بروز مي

هـاي   هـاي طبيعـي، زهكشـي زيرزمينـي، كانـال      هاي سطحي در شهر شيراز شامل مسيل شبكه دفع آب

هـاي فرعـي و سـطحي در معـابر      هاي اصلي و جـوي  هاي سرباز در طرفين خيابان سرپوشيده و جوي

هـاي   ي خشك و چنار راهدار در شمال و جنوب شـهر مهمتـرين مسـيل   ها رودخانه. فرعي شهر است

درصـد از   77هاي ناشي از بارندگي در شهر شيراز است كه نزديك به  هاي سطحي و سيالب-دفع آب

  .ريزد اين وظيفه توسط رودخانه خشك به درياچه مهارلو مي

  

  بررسي وضعيت سيالب اخير

به طور ماليم و غير ممتد در شيراز آغاز شده بـود   98ين فرورد 5بارش باران كه از صبح روز دوشنبه 

صبح بارش شديد باران همراه با تگرگ ريز دانه طي كمتر از يك سـاعت سـبب    11در حدود ساعت 

دقيقه از اين زمان، شدت بـارش   20در مدت نزديك به . جاري شدن روانĤب در سطح معابر شهر شد

ميـزان بارنـدگي در ايـن    . يافته قابل مشاهده بود الب جرياناي سي بسيار شديد بود، چنانكه بطور نقطه

ميليمتـر گـزارش شـده     25و در محـدوده سـازمان آب    17رويداد توسط ايستگاه فرودگاه نزديك بـه  

  .است

رخ داد كه متاسفانه سبب تلفات جاني و مالي ) دروازه قرآن(بيشترين حجم روانĤب در ورودي شيراز 
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( تنان شد و به علت ازدحام عبور و مـرور در ايـن منطقـه     تا محله هفتزيادي در اين قسمت از شهر 

در ضـمن در  . ، ميزان تلفات جاني و خسارات مالي چشمگير بوده است)معبر ورودي و خروجي شهر

گري، زيرگذرهاي سطح شهر و ديگر معـابر   هاي رودخانه خشك، ميدان كوزه محله سعدي، در حاشيه

تنـان،   ، بلوار اميركبير، بلوار زند، بازار وكيل، بلوار هفـت )پارامونت(خرداد شهر از قبيل چهارراه پانزده

  .گرفتگي گسترده ايجاد شد آب... پيرنيا و

ميليمتـر در منطقـه شـهرك     150سـاعت بـيش از    24فـروردين در كمتـر از    6در ادامه بارش در روز 

) فرودگـاه (قي شـهر شـيراز   هاي شـر  ميليمتر در بخش 74و بيش از ) شمال غرب شهر شيراز(گلستان 

  .سبب طغيان رودخانه خشك و مسيل سعدي شد و خسارات مالي بسيار زيادي را به جا گذاشت

كيلومتر مربع و شـيب   23زير حوضه دروازه قرآن به مساحت :بررسي سيالب زير حوضه دروازه قرآن

ميـزان نزديـك   صبح به  11فروردين در ساعت حدود  5درصد است كه در روز  30حوضه نزديك به 

بنابراين حجم رواناب توليد شده به تقريب . دقيقه بارش انجام شد 20ميليمتر در مدت كمتر از  25به 

دقيقه است و رسيدن رواناب از دورترين نقطه حوضه به دروازه قـرآن بـه    20متر مكعب در  143750

  .پذير نيست امكاناي به قطر يك متر  شود و خروج آن توسط لوله دقيقه برآورد مي 30تقريب 

همچنين به علت وضعيت پوشش گياهي كم در باال دست حوضه و نفـوذ ناپـذيري واحـدهاي زمـين     

شناسي مارني سازند رازك و نفوذپذيري بسيار كم رسوبات آبرفتي و سست بودن خاك بـه ويـژه بـه     

اختماني اي و سـ  وسـازهاي جـاده   بهم ريختگي اين رسوبات در حاشيه سـاخت (علت تغييرات انساني 

در اين حوضـه ميـزان رسـوبات حمـل     ) كند ميزان فرسايش خاك و حمل آنها توسط آب را بيشتر مي

درصـد بـوده در    30شده توسط رواناب بسيار زياد بوده و در نهايت شيب زياد حوضه كه نزديك بـه  

  .تشديد سرعت سيالب بسيار موثر است

شـد و سـبب سـرريز شـدن حجـم زيـادي از       فروردين در اين منطقه ايجاد  5چنين شرايطي در روز 
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هايي از مسير مسيل كـه ارتفـاع سـطح آب از سـطح جـاده       رواناب، از محل حوضچه آرامش و بخش

ناپذيري  باالتر بوده، شد و سيالب را به وجود آورد كه عالوه بر خسارات مادي، صدمات جاني جبران

عوامل طغياني شدن سيالب در محل دروازه از ديگر . در مسير دروازه قرآن به هفت تنان را ايجاد كرد

هـا،   هاي بخش شرق و غربي محل دروازه قرآن است كه بـه علـت سـاخت سـازه     قرآن هجوم سيالب

هـاي فرعـي بـه     هاي توليد شده بصورت تجميعـي از كوچـه   هاي طبيعي مسدود و رواناب محل آبراهه

اي به محـل حوضـچه آرامـش و     هاي اصلي رسيده و با حجم زيادي از رواناب به صورت نقطه كوچه

پـذير نبـوده    اي با قطر يك متـر امكـان   محل خروج آب رسيده كه امكان تخليه اين سيالب توسط لوله

  .است

وسـاز شـده بـه ويـژه در مسـير جـاده        هايي كه سـاخت  هاي باال دست، در قسمت همچنين در قسمت

ر آب دستكاري شده و اين ، مسيرهاي گذ)زيباشهر به طرف سعدي(كمربندي در حال احداث شرقي 

فروردين هم با ادامه بـارش هـاي روز    6در روز . مهم در تشديد رواناب دروازه قرآن موثر بوده است

هـا در ايـن    ميليمتر، با توجه به نظارت و اقدامات زياد براي هدايت و خروج رواناب 75قبل به ميزان 

  .حوضه مشكلي ايجاد نشد

كيلومتر مربـع و شـيب ميـانگين     56حوضه سعدي به مساحت زير :بررسي سيالب زير حوضه سعدي

ميليمتـري در محلـه    25فـروردين طـي بـارش شـديد      5در روز . درصد اسـت  14حوضه نزديك به 

 75فروردين در مجموع نزديـك بـه    6سعدي، آب گرفتگي معابر صورت گرفت و در ادامه، طي روز 

 15طي چند مرحله نزديـك بـه    30/12تا  7اعت ميليمتر باران باريد كه در صبح اين روز از حوالي س

ميليمتـر بـوده اسـت     34دقيقه بارش بسيار شديد رخ داده كه ميزان بارش در صـبح ايـن روز حـدود    

متر مكعـب در طـي دو    1050000بنابراين حجم رواناب توليد شده در حوضه آبريز سعدي به تقريب 

فروردين و به ويژه در  6ت در صبح روز ساع 5متر مكعب آن طي  476000روز بوده است كه حدود 
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اي اشاره شده است، بنابراين حجم رواناب ايجاد شده بسيار قابل مالحظه بوده و  دقيقه 15چند مرحله 

رسيدن رواناب از دورترين نقطه حوضه به محله سـعدي بـه   . دهد وضوح نشان مي شرايط بحران را به

وظيفه خروج روانـاب توسـط   . ز محله سعدي استدقيقه است كه محور خروج آن ا 45تا  30تقريب 

هـاي   هـا و كانـال   كانال سيماني زيرزميني در محله سعدي است، اما به دليل حجم زيـاد روانـاب، پـل   

مربوطه گنجايش عبور آن را نداشته و باعث باال آمدن آب و سرازير شدن روانـاب بـه محلـه سـعدي     

فروردين رخ داد و در محـل ورود بـه    6بح روز ص 11تا 10اين رويداد در نزديكي ساعت . شده است

محله سعدي پلي وجود دارد كه در ابتدا در محل اين پل رواناب طغيان كرده و سبب مسدودي مسـير  

هايي از محله سعدي را متاثر ساخته و در  جاده شده است و در ادامه مسير ضمن سرريز رواناب بخش

ه به كانال زير زميني رسيده به علت عدم توانـايي انتقـال   نهايت در نزديكي ابتداي بلوار شهيد وفايي ك

هاي وسيعي از محله سعدي را درنورديده و بخـش زيـادي از    سيالب توسط اين كانال، سيالب بخش

اين سيالب با شتاب باال در مسير بلوار شهيد وفايي به سمت تونل سـعدي هـدايت شـده و از طريـق     

هـاي پيرامـون ايـن دو     ه و سپس بخشي از بلوار نصر و محلهاين تونل، سيالب وارد بلوار فضيلت شد

  بلوار را متاثر ساخته است

در حوضه آبريز سعدي همانند حوضه دروازه قرآن وضعيت پوشش گياهي در باال دست كـم بـوده و   

شناسي مارني سازند رازك و نفوذپذيري بسيار كم رسوبات آبرفتي و باال  نفوذناپذيري واحدهاي زمين

سايش خاك وجود دارد و به همين دليل در اين حوضه هـم سـرعت جريـان روانـاب و هـم      بودن فر

سيالب همراه با گـل و الي در محلـه   . ميزان رسوبات حمل شده توسط رواناب بسيار زياد بوده است

ها شده و خسارت زيادي را در اين محلـه ايجـاد كـرده     سعدي سبب آب گرفتگي شديد معابر و خانه

  .است

زير حوضه آبريز رودخانه خشك از شـمال غـرب شـهر    : ب زير حوضه رودخانه خشكبررسي سيال
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شيراز در محدوده قالت و شهرك گلستان شروع و به درياچه مهارلو در جنوب شرق شهر شيراز ختم 

كيلومتر مربع  904كيلومتر است، مساحت اين زير حوضه نزديك به  60شود كه اين فاصله بيش از  مي

. دهـد  محور اصلي اين حوضه را رودخانه خشك تشـكيل مـي  . درصد است 32/1ن و شيب ميانگين آ

هاي شهر شيراز است و وظيفه هدايت و دفع آب هاي سطحي  رودخانه خشك يكي از مهمترين مسيل

شـود را داشـته و    هاي سرپوشيده به اين مسيل هدايت مي هايي كه توسط كانال در شهر و همچنين آب

  .زدري به درياچه مهارلو مي

گچي سـازندهاي رازك  -شناسي كربناتي و كنگلومرايي در ارتفاعات و اليه هاي مارني واحدهاي زمين

هـاي   دهند كه ايـن واحـدها در گـروه خـاك     اي و دشت را پوشش مي هاي دامنه و گچساران و آبرفت

ماننـد  هاي سست و حساس در ايـن زيـر حوضـه     نفوذپذير تا نفوذناپذير متغيرند؛ بنابراين ميزان خاك

هاي انسـاني   هاي معرفي شده شيراز زياد است و با توجه به سست بودن و دستكاري ديگر زير حوضه

 5در بارنـدگي  . والي زياد است هاي اين منطقه هم حجم گل ميزان فرسايش هم باال است، در سيالب

 150در شمال غـرب ايـن حوضـه در شـهرك گلسـتان       1398فروردين و تداوم آن درششم فروردين 

ها  اين بارش. است ميليمتر بارش ثبت شده 75هاي جنوب شرقي حوضه نزديك به  ميليمتر و در بخش

و  43فروردين شدت گرفته و در شمال غرب حوضه نزديك به  5صبح روز 11تا  8در ساعت حدود 

فروردين در  6ميليمتر بارندگي گزارش شده و در ادامه هم در روز  17جنوب شرق حوضه نزديك به 

ميليمتـر در جنـوب شـرق حوضـه      14ميليمتـر در شـمال غـرب و     47صبح نزديك به  7تا  5عت سا

گزارش شد كه گوياي ايجاد حجم بسيار زياد رواناب در اين حوضه بـوده كـه سـبب طغيـاني شـدن      

هـاي دروازه   رودخانه خشك شد و با باال آمدن سطح آب رودخانه و پس از پيوستن آب زيـر حوضـه  

هاي جنوبي شـرقي   باعث آبگرفتگي زيادي در حاشيه ساحلي رودخانه و بخش قرآن و شهرك سعدي

  .آن شد
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زا و  وساز انجام شده در حريم آن، از جمله نقاط بحـران  هاي ايجاد شده بر روي رودخانه و ساخت پل

بيشـترين تـاثير و خسـارات ناشـي از     . سرريز آب رودخانه در كنار گذرها و معابر پيرامـون آن اسـت  

هاي جنوب شرقي آن در محلي كه شيب حوضه به حداقل رسيده و  دخانه خشك در بخشسيالب رو

اي گسترده و عريض جريان يافته و سبب آبگرفتـي روسـتاهاي پيرامـون     دست به گونه در دشت پايين

فروردين دروازه قـرآن و   5هاي روز  دهد كه عوامل مختلفي در سيالب اين تحقيق نشان مي.شده است

  :اندكه شامل موارد زير است محله سعدي و رودخانه خشك نقش داشته 1398 فروردين 6روز 

  

  : عوامل طبيعي-1

هاي ياد شده بسيار زياد و زمـان تمركـز كـم بـوده      شدت بارش و حجم رواناب ايجاد شده در حوضه

  .هاي ناگهاني است هاي ايجاد شده از شمار سيالب است و سيالب

مل طبيعي در اين منطقه است كه سبب تشديد رواناب سطحي همچنين پوشش گياهي كم از ديگر عوا

هـاي آبريـز را بـا     هاي كربناتي ارتفاعات حوضـه  شناسي، رخنمون در عين حال از لحاظ زمين. شود مي

دهند كه از شمار واحـدهاي نفوذپـذير هسـتند و بخـش بسـيار       درصد پوشش مي 50شيب نزديك به 

شناسـي   هاي مارني واحـد زمـين   ها را اليه پوشش دامنه. دهند ها را تشكيل مي كمي از مساحت حوضه

هـاي منطقـه    هاي مارني نفوذناپذير هسـتند، پوشـش دشـت    دهد كه اليه رازك و گچساران تشكيل مي

رسوبات آبرفتي ريزدانه تا درشت دانه بوده كه نفوذپذيري كم تا متوسـط را دارنـد، بنـابراين وسـعت     

دهد و در نتيجه شـرايط مناسـبي    سست و حساس تشكيل مي زيادي از بستر حوضه آبريز را رسوبات

ها زياد خواهد بود و  كنند و به دليل سست بودن، حمل آن توسط رواناب براي وقوع سيالب ايجاد مي

  .والي بسيار زياد همراه با سيالب اخير شيراز، گوياي اين مهم است وجود گل

 14و  30سـعدي كـه بـه ترتيـب نزديـك بـه        شيب زياد زير حوضه دروازه قرآن و: بايد اشاره داشت
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زير حوضه رودخانـه  . ها است ها در اين زيرحوضه درصد بوده، سبب سرعت بخشيدن جريان رواناب

هـاي دروازه   دارد و الزم به ذكر است كه زير حوضـه ) كيلومتر مربع 904(خشك وسعت بسيار زيادي 

بيـدزرد را كـه جـزء زيـر      –يربنـو  قرآن و سعدي جزئي از اين زير حوضه است، اگـر زيـر حوضـه پ   

 77تـوان گفـت، نزديـك بـه      هاي شهر شيراز كم كنيم مي دشت شيراز است از زير حوضه هاي  حوضه

هاي زيرزميني در شهر شيراز توسـط   هاي سطحي و زيرسطحي هدايت شده توسط لوله درصد رواناب

هـاي   رودخانه در بارنـدگي شود كه يكي از عوامل طغياني شدن اين  رودخانه خشك از شهر خارج مي

  .شديد است

  

  عوامل ناشي از دخالت انساني

هـاي   بطـور مثـال در دامنـه   . ترين عوامل ايجاد تشديد رواناب اسـت  تغيير كاربري اراضي يكي از مهم

وسازهاي تجاري، تفريحي و مسكوني انجام شده و  شرقي و غربي پيرامون مسيل دروازه قرآن، ساخت

هـاي نفوذناپـذير در منـاطق     هاي حاصل از پوشـش  ين مناطق همراه با روانابهاي باال دست ا رواناب

وساز شده در مسيرهاي جديد و يكپارچه شده به دهانه خروجي دروازه قـرآن هجـوم آورده و    ساخت

  .سبب افزايش حجم سيالب سرريز شده در دروازه قرآن شده است

بطور (گذرها كه در زير حوضه دروازه قرآن، دستكاري در مسير آبراهه ها يا مسدود كردن كامل اين آب

هـاي پيرامـون مسـيل دروازه     در ساخت سازه) مثال در جاده احداث شده از زيباشهر به طرف سعدي،

  .قرآن به وفور قابل رويت است

تر مسدود كردن مسيل  اين مورد از شمار عوامل مهم در هجوم سيالب دروازه قرآن بوده و از همه مهم

اي بـا قطـر يـك متـر      ه قرآن كه وظيفه خروج رواناب هاي اين مسيل را به عهـده لولـه  در تنگه درواز

اند كه در سيالب مرگبار دروازه قرآن يكي از داليل مهم، عدم توانايي انتقال و خروج به موقـع   گذاشته
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و هاي مسيرهاي دستكاري شده در باال دست  البته هجوم رواناب. ها توسط اين لوله بوده است رواناب

اي پيرامـون و نزديـك بـه     اي و دامنـه  هـاي حاشـيه   هايي كه خارج از مسير مسـيل و از منطقـه   رواناب

هاي سرريز شده در دروازه  هاي آسفالته هدايت شده هم به رواناب خروجي دروازه قرآن توسط كوچه

  .قرآن پيوسته و سبب افزايش حجم رواناب شده است

. شـود  هاي آبريز اشاره شـده بـه وفـور ديـده مـي      مي حوضهها كه در تما وساز در حريم مسيل ساخت

ها و تنگ كردن مسير گذر آب بـدون در نظـر گـرفتن     هاي ارتباطي بر روي مسيل همچنين احداث پل

هـا و ايجـاد خسـارت در     حداكثر دبي محتمل؛ كه اين مورد از عوامل بسيار مهـم در سـرريز روانـاب   

هـاي   هـاي ورودي مسـيل سـعدي و غالـب پـل      ثال پـل بطور م. هاي ياد شده است تمامي زير حوضه

  .ارتباطي رودخانه خشك

شناسـي   شناسي واحدهاي زمـين  چنانكه در عوامل طبيعي ايجاد رواناب تشريح شده، با توجه به سنگ

ها زياد خواهد بود و  يافته به دليل وجود رسوبات سست، ميزان حمل رسوبات توسط رواناب رخنمون

هايي از مسير گـذر   ها تغيير يا مانعي ايجاد شده يا در بخش كه در مسير مسيلاين رسوبات در مناطقي 

كند و سبب مسدود شدن مسير  كه رواناب قدرت حمل رسوبات را ندارد، در بستر گذر آب تجمع مي

ايـن  . بايست اين مسيرها به طـور مـنظم اليروبـي شـوند     بنابراين مي. شود يا تنگ كردن مسير گذر مي

ها از مسير گذر آب در سيالب اخير محلـه سـعدي و دروازه    از عوامل سرريز رواناب مورد يكي ديگر

  .قرآن بوده است

  

  پيشنهادات

  خيز در سطح شهر بندي خطر سيل در شهر شيراز و شناسايي نقاط پرخطر و حادثه تهيه نقشه پهنه*

به طور . دگي شديدخيز در سطح شهر در مواقع بارن تحت نظر گرفتن يا رصد نقاط پرخطر و حادثه* 
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مثال در محل ورودي سيالب به دروازه قرآن، ورودي مسـيل بـه محلـه سـعدي، در محـل پـل هـاي        

  .ارتباطي بر روي رودخانه خشك

  ها و مسيرهاي سرپوشيده و زيرزميني ها بويژه در محدوده پل اليروبي منظم در مسير گذر مسيل* 

  ها هاي تاخيري سيل در سرشاخه ايجاد سازه* 

  هاي آبريز ويت پوشش گياهي و حفاظت خاك در باال دست حوضهتق* 

ها و بويژه مسـير   ها و آزادسازي و برداشتن موانع در حريم جلوگيري از ايجاد منابع در حريم مسيل* 

  ها گذر مسيل

  هاي جديد اراضي عدم تغيير كاربري* 

  هاي كمكي براي زهكش مسيل دروازه قرآن و سعدي ايجاد مسير* 

وسـازها در منـاطق    هـايي كـه سـاخت    ويژه در بخش پذير به ها به مناطق كمتر آسيب سيالبهدايت * 

  مرتفع است

  كند هاي سطحي مي آوري فاضالب، كمك به سيستم دفع آب اجرا و تكميل سيستم جمع* 

  بيني و هشدار هم بسيار حائز اهميت است پيش
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  25/01/1398ورخ خبرگزاري برنا م -ي شدن چهار سد در خراسان رضو يزسرر

  

 25امـروز  : گفـت  يخراسان رضو يشركت آب منطقه ا يآب يساتتاس يو نگهدار يبهره بردار مدير

 يزسـتانه سـرر  در آ يخراسان رضو يگرشد و چهار سد د يزاستان سرر ينماه چهار سد در ا ينفرورد

  .شدن قرار دارند

شـامل دو   يرشـرب شده را مربوط بـه آب غ  يزسر يبرنا؛ رضا نوروززاده سدها يبه گزارش خبرگزار 

در خواف واقع در جنـوب   'سده'سد  ي،در سبزوار واقع در غرب خراسان رضو 'يستانو كما يام'سد 

  .اعالم كرد يچناران واقع در شمال خراسان رضو 'دولت آباد'شرق استان و سد 

كـالت در شـمال شـرق و     'يكانچهچه و قره ت'در شمال غرب مشهد،  'دره يچال' يسدها: افزود وي

  .شدن هستند يزدر آستانه سرر يدر مركز خراسان رضو 'يمانفر'سد 

ـ : ادامـه داد  يخراسان رضـو  يشركت آب منطقه ا يآب يساتتاس يو نگهدار يبهره بردار مدير  يدر پ

 يـت درصد ظرف 37استان در مجموع  ينا يآب جمع شده پشت سدها ياه جارم ينفرورد يبارش ها

  .درصد بود 23در مدت مشابه پارسال  يزانم ينا. آنها را پر كرده است يكل

نسبت بـه   ينكهم ا يخراسان رضو يآب جمع شده پشت سدها يكنون يردر مجموع ذخا: گفت وي

  .است يشتردرصد ب 14پارسال سال 

 يخال يخراسان رضو يسدها يساز يرهذخ يتدرصد از ظرف 63اساس هنوز  ينر اب: افزود نوروززاده

  .درصد بود 77زمان  ينپارسال در هم يزانم ينا. از آب است

 يـان مترمكعب اعالم و ب يليونم 557را  يخراسان رضو يآب جمع شده پشت سدها يحجم كنون وي

پشـت   ياچـه تـاكنون وارد در  يارمـاه جـ   ينفـرورد  يحجم آب ط ينمترمكعب از ا يليونم 247: كرد

  .استان شده است يسدها
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مجمـوع حجـم    يخراسـان رضـو   يشركت آب منطقه ا يآب يساتتاس يو نگهدار يبهره بردار مدير

مترمكعب  يليونم 512و  يلياردم يكاستان را  ينا يبزرگ و در حال بهره بردار يسدها يساز يرهذخ

باشد كه  يم يحجم مربوط به سد دوست ينمترمكعب از ا يليونم 250و  يلياردم يك: كرد ياناعالم و ب

  .تركمنستان مشترك است يو جمهور يرانا بين

درصد از  36هم اكنون : كرد ياناشاره و ب يزن يآب سد دوست يرهحجم ذخ يدرصد 15 يشبه افزا وي

 436 ينـك هـم ا . درصـد بـود   21زمان  ينپارسال در هم يزانم ينا. آب دارد يسد دوست يرهمخزن ذخ

ـ   يليـون م 180جمع شده كـه   يمترمكعب آب پشت سد دوست يليونم امسـال   يمترمكعـب آن آورد آب

  .است

قوچان، مشـهد،   يدريه،تربت ح يدر شهرستان ها يسد در حال بهره بردار 29 يدارا يرضو خراسان

  .است يمانتربت جام، چناران، كالت و فر يباد،خواف، درگز، سبزوار، تا

تاكنون نسبت به مدت ) 1397مهر ماه (يجار يسال زراع ياز ابتدا يرضو در خراسان يبارندگ حجم

و  يسـت ب يـان مهر ماه پارسال تـا پا  يكه از ابتدا يشده بطور يشتردرصد ب 210 يزانمشابه پارسال به م

 ورهثبت شـده كـه نسـبت بـه د     يباران در خراسان رضو يليمترم 230 يماه جار ينروز فرورد يندوم

تاكنون هـم   يماه جار ينفرورد ياز ابتدا ينهمچن. است يدرصد 52 يشنگر افزابلندمدت نشا يآمار

 25بلندمـدت   يدر دوره آمـار  يـزان م يـن كـه ا  يـده بار يباران در خراسان رضـو  يليمترم 61 يدر حال

  .بود يليمترو در مدت مشابه پارسال فقط سه م يليمترم
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  25/01/1398 خبرگزاري تابناك مورخ - بارش باران يبرابر 19 يشافزا

  

و  يجنوب يآسا در بخش ها يلس يبر اثر بارش ها يشرق يرودخانه ها يانطغ ينيب يشاز پ يرون وزير

  .خبر داد يشمال شرق

 يـك شبكه  يكنگاه  يودر استود يانردكانرضا ا يما،صدا و س يبه نقل از خبرگزار» تابناك«گزارش  به

كالتـه در اسـتان خراسـان     يروسـتا  يهـا  قبـل رودخانـه   يساعات يطبق گزارشات ارسال: افزود -يماس

 خسـارات از  يـق لحظه گزارش دق ينبوده تا ا يبارندگ يليمترم 28براثر  يانطغ ينكرده ا يانطغ يرضو

  .نشده است يافتدر ياحتمال

سـال قبـل بـا    : ها اشاره كـرد و ادامـه داد   سد يآب يها و اندوخته ساز م بارشبر حج يدر قالب مثال او

 يم،بارش را تجربه كـرد  يليمترم 3حدود  97 يناول فرورد يمهبود در ن يو كم بارش يسال كم آب ينكها

 يانگينبرابر م 3و  لبرابر سال قب 19امسال  يعني يدهرس يليمترم 57رقم در مدت مشابه به  امسال اين-

  .كشور بارش صورت گرفته ساله اخير- 50

عنـوان كـرد، از    يـر سـال اخ  50سال در  ينتر را پربارش 98سال  توان يلحظه م ينتا ا: گفت اردكانيان

  .است يدهباران بار يشتردرصد ب 174امسال نسبت به سال قبل حدود  يگرد يسو

درصـد   38امسال  ينفروردروز اول  20 يكشور ط يها به سد يورود يها حجم آب: افزود يرون وزير

و  ينتـام  يـر روز اخ 20مـا در   يهـا  سـد  يتدرصد كل ظرف 40 يعنياست  97-98 يكل آورد سال آب

ها در سال  به سد يمتر مكعب آب ورود ميليارد -51 يناز آنست كه ا ياتفاق حاك ينشده با ا يريآبگ

  .امسال حاصل شده است فروردين -هفته نخست -3در  -97-98 آبي

 وقتـي  -:كـرد  يحكرد و تصـر  ياناز سد دز ب يدر استان خوزستان را با مثال يراخ يلحادثه س يبزرگ او

ترك برداشتن شد پـس از   يامستهلك شدن  يسال است به معنا 50 يا 30سد  يك يدعمر مف گوييم يم
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 ميـزان سـد بـا    يـد عمر مف. شوند يها از رسوب پر م سد يدبلكه بعد از گذشت عمر مف يست،سال ن 50

  .شود يم يدهسوب پشت هر سد سنجر

. شـود  يها تمام مـ  سد يروبيو ال يتر از رسوب بردار ارزان يارسد بس يكاز مواقع ساخت  ياريبس در

متـر مكعـب توانسـت در برابـر      يليـارد م 2/6برابـر بـا    يسـال عمـر و بـا حجمـ     50سد دز با حدود 

برابر حجـم   3 يعنيكند  يريتمد را يمتر مكعب آب ورود يلياردم 9حدود  يرروز اخ 20 هاي يالبس

 هزار متر مكعب آب ورودي -8 يسد كرخه هم توانست با حجم ورود. داشته است يخروج خودش

همـه   يـم برابر سال قبل بـارش داشـته ا   52در حوزه كارون بزرگ حدود  ياوردمواجه و دوام ب يهدر ثان

  .است يراخ يربارش كم نظ يانگرب ها ينا

هـزار   2در بخش برق، در مقابـل خسـارات وارده بـر     -يرووزارت ن هاي فعاليت -:داد ادامه-يرون وزير

درصـد از   1/5 يعنـي روستا  35بوده كه در حال حاضر فقط  يا بگونه يراخ هاي يالباز س يروستا ناش

هـا وجـود معبـر و عـدم      روسـتا  يـن بهره هستند كه البته عمـده مشـكل ا   برق بي-تعداد كل از نعمت 

  .رفته اند از بين -ها هم كالً روستا يرخب. باشد يم يدسترس

 يرمجلس هر اسـتان و اسـتانداران و فرمانـداران و سـا     يندگانبا كمك نما يرواقدام موثر وزارت ن اين

 650است حـدود   يبجا گذاشته است، گفتن يخوب ياربس يتشده است و شاخص موفق يسرها م ارگان

  .شده است ياتيعمل ينچن ينهتومان هم هز يلياردم

 هاي در روز-روستا 380 يوزار تخانه از قطع آب مصرف يندر ادامه ارائه گزارشات عملكرد ا اردكانيان

روسـتا فاقـد    52تعداد فقـط   ينقبل از ا يآمار تا ساعات ينطبق آخر: خبر داد و افزود يزدگ يلاول س

در  ثبـت درصـد م  98 يزانبه م يروهفته گذشته عملكرد وزارت ن 3شك ظرف  يب هستند-يآب مصرف

است خسارات وارده در بخـش آب   يبوده است گفتن يدگانحادثه د هاي يازبه ن ييخصوص پاسخگو

تومـان   يليـارد م 250 يـد رقـم با  يـن تومـان بـوده كـه بـه ا     يلياردم 1200زده حدود  يلو برق مناطق س
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 2100 تـوان  يرا هم اضافه كرد كل خسارات آب و برق را مـ  يا آب و برق منطقه يساتخسارات تاس

  .كرد يانتومان ب يلياردم

برآورد و محاسبه نشـد،   كشور دقيقاً- يبرف حجم ذخاير: كشور گفت- يبرف يردر مورد ذخا يرون وزير

در حوزه كارون بـزرگ  . يممربع برف دار يلومترهزار ك 6اما در ارتفاعات مشرف به رود كرخه حدود 

  .كرد خواهد ينمتر مكعب آب را تام يارديلم 1/9حدود  يكه رقم يممربع برف دار يلومترهزار ك 9هم 

 ياردر اخت يفيتكه آب با ك يممردم است و در تالش هست يخط قرمز ما آب مصرف: ادامه داد اردكانيان

 يتا كنـون هـم مـورد    يرندقرار نگ يكروبيو م يعفون هاي يماريكه حداقل در معرض ب يممردم بگذار

  .گزارش نشده است

آب  ينو تـام  يامـداد رسـان   يسـات و امكانات و تاس يزاتگونه كمبود تجه يچلحظه ه ينتا ا: افزود او

در  ينبـزرگ كشـور در قالـب معـ     يهـا  اسـتان  يزاتتجه ينبهتر يباًمناسب وجود ندارد و تقر يمصرف

  .هستند يدهد يبآس يها خدمت استان

  يدارندكشور كامالً پا يها همه سد: اردكانيان

  .يستن يگونه نگران يچه يهستند و جا يدار پاكشور كامالً يها همه سد: گفت يرون وزير

: افـزود  شـوند  يمـ  يشدر استان خوزستان شبانه روز پـا  يژهها به و همه سد ينكها يانبا ب ياناردكان رضا

  .سد را تحت كنترل دارند ينتراوش سنج در سد كرخه همه ا 200از  يشو ب يقابزار دق 1300

ـ    ير،گلستان و وشمگبوستان،  يها آب به سد يكل ورود: گفت وي  - 96 ياستان گلسـتان در سـال آب

مترمكعـب و   يليـون م 439امسـال   ينفرورد 20تا  97مهر  يمترمكعب بود، اما از ابتدا يليونم 81، 97

  .استان شده است ينا يها سال گذشته آب وارد سد يزاناز پنج برابر م يشب

: هاست، افـزود  يالباز س يشگيريهم در پمخازن آب كشور از مسائل م يتظرف ينكها يانبا ب اردكانيان

  .يمكن يرا بررس يدساخت مخازن آب، مناطق جد يبرا يدبا يمشده باش يترسال يها اگر وارد سال



215  

  .افتاد ياستان نم يناتفاقات در ا ينا يمسد ساخته بود ياگر در استان لرستان به اندازه كاف: گفت وي

 هـا  يبارنـدگ  يزانم يلدر س: دارد افزود يمتعدد يلدال يلبروز خسارات س ينكهبا اشاره به ا يرون وزير

  .نكته قابل توجه است يزن

 يـن ا يـرا ز يننـد، بب يبخش يكآب را  يمسأله چندبعد يدمرجع در جامعه نبا يها گروه: گفت اردكانيان

  .شود يموجب بروز مشكل م

سـاله اسـت كـه     200 هاي يالبداد مربوط به س يكه در خوزستان و گلستان رو هايي يلس: افزود وي

  .درصد است يمها در هر سال ن احتمال وقوع آن

متعدد است كه به عنوان نمونه  يها ساخت سد يران؛ا ياسالم يجمهور يها از افتخار: گفت اردكانيان

  .است ياز انقالب اسالم يشسد استان خوزستان فقط دو سد مربوط به پ 11از 

  .مترمكعب آب خوزستان را برده بود ها يليونها نبود م سد يناگر ا: افزود وي

ـ  يليارداكنون در سد كرخه شش م: گفت يرون وزير مترمكعـب،   يليـون م يممترمكعب، در سد دز دو و ن

 يليـون م 2.6مترمكعب و كـارون سـه    يلياردم 2.4عباسپور  يدمترمكعب، سد شه يليونم 4.4سد گتوند 

  .شده است يرهمترمكعب آب ذخ

آن از موانع و امـاكن بـر اسـاس     يهها و تخل رودخانه يمبستر و حر يپهنا يينعت ينكها يانبا ب اردكانيان

 يو دائمـ  يفصل يها كشور شامل رودخانه يها طول رودخانه: است افزود يروقانون بر عهده وزارت ن

  .است يلومترهزار ك 146

شده  يمر و حربست يپهنا يينتع يلومترهزار ك 53كشور  يرودخانه دائم يلومترهزار ك 75از : گفت وي

  .است

 يمبسـتر و حـر   يـين كشور تع يدائم يها رودخانه 1400برنامه ششم و تا سال  يانتا پا: افزود اردكانيان

  .شوند يم
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بـه عنـوان نمونـه در    : گفت يم،ها هست و بستر رودخانه يمحر يآزادساز يبه جد در پ ينكها يانبا ب وي

 يهـا بودنـد و در آن زمـان برخـ     آلـوده كننـده   و كرج در معـرض  يانسد لت هاي ياچهدر 80دهه  يلاوا

  .شد يبها تخر بودند، اما همه آن يكمسأله شر يندر ا يزن يتيحاكم يها دستگاه

فـارس   يشـهر و اسـتاندار   يـن ا يمربوط به شـهردار  يرازدروازه قرآن ش يلمسأله س: افزود يرون وزير

  .يمها هست منتظر گزارش آن يزاست و ما ن

مـا   يهـا  كه تاالب ديديم يهم نم يادر رو يكشور حت يراخ هاي يوجه به خشكسالبا ت: گفت اردكانيان

  .پر آب شوند ينچن ينا

تـاالب كشـور از    44آب تحت تنش بودند، اما اكنون  ينتأم يشهر برا 340در سال گذشته : افزود وي

  .درصد پر شده اند 100تا  40

 ياچـه آب در: شـده اسـت، گفـت    يـري آب گ درصد 10از  يشهامون ب ياچهدر ينكها يانبا ب اردكانيان

  .با سال گذشته دارد يسهتراز در مقا يشافزا يمترسانت 45 يهاروم

 يافتـه  يشدرصد افزا 62با سال گذشته  يسهكشور در مقا يها شده در سد يرهحجم آب ذخ: افزود وي

  .كشور پر شده است يدرصد مخازن آب 76و 

 يخـال  يـد جد هـاي  يالباحتمـال وقـوع سـ    يـل را بـه دل  ها از سد يبرخ يتالبته ظرف: گفت يرون وزير

  .يما گذاشته

اما  يم،در استان خوزستان داشت يبرق آب يدهزار مگاوات كمبود تول 5تا  4سال گذشته : افزود اردكانيان

  .كنند يكامل كار م يتبا ظرف ها يروگاهن ينامسال ا

كـه   هـايي  يزگردبروز مشكل ر از يريها و جلوگ تاالب يريموجب آب گ يراخ هاي يالبس: گفت وي

  .دارند شده است يمنشأ داخل

مصرف ماننـد گذشـته    يريتو بر مد كنيم يم يزيمنابع آب برنامه ر يدارسازيپا يبرا: افزود اردكانيان
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  .يمدار يدتأك

 يگذار يهتومان سرما يلياردم 206هزار و  16صنعت آب و برق  يها طرح يبرا 97در سال : گفت وي

  .مترمكعب ساخته شد يليونم 540 يتبا ظرف ييها سداساس  ينو بر ا

خانـه آب   يهتصـف  40و  يآبرسان يهزار هكتار شبكه زه كش 56 يگذار يهسرما ينبا ا: افزود يرون وزير

  .به مدار آمده است يروگاهن يشده و تعداد يشبكه آبرسان يروستا دارا 1511و فاضالب ساخته و 

  

بـه بخـش    يرووزارت ن هاي يتومان از بده يلياردهزار م 10از  يشب سال گذشته ينكها يانبا ب اردكانيان

اسـت و   يافتـه  يشصادرات برق كشور افزا: وزارتخانه پرداخت شد، گفت ينو طلبكاران ا يخصوص

  .صنعت برق عراق امضا شد يمشاركت در بازساز يبرا يقرارداد خوب

 يشـتر ها انجـام شـد كـه ب    در رودخانه ييروبال ياتعمل يلومترك 350، 97و  96 يها در سال: افزود وي

  .شد يها م مربوط به مصب رودخانه

 يـزان م ينا 1400شده و تا سال  يروبيكشور ال يها از رودخانه يلومترك 1665تا كنون : گفت اردكانيان

  .يدخواهد رس يلومترك 1970به 

 2400و  يمدار اه يبا شهردار يكينزد يهمكار يرفع مشكل گذر آب در مناطق شهر يبرا: افزود وي

  .نقطه رفع مشكل شده است 60كه تا كنون  يمكرده ا يينقطه را شناسا

هـزار   30سامانه مشترك،  يجادو با ا يمدار يهمكار يزبا سازمان ثبت اسناد و امالك ن: گفت يرون وزير

  .يمسامانه ثبت كرده ا ينها را در ا از رودخانه يلومترك
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  25/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -ينده آ ياه در دهه ينسنگ يها بارش بيني يشپ

  

 هـاي  يلكرد كه س يدو تاك يحسال گذشته تشر 60 يرا ط يرانا يبارش و دما يتوضع شناس يماقل يك

 يهـا  ياست و احتمـال وقـوع خشكسـال    يماقل ييرو نشانه تغ يانجه يشگرما يامدهايكشور از پ يراخ

  .وجود دارد يندهآ يسال ها يآُسا ط يلس يو بارش ها يمتماد

 يـد با يمدر مطالعـات اقلـ   ينكـه بـا اشـاره بـه ا    يسناوگو با ا در گفت يانبابائ يمان، ا»تابناك«گزارش  به

سـال   30در : شـود،اظهاركرد  يـل و تحلدر نظر گرفتـه  ) سال 30حداقل (بلندمدت  يها اطالعات دوره

  .دما داشته است يشافزا يوسدرجه سلس 0.9شش درصد كاهش بارش و  يرانگذشته، ا

  

  يرانسال گذشته ا 60بارش  مقايسه

انجـام   يا سـاله مطالعـه   60در دوره  يـران ا يهواشناس يها داده ينكته كه سال گذشته رو ينا يانبا ب وي

دو  يـن و ا يمتقسـ  1396تا  1367و  1366تا  1337ساله  30به دو دوره  ساله را 60اگر دوره : شد، گفت

) 1366تـا   1337(سـال اول   30در  يـران بارش ا يانگينكه م شويم يمتوجه م يم،كن يسهدوره را با هم مقا

 يرانبارش ا يزانم ينبود بنابرا يليمترم 235) 1396تا  1367(ساله دوم  30و در دوره  يليمترم 250حدود 

  .است يافتهشش درصد كاهش  يعني يليمترم 15تر از آن،  سال قبل 30نسبت به  يرسال اخ 30در 

 يهـا  سـال  يعنـي در دهـه آخـر دوره دوم    ينكـه مشهد با اشاره به ا يشناس يمپژوهشكده اقل سرپرست

سـاله   30اگر تنها دهـه آخـر دوره   : كرد يحبود، تصر يليمترم 210 يرانبارش ا يانگينم 1396تا  1387

 40ها نسبت به دوره اول بـا كـاهش    بارش يزانكه م بينيم يم يم،كن يسهساله اول مقا 30را با دوره  دوم

  .مواجه بود) درصد 15( يليمتريم

دوره  يـك در  يدبا يميمطالعات اقل ي،جهان ياز نظر سازمان هواشناس ينكهبر ا يدبا تاك شناس يماقل اين
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 يـك  يبا اطالعـات هواشناسـ   ي،استاندارد جهان ينبه ا با توجه: سال انجام شود، گفت 30 يعنينرمال 

 يـك اگـر بـارش    تيح ينو بلندمدت كشور اظهار نظر كرد بنابرا يمياقل يطدر مورد شرا توان يدهه نم

 يمقرار دهـ  گيري يمآن را محور تصم يجنتا توانيم ينم يم،كن يسهسال قبل از آن مقا 30دهه گذشته را با 

سـال   10در واقع . يردهه اخ يليمترم 210است نه  يليمترم 235شور همان بارش نرمال ك يانگينم يعني

  .يستبارش كشور ن يانگينكردن م ينرمال تلق يبرا يزمان كاف

  

  سال گذشته 30در  يرانا ييدما تغييرات

در  يـز دما ن: گفت يست،ن يمياقل يطكننده شرا يينبارش تنها عامل تع ينكهبر ا يددر ادامه با تاك بابائيان

مثـال ممكـن اسـت     يبرا. كند يم يفاا ينقش مهم يخشكسال يجاددر ا يژهو به يمياقل يطقم زدن شرار

صـورت بـه    يـن در ا هباشد كـ  يشترها ب سال يناز ا يكيباشد اما دما در  يكيبارش  يزاندو سال م يط

ش را خـود  يشـتر ب يعلت خشكسال ينبه هم. شود يم يشترب يطمح يآب يازن يشتر،و تعرق ب يرتبخ يلدل

  .دهد ينشان م

سـاله   30 يدمـا  يـانگين م: اظهاركرد يرانسال گذشته ا 60كشور در  ييدما يتوضع يحضمن تشر وي

تر  گرم يوسدرجه سلس 0.9) 1366تا  1337(ساله قبل از آن  30نسبت به دوره ) 1396تا  1367( يراخ

 1.3كشـور   يدما) 1366 تا 1337( ييساله ابتدا 30با دوره  ياسسال گذشته در ق 10در  ينشد همچن

دهه گذشته نسبت به دو دهـه   يككشور، در  يشآهنگ گرما ينافزون بر ا. شد يشترب يوسدرجه سلس

  .بوده است يصعود) 1388تا  1367(قبل از آن 

  

  يحد يرخدادها يشهشدار افزا/  يمدار يناناطم يرانا يدما يشافزا از

بارش كشور كـاهش   يزاناگر م يحت يجهان يشد گرمابا رون ينكهبر ا يدبا تاك ينهمچن شناس يماقل اين
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عدم : كرد يحدار خواهد بود، تصر ادامه يماقل ييرو تغ يدما روند خشكسال يشافزا يلباز هم به دل يابد،ن

شدن است  يشتركه دما در حال ب يممطمئن يعنياست، »  كاهش بارش«كمتر از » دما يشافزا«در  يتقطع

از دما  يشترب يليبارش خ ييرپذيريكامالً معنادار است اما از آنجا كه تغ دما يشكه روند افزا يمو شاهد

نسـبتاً   يشـي اما چون دمـا رونـد افزا   يماظهار نظر كن توانيم يم يكمتر يتاست، در مورد بارش با قطع

هشـدار  ) يرانا يراخ آساي يلس يها بارش لمث( يحد يرخدادها يشنسبت به افزا توان يدارد، م يثابت

  .داد

  

  يست؟چ يجهان يشمختلف به گرما يكشورها يماقل سخپا

 يـات ه يارائه شده از سـو  يها بر اساس مدل: مشهد در ادامه گفت شناسي يمپژوهشكده اقل سرپرست

 يشگرمـا  يـده بـه پد  ياغـرب آسـ   يـژه و به ياآس يكشورها يم، پاسخ اقل)IPCC( يماقل ييرالدول تغ ينب

 بارشبارش معنادار و  يشافزا يقاعربستان و شمال آفر يرهاست اما در شبه جز» كاهش بارش« ي،جهان

  .شده است بيني يشپ ينزم يدما يشافزا يجهدر نت) آسا يلو س ينسنگ( يحد

هـا در   بـارش  يابد، يشافزا ينكره زم ياگر دما شناسي، يمو اقل يمتخصص حوزه هواشناس ينگفته ا به

شورمان شامل عراق، اردن كـاهش بـارش   واقع در غرب ك يدر كشورها شود يم بيني يشكم و پ يرانا

مثـل   هستندهند  يانوساق يها پهنه يككه نزد يرانجنوب ا يها باشد البته پاسخ استان يراناز ا يدترشد

 فـارس  يجخل يهحاش يكشورها ينو بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان همچن يستانس يها استان

 يلـي تفاوت خ ينبا ا. از نرمال است يشب يتا قدرنرمال  يها بارش ي،جهان يشعمان به گرما يايو در

ـ . خواهد رفت يشپ ينسنگ يها بارش يمناطق به سو ينمهم كه قطعاً رفتار بارش ا  رسـد  ينظـر مـ   هب

  .شود آسا يلنقاط كم اما س ينهمراه با بارش در ا يتعداد روزها
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  يست؟چ يرانا يندهآ يمبارز اقل مشخصه

 ينكـه از ا: اظهـاركرد  ينزمـ  يدمـا  يشبـر اثـر افـزا    يحد دادهاييرو يشبا اشاره به افزا ينهمچن وي

 يحـد  يـدادهاي رو يـن وجـود دارد و ا  ينـان اطم كنـد،  يحركت مـ  يحد يها ها به سمت بارش بارش

مطمـئن  . جنوب كشور خواهد بود يدر نواح يژهو به »يرانا يندهآ يممشخصه بارز اقل«است كه  يرفتار

 يريدر مجموع تاث يآسا خواهد بود ول يلو س يبه شكل حد انيرا يها نوع بارش يندهكه در آ تيمهس

  .دهد يفصل هر سال رخ م يها در انتها نخواهد داشت و عمده بارش يرانبارش ا يشبر افزا

 يـد از تول يرياز آن، جلـوگ  يو عـوارض ناشـ   يماقلـ  ييـر تغ يـن تنها راه مقابله با ا ينكها يانبا ب بابائيان

و  يمبـا اقلـ   يرنرمـال انسـان رفتـار غ  : است، گفت اكسيدكربن يد يژهبه وساز  انسان يا گلخانه يگازها

باشـد، ماننـد    يرطبيعيرفتار متناسب با آن وغ ينبه ا يماست كه پاسخ اقل يعيداشته و طب يعيطب يطمح

را  يدتريشـد  يها پاسخ يحت يجهان يشگرما يفعل يتبا ادامه وضع. يراخ يرطبيعيغ يها بارش ينهم

بـا تبعـات سـوء آنهـا      يسـازگار  يبـرا  يزير برنامه يازمندكرد كه ن يمخواه يافتدر يندهآ يها در دهه

  .يمهست

  

  دارند يرزمينيمنابع آب ز يهبر تغذ يكم يرتاث آسا يلس هاي بارش

 آسـاي  يلسـ  يها بارش ينكهبر ا يدمشهد در ادامه با تاك شناسي يمپژوهشكده اقل يعلم ياتعضو ه اين

كلمـه بـارش از    يبهتر است بـه جـا  : گفت يست،كشور ما ن يعيطب يطبارش مطلوب مح يراندرا يراخ

و  انيزمـ  يعتوز يو دارا يجيموثر است كه تدر يبارش زمان. يماستفاده كن يلس ياآسا  يلس يها بارش

 يـت را تقو يرزمينـي ز يمناسب و به تناسب فصل و منطقه به شكل برف باشد تا بتواند منابع آب يمكان

  .را نداشتند اي يصهخص ينچن يرانا يراخ يها بارش. كند
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  يماقل يرطبيعيرفتار غ يدنشانه تشد يراخ هاي سيل

 يـر اخ يهـا  سـامانه  يـت فعال يخـود را طـ   يدرصد بارش سال زراعـ  60همدان  يستگاها: ادامه داد وي

سال را در حدود دو  يكدرصد بارش  30غرب كشور حدود  يها استان يانگين،كرد و بطور م يافتدر

 يماقلـ  يرطبيعـي غ يرفتارها يداز تشد ينشان يراخ يها گفت بارش توان يم. كردند يافته درسه هفت يا

 يرطبيعيغ يرفتارها يشافزا. شده است يجادا يا گلخانه ياز حد گازها يشب يشافزا يلاست كه به دل

ـ  يعني دهد يكاهش م يزرا ن يماقل يريپذ بيني يشدرجه پ يم،اقل كـاهش   يفصـل  هـاي  بينـي  يشصحت پ

  .يابد يم

 يزداريآبخ يقاز طر يژهآسا به و يلو س ينسنگ يها بارش يريتمد يبرا يزير اگر برنامه: گفت بابائيان

مـدت در   در كوتـاه  آسـا  يلو س يدشد يها بارش ينهمچن. موثر واقع شود تواند يوجود داشته باشد، م

ا مسـكن و  ينهـ مـه ا هـا نقـش دارد امـا ه    تاالب يريو كاهش گرد و غبار و آبگ ياهيپوشش گ يشافزا

  .يستن ياست و درمان كم بارش يموقت

 يريتمد«را حادتر كرده  يآنچه خشكسال ينكهبر ا يدبا تاك ياندر پا يشناس يمپژوهشكده اقل سرپرست

درصد از منابع  85حدود : باشد، گفت يماقل ييراز تغ يشترب تواند ياست كه سهم آن م» كشور يمنابع آب

 يناست بنابرا يرزمينيبه منابع آب ز يو مصارف عمده كشور متك يمدار اضافه برداشت يرزمينيآب ز

 يحصـح  يريتمد يدبا يانرژ ينهمصرف به يقساز از طر انسان يا گلخانه يگازها يدعالوه بر كاهش تول

  .يمقرار ده يتدر اولو يترا با جد يدپذيرتجد يها و استفاده از آب يمنابع آب
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  25/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -ير اخ يها يتهران پس از بارندگ يسدها يتوضع

  

 يحتهـران را تشـر   يسدها يرذخا يتتهران، وضع يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب يساتدفتر تاس مدير

كـه بـر اسـاس     يا گونـه  اند؛ بـه  قرار گرفته يمناسب يطتهران در شرا يدر حال حاضر سدها: كرد و گفت

  .است داشتهرا  يمناسب يتگانه تهران نسبت به سال گذشته وضع پنج يسدها يرذخا يزانآمار، م ينآخر

در : تهران، اظهار كرد يسدها يرذخا يزاندرباره م يسنا،وگو با ا در گفت ياري، محمد شهر»تابناك«گزارش  به

 يليـون م 34مترمكعـب، سـد الر    يليـون م 53 يـان، مترمكعـب، سـد لت   يليـون م 123شاهد حجم  يركبير،سد ام

  .يمآب هست يرهذخ ترمكعبم يليونم 190مترمكعب و در سد ماملو شاهد  يليونم 361مترمكعب، سد طالقان 

حال حاضر حجـم   در: ابراز كرد يدواريم،تهران ام هاي يروگاهبرق از ن يدنسبت به تول كه ينا يانبا ب وي

بـا روز مشـابه سـال     يسـه حجم در مقا ينمترمكعب است كه ا يليونم 761تهران،  يكل مخازن سدها

  .دهد يم انرا نش يمتر مكعب يليونم 127 يشمترمكعب بوده، افزا يليونم 633معادل  يگذشته كه عدد

: گفـت  يسـنا بـه ا  يشپ يچند - كشور  ياز سدها يبردار گروه بهره يسرئ -  نژاد يعسكر يدوح چنين هم

مترمكعـب   يليـارد م 50در حـدود   يتيسد است كه ظرف 178حدود  ي،بردار تعداد سدها مهم در حال بهره

مترمكعـب   يلياردم 51.1معادل  ماه، ينفرورد 20 يختا تار يسال آب يبه سدها از ابتدا يورود يرمقاد. دارند

  .داشته است يشدرصد افزا 268ابه مش ينسبت به سال گذشته در بازه زمان يورود يراست و مقاد

 يلياردم 32.8ماه معادل  ينفرورد 20 يختا تار يسال آب ياز سدها از ابتدا يخروج يرمقاد ي،گفته و به

 يشدرصد افـزا  143مشابه  ينسبت به سال گذشته در بازه زمان يخروج يرمترمكعب ثبت شده و مقاد

 40از  متـر كـه ك  ييسد و تعداد سدها 72ارند، د يدرصد پرشدگ 90از  يشكه ب ييداشته، تعداد سدها

  .سد است 33دارند،  يدرصد پرشدگ
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خاطر ورود خـاك بـه سـدها از     سد كرج به يكساالنه معادل /يزداريبه آبخ توجهي يخسارات ب

  26/01/1397خبرگزاري تسنيم مورخ  -رود  يدست م

  

در  يـزداري عـدم آبخ  يـل دل هرساله به: و حفاظت خاك سازمان جنگلها گفت يزداريدفتر آبخ مديركل

  .دهيم يسد كرج را با ورود خاك به مخازن سدها از دست م يكاز سدها، معادل  يباالدست برخ

و حفاظـت   يـزداري دفتـر آبخ  يركلمد ييهوشنگ جز يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يمهر در پاسـخ بـه سـؤال خبرنگـار خبرگـزار      يدر محل خبرگزار يها در نشست خاك سازمان جنگل

كـه وزارت   يو بر اسـاس آمـار   يمخاك دار يشتن در هكتار در كشور فرسا 16.7: اظهار كرد يم،تسن

  .شود يكشور م يمترمكعب خاك وارد مخازن سدها يليونم 250كرده است، ساالنه  ماعال يرون

  
 يدرسـت  كـه آب بـه   شـود  يدر باالدست سدها باعث م يزداريكه آبخ گويد يم يرووزارت ن: افزود وي
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در باالدست سدها انجام نشـده، باعـث    يزداريكه چون آبخ كند ياعالم م يوارد سدها نشود و از طرف

دسـتگاه   يكاست و در  يتعارض تفكر يكامر خود  ينكشور شده است؛ كه ا يه سدهاورود خاك ب

  .كشور وجود دارد يسدها يبرا يزير برنامه يهرو ادتض

 250سـاالنه   ينكـه بـا توجـه بـه ا   : و حفاظت خاك سازمان جنگلها، ادامه داد يزداريدفتر آبخ مديركل

آب در سـدها كاسـته    يع حجـم نگهـدار  در واقـ  شود يكشور م يمترمكعب خاك وارد سدها يليونم

سد كرج است و در واقـع هرسـاله معـادل     يمترمكعب يليونم 206از مخزن  يشتررقم ب ينكه ا شود يم

  .يمانجام ده يزداريباالدست سدها آبخ يدبا ينبنابرا دهيم؛ يرا از دست م سد يك

، "يـم باالدست كشـور دار  ياه حوزه يريتمد يبرا يروبا وزارت ن يكارگروه مشترك" ينكها يانبا ب وي

 دهنـد  يرا كه به ما م ياز اعتبار يكشور است و بخش يهكتار حوزه باالدست سدها يليونم 42: گفت

  .كنيم يكشور م يخاك در باالدست سدها يشكنترل فرسا يبرا يزداريصرف آبخ

آن  ودشـ  يهـا مطـرح مـ     طور معمول در رسـانه  كه به يا  شده يتتصور نادرست هدا: اظهارداشت وي

درختـان   يـرا و جنگلهـا آمـده اسـت ز    يبداربا خود به شهر آورده از مناطق ش يلكه س ياست كه خاك

  .ما قطع شده است يها جنگل

آنهـا را در    مانـده  يجـا  خـاك بـه   گيرد، يكه در كشور برداشت از آنها صورت م يمعادن: افزود جزيي

 يك يدارند و وقت يسرنوشت ينچن يزن يساختمان يها نخاله ريزند، يم يلس يلهايها و مس ها، دره آبراهه

  .آيد يم دست يينتمام آنها به پا آيد يم يلس

تناسب شـدت بـارش    به يزرودخانه ن: و حفاظت خاك سازمان جنگلها، گفت يزداريدفتر آبخ مديركل

و  آورده يينآن را پـا  آيد يم يدباران شد يك ينكهمحض ا دارد و به يو ال  و گل كند يم يگذار رسوب

  .است يروعهده وزارت ن آنها به يروبيال يتكه مسئول كند يوارد شهرها م

  دهد يباالدست سدها را به سازمان جنگلها نم يزداريآبخ يمنابع مال يرون وزارت
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ها كـه   حوزه باالدست رودخانه يليونم 42كه از  يمتسن يسؤال خبرنگار خبرگزار  يندر پاسخ به ا وي

 5در مجمـوع تنهـا در   : انجام شـده اسـت، گفـت    ياتعمل ينا يسطح در چهدارند  يزداريبه آبخ يازن

 ريـزي  مـه برنا يانجام شده و در سطوح مـابق  يزداريكشور آبخ يها هكتار از باالدست رودخانه يليونم

  .است يا آن مشكالت بودجه يلنخورده است كه دل دست يزن ييها  شده و بخش

خـود را   ياز منابع مال يبخش يدكه؛ طبق قانون با يدا پرسسؤال ر ينا يدبا يرواز وزارت ن: گفت جزيي

تـا   دهنـد  يمنابع بـه سـازمان جنگلهـا نمـ     ينچرا از ا گذاشت، يدر باالدست سدها م يزداريآبخ يبرا

  انجام شود؟ يزداريآبخ ياتعمل

  

  يدر سال جار يزداريآبخ يتومان برا يلياردم1500 اختصاص

بـا تمـام مشـكالت     يدر سـال جـار  : گفـت  ي،سـال جـار  در  يزداريبودجه آبخ يتدرباره وضع وي

 96تومان سـال   يلياردم 170و از  يافته يشافزا يزداريمنابع بخش آبخ يما  كه در كشور داشته ياقتصاد

  .است يدهتومان رس يلياردم 1500به 

  

  است يزداريآبخ يتدر اولو تهران

 يبـرا  يسـطوح  چـه  ينكهبر ا يمبن ميتسن يخبرنگار خبرگزار يگرمقام مسئول در پاسخ به سؤال د اين

در  يـا قـرار دارنـد    يشـتري ب يـت باالدست سـدها در اولو  ياآ كه ينقرار دارد و ا يتدر اولو يزداريآبخ

 يـز آبخ زهحـو  يـك چهار نوع اقدام در  يزداريدر آبخ: گفت اند، يتشهرها و روستاها در اولو يكينزد

و  يـايي جغراف يطكه بسته بـه شـرا   شود يم يفرتع يريتيو مد يولوژيكيب يومكانيكي،ب يكي،شامل مكان

لحاظ  قرار دارد و  تهران به يتتهران در اولو يا متفاوت است اما از لحاظ منطقه يزحوزه آبخ يتوضع

  .حساس است ياربس يلس
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ارتباط  يندر ا يتهاييدره و دربند فعال گالب يج،زاده داود، ورد از تهران مانند امام يدر مناطق: افزود وي

انجـام شـود تـا     يدتريجد يو كارها يلها تكم دارد كه سازه يازاست و ن يلتكم يازمندم شده اما نانجا

آنهـا   يـرا ندهـد، ز  يرو يزن يرازيش يادص يدو شه) ع(يامام عل يها در كن، بزرگراه يرازش يلحادثه س

  .اند تهران هستند كه بسته شده يها روددره

تهـران در نظـر    يزداريآبخ يرقم برا كه چه يمتسن يزارخبرگ يدر پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصاد وي

ارائه شده  يريتو سازمان مد يو به وزارت كشور، استاندار بيني يشرقم آن پ: گرفته شده است، گفت

اختصـاص داده   اه از دستگاه يكه به برخ يا با بودجه يسهدر مقا يزداريآبخ يازارقام مورد ن يناست؛ ا

  .آيد ينم حساب به ياديرقم ز شود، يم

امسال اختصاص داده اسـت   يزداريكه دولت به آبخ يتومان يلياردم 1500از نظر ما : اضافه كرد جزيي

 يمانجـام دهـ   تـوانيم  يكـه مـ   يتيبـا فعـال   يسهبخش در مقا ينا  يبرا يازبودجه مورد ن يرااست ز يچه

تومـان اختصـاص    يـارد يلهزار م 2 يزداريآبخ يبرا يدكوچك است و از عدد برنامه ششم كه ساالنه با

 يليـارد م 500امـا هنـوز    يـزداري بودجه آبخ يرچشمگ يشبا وجود افزا يكمتر است؛ در سال جار يابد

  .تومان كمتر از برنامه است

 يها روددره ينكهرا شامل ا ييطرحها: و حفاظت خاك سازمان جنگلها، گفت يزداريدفتر آبخ مديركل

در  يـد با ييكارها ها و چه سازه چه كه ينو ا يله برگشت سدور ييندارند و تع يلتهران چقدر احتمال س

  .تهران است يهشدار به شهردار يگرو بخش د يما ها انجام شود،ارائه داده روددره ينا

  

  زده است يبها آس و به زهكش يدخط تهران را بر يكمترو مانند  يدجد خط

كـه  (تهـران   يمتـرو  يـد خط جدتهران مانند  يشهردار يعمران هاي يتاز فعال يدر بخش: گفت جزيي

ها قطع شده اسـت؛ حـال    و تمام زهكش يدهتهران را بر يخط عمود يكمانند ) افتتاح نشده يزهنوز ن
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  .انجام دهد خواهد يم يكار ارتباط چه يندر ا يكه شهردار ينيمبب يدبا

 يـن ا امـا   شـود  يتوجه نمـ  يشهر يزداريبه موضوع آبخ يشهر هاي يزير در برنامه: اظهار داشت وي

شـهر را از   ي،شـهر  يـزداري به آن توجـه شـود؛ آبخ   يدبا يشهر يزير است كه در بحث برنامه ينگاه

  .دهد ينجات م يدتهد
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  26/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - نمك خوب شد ياچهحال در

  

سال گذشته  يبحران يتنمك از وضع ياچهدر  ينكها ياناستان قم با ب يستز يطره كل محادا يفن معاون

 يها استان قم در سال يبرا يمناسب يآب يتوضع يوجود در صورت ينبا ا: كرد يدعبور كرده است، تاك

  .حفظ شود  قم يها نمك و تاالب ياچهدر ينهبه يتو وضع يريحجم از آبگ ينوجود دارد كه ا يندهآ

رغم  ياستان قم، عل: عنوان كرد يسنا،وگو با خبرنگار ا در گفت يعياحمد شف يدس ، »تابناك«گزارش  به

 يـن درصـد ا  10كه  ياست، به طور ياستان تاالب يكعموم مشهود است،  يكه در ظاهر برا يزيآن چ

  .داده اند يلها تشك استان را تاالب

 يتوسـعه شـهر   يهـا  ر قرار گرفتـه و در طـرح  قم، در محدوده شه يها تاالب يبرخ ينكها يانبا ب وي

 ينهـا كه هر كـدام از ا  يدهتاالب در قم به ثبت رس 7تعداد  يبه طور كل: از آنها بهره برد، افزود توان يم

  .هستند خورداربر ييو ارزش باال يتاز اهم ي،گردشگر ينهدر زم يابه لحاظ جذب پرندگان مهاجر و 

 يمتقسـ  يمختلفـ  يـز آبخ يهـا  كشـور بـه حـوزه   : كرد يانقم ب استان يستز يطاداره كل مح يفن معاون

 شـوند،  يدفع مـ  يادر ياتاالب و  يكدر  يها و منابع آب رودخانه يهر حوزه، تمام يكه در انتها شود يم

  .ريزند يم ياچهدر ينبه ا يتدر نها يدارد كه رودخانه و منابع آب يزيحوضه آبخ يزنمك ن ياچهدر

 يهمچون تهـران، البـرز و مركـز    ييها استان يزحوزه آبخ يستان قم در انتهاا ينكهبا اشاره به ا شفيعي

هـا و   بـر تـاالب   شـود،  يبـاال دسـت برداشـت مـ     يهـا  كه در استان يمنابع آب: قرار گرفته است، گفت

  .گذارد يم يراستان قم تأث يها دست از جمله تاالب يينپا يها رودخانه

وجه مناسب نبود، اظهـار   يچبه ه ير،تان قم، در دو دهه اخاس يها تاالب يتوضع ينكهبر ا يدبا تاك وي

 97نمـك در بهمـن مـاه     ياچـه قـم، از در  يسـت ز يطكه توسط كارشناسان اداره مح هايي يبررس: كرد

  .داد ينمك گزارش م ياچهقم و در يها را از تاالب يبحران ياربس يتوضع يكصورت گرفت، 
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شـروع شـد،    98سال  يكه از ابتدا ييها با بارش: مه داداستان قم ادا يستز يطاداره كل مح يفن معاون

ــرا يخــوب ياربســ يســتمياكوس يطخوشــبختانه شــرا كــرده اســت؛ مراتــع،  يجــاداســتان قــم، ا يرا ب

 ياچهدر يژهها و به و تاالب يريآبگ يتوضع ينو هم چن ياهيگ يها پوشش ي،كوهستان هاي يستماكوس

  .مطلوب شده است يارنسبت به گذشته بس نمك

اسـت،   يراخ هاي يبارندگ يجهمناسب در استان قم، كه نت ياهيبا توجه به رشد پوشش گ: گفت يعيشف

 ينكـه ا يـا گرد و گرد و غبار روبرو نشود و  يزر يدهاستان قم در تابستان امسال با پد شود يم ينيب يشپ

  .گذشته كاهش داشته باشد يها نسبت به سال يدهپد ينا

 ياچههر در: كرد يددو دهه قبل خود بازگشته است، تاك يتنمك به وضع ياچهدر ينكهبا اشاره به ا وي

بـا   يـز نمـك ن  ياچـه ها متفاوت اسـت، در  تاالب يگرخود را دارد و با د يآب يلو پتانس يطشرا يو تاالب

 يتداشـته و از آن وضـع   يخوب يريآبگ ير،اخ هاي يگفت با بارندگ توان يخود م يآب يلتوجه به پتانس

  .ه عبور كرده استسال گذشت يبحران

حـوض سـلطان، تـاالب بهشـت      يهـا  تـاالب : استان قم عنوان كرد يستز يطاداره كل مح يفن معاون

اند  داشته يخوب يريآبگ رود، يكوچك در ارتفاعات قم به شمار م اي ياچهكه در يمعصومه و گنبد نمك

  .دارند يا ينهبه يتو هم اكنون وضع

استان قم  يها تاالب يريآبگ: دارد، گفت يبه بارش ساالنه بستگها  تاالب يتوضع ينكها يانبا ب شفيعي

ـ    يستمعنا ن يننمك به ا ياچهدر ينهبه يتو وضع از  يشـتر ب يحتـ  يـا و  يـه رو يكه آب بـه صـورت ب

اگر  راينداشته باشد، بناب يمناسب يريآبگ يدتاالب هر سال با يكگذشته مصرف شود، چراكه  يها سال

انجـام شـود، ممكـن     يهرو يب يزو مصرف ن يفتددر كشور اتفاق ن يمناسب يها بارش يندهآ يها در سال

  .گذشته خود بازگردند يها سال يبحران يتبه وضع ها ياچهها و در است تاالب

حجم  ينوجود دارد كه ا يندهآ يها استان قم در سال يبرا يمناسب يآب يتوضع يدر صورت: افزود وي
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الزم در  يريتقـم، حفـظ شـود؛ چنانچـه مـد      يهـا  تـاالب نمك و  ياچهدر ينهبه يتو وضع يرياز آبگ

هـا   تـاالب  يخشكسـال  يهـا  روبرو شـدن بـا بحـران    يرد،صورت نگ يكشاورز يها مصرف آب و چاه

  .يستگذشته، دور از ذهن ن هاي لهمچون سا

از  اي يـه نما يكتاالب،  يريآبگ يتوضع ينكهبر ا يداستان قم با تاك يستز يطاداره كل مح يفن معاون

 يـك معناست كه حال  ينكه حال تاالب خوب نباشد، به ا يزمان: است، اظهار كرد يستماكوس تيوضع

 يتصور كه امسال به اندازه كـاف  ينبا ا ي،از منابع آب يهرو ياستفاده ب ينبنابرا يست،مناسب ن يستماكوس

  .يستن يحوجه صح يچبارش وجود داشته است، به ه
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  26/01/1398خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  -يل سدر كنترل  يزداريو آبخ يسدساز يسهمقا

  

 يطـ  يـزداري آبخ يتدولت به اهم توجهي يدر سطح كشور ب يزداريو آبخ يدار آبخوان يكاف ياجرا عدم

  .خسارت بوده است يدو تشد يلاز عوامل بروز س يزداريآبخ يگذشته كاهش منابع طرح ها يها سال

هـا   و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ يركلبا حضور مد يگزارش مشرق نشست خبر به

و بــروز  يلوقــوع ســ يــلبرگــزار شــد و در آن دال يــرانتفكــر ا يهــا و كارشــناس آب شــبكه كــانون

  .شد يكشور بررس يوبو جن يشمال يها به استان يانبارز يها خسارات

ـ    يـزداري و آبخ يدار آبخوان يكاف يعدم اجرا: شد يدنشست تأك ينا در  تـوجهي  يدر سـطح كشـور ب

تعـارض منـافع    يـزداري، آبخ يگذشته كاهش منابع طرح ها يها سال يط يزداريآبخ يتدولت به اهم

  .رت بوده استخسا يدو تشد يلاز عوامل بروز س يجوامع محل يتبه تقو توجهي يها، ب وزارتخانه

  

  يابد ينم يصتخص يزداريآبخ يبرا ياعتبارات كاف* 

طـرح  : هـا اعـالم كـرد    و حفاظت خاك سـازمان جنگـل   يزداريدفتر آبخ يركلمد يهوشنگ جز ابتدا

سـوم آن   يـك هكتار انجام شود تنها  يليونم 8در برنامه پنجم توسعه كه قرار بود در سطح  يزداريآبخ

  .شد يياجرا

را كمبود بودجه و اعتبارات عنوان كرد و  يزداريآبخ ينهق برنامه پنجم توسعه در زمعدم تحق يلدل وي

 يانجام شود اعتبار كاف يزداريهكتار طرح آبخ يليونم 10در برنامه ششم هم كه قرار است  يگفت حت

  .يستن ياردر اخت

توسعه آمده اسـت  كه در برنامه ششم  يزداريآبخ ياتهكتار عمل يليونم 10انجام  يبرا ي،گفته جز به

  .است يافته يصسوم آن تخص يكاست كه تنها  يازتومان اعتبار ن يلياردهزار م 10
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سال گذشته به دسـتور مقـام معظـم    : ها گفت و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ مديركل

 يـات عمل يبـه اجـرا   يتومـان از صـندوق توسـعه ملـ     يليـارد م 700دالر معـادل   يليـون م 200 يرهبر

انجـام   يزداريآبخ ياتهزار هكتار عمل 850 يماعتبار توانست ينكه از محل ا يافت يصتخص زدارييآبخ

  .انجام شد يجنگل هاي ينهكتار از زم يليونم 3طرح كاداستر در سطح  ياجرا ينم و همچنيده

 يصتومـان تخصـ   يليـارد م 1,500 ياز محل صندوق توسعه ملـ  يزامسال ن يبرا: افزود ينهمچن جزي

  .ما هنوز ابالغ نشده استا يافته

  

  به محاق رفت يزداريآبخ يپس از ادغام وزارت جهاد با وزارت كشاورز* 

آن در  يـت باعث شـد اهم  يزداريبه مقوله آبخ يگذشته نگاه سطح يها متأسفانه در سال: ادامه داد وي

وزارت بود كه بـا ادغـام جهـاد بـا      81گذشته سال به سال كمرنگ شود نقطه عطف آن سال  يها سال

 يـن ا نظر يرها منتقل شد و ز كه آن زمان به عنوان معاونت بود به سازمان جنگل يزداريآبخ ي،كشاورز

 يدرسـ  يو به حد يافتكاهش  يزداريكرد كه به تناسب آن سال به سال اعتبارات آبخ يتسازمان فعال

  .يمها هم نداشت مطالعات طرح يبرا ياعتبار كاف يكه حت

خاك از آب هـم   يشفرسا يتاهم ينكها يانها با ب و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ مديركل

مسـئله   ينهستند و ا يخاك يشهكتار از مراتع كشور تحت فرسا يليونم 126متأسفانه : تر است، گفت مهم

  .شود يم يجار يلس يروان آب ينتر به شدت كاهش داده و با كوچك يلآنها را در برابر س پذيري يبآس

 يماقلـ  ييـر گذشـته بـا تغ   يها قرار دارند و در سال يلنفر در كشور در معرض س يليونم 55 :گفت وي

  .و زنگ هشدار به صدا درآمده است يافته يشافزا يلخطرات س

كـار   يـن انجام ا يهم برا يو ساختار كنون يستن يرامكانپذ يهبدون مطالعه اول يزداريآبخ: افزود جزي

و سال به  يمبه تعهدات خود عمل كن يمنتوانست يوزارت كشاورز و پس از ادغام جهاد در يستن يكاف
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  .يمشد يسال دچار ركود و كاست

  

  كند يكنترل م يهاول يها را در كانون يلس يزداريآبخ* 

بهتـر   يشگيريپ ينكها يانبا ب يرانتفكر ا يها كارشناس آب كانون ساز ينيس يدنشست حم ينادامه ا در

  .يمحجم خسارت را كاهش ده توانستيم يم يشگيرانهاقدامات پبا انجام : از درمان است، گفت

  .كرديم يكنترل م يهاول يها را در كانون يلس يرمس يزداريآبخ ياتبا عمل يدما با: كرد يدتأك وي

: كشور گفت يبرا يزداريو آبخ يآبخواندار يها طرح يتدر اهم يرانتفكر ا يها آب كانون كارشناس

را دو  يـزداري آبخ يهـا  طـرح  يتباال در كشور اهم يرو تبخ يادز هاي بيبا ش يموسم يها وجود باران

  .چندان كرده است

  

  كند يم يرهذخ ينزم يرآب را ز يزداريآبخ* 

دارد كه  ييباال ياربس يرتبخ ماند يكه به صورت ماندآب در پشت سدها م ييها متأسفانه آب: گفت وي

كـه   يمبه پشت سد آنها را به داخل خـاك نفـوذ دهـ   قبل از ورود آنها  يزداريآبخ ياتبا عمل توانيم يم

  .درصد وجود دارد 80ها تا  طرح ينگونهآنها با ا سازي يرهامكان ذخ

معتقدنـد نفـوذ آب در داخـل خـاك آن را از دسـترس مـا خـارج         يموضوع كه برخ ينبا طرح ا وي

 يـره بـه ذخ  دهـيم  ينفـوذ مـ   ينرا به داخـل زمـ   يكه آب جار ياست زمان ينا يقتحق: گفت كند، يم

  .كند يم يلما را تكم يرزمينيز يرو ذخا شود يم يلتبد يمطمئن

است اشاره كـرد   يافتهتحقق ن يدر كشور به خوب يزداريآبخ يها كه طرح يليدر ادامه به دال ساز سيني

بـا ادغـام جهـاد بـا وزارت      يـژه ها است كه به و آن كاهش منابع سازمان جنگل يلاز دال يكي: و گفت

  .ام شدانج يكشاورز
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  يلدر كنترل س يزداريو آبخ يسدساز يسهمقا* 

اسـت   ينا يروتمام تالش وزارت ن: اشاره كرد و گفت يو كشاورز يرون يها به تعارض وزارتخانه وي

 يـن رسـالتش ا  ياما وزارت جهاد كشـاورز . و آنها را بفروشد يآور را پشت سد جمع يشتريكه آب ب

 ضدو بـا هـم در تعـار    يـن نفوذ بدهـد و ا  ينزم يردها به زبه س يدنها را قبل از رس آب يناست كه ا

هـا   طـرح  يـن از ا يچكـدام ها وجـود دارد ه  ها و سازمان وزارتخانه ينكه تعارض در ب ياست و تا زمان

  .ضمانت اجرا نخواهد داشت

نسـبت بـه    يتر كمرنگ يارنقش بس ها يسدساز ينكهبر ا يحبا تشر يرانتفكر ا يها آب كانون كارشناس

 شـود  يمـ  ينهتومان هز يلياردهزار م 10سد  يكساخت  يبرا: در كنترل سدها دارند، گفت ارييزدآبخ

  .تومان است يلياردهزار م 2 يزداريسال آبخ يك ينههز يكهدر حال

 يـزداري نگاه به آبخ: در كشور گفت يزداريآبخ يها طرح ياجرا يماندگ عقب يلدر ادامه دال ساز سيني

  .ها است طرح ياجرا يعامل كند ينو ااست  يهمچنان با بودجه دولت

  

  مشاركت داده شوند يزداريآبخ يها طرح يدر اجرا يدبا يجوامع محل* 

 يهـا  طـرح  يمـردم را در اجـرا   يـد با: شـود، گفـت   يـت تقو يجوامـع محلـ   يدبا ينكهبرا يدبا تأك وي

  .يافتصورت فشار بر بودجه هم كاهش خواهد  ينكه در ا يمدخالت ده يزداريآبخ

و  دهند يها مجوز به مردم نم طرح ياجرا ياما متأسفانه برا: افزود يرانتفكر ا يها آب كانون كارشناس

  .ببرند يفتعل يدام خود را برا ياكه آنها اقدام به كشت درختان مثمر كنند و  دهند ياجازه نم

  .يستبر آنها ن يهم صادر شود نظارت يكه مجوز يدر صورت: ادامه داد ساز سيني

 هـاي  ينمحدوده زمـ  يعني يستها هم مشخص ن و جنگل يعيكاداستر و نقشه منابع طب: دكر يدتأك وي

  .نشده است يينهنوز تع يواگذار



236  

مسـئول نظـارت بـر تعـارض منـافع       يچه كسـ  ينكهدر پاسخ به ا يرانتفكر ا يها آب كانون كارشناس

تـر   حفـظ آب برجسـته  نگاه به  شود يكه آب به عنوان كاال محسوب م يزمان: ها است، گفت وزارتخانه

  .بازد يرنگ م ياستفاده منطق يتاهم ينبنابرا. شود يم

  

  يدآب و خاك به قدرت رس يكپارچه يريتبا شعار مد يااسترال يروز نخست* 

 يـع تجم يـد مختلف باشد و با يها به صورت پراكنده در بخش يدآب نبا يريتمد: كرد يدتأك ساز سيني

 يـد با ينهـا هـر كـدام از ا   يكـه در حال گيرد يم يرووزارت نمجوز را از  يبخش صنعت و كشاورز. شود

  .اداره كنند يكپارچهآب خود را به صورت  ينتأم يمجوزها

 شـود  ياجرا م ياآب و خاك در استرال يكپارچه يريتمد: اشاره كرد و گفت يادر استرال يا به تجربه وي

  .نشست يكشور به كرس ينا يروز شعار نخست ينبا هم 2015و در سال 

  

  رسد يم يروبه وزارت ن يجهاد كشاورز يآب به جا يريتمد يها بودجه* 

كـه   يمتـالش كنـ   يدبا: و حفاظت خاك گفت يزداريدفتر آبخ يركلمد يادامه نشست هوشنگ جز در

 يشصورت فرسا ينكه در ا يمكن يشترنفوذ آب را ب يداز حوزه خارج شود با تري يآب در زمان طوالن

 يـع همـان توز  يـن صورت آب قنوات هم پر خواهد شد و ا ينكه در ا يافتكاهش خواهد  يلكم و س

  .مسئله اتفاق افتاده است ينعكس ا ها يآب است كه در سدساز هعادالن

است كه به  ينكه وجود دارد ا ياما مشكل. يافتداتفاق ب يدبا يزجامع حوزه آبخ يريتمد: كرد يدتأك وي

ـ  يريتمد يها مثالً بودجه. شود يم يجادبودجه ا يقها تلف برنامه وزارتخانه يقتلف يجا در  يـد كـه با  ياب

درصد بودجه خود را  98وزارتخانه هم  ينو ا دهند يم يرواستفاده شود به وزارت ن يوزارت كشاورز

  .گيرد يدر نظر م يرزمينيز يها آب يدرصد آن را برا 2و تنها  يسطح يها آب يبرا
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مشـاركت داده   يـزداري آبخ يهـا  در طـرح  يچـرا بخـش خصوصـ    ينكـه در ادامه در پاسخ بـه ا  جزي

 يـن ا ياجـرا  ينكـه ا يلبه دل. هكتار است يليونم 11در كشور  يزداريآبخ ياتكل عمل: گفت شود، ينم

  .كار ندارند ينا يبرا يآنها رغبت يستجذاب و درآمدزا ن يبخش خصوص يها برا طرح

واگـذار   يرا به بخش خصوص رييزداآبخ يها طرح اي يژهو يطكه با شرا يما آماده شده يحت: گفت وي

  .اما آنها قبول نكردند يمكن

نقشـه كاداسـتر از    يـه انجـام مطالعـات و ته   ينـه در زم: و حفاظت خاك افزود يزداريدفتر آبخ مديركل

سـازمان از نظـر    يـن و قـرار اسـت ا   يمفائو هم اسـتفاده كـرد   يرنظ المللي ينب يها سازمان هاي يتظرف

اسـت   رارو امسـال قـ   يمانجـام دهـ   يشـن رزول 10را با  ها يبردار نقشه يمكند تا بتوان يهمكار يكيتكن

  .يابد يانحوزه پا 725ها در  كاداستر جنگل

  

  كند يدر باالدست سدها عمل نم يزداريآبخ يفبه تكل يرووزارت ن* 

متـر   يليـون م 250ساالنه : دارد، گفت يتاهم ياربس يزداريخاك در آبخ يشكنترل فرسا ينكها يانبا ب جزي

  .دهيم يبه اندازه سد كرج را از دست م ياست كه ساالنه سد ينمفهوم آن ا ريزيم يكعب آب به سدها مم

كـار را انجـام    يـن انجام دهـد امـا متأسـفانه ا    يرووزارت ن يدها را با كانال يروبيال ياتعمل: گفت وي

  .و پر شدن سدها كمك كرده است يشمعادن هم به فرسا يخاكبردار ياتعمل. دهد ينم

 يـات از بودجـه را بـه عمل   يبخش يدطبق قانون با: كرد يدو حفاظت خاك تأك يزداريدفتر آبخ ديركلم

  .شود يكار هم انجام نم ينسدها انجام دهند كه ا يباال يزداريآبخ
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خبرگـزاري ايسـنا    - در تهـران  يرزمينـي هزار متر مكعب از منابع آب ز 60از برداشت  يريجلوگ

  26/01/1398مورخ 

  

  دهد يم يشجو را افزا اكسيدكربن يد يرزميني،ز يها از آب رويه يب برداشت

ز برداشـت  ا يرمجـاز حلقه چـاه غ  6هفته گذشته با انسداد  يط: امور منابع آب تهران بزرگ گفت مدير

  .شد يريهزار متر مكعب آب جلوگ 60ساالنه حدود 

 يو اخـذ دسـتور قضـائ    يگروه گشت و بازرس يبا همكار: اظهار كرد يكنامن يرضاعل يسنا،ا گزارش به

در  يسامـور در تهـران و پـرد    يـن در محـدوده عملكـرد ا   يرمجازهفته گذشته، شش حلقه چاه غ يط

  .مسدود شد يهبر ثان ريتل 3 يمتر و با دب 343مجموع به عمق 

 يهـا  آب يبخشـ  و تعـادل  يـا طـرح اح  يها در جهـت اجـرا   تعداد چاه ينا كه ينا يانبا ب ينچن هم وي

هـزار و   59از خـروج   ياتعمل ينبا انجام ا: مسدود شده است، افزود ياز منابع آب يانتو ص يرزمينيز

  .د شدخواه يريمحدوده جلوگ ينا يرزمينيز يها متر مكعب آب در سفره 400

از  يقـانون  يـر غ هـاي  يبـردار  از بهـره  يريمنظور جلوگ به: امور منابع آب تهران بزرگ اضافه كرد مدير

از  يرزمينـي، ز يهـا  امـور در بخـش آب   ينا يگشت و بازرس يپبا تالش اك يرزميني،ز يها منابع آب

ـ   متر مكعـب و  800هزار و  118شده  ييجو اضافه برداشت از چاه مجاز با حجم آب صرفه  6 يبـا دب

  .شد يريجلوگ يهبر ثان يترل

و در بخـش   يـه شـش مـورد صـدور اخطار    يسـطح  يها مدت در بخش آب ينا يط: شد يادآور وي

و منجـر بـه صـدور     ييشناسا يرمجازمورد چاه غ يكو  يبردار مورد كنترل بهره 16 يرزمينيز يها آب

ـ    يواحد بازرسـ  هاي يگيريبا پ ينشد، همچن يهاخطار ه نصـب دو دسـتگاه كنتـور    و نظـارت نسـبت ب

  .دار اقدام شد پروانه يها چاه يهوشمند رو يحجم
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برخـورد بـا متخلفـان و     يبـرا  يتنگاتنـگ دسـتگاه قضـائ    يبر ارتباط خوب و همكار يدبا تاك نيكنام

 يهـا  آب سبب افت سـطح آب  رويه يب يها برداشت: گفت يرزمينيو ز يمتجاوزان به منابع آب سطح

از جملـه   يريناپـذ  خطـرات و عواقـب جبـران    يرزمينيز يها هش سطح آبشده است و كا يرزمينيز

ـ  يفيتشور شدن آب، كاهش ك ين،فرونشست زم وچاله،فر يجادا دارد كـه بـا توجـه بـه      يآب را در پ

  .كند ينم يغاز منابع آب در يانتدر جهت ص يكوشش يچامور از ه ينموضوع، ا يتاهم

امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قـانون بـا   : رنشان كردخاط ياندر پا يو يرو،بر اعالم وزارت ن بنا

  .خواهد كرد يبرخورد قانون يبا اهتمام جد يرزمينيو ز يسطح يها آب ينههرگونه تخلف در زم
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  26/01/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - !يدنكن »يباز آب«

  

از همان ابتدا ابزارها و فكرشان  ينسرزم ينداشته است و ساكنان ا يخشك يماز همان اول هم اقل ايران

ـ  يها سازه يراف،س يردره ل يآب يستمس. كنند يريتاند تا بتوانند آب را مد را به كار گرفته شوشـتر،   يآب

از  يادعاست و هنوز هم برخ ينا گواه ها يرابو وجود م يآب يها انبارها، ساعت ها، آب ها، قنات قُمش

آب  يريتمـد  يـاد، ز هـاي  يشـرفت سـال و پ  يانآنها همچنان كاربرد دارند اما چرا بعد از گذشـت سـال  

  .شود يبر سر آب مشاهده م يختهجسته و گر هايي يريدرگ يو حت يستن يهمچنان كار آسان

هـا را بـا خـودش     از خانـه  يلـي و خراه افتاده  يلكه همه جا را آب گرفته و س يدهباران آنقدر بار حاال

آب رفتـه اسـت،    يـر ز شـان  يكشـاورز  هـاي  ينانـد، زمـ   خانمان شـده  يب ها يليخ. شسته و برده است

ـ  يدهساختنش زحمت كش يها برا را كه سال ياديز هاي يتلف شده و آب، زندگ يشانها دام  ود،شده ب

  .با خودش برده است شبه يك

لحظـه   يـن تـا ا  يـرو ن يروز يان،توجه بود كه به گفته رضا اردكانآنقدر قابل  1398باران در سال  بارش

 174امسال نسبت به سال قبل حـدود  . دانست يرسال اخ 50سال در  ينتر را پربارش 98سال  توان يم

  .است يدهباران بار يشتردرصد ب

 يتاز وضـع  يمجلس و كارشناسان حـوزه آب، هـر كـدام گزارشـ     يندگانمسئوالن، نما ير،اخ يلس در

ـ  . را مطـرح كردنـد   ينهزم ينخود در ا يشنهادهايپ يدادند و حت ها يبو تخر زده يلناطق سم  يمـثال ول

 زده، يلمنـاطق سـ   يبودجـه امدادرسـان   ينتأم يو معادن مجلس برا يعصنا يسيونكم يسخنگو ي،ملك

  .فروش آب را مطرح كرد يششنهاد افزايپ

آب حاصـل از   يريتن و مسـئوالن از مـد  كارشناسـا  يادامـه دارد و برخـ   يلسـ  يهـا  هم داستان هنوز

 يـك » آب« يعنـي  ينهـا همـه ا . موضـوع بشـود   يـن ا يبرا يتا فكر كنند يصحبت م يراخ هاي يبارندگ
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  .گرفت »يباز«و  »يشوخ«آن را به  يداست و نبا يموضوع كامال جد

اب كتـ  يـرو، حقوق ن المعارف يرةو دا كند يم يتهاست كه در حوزه حقوق آب فعال سال يديرش حميد

هـا و   فلسفه حقـوق تـاالب   يكتاب سه جلد يران،حقوق ا يينهعادالنه آب در آ يعقانون توز يدو جلد

 يـات فلسـفه و كل  يناو همچنـ . كـرده اسـت   يفصنعت آب و برق را تـأل  يفرهنگ اصطالحات حقوق

 پاسـخ » آب«درباره  يسناا يها از پرسش يحقوقدان در ادامه به برخ ينا. كند يم يسرا تدر بحقوق آ

  .خوانيد يداده كه م

  

كـرد؟ راهكـار    يريتآن را مـد  توان يم ياآ يم،كه در سدها دار يآب يادو حجم ز ها يتوجه به بارندگ با

  يست؟ها در حوزه آب كار كرده، چ كه سال يشما به عنوان پژوهشگر

شـده و جبـراً در رودخانـه     يـره جمع و ذخ يراًآب در سدهاست كه اخ يادحجم ز يريتاز مد صحبت

و گسترده  يعمفهوم وس يكمقصود  شود، يمنابع آب م يريتصحبت از مد يوقت. شده است ياسازره

و نظارت  يبردار صدور اجازه بهره ي،حفظ منابع آب يعنياستوار  ياست كه مشتمل بر سه عنصر اساس

در  يبعنصر به حفاظت از منابع آ يناول. كشور است يزر آب يها در حوضه ياز منابع آب برداري بهرهبر 

در واقع شبكه . مفهوم گسترده دارد يكعنصر  ينا. مرتبط است يرانكشور پهناور ا يزر آب يها حوضه

مصـب   ا،هـ  سرچشمه يبش ير،مس يتوضع يعي،طب هاي ياناز جهت جر توان يرا م يرانروان ا يها آب

مومـاً رو بـه   آن ع هـاي  يانشمال كه جر يرحوضه آبگ ي،اصل ي يهبه چهار ناح يرآبگ يها آنها و حوضه

غـرب و   يـه ناح آورد، يخزر را به وجود م يايدر يزو حوضه آبر ريزد يخزر م يايشمال بوده و به در

فـارس و   يجخلـ  دوار يتكشور بوده و در نها) باختر يا(آنها به جنوب و غرب  هاي يانجنوب كه جر

مسـدود مجـاور    رهـاي يو آبگ هـا  يآنها به فرورفتگـ  هاي يانكه جر يكنار يهناح شود، يعمان م يايدر

فـالت   يمسدود داخل يرهايكه شامل آبگ يداخل يهو ناح رسد يشمال م ياو ) خاور يا(در شرق  يرانا
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  .كرد يماست، تقس يرانا

 اي يـه ناح يمـي، اقل يطتعلـق دارد كـه بعلـت شـرا     يداخل ي يهبه ناح يرانقسمت اعظم خاك ا هاي آب

 يـران ارتفاعـات اطـراف فـالت ا    رشـته  يلهبوسـ  يـه ناح يـن ا هاي يانامتداد جر. باران است خشك و كم

محسـوب   يرانفالت ا يو درون يرونيپخشان قسمت ب ارتفاعات البرز و زاگرس آب. شود يمشخص م

كشـورمان   يجار يها حداقل آب توان يم يرانا يرهايآبگ يچهارگانه اصل يبا توجه به نواح. وندش يم

 يـان، جازمور ي،اصـفهان و گـاوخون   يـز ضه آبرحوضه بزرگ و كوچك نام برد كه شامل حو 12را در 

خـزر،   يـاي هـامون، در  ياچهدر يزحوضه آبر يه،اروم ياچهدر يزعمان، حوضه آبر يايفارس و در يجخل

و  يـز تبر ي،مركـز  يـز ، حوضـه آبر )يردشت كـو (نمك  يرقراقوم، كو يزلوت، حوضه آبر يركو يادشت 

و  يكرخـه، كـارون و دز، جراحـ    يهـا  ودخانـه حوضه ر يرمثال ز يبرا. شود يو اردستان م يزد يراز،ش

 يحوضه كرخـه دارا  يرز. روند يعمان بشمار م يايفارس و در يجخل يزآبر يها زهره از جمله حوضه

حوضـه   يرز ينتر حوضه كارون بزرگ كه از نظر وسعت بزرگ يرخاص خودش است و ز اتمشخص

 يـران ا يـز از شرق به حوضـه آبر حوضه كرخه،  يرعمان و از شمال و غرب به ز يايفارس و در يجخل

فارس محدود شده  يجزهره و از جنوب غرب به مرز عراق و خل ياز جنوب به حوضه جراح ي،مركز

  .است

از  يزدر هر حوضه آبر ها يالبها از جمله س ، آب1361عادالنه آب مصوب  يعماده اول قانون توز برابر

 يبـردار  و سابقه بهره كنند ينجا سكونت ممشتركات بوده و متعلق به صاحبان آن حوضه است كه در آ

بوده  ها يرابم ياراخت رآن قبالً د يعتوز يريتالبته مد. داشته و دارند يمرا از قد يزحوضه آبر يها از آب

و  يا آب منطقـه  يهـا  و شـركت  يـرو وزارت ن. قرار دارد يحكومت اسالم يارو در حال حاضر در اخت

كنندگان  آب هر حوضه متعلق به ساكنان و استفاده. ا دارندر يرابسازمان آب و برق خوزستان حكم م

در نظر گرفتـه   يدآب با توجه به دو نوع حقابه با يعو توز يمتقس. و صاحبان حقوق در آنجاست يمقد
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 يهـا برابـر قاعـده موازنـه و بـرا      آب يـن از ا يكه بخشـ  ياست، به شكل يكيحقابه اكولوژ يكيشود؛ 

بـه   يـد با يسـت ز يطحفـظ محـ   ينچرخه و گـردش آب و همچنـ  و  يدرولوژيكيحفاظت از چرخه ه

نكردن از  يريجلوگ يادر به ها يالبها و س سوق داده شوند و مراد از سوق دادن آب ياهاها و در تاالب

ـ   مثـل تـاالب   ياستمتصل به در يها از نقاط تاالب يهاست و در برخ ورود آن به تاالب و  المللـي  ينب

حفاظـت از   يعنيمنابع آب  يريتمد ينبنابرا. فارس متصل است يجلشادگان كه به خ يشده جهان ثبت

خـود كـه از    يعـي طب يردر مسـ  يدشـد  هـاي  يهنگام بارندگ ياپرباران  يها در فصل يژهآب به و يانجر

كـه   دسـت  يينعبور كرده، وارد رودخانـه مـادر شـده و از آنجـا بـه پـا       يفصل يها و رودخانه ها يلمس

  .برود يدبا ياست،ها و سپس محل اتصال به در تاالب يعنينقاط  ترين يقالقعر و عم خط

 يـرا ز شـود  يقاعده موازنه اعمال مـ  يتدر جهان امروز بر اساس رعا يمدرن منابع آب يريتواقع مد در

 ياهيگ يواني،ح يها حفاظت از انواع گونه يست،ز يطحفاظت از چرخه و گردش آب، حفظ مح يبرا

هـا كـه خـود از     ها و رودخانـه  شدن تاالب از خشك يريجلوگ ،يجيو حفظ نوع انسان از انقراض تدر

شناخته شده است از جمله حقـوق آب   ينكه بنام زم يزانگ شگفت يارهس ينقبض و بسط در ا يقمصاد

  .شود يترعا محيطي يستتعادل ز يموازنه برا يدبا ينبنابرا رود يبه شمار م يستز يطو مح

 يهمـان حوضـه بـرا    يفعلـ  يدر مخـازن سـدها   يدبا ها بيالها از جمله س آب يگربخش د ينكها دوم

 ياست برا يكيشرب، صنعت و حقابه اكولوژ ي،استفاده كشاورز يآب برا يبه رهاساز يازكه ن يزمان

 دسـت  يينحقوق صاحبان حقابه پـا  ييقشدن و تض يعاستفاده آن حوضه بكار گرفته شود تا موجب ضا

  .نشود يستز يطمح حرانو ب

رودخانـه   يرصاحبان ساكن در مس ياستفاده از رودخانه و آب آن صرفاً برا يانون مدنق 159ماده  برابر

از آب رودخانه اسـتفاده كنـد    تواند يفرد م يماده در صورت ينطبق ا. است دست ييناز سرچشمه تا پا

 يـن ا يـر غ ردر بـردن آب نباشـد د   ييقيسابق، تضـ  يصاحبان اراض يباشد و برا يادكه آب رودخانه ز
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 ياراضـ  يراز سـا  تـر  يكنزد يااو باالتر  ينق جدا كردن نهر و بردن آب را ندارد، اگر چه زمصورت ح

سابق در اثر جدا كردن نهر و بردن آب از رودخانه حق تقدم نسبت  ياراض ينمالك يرارودخانه باشد ز

 تـر  يـك زدن يـا شود و بـاالتر و   يگرانمزاحم حق ثابت د تواند ينم يراند و شخص اخ كرده يدابه آنها پ

تحت  توان ينم ياول يقبطر. كند ياو نم يحق تقدم برا يجادبه رودخانه ا ياراض يراو از سا ينبودن زم

ماننـد حوضـه    يگـري حوضه به حوضـه د  يكآب را از  ينهاآب شرب و مانند ا ينعنوان توسعه و تأم

س بـه حوضـه   و اردستان و بالعكس آب حوضه رودخانـه ار  يزدحوضه  يا ياصفهان و گاوخون يزآبر

  .عمان منتقل كرد يايفارس و در يجخل

. كـرد  ينتـأم  يگراز طرق د يددارند با يمشكالت ينكه واقعاً چن يزيآب ر يها آب شرب حوضه تأمين

و  يو صـادر كـردن آب بـه نـواح     كننده يريندر كنار رودخانه با احداث كارخانه ش توان يمثال م يبرا

از  خانـه رود يرحقوق و ساكنان مسـ  ينبنابرا. كرد ينا تأمآب شرب آن حوضه ر ياز،مورد ن يها حوضه

 يبـرا  يريتنـوع مـد   يـن ا يجـه در نت. در نظـر گرفتـه شـده اسـت     يـا در يعني دست يينسرچشمه تا پا

  .شود يمصالح عامه محسوب م يبردار بهره

از آنها در هر حوضـه بـه دولـت محـول شـده كـه        يبردار حفاظت، اجازه و نظارت بر بهره مسئوليت

عمـل   ينگونها يدرا بر عهده دارند و با يفوظا ينهر حوضه ا يا آب منطقه يها و شركت يرورت نوزا

كـه   آبي يندارد، بنابرا ياندر آنها جر يريناست و آب ش كران يب يهست يناز ا يها بخش رودخانه. شود

ام همـان  كـه سـرانج   ياييدر يا ياچهاز در يشتردارد ممكن است ب يانجر يكوهستان ي رودخانه يكدر 

هـا و   ها روزها، هفتـه  آب يناست كه در هم يناما مسأله ا. نظر ما را جلب كند كند، يم يافتآب را در

خـود؛   ياجاترفع احت ايانسان بر رو يناز ا. شوند يهم انباشته م يها دور از چشم ما رسوبات رو سال

بـه نـام    يمـواد و مصـالح   نـد يازمخـود ن  يراهـدار  ياو  يساز راه ي،مصالح ساختمان ي يهته يمثالً برا

از شن، ماسه، خاك  يعني يم،كن يبردار از رسوبات مذكور بهره توانيم يما م. است يا رسوبات رودخانه
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 66 ي بند الف تبصـره . (يمرودخانه برداشت كرده و به مقصود برس يمبستر و حر يها سنگ رس و قلوه

كـل كشـور    1363سـال   ي قـانون بودجـه   66 ي تبصـره  يياجرا ي نامه يينآ 1363سال  ي قانون بودجه

مسـتلزم   ي،هر برداشت يرامدنظر داشت ز يدرا با يرمسئوالنهبرداشت غ يامدالبته پ) 1363/ 5/ 7مصوب 

كنـد؟   يگزينشـده را دوبـاره جـا    برداشـت  وباترس تواند يرودخانه م ياآ يمكن گويي يشآن است كه پ

 يرمسـئوالنه مل هالكت ما را در برندارد؟ برداشـت غ ع ينا ياآ). آب ي عادالنه يعقانون توز 48 ي ماده(

  .است ينزم يجيو انهدام تدر يخاك ي كره ياتبه ح زدن يانهتاز ي،ا از مصالح رودخانه

خود نفوذ و دخل و تصرف  يرامونپ يعتانسان بر طب ينجادر ا. است يا مصالح رودخانه يازمندن انسان،

بـه   يازمنـدي ن يـن ا يآدم ي يشهدر اند. تماع خود برسداج يازمنديرفع ن يعنيتا به هدف خود  كند يم

 »يـاز امت« يـك ، بـه عنـوان   »حق استخراج معـادن «چنانكه در قانون معادن . كند يجلوه م» حق«صورت 

دارد  ينيدرباره معدن مع ياست كه كس يازيمراد ما امت. قرار گرفته است يياشخاص مورد شناسا يبرا

و  شـود  يشـناخته مـ   يتاشخاص بـه رسـم   يحق به حكم قانون برا نيا. را ندارند يازآن امت يگرانو د

 يمجـوز  يـد البته سـازمان معـادن نبا  . يرندخود را به كار گ ي در حدود قانون سلطه توانند ياشخاص م

  .و به ظاهر متروكه شود يفصل يها و رودخانه ها يلمس يبصادر كند كه موجب تخر

  

هـا و   قنـات  يـا  يراف،س يردره ل يآب يستمشوشتر، س يآب ياه مثل سازه يرانمرتبط با آب در ا هاي سازه

 يـران خشـك ا  يمبا توجه به اقلـ  يشكه هزاران سال پ دهد يكه از گذشته جا مانده، نشان م يزهاييكار

و  يشـرفت بـه پ  هچرا با توجـ . ها همچنان كاربرد دارند سازه يناز ا يوجود داشته و برخ يآب يريتمد

با كمبود آب مواجـه   يشهكرد و ما هم يريتآب موجود را مد توان ينمامكانات موجود در حال حاضر 

  يم؟هست

انـد   احداث كرده يفراوان يآب يها سازه يرينش يبه منابع آب يابيدست يما در دوران باستان، برا پيشينيان
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بـه   يا مجموعه يزانگ سازه شگفت ينا. شوشتر يآب يها است؛ مانند سازه يزانگ از آنها شگفت يكه برخ

آب هسـتند كـه در    يتهـدا  يمعظـ  يها ها و تونل آبشارها، كانال ها، يابها، بندها، آس از پل يوستههم پ

در . انـد  از آب سـاخته شـده   يشترب يريگ و در دوران باستان، جهت بهره كنند يكار م يكديگرارتباط با 

محوطـه   يـن از ا» شوشكلده و  يران،ا«تحت عنوان  يشناس فرانسو باستان يوالفواسفرنامه مادام ژان د

سـازه بـه عنـوان     يـن ا. كـرده اسـت   يـاد  ياز انقالب صنعت يشپ يمجموعه صنعت ينتر به عنوان بزرگ

 يونسـكو  يجهان يراثدر فهرست م يكجاشوشتر، بصورت  يخيتار يبا عنوان نظام آب يراناثر ا يندهم

همـان   يـا جهان در مـأرب   سد يننخست يالداز م يشدر قرن دوم پ. اند يدهبه ثبت رس 1315و با شماره 

شده بود  يدهدو كوه كش ينبوده كه ب يوار بلنديسد، د ينا. تحت عنوان سد عرم ساخته شد يفعل يمن

كه  گويند يم. است آورده يآن باال م ي و تا ارتفاع قله كرده يجمع م شده يم يررا كه از قله سراز يو آب

شش هزار متر فرض  يعني يلومترك 6خ را اگر فرس. فرسخ بوده است يكفرسخ در  يكآن سد  يدراز

 يبلنـد  يعنـي محاسبه كـرد   يدشش هزار متر در شش هزار متر با اسد مأرب ر يدراز ينبنابرا يريم،بگ

 يسـد دارا  يـن امـر غلـو باشـد امـا ا     يـن ممكن است ا. بوده است  طبقه 2000آپارتمان  يكآن معادل 

كه سـازندگان   يستن يشك. است ساخته يشروب مرا م ينبوده كه هفتاد سرزم هايي ياچهها و در شعبه

 يبودند كه توانستند چنـان سـد   يعال يهمت يكامل داشتند و دارا عسد بزرگ از علم هندسه اطال ينا

آن  يموقت از ترم يها دولت يشد ول يربود و به مرور زمان محتاج به تعم يها باق سد قرن ينا. بسازند

  .رفتند يمنن شدند از آ يكه متوجه خراب ينعاجز ماندند و هم

 يازد بـه منـ   يهـا  و عرب ينهاوس به مد يها منذر به عراق، عرب يها غسان به شام، عرب هاي عرب

 يرسد مأرب خراب شد و آب از كوه سراز يالديدر اواسط قرن دوم م. خراعه به مكه رفتند يها عرب

 يا همان واقعـه  ينخود رفتند و ا يبوم يناز سرزم يزمردم ن ي يهكرد و بق يرانو شهرها و روستاها را و

سترابون . منقرض شد آمد يشپ ينهم ي دولت سباء به واسطه يدشا. عرم شهرت دارد يلاست كه به س
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سقف عمارات  يرابوده ز يبيشهر مأرب شهر عج«: گويد يم يالداز م يشدر قرن اول پ يجهانگرد روم

در شـهر   يبـايي ظـروف ز . شده بـود  ينتزئزراندود و جواهرات  يها آن از عاج ساخته شده و با لوحه

رِمِ در قـرآن      يانگزارش جر. »ساخت يم يركه انسان را متح خورد يمأرب به چشم م شكسـت سـد عـ

  .هم آمده است يدمج

  

  حقوقدان يديرش حميد

از معضـالت   يكـي مشكالت تجمـع رسـوبات در مخـزن سـد      يامروزه مدرن شده ول يسدساز البته

 يناز تجمع رسوبات، قانونگذار قـوان  يريجلوگ يآن حل نشده و برا بييرواست كه نحوه ال يسدساز

 يبردار مكرر قانون اصالح قانون حفاظت و بهره 43ماده  توان ياز جمله م. را وضع كرده است يخاص

بـه  « گويـد  يمـاده مـ   يـن ا. را نام برد يمل يمجلس شورا 1347بهمن  22و مراتع مصوب  ها نگلاز ج

 يشحفاظـت از فرسـا   ينروان و همچن هاي يگشدن مخازن سدها و حركت راز پر  يريمنظور جلوگ

 يـدن و چران شود يقرق اعالم م شود يداده م يصتشخ يعيكه از طرف وزارت منابع طب يخاك،، مناطق

منـاطق   يـين منـاطق و تع  يندر ا يكشت آب. ممنوع است يشده به كل در مناطق قرق يمد عتدام و زرا

و وزارت  يعـي وزارت منـابع طب  يبخواهد بود كه به تصـو  اي نامه يينق آسدها طب يرز يقرق در اراض

  .»برسد يآب و برق و وزارت كشاورز

 يدآب دانشـگاه شـه   يو دانشكده حقوق آب در كنار دانشكده مهندس يمده يمفلسفه آب را تعل يدبا ما

دانشكده  ينآب در ا حقوق يو فلسف يمهندسان سازه با ابعاد حقوق يدبا. شود يانداز چمران اهواز راه

دادگاه  يدبا ينهمچن. نندبه فلسفه آب، بهتر اداره ك ييرا با آشنا يمنابع آب يريتآشنا شوند تا بتوانند مد

 يدادگسـتر  ياز وكال يبخش يتترب. شوند يتو قضات متخصص در حقوق آب ترب يسآب تأس يژهو

از  يگـر د يكـي البـات مـردم هـم    دفاع عادالنه و آگاهانه از حقـوق و مط  يآب برا يدر حقوق مهندس
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روان  هاي يگحركت ر واز پر شدن مخازن سدها  يريجلوگ ينبنابرا. است ينهزم يناقدامات مهم در ا

 شود، يداده م يصتشخ يعيكه از طرف وزارت منابع طب يخاك مناطق يشحفاظت از فرسا ينو همچن

شده با توجه بـه   در مناطق قرق يمدام و زراعت د يقرق اعالم كردن مناطق مذكور و ممنوع كردن چرا

مجلس  61آب مصوب  دالنهعا يعو ماده اول قانون توز يرانا ياسالم يجمهور يقانون اساس 45اصل 

مـردم اسـت و    يـن حفظ جان، مال، نسـل، عقـل و د   يبرا يمصالح عموم يقاز مصاد ي،اسالم يشورا

 يمعمـول  يانسدها در زمان طغ شدن رسوبات در مخازن جمع. ماده ضرورت دارد ينا يو اجرا يترعا

  .شود يخطرناك و بزرگ م هاي يالبها، سبب بروز س رودخانه

از جملـه كاشـت درختـان خـاص در      ياقدامات جـد  يدرست منابع آب يريتبه مد يدنرس يبرا بايد

ر شـدن مخـازن سـدها و حركـت ر      يريجلوگ يمخازن سدها برا يزآبخ ياراض روان،  هـاي  يـگ از پـ

و  يـرو وزارت ن يبه اصطالح مرده و متروكه با همكار هاي يلمس يياك، شناساخ يشحفاظت از فرسا

 يـا ها قبالً توسط اشـخاص اح  اگر بستر رودخانه. آنها انجام شود يايو وزارت كشور و اح ها يشهردار

و تصرف مردم بوده  يتدر مالك يمكه از قد يو اراض ها يانياع يعنيآنها باشد،  يدشده و در تصرف و 

 ييـر كـه تصـرفات افـراد موجـب تغ     يپس از وضع قانون آب به آنها متعرض نشده در صورتو دولت 

نحـوه   يقـانون  يحهمحل طبق ال يهتخل يبرا يدخطر محرز باشد؛ دولت با ينشوند و ا ها ودخانهر يمرژ

ـ  ي،عمـوم  يهـا  برنامه ياجرا يو امالك برا يو تملك اراض يدخر دولـت مصـوب    يو نظـام  يعمران

  .عمل كند ياسالم يانقالب جمهور يراشو 1358.11.17

 بيني يشپ يها منابع آب، استفاده از سامانه يريتمد يبرا يننو يو تكنولوژ ياستفاده از فناور همچنين

صـاحبان حقـوق و درج آن در    يها حقابه يو سامانده ييشناسا ي،ا با توجه به اطالعات ماهواره يلس

 يـت، جمع رنامناسـب اسـتقرا   يو الگـو  يعاز رشـد سـر   يريها، جلوگ رودخانه يروبيسامانه خاص، ال

در  توانـد  يهم م يدارو كنترل عطش توسعه ناپا يريتناكارآمد و اصالح سوءمد ياصالح نظام كشاورز
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  .راستا نقش داشته باشد ينا

 ينو بهتـر  ينتر ها بعنوان مهم و توسعه جنگل يدرختكار يقاز طر يرانمنابع آب در ا يشو افزا توسعه

 يدر مرحله اول وجود جنگل ثروت يراز شود يم يشنهادزه با كمبود آب و كنترل بحران آب پروش مبار

ها در خوزستان عـالوه بـر    توسعه نخلستان يژهوجود جنگل و بو ياز طرف. است يو موهبت اله يمعظ

 يهـا  منـابع آب  يشافـزا  ي،بارندگ يادهوا، ازد يفدر تلط يزن يتينقش پراهم ي،اقتصاد شمار يب يايمزا

  .كند يم يفارودخانه ا يتو تثب يراز تبخ يريو جلوگ يرزمينيز

و  يممجـاز از حـر   يـر از تصـرفات غ  يريدرختان در شهر و روستا و جلوگ يهرو ياز قطع ب جلوگيري

هـم   يگريد ياريمخازن سدها و موارد بس يمها و حر ها و بركه ها، مراب ها، انهار، تاالب بستر رودخانه

  .است ينهزم يندرست در ا يريتمد يبرا يگرياقدامات د

  

با توجه بـه  . فروش آب را مطرح كرد يشافزا يشنهادمجلس پ يندگاناز نما يكي يراخ هاي يلاز س بعد

  است؟ ياتفاق شدن ينا ياآ يم،با آن مواجه بود يشهكه ما هم يبحران آب

رح فـروش آب بـا   است و ط يزآبر يها متعلق به صاحبان و ساكنان حوضه يراخ هاي يلو آب س ها آب

مصـالح   يـت است، اوالً بر خالف اصل لـزوم رعا  خشك يمهكشور خشك و ن يك يرانا ينكهتوجه به ا

 رعشـ  ينخالف ب ياًعادالنه آب و ثان يعو ماده اول قانون توز يقانون اساس 45مندرج در اصل  يعموم

گذراست بنا بر  يالب،س كه مازاد آن به فروش برسد و اصوالً آب يمندار يما آب اضاف ياز طرف. است

كـه متعلـق بـه     هـا  يالباز سـ  يآب مازاد ناش توان يطور تصور شود كه با وضع قانون م ينا يدنبا ينا

  .است، به فروش رسد يزصاحبان و ساكنان حوضه آبر

 يـامبر پ. عنـه اسـت   يالصاله و السالم ممنوع و منه يهعل يبر آن، فروش آب به موجب خبر نبو افزون

 ينچن يبدر صورت تصو رسد يبه نظر م. فرموده است ينه ياز فروش آب اضاف يحت يزن) ص(اكرم 
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. رو خواهـد شـد   شـرع روبـه   ينمحترم نگهبان بعنوان خالف ب يشورا ييدبا مخالفت و عدم تأ يطرح

 يـن ا. مراقب حقوق موكالن خود خواهنـد بـود   يشترب يزمحترم مجلس ن يندگانمورد نما يندر ا اصوالً

اسـتدالل طرفـداران    يـرا ز. كه در حال اجرا هستند، منافـات دارد  يا حوزه ينانتقال ب ياه طرح با طرح

. است يرهو غ يزدمانند اصفهان و  يگرد يها رساندن آب شرب به مناطق و حوضه ي،ا حوزه ينانتقال ب

و بـر   ينـدارد و موضـوع منتفـ    يمعنـ  يگـر د ياگر كمبود آب هست، فروش آب به كشورها ينبنابرا

ماست كـه مباحـث    ياز منابع حقوق يكي يعقال در فقه و حقوق اسالم يرهس. عقال است يرهخالف س

  .باب وجود دارد يندر ا يمفصل

  

كـه دربـاره جنـگ آب در     اي بيني يشبه نظر شما پ. بينيم يبر سر آب هم م يريبر درگ يمبن ياخبار ما

  درست است؟ شود، يم يانهخاورم

در دوران باستان، جنگ بر سر . وجود داشته است االيام يمز قداست و ا ياجتماع يدهپد يكآب  جنگ

بـه   توانيـد  يشـما مـ  . هم وجـود دارد  يگزارشات مفصل يدر عهد اسالم. بابل بوده است يها رودخانه

 دركتـاب آن را   يـن صاحب ا ياست و حسن بن محمد بن حسن قم  قم كه از جمله آثار ارزنده يختار

بـه سـال    يبن حسن بن عبدالملك قمـ  يرده و توسط حسن بن علك يفتأل يبه عرب يقمر 378سال 

كرده  يهو تحش يحآن را تصح يزن يطهران ينالد يدجاللترجمه شده و س يبه فارس يقمر 806 - 805

حقـوق آب را   يختـار  ياست كه نمودار واقعـ  اي يخيكتاب از جمله منابع تار ينا. يداست، مراجعه كن

 يـان ب يقـي آب قـم را بـه نحـو دق    يواند يلتشك ي آب و نحوه يمقسكرده و جنگ بر سر ت ييندر قم تب

آب  يمتقس يبرا شدند، يآب م يانو انار پس از نوروز كه مانع طغ يمرِهمردم تَ يمرادم دعو. كرده است

ارجـاع و   ناسيبه دعوا توسط حكام مسلمان در آن زمان كه به كارش يدگيبالمناصفه است و نحوه رس

ـ  يـم در نبود رژ رو يناز ا. است شده يل بحران صادر و اجرا مح يمنصفانه برا يرأ  يبـرا  ينـه زم ي،آب
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بـه عنـوان منـاطق     المللي ينب يها رودخانه ي هر چند حوزه. فراهم شده است يانهجنگ آب در خاورم

 يگـر بـه د  توانـد  يو مـ  همناطق محـدود نشـد   ينتنش تنها به ا ي اما دامنه شوند يتنش قلمداد م يدجد

امـر از   يـن علـت ا . يابد يقرار دارند، تسر المللي ينب يها رودخانه ي ه در خارج از حوزهك ييكشورها

امر بـه وضـوح    ينعرضه و تقاضاست و ا ياز نابرابر يكه ناش شود يتنش مربوط م يتسو به ماه يك

منطقـه از   يكشـورها  داري نـب بـه جا  يگـر د يو از سو شود يمشاهده م يانهخاورم يدر اكثر كشورها

از جملـه   يانـه در خاورم يجار ي تحوالت عمده. شود يرودخانه مربوط م يمتخاصم ساحل يكشورها

بتـوان   يداساس شـا  يندر بحران آب دارد و بر ا يشهر يد،جد يو نظام ياسيس يها ائتالف يريگ شكل

دجلـه و فـرات، اردن و    يـل، ن ايه رودخانه يها و در حوزه يانهادعا كرد كه اصالً جنگ آب در خاورم

 يتبا جد يدمهار بحران آب با يبرا يو جهان يا منطقه يها تالش رو ينشروع شده است و از ا انييطل

  .از گذشته دنبال شود يشترب

در مصـر، حوضـه رودخانـه     يلاخبار از حوضه رود ن. هاست كه شروع شده است سرد آب سال جنگ

نحـراف آب اردن از جانـب   و ا يكـا گرانـد در آمر  يـو در پاكسـتان، كلـرادو و ر   يندوسا ين،زرد در چ

و  شود يم يرسراز» حوله« ياچهاست كه از در ياردن نام رود. از جنگ آب است ينمونه بارز يلاسرائ

اردن از چهار رودخانـه سرچشـمه   . است يلواقع در اشغال اسرائ هايي ينسرزم يشمال يدر انتها لهحو

آن  يرو سرچشمه و قسمت اعظم مس شود يم يجار »يخجبل الش ياحرمون «از كوه  يحاصبان. گيرد يم

 يون جـار ياندك مانند است و در جلگه مرتفع لبنان از مرجع اي يالبهبه س يقيتنهر بور. در لبنان است

كـه   »ياسبان«نهر  يكيكمتر است،  يبس يها از حاصبان كه طول آن يهواقع در سور يگردو نهر د. است

. اسـت  يـاس كـه آب آن دو برابـر بان  » نهر الـدن « يگرياست و د يبه اندازه آب حاصبان يباًآب آن تقر

واقـع   يلاسـرائ  اشـغالي  هاي ينكه در سرزم» جناسر« يا »يهطبر« ياچهرودخانه اردن، پس از آنكه از در

و  كنـد  يم ياست ط يلاسرائ ياشغال يكه در اراض يخود را در بستر يراز مس ياست خارج شد، قسمت
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رود اردن است  يها شعبه ينتر كه از بزرگ »يرموك«. ريزد يم يتپس از عبور از خاك اردن به بحرالم

 دهـد  يم يلو اردن را تشك ريهو سپس با راه آهن، سرحد سو شود يم يجار» دروز«از جبل  يهدر سور

شـناخته شـده    ينظام يرغ يل،و اسرائ يهسور ينب 1949 يهژوئ 20كه بنا به قرارداد متاركه  يا و تا منطقه

آن در چند كشور واقع  يها ها و شعبه سرچشمه ينكهپس رود اردن، به علت ا. دكن يم يدااست، ادامه پ

 يگـر چند كشـور د  يزاست و ن يلاشغال اسرائ حترا كه ت يناز فلسط يجهت كه قسمت يناست و به ا

  .است المللي ينرودخانه ب يدترد يب كند، يرا مشروب م يعرب

كه به نامش اسـت   ينيبه سرزم يدنتا قبل از رس يرودخانه اردن را حت يها تمام آب يونيستيصه رژيم

 يـرا رودخانه گنگ به كل خشك شـده ز  يا بلعد يرودخانه نصب كرده تماماً م يركه در مس ييها با لوله

و  حـق اگر بشر به . مكد يرودخانه را در فصول خشك م ينمقدس ا يها آب يخاك هندوستان تمام

مثَـل  . نخواهـد شـد   يدشعا يزيكند جز هالكت چتجاوز  يگرانحقوق خود قانع نشود و به حقوق د

مثَل نهر طالوت است، هر كه قناعت نكـرد   ي،خاك ي كره يعيو طب ياز منابع آب ينيچن ينا يبردار بهره

  .نخواهد شد يرو خرسند نگشت، جز به خاك گور س يراض يشخو يو به روز

آموزش داد تـا بـه مجموعـه     ينهزم ينمتخصص در ا يافراد يدآب است و با يپلماسيد يازمندن جهان،

 يها مربوط به آب يدعاو يهها در جهت حل و فصل كل دولت ينمربوط به روابط ب هاي يوهقواعد و ش

و  يـك لماتيمشـترك از راه دپ  يرزمينيز يها و منابع آب يا و منطقه المللي ينب يها مشترك در رودخانه

با دولـت افغانسـتان كـه     يراندولت ا يافته نجاممثل مذاكرات ا. كنند يدااشراف پ يزآم و مسالمت ياسيس

در نظـم   يرمنـد در هر حـال رودخانـه ه  . شد 1318در سال  يرمندآب ه يمبه انعقاد قرارداد تقس يمنته

 ي به منزلـه  يرانيكشت قابل يرغ ي رودخانه ينا يراخود را از دست نداده است ز يتاهم ي،كنون يحقوق

 يلو افغانسـتان را تشـك   يرانا يانمرز مشترك م يلما 12 يزانبه مو  آيد يدو كشور به شمار م يانمرز م

  .كمبود آب به دنبال داشته باشد يلبحران و تنش را به دل تواند يم رو يناز ا. دهد يم
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  كرد؟ يريترا مد يدهپد ينا توان يبه نظر شما چگونه م. يمهست يمهاجرت آب يدهشاهد پد ينهمچن ما

شناسـان   است كه جامعـه  اي يدهپد) يناننش تاالب( ينانن هور و هورنشمانند ساكنا يمردم بوم مهاجرت

به نظر مـن اگـر   . استعانت جست شناس يتشناس و جمع از متخصصان جامعه يدو با پردازند يبه آن م

و  رسـد  ينم يگرد يزكنند كه آب حوضه آنها به مصارف حوضه آبر يداپ يناناطم يزمردم هر حوضه آبر

مهاجرت به علت كمبود و كاهش  يشههرگز به فكر و اند شود، يبه روز بهتر م آنها روز يكار كشاورز

كـوچ،   يرابه ذهن آنها خطور نخواهد كرد و وطن خود را ترك نخواهند كرد ز يآب شرب و كشاورز

ـ    يـك است كه افراد بـا انجـام دادن آن    ينسبتاً دائم ييجابجا مهـم را پشـت سـر     يشفاصـله كـم و ب

و تنگدسـت و محـل    ينـوا ب يوستهرو آورند كه پ نشيني يهكنندگان به حاش كوچممكن است . گذارند يم

از . يياسـت و نـه روسـتا    ينـه شـهر   نشين، يهحاش يراشود ز يمآنان منجر به رشد جرم و جرا يزندگ

 شـود  يمـ  يرجلگه به كو يلو تبد يكشاورز يموجب از رونق افتادن اراض يجنوع كوچ بتدر ينا يطرف

  .يشيداند يا فكر و چاره يدبر خالف مصالح عامه است و با ينبنابرا انجامد يم ييزا يابانو به رشد ب

 يحتـ . دامـن زده اسـت   ها يبه خشكسال يراندر ا ها يمعتقدند سدساز يستز يطاز فعاالن مح بسياري

 ياز طرفـ . دانند يم ها يرا هم حاصل سدساز يراندر جنوب غرب ا ينگرد و غبار و نشست زم يدهپد

اتفاقـات   يسدها موجب شد كه جلـو  يناعالم كردند هم يلسئوالن و كارشناسان بعد از ساز م يبرخ

  كنيد؟ يچه فكر م باره ينشما در ا. گرفته شود يلتر س وحشتناك

آب و  يـره ذخ يميقـد  يهـا  از روش يكـي  يسدسـاز . است ينه كامالً مثبت و نه كامالً منف سدسازي

بـه مصـالح كشـور     يتوسعه سدساز يران،ا خشك يمهن خشك و يمبا توجه به اقل. است يالبكنترل س

حـد و حصـر بـه هـم      يب يبر اثر سدساز يعتموازنه طب. معكوس خواهد بود يجهو نت شود يمنجر نم

 يـرا قابـل جبـران اسـت ز    يـر ها اشـتباه و غ  آورد رودخانه بدون توجه به آب يسدساز. يختخواهد ر

مخازن سدها و تجمـع رسـوبات    ينيسنگ. هد داشتها را به دنبال خوا ها و تاالب كاهش آب رودخانه
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ام، آثار سـوء   خوانده شناسي ينآنچه من در كتب مرجع زم. كند يها را هم فراهم م آزادشدن گسل ينهزم

 يـواني و ح ياهيگ يها رفتن گونه ينو از ب يستز يطمح يها كه منجر به نابود شدن تاالب خشك ثلم

در  يجامعه مهندسـان مشـاور كشـور كتـاب خـوب     . دنبال دارد را به شود يگرد و غبار م يدهو بروز پد

سـندگان و  ياز دانشـمندان و نو  يـد ما همـواره با . اند گرد و غبار منتشر كرده يدايشعلل پ يبررس ينهزم

 يرالمؤمنينام يشبه فرما ينهمچن. يمآنها توجه كن يو به نظرات كارشناس يريمكمك بگ يرمهندسان بص

با مـردان   يهر كس« يا »شود يهالك م يدخود استبداد ورز يهر كس به رأ«ت كه فرموده اس يماقتدا كن

  .»خواهد شد يكها و خرد آنان شر مشورت كرد در عقل يو زنان صاحب رأ
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - نشده اسـت  يوارد دوره ترسال يرانا: كردواني؛ يرنادر گفت وگو با ا

26/01/1398  

  

و بـه دنبـال    ينزم يشتداوم گرما يادآوريضمن  يستز يطو فعال حوزه مح يدانجغراف -يرناا -تهران

 قعـي يرواغ يبه دوره ترسـال  يرانموضوع وارد شدن ا: كرد يحها، تصر يآن برهم خوردن روند بارندگ

  .است

  

  نشده است يوارد دوره ترسال يرانا: كردواني

گذشته كشورمان را تـا اواخـر سـال     يدر سال ها يروند خشكسال يرنا،ا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

از چشـمه   ياريكه عالوه بر خشك شـدن بسـ   يروبرو ساخته بود به گونه ا يبا مشكالت جد 1397

بـه   يـز ن يـه اروم ياچـه در يكردند، خشـك  يكشور را م يتآب جمع ينسال تام يكه سال ها ييسارها

  .بود يدهرس خطرناكي يمرزها

آسا آغاز شـد و   يلس ياسفند ماه، بارش ها يروز ها ينآخر ينكهتداوم داشت تا ا يخشك سال روند

  .و همچنان ادامه دارد يرانگرشدو ييها يالببه س يلنقاط كشور تبد يها در برخ يبارندگ ينا

مداوم در كشـور بـه    يها ياعالم كردند كه دوره خشكسال يبرخ ي،بهار يعوس ياران هابا آغاز ب همزمان

دان معاصـر   يو جغراف يستز يطفعال مح »يكردوان يزپرو«اما يم،شده ا يو وارد دوران ترسال يدهرس يانپا

  .تبخش را به خود جلب كرده اس ينا يو كارشناس يامر توجه محافل رسانه ا يندارد و ا يگريد يدهعق

موضـوع صـحت    يـن ا: افزود يرنادر گفت و گو با خبرنگار ا ي،دوره ترسال يدنضمن رد فرار رس وي

  .يمنشده ا يعنوان وارد دوره ترسال يچندارد و به ه

از نقـاط   يـادي ز يها بخـش هـا   يروند خشكسال ين،گرم شدن كره زم يلهنوز به دل: معتقد است وي



256  

  .ها ادامه خواهد داشت يخود قرار داده و خشكسال يراثرا تحت ت يرانمختلف جهان و ازجمله كشورا

در  ينكـه ا يكـي چند اتفاق را بدنبال داشته،  ينگرم شدن كره زم يست،ز يطكارشناس مح ينا يدهعق به

 يشـتري ب يكـه بارنـدگ   يبارش كمترشـده و آن منـاطق   يزاندر آنجاها كمتر بوده م يكه بارندگ يمناطق

  .داشته است يشداشته اند، افزا

كمتـر از   يـران شده و بر طبق اعـالم هـا، ا   يزها كم بوده و كمتر ن يهم بارندگ يراندر ا ي،گفته كردوان هب

سال بود كـه   15 يال10اساس  ينو بر هم يليمترم250جهان را دارد حدود  يها يبارندگ يزانسوم م يك

  .شود يم ينيب يشپ مك يرانا يها يگرم هست بارندگ ينكه كره زم ياتفاق افتاده، پس تازمان يخشكسال

معنـا كـه    يـن نظم شـده انـد بـه ا    يها ب يروند بارندگ ينكهكه رخ داده ا يگرياتفاق د:اضافه كرد وي

 يرانامر در ا يندوروز انجام شود كه االن ا يا يكممكن است در يدوسال كشور يا يك يها يبارندگ

  .اتفاق افتاده است 

رخ داده، كـاهش   ينضوع كه بر اثر گرم شدن كره زممو ينسوم: كشورمان اظهار داشت يدانجغراف اين

را بـا خطـر روبـرو    ) يماليـا منطقـه تبـت و ه  ( كم شدن بارش برف قطب سوم ينبرف است و ا يزانم

  .كنند، شد يم يمنطقه زندگ ينگوزن كه در ا ياديتعدادز يانهرفتن سال ينساخته و موجب از ب

نـه نشـان از وارد    يـران ا يها يبارندگ ينداشته و ا تداوم ينكره زم يشروند گرما: كرد يدتاك كردواني

  .صورت گرفته است يماقل ييرخواهد داشت كه تغ ينو نه نشان از ا ي،شدن به دوران ترسال

ادامه داشـته   ياپيسه سال پ يال 2شد كه بارش ها در  يمخواه يوارد دوران ترسال يزمان ي،اعتقاد و به

  .يردصورت گ يماقل ييرمستمر باشد تا تغ يدها با يارندگصورت ب ينهم به هم يماقل ييرباشد و تغ

اسـتان  ( متفـاوت اسـت در منطقـه آق قـال      يكـديگر هم با يرانبارش ها درهر منطقه از ا ي،گفته و به

هـم بـه    يـاري چهارمحـال و بخت  يرازودر شـ  يگـر، د يصورت، در خوزستان به نحـو  يكبه ) گلستان

  .يمبارش داشته ا يگرد يصورت
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 يمنطقـه اش بـه گونـه ا    يرازشـ : شد و گفت ياداوررا  يرازانجام شده در ش يبارش ها زانيم كردواني

در مـدت   يليمترم 40ساعت و  يكآن در عرض  يليمترم 81 يدارد ول يمتر بارندگ يليم300است كه 

  .ترخ داده اس يرازدر دره ش يانسان يرويدخالت ن يلآن هم به دل يالبانجام شد و س يقهپنج دق

متفـاوت   يكـديگر با يـز بارش ها در آق قال و خوزسـتان ن  ينكهبرا يدضمن تاك يستز يطل محفعا اين

حـد نبـود و    يـن آن بـه ا  يـزان بارش داشت اما م يشترپ يشانمنطقه آق قال و شهرستان گم: بوده، گفت

  .شد يم يالبو جنگل ها مانع از بروز س ياهيعالوه برآن وجود پوشش گ

سطح  يقرار گرفته اند و از نظر توپوگراف ياييپست از نظر جغراف يطه ادو منطقه در نق ينا: افزود وي

 يـدا پ يانبه سمت دشت جر يافته، يشكه حجم آب افزا يرودخانه از سطح دشت باالتر است و هنگام

  . شد يالبمنطقه سبب بروز س يندر ا يحال كاهش پوشش جنگل ينكرده و در ع

 يالبيو سـ  يآغاز شده بود ، سبب آبگرفتگ يدآغاز سال جداز  يشكه پ ييها يبارندگ يرنا،گزارش ا به

در شمال شرق و جنوب غرب كشور شـد و عـالوه    يژهبه و يرانشدن رودخانه ها در مناطق مختلف ا

  .زده شد يلس يها در بخش ها يرساخترفتن ز ينباعث از ب ي،بر خسارات انسان

گفتـه   يمـاه جـار   ينفـرورد  يجدهمه بحران كشور يريتسخنگو و معاون سازمان مد ،»يديسع بهنام«

 59سـاخت، كـه    يرروستا را درگ 148شهر و پنج هزار و  269مختلف،  يدر استان ها يلبود، وقوع س

بـه   يـاز هـم ن  يواحـد مسـكون   230هـزار و   98شده اند و تعداد  يبتخر يشهر يهزار واحد مسكون

  . دارند يبازساز

شـده   يبپل تخر 896هزار و  6و  يو فرع يراه اصل مربع يلومترك 500هزار و  126تعداد : افزود وي

و هفـت   يـده هـزار هكتـار بـاغ خسـارت د     111و  يكشاورز يهزار هكتار اراض 853 ينو عالوه بر ا

  .تلف شدند يانو آبز يورراس دام به همراه ط 627هزارو 
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 ياز خشكسـال  ييرهـا  يبه معنا يراخ بارشهاي :يخراسان رضو يشركت آب منطقه ا يرعاملمد

  26/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يست ن

  

خوب  يامسال تاكنون با بارشها: گفت يخراسان رضو يشركت آب منطقه ا يرعاملمد -يرناا -مشهد

كامل از  ييرها يبه معنا يناما ا يافتيمنجات  يخشكسال يدهاز تداوم پد يسال از بحران ناش يك يبرا

  .يستن يبحران خشكسال

  

  يستن ياز خشكسال ييرها يبه معنا يراخ بارشهاي

 يبحران يدهموضوع عبور از پد: شهر مشهد افزود ياسالم يروز دوشنبه در نشست شورا ييعال محمد

با حضور هفـت   يشبد يكه حت يبطور يستن ينيب يشقابل پ يموضوع يه سمت ترسالب يخشكسال

 ياز سـدها  يكـي آب  يـه امـروز و تخل  يبارشـها  يزاندر خصوص م يبه نظر يماستاد دانشگاه نتوانست

  .يمبرس ضويخراسان ر

بـا   ديـ امسال با ياز بارشها يشپ ينيهاب يشاست و طبق پ يآب مشهد موضوع مهم ينتام: ادامه داد وي

امـا راه   يمكن يشد مشكل را حل م يهرچند كه در رسانه ها اعالم م يمبود يرو به رو م يحاد يطشرا

  . يمكرد يموضوع را اعالم م ينمردم ا يكاهش نگران يو فقط برا يمنداشت يحل

مترمكعـب از حجـم    يليـون م 180سـاالنه  : گفـت  يخراسـان رضـو   يشركت آب منطقـه ا  مديرعامل

 يـن در ا يـر سـال اخ  40 يحجم آبخوان از دست رفته ط. رود يمشهد از دست م نييرزميز يآبخوانها

  . مترمكعب بوده است يلياردم 35شهر 

در  يافت آبـده  يترل يكساالنه  ينافت دارد همچن يمترسانت 80آب در دشت مشهد ساالنه : افزود وي

س كاهش مصرف آب در اسا ينبر ا. است يرگذارآن تاث يفيتك يمشهد وجود دارد كه بر رو يچاهها
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 ايكالنشـهر از راهكارهـ   يـن در ا يريو كاهش مهاجرپذ يجهان يپسابها با استانداردها يهمشهد، تصف

  .شوند يگريپ يتبا جد يدكاهش بحران آب هستند كه با

بـاران در خراسـان    يليمتـر م 224از مهر ماه پارسـال تـاكنون    يعني يجار يدر سال آب: ادامه داد عاليي

  . است يشتردرصد نسبت به مدت مشابه پارسال ب 225كه  يدهبار يرضو

 يخراسان رضو. است يليمترم 250و در كشور  يليمترم 210 يساالنه بارش در خراسان رضو ميانگين

هكتـار، هفـت درصـد     659هـزار و   740و  يليونم 11معادل  يلومترمربعك 851هزار و  118با وسعت 

تربـت   يدر شهرسـتانها  يسـد در حـال بهـره بـردار     29 ياسـتان دارا  يـن ا.را دارد يرانمساحت كل ا

  .است يمانتربت جام، چناران، كالت و فر يباد،قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تا يه،ريدح

 يعنـي  يابـاني ب يمدرصد وسعت آن در اقلـ  75خشك است و  يمهخشك و ن يمنطقه ا يرضو خراسان

  .خشك و فراخشك قرار دارد يمهخشك، ن
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خبرگـزاري ركنـا مـورخ     -ير تصـاو ! +رخه خوزستان را به وحشت انداختـه اسـت  حجم سد ك

27/01/1398  

  

امـروز   ياچـه راز سه برابر د يشب يبرابر سد كرج و كم 35كرخه حدود  ياچهآب در يحجم باال: ركنا

دز و  زنـيم،  يفقط درباره كرخه حـرف مـ   يمدار. سال آب شرب كل كشور است يكو مصرف  يهاروم

و آنچـه   يمو آنچـه انـدوخت   يمداشـت  يمترمكعب بارندگ يلياردم 80. خود يخوزستان جا يسدها يهبق

ز آب حـرف  ا يدرباره چـه حجمـ   يدتصور كن توانيد يم. شد يبزرگ يدبه تهد يلعمالً تبد يم،هدر داد

 يـداد ب يـران ا يدر كرمـان و فـالت مركـز    يروزهـا خشكسـال   يندرست در هم دانيد يم ياو آ زنيم يم

  كند؟ يم

  
  

از خودتـان   يـا آ. چه بر سر مـردم گلسـتان و لرسـتان و خوزسـتان آورد     يلاست كه نداند س يكس چه

 يـا نـه؟ آ  يـا ه آب كـرد  همـ  يـن به حال ا يفكر شد ينم يرانگرو هاي يلس ينقبل از وقوع ا ايد يدهپرس

و  يـاني آب در زاگـرس م  شـود؟  يدر كشور اعمال مـ  يعادالنه آب بخوب يعآب و قانون توز يحكمران
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تـن   هـا  يليـون م يشو بعد از فرسا كند يم يدخوزستان چنان باالست كه جان و مال مردم را تهد جلگه

  يد؟رهان يگرا از تشن يفالت مركز شود يآب نم ينبا هم ياآ. ريزد يم ياخاك به در

چه  گويند يم يا عده. آيد يبرنم يكار يو از دست كس يستن يا چاره يگرحاال د گويند يم كارشناسان

خـود دارد،   يكـه جـا  ... بزرگ دز و كـارون و  يخوب كه سدها ساخته شد وگرنه خوزستان با رودها

ـ و انتقـا  يبحث سدسـاز  يناز ا يوا گويند يهم م يبرخ. برد يرا آب م يراناصالً ا و  اي حوضـه  ينل ب

همه هدر رفت آب و خشك مانـدن فـالت    ينكه از ا ييآنها. شمرده يمتآب كه فرصت را غن يايماف

 يطمحـ  يختنآن را به هم ر يا و در مقابل عده زنند ياز انتقال آب حرف م يشانند،دلنگران و پر يمركز

را  هـا  گرانـي هـا و دلن  سشپر يناگر شما هم هر كدام از ا يست؟چاره چ. دانند يم يستمو اكوس يستز

  .يريدحوزه بگ ينما با كارشناسان ا يوگو را در گفت يتانها پرسش يجواب برخ توانيد يم يد،دار

  
  

  يمآب ندار مديريت

زا در كشـور   از قبل جبهـه بـاران   يوقت. نامناسب سدهاست يريتمد يلشده به دل يجادكه ا مشكالتي«

كـه چقـدر    كنند ينم يقكشور حساب و كتاب دق يان سدهابردار چرا طراحان و بهره شود يم بيني يشپ
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استان ما  دومردم  ينشود؟ االن زندگ يجادا يمشكالت ينمردم چن يرها كنند تا برا يداز آب سدها را با

ـ   يينسدها در پا ينكه اگر آب ا يبرباد رفته درحال  ينچنـ  شـد،  يكـم و بموقـع رهـا مـ     يدست بـا دب

 يكرمانشاه و مدرس مهندس ياستاد دانشگاه راز يا،دكتر هوشنگ قمرن را ينهاا» .شد يوارد نم يخسارات

  .كند مينامناسب سدها در كشور انتقاد  يريتو از مد گويد يوگو با ما م آب در گفت

اتفاقـات   ينچن شد يباال رها نم يدب ينها در زمان مناسب و با ا استاد دانشگاه معتقد است اگر آب اين

و  يكشـاورز  يعدم نفوذ آب به اراضـ  يريتفقط با مد توانند يئوالن االن ممس«: يمرا شاهد نبود يتلخ

. فكر كـرد  چيزيبه  شود يحجم آب آنقدر باالست كه نم. كنند يلبه حال س يفكر يمسكون يها خانه

 يريتبلكـه سـوء مـد    يمما در كشور كمبود آب نـدار  ينبنابرا يما داشته يمترمكعب بارندگ يلياردم 80

خـوب   يمانكارهـاي و از نظـرات كارشناسـان، متخصصـان و پ    يسـتند خصص سر كار نافراد مت. يمدار

  ».شود ياستفاده نم

: بـه او و همكـارانش مراجعـه نشـده اسـت      چنينـي  يـن وقت دربـاره مشـكالت ا   يچه كند ياشاره م او

االن  رود يآب مـ  يـر درباره آق قال هشـدار دادنـد كـه ز    يشدو سال پ يزهمكاران من در دانشگاه تبر«

 احرف مر ينمنابع آب در كشور ما معنا ندارد، ا يريتتوجه كرد؟ مد يچه كس. اش موجود است الهمق

 يندارد؟ ا ييچه معنا ينا گذارند يهرزآب نم يبرا يرگذرو دو ز سازند يم  جاده يوقت. ييدبه همه بگو

آمده كـه االن  به دست  يراحت ينمردم به هم يكرده؟ مگر زندگ ييدتأ يمانكاريجاده را چه مشاور و پ

  ».ها تالش مردم است كه حاصل سال يزندگ يد؟تركش كن گويند يم

مـثالً  . يمآب نـدار  يريتاست كه در كشـورمان مـد   ينحرف اول و آخرم ا«: كند ياضافه م ياقمرن دكتر

آب  فهمنـد  ياما بعدش تازه مـ  شود يشهر ساخته م يكآب شرب  ينتأم يپمپاژ آن برا يستگاهسد و ا

مثالً در سد گتونـد كـه بـدون     يا يرد؟طرح مورد سؤال قرار بگ ينمشاور ا يدنبا. دارد كيآن شهر آرسن

خوزسـتان را   يهزار هكتار اراض 550پاسخگوست؟  يساخته شد، چه كس ينمك يها تپه يمطالعه رو
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 يجوابگوست؟ االن سـد  يبرد، چه كس يندرخت خرما را از ب يليونم 4كشاند و  يو نابود يبه شور

ا همـه نشـان   ينهـ ا. صد ساله آن منطقه قرار دارد يدان زباله يكه مخزن سد رو شود ياخته مدر شمال س

  ».آب در كشور است يايدهنده دست ماف

  سد كرخه خروجي

  دست يينخروج آب به سمت پا* دبي

  
و واحد آن متر مكعب  گويند يمقطع مشخص را م يكجا شده از  به در منابع آب، حجم آب جا يدب* 

  سازمان آب و برق خوزستان: منبع است ينهبر ثا

   

او هم معتقد است  يارا گرفت و آ يسدساز يجلو توان يها چقدر م بحث يناما با ا پرسم يم ياقمرن از

آنهـا كـه   «: گويـد  يبه تحـول دارد؟ مـ   يازدر كشور ن يسدساز يريتمد ينكها يااشتباه است  يسدساز

و اگـر اجـازه    آيند يم يها در فصل مشخص چون باران .كنند ياشتباه است، اشتباه م يسدساز گويند يم

سـدها   ينبنـابرا . داشت يمشرب و صنعت نخواه ي،كشاورز يبرا يمان خارج شوند، آب از دست يمده

 يـاز بعد از ساخته شدن سد هم آب مورد ن. خودش يساخته شوند اما توسط متخصصان و در جا يدبا
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ـ . شود ينم يجادا يآبها رها شوند، مشكل يوقت. دست رها شود ييندر پا يدبا يستز يطمح شـرط   يول

  ».كنند اش يخودش ساخته شود و مشاوران خبره طراح ياست كه سد سر جا ينا ياصل

ـ    تـوان  يشده نمـ  يرهاز آب در مناطق مختلف كشور ذخ ياديروزها كه حجم ز ينا آيا  ينبـه انتقـال ب

آب  يريتمـد  يخودش نوع ينا يااد؟ آنجات د آبي يكشور را از ب يفكر كرد و فالت مركز يا حوضه

طبـق   الانتقـ  يـن امـا ا  يمبه انتقال آب فكر كن توانيم يزمان حساس نم يندر ا«: گويد يم ياقمرن يست؟ن

  ».خواهد بود يرامكانپذ ينيقوان يترعا

لحـاظ   يـد بـاره با  يـن كشور چند موضوع درا يطبق قانون اساس«: شمارد يگونه برم ينكه او ا قواعدي

كـه   يا منطقـه  ياستفاده از آب را نداشته باشد، دوم آنكه بـرا  يلنكه آن منطقه خودش پتانسشود اول آ

 منـافعي  يننداشته باشد همچنـ  يو فرهنگ ياقتصاد ي،تبعات اجتماع يچآب در آن هست انتقال آب ه

كـه آب بـه آن تعلـق     ييو هم جـا  شود يكه آب از آن برداشته م ييجا يهم برا يدبا شود يم يجادكه ا

 يكـاري وجـود دارد و ب  ينهكتار زمـ  يليونمثال درغرب كشور حدود سه م يبرا. باشد يكسان گيرد يم

استفاده كننـد؟   منطقهخود مردم از آن  يدچرا نبا شود يجا م جابه يدارد و آب هم براحت ييهم آمار باال

  ».فته استقرار گر يعوامل متعدد يرمسأله تحت تأث يناالن همه مسائل دست به دست هم داده و ا
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  يلو مهار س سدسازي

كارون با اشاره  3استان كرمان از سد خرسان  يشمال يشهرها يپروژه آبرسان يرفرحبخش، مد مهندس

 يريتـأث  يچهـ  يا حوضه ينمؤثر نبوده و انتقال ب ها يالبآب در كاهش س يا حوضه ينانتقال ب ينكهبه ا

توانسـت   يمـ  يرسد در طـول مسـ   يجادا«: ويدگ يندارد، م يلاز س يخسارات ناش يشافزا يادر كاهش 

امـا بـه   » .كار انجام شد ينا يتا حد يراخ يلكند كه البته در س يجادا يقتعو يا يردرا بگ يالبس يجلو

در «: است يرترپذ يهآب توج يا حوضه ينروزها انتقال ب ينا هاي يبارندگ يشاو با توجه به افزا يدهعق

 يـاري و در چهارمحـال و بخت  يمرا داشـت  يحجـم بارنـدگ   ينرها ما در كرمـان كمتـ   و بارش يلاوج س

ـ   يـه موضـوع و توج  يـن امكـان طـرح ا   ينهـا با توجه به همه ا ينبنابرا. را يبارندگ يشترينب  ينانتقـال ب

استان  يشمال يبه شهرها 3پروژه انتقال آب از سد خرسان  يريتاو كه مد» .شده است يامه يا حوضه

در كـاهش   يسدسـاز «: كنـد  يمـ  يـد تأك -كاغذ اسـت  يكه هنوز رو يا پروژه -كرمان را برعهده دارد 

 يـر كـه غ  آمـد  يبه وجود مـ  يا فاجعه يرانسدها نبودند در ا ينمؤثر بوده و اگر ا يراخ يلس هاي يبآس

راه  شـد،  يخوزسـتان مـ   يباال وارد شـهرها  يو با آن دب شد ينم يرهها ذخ آب يناگر ا. قابل جبران بود

خسـارات   يسدها كاهش دهنده واقع يمنم بگوتوا يواقعاً م. نبود يالبورود ساز  يريجلوگ يبرا يحل

  ».بودند يلاز س يناش

  

  آب يصفر و صد مديريت

 يناند كه در ا باور بوده ينآب كشور لحاظ شده؟ چقدر سدسازان ما بر ا يريتچقدر در مد يماقل تغيير

 يخشكسـال  يانپا يبه معنا يماقل ييرتغ ياشود؟ آ يدهد يشانها در پروژه ييآب هوا ييراتتغ يدبا يطشرا

چـه   هـا  وانآبخـ  يـه همـه آب و تغذ  يـن كـردن ا  يـره ذخ يبـرا  ياست؟ راست يدر كشور و آغاز ترسال

  دارند؟ هايي يدها
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در  يـران ا«: گويـد  يباره مـ  يناصفهان در ا يا شركت آب منطقه يزير برنامه يرمد يمي،بابك ابراه دكتر

هـم   ييهـا  سـال  يـك متعدد دارد و  هاي ياست كه خشكسال ينمنطقه ا يتقرار گرفته و ماه يانهخاورم

از آن در  تفادهاسـ  يتر بـرا  يها آب در سال يرهجز ذخ يا ما چاره ينبنابرا. شود يم يمثل امسال ترسال

باال رفـت كـه    يهمترمكعب بر ثان 500 - 600رود تا  يندهسد زا يامسال ورود. يمخشك ندار يها سال

در  يو كس يماما ما آن را كنترل كرد. سر راه را نابود كند يو بناها يخيتار يها پل يبراحت توانست يم

مترمكعب به اضافه آب  600 يدكن رتصو. آمد يم يلشهر هم س يناصفهان متوجه نشد وگرنه قطعاً در ا

كـه مـا آن را كنتـرل     يدرحـال . ناگهان حركـت كنـد   يهمترمكعب بر ثان700 شود يكه م يا حوضه يانم

  ».شد يرهبود و ذخ يمخزن سد خال يعني. ميكرد

خـوب   يسدسـاز  ياآ پرسند يم ها يليخ«: است يآب در كشور ما صفر و صد يريتمعتقد است مد او

در حوزه كارون انجـام   يزدارياما اگر آبخ. يما را داشته ها يدها ينهم هم يزدارينه؟ درباره آبخ يااست 

ـ    يندو روز از ا يكه ط يالبي سمثالً. يردرا بگ يالبس يكپ توانست يم شد، يم  يمنطقه رد شـد، بـا دب

 تواننـد  يمـ  يانحرافـ  يطور اسـت بـا بنـدها    ينرود هم هم يندهدرباره زا. شد يروز رد م 10كمتر در 

 يبد است، مبان يتصور هم كه سدساز ينپس ا. كنند يشرها يرو بعد با تأخ يرندرا بگ يالبس يجلو

و ممكن است چند سال خشك را پشت سر  يمور خشك هستكش يكچون ما . اشكال دارد اش يفكر

  ».يريمبگ يدهچند سال خشك را ناد ينكه ا شود ينم. يمبگذار

 يـره را سـدها ذخ  يليـاردش م 23بوده كـه   يلياردم 26تا  25آب منطقه زاگرس  يدگفته او، امسال تول به

ساخته شـده   3كوهرنگ  ياآباد  مثالً اگر سد بهشت يمدرباره انتقال آب صحبت كن توانيم ياند و م كرده

و بـه فـالت    يمفارس رفته كنترل كنـ  يجكه سمت خل يازآب يلياردم يمو ن يك توانستيم يم يبود براحت

 يبه فالت مركـز  يجاًآن را تدر توانستيم ينداشت و م يازآب ن ينخوزستان هم به ا. يمبرگردان يمركز

شـود كـه    يشگيحق هم يكبه  يلمسأله تبد يناست كه ا يندست ا يينپا ياما ترس اهال. يمكن يقتزر
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باشـد كـه    ينانتقال آب ا هاي طرحاگر نگاهمان به  يميبه گفته ابراه. است ييبجا يهم نگران ينالبته ا

خواهد داشـت و   يو مهندس يفن ي،اقتصاد يهها توج طرح ينآن وقت ا يم،آب اضافه مبدأ را منتقل كن

ـ  يريتيمـد  يتعامـل قـو   يازمنـد مسـأله ن  ينحل ا. فتيانجات خواهد  آبي يهم از ب يفالت مركز  ينب

  .هاست استان

ـ  ها يالبس ينقبل از ا ياسؤال كه آ يندر پاسخ به ا ابراهيمي از آب پشـت   يحجمـ  ينچنـ  ينـي ب يشپ

 يـه پا. فكـر نشـده   يزهـا چ يلـي به خ«: گويد يبه حال آن نشد، م ينه و چرا فكر يابود  يركرخه امكانپذ

دهـد؛   يجا ساخته شده هم ارتفاع، هم قدرت و هم فاصله مناسب را نشـان مـ  كه در گذشته آن ييها پل

امـا مـا    شـود  ياز منطقه رد مـ  يروز هايي يالبچنان س دانستند يپدران ما م دهد يموضوع نشان م ينا

 يـا را باور نكرده  يماقل ييرما تغ يجامعه مهندس يدشا. را تحمل نكردند ها يلس ينكه ا يمساخت ييها پل

 ينزمـ  يشبه نام گرما اي يدهما با پد.بود يمنخواه هايي يلس ينشاهد چن ياند كه در خشكسال هفكر كرد

و  يستن يخشكسال يبه معنا يماقل ييرو تغ يشگرما يناما ا يستهم منكرش ن يو كس يمرو هست روبه

در  يليسـ  ينكـه چنـ   داد ينشان م يسازمان هواشناس يها داده. شود يم يالبموجب بارش و س يگاه

  ».يمعمل كن يشتريبا دقت ب يمها الزم بود تا بتوان داده يناعتماد هم به ا ياما كم دهد يخوزستان رخ م

در كرمـان و  . اسـت  يخال ينزم يرز يها اما آبخوان كنند يم يدرا تهد ها يو زندگ شوند يم يزلبر سدها

آب  يقانون اساس. يستن يدننوش يبرا يداريو منبع آب پا ريزند يتشنه در خود فرو م يها دشت يزد

آن  نـه عادال يمتقسـ  يـز دولـت را ن  يفـه وظ ينتـر  و مهـم  دانـد  يهـا مـ   دولـت  يتو تحت حاكم يرا مل

آن  هـاي  يانگريهم مانع هدر رفت آب شد، هم از طغ توان ينم يا حوضه ينبا انتقال ب ياآ. شمارد يبرم

 يجـار  يلهمان اندازه كـه سـ  به  شود ينم ياشد؟ آ يرفتن تمدن فالت مركز ينكاست و هم مانع از ب

ورود بـه   يكه وجود دارد، آب را منتقل كرد؟بـرا  اي يمهنصفه ن يساتاز آن با همان تأس يشپ شود، يم

  .يدكن يككانال تلگرام ما كل
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ـ  يكشـور بـرا   يهـا  بـارش / يـران ا يها بارش يتوضع ينآخر  يليمتـر م 300بـار از مـرز    يناول

  27/01/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+گذشت

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 204شده در  بارش ثبت متر يليم 303.8مجموع  از

  .روز نخست بهار است 25سهم  متر يليم 80.5سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

و پـنجم   يسـت تـا ب  97از اول مهـر   يجـو  هـاي  يـزش ارتفاع كـل ر  يران،منابع آب ا يريتشركت مد

  .است متر يليم 303.8بالغ بر ) يارج يسال آب ييروز ابتدا 204( 98 ينفرورد

و  يشدرصـد افـزا   49) متر يليم 204(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 172) متر يليم 111.9(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 204شده در  بارش ثبت متر يليم 303.8مجموع  از

  .روز نخست بهار است 25سهم  متر يليم 80.5سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

  .بوده است سابقه يكشور ب يها ساله ثبت بارش 50 يخدر تار ي،سال آب يكبارش در  يليمترم 303.8 ثبت
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  27/01/1398ي ايرنا مورخ خبرگزار - رود يبه هدر م ينتاالب اهللا آباد قزو يرينآب ش

  

متر مكعب  يليونم يكاز خروج روزانه  ينقزو يو آب منطقه ا يستز يطمح يرانمد - يرناا - قزوين

دشـت   يـن زهكش نامناسـب موجـود در ا   يلا به دلموجود در تاالب اهللا آباد به شوره زاره يرينآب ش

  .ترنج برده اس يهمواره از مشكل كم آب يراخ يسال ها ياستان ط ينكه ا يدهند، در حال يخبر م

  

  رود يبه هدر م ينتاالب اهللا آباد قزو يرينش آب

زار هـ  100بـه مسـاحت    يـك زهـرا و آب  ينبـوئ  يتاالب اهللا آباد واقع در شهرستان ها يرنا،گزارش ا به

 يا،سال اح ينپس از چند ير،اخ يهفته ها يبه دنبال بارندگ يناستان قزو يهكتار واقع در جنوب شرق

  . پرآب و دوباره جان گرفته است

ـ    يابانيگذشته رو به ب يسال ها يخشكسال يلتاالب كه به دل اين بـه   يـن از ا يششدن گذاشـته بـود، پ

  . شد يم يمعرف ينار در استان قزوو گرد و غب يزگردكانون انتشار ر ينعنوان مهم تر

زهكـش   يـق تاالب پس از سـالها، خـروج آب موجـود در آن از طر    ينا يايوجود پرآب شدن و اح با

و  يو آب منطقـه ا  يسـت ز يطهمچـون محـ   يمتـول  يدستگاه ها يشده در دشت اهللا آباد نگران يجادا

  . است يختهرا برانگ يستز يطدوستداران مح ينهمچن

 يـن ا يـق تاالب از طر ينا يرينمتر مكعب آب ش يليونم يكبه  يكسئوالن، روزانه نزداعالم م براساس

شـورآب بـه رود شـور و     يتخـاك و هـدا   ياز شـور  يريشود به منظور جلـوگ  يزهكش كه گفته م

  . شود ياحداث شده است، خارج م 82نمك قم در سال  ياچهدر

 يسـال هـا   ياست كـه طـ   يطير شراآن به شورآب، د يلروز و تبد يط يرينمقدار آب ش ينا خروج

از كمبود آب شرب  ياز منابع آب يهرو يب يها يو بهره بردار يخشكسال يلبه دل ينگذشته استان قزو
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  . برده است يبه شدت رنج م يو كشاورز

خواهـد   يلتبـد  يزگردبه كانون انتشار ر يگرتاالب، دشت اهللا آباد را بار د ينشدن آب ا يخال همچنين

  . تحت الشعاع قرار دهد يزرا ن يناننش يتختتواند پا يشود اثرات آن م يكرد كه گفته م

شده در دشت مربوط بـه   يجادشود زهكش ا يكه گفته م ينقزو يوجود، سازمان جهاد كشاورز ينا با

را رد كـرده و كـاركرد    يستز يطو مح يدستگاه و به سفارش آن انجام شده، نظرات آب منطقه ا ينا

  . كند يآن دفاع م يتنسته و از فعالدا يحزهكش را صح ينا

  

  عملكرد نامناسب زهكش دشت اهللا آباد **

 80دهـه   يـل در اوا: از تاالب اهللا آباد گفت يددر بازد يزن يناستاندار قزو يامور عمران يهماهنگ معاون

  . زهكش در دشت اهللا آباد شد يجادآب و خاك، اقدام به ا يبا هدف كاهش شور

 يفرعـ  ياتصال كانال هـا  يقآب را گرفته و انرا از طر يزهكش شور ينبود ا قرار: فرخزاد گفت علي

  . كند يتنمك قم هدا ياچهبه سمت در يبه اصل

دشـت، ادامـه    يـن با اشاره به عملكرد نامناسب زهكش ا يناستاندار قزو يامور عمران يهماهنگ معاون

و در حال حاضـر شـاهد خـروج    كنند  يعمل نم يشده زهكش به خوب يجادا يمتاسفانه كانال ها: داد

  . يماز تاالب به سمت شوره زارها هست يرينآب ش

از خروج اب تاالب اهللا اباد اقدام  يريجلوگ يبرا يمقرر شده تا شركت اب منطقه ا: مسئول گفت اين

  . كند

  

  زهكش در دشت اهللا اباد  يجادنبودن ا يكارشناس** 

ه در تاالب اهللا آباد قرار دارد، مربوط به سـال  ك يزهكش: گفت ينقزو يشركت آب منطقه ا مديرعامل
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  . احداث شده است ينقزو يو توسط سازمان جهاد كشاورز 82

زهكش كه  يندر همان سال با احداث ا يهمكاران ما در شركت آب منطقه ا: اظهار داشت ياپو حميد

 ييددانسته و آنرا تا يركارشناسيشده است، مخالفت كرده و آنرا غ يجادا يزن يقابل توجه يها ينهبا هز

  . نكرده بودند

رسد اهداف مربوط به ساخت  يبه نظر م: افزود ينامور آب در استان قزو يتيمسئول حوزه حاكم اين

 يمثبتـ  يبه سمت رود شور قم محقق نشـده و خروجـ   يتآب شور و هدا يهزهكش از جمله تخل ينا

  . نداشته است

متـر مكعـب بـر     18گذشته  يروزها يمل متاسفانه طبه ع يها يبراساس كارشناس: اظهار داشت پويا

شده در دشت و تاالب اهللا آباد خارج و در مجموع شاهد  يجادا يزهكش ها يقاز طر يرينآب ش يهثان

نمـك   ياچـه دشت به سمت رود شور و در يناز ا يرينمتر مكعب آب ش يليونم يكبه  يكخروج نزد

  . هستيمقم 

 يخـررود، وشـته،حاج   يروان اسـتان از جملـه رودهـا    يهـا  مسئول با اشاره به تجمع همـه آب  اين

آب : و سـد طالقـان در دشـت اهللا آبـاد، گفـت      يـاران ز يسد انحرافـ  يزابهررود و سرر ين،عرب،باراج

بدست آمده و موجب پرآب شـدن   يرقابل توجه اخ يها يموجود در تاالب اهللا آباد كه پس از بارندگ

ـ   يزگردكانون انتشار ر يوعتاالب شده و به ن ينا يايدشت و اح ينا  ينو گردو غبار در اسـتان را از ب

كـانون   يـن ا يجـاد منطقه و ا يخشك يلسد باالخانلو را دل يجاداظهار نظرها ا يبرده است هر چند برخ

 يحصـح  هـاراتي اظ ينقرار نگرفته و چن يسد هنوز مورد بهره بردار ينشد ا ياداور يددانستند كه با يم

  . يستن

بـا   يريدر منـاطق كـو   يهر نوع دستكار يممعتقد ينكها يانبا ب ينقزو يآب منطقه اشركت  مديرعامل

بـه   يـن از ا يشپ: شده باشد،اظهار داشت يبا دقت مطالعه و كارشناس يدشكننده آن با يعتتوجه به طب



272  

 يچـرا  يسـت ز يطبـه سـازمان حفاظـت محـ     يبا ارسـال نامـه ا   ينقزو يستز يطهمراه اداره كل مح

دشـت اهللا آبـاد اعـالم كـرده      يه به دشت و زهكش موجود را از جمله چالش هـا آورده شد ترهايش

  . يمبود

 يـن شـد چـرا كـه ا    يمشخص و علنـ  يراخ ينامناسب زهكش در هفته ها يخروج: اظهار داشت پويا

قم باشد اكنـون اب   ياچهشوراب به در يتخاك و هدا يكم كردن شور يدكه با يزهكش كاركرد اصل

  . كند يم يتاد را از خارج و به سمت رود شور قم هداتاالب اهللا اب يرينش

  

  تاالب اهللا اباد به شوره زارها  يرينمتر مكعب آب ش يليونم 25خروج **

 يليـون م 25عملكرد نامناسب زهكش، تاكنون  يلمتاسفانه به دل: گفت ينقزو يشركت آب منطقه ا مديرعامل

  . شده است يتقم و شوره زارها هدا يرمت كواز تاالب اهللا اباد خارج و به س يرينمتر مكعب آب ش

بـه دسـتور   : در روز گذشـته از تـاالب و دشـت اهللا اباد،گفـت     يناستاندار قـزو  يدبا اشاره به بازد وي

از خـروج اب تـاالب بـه سـمت رود      يريجلوگ يالزم برا يها ياستاندار مقرر شد با انجام كارشناس

 يـل چون ب يزاتكرد با تجه يمد و تالش خواهشو يرينمك قم از سمت زهكش جلوگ ياچهشور و در

  . يماب را كاهش ده يسطح خروج كانيكيم

  

  ندارد  يطيمح يستزهكش دشت اهللا آباد مطالعات ز**

طـرح   ياجـرا : خصـوص گفـت   يندر ا يرناگفت و گو با ا يزن ينقزو يستز يطحفاظت مح مديركل

 يـابي ن مشـمول مطالعـات ارز  دارند بـه موجـب قـانو    يطيمح يستچون زهكش ها كه اثرات ز ييها

آن  يجـاد ا يناتفاق در ح ينشوند كه در خصوص زهكش دشت اهللا آباد متاسفانه ا يم يطيمح يستز

  . رقم نخورده است



273  

آنها  يو اثرگذار يطيمح يستجوانب ز يزهكش ها تمام يجاداز ا يشپ يدبا: ادامه داد يدهپسند حسن

ـ ب يطمحـ  يم،هوا و اقلـ  ي،و خاك يبر منابع اب و  ياثـار اجتمـاع   يو حتـ  ينزمـ  يو كاربرهـا  وژيكييول

در  ار ينديفرا ينزهكش انجام شود كه چن يجادمجوز ا يو پس از مطالعات اعطا يان بررس ياقتصاد

  . يممورد زهكش دشت اهللا اباد شاهد نبوده ا

م كردن زهكش در دشت و تاالب اهللا اباد را ك يجادا يلدل يكارشناسان جهاد كشاورز ينكها يانبا ب وي

ادغان كرد هرجا كه  يدبا: در خاك اعالم كرده اند،اظهار داشت يكشاورز يتقابل يجادخاك و ا يشور

ما را  يبانگر يشده، آثار سوء آن پس از مدت يشده دست انداز يركارشناسيبه شكل غ يعتبه نظام طب

  . گرفته است

ـ  يايا شاهد احپس از سال ه يراخ يها يبه دنبال بارندگ ينكها يانبا ب پسنديده از  يشتاالب اهللا آباد كه پ

: اظهـار داشـت   يم،شده بود، هست يلتبد يزگردهابه كانون انتشار ر يشدن و خشكسال يابانيبه دنبال ب ينا

منطقـه شـده    يـن بـوم در ا  يسـت ز يجادو ا ياهيپوشش گ يتآبخوان دشت، تقو يهمهم موجب تغذ ينا

  . يمدوباره آن هست يب از سمت زهكش، نگران خشكاست اما متاسفانه با خروج قابل توجه اب تاال

  

  دوباره تاالب اهللا اباد در صورت ادامه خروج آب از زهكش  يخشك** 

خـروج اب   ياگر جلو: تاالب، اظهار داشت ينمتر مكعب آب در ا يليونم 55تا  50با اشاره به وجود  وي

  . برود ينتاالب به طور كل از ب ينا احتمال دارد اب يندهماه ا 2از سمت زهكش گرفته نشود كمتر از 

تـاالب مقـرر شـد     يناز ا يدبه دستور استاندار پس از بازد: اظهار داشت ينقزو يستز يطمح مديركل

 يتوسـط شـركت آب منطقـه ا    يراز خروج آب به سمت شوره زارهـا و كـو   يريجلوگ يبرا ياقدامات

  . انجام شود ينقزو
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  اشته است د يزهكش دشت اهللا آباد عملكرد مثبت**

: گفـت  يرنـا در گفت و گـو بـا ا   يزن ينقزو يسازمان جهاد كشاورز يامور آب و خاك و مهندس مدير

 يطو محـ  يچـون آب منطقـه ا   ييدستگاه هـا  يكه در خصوص زهكش دشت اهللا آباد از سو يليمسا

  . يستن يحاعالم شده، صح يستز

از خـود بـه جـا گذاشـته اسـت، اظهـار        يزهكش دشت اهللا آباد تاكنون عملكرد مثبت ينكها يانبا ب وي

شـده و كـاركرد آن    يجادخاك ا ياز شور يريدشت با هدف جلوگ ينشده در ا يجادزهكش ا: داشت

  . است يحصح يزن

قابـل   يشروان آبها به سمت دشـت اهللا آبـاد و افـزا    يتو هدا يالببه دنبال بروز س: مسئول گفت اين

بوده است اما  يرگذارارد شده كه در عملكرد آن تاثاز زهكش خسارت و ييتوجه تراز آب به بخش ها

  . نداشته و ندارد يتدر فعال يزهكش مشكل ينا يدر حالت عاد

 يشـود و بهتـر اسـت بـرا     ياستان از شاهرود و خررود خـارج مـ   يرينآب ش ينكها يانبا ب مستخدمي

آب  يزسـرر : شـت اظهـار دا  يانپا يرد،درصورت بگ ياقدام يمتول ياز آن توسط دستگاه ها يريجلوگ

  . يمزهكش مقصر خروج آب بدان يدنبا ينشود بنابرا يزهكش خارج م يقموجود در دشت از طر

ماجرا را به  ينمقصر در ا ييشناسا يدرسد با يبه نظر م ي،متول يدستگاه ها ينوجود اختالف نظر ب با

ب اهللا آبـاد قـرار   از خـروج آب از تـاال   يريجلوگ يرا در زمان حاضر برا يتموكول كرد و اولو يندهآ

 يـد آنرا كوچـك شـمرد و فوا   يداست كه نبا يمونيتاالب پس از سالها اتفاق م ينا يايدارد چرا كه اح

 ينبه همراه خواهد داشت و كمتـر  يناستان قزو يرا برا يقابل توجه ياقتصاد يو حت يطيمح يستز

ـ   يـن ا يجنوب شرق ياراض يابانزاييثمر آن كاهش روند ب در  يزگردهـا فـتن كـانون ر  ر يناسـتان و از ب

  .است ينقزو
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     -يد متـر رسـ   يليم 306از  يشبارش ها به ب ي؛ ميزانجار ير سال آبد

27/01/1398  

  

 ينو ششـم فـرورد   يسـت تـا روز ب  97مهرماه سال  يكشور از ابتدا يها يبارندگ زانيم -يرناا -تهران

 يـد سـامانه جد  يسازمان هواشناسـ  ينيب يشاست كه طبق پ يدهمتر رس يليم 306.8به  يامسال در حال

  .خواهد كرد  يدجد يبارش ها يراز امروز هفت استان را درگ يبارش

  

  يدسمتر ر يليم 306از  يشبارش ها به ب ميزان

و هشتم اسفندماه گذشـته آغـاز و    يستاز ب يلو س يدشد يها يبارندگ يرنا،گزارش روز سه شنبه ا به

  .كرد يركشور را درگ يهمه استان ها

و  ياريكرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بخت يالم،گلستان، مازندران، ا يبارش ها استان ها اين

  .قرار داد ياضطرار يطرا در شرا يراحمدو بو يلويهكهگ

آن اسـت كـه حجـم     يانگرب يرانمنابع آب ا يريتآب شركت مد يهگزارش دفتر مطالعات پا ينتر تازه

ـ     يجار يسال آب يكشور از ابتدا يبارش ها  113.4(گذشـته   يتاكنون نسبت بـه دوره مشـابه سـال آب

 ددرصد رش 50) متر يليم 204.9(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيندرصد و نسبت به م 171) متر يليم

  .داشته است

 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

متـر   يليم 515.1عمان  يايفارس و در يجحجم بارش ها در حوضه خل يانگينگزارش، م ينا براساس

 يـانگين درصد رشد برخوردار بـوده و نسـبت بـه م    233پارسال از  يسال آب يانگينبوده كه نسبت به م
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  .داشته است يدرصد 57ساله رشد  50دوره 

 يلـي م 441.3 يجار يخزر در سال آب يايحجم بارش ها در حوضه در يانگينگزارش، م ينا براساس

  .هدد يدرصد رشد را نشان م 65دوره مشابه پارسال  يانگينمتر گزارش شده است كه نسبت به م

متر بوده كـه نسـبت    يليم 406.7 يجار يدر سال آب يهاروم ياچهحجم بارش ها در حوضه در ميانگين

 62 يسـاله از رشـد   50دوره  يـانگين درصـد رشـد و نسـبت بـه م     45دوره مشابه پارسال  يانگينبه م

  .برخوردار بوده است يدرصد

اكنـون بـه    يـه اروم ياچـه درسبب شد تـا حجـم آب    يهاروم ياچهحجم بارش ها در حوضه در افزايش

در روز مشابه سال  ياچهدر ينكه حجم آب ا يمترمكعب برسد درحال يليونم 610و  يلياردحدود سه م

  .متر مكعب بود يليونم 990و  يلياردم يكگذشته كمتر از 

 يلـي م 194.7 يـران ا يدر حوضه فالت مركز يجار يگزارش، حجم بارش ها در سال آب ينا براساس

  .است يافتهدرصد رشد  218پارسال  ينسبت به دوره مشابه در سال آبمتر بوده كه 

متر گزارش شده كه نسبت  يليم 249.1 يجار يحوضه قره قوم در سال آب يحجم بارش ها همچنين

 44رشـد   يزساله ن 50درصد رشد مواجه شده و نسبت به دوره  171دوره مشابه پارسال با  يانگينبه م

  .داشته است يدرصد

متـر بـوده    يليم 93.4 يجار يشرق در سال آب يگزارش، حجم بارش ها در حوضه مرز ينا براساس

ساله  50دوره  يانگيندرصد رشد برخوردار بوده و نسبت به م 269كه نسبت به دوره مشابه پارسال از 

  .هفت درصد رشد داشته است

  . ال بعد ادامه داردماه س يورشهر يانشود و تا پا يمهرماه هر سال آغاز م ياز ابتدا يآب سال

و بلوچسـتان، هرمزگـان،    يسـتان س ي،خراسان جنوب ياستان ها ي،سازمان هواشناس ينيب يشپ براساس

  .لرستان و خوزستان موج دوم بارش ها را تجربه خواهند كرد ي،كرمان، خراسان رضو
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ـ  يجـان آذربا يهـا  بارش ها استان يددهد موج جد ينشان م ينهمچن يهواشناس يها ينيب پيش  ي،غرب

جنوب شـرق   يالن،گ يل،كرمانشاه، زنجان، اردب ي،كردستان، كردستان، همدان، مركز ي،شرق يجانآذربا

 وبـا رگبـار، رعـد و بـرق      يـز را ن ياريشمال و شرق خوزستان و شمال غرب چهارمحال و بخت يالم،ا

  .بر ساعت مواجه خواهد كرد يلومترك 70تا  45وزش با سرعت 
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  27/01/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -ي خال يها آبخوان يز،لبر يسدها

  

  سيل

زا در كشـور   از قبل جبهـه بـاران   يوقت. نامناسب سدهاست يريتمد يلشده به دل يجادكه ا مشكالتي«

كـه چقـدر    كنند ينم يقكشور حساب و كتاب دق ين سدهابردارا چرا طراحان و بهره شود يم بيني يشپ

  »نشود؟ يجادا يمشكالت ينمردم چن يرها كنند تا برا يداز آب سدها را با

هفت . ريزد يكرخه ترس به جان آدم م ياچهآب در يحجم باال: نوشت يرانروزنامه ا يسنا،گزارش ا به

امروز  ياچهاز سه برابر در يشب يكم برابر سد كرج و 35حدود  يست؛ن يمتر مكعب آب شوخ يلياردم

ه يـ دز و بق زنـيم،  يفقط درباره كرخه حـرف مـ   يمدار. سال آب شرب كل كشور يكو مصرف  يهاروم

و آنچـه هـدر    يمو آنچـه انـدوخت   يمداشت يمترمكعب بارندگ يلياردم 80. خود يخوزستان جا يسدها

 زنيم ياز آب حرف م يدرباره چه حجم ديتصور كن توانيد يم. شد يبزرگ يدبه تهد يلعمالً تبد يم،داد

  كند؟ يم يدادب يرانا يدر كرمان و فالت مركز يروزها خشكسال يندرست در هم دانيد يم ياو آ

از خودتـان   يـا آ. چه بر سر مـردم گلسـتان و لرسـتان و خوزسـتان آورد     يلاست كه نداند س يچه كس

 يـا نـه؟ آ  يـا همـه آب كـرد    يـن به حال ا يفكر شد ينم يرانگرو هاي يلس ينقبل از وقوع ا ايد يدهپرس

و  يـاني آب در زاگـرس م  شـود؟  يدر كشور اعمال مـ  يعادالنه آب بخوب يعآب و قانون توز يحكمران

تـن   هـا  يليـون م يشو بعد از فرسا كند يم يدخوزستان چنان باالست كه جان و مال مردم را تهد جلگه

كارشناسـان   يـد؟ رهان يرا از تشـنگ  يمركـز فـالت   شـود  يآب نمـ  ينبا هم ياآ. ريزد يم ياخاك به در

چه خـوب كـه    گويند يم يا عده. آيد يبرنم يكار يو از دست كس يستن يا چاره يگرحاال د گويند يم

 يـران خود دارد، اصالً ا كه جاي …بزرگ دز و كارون و يسدها ساخته شد وگرنه خوزستان با رودها

آب كه  يايو ماف يا حوضه ينو انتقال ب يدسازبحث س يناز ا يوا گويند يهم م يبرخ. برد يرا آب م
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 يهمـه هـدر رفـت آب و خشـك مانـدن فـالت مركـز        يـن كه از ا ييآنها. شمرده يمتفرصت را غن

 يستز يطمح يختنآن را به هم ر يا و در مقابل عده زنند ياز انتقال آب حرف م يشانند،و پر نگران لد

ـ  ها و دل پرسش ينكدام از ااگر شما هم هر  يست؟چاره چ. دانند يم يستمو اكوس  يـد، را دار هـا  ينگران

  .يريدحوزه بگ ينما با كارشناسان ا يوگو را در گفت يتانها پرسش يجواب برخ توانيد يم

  

  يمآب ندار مديريت

زا در كشـور   از قبل جبهـه بـاران   يوقت. نامناسب سدهاست يريتمد يلشده به دل يجادكه ا مشكالتي«

كـه چقـدر    كنند ينم يقكشور حساب و كتاب دق يبرداران سدها و بهره چرا طراحان شود يم بيني يشپ

استان ما  دومردم  ينشود؟ االن زندگ يجادا يمشكالت ينمردم چن يرها كنند تا برا يداز آب سدها را با

 ينچنـ  شـد،  يكم و بـه موقـع رهـا مـ     يدست با دب يينسدها در پا ينكه اگر آب ا يبرباد رفته در حال

 يكرمانشاه و مدرس مهندس ياستاد دانشگاه راز يا،را دكتر هوشنگ قمرن ينهاا» .شد يموارد ن يخسارات

  .كند يم ادنامناسب سدها در كشور انتق يريتو از مد گويد يوگو با ما م آب در گفت

اتفاقـات   ينچن شد يباال رها نم يدب ينها در زمان مناسب و با ا استاد دانشگاه معتقد است اگر آب اين

و  يكشـاورز  يعدم نفوذ آب به اراضـ  يريتفقط با مد توانند يمسئوالن االن م«: يمشاهد نبودرا  يتلخ

. فكر كـرد  چيزيبه  شود يحجم آب آنقدر باالست كه نم. كنند يلبه حال س يفكر يمسكون يها خانه

 يريتبلكـه سـو مـد    يمما در كشور كمبـود آب نـدار   ينبنابرا يما داشته يمترمكعب بارندگ يلياردم 80

خـوب   يمانكارهـاي و از نظـرات كارشناسـان، متخصصـان و پ    يسـتند افراد متخصص سر كار ن. يمدار

  ».شود ياستفاده نم

: بـه او و همكـارانش مراجعـه نشـده اسـت      چنينـي  يـن وقت دربـاره مشـكالت ا   يچه كند ياشاره م او

االن  رود يمـ  آب يـر درباره آق قال هشـدار دادنـد كـه ز    يشدو سال پ يزهمكاران من در دانشگاه تبر«
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 احرف مر ينمنابع آب در كشور ما معنا ندارد، ا يريتتوجه كرد؟ مد يچه كس. اش موجود است مقاله

 يندارد؟ ا ييچه معنا ينا گذارند يهرزآب نم يبرا يرگذرو دو ز سازند يجاده م يوقت. ييدبه همه بگو

به دست آمده كـه االن   يراحت ينمردم به هم يكرده؟ مگر زندگ ييدتأ يمانكاريجاده را چه مشاور و پ

  ».ها تالش مردم است كه حاصل سال يزندگ يد؟تركش كن گويند يم

مـثالً  . يمآب نـدار  يريتاست كه در كشـورمان مـد   ينحرف اول و آخرم ا«: كند ياضافه م ياقمرن دكتر

ب آ فهمنـد  ياما بعدش تازه مـ  شود يشهر ساخته م يكآب شرب  ينتأم يپمپاژ آن برا يستگاهسد و ا

مثالً در سد گتونـد كـه بـدون     يا يرد؟طرح مورد سوال قرار بگ ينمشاور ا يدنبا. دارد يكآن شهر آرسن

خوزسـتان را   يهزار هكتار اراض 550پاسخگوست؟  يساخته شد، چه كس ينمك يها تپه يمطالعه رو

 يسـد  جوابگوست؟ االن يبرد، چه كس يندرخت خرما را از ب يليونم 4كشاند و  يو نابود يبه شور

ا همـه نشـان   ينهـ ا. صد ساله آن منطقه قرار دارد يدان زباله يكه مخزن سد رو شود يدر شمال ساخته م

  ».آب در كشور است يايدهنده دست ماف

او هم معتقد است  يارا گرفت و آ يسدساز يجلو توان يها چقدر م بحث يناما با ا پرسم يم ياقمرن از

آنهـا كـه   «: گويـد  يبه تحـول دارد؟ مـ   يازدر كشور ن يسازسد يريتمد ينكها يااشتباه است  يسدساز

و اگـر اجـازه    آيند يم يها در فصل مشخص چون باران. كنند ياشتباه است، اشتباه م يسدساز گويند يم

سـدها   ينبنـابرا . داشت يمشرب و صنعت نخواه ي،كشاورز يبرا يمان خارج شوند، آب از دست يمده

 يـاز بعد از ساخته شدن سد هم آب مورد ن. خودش يو در جا ساخته شوند اما توسط متخصصان يدبا

شرط  يول. شود ينم يجادا يها رها شوند، مشكل آب يوقت. دست رها شود ييندر پا يدبا يستز يطمح

  ».كنند اش يخودش ساخته شود و مشاوران خبره طراح ياست كه سد سر جا ينا ياصل

ـ    تـوان  يشده نمـ  يرهلف كشور ذخاز آب در مناطق مخت ياديروزها كه حجم ز ينا آيا  ينبـه انتقـال ب

آب  يريتمـد  يخودش نوع ينا يانجات داد؟ آ آبي يكشور را از ب يفكر كرد و فالت مركز يا حوضه
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طبـق   الانتقـ  يـن امـا ا  يمبه انتقال آب فكر كن توانيم يزمان حساس نم يندر ا«: گويد يم ياقمرن يست؟ن

كشور  يطبق قانون اساس«: شمارد يگونه برم ينكه او ا ياعدقو» .خواهد بود يرامكانپذ ينيقوان يترعا

استفاده از آب را نداشـته   يللحاظ شود اول آنكه آن منطقه خودش پتانس يدباره با ينچند موضوع در ا

و  ياقتصـاد  جتمـاعي، تبعـات ا  يچكه آب در آن هسـت انتقـال آب هـ    يا منطقه يباشد، دوم آنكه برا

كـه آب از آن برداشـته    ييجـا  يهـم بـرا   يدبا شود يم يجادكه ا ينافعم يننداشته باشد همچن يفرهنگ

مثال درغـرب كشـور حـدود سـه      يبرا. باشد يكسان گيرد يكه آب به آن تعلق م ييو هم جا شود يم

چـرا   شـود  يجا م جابه حتيدارد و آب هم برا ييهم آمار باال يكاريوجود دارد و ب ينهكتار زم يليونم

مسأله تحت  يننطقه استفاده كنند؟ االن همه مسائل دست به دست هم داده و اخود مردم از آن م يدنبا

  ».قرار گرفته است يعوامل متعدد يرتأث

  

  يلو مهار س سدسازي

كارون با اشاره  3استان كرمان از سد خرسان  يشمال يشهرها يپروژه آبرسان يرفرحبخش، مد مهندس

 يريتـأث  يچهـ  يا حوضه ينمؤثر نبوده و انتقال ب ها يالبآب در كاهش س يا حوضه ينانتقال ب ينكهبه ا

توانسـت   يمـ  يرسد در طـول مسـ   يجادا«: گويد يندارد، م يلاز س يخسارات ناش يشافزا يادر كاهش 

امـا بـه   » .كار انجام شد ينا يتا حد يراخ يلكند كه البته در س يجادا يقتعو يا يردرا بگ يالبس يجلو

در «: است يرترپذ يهآب توج يا حوضه ينروزها انتقال ب ينا هاي يگبارند يشاو با توجه به افزا يدهعق

 يـاري و در چهارمحـال و بخت  يمرا داشـت  يحجـم بارنـدگ   ينها ما در كرمـان كمتـر   و بارش يلاوج س

ـ   يـه موضـوع و توج  يـن امكـان طـرح ا   ينهـا با توجه به همه ا ينبنابرا. را يبارندگ يشترينب  ينانتقـال ب

استان  يشمال يبه شهرها 3پروژه انتقال آب از سد خرسان  يريتاو كه مد» .شده است يامه يا حوضه

در كـاهش   يسدسـاز «: كنـد  يمـ  يـد تأك -كاغذ اسـت  يكه هنوز رو يا پروژه -كرمان را برعهده دارد 
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 يـر كـه غ  آمـد  يبه وجود مـ  يا فاجعه يرانسدها نبودند در ا ينمؤثر بوده و اگر ا يراخ يلس هاي يبآس

راه  شـد،  يخوزسـتان مـ   يباال وارد شـهرها  يو با آن دب شد ينم يرهها ذخ آب ينگر اا. قابل جبران بود

خسـارات   يسدها كاهش دهنده واقع يمنم بگوتوا يواقعاً م. نبود يالباز ورود س يريجلوگ يبرا يحل

  ».بودند يلاز س يناش

  

  آب يصفر و صد مديريت

 يناند كه در ا باور بوده ينازان ما بر اآب كشور لحاظ شده؟ چقدر سدس يريتچقدر در مد يماقل تغيير

 يخشكسـال  يانپا يبه معنا يماقل ييرتغ ياشود؟ آ يدهد يشانها در پروژه ييآب هوا ييراتتغ يدبا يطشرا

چـه   هـا  وانآبخـ  يـه همـه آب و تغذ  يـن كـردن ا  يـره ذخ يبـرا  ياست؟ راست يدر كشور و آغاز ترسال

  دارند؟ هايي يدها

در  يـران ا«: گويـد  يباره مـ  يناصفهان در ا يا شركت آب منطقه يزير رنامهب يرمد يمي،بابك ابراه دكتر

هـم   ييهـا  سـال  يـك متعدد دارد و  هاي ياست كه خشكسال ينمنطقه ا يتقرار گرفته و ماه يانهخاورم

از آن در  تفادهاسـ  يتر بـرا  يها آب در سال يرهجز ذخ يا ما چاره ينبنابرا. شود يم يمثل امسال ترسال

باال رفـت كـه    يهمترمكعب بر ثان 500 - 600رود تا  يندهسد زا يامسال ورود. يمندار خشك يها سال

 يو كسـ  يماما ما آن را كنترل كرد. سر راه را نابود كند يو بناها يخيتار يها پل يبه راحت توانست يم

افه مترمكعب به اضـ  600 يدكن صورت. آمد يم يلشهر هم س يندر اصفهان متوجه نشد وگرنه قطعاً در ا

كه ما آن را كنتـرل   يدر حال. ناگهان حركت كند يهمترمكعب بر ثان 700 شود يكه م يا حوضه يانآب م

  ».شد يرهبود و ذخ يمخزن سد خال يعني. يمكرد

خـوب   يسدسـاز  ياآ پرسند يم ها يليخ«: است يآب در كشور ما صفر و صد يريتمعتقد است مد او

در حوزه كارون انجـام   يزدارياما اگر آبخ. يما را داشته ها دهيا ينهم هم يزدارينه؟ درباره آبخ يااست 
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ـ    يندو روز از ا يكه ط يالبيمثالً س. يردرا بگ يالبس يكپ توانست يم شد، يم  يمنطقه رد شـد، بـا دب

 تواننـد  يمـ  يانحرافـ  يطور اسـت بـا بنـدها    ينرود هم هم يندهدرباره زا. شد يروز رد م 10كمتر در 

 يبد است، مبان يتصور هم كه سدساز ينپس ا. كنند يشرها يرو بعد با تأخ يرندرا بگ يالبس يجلو

و ممكن است چند سال خشك را پشت سر  يمكشور خشك هست يكچون ما . اشكال دارد اش يفكر

  ».يريمبگ يدهچند سال خشك را ناد ينكه ا شود ينم. يمبگذار

 يـره را سـدها ذخ  يليـاردش م 23وده كـه  ب يلياردم 26تا  25آب منطقه زاگرس  يدگفته او، امسال تول به

ساخته شـده   3كوهرنگ  يامثالً اگر سد بهشت آباد  يمدرباره انتقال آب صحبت كن توانيم ياند و م كرده

و به فـالت   يمكن ترلفارس رفته كن يجكه سمت خل ياز آب يلياردم يمو ن يك توانستيم يم يبود به راحت

 يبه فالت مركـز  يجاًآن را تدر توانستيم ينداشت و م يازنآب  ينخوزستان هم به ا. يمبرگردان يمركز

شـود كـه    يشگيحق هم يكبه  يلمسأله تبد يناست كه ا يندست ا يينپا ياما ترس اهال. يمكن يقتزر

باشـد كـه    ينانتقال آب ا يها طرح بهاگر نگاهمان  يميبه گفته ابراه. است ييبجا يهم نگران ينالبته ا

خواهد داشـت و   يو مهندس يفن ي،اقتصاد يهها توج طرح ينآن وقت ا يم،نآب اضافه مبدأ را منتقل ك

ـ  يريتيمـد  يتعامـل قـو   يازمنـد مسـأله ن  ينحل ا. يافتنجات خواهد  آبي يهم از ب يفالت مركز  ينب

  .هاست استان

ـ  ها يالبس ينقبل از ا ياسوال كه آ يندر پاسخ به ا ابراهيمي از آب پشـت   يحجمـ  ينچنـ  ينـي ب يشپ

 يـه پا. فكـر نشـده   يزهـا چ يلـي به خ«: گويد يبه حال آن نشد، م ينه و چرا فكر يابود  يرذكرخه امكانپ

دهـد؛   يكه در گذشته آنجا ساخته شده هم ارتفاع، هم قدرت و هم فاصله مناسب را نشـان مـ   ييها پل

امـا مـا    شـود  ياز منطقه رد مـ  يروز هايي يالبچنان س دانستند يپدران ما م دهد يموضوع نشان م ينا

 يـا را باور نكرده  يماقل ييرما تغ يجامعه مهندس يدشا. را تحمل نكردند ها يلس ينكه ا يمساخت ييها لپ

 ينزم يشبه نام گرما اي ديدهما با پ. بود يمنخواه هايي يلس ينشاهد چن ياند كه در خشكسال فكر كرده
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و  يستن يخشكسال يابه معن يماقل ييرو تغ يشگرما يناما ا يستهم منكرش ن يو كس يمرو هست روبه

در  يليسـ  ينكـه چنـ   داد ينشان م يسازمان هواشناس يها داده. شود يم يالبموجب بارش و س يگاه

  ».يمعمل كن يشتريبا دقت ب يمتا بتوان دها الزم بو داده يناعتماد هم به ا ياما كم دهد يخوزستان رخ م

در كرمـان و  . اسـت  يخال ينزم يرز يها اما آبخوان كنند يم يدرا تهد ها يو زندگ شوند يم يزلبر سدها

آب  يقانون اساس. يستن يدننوش يبرا يداريو منبع آب پا ريزند يتشنه در خود فرو م يها دشت يزد

آن  نـه عادال يمتقسـ  يـز دولـت را ن  يفـه وظ ينتـر  و مهـم  دانـد  يهـا مـ   دولـت  يتو تحت حاكم يرا مل

آن  هـاي  يانگرينع هدر رفت آب شد، هم از طغهم ما توان ينم يا حوضه ينبا انتقال ب ياآ. شمارد يبرم

 يجـار  يلبه همان اندازه كـه سـ   شود ينم ياشد؟ آ يرفتن تمدن فالت مركز ينكاست و هم مانع از ب

  كه وجود دارد، آب را منتقل كرد؟ اي يمهن نصفه يساتاز آن با همان تأس يشپ شود، يم



285  

 27/01/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - كدام سدهاي ايران براي مواجهه با سيالب آماده شدند؟

 
درصـد   174يران موجب شد ميزان نزوالت سال آبـي جـاري حـدود    ها در ا سابقه بارندگي افزايش بي

سـاله افـزايش داشـته باشـد كـه       50درصد نسبت به ميانگين  45نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 

ها مربوط به مقاطع زماني اخير بوده كه توانست ذخيره فعلي سـدهاي ايـران را بـه     عمده اين بارندگي

 .ميليارد مترمكعب برساند 51

هـاي شـديد شـد تـا      هاي اخير موجب بروز سيالب گزارش ايسنا، شدت، مدت و وسعت بارندگيبه 

استان را درگير كرد كه به اعتقاد كارشناسان از ايـن   23ها به لحاظ وسعت حدود  جايي كه اين سيالب

 .نظير بوده است حيث بسيار بي

ر بارندگي در ايران به ثبت رسـيده  ماه سال گذشته، تنها سه ميليمت بر اين اساس، نيمه نخست فروردين

بـه تعبيـري   . ميليمتـر بـوده اسـت    57مـاه سـال جـاري بـيش از      بود كه اين رقـم در نيمـه فـروردين   

برابر مدت مشابه سـال گذشـته و حـدود سـه برابـر ميـانگين        19ماه امسال  هاي نيمه فرودين بارندگي

در سال آبي جاري مربـوط بـه    درصد كل آب ورودي سدها 40چنين حدود  بلندمدت بوده است؛ هم

 .بود 98ماه  روز ابتدايي فروردين 20

 50سد اعالم شده كه ظرفيتي در حـدود   178برداري ايران، حدود  اما تعداد سدهاي مهم در حال بهره

مـاه، معـادل    فـروردين  20مقادير ورودي به سدها از ابتداي سال آبي تا تاريخ . ميليارد مترمكعب دارند

 268مترمكعب است كه ظاهراً مقادير ورودي نسبت به سال گذشته در بازه زماني مشابه، ميليارد  51.1

 .درصد افزايش داشته است

برداري از سدهاي كشور، مقادير خروجي از سـدها از ابتـداي سـال     همچنين به گفته رئيس گروه بهره

دير خروجـي نسـبت بـه    ميليارد مترمكعب ثبت شده و مقـا  32.8فروردين ماه معادل  20آبي تا تاريخ 
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 .درصد افزايش داشته است 143سال گذشته در بازه زماني مشابه 

فروردين مـاه حـدود    20نژاد با تاكيد به اين مساله كه درصد پرشدگي مخازن سدها در تاريخ  عسكري

ميليـارد مترمكعـب    7موجودي مخازن نسبت به هفتـه گذشـته   : درصد تخمين زده شد، اظهار كرد 76

سـد و تعـداد    72درصد پرشدگي دارنـد،   90چنين تعداد سدهايي كه بيش از  هم. ته استافزايش داش

  .سد است 33درصد پرشدگي دارند،  40سدهايي كه كمتر از 

 

 نقش چشمگير سدها در كاهش خسارات سيالب اخير

 اما به گفته وزير نيرو، تمامي سدهاي ايران در وضعيت كامالً پايـدار هسـتند؛ بـه طـوري كـه تمـامي      

اي  هاي ورودي قابـل مالحظـه   سدهاي بزرگ و مهم به ويژه در استان خوزستان كه در معرض سيالب

انـد و تمـامي اطالعـات ثبـت شـده در مراكـز پـايش، از         هستند، به صورت شبانه روز در حال پايش

 .وضعيت مناسب و مطلوب سدها حاكي است و از اين حيث، جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد

درصدي حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت بـه مـدت مشـابه     62ساس، اكنون افزايش بر اين ا

درصد مخازن سدهاي ايـران نيـز پـر اسـت و بخشـي از مخـازن        76سال گذشته را شاهديم و حدود 

 .رو خالي نگه داشته شده است هاي پيش سدها نيز براي كنترل سيالب

ا به لحاظ پايداري در شرايط مناسبي قرار دارنـد، دربـاره آمـادگي    كه سده با اين حال اردكانيان با تاكيد بر اين

در حال حاضر آمادگي كـاملي وجـود دارد تـا نـه ايـن      : رو گفته است هاي پيش سدها براي مواجه با سيالب

هاي فراواني كه در ارتفاعات باريده اسـت و   ها بلكه ميلياردها مترمكعب آب ناشي از ذوب شدن برف بارش

  .با افزايش دما به مرور ذوب و جاري خواهند شد را در مخازن سدهاي بزرگ تسكين بدهيم در فصل بهار

 

 دليل باز نشدن دريچه سدها

از سوي ديگر اما طي روزها گذشته اين سوال مطرح بود كه چرا وزارت نيرو سدها را زودتر باز نكرد 
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بـاره، مـديركل دفتـر مـديريت      توانست در اين حوزه مديريت بهتري داشته باشـد؟ در ايـن   و آيا نمي

بيني هواشناسي نيسـت، چـرا كـه     ها تنها پيش مبناي مديريت سازه: بحران و پدافند غيرعامل اظهار كرد

عـالوه بـر ايـن بايـد گفـت كـه       . بينـي سـازمان هواشناسـي هسـتيم     بعضاً شـاهد خطاهـايي در پـيش   

 .ار قطعي سيل نداريمگيرد، احتمالي است و متأسفانه ما هشد هايي كه صورت مي بيني پيش

 72يا  48توان در زمان  كه حتي اگر هشدار قطعي سيل نيز وجود داشته باشد، نمي جعفرزاده با بيان اين

ساعت آب زيادي را از سدها تخليه كرد، چرا كه تخليه سدها بسيار باال است و نياز به زمان بيشـتري  

بينـي و موضـوعات تحليلـي در     بارش پيشهاي  هاي مربوط به مدل دارد گفت البته وزارت نيرو بحث

كند؛ با اين وجود تصميم گيري تابع شرايط مختلفي است كه بايد با دقت  حوزه آب و هوا را دنبال مي

 .انجام شود

هـا در فصـل تابسـتان اتفـاق      به گفته وي، عالوه بر اين مساله بايد در نظر گرفت كـه گـاهي سـيالب   

ماني اتفاق افتاد كه معموالً در اين بازه زمـاني بـه دنبـال ذخيـره آب     ها در ز افتد، اما اين بار سيالب مي

 .كشاورزي هستيم و بايد با دقت بسيار بااليي مديريت سدها انجام شود

چنين اين سوال هم وجود دارد كه اوضاع آمادگي سدها براي مواجهه با سيالب احتمالي در آينـده   هم

هـاي ورودي بـه ايـن     خوزستان براي مواجه با سـيالب چطور است؟ تاكنون درباره آمادگي سدها در 

هـاي رياضـي موجـود و بـه اتكـاي       هاي محاسباتي با استفاده از مدل استان، اينگونه اعالم شده كه تيم

هاي مختلف مستقر  ها و ايستگاه گيري دقيق و متعددي كه در تمامي مناطق، سرشاخه هاي اندازه سيستم

اي  كننـد و مجموعـه   تورينگ سازمان آب و برق خوزستان منعكس ميهستند، اطالعات را به مركز ماني

بـرداران داده   از بهترين متخصصان مشغول پايش سيستم هستند تا دستورات به صورت آنالين به بهـره 

 .شود

سيل بزرگ در استان خوزستان رخ داده اسـت كـه    330هاي گذشته بيش از  به گفته مسؤوالن، در دهه
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هاي جـاني وسـيعي بـه همـراه داشـته اسـت و در        ها، متأسفانه خسارت ودخانهبه دليل عدم آمادگي ر

هـا و   هاي استان حجم زيادي از اين سيالب به اطراف سرازير شده و دشت مسيرهاي طوالني رودخانه

هاي  هاي موجود و ديواره اما در شرايط فعلي به لحاظ آمادگي. برد روستاهاي وسيعي را به زير آب مي

شـود كـه    ، بخش قابل توجهي از سيالب در مسير رودخانه به سمت جنوب سرريز ميكه ساخته شده

 .همين امر موجب افزايش حجم آب در مسير اهواز شده است

 
 "سيمره"سد 

هاي حوضه كرخه است؛ حوضه كرخه دو سرشاخه اصلي دارد كه شـامل   سد سيمره يكي از سرشاخه

كه روي رودخانه سيمره ساخته شده، حدود چهار  شود و سدي رودخانه سيمره و رودخانه كشكان مي

 .سال پيش آبگيري و افتتاح شده است

سابقه اخير در غرب كشور، سد سيمره در استان ايالم توانست حجـم بـااليي    هاي كم با توجه به بارش
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هـاي   هاي مخرب بـه اسـتان   هاي باالدست حوضه آبريز اين سد را كنترل و از ورود سيالب از سيالب

 .ن و خوزستان جلوگيري كندلرستا

در حال حاضر سد سيمره به گفته مديرعامل شركت مديريت آب ايران در پايداري كامل قـرار دارد و  

 .سازي و خروجي آب از اين سد در نظر گرفته شده است تمهيداتي را براي ذخيره

ر داريـم و آورد  سال است در شـرايط بحـران آب قـرا    15كه  ها به دليل اين رسولي به گفته محمد حاج

چنداني را از اين حوضه شاهد نبوديم، همچنين به دليل بحث تملك در باالدست آبگيري، تراز نرمـال  

هاي گذشته ميزان منابع  اما با توجه به شرايط آبي در سال. متر كاهش پيدا كرد 704متر به  723سد از 

افتاد، در واقع شـرايط اضـطراري را    و مصارف نيز طبق همين ميزان تنظيم شد و سيلي كه اخيراً اتفاق

 .به وجود آورد و موجب شد كه آورده سد سيمره افزايش موقتي پيدا كند

سر هم اتفاق افتـاد كـه تصـميم     هاي كرخه دو مرتبه پشت به گفته او در واقع با توجه به اينكه سيالب

ميليـون متـر    600ريق بتوانيم متر افزايش دهيم و كه از اين ط 716متر به  708گرفتيم تا تراز سد را از 

اما در حال حاضر وضـعيت سـد سـيمره، كرخـه و تمـام      . مكعب بر حجم مخزن اين سد اضافه كنيم

  .سدهاي حوضه كارون و دز كامالً نرمال است و هيچ مشكلي وجود ندارد

 

 "كرخه"سد 

سـيمره بـه   چندي پيش وزير نيرو از تصميم اين وزارتخانه براي افزايش حجم نگهداري آب در سـد  

اتفاق خوبي كه ما را مجاب كرد به اين تجديـد  : منظور كاهش فشار بر سد كرخه خبر داده و گفته بود

هاي معاون اول رئيس جمهور، وزير كشور، رئيس سازمان برنامـه   هاي دولت و پشتيباني نظر با حمايت

نگهـداري آب در مخـزن    و بودجه و ان شااهللا استاندار خوزستان كه ما بتوانيم به صورت موقتي حجم

سيمره را افزايش داده و فشار روي كرخه را كم بكنيم و با كاهش اين فشار امكان كاهش خروجـي را  
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 .داشته باشيم كه به اين تصميم رسيديم

 
برابر سال گذشته بارندگي داشته است، سد كرخه نيز در طي  52با اين كه حوضه آبريز كارون بزرگ، 

مترمكعب در ثانيه را مهار كرده و مانع از بـروز   8400اي  يالبي با پيك لحظهاين مدت توانسته است س

 .هاي بسيار جدي در پايين دست شود خسارت

با اين حال اكنون مشكالت و شرايط دشواري در استان خوزستان وجود دارد، اما با اين حـال تشـديد   

وارد مخزن سد شـده و ذخيـره   ميليارد مترمكعب سيالب  8.5هاي اخير موجب شده تاحدود  بارندگي

برابر سد كرج اسـت، سـد دز    34ميليارد مترمكعب برسد كه اين رقم حدود  6فعلي كرخه به بيش از 

ميليـارد مترمكعـب،    2.4ميليارد متـر مكعـب، شـهيد عباسـپور      4.4ميليارد متر مكعب، گتوند  2.5هم 

و سد سيمره كه اخيراً به نفـع سـد   ميليارد مترمكعب آب ذخيره شده  2.1، كارون چهار 2.6كارون سه 

 .اي داشتند كرخه افزايش حجم داده شد، در كنترل سيالب نقش تعيين كننده

اما در حال حاضر سد كرخه در پايداري كامل قرار دارد و به تاكيد مسؤوالن، شايعاتي كـه در فضـاي   
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اي ديگـر همچـون   سامان در ايـن سـد يـا سـده     مجازي مبني بر ترك خوردن اين سد و يا اوضاع نابه

 .شود، صحت ندارد گتوند و سيمره منتشر مي

 
 "گتوند"سد 

ترين سدهاي ايران بر روي رودخانه كارون در جنوب غربي ايران اسـت   سد گُتوند عليا يكي از بزرگ

كيلومتري شمال شـهر شوشـتر    25كيلومتري از ريزشگاه رودخانه كارون، در فاصله  380كه در فاصله 

هـدف از احـداث سـد و    . متري شمال شرقي شهر گتوند در استان خوزسـتان قـرار دارد  كيلو 10و در 

هاي فصلي كارون و نيز تنظيم آب  نيروگاه گتوند، تأمين بخشي از برق مورد نياز ايران و كنترل سيالب

 .دست اعالم شده بود كشاورزي پايين

ي بود كـه پـس از آبگيـري    هاي نمكي در اطراف محل آبگيري سد موضوع بحث وجود گنبدها و رگه

امـا در خصـوص خبـر    . دست اين سد شد سد به زير آب رفته و منجر به افزايش شوري آب در پايين

هـاي اخيـر بـه كـارون، از سـوي مسـؤوالن        منتشر شده مبني بر انتقال نمك سد گتوند در پي سيالب
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ضوع تخليه تحتـاني  مربوطه اعالم شد كه طبق تصميمي كه در خصوص سد گتوند گرفته شده تنها مو

  .مطرح است و اين موضوع صحت ندارد

 

 بستان در خوزستان -بند سوسنگرد  اتمام ترميم سيل

بند حد فاصل سوسـنگرد و بسـتان    برداري آبفاي استان تهران از اتمام ترميم سيل معاون نظارت بر بهره

 .در استان خوزستان تا پايان روز دوشنبه خبر داده است

بنـد انجـام شـده و عـرض شكسـتگي       نژاد حجم قابل توجهي از ترميم سـيل  كرميبه گفته محمدرضا 

 .متر آن ترميم شده است 95متر بود كه اكنون نزديك به  120بند حدود  سيل

بند شش روز پيش به دليل حجم آبي كه از كرخه آمده، قطع شده است و حجم بسيار زيادي  اين سيل

هاي كشاورزي را از حيز انتفاع خـارج كـرده    ده كه هم زميندست آن وارد ش هاي پايين از آب به زمين

 .فشار و سرعت، حجم و عمق آب بسيار باال بوده است. و هم جاده را زير سيل برده است

 
 "دز"سد 

هـاي   ميليارد مترمكعب اعالم شد ولي اين سازه توانسته است در پي سـيالب  2.5حجم سد دز حدود 
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ورودي را در مخزن خود مديريت و سه برابر حجم مخزن خـود   ميليارد مترمكعب آب 9اخير حدود 

  .خروجي داشته باشد

 

  "وشمگير"و  "گلستان"، "بوستان"سدهاي 

و  "گلســتان"، "بوســتان"دربــاره ســيالب اســتان گلســتان، ميــزان آب خــالص ورودي بــه ســدهاي 

مكعب بوده، اما بنا ميليون متر 81) سال آبي گذشته( 96-97در اين استان در كل سال آبي  "وشمگير"

ميليـون متـر    439كه بخشي از سال است،  98تا بيستم فروردين  97بر اعالم وزارت نيرو، از اول مهر 

 .برابر در اين مدت ورودي به سدهاي استان صورت گرفته است 5مكعب معادل بيش از 

هاي اخير  رشيكي از موضوعات قابل طرح، ظرفيت مخازن سدهاست و به گفته كارشناسان اگر در با

 .آمد وجود نمي در استان لرستان به اندازه كافي سد وجود داشت، اين مشكل به

 
 سدهاي تهران

ميليون مترمكعب سـيالب وارد سـدهاي اسـتان     150هاي اخير در استان حدود  در پي تشديد بارندگي

ماملو مهار شـده   تهران شده كه بخش اعظمي از پيك اين سيالب در سدهاي لتيان، اميركبير، طالقان و
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انـد   رساني قبلي در استان و شهر تهران سدهاي پنجگانه تهران توانسته همچنين با توجه به اطالع. است

 .هاي ورودي را كنترل كنند ها به خوبي عمل كرده و سيالب در موج اول بارندگي

دهاي اسـتان  ميليون مترمكعب از ظرفيت مخازن سـ  260بنا بر اعالم وزارت نيرو، در حال حاضر هم 

با توجه بـه شـروع   . رو خالي نگه داشته شده است هاي پيش ها و مهار سيالب براي موج دوم بارندگي

اي و شهرداري تهـران در حـال اليروبـي گسـترده و      هاي عملياتي آب منطقه ها، تيم موج دوم بارندگي

و آهار هستند تا در هاي شمالي و غربي تهران همچون كن  تخريب بناهاي غيرمجاز در حريم رودخانه

  .نقاطي كه امكان مهار سيالب از طريق سدها وجود ندارد مشكل خاصي پيش نيايد

 

 "كرج"سد 

هاي باالدستي تخليـه و تنظـيم آب مخـزن در     ها با مطالعات دقيق از حوزه ظاهراً پيش از شروع بارش

در حال حاضـر   -البرز  اي مديرعامل شركت آب منطقه -سد كرج انجام شده و به گفته داوود نجفيان 

 .هيچ نگراني در خصوص دو سد كرج و طالقان وجود ندارد

ها شاهد شايعاتي در خصوص سرريز شدن سد بوديم و اكنون هم چنـين   در زمان بارش: وي ادامه داد

شود اما واقعيت اين است كه سد كرج در حـال حاضـر چهـار درصـد بـيش از       موضوعاتي مطرح مي

 .ذخيره داردمدت مشابه سال گذشته 

ميليـون   125در هر حال شرايط در دو سد طالقان و كرج نرمال و عادي اعالم شده و اكنون سد كـرج  

درصـد بـيش از مـدت     24ميليون مترمكعـب ذخيـره،    360مترمكعب ذخيره دارد و سد طالقان هم با 

  .مشابه سال گذشته آبگيري شده است

 

 سدهاي آذربايجان غربي

ميليون متر مكعب آب از سدهاي استان به سمت درياچه  560ماه سال جاري  دينبنا بر اعالم، در فرور
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 .اروميه رهاسازي شده است

آسا و مخرب اخير در راستاي مديريت سيل در اين استان اعالم شـد كـه    هاي سيل اما در جريان بارش

عمـل آمـده    خيز بـه  ها در نقاط حادثه اي در سطح استان براي مقابله با سيالب اقدامات وسيع و گسترده

روز اول سـال   10پـذير در   هاي اسـتان در نقـاط آسـيب    كيلومتر از رودخانه 74توان به اليروبي  كه مي

 .جاري اشاره كرد

اي آذربايجان غربي، نتيجه اين اقدامات باعث جلوگيري از بـروز   به گفته مديرعامل شركت آب منطقه

هـاي اروميـه، مهابـاد،     يسـات در شهرسـتان  هـاي مهـم و تأس   رساني بـه زيـر سـاخت    سيالب و آسيب

 .مياندوآب، شاهين دژ، نقده، بوكان و سلماس شد

 
 "سفيدرود"سد 

با توجه به شرايط بارندگي و وضعيت مناسب جوي كه حوضه آبريز سد سفيد رود داشته، تاكنون يك 

بـا مـدت مشـابه    ميليون متر مكعب ذخيره سازي در سفيدرود انجام شده كه در مقايسه  100ميليارد و 
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اين سد سال گذشته در نهايت آبگيري به سر . دهد درصدي را نشان مي 30سال گذشته افزايش حدود 

 .ريز نرسيد ولي در سال جاري به آستانه سر ريز رسيده است

 600ميزان ورودي آب به سـد سـفيد رود را حـدود     -اي گيالن  مديرعامل آب منطقه -وحيد خرمي 

برابـري   10الم كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجه متر مكعب بر ثانيه اع

هر ساله در فروردين ماه با توجه به پوشش برفـي حوضـه باالدسـت سـفيدرود و     : داشته و تاكيد كرد

هاي كاري سد سـفيد رود هـم    شود كه يكي از ماهيت ها باعث بوجود آمدن سيالب مي همچنين بارش

درصد از ظرفيـت سـد    20هاي جوي،  بيني ، بنابراين در اسفند ماه با توجه به پيشكنترل سيالب است

سفيد رود جهت كنترل سيالب آزاد گذاشته شده بود و ايـن باعـث شـد در اولـين سـيالب در سـوم       

فروردين ماه و همچنين بعد از آن بـدون هـيچ مشـكلي سـيالب را كنتـرل كنـيم و ايـن باعـث شـد          

 .ال دست سد سفيد رود متوجه هيچ گونه مشكلي نشوندهمشهريان در پاياب و با

هاي بعدي را هم مديريت خواهيم كرد و ذكر اين نكته كـه سـد    به گفته او قطعاً در سفيد رود، سيالب

 4توانيم تـا ارتفـاع    سفيد رود بعد از رسيدن به نقطه سر ريز به معناي اتمام ظرفيت آن نيست بلكه مي

 .هاي پيش رو نيستيم آب را ذخيره نمائيم بنابراين نگران سيالب متر باالتر از نقطه سر ريز،

همچنين درباره مقاومت سازه سد سفيد رود هم اعالم شده كه بـا توجـه بـه سـاليان متمـادي تجربـه       

ترين حالت مقاومت را دارد و با مديريت آبيـاري كـه در آن    خدمت در سد سفيد رود اين سد، مطمئن

  .مشكلي بوجود نخواهد آمد ريزي شده هيچ گونه برنامه

  

 "دوستي"سد 

درصد از حجم مخـازن سـدهاي    66اي خراسان رضوي،  از سوي ديگر، به گفته مديرعامل آب منطقه

هـاي شـديد در    بيني سازمان هواشناسي مبني بر بـارش  خراسان رضوي خالي است و با توجه به پيش
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رو در سدهاي اسـتان   هاي پيش ترل سيالباستان و وقوع سيالب در افغانستان، آمادگي كاملي براي كن

 .وجود دارد

 
ميليمتـر   200هاي استان از ابتداي سال آبي تـاكنون بـه    كه ميزان بارندگي محمد عاليي، با اشاره به اين

 213ميليمتر بارندگي سال گذشته استان، حـدود   64م در مقايسه با رسيده است، گفته است كه اين رق

درصـد افـزايش داشـته     40ميليمتر بارندگي مدت متوسط بلندمدت حدود  144درصد و در مقايسه با 

 .است

درصد از حجم مخزن سدهاي استان خراسان رضـوي پـر شـده اسـت؛ از ميـان       34اما اعالم شده كه 

ميليـون   520يون مترمكعبي مخـازن سـدهاي اسـتان، رقمـي در حـدود      ميل 570ظرفيت يك ميليارد و 

مترمكعب آن تاكنون پرشده است و بيش از يك ميليارد مترمكعـب از حجـم مخـازن سـدهاي اسـتان      

  .خالي است
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 كرمان "بافت"سد 

فروردين ماه اعالم شد كه به منظور مديريت آب ورودي و خروجي سـد بافـت، دريچـه     22چنين  هم

 .ده تحتاني اين سد به تدريج در حال باز شدن استتخليه كنن

هاي تخليه كف سـد بافـت    اي كرمان با اعالم باز شدن دريچه در اين باره مديرعامل شركت آب منطقه

از هشدار خودداري از نزديك شدن به سد بافت خبر داد و درباره شرايط ديگر سدهاي استان كرمـان  

ميليون مترمكعب آب در پشـت   198تان جيرفت هم اكنون سد شهرس: هاي اخير گفت پس از بارندگي

 .آن ذخيره شده و جاي نگراني پيرامون سدهاي استان كرمان وجود ندارد

ميليون مترمكعب آب دارد و مسؤوالن  32ميليون مترمكعب است كه  40اما حجم مخزن سد بافت نيز 

اخير نگه دارنـد و حجـم آن را بـه    هاي  ميليون مترمكعب از ظرفيت آن را براي بارندگي 10درصددند 

  .ميليون مترمكعب كاهش دهند 30

 

 "سيرجان"و "نساء"، "جيرفت"سد 

اما درباره آخرين وضعيت سدهاي جيرفت، نساء و سيرجان گفته شـده كـه در حـال حاضـر ظرفيـت      

 .ميليون مترمكعب است 140خالي سد جيرفت در استان كرمان 

ميليون مترمكعـب   336برداري است؛  كرمان چهار سد در حال بهرهبنا بر اعالم وزارت نيرو، در استان 

ميليـون   140ميليـون مترمكعـب آب ذخيـره شـده دارد و      196آب حجم مخزن سد جيرفت است كه 

 .مترمكعب آن خالي است

 138ميليون مترمكعب ظرفيت دارد و اكنون حجم آب ذخيره شده در ايـن سـد،    168سد نساء بم هم 

هـا   بينـي بـارش   ميليون مترمكعب ظرفيت خالي دارد و بر اسـاس پـيش   30ست كه ميليون مترمكعب ا

. ميليون متر مكعب رسانده شـود  130ريزي شده حجم آن به  هاي برنامه تصميم بر اين شده با خروجي
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ميليـون مترمكعـب آبگيـري شـده و      11ميليون متر مكعب ظرفيت دارد كـه   38چنين سد سيرجان  هم

 .هاي آتي را دارد ديد ناشي از بارشآمادگي ذخيره آورد ج

اما درباره ساير سدها نيز، سيالب اخير موجب شد كه ميزان ورودي به برخي از سـدها افـزايش پيـدا    

ميليـون   115رود  ميليـون مترمكعـب، زاينـده    160اي كه در حال حاضر سد بوكان حدود  كند؛ به گونه

 25همچنـين سـدهاي اسـتان هرمزگـان نيـز      . ميليون مترمكعب ورودي داشتند 51مترمكعب، دوستي 

عالوه بر اين، ورودي سد كوثر كه يكي از سدهاي مهم در كشـور  . اند ميليون مترمكعب ورودي داشته

ميليـون مترمكعـب بـوده     90است و وظيفه تأمين آب پنج استان را به عهده دارد، در پي سيالب اخير 

  .است

 

 سدهاي استان سيستان و بلوچستان

هـاي   اي سيستان و بلوچستان با اشاره بـه آمـادگي بـراي كنتـرل سـيالب      ركت آب منطقهمديرعامل ش

هـاي صـورت گرفتـه تمهيـدات الزم بـراي كنتـرل        با توجه به بارندگي: احتمالي در استان گفته است

 .سيالب در استان انديشيده شده و شرايط سدها و تأسيسات تحت كنترل است

: درصد از حجم مخازن سدهاي استان پر شده است، ادامـه داد  54ون كه تاكن اتابك جعفري با بيان اين

سازي شده كه اين ميزان ورودي،  سد مخزني استان ذخيره 7ميليون متر مكعب در  60در دو روز اخير 

 .درصد افزايش داده است 39حجم فعلي سدهاي استان را نسبت به سال آبي قبل 

منطقـه سيسـتان واصـل نشـده، امـا تمهيـدات الزم مطـابق        بيني شده در  وي با بيان اينكه سيالب پيش

ميزان متوسـط بارنـدگي از ابتـداي سـال آبـي      : هاي وزارت نيرو صورت پذيرفته است، افزود اخطاريه

 .درصـد افـزايش يافتـه اسـت     6.5درصـد و نسـبت بـه متوسـط بلندمـدت       433نسبت به سال قبـل  

بيشترين ميـزان بارنـدگي در حـوزه    : يح كرداي سيستان و بلوچستان تصر مديرعامل شركت آب منطقه
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هـاي اخيـر    متر انجام شده و با توجه بـه ورودي سـدها و بـارش    ميلي 83شهر به ميزان  شهرستان نيك

 .تاكنون نيازي به رهاسازي آب از سدها نبوده است

نـد  با تمام اين اوصاف، برخي كارشناسان درباره چگونگي عملكرد سدها در كنترل و مهار سيل معتقد

سيل آن را كنترل و پس از سر ريز شـدن،  » پيك«سدها در اين زمينه تنها نقش مسكني را دارند كه در 

كنند، بنابراين تنها راهكار درمـاني حكمرانـي بـر حوضـه آبخيـز،       دوباره آب را به پايين دست رها مي

 .ها و مراتع و قرار گرفتن صنعت و كشاورزي در جاي درست خود است حفظ جنگل

شود كه سدها كشور را نجـات دادنـد امـا بـه عقيـده برخـي        ين در حال حاضر مدام صحبت ميهمچن

هـاي خـود دقـت     بنابراين بايد در سدسـازي . تحليلگران، سدها تنها وقوع فاجعه را به تأخير انداختند

ـ   2.5متأسفانه سـاالنه  . سازيم كنيم كه آن را چگونه، در چه مكاني و براي چه مصارفي مي ن ميليـارد ت

هاي زاللي را به دليـل عـدم مـديريت از دسـت      هاي آبخيز نيز آب رود و در حوضه خاك از دست مي

 .پذير است حل تمام اين مشكالت با مديريت جامع حوضه آبخيز امكان. دهيم مي
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خبرگـزاري   - نان و گوشت و تخم مرغ در مصـرف آب كشـور   ؛ نقشها نشان داد پژوهش يجنتا

  27/01/1398ايسنا مورخ 

  

مصـرف   يشدر افزا ياديز يرمردم نسبت به گذشته تاث ييغذا يمرژ ييرپژوهش نشان داده تغ يك نتايج

  .آب داشته است

 يناز بزرگتـر  يكيحال  ينو در ع يجامعه بشر يازمنابع موردن ينتر از مهم يكيآب  يسنا،گزارش ا به

. يـرد جهان قرار گ ياز تحوالت مثبت و منف ياريسرمنشاء بس تواند يقرن حاضر است كه م يها چالش

  .باشد ينآفر بحران تواند يآب، م يو تقاضا ينتأم ياننبود انطباق م

دانشـگاه   يو آبـادان  يـاري آب يوه مهندسگر يدكتر يدانشجو -احمد آباد يحمد ياسركه  يپژوهش در

 -زاده رسـول  يعلـ  -دانشـگاه تهـران   يو آبادان ياريآب ياستاد گروه مهندس -ياقتل يدعبدالمج -تهران

ارشـد   يكارشناسـ  يدانشـجو  -و رسول قـادرپور  -يليآب دانشگاه محقق اردب يگروه مهندس ياردانش

در  يدر اكثر كشورها، بخش كشاورز«: آمده است اند آب دانشگاه آزاد مهاباد انجام داده يگروه مهندس

كشـت   يرسطح ز يشكشورها امكان افزا يندر ا. مصرف آب را دارد يزانم يشترينها ب بخش يرسا ينب

 هـاي  راتژيمصرف آب و توسعه است ييكارا يمنابع آب در دسترس، ارتقا يريتوجود ندارد، بهبود مد

  ».باشد ييروزافزون منابع غذا ازهايين يجوابگو يتا حدود تواند يمحصول م يدتول

با توجه به رشد  يو دام يروند سرانه مصرف آب در محصوالت كشاورز يبا هدف بررس يقتحق اين«

سـرانه مصـرف محصـوالت     يـين تع يبـرا . انجـام شـد   1390تا  1368از سال  يدر سطح مل يتجمع

. رائـه شـده اسـت اسـتفاده شـد     ا يكه توسط جهاد كشاورز يرانا يياز ترازنامه غذا يو دام يكشاورز

 يـن ا. قـرار گرفتنـد   يمطالعـه مـورد بررسـ    يـن پرمصـرف در ا  يو دامـ  يكشـاورز  التاغلب محصو

 يـا، نخـود، لوب : حبوبـات  -گندم، ذرت، جـو و بـرنج  : شدند؛ غالت يگروه دسته بند 9محصوالت در 
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 يب،مركبـات، سـ   ي،بهندوانه، خربزه، طال يل،نارگ: يجاتو سبز جات يوهم -حبوبات يرعدس، لپه و سا

هـا، انبـه،    تـوت  يرانگور، زالزالـك، سـا   ي،فرنگ هلو، آلو، توت يالس،آلبالو، گ ردآلو،به، ز ي،موز، گالب

و  يكـدو، سـبز   زمينـي،  يبسـ  ياز،پ يار،خ ي،فرنگ گوجه يتون،تازه، ز هاي يوهم يرسا ير،انار، انج يوي،ك

 مـرغ، : گوشـت  -مغزهـا  يره، فندق، خرما و سابادام، گردو، پست: خشكبار و خرما -تازه هاي يوهم يرسا

ـ  يروغنـ  يها دانه -گاو، گوسفند، بز: يرش -دل و جگر ي،گاو، گوسفند، شتر، بز، ماه  يا،سـو : يو چرب

مرغ؛ آمار مربـوط بـه سـرانه     تخم -يقند و شكر و چا -و كره ينبات يواني،ح يگردان، پنبه، چرب آفتاب

شـده اخـذ    يـاد  هـاي  به بازار عرضه شده بود از ترازنامهكه  يهر محصول يمصرف و مقدار تلفات برا

  ».مختلف محاسبه شد يها سال يبرا يتكل جمع يكل سرانه مصرف محصوالت به ازا. شد

هـر محصـول در سـطح     يانجام شده اسـت، بـرا   1390تا  1368كه مطالعات از سال  ينتوجه به ا با«

هـر   يسرانه مصـرف آب بـرا  . ظر گرفته شددر ن يآب مجاز يانگينمورد مطالعه، م يها كشور و سال

محصوالت مورد مصرف در سرانه مصـرف همـان محصـوالت بـه      يفرد، از مجموع ضرب آب مجاز

از  ينشده است و ساالنه مقـدار  ينتأم يداخل يها از آب يتمام آب مصرف يطرف از. دست آمده است

از  يهر سال حجم آب واردات يابر ينبنابرا. اند وارد كشور شده يگرد ياز كشورها ييمحصوالت غذا

در ) يو نزوالت جو يدپذيرمنابع تجد( يمحاسبه شد و از حجم آب مصرف ييواردات مواد غذا يقطر

  ».شدآن سال كسر 

 يـد تول 1390تـا   1383سـال   يبـرا  ينچنـ  هم«: گويند يمقاله م ينو همكارانش در ا ياقتل عبدالمجيد

استخراج شـد   يجهاد كشاورز يها ول از آمارنامههر سال و هر محص يبرا يمد يمحصوالت كشاورز

كسـر شـد تـا حجـم آب      يو نـزوالت جـو   يدپذيرمحاسبه شد و از منابع تجد يمو آب محصوالت د

  ».يدبه دست آ يدپذيراز منابع تجد يمصرف

غـالت   يسرانه مصرف آب برا يشترينب ييمواد غذا يها گروه يندر ب دهد يپژوهش نشان م ينا نتايج
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. را نشـان دادنـد   يرمنظمينوسانات غ يوستهنداشته و پ يروند منظم و ثابت ييروه از مواد غذاگ ينا. بود

آب  مصـرف كه سرانه مصـرف   يداشته به طور يبه بعد روند كامالً نزول 1386مصرف غالت از سال 

 يطـ . اسـت  يدهرسـ  1390مترمكعـب در سـال    470به  1368مترمكعب در سال  570گروه غالت از 

مصـرف   يـانگر نداشت كه ب يچندان ييراتدو محصول تغ يند مطالعه سرانه مصرف آب امور يها سال

 يـران گذشـت زمـان در ا   يطـ  ييماده غذا ينبرنج از گذشته تا به امروز بوده است و مصرف ا يكسان

 يدهرسـ  يـداري به حالـت ثابـت و پا   يباًتقر يرانمردم ا ييغذا يمنداشته است و در رژ يچندان ييراتتغ

  .است

نـان در كشـور، سـهم سـرانه      يـاد با توجه به مصـرف ز «: پژوهش آمده است يناز ا يگريخش دب در

 يسـرانه آب بـرا   يـانگين كـه م  يمقدار بوده است به طور يشترينمصرف گندم ب يمصرف آب به ازا

سـرانه مصـرف آب در گـروه     يمتر مكعب در سال بوده است روند كاهشـ  450 ييماده غذا ينا يبرا

 يشافـزا  يگرد يكاهش در سرانه مصرف آب گندم است، به عبارت يلبه بعد به دل 1386غالت از سال 

به مـرور زمـان شـد و     ييماده غذا ينآن منجر به كاهش تلفات ا يزنان و كاهش دورر يمتو ق يفيتك

  ».داشته باشد يبه بعد روند كاهش 1386امر سبب شد سرانه مصرف آب غالت از سال  ينهم

كـه از   ينشان داد به طـور  يصعود يمرغ روند تخم يسرانه مصرف آب برا«: مقاله آمده است ينا در

در . نشـان ندادنـد   يروند منظمـ  ياما حبوبات و شكر و چا. است يدهمترمكعب در سال رس 31به  17

بـا گذشـت    يگـر به عبارت د. است يروند نزول يو حبوبات دارا يكل، سرانه مصرف آب شكر و چا

كمتـر شـده    ييگـروه از مـواد غـذا    مصرف اين) …قهوه، نسكافه، ( ياچ يگرد هاي يگزينزمان و جا

  ».است

 يشـترين ب يجاتو سـبز  يـوه غالت، م يآن است كه سرانه تلفات آب برا يانگرمطالعه ب ينا هاي بررسي

برخالف گروه غالت با گذشت زمـان حالـت    يجاتو سبز يوهم يسرانه تلفات آب برا. مقدار را دارد
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و ) 1377به جز سال ( يانگينسرانه مصرف آب كمتر از م 1382تا  1368ز سال ا. داشته است يشيافزا

 يرونـد صـعود   يباًتقر يحجم آب مصرف ياست و به طور كل يانگيناز م يشترب 1390تا  1382از سال 

و اسـتفاده   يجاتو سـبز  يوهاستفاده از م يشمصرف گوشت توسط مردم، افزا يشافزا. دهد يرا نشان م

 يكلـ  ربـه طـو  . يابد يشسبب شده است سرانه مصرف آب با گذشت زمان افزا ها يرباز نان و چ يادز

كـه سـرانه    يبه طـور . است 1390تا  1376كاهش تلفات سرانه آب از سال  يانگرپژوهش ب ينا يجنتا

 1390متر مكعب در سال  80به  1377مترمكعب در سال  162هر شخص در سال از  يتلفات آب برا

  .است يافتهكاهش 

  .منتشر شده است يرانآب و خاك ا يقاتمجله تحق 50پژوهش در شماره اول دوره  اين
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  28/01/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - مهار شد يرداريآبخ يمتر مكعب آب با سازه ها يلياردم 2

  

: كشور گفت يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يابانامور مراتع و ب يزداري،معاون آبخ - يرناا - همدان

  .است يزداريآبخ ياز آثار مثبت سازه ها يكي يراخ يلمتر مكعب روان آب در س يلياردم 2مهار 

  

  مهار شد يرداريآبخ يمتر مكعب آب با سازه ها يلياردم 2

 يكارگروه صندوق توسـعه ملـ   يشامگاه چهارشنبه در نشست اعضا يخسرو شهباز ، يرناگزارش ا به

مجلس و همه مسئوالن بر  يندگانرهبر فرزانه انقالب، دولت ، نما: همدان افزود يعياداره كل منابع طب

و  رنـد دا يددر جنگل ها و مراتع تاك ياهيو حفظ پوشش گ يآبخواندار يزداري،آبخ يطرح ها ياجرا

  .كند يم يشترسازمان را ب ينكاركنان ا يفو وظا يتسئولتوجه م ينا

: كشـور اضـافه كـرد    يـزداري سازمان جنگـل هـا، مراتـع و آبخ    يابانمراتع و امور ب يزداري،آبخ معاون

 يهنـر  يژهكار و يك يزداريبلكه كار آبخ شود يخاص اطالق نم يتعملكرد و فعال يكبه  يزداريآبخ

  .ستحفظ منابع آب و خاك ا يريتو فن مد

 يريتدر مـد :يابـد،گفت  يم ييرتغ يمياقل يطمتناسب با شرا يزجامع آبخ يريتمد ينكها يانبا ب شهبازي

و  يملـ  يطـرح كاداسـتر اراضـ    ياجـرا  يولوژيكي،اقدامات ب يكيمكان يها عالوه بر سازه يزجامع آبخ

  . يردگ يصورت م يزن ياهيپوشش گ يتتقو

 يشگيريو توسعه جنگل، پ ياحفاظت از جنگل ها، اح ،ياهيپوشش گ يتتقو يرنظ ياقدامات: افزود وي

جـامع   يريتاز قاچـاق چـوب در قالـب مـد     يريو جلوگ يعيمنابع طب يدر عرصه ها يقحر يو اطفا

  . شود يم يياجرا يزآبخ

ـ : كـرد  يانكشور ب يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يابانمراتع و امور ب يزداري،آبخ معاون از  يشب
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دار حفظ و حراست از  يدو در زمره انفال بوده و كل يعيمنابع طب يشور عرصه هادرصد وسعت ك 80

  .استان ها هستند يعيكل منابع طب يسازمان جنگلها و اداره ها ياراض ينا

 يرا بر اساس حـوزه هـا   يجامع در سال جار يريتطرح مد يچشم اندازها يدبا: اظهار كرد شهبازي

  .داد يشها افزا بخش ينرا در ا بيياكرده و نظارت و ارز يينتب ييالگو

 يـداري پا: دانسـت و گفـت   يبخش كشاورز يداتدر بخش تول يشروپ ياز استانها يكيهمدان را  وي

و توسـعه   يشـبرد پ يبـاال بـرا   يـت توان و ظرف ينتوان از ا يمثبت است و م ياردر همدان بس يريتمد

  .بهره گرفت يزداريو آبخ يعيمنابع طب يطرحها

 يطـرح هـا  : كشور افزود يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يابانمراتع و امور ب ي،يزدارآبخ معاون

 يـن ا يـد و تـالش مضـاعف با   يتاستان از سال گذشته شروع شده كه با جد يندر ا يخوب يزداريآبخ

  .و به سرانجام رساند يگيريطرح ها را پ

 يـد با ينه و گوشـت دارنـد بنـابرا   علوفـ  يددر اقتصاد كشور، تول يمراتع نقش مهم: اظهار كرد شهبازي

  . مراتع برنامه محور اقدام كرد ياياح يبرا

بـا   يـد را با ينخشكه چـ  يو بندها يزداريآبخ يسازه ها ي،و فن ياصول علم يتبا رعا: ادامه داد وي

  .يمحفظ كن يزاجرا كرد تا در كنار حفظ آب ، خاك را ن يشتريب يدارياستحكام و پا

 يكشور جلب مشاركت هـا  يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يابانو امور بمراتع  يزداري،آبخ معاون

  .برشمرد يعيدر حفظ و توسعه منابع طب يدياز نكات كل يكيرا  يعيمنابع طب يطرحها يدر اجرا يمردم

آبخوان هـا،   يهحفاظت آب و خاك، تغذ يالب،از جمله كنترل س يزداريطرح آبخ 17 يرنا،گزارش ا به

در استان همـدان در   ينكهم ا يومكانيكيو ب يكيمكان ياتعمل ي،كمربند حفاظت ياهيگپوشش  يتتقو

  .حال اجرا است
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خبرگزاري ايسـنا   - است يمعضل بخش كشاورز ينمهمتر يمياقل تغييرات :يرانفائو در ا يندهنما

  29/01/1398مورخ 

  

معضـالت حـوزه آب و خـاك و     ينمهمتر: گفت يراندر ا) F.A.O( يسازمان خوار بار جهان نماينده

  .است يمياقل ييراتخاك و تغ يشور يرزميني،ز يكاهش سطح آبها يكشاورز

 يه از منابع آب و خاك كه در اتـاق بازرگـان  استفاد ينهبه يكردرو يشرائو ماتا در هما يسنا،گزارش ا به

از  يكشـاورز  هـاي  يـت توجه توأمان به تمام مسائل مرتبط بـا حـوزه فعال  : كرد يانفارس برگزار شد، ب

  .شود يحوزه قلمداد م ينا يحعامل توسعه صح ينمهمتر

ابل تأمـل  شاهد فشار دوگانه كاهش ق يانهاز نقاط جهان خصوصاً در منطقه خاورم يدر برخ: افزود وي

  .يمتقاضا هست يندهفزا يشمحصوالت توأم با افزا يدتول

در  ييـرات تغ يجـاد ا يادر هرگونه توسعه و : گفت يراندر ا) F.A.O( يسازمان خوار بار جهان نماينده

  .به صورت همزمان در نظر گرفته شود  يارتباط غذا، آب و انرژ بايست يم يبخش كشاورز

آب  يهـا  از تـنش  يدر سطوح كشورها، اقتصاد كشـاورز  يبخش اقتصاداز هر  يشب ينكها يانبا ب ماتا

سـطح   يـك پـس از   يدر حوزه كشاورز يآب و خاك به عنوان دو منبع اصل: اضافه كرد شود يمتأثر م

ـ  ينهستند و ا ياقابل اح يرو غ يربرگشت ناپذ يگذار يهخاص سرما ـ  يشمهم لزوم توجه ب بـه   يشاز پ

  .كند يروشن م يمنابع را به خوب اين

 يريتمـد  يها اقدامات در حوزه يبا انجام برخ ياساس سازمان خوار و بار جهان ينبر ا: ادامه داد وي

فعـال   يريتمـد  ي،در حوزه كشـاورز  يتكنولوژ يها كردن شبكه يجادآب و خاك، وصل و ا يكپارچه

ر سطح توسعه د يها مبحث يدر تمام يخشكسال يريتمدنظر قرار دادن مد يزو ن يدر حوزه خشكسال

  .نموده است يخاص كنون يطمنابع موجود با توجه به شرا يساز ينهدر به يكشورها همواره سع
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اطالعـات بدسـت آمـده     يـابي سازمان فائو اشـاره و بـا ارز   يمورد يقاتاز تحق يدر ادامه به برخ ماتا

و  يقـاتي تحقو بهره برداران را به اسـتفاده از اطالعـات    ينمسئول يهشده، كل ياد يها حاصل از پژوهش

  .كرد يهسازمان توص ينا يدر تارنما يآمار

 ياقتصاد يها جنبه يبه بررس يزآلمان ن Iamoمحقق مؤسسه  يجمال ينوشجلسه دكتر ط ينادامه ا در

غذا بدون در نظر گـرفتن موضـوع آب،    يدتوجه مجزا به مساله تول: پرداخت و گفت يحوزه كشاورز

  .اك خواهد بودمنابع آب و خ يبو غذا موجب تخر يانرژ

مختلف بـه   يها آب از جنبه ياقتصاد يقبدون در نظر گرفتن ارزش دق يآب يا توسعه پروژه: افزود وي

 يطدر شـرا  يرزمينـي آب ز يمؤثر از منابع منجر خواهد شـد و توسـعه بازارهـا    يرو غ يبياستفاده تخر

  .دمنابع آب را به دنبال دار يتنها به نابود يانرژ يمعظ هاي يارانهوجود 

 ياستان فارس هم با اشاره به ادامه روند خشكسال يسازمان جهاد كشاورز يسرئ يقاسم يمهد محمد

 يريتمـد : كـرد  يـان عنـوان و ب  يجار يرا صرفاً مختص به سال آب يوستهبه وقوع پ يبلند مدت، ترسال

 انمچنـ ه يننو ياريآب يگلخانه و اجرا يي،دارو ياهانتوسعه كشت گ يرتقاضا آب از طرق مختلف نظ

  .ما در استان فارس است يدمورد تاك
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  30/01/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - تا سه سال از بحران آب فاصله گرفت يرانا

  

 كننـد،  ياسـتفاده مـ   يسـطح  يهـا  از آبكـه   ييها آب شرب در مكان يدغدغه برا گويند يم مسووالن

 يـن از ا يكه مشكل شود يم بيني يشمناطق دو تا سه سال برطرف شده و پ يسال و در برخ يكحداقل 

  .يستن يرزمينيجبران منابع آب ز يمساله به معنا ينبابت وجود نخواهند داشت، اما ا

 يـت درصـد جمع  99 يسترسـ از د ياست كه سطح مناسـب  يياز جمله كشورها يرانا يسنا،گزارش ا به

دسـتاورد مهـم،    يـن در كنـار ا . را فـراهم كـرده اسـت    يدنيبه آب آشام يياندرصد روستا 75و  يشهر

 ركه د يبه طور يافته يشبه شدت افزا يراندر ا يراخ يها در سال يآب يها متأثر از تنش يجوامع انسان

  .بودند يكشور تحت تنش آب يتدرصد جمع 40از  يش، ب1397تابستان 

 يـا شـد كـه آ   يجـاد سـوال ا  يـن اتفاق افتـاد، ا  1397كه همزمان با آغاز سال  آسا يلس يها از باران پس

 يـن كه ا اند يدهعق ينكند؟ اما كارشناسان بر ا يادرا با بحران آب ز يرانفاصله ا تواند يم يراخ يها باران

چـرا كـه    يسـت، ن نطقـي م يليهم جبران شود، خ يرانقبل كمبود آب در ا يها سال يها انتظار كه افت

  .ساله را برطرف كند ينمشكالت چند تواند يساله نم يك يها باران

وگـو بـا    در گفـت  - يـران منابع آب ا يريتعامل شركت مد يرمد - ها يباره، محمد حاج رسول ينا در

 مسـاله  يـن در مـورد ا  توان ينم يسال بارندگ يككرد كه با اتكا به  يدسوال تاك يندر پاسخ به ا يسنا،ا

را تجربـه   يبهتـر  يطشـده بـود، شـرا    يككه به خط قرمز نزد ييها از بخش ياريقضاوت كرد، اما بس

  .كند يم

 يرزمينـي ز يهـا  در منـابع آب  يـادي مخـزن ز  يهمچنـان بـا كسـر    يـران مساله كـه ا  ينبر ا يدبا تاك او

گفـت   تـوان  يماما  شود، يجبران نم يزانم ينساله ا يكساالنه  يها با بارش: كرد يحروست، تصر روبه

  .يمشاهد نباش يرا در سال جار يرزمينيكه افت آب ز
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: اظهار كـرد  يست،ن يكساندر تمام مناطق  يرانا يسدها يرمساله كه ذخا ينبر ا يدبا تاك ها رسولي حاج

سال قبل شده و  يرهسدها، صرف ذخ يفعل يرهمترمكعب ذخ يلياردم 50مترمكعب از  يلياردم 20حدود 

  .شده است يكشور رهاساز يها در تاالب يزن يگرب دمترمكع يلياردم 32

 ياربسـ  يرمسـاله تـأث   يـن كنند كـه ا  يريبتوانند آبگ يرانا يها موجب شد تا اكثر تاالب يراتفاقات اخ اما

 يدبا تاك يرانمنابع آب ا يريتعامل شركت مد يرباره، مد يندارد؛ در ا يمنابع آب يرهدر روند ذخ يخوب

متأسـفانه   هرچنـد : كـرد  يحرا بـه وجـود آورد، تصـر    اي يـژه و يتوضـع  يطاشـر  ينمساله كه ا ينبر ا

ـ  يخسارت جان يزانشكر دارد، چرا كه م ياما جا يمرا شاهد بود هايي يالبس  هـا  يالبسـ  يـن ا يدر پ

  .كشور وارد شد يك يربناييز يساتبه تأس يخسارات متعدد ينبود، ول يادز
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - انـد  هنوز تشـنه  ينييرزمآب ز هاي ير؛ سفرهاخ هاي يبارندگ يرغمعل

30/01/1398  

  

ضـمن اشـاره بـه     يـزداري هـا، مراتـع و آبخ   سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

مهـم   يها دشت يها عمده آبخوان: گفت يراخ هاي يكشور پس از بارندگ يها آبخوان يتوضع ينآخر

دوره بـارش خـوب    يـك بـا   وجـه  يچدارند كه به ه يينيپا ياربس يو تراز آب يمنف يالنكشور ب يو اصل

  .شوند ينم متعادل

 يرا بـرا  يبسـال خـو   يـر اخ يهـا  بـارش  ينكـه ا يـان بـا ب  يسـنا، وگو با ا پور در گفت ينحس ابوالقاسم

 يـزداري ها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابيارز ينبر اساس آخر: كشور رقم زد، اظهار كرد يها آبخوان

و  بخيـزداري آ هاي يتفعال يها به علت اثربخش در آبخوان يهتغذ يشمتر مكعب افزا يليارداز دو م يشب

  .اتفاق افتاده است يدار آبخوان

 يهـا  عمده آبخوان. كشور مثبت شده است يها آبخوان يالنكه ب تيسآن ن يبه معنا ينا: ادامه داد وي

دوره  يـك بـا   وجـه  يچدارند كه به ه يينيپا ياربس يو تراز آب يمنف يالنكشور ب يمهم و اصل يها دشت

 يرو يـادي كوچـك كـه فشـار ز    يها از آبخوان يبعض يدهر چند كه شا شود يبارش خوب متعادل نم

 يهـا  هـا و طـرح   از بـارش  يناشـ  يعـي طب يـه نداشتند به واسطه تغذ ياديمخزن ز يها نبود و كسر آن

  .متعادل شده باشند يدار آبخوان

 ينكـه بـا اشـاره بـه ا    يـزداري ها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

ـ  ينقرار داشته باشند اما ا يخوب يطكشور در شرا يمنابع سطح يها در حال حاضر آب يدشا  يه معنـ ب

ممكـن   يمـي نوسانات اقل يلبه دل يريممورد را در نظر بگ ينا يدبا: كرد يحتصر يست،ن يرفع خشكسال

  .يممواجه شو يسطح يها و كمبود منابع آب يبعد با كم بارش يها است كه در سال
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ر د يمسـتمر  هـاي  يتبه حما يازكشور ن يها و آبخوان يرزمينيمنابع آب ز ينكهبر ا يدبا تاك پور حسين

و حـذف فشـار اضـافه     يشـتر ب يـه كشور در انتظـار تغذ  يها از آبخوان ياريبس: بلندمدت دارند، گفت

اضـافه   ددرصـ  80 يـد نبا يمكنـ  يـه تغذ يشـتر ها را ب درصد آبخوان 20مثال اگر  يها هستند برا برداشت

  .يمداشته باش يرمجازغ يها مجاز و چه از روش يها برداشت چه از روش

 يعالوه بر حفـظ رطوبـت خـاك جلـو     يمكن يرهذخ يناگر آب را در دل زم ينكها نيابا ب ياندر پا وي

 يـداري و پا يعـت حفـظ آب در طب  يدار هـدف آبخـوان  : اظهار كرد گيريم، يم يزوزش گرد و غبار را ن

  .است يعيطب هاي يستمچرخه اكوس
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  31/01/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - شد يليمتريم 309كشور  يها بارش

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 208شده در  بارش ثبت متر يليم 309.5مجموع  از

  .روز نخست بهار است 29سهم  متر يليم 85.5سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

منـابع آب شـركت    يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمـار رسـم   يم،به نقل از تسن »تابناك«گزارش  به

 98 ينو نهـم فـرورد   يسـت تـا ب  97از اول مهـر   يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 309.5بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 208(

و  يشدرصد افزا 49) متر يليم 207.6(شابه درازمدت م يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 158) متر يليم 119.8(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 208شده در  بارش ثبت متر يليم 309.5مجموع  از

  .روز نخست بهار است 29سهم  متر يليم 85.5سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا
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  شد يرابس يهاروم ياچهدر

  

  31/01/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -يه اروم ياچهدر يروزها ينخوب ا حال

  

 ياچـه در يـن ا يتكه وضـع  يا گونه گذاشته، به يهاروم ياچهرا در در يمثبت ياربس يراتتاث يراخ هاي باران

  .است يافتهبهبود  ياربس

  

 يشافزا متر يسانت 55 يهاروم ياچهتا هفته گذشته، در يسال آب يبر اساس آمار از ابتدا يسنا،گزارش ا به

 يليـارد م 1.3اساس، حدود  ينبر ا. بوده است يقابل قبول يارارتفاع داشته كه از نظر كارشناسان عدد بس

 يرعاملمـد  - هـا  رسـولي  اضافه شده بود و به گفته محمد حاج يهاروم ياچهآب در يرمترمكعب به ذخا

  .يافت يشمربع افزا يلومترك 520حدود  ياچهدر ينوسعت ا - يرانمنابع آب ا يريتشركت مد

ال نسـبت بـه زمـان مشـابه سـ      يهاروم ياچهاست كه مساحت در يناز ا ياطالعات حاك يدترينجد اما

نشـان   يشمربـع افـزا   يلـومتر ك 1201مربع و نسبت بـه اول مهـر سـال گذشـته،      يلومترك 647گذشته، 

  .شود يافزوده م يزن ياچهدر يرتبخ يزانبه م ياچهمساحت در يشاست كه با افزا يدر حال ينا دهد، يم

، حجـم  - يشـرق  يجانآذربا يا منابع آب شركت آب منطقه يهمطالعات پا يرمد - ياقدس يلگفته عق به

 يـن متر مكعـب بـوده كـه ا    يليونم 940و  يلياردم يكماه سال گذشته،  ينفرورد 30 يخدر تار ياچهدر

 شـته متر مكعب است و نسبت به زمان مشابه سـال گذ  يليونم 840و  يليارددر حال حاضر سه م يزانم

متـر   يليـون م 790و  يلياردمتر مكعب و نسبت به اول مهر سال گذشته، دو م يليونم 850و  يلياردم يك

  .دهد ينشان م يشمكعب افزا

طبق آمـار   يهاروم ياچهاستان، تراز در يآب سدها يو رهاساز يراخ هاي يبارندگ ياساس، در پ ينا بر
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با مـدت مشـابه سـال     يسهكه در مقا يدهمتر رس يسانت 42متر و  1271به  يماه سال جار ينفرورد 30

  .دارد يشمتر افزا يسانت 17متر و  يك، 1397متر و نسبت به اول مهر  يسانت 70قبل 

مـاه   ينفـرورد  30در  يهاروم ياچهسطح تراز در. است يافته يشمتر افزا يسانت 118 يهاروم ياچهدر تراز

ـ  يسال يآزاد بوده كه نسبت به ابتدا يها متر باالتر از سطح آب 1271.45 ي،سال جار بـا  ( 97-98 يآب

  .اشته استد يشمتر افزا يسانت 118، )1270/74تراز 

به  يناز ا يشپ - يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان يرمد -فرهاد سرخوش  يناز ا يشپ همچنين

 يو تـراز فعلـ   يافتـه  يشمترمكعب افزا يلياردم يكاز  يشب يهاروم ياچهگفته بود كه حجم آب در يسناا

  .داشته است يشافزا متر يسانت 45است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1271.19 يهاروم ياچهدر
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خبرگـزاري تسـنيم    - جـدول +متر بارش يكاز  يشدو استان با ب/ كشور يها استان ينتر پربارش

  31/01/1398مورخ 

  

 يليمتـر م 1000از مـرز   يـز ن يراحمدو بو يلويهها در استان كهگ بارش يزانم ير،اخ يروزها يها بارش با

در كشـور هسـتند كـه     ييتنهـا اسـتانها   يراحمـد، و بو يلويهعبور كرد و اكنون دو استان لرستان و كهگ

  .متر بوده است يكاز  يشآنها ب يجار يسال آب يها بارش
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منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يآمـار رسـم   يبررس يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ـ  ييروز ابتدا 208دهد كه در  ينشان م يرانمنابع آب ا يريتشركت مد اول مهرمـاه  ( يجـار  يسال آب

  .است يدهرس يليمترم 309.5كشور به  يها مجموع بارش) 98 ماه ينفرورد ونهم يستتا عصر روز ب 97

. انـد  رقـم بـارش داشـته    ينكمتر از ا يو برخ يزانم ينااز  يشكشور ب يها استان يمدت، برخ ينا در

بارش،  يليمترم 1076است كه استان لرستان با  يناز ا يهر استان حاك يكيها به تفك آمار بارش يبررس

  .است يجار ياستان كشور در سال آب ينتر پربارش

 يور بوده و تنها استاناستان كش ينتر بارش بارش كم يليمترم 87و بلوچستان با  يستاناستان س همچنين

  .داشته است يجار يبارش در سال آب يليمترم 100 يراست كه ز

 يليمتـر م 1000از مـرز   يـز ن يراحمدو بو يلويهها در استان كهگ بارش يزانم ير،اخ يروزها يها بارش با

 در كشـور هسـتند كـه    ييتنهـا اسـتانها   يراحمـد، و بو يلويهعبور كرد و اكنون دو استان لرستان و كهگ

  .متر بوده است يكاز  يشآنها ب يجار يسال آب يها بارش

  


