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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

 
هـاي خبـري    از سلسله گزارشات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت   شماره مين ششو  سيمجموعه حاضر 

هـا فقـط    و سـايت  هـا  باشد كه بر آن است با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و روزنامـه  مي

هـاي مسـئولين و كارشناسـان مـرتبط بـا آب در       يه اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه    آنچه كه در قالب ارا

هـاي خصوصـي مـردم نهـاد صـورت       هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازمان دستگاه

هــا و نشـريات بـه صــورت روزانـه و هفتگـي چــاپ گرديـده اسـت را در اختيــار        گرفتـه و در خبرگـزاري  

رار داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشناسان و محققين ق

گردد.  منابع طبيعي را نشان دهد. هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي

نظر  اي تنظيم شود كه صرف مجموعهوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  رستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز د
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 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يبها در رابطه با آب 99قانون بودجه سال  فيماندن تكل فيسال و بالتكل مهياز ن گذر
 01/08/1399روزنامه دنيا اقتصاد مورخ  –ي نيرزميز يها آب

 

 ستيز طيحوزه آب و مح پژوهشگر -يعيجواد سم محمد

و به تبع آن،  1398كرونا در اسفند  روسيو وعياز ش يخاص ناش طيهمزمان با شرا 99بودجه سال  قانون

بود  1يا قانون، تبصره ني. از جمله مفاد مندرج در اديرس بيبه تصو ژهيو يصورت موقت مجلس، به يليتعط

 انتيبا هدف حفظ و ص ،يدر بخش كشاورز ينيرزميز يها برداشت از آب يبه ازا كرد يكه مشخص م

ها، حداكثر  هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان يشود (به ازا افتيدر يكشور، مبلغ يها از آبخوان

 يمبلغ با ط نيدرآمد كشاورزان ) و ا زانيمتناسب با كشت غالب منطقه و م الي) ر200( ستيمعادل دو

كرده بود تا  ينيب شيپ قانون ني. ارديمنابع آب قرار گ تيريمد اريدر اخت يتعادل بخش يبرا ،يروال

و سازمان  يو جهاد كشاورز روين يها موضوع، توسط وزارتخانه نيا ياتيو سازكار عمل يياجرا نامه نييآ

 برسد. رانيوز اتيه بيو به تصو هينامه و بودجه تهبر

از انحراف  يقانون وجود داشت (نگران نيا حيصح ياز امكان عدم اجرا يكه ناش ييها يكنار نگران در

عدالت  تياز عدم رعا يبرداران، نگران بهره ينظارت و مشاركت واقع ابيكرد خصوصا در غ نهيمحل هز

اقدامات  برو تمركز  يبخش موضوع تعادل دنيدرخصوص چندجانبه نددغدغه  زيو انصاف در اخذ آن و ن

 يها وجود نفس بهادار شدن آب ني)؛ با اينيرزميز يها نجات آب ريدر مس يا صرفا سازه يناكاف

 كرد. جاديا يفعل يسمت و سوها رييتغ يبرا يجد يديام ،ينيرزميز

قانون حذف حق النظاره در مجلس وقت،  بيبا تصو 80دهه  ليكه از اوا ديد شد يبه عقب، م ينگاه با

از كارشناسان آن است كه  يتوجه شده بود و نظر بخش قابل گانيعمال را ،ينيرزميز يها برداشت از آب

موثر بوده است (طبعا تنها  ،ينيرزميز يها آب يمخزن و نابود يدر كسر يبعد يها امر در جهش نيا

 دست اندركار موضوع). دهيچياز عوامل پ يكي

 يها به نجات آب توانست يالاقل از دو منظر، م ،ينيرزميز يها آب يبها برا آب فيتعر يا نهيشيپ نيچن با

مصرف  يساز نهيبه ريباشد، اقدام در مس بر نهيبرداشت آب، هز يوقت نكهيكمك كند، نخست ا ينيرزميز
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بودجه  ديشد يركس طيكار در شرا نياز ا يبودجه ناش نكهيا گرياست و د تر يتر و شدن آب، موجه

باال،  ليباشد؛ صدالبته كه هر كدام از دو دل يبخش اقدامات تعادل يبرا يكمك تواند يم ،يدولت يها طرح

عدم توجه به اقتصاد آب  يبرا يليامر، دل نيا يشود منته دهيبه انحراف كش حيناصح يريدر مس تواند يم

 بيبا ش ر،ياخ يبه نسبت خوب دو سال آب ياه با وجود بارش يكه حت ييها . آبخوانستيها ن در آبخوان

 شدن هستند. تيفيك شدن و همزمان، كم يدر حال خال يتند

داشت،  يياجرا نامه نييبه آ ازيشدن ن ياتيعمل يبرا 99گام رو به جلو در قانون بودجه سال  نيهر حال ا به

 ييزهايو پس از افت و خ هيدست اندركار، ته يها دستگاه نيدر تعامل ب 99كه در بهار سال  يا نامه نييآ

شد.  بعد از آن، چند نوبت  بالغو ا بيجهت تصو رانيوز اتيدر ه ييتابستان، آماده طرح نها يدر ابتدا

خبر دلسردكننده موكول شدن  ت،يرغم در دستور كار جلسات بودن و در نها در طرح موضوع به قيتعو

 يها نجات آب ريباز هم حركت در مس ايكه گواز آن دارد  تيكه حكا ي. امرديرس زييپا مهيموضوع به ن

ها هر بار به  آبخوان ايكه آ ماند يم پاسخ يب السو نيروزمره شده است و ا يها تيفور يفدا ،ينيرزميز

 را دارند؟!!! يتوان به عقب افتادن تعادل بخش ،يا بهانه

 

 99بودجه سال  حهيبند ه ال 8تبصره  -1: نوشت يپ
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خبرگزاري ميزان مورخ  – رود ندهيزا ميو حال وخ هياروم اچهيخوش در يها روز

02/08/1399 

 

 تيگفت: متاسفانه وضع هياروم اچهيرود و در ندهيزا تيدرخصوص وضع روين ريوز يآب و آبفا معاون

 نرمال است. هياروم اچهيدر تياما وضع ست،يمناسب ن ندهيدر زا يدگبارن

اظهار  هياروم اچهيدر تيوضع نيبا اشاره به آخر يزاده خامس ينوشت: قاسم تق سنايا - زانيم يخبرگزار

از سد  يبرسد و آبرسان جهيبه نت يسال جار انيتا پا هياروم اچهيدر ياياح اچهيكه پروژه در ميدواريكرد: ام

 شود. يياجرا هياروم اچهيبه در يلومتريك 36تونل  كي قياز طر بيس يكان

 حيتصر رسد، يم جهيشده است و امسال به نت نهيطرح هز نيا يتومان برا ارديليم 2500 نكهيا انيبا ب يو

 پروژه مثبت باشد. نيا جيكه نتا رود يكرد: انتظار م

 تيگفت: متاسفانه وضع زيرود ن ندهيزا تيوضع نيدر خصوص آخر روين ريوز يآب و آبفا معاون

وجود شرب منطقه  نياما با ا م،يكن يرا مشاهده نم يمناسب طيو شرا ستيدر آن منطقه خوب ن يبارندگ

 دارد. يمساعد طيشرا

كرد: اگر  حيشرب منطقه در نظر گرفته شده است، تصر يبرا يمناسب رهيذخ نكهيبر ا ديبا تاك يخامس

 تياما اكنون وضع م،يكن رهيذخ زين يبخش كشاورز يبرا ميتوان يم ميرا شاهد باش يشتريب يبارندگ

 رود وجود ندارد. ندهيدر منطقه زا يمناسب
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 – شود يم نيتام كن نيريش فارس از آب جيخل هيحاش يها درصد آب استان 32

 02/08/1399خبرگزاري فارس مورخ 

 

درصد از آب  32شركت آب و فاضالب كشور گفت: در حال حاضر  يبردار نظارت بر بهره معاون

 فياز تكل شتريدرصد ب 2كه  شود يم نيتام ايآب در يساز نيريش قيفارس از طر جيخل يةحاش يها استان

 توسعه است. قانون برنامه ششم 36ماده 

 

 شود يم نيتام كن نيريش فارس از آب جيخل هيحاش يها درصد آب استان  32

شركت آب و فاضالب كشور در گفتگو با خبرنگار  يبردار معاون نظارت بر بهره يكشف درضايحم ديس

از آب  نيگفت: تام ايآب در يساز نيريش قيمنابع آب از طر نيفارس، با اشاره به تام يخبرگزار ياقتصاد

 نيريش آب از آب نيها مرتبط با تام از آن يكيكه  شود يم يريگيپروژه كالن پ 2در قالب  ييايمنابع در

 كن است.

 

 ها كن نيريش آب نهي*تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در زم

قانون برنامه  36مطابق ماده  نكهيشركت آب و فاضالب كشور با اشاره به ا يبردار نظارت بر بهره معاون

فارس را از  جيخل هيحاش يها استان يدرصد از منابع آب 30مكلف است  رويتوسعه، وزارت ن ششم

هنوز به  توسعهبرنامه ششم  نكهيكند، گفت: در حال حاضر با وجود ا نيتام ايمنابع آب در يساز نيريش

 يساز نيريش قيفارس از طر جيخل يةحاش يها درصد از آب استان 32است،  دهيخود نرس يزمان يانتها

 قانون برنامه ششم توسعه است. 36ماده  فياز تكل شتريدرصد ب 2كه  شود يم نيتام ايآب در

هر  يدالر برا 1ها معادل  كن  نيريش  آب قياز طر ايآب در يساز نيريش نهيمقام مسئول ادامه داد: هز نيا



   

 

 

7 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

امر  نيو هم رسد يت مسن 80به  كيكار ارزان نزد يرويبا توجه به ن رانيرقم در ا نيمتر مكعب است. ا

 واحدها است. نيداشتن ا سرپا نگه يبه اعتبار قابل توجه برا ازيمنجر به ن

 

 شود يفعال م يفارس به فالت مركز جيانتقال آب از خل دوريكر 4*

گفت:  ايآب در يساز نيريبرق به منظور ش ديتول يها روگاهيتلف شده ن يدرباره استفاده از انرژ يكشف

 جينتا تواند يم وهيش نيبه آب داشته باشد استفاده از ا ازيبرق ن ديتول روگاهيراف نكه اط يطيدر شرا

 را به دنبال داشته باشد. يزيآم تيموفق

به منظور انتقال  دوريكر 4 يساز گفت: فعال ايپروژه كالن استفاده از منابع آب در نيدوم حيدر تشر يو

از جنوب استان  يدورهايكر نياز ا يكير دارد كه در دستور كار قرا يفارس به فالت مركز جيآب از خل

 .گذرد يو بلوچستان م ستانيس
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 – افتيدرصد كاهش  50نسبت به پارسال  ها يبارندگ آبان؛ 2مهر تا  ياز ابتدا

 03/08/1399خبرگزاري مهر مورخ 

 

 متر يليم 5,2به  يجار سال  مهر تا دوم آبان يكشور از ابتدا يها يبارندگ زانيم دهد يها نشان م گزارش

 است. دهيرس

منابع  تيريشركت مد هيبر اساس آمار دفتر مطالعات پا رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

رقم در مدت  نيبوده كه ا متر يليم 5,2 زيمدت ن نيكشور در ا يها يتفاع بارندگمتوسط ار ران،يآب ا

 8,4 زيساله) ن 52( تو بلندمد متر يليم 8,8ساله  11 نيانگيم متر، يليم 10,3گذشته  يمشابه سال آب

 بوده است. متر يليم

ساله) در  52بلندمدت ( نيانگيتا دوم آبان امسال، نسبت به م يسال آب يدر كشور از ابتدا ها يبارندگ زانيم

درصد كاهش  50 زيگذشته ن يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهد يرا نشان م يدرصد 38كاهش  يحال

بوده كه نسبت به  متر يليم 5,3 يقره قوم در حال زيبارش حوضه آبر زانيگزارش، م نيداشته است. بنا بر ا

 .دهد يرا نشان م شيدرصد افزا 3ساله)  52دت (بلندم نيانگيدرصد و نسبت به م كيساله  11 نيانگيم

خزر  يايدر زيمربوط به حوضه آبر متر يليم 29,7امسال با  يها يارتفاع بارندگ نيشتريآمار، ب نياساس ا بر

ارتفاع  نيمدت همچن نيشرق است. در ا يمرز زيمربوط به حوضه آبر يآن بدون بارندگ نيبوده و كمتر

و فالت  متر يليم 11,7 هيمارو اچهيدر متر، يليم 1,4عمان  يايفارس و در جيخل زيها در حوضه آبر بارش

 بوده است. متر يليم 2,2 يمركز

 يمرز ،يفالت مركز ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل يايگزارش در نياساس ا بر

 هستند. رانيمنابع آب ا زيآبر يحوضه اصل 6و قره قوم  يشرق
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 03/08/1399خبرگزاري ميزان مورخ  كند؟ يآب صادر م رانيا

 

اما فعال  م،يرا پشت سرگذاشت يپر بارش يها سال نكهيگفت: با توجه به ا روين ريوز يآب و آبفا معاون

 .ميصادر كن گريد يها آب به كشور ميتوان ينم

 رانينقطه كه ا نيبه ا دنيرس يبرا نكهيا انيبا ب يزاده خامس ينوشت: قاسم تق سنايا - زانيم يخبرگزار

 يسال متوال نياظهار كرد: درست است كه چند م،يصادر كند فاصله دار گريد يها بتواند آب را به كشور

 .مياما هنوز توان صادرات را ندار م،يپر بارش قرار گرفته ا يها در سال

 يهمچون سال آب طيشرا بايكشور، گفت: تقر يمنابع آب تيبا اشاره به وضع روين ريوز يفاآب و آب معاون

 يبارندگ طيشرا ميدواريو ام ميهست زيجلوتر ن يكم ياز مهرماه تاكنون از نظر بارندگ يگذشته است و حت

 برود. شيروال پ نيبه هم

كرد: آنطور  ديا در كشوور، تاكه بارش تيصورت گرفته در خصوص وضع يها ينيب شيبا اشاره به پ يو

در  يداشت، اما زمستان پر آب ميرو خواه شيرا نسبت به سال گذشته پ يخشك تر زييشده پا يابيكه ارز

 انتظار كشور است.

 ينيب شيكرد: آنطور كه پ حيتصر م،يگفت كه ترسال هست توان ينم نكهيبر ا ديبا تاك يزاده خامس يتق

بدون  ميدوارينداشته است و ام يمحسوس رييتغ يمنابع آب تيگذشته وضع يامسال نسبت به سال آب شود يم

 .ميپشت سر بگذار زيمشكل امسال را ن
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سايت خبر فوري مورخ  – افتيمترمكعب كاهش  ونيليم 16 هياروم اچهيب درآ

03/08/1399 

 

 متر است. 1271,18 هياروم اچهيدر يگفت: تراز فعل هياروم اچهيدر يايستاد اح يامور استانها ريمد

تراز  يكرد: بر اساس گزارش اعالم حيتصر هياروم اچهيدر تيوضع نيو سرخوش با اشاره به آخر فرهاد

متر كاهش داشته  يسانت 6ر بود، ت 1271,24نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه  هياروم اچهيدر يفعل

 است.

در مدت  زانيم نيمربع است كه ا لومتريك 2732 هياروم اچهيكرد: در حال حاضر مساحت در حيتصر يو

 مربع بود. لومتريك 2785مشابه سال گذشته 

 متر مكعب آب دارد، افزود: حجم ونيليم 100و  ارديليم 3 هياروم اچهيهم اكنون در نكهيا انيبا ب سرخوش

 مترمكعب كاهش داشته است. ونيليم 16نسبت به مدت مشابه سال گذشته  اچه،يآب در

 اچهيحقابه در يكرد:  با آغاز فصل بارش ها و رهاساز انيب هياروم اچهيدر يستادها يها امور استان ريمد

 .افتيبهبود خواهد  يآب نينگ نيا تيوضع ه،ياروم
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 –ي و آبخواندار يزداريبا آبخ ينيرزميزمنابع آب  يتعادل بخش |»يزداريمعجزه آبخ«

 03/08/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 ياست كه مجلس شورا يقانون فيتكالاز  يو آبخواندار يزداريبا آبخ ينيرزميمنابع آب ز يبخش تعادل

 داشته باشد. يتر يو قو شتريبدان نظارت ب ديبا ياسالم

گرم و خشك  تيدر وضع يميبه لحاظ اقل رانيكشور ا م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

است كه  يابانيخشك و ب مهيدرصد مساحت كشور جزء مناطق خشك، ن 85كه  يقرار دارد، به طور

 ابعبه من يآب آنها متك نيكشور را كه منابع تأم ياز جمله كالنشهرها يتيجمع يمراكز و قطب هاعمده 

 .رديگ ياست، در بر م ينيرزميز

و حفر  رياخ انيسال يمتوال يها ياز حد و خشكسال شيبرداشت ب ليكشور به دل ينيرزميآب ز منابع

افت سطح  ديمناطق با بحران روبرو است. تشد يبازدارنده مناسب در برخ نيو نبود قوان رمجازيغ يها چاه

كشور را  يتمحدوده مطالعا 609محدوده از  353از  شيب تيمخزن در آبخوان ها، ممنوع يآب و كسر

 به دنبال داشته است.

كشور در حال  يحجم مخزن آبخوان ها يكسر ياسالم يمجلس شورا يبر اعالم مركز پژوهش ها بنا

با  ينيرزميمخازن آب ز ريسال اخ 48در  نياست. همچن دهيدر سال رس متر مكعب ارديليم 6حاضر به 

 يمنابع آب را برا نيروند تأم نيمواجه شده اند. ا يمتر مكعب ارديليم ميو ن 126 يمخزن تجمع يكسر

 از كشور دچار اختالل و كمبود كرده است. يعيوس يبخش ها

 55صنعت و شرب) بالغ بر  ،ي(كشاورز آب كشور نيدر تأم ينيرزميز يسهم آب ها يكنون تيوضع در

درصد را  52كشور،  يآب كشاورز ازيكه در بخش ن يباشد. به طور يدرصد نسبت به كل منابع آب م

در  ركشو يآب ازين نيدر تأم ينيرزميسهم قابل توجه منابع آب ز رغميكند. عل يم نيتأم ينيرزميآب ز
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شده در  نهيدرصد از اعتبارات هز 98از  شيب يخشو تعادل ب ايگذشته و قبل از شروع طرح اح يسال ها

اختصاص  ينيرزميدرصد از آن به منابع آب ز 2و تنها در حدود  يحوزه آب كشور به منابع آب سطح

 است. افتهي

طرح، شامل پر و  يها تيدهد بخش عمده فعال ينشان م يو تعادل بخش ايچارچوب طرح اح يبررس

رصد و  يارتقا زيو ن يكشاورز يچاه ها يو نصب كنتور برا ازرمجيغ يمسلوب المنفعه نمودن چاه ها

و  يطرح ها از آنجا كه اقتضائات اقتصاد نيبوده است. البته انجام ا ينيرزميآب ز يسفره ها شيپا

 بوده است. يجوامع محل يها يتيمنطقه در نظر گرفته نشده است، همراه با نارضا ياجتماع

است.  يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل ،ينيرزميمنابع آب ز يتعادل بخش داريپا ياز راه ها يكي

بدان اشاره شده است.  يو موضوعه كشور به خوب يباالدست نيموضوع در  اسناد و قوان نيخوشبختانه ا

 يها بآ يفيو حفاظت ك يبخش آمده است: تعادل ستيز طيمح يكل يها استيس 9نمونه در بند  يبرا

از  يبردار عوامل كاهش بهره تيريمد ،يدار آبخوان ،يزداريآبخ اتيعمل ياجرا قياز طر ينيرزميز

 .ها ندهيو كنترل ورود آال ريو تبخ ينيرزميز يها آب

موضوعه مصوب  نيدر قوان يو آبخواندار يزداريبا آبخ ينيرزميبه منابع آب ز يتعادل بخش نيهمچن

بخش  يور  بهره شيقانون افزا 27ه كه در ماد يمدنظر واقع شده است. به طور زين ياسالم يمجلس شورا

 آمده است: نيچن نيايعيو منابع طب يكشاورز

از منابع  نهيو با استفادة به يشمس يهجر 1404كه تا سال  دينما يزير برنامه يا مكلف است به گونه دولت

%) متوسط بلندمدت نزوالت 15حداقل پانزده درصد ( ،يسنوات يها آب بودجه نيمندرج در فصل تأم

%) 7/5درصد ( ميو هفت و ن يسطح ي%) از محل كنترل آبها7/5درصد ( ميساالنة كشور (هفت و ن يانآسم

%) 100كشور اضافه گردد و صددرصد ( ي) به حجم آب استحصاليو آبخواندار يزداريآبخ قياز طر

 ردد.) جبران گيممنوعه آب يدشتها تيكشور (با اولو يدشتها ينيرزميز يآبها ي) منفالنيترازنامه (ب



   

 

 

13 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 اتيبا عمل ينيرزميز يبه سفره ها يتعادل بخش يبرا يقانون فيالزامات و تكال رغميگفت عل ديبا متاسفانه

 تياست با توجه وضع يمساله مهم اهتمام نشده است. لذا ضرور نيبه ا ،يو آبخواندار يزداريآبخ

طبق قانون  ،يبخشتعادل  يناموفق بودن طرح ها نيآب و همچن يكشور و كسر ينامناسب آبخوان ها

 يها آب تيريكشور در راس امور مد ينيرزميز يآب ها يكسر يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل

داشته  ينظارت خاص و دائم ن،يقوان نيا يجهت اجرا زين ياسالم يو مجلس شورا رديقرار گ ينيرزميز

 باشد.
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اري ايرنا مورخ خبرگز – چگونه بود ديجد يماه سال آب نيهادر نخست بارش تيوضع

03/08/1399 

 

 يتا انتها1399(مهرماه ديجد يماه سال آب نيكل كشور در نخست يها بارش تيوضع - رنايا - تهران

با مدت  سهيرخ داده كه در مقا يبارندگ متريليم 5,1هرماه روز م 30در مدت  دهد ي) نشان م1400وريشهر

 روبرو شد. يدرصد 36گذشته با كاهش  يمشابه در سال آب

 تيريگزارش شركت مد نيبراساس تازه تر يجار يماه سال آب نيكل كشور در نخست يها بارش زانيم

را نشان  يدرصد 33كاهش  زين يلمتريم 7,5ساله با بارش  52با دوره درازمدت  سهيدر مقا رانيمنابع آب ا

 .دهد يم

 ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل يايكشور شامل در زيآبر يحوضه اصل 6از  امسال

ها كاهش  حوضه هيحوضه با رشد بارش همراه شده و در بق كيشرق و قره قوم تنها  يمرز ،يفالت مركز

 .شود يمحسوس بارش مشاهده م

 نيرا تجربه كرد و ا يبارندگ متريليم 28,6آن  انيمهرامسال تا پا يرز از ابتداخ يايدر زيآبر حوضه

بود كه نشان از  لمتريم 33,7حوضه  نيا يها بارش زانيم يبازه زمان نياست پارسال و در هم يدرحال

داشته،  يارندگب متريليم 40,8ساله كه  52نسبت به دوره درازمدت  نيدارد و همچن يدرصد 15كاهش 

 داشت. يدرصد30 كاهش

مهرماه تا  ياست كه از ابتدا بيترت نيعمان هم به ا يايفارس و در جيخل زيبارش در حوضه آبر تيوضع

پارسال كه  يبا مدت مشابه سال آب سهيحوضه ثبت شده كه در مقا نيدر ا يبارندگ متريليم 1,4آن  انيپا

 52دوره درازمدت  اب سهيد و در مقاروبرو ش يدرصد 83تجربه كرده و با كاهش  يبارندگ متريليهشت م

 .دهد يرا نشان م يدرصد66) كاهش متريليم 4,1ساله(بابارش
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است  يدرحال نيداشته و ا افتيبارش در متريليم 11,7آن  انيمهرامسال تا پا ياز ابتدا زين هياروم اچهيدر

حوضه هم كاهش  نيكه در ا دهيرس متريليم 15آن به رقم  يها بارش زانيكه در دوره مشابه پارسال م

 ثبت شد. يدرصد22

) متريليم 15,1ساله ( 52در مهر امسال نسبت به دوره درازمدت  هياروم اچهيدر زيبارش حوضه آبر زانيم

 .كند يرا تجربه م يدرصد22كاهش 

 2,2بارش در مهرماه امسال( يدرصد 25ها با كاهش  حوضه يهمانند مابق زين يفالت مركز زيآبر حوضه

 زيساله ن 52با دوره درازمدت سهيدر مقا زي) روبرو شده و نمتريليم 2,9بت به مهرپارسال() نس متريليم

 دارد. يدرصد 19كاهش 

 ثبت نشد. يبارش چيآن ه انيمهر امسال تا پا يشرق ازابتدا يمرز زيبارش در حوضه آبر تيوضع

ل از رشد مثبت بر خوردار قره قوم در مهرماه امسال نسبت به مهرماه پارسا زيبارش در حوضه آبر تيوضع 

 يدرحال نيو ا دهيبه ثبت رس متريليم 5,3ذكر شده  يحوضه و در بازه زمان نيكه در ا يا شده، به گونه

 دارد. يدرصد 802بوده كه نشان از رشد  متريليدهم م 6حوضه  نيبارش پارسال ا زانياست كه م
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خبرگزاري  – واريزر تاالب ياياعتبار جهت اح صيتخص يدولت به مجلس برا شنهاديپ

 04/08/1399تسنيم مورخ 

 

 فيبرسد، رد بيبه تصو يماه سال جار گفت: اگر طرح جامع در آبان ستيز طيسازمان مح معاون

 جاديا يبه طور مشخص اعتبار برا انهيكه در قالب آن سال جاد،يا واريزر خاص تاالب ياعتبار

 .شود يم نيتاالب تأم نيدر ا ها رساختيز

احمدرضا  ست،يز طيسازمان مح يبه نقل از روابط عموم ميتسن يخبرگزار يگزارش گروه اجتماع به

اظهار كرد:  ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمعاون مح زاده جانياله

 يدر كشور برا ستيز طيحفظ مح يها تيدر دولت دوازدهم چند شاخص را به عنوان اولو جمهور سيرئ

 ها است. تاالب يايها اح شاخص نياز ا يكيكرد كه  فيتعر ستيز طيمح مانساز

را كشور  يها درصد تاالب 20در برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده  نياضافه كرد: عالوه بر ا يو

 كند. اياح

كه در سه  يگريافزود: گام مهم د ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

 نامه نيآئ بيو تصو ياسالم يها در مجلس شورا قانون حفاظت از تاالب بيبرداشته شده، تصو ريسال اخ

 قانون در دولت است. نيا

 يموارد ابزار الزم برا نيكه ا ميمصوب دار نامه نيقانون و آئو  يشد: اسناد باالدست ادآوري زاده جانياله

 كرده است. ايمه ستيز طيمجموعه دولت و هم سازمان مح يها را هم برا تاالب يايحفاظت و اح

 

 تاالب هامون ياياح ياروپا برا هياتحاد ييوروي ونيليم 10 كمك

قانون حفاظت و  16فت: براساس ماده گ  واريزر يالملل نيتاالب ب ياصل يو متول تيريدرباره مد يو
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دخل و  تواند ينم يگريارگان د چياست و ه ستيز طيها در كشور سازمان مح تاالب يمتول يبهساز

 داشته باشد. يو چه كاربر يدر خصوص مباحث مربوط به تاالب چه از نظر حفاظت يتصرف

سازمان را  گاهيقانون، جا نكهيه ابا اشاره ب ستيز طيسازمان مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

دخل و  يو خصوص ياعم از دولت يو نهاد يكرد: اگر ارگان ديها مشخص كرده است، تأك تاالب يبرا

مكلف به  ستيز طياند و سازمان حفاظت مح در تاالب انجام دهند، طبق قانون مرتكب جرم شده يتصرف

 است. يبرخورد قانون

از  نيوحش هم هست، بنابرا اتيپناهگاه ح واريتاالب زر ،ير بحث قانونشد: عالوه ب ادآوري زاده جانياله

 است. ستيز طيسازمان حفاظت مح تياز دو جنبه مورد حما ينظر قانون

و از آنجا كه ابزار الزم  واريتاالب زر يمطرح شدن بحث گردشگر ليبه دل يافزود: در مقطع زمان يو

نبود، به طور موقت بخش  ستيز طيسازمان مح ارير اختتاالب د نيدر ا يگردشگر رساختيز جاديا يبرا

و به تبع  ستيط زيواگذار كردند، اما در عمل آنچه مورد انتظار سازمان مح يآن را به شهردار يگردشگر

 استان بود، برآورده نشد. ستيز طيكل حفاظت مح اداره

د: مجموعه كر حيتصر ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

 ليدل نيبه هم شود، يبه بدنه تاالب منتقل م جيهم به تدر بيآس نيو ا بيتاالب در حال آس يگردشگر

را فسخ  ياستان، وارد عرصه شود و قرارداد واگذار ستيز طيكل حفاظت مح گرفته شد اداره ميتصم

 كند.

 ياصل يبه عنوان متول ستيز طيحكل حفاظت م  اداره تياعالم كرد: از مهرماه امسال مسئول زاده جانياله

 آغاز شده است. واريتاالب زر

در  يا كرد: مطالعه حيتصر ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

 يدر حال انجام است و به زود يو فن يعلم يا در قالب مطالعه واريتاالب زر يخصوص بخش گردشگر
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 .رسد يبه اتمام م

تاالب  يايو اح تيريتاالب براساس طرح جامع مد نيدر ا ها تيهمه فعال نكهياشاره به ا با زاده جانيالر

 يشده و قرار است آبان ماه در ستاد مل هيتاالب ته يايو اح تيريانجام خواهد شد، افزود: طرح جامع مد

 شود. بيمطرح و تصو يريجهانگ يآقا استيتاالب كشور به ر يايو اح يهماهنگ

طرح  نيتاالب در ا يها رساختيو ز يو گردشگر يهمه مسائل اعم از حوزه اكولوژِ كهنيا انيبا ب يو

 ياست ول ستيز طيحفاظت تاالب سازمان مح يشده است، خاطرنشان كرد: براساس قانون، متول دهيد

 .دو كمك كنن يهمكار دينادر با ستميو اكوس يثروت  مل نيحفظ ا يبرا يياجرا يها همه دستگاه

از سخنانش افزود:  يگريدر بخش د ستيز طيسازمان مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

 تيريمد يسازمان  جهاد كشاورز ند،يخود را ممانعت از ورود پساب آلوده بب تياولو ديشركت آبفا با

را در  يگردشگر تيوضع ديهم با يفرهنگ راثيمحدوده تاالب و اداره كل م ياراض ييايميسم و كود ش

 كنند. يسامانده واريزر
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خاص   ياعتبار فيبرسد، رد بيبه تصو يماه سال جار اظهار كرد: اگر طرح جامع در آبان زاده جانياله

تاالب  نيدر ا ها رساختيز جاديا يبه طور مشخص اعتبار برا انهيكه در قالب آن سال جاد،يا واريتاالب زر

 .شود يم نيتأم

 ميدواريو ام رود ياز طرف دولت به مجلس م شنهاديپ ،ياراعتب فيرد نييبحث تع ياضافه كرد: برا يو

 الزم را با دولت داشته باشند. يخصوص هماهنگ نيدر ا ياسالم يمردم در مجلس شورا ندگانينما

متعلق به  واريتاالب زر نكهيبا اشاره به ا ستيز طيسازمان مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

 ديتأك م،يهست ستمياكوس نياز آنها طبق قانون حافظ و نگهبان ا يندگينما است و ما به رانيتمام مردم ا

است كه  رانيا يبرا يالملل نيتعهد ب جاديا "رامسر ونيكنوانس"تاالب در  نيثبت ا ياياز مزا يكيكرد: 

 تاالب داشته باشد. نيدولت نگاه مسئوالنه نسبت به ا شود يباعث م

از   ،يكالنتر يسيع يآقا جمهور، سيمعاون رئ ژهيو اتيو عنا اتدياظهار كرد: حسب تأك زاده جانياله

و عالوه بر  ميده ياختصاص م واريبه تاالب زر يا ژهيسازمان اعتبار و يها طرح تاالب يمحل اعتبارات مل

 آن در نظر گرفته شود. يبرا يا ژهياعتبار و ميكن يتالش م زين ستيز طيمح ياز صندوق مل ن،يا

هزار هكتار آن در  400و  ونيليم كيكه  ميهكتار تاالب در كشور دار ونيلياز سه م شيشد: ب ادآوري يو

 كشور ثبت شده است. يها تاالب يايتاالب هم در قانون اح 144و  دهيرامسر به ثبت رس ونيكنوانس

و  ها تيخاطرنشان كرد: فعال انيدر پا ستيز طيسازمان مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

 واريدر كشور انجام شده است و تاالب زر دهيد بيآس يها تاالب ياياح يبرا ياديت قابل توجه زاقداما

 برخوردار بوده و خواهد شد. كرديرو نيا ياياز مزا زين
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روزنامه سبزينه مورخ  –ي و آبخواندار يزداريبا آبخ ينيرزميمنابع آب ز يبخش تعادل

05/08/1399 

 

 ياست كه مجلس شورا يقانون فياز تكال يو آبخواندار يزداريبا آبخ ينيرزميمنابع آب ز يبخش تعادل

 داشته باشد. يتر يو قو تر شيبه آن نظارت ب ديبا ياسالم

گرم و خشك قرار دارد؛  تيدر وضع يميلحاظ اقل به رانيكشور ا م،يبه نقل از تسن »نهيسبز«گزارش  به

است كه عمده مراكز و  يابانيو ب خشك مهيدرصد از مساحت كشور جزو مناطق خشك، ن85 كه يطور به

 ينيرزميبه منابع ز يها متك آب آن نيكشور را كه منابع تأم يشهرها ازجمله كالن يتيجمع يها قطب

 .رديگ ياست، دربر م

و حفر  رياخ انيسال يمتوال يها يسال از حد و خشك شيبرداشت ب ليدل كشور به ينيرزميآب ز منابع

 رو است. مناطق با بحران روبه يبازدارنده مناسب در برخ نيو نبود قوان رمجازيغ يها چاه

كشور درحال  يها حجم مخزن آبخوان يكسر ،ياسالم يمجلس شورا يها اعالم مركز پژوهش بنابر

با  ينيرزميمخازن آب ز ريسال اخ48در  نياست. همچن دهيمترمكعب در سال رس ارديليم شحاضر به ش

 يمنابع آب را برا نيروند، تأم نياند. ا مواجه شده يمترمكعب ارديليم5/126 يمخزن تجمع يكسر

 از كشور دچار اختالل و كمبود كرده است. يعيوس يها خشب

بر  صنعت و شرب) بالغ ،يآب كشور (كشاورز نيأمدر ت ينيرزميز يها سهم آب ،يكنون تيوضع در

در  يبخش كشاورز ازيدرصد از آب مورد ن52 كه يطور درصد نسبت به كل منابع آب است؛ به55

 نيدر تأم ينيرزميرغم سهم قابل توجه منابع آب ز . بهشود يم نيتأم ينيرزميز يها آب قيكشور، از طر

درصد از 98از  شيب ،يبخش و تعادل اءيشروع طرح اح گذشته و قبل از يها كشور، در سال يآب ازين

و تنها درحدود دودرصد از آن به منابع آب  يآب كشور به منابع آب سطح نهيشده در زم نهياعتبارات هز
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 است. افتهياختصاص  ينيرزميز

طرح، شامل پر و  يها تيبخش عمده فعال دهد ينشان م يبخش و تعادل اءيچارچوب طرح اح يبررس

 شيرصد و پا يارتقا زيو ن يكشاورز يها چاه ينصب كنتور برا رمجاز،يغ يها لمنفعه كردن چاها مسلوب

 يو اجتماع يجا كه اقتضائات اقتصاد ها از آن طرح نيبوده است. البته انجام ا ينيرزميآب ز يها سفره

 بوده است. يجوامع محل يها يتيمنطقه در نظر گرفته نشده، همراه با نارضا

است.  يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل ،ينيرزميمنابع آب ز يبخش تعادل داريپا يها از راه يكي

 به آن اشاره شده است. يخوب كشور به يباالدست نيموضوع در اسناد و قوان نيخوشبختانه ا

موضوعه مصوب  نيدر قوان يو آبخواندار يزداريبا آبخ ينيرزميبه منابع آب ز يبخش تعادل نيهمچن

بخش  يور بهره شيقانون افزا 27در ماده كه يطور مدنظر واقع شده است؛ به زين يسالما يمجلس شورا

كه تا سال  دكن يزير برنامه يا آمده است: دولت مكلف است به گونه نيچن نيا يعيو منابع طب يكشاورز

ل حداق ،يسنوات يها آب بودجه نياز منابع مندرج در فصل تأم نهيو با استفاده به يشمس يهجر 1404

و  يسطح يها درصد از محل كنترل آب5/7ساالنه كشور ( يدرصد متوسط بلندمدت نزوالت آسمان15

درصد 100كشور اضافه و  ي) به حجم آب استحصاليو آبخواندار يزداريآبخ قيدرصد از طر5/7

 جبران شود. يممنوعه آب يها دشت تيكشور با اولو يها دشت ينيرزميز يها آب ي) منفالنيترازنامه (ب

 اتيبا عمل ينيرزميز يها به سفره يبخش تعادل يبرا يقانون فيرغم الزامات و تكال گفت به ديبا متأسفانه

 تياست با توجه به وضع يضرور نيمسأله مهم اهتمام نشده است. بنابرا نيبه ا ،يو آبخواندار يزداريآبخ

 اتيطبق قانون عمل ،يبخش دلتعا يها ناموفق بودن طرح نيآب و همچن يكشور و كسر يها نامناسب آبخوان

در رأس امور  ينيرزميز يها آب تيريكشور، مد ينيرزميز يها آب يكسر يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ

 داشته باشد. ينظارت خاص و دائم ن،يقوان نيا يجهت اجرا زين ياسالم يو مجلس شورا رديقرار گ
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 يدرصد 5 كاهش؛ كندي وارد مبه كشور  يدالر خسارت مال ارديليم 5/1 ساالنه يسال خشك

 05/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  –ي سال واسطه خشك به يناخالص داخل ديتول

 

با  شيوب توجه بارش، در طول ادوار گذشته كم شدن در كمربند خشك جهان و نوسان قابل علت واقع به رانيا

خشك قرار گرفته و  يوهوا در آب رانيدرصد ا73متناوب مواجه بوده است.  يها يسال خشك دهيپد

توسعه  يها چالش نيرت از مهم يكي نيو جهان است؛ بنابرا ايتر از آس كم اريساالنه آن بس يمتوسط بارندگ

قرار 14در رده  يكشور، از نظر بحران آب116 نيدر ب رانيآب خواهد بود. ا يابي كم نده،يآ يها در دهه رانيا

 يكشاورز داتياست كه بخش اعظم تول يدرحال نينامناسب منابع آب است. ا تيدهنده وضع دارد كه نشان

 يسال خشك يها عضو فرهنگستان علوم، در سال ع،زار يمهد به استفاده از آب است؛ به گفته يكشور متك

افزوده محصوالت  ارزش سوم كيكه حدود  شود يبه كشور وارد م يدالر خسارت مال ارديليم5/1حدود 

 .دهد يما را كاهش م يناخالص داخل ديدرصد تول است و ساالنه حدود پنج رانيدر ا يكشاورز

 ريدو سال اخ يها اتفاق افتاد، بارش 97ر كه اوج آن در سالدر كشو دهه كياز  شيب يسال از خشك پس

حل شده و  رانيدر ا يآب مشكل كم ايكرد كه گو جاديا ياريبس يتصور را برا نيا 98سال ليدر اوا ژهيو به

آب  تيبه وضع يا نانهيوشبنگاه خ نيباشد. البته چن يسال ها خشك جبران سال تواند يم رياخ يها يبارندگ

اما  م،يدر كشور مواجه بود يآب ما همواره با كم يخيطور تار وجود داشت؛ گرچه به شيها پ كشور از سال

 نيو همچن دنديكش يم رونيب نيرزميكه آب را از ز ييها واسطه موتور پمپ ساله به60دوره  كيدر 

 شده، اما اصل جاديا ياريدر ذهن بس آب يتوهم فراوان كردند، يكه آب را پشت خود جمع م ييسدها

 نيبوده و ا البيو س يسال خشك يدر معرض توال يمتماد يها است كه كشور در طول سال نيماجرا ا

 را دوچندان كرده است. ليو س يسال بحران خشك تيريمد تيموضوع اهم

در  يسال خشك يها عنوان كرده است: در سال يادداشتيزارع، عضو فرهنگستان علوم، در  يمهد يتازگ به
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افزوده محصوالت  ارزش سوم كيكه حدود  شود يبه كشور وارد م يالر خسارت مالد ارديليم5/1حدود 

 .دهد يما را كاهش م يناخالص داخل ديدرصد تول است و ساالنه حدود پنج رانيدر ا يكشاورز

 يها بيبلكه به آس ست،ين ياقتصاد اي يفقط اجتماع يسال است كه اثرات خشك نيماجرا ا البته

ها، كاهش  شدن تاالب خشك ،يو جانور ياهيگ يها رفتن گونه نيكه از ب شود يممنجر  زين يستيز طيمح

 گفتهحال به  نياز آن است. با ا ييها آب نمونه تيفيو كاهش ك نيفرونشست زم ،ينيرزميسطح آب ز

گانه در كشور همچنان در 30 زيآبخ يها حوضه تر شيب 98فراوان در سال يها البيزارع، با وجود س

از  يا نهيبه يها استفاده توان يها م درست رواناب تيريبا مد كه يدرحال برد؛ يسر م به يلسا خشك تيوضع

 ها كرد. آن

 ،ينيرزميآب ز يها سفره هيدر تغذ ياز بارش باران نقش مؤثر يناش يها معتقدند رواناب پژوهشگران

 توان يم يولاص تيريسبز دارد كه با مد يآب فضا نيو تأم يسال رفع خشك ن،يكاهش فرونشست زم

غفلت  دگذشته مور يها كه البته در سال يكرد و مورد استفاده قرار داد. موضوع يآور ها را جمع آن

 اند. از دسترس خارج شده نينفوذ بودن زم رقابليو غ ريتبخ ليدل ها به از رواناب ييشده و حجم باال واقع

 

 آب در كشور انيمتول تعدد 

در  يزداريآب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ  منابع  وسعهو ت  يدرولوژيه يگروه پژوهش ريمد

: طبق ديگو يها م رواناب ژهيو آب به تيريدر حوزه مد يدرباره علت نابسامان رناپالسيوگو با ا گفت

 تيريمد نيآب و حفاظت از آب و همچن نياست؛ در واقع تأم رويآب در كشور وزارت ن يقانون، متول

عالوه بر  رايمتناقض است ز اريحوزه بس نيموجود در ا نيرده شده اما قوانوزارتخانه سپ نيبه ا ها البيس

 فهيهم وظ يمجموعه وزارت جهاد كشاورز ريكشور، ز يزداريها، مراتع وآبخ سازمان جنگل رو،يوزارت ن

ها  بحث تاالب زين ستيط زيسازمان مح انيم نيرا دارد. در ا ها البيس تيريحفاظت از آب و خاك و مد



   

 

 

24 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 فيسبب تداخل وظا يمتول يها تعدد سازمان نيهم رسد يو به نظر م كند يم يريگيآنها را پ يها هآب و حق

 مختلف شده است. يها در بخش

و  يكشور را دارد كه بخش شرب، كشاورز يآب ازين نيتأم فهيوظ روي: وزارت نديافزا يقرمزچشمه م باقر

شرب و بعد  ازياست كه اول ن نيا دگاهيدارند. دحوزه قرار  نيدر ا يستيز طيمح يها حقابه نيصنعت و تأم

 نيمانده و هم هجورحوزه م نيدر ا يستيز طيمباحث مح ليدل نيهم شود، به نيتأم يصنعت و كشاورز

 كشور خشك شوند. يها شده تا اغلب تاالب باعث

و  يد سدسازمانن يواگذار شد كه مباحث رويبه وزارت ن يمنابع آب زمان تيريمد فهي: وظدهد يادامه م يو

بود كه رخ داد.  ياشتباه راهبرد كي نيداشت؛ اما ا ياديز تيآب در پشت سدها اهم ياستفاده از انرژ

 مختلف را برعهده دارد. يدرصد از اراض92از  شيب تيمسئول يوزارت جهاد كشاورز

در قالب  دست نييآب در پا تيريها و مد توجه خود را به رودخانه تر شيب رويوزارت ن ،ياعتقاد و به

 ديموضوع با نيفراتر از احداث سد است. ا اريآب بس تيريمد كه يساخت سد معطوف كرده؛ درحال

باشد. به نظرم  يچه سازمان يواقع يتا مشخص شود متول رديقرار گ ينيمورد بازب شهيهم يبرا بار كي

 حوزه است. نيا تيريمد يبرا نهيگز نيبهتر يوزارت جهاد كشاورز

 

 ها در كشور وانابر تيريمد تيوضع

شدت  به يسطح يها رواناب تيري: مددهد يدر كشور ادامه م يسطح يها رواناب تيريدرباره مد قرمزچشمه

وجود  يا مثال ممكن است حوضه يوابسته است؛ برا زي) حوضه آبخي(مورفومتر يسنج ختير اتيبه خصوص

 يكم ياهيو پوشش گ ريشدت نفوذناپذ بهآن  يشناخت نيزم يبوده و سازندها زيخ ليشدت س داشته باشد كه به

 .شود يم جاديا ياريرواناب بس ،يبا وقوع بارندگ ييها حوضه نيدر آن مستقر باشد. در چن

در احداث آن  يفقط به ساخت سد بسنده كرده و حت رويوزارت ن ،يسطح يها رواناب تيريحوزه مد در
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ارتفاع  شود، يتالش م يمنسوخ شده و حت ايروش در دن نيا كه يكرده است. آن هم درحال زين يرو ادهيز

را برهم  آب يعي. با ساخت سدها، ما چرخه طبرساند يم بيآس ستيز طيبه مح رايز ابد؛يسدها كاهش 

 از آن است. يا بزرگ در خوزستان نمونه يكه سدها ميزد

و باعث  كرد يم رآبيو دشت را س آمد يم يالبيس بار كيچند مدت  ،يعيطب طي: در شراديگو يم يو

هم  يرسوب ليهمراه س نيخاك كم شود. همچن يامالح در خاك انجام و شور يوشو شست شد يم

شود. اما بعد از ساخت  جاديا يخوب ياهيپوشش گ شد يو سبب م شد يخاك م يكه باعث غنا آمد يم

 توانند ينمسدها  نيا دهد، ينشان م نيكامالً گرفته شد و ا دست نييبه پا ها البيشدن س يجار جلوسدها، 

 داشته باشند. يعملكرد خوب ها البيس تيريدر بحث مد

ساخت سدها باعث شده است كه  ،يزداريمقام مسئول، در پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ نيگفته ا به

و برعكس،  رديانجام شده بود، صورت نگ البيكه توسط س ييشو از خاك شور شده و آب يعيسطح وس

 كش آب به سطح، شورتر شود.و م ينگييمو تيخاك در اثر خاص

 

 كشور يها رواناب تيريمد يروش برا نيبهتر يزداريآبخ

مورد توجه قرار  ايها در سراسر دن رواناب تيريمد يكه برا يكرديحاضر رو گفته قرمزچشمه، درحال به

را كه سبب برهم خوردن  ييها تياست تا فعال نيا يزدارياست. تالش آبخ يزداريگرفته، مسأله آبخ

 به حالت گذشته برگردانند. ياتيو عمل ها تيبا فعال شود، يم زيدل حوضه آبختعا

هر  كه يطور انجام شده است؛ به يدر وزارت جهاد كشاورز يخوب ي: به نسبت كارهادهد يادامه م يو

. شود ياجرا م يزداريآبخ اتيو بعد عمل رديگ يمورد مطالعه قرار م زيآبخ يها از حوضه يسال تعداد

 تيريمد هب يخوب اريانجام شده، كمك بس يزداريآبخ اتيكه عمل ييها نشان داده در حوضهمطالعات 

 ها كرده است. رواناب
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ها،  درصد از حوضه10در حدود  يبيطور تقر : بهديگو يندارد، اما م اتيعمل نياز ا يقيآمار دق يو اگرچه

شده  ياتياز آن عمل يبخش زينها  حوضه گريدرصد د10كامل انجام شده و در حدود  يزداريآبخ اتيعمل

 يو كارها افتي صموضوع اختصا نيبه ا ياز صندوق توسعه مل ياست. در دو تا سه سال گذشته اعتبار

 كند. دايادامه پ دوارميانجام شد كه ام يخوب

 

 ست؟يها در كشور چ رواناب شيافزا ياصل ليدل

 يها شده رواناب كه باعث يعامل نيتر هم: مديگو يها در كشور م رواناب شيافزا ييدرباره چرا قرمزچشمه

از حد،  شيب يچرا افته؛يبه اشكال مختلف كاهش  ياهياست كه پوشش گ نيا ابد،ي شيما افزا يسطح

 يكاربر رييو تغ يالسازيو نيگندم و همچن ميكشت د يها نيها به زم مراتع و جنگل ليتبد ،يكاربر رييتغ

و  كند ينفوذ م رقابليسطوح را غ ،يانسان اتيدرواقع عمل تر شود. خاك كم يريشده نفوذپذ باعث ياراض

 ميكرد اديرواناب را ز م،يخاك را كاهش ده يرينفوذپذ لي. اگر در هر جا به هر دلشود يم جاديا البيس

 .شود يو خسارت م ديشد يها البيباعث س نيو ا

 

 ارشد رانيمد ژهيهمت و نگاه و ازمنديآب ن تيريمد 

حوزه عوض شود.  نيها به ا تا نگاه خواهد يرا م يديآب، تالش و نگرش جد تيريمعتقد است، مد يو

 ني. استيشدند، درست ن تيريها مد كه رواناب ميو گمان كن ميما فقط در باالدست، سد بساز كه نيا

 اد،يبزرگ و ز يداشتن سدها سكيمختلف، ر ليدال و به شوند يم ليتبد ريتبخ يها سدها به حوضچه

 كند. جاديا دست نييرا در پا يريناپذ خسارات جبران تواند يسدها م نيا باالست و شكست

 يزداريآب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ  منابع  و توسعه  يدرولوژيه يگروه پژوهش ريمد نيا

كنترل آب با  نيو همچ ياهيپوشش گ يايدر باالدست مانند اح يزداريآبخ ،ي: برخالف سدسازديگو يم
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 اطقو در من دست نييدر پا انيم ني. در اكند يم تر شيرا ب نينفوذ آب به زم كوچك، يها ساخت سازه

 كرد. يآور را جمع ها ابانيها و خ بام آب پشت توان يم زين يشهر

ها را  بام باران داشته باشد تا رواناب پشت ريسطوح آبگ ستميس ديبا شود، يكه ساخته م يآلمان هر ساختمان در

 .رديسبز مورد استفاده قرار گ يفضا ياريآب اياستفاده در فلش تانك  يلزوم برا كرده و در مواقع يآور جمع

 يانجام شده است و ما حت ياريبس يقاتيتحق يكارها نهيزم ني: در كشور ما در اديافزا يم قرمزچشمه

پژوهشكده حفاظت خاك و  ني. در همميباران دار ريسطوح آبگ يها ستميبه نام انجمن س يانجمن

در  نكه بخش عمده آ ميانجام داد يقاتيطرح تحق100از  شيباران، ب ريدرمورد سطوح آبگ يزداريآبخ

هم چند مورد كار انجام شده، اما  ياست و درمورد سطوح شهر يعيطب و منابع يكشاورز يها عرصه

آب  تيريمد يها برا روش نيتا از ا ستيپشت آن ن ياسياست كه هنوز همت س نيا يموضوع اصل

به  متأسفانهكه  داد يرخ م شيوقت پ يليها از خ اتفاق نيا ديبا رانيمانند ا ي. در كشور خشكاستفاده شود

 نبوده است. ها تيشده، اما جزو اولو شنهاديبارها توسط محققان پ ليهر دل

و  يزدارياندك و توجه به آبخ اريبس يها نهيبا هز توان يم نه،يزم نيدر ا يو عمل يتوجه به نگاه تخصص با

 تيريها را مد رواناب يراحت به دست، نييباالدست و پا يكوچك، اما گسترده در اراض يكارها انجام

 نيتر از مهم يكي كش است، اما بدون يزداريآبخ تيريبخش از مد كيها  رواناب تيريكرد. البته مد

 را برطرف كند. رانيهمچون ا يدر كشور يآب مشكالت كم تواند يحوضه م نيهاست و توجه به ا آن
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خبرگزاري فارس  –ي آب در بخش كشاورز يور بهره يارتقا يبرا رانيفائو با ا يهمكار

 05/08/1399مورخ 

 

 .دهد يرا ارتقا م يآب در بخش كشاورز يور رهو به ييجو صرفه نهيدر زم يرانيدانش متخصصان ا فائو

از پروژه  يملل متحد (فائو) به عنوان بخش يفارس، سازمان خواربار و كشاورز يگزارش خبرگزار به

 زيدر حوضه آبر يمنظور كاهش مصرف آب كشاورز به رانيا يها از تالش تيچندجانبه خود در حما

 Realآب ( يواقع ييجو صرفه شرفتهيپ كرديرو ياجرا ياالزم را بر يها دانش و مهارت ه،ياروم اچهيدر

Water Savings-REWASها را  قرار داد و آن يرانيمتخصصان ا اريدر اخت ،ي) در بخش كشاورز

توانمند كرده و به  هياروم اچهيدر زيآب در حوضه آبر يور آب و بهره يواقع ييجو برآورد صرفه يبرا

آب  ييجو بر صرفه ار يدانيم اسيدر مق يآب-يانجام مداخالت زراع ريتا تأث دهد يامكان را م نيها ا آن

 كنند. يابيارز يتر قيطور دق به زيحوضه آبر اسيدر مق

) و در FutureWaterواتر ( وچريف يا مشاوره-يسازمان پژوهش ياز سو كيبرنامه آموزش الكترون نيا

 ارائه شده است. هيانوسيو اق اير آسبه چالش كمبود آب د يدگيرس يفائو برا يا چارچوب ابتكار منطقه

واتر كه  وچريف يا مشاوره-يآب در سازمان پژوهش يور ، كارشناس بهره»جونا ون اوپستال«گفته  به

 نهيرا در زم ينشيآب، ب يواقع ييجو سنجش صرفه«را برعهده داشت،  يبرنامه آموزش مجاز نيا تيهدا

 .»دهد يم رقرا رانيگ ميتصم اريدر اخت زيضه آبرحو اسيو مق ياريآب در مزرعه، شبكه آب يها انيجر

. كند ياستفاده م "كردن آب دنبال"آب، از مفهوم  يواقع ييجو سنجش صرفه«اوپستال در ادامه افزود:  ون

در نظر گرفته  "تلفات"به عنوان  گريد ينيرزميرواناب و نفوذ آب به منابع ز ،يزهكش كرد،يرو نيدر ا

 ني. اكنند ياستفاده م يابيزقابل با يها آب نياغلب اوقات از ا دست نييان پابردار بهره راي. زشوند ينم

 يها يفناور رود يكه انتظار م ييجا كند، يحل م زيتناقض موجود در بخش آب را ن كي نيمفهوم همچن
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مصرف آب و بدتر شدن  شيمنجر به افزا ت،يآب شوند، اما در واقع يموجب كاهش تقاضا تر نهيبه

 .»شوند يط با كمبود آب ممشكالت مرتب

كه  شود يباور نادرست م نيمانع از تداوم ا يكرديرو نيآب، اتخاذ چن يور كارشناس بهره نيگفته ا به

 كرديرو نيآب را حفظ كنند. ا ياديز ريمقاد تواند ي) ميا قطره ياري(همچون آب ياريآب شرفتهيپ يها وهيش

 ييجو صرفه يابيكه با ارز ييالگوها كند، يم تيآب حما يبهتر حكمران ياز توسعه الگوها نيهمچن

 مند كنند. را قاعده ابيفارا ياراض داريرپايتوسعه غ توانند يآب، م يواقع
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 ها يستانيسخت س نبرد؛ رسد ينم نانينش تختيبه گوش پا ستانوبلوچستانيمردم س يصدا

 06/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  – يسال و خشك ليبا طوفان، س

 

نابرابر با  يزده وارد نبرد جنگ يهامون همچون كشور يسال است كه پس از خشك 20از  شيب ستانيس

از گردوغبار همچون  يشده و مشكالت ناش يلينامساعد تحم يجو طيو شرا يكاريفقر، ب عت،يطب

. تنشسته اس شان نيو سل در كم يقلب ،يتنفس يها يمارينفس مردم را تنگ كرده و ب ييايميش يها بمب

عمان در منطقه  يايفرو رانش صفحه در ،يعيطب طيو تنوع مح يگستردگ ليدل به وبلوچستان ستانياستان س

 يمونسون يها از سامانه يريرپذيو تأث يجو يها فراوان، كم و نامنظم بودن بارش يها گسلمكران، وجود

 تيقابل اديز ريتبخباال بودن درجه حرارت و  ،ياهيفقر پوشش گ ،يهند، كمبود منابع آب انوسياق

 را دارد. ييباال يريخ حادثه

 ليو س يسال چون خشك يا سوانحه از سال ياريشده كه در بس سبب يعيو طب ييايجغراف يها يژگيو نيا

 ليدل به وبلوچستان ستانيس يشمال يها رخ دهد. بخش وبلوچستان ستانيطور توأمان در مناطق مختلف س به

 دينسبتاً شد يبادهاگرم سال با وزش  يها فشار هند) در ماه (كم ييايمونسون آس دهياز پد يريرپذيتأث

انجام  يها يبند ميبراساس تقس يزيخ از نظر لرزه نينرو است. همچ روزه و طوفان و گردوخاك روبه120

متعدد  يها لرزه نيها باعث وقوع زم گسل نيا تياست كه فعال  يفراوان يها گسل ياستان دارا نيشده، ا

 شده است.

 ييباال اريبس ييخطرزا تياست كه قابل ييها از گسل يكي وبلوچستان ستانيمكران در جنوب س گسل

خطر فوران آتشفشان در  ثيتفتان و بزمان از ح فعال مهيتان با وجود دو آتشفشان ناس نيا نيدارد، همچن

 .شود يم خطر محسوب  ريتأث زمره مناطق تحت

 رييمعضل با تغ نيو ا گذرد يم  ستانيس يسال هامون و خشك  يالملل نيتاالب ب يسال از خشك20 حدود
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دچار  يو سالمت يمردم از لحاظ اقتصاد يبرارا  يگرم و خشك و خشن، زندگ ييوهوا منطقه به آب مياقل

 مشكل كرده است.

 

 دارد ياديز يزيخ حادثه تيقابل وبلوچستان ستانيس استان

 ليدل استان به نيگفت: ا رنايباره به ا نيدر ا وبلوچستان ستانيس يبحران استاندار تيريدفتر مد ركليمد

 يها يبراساس بررس كه يطور رد؛ بهدا ياديز يزيخ حادثه تيقابل يعيطب طيو تنوع مح يگستردگ

درصد و زلزله 5/36با  البيو س يدرصد، آبگرفتگ4/41طوفان گردوخاك با  ريشده، در پنج سال اخ انجام

 اند. استان را به خود اختصاص داده نيداده در ا حوادث رخ نيتر شيدرصد ب6/17با  شترياز سه ر شيب

 وبلوچستان ستانيو طوفان گرد و غبار در س لياز س يناشخسارات وارده  زانيافزود: م يارجمند يعباسعل

درصد خسارات وارده به 79حدود  ريسال اخ در پنج كه يطور به شود، يم درصد را شامل  نيتر شيب

 اشتهگردوخاك اختصاص د يها و طوفان يسال به خشك زيدرصد ن17و حدود  يو آبگرفتگ يبارندگ

 است.

 يها از سامانه يريرپذيواقع شدن در منطقه گرم و خشك و تأث ليدل به وبلوچستان ستانيكرد: س انيب يو

اوقات  يدر برخ كه يطور نامناسب برخوردار است، به اريبس يو مكان ياز پراكنش زمان يا فشار حاره كم

ساعت نازل شده و 24 زتر ا از دوبرابر آن در كم شيب يمنطقه و حت كيساالنه  يها يبارندگ  يم تما

 .كند يم  جاديرا ا نيمگسه يها البيس

سبب شده تا  يعيطب يها يژگيادامه داد: و وبلوچستان ستانيس يبحران استاندار تيريدفتر مد ركليمد

زلزله و  ،يسال خشك ل،يچون س يزمان با سوانح مختلف طور هم از مواقع به ياريدر بس وبلوچستان ستانيس

 رو شود. طوفان روبه

قرارداده،  ريتأث استان را تحت نيمونسون شمال و جنوب ا يو فصل يعيطب يها دهيافزود: پد يارجمند
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را با  وبلوچستان ستانيگرم سال شمال س يها فشار هند) در ماه (كم ييايمانسون آس دهيكه پد يا گونه به

 رو كرده است. وخاك روبه روزه و طوفان گرد120 ديبه نسبت شد يوزش بادها

 يفراوان يها گسل يشده، دارا انجام يها يبند ميبراساس تقس زين يزيخ استان از نظر لرزه نيگفت: ا يو

 يمتعدد يها لرزه نيعمان و گسل مكران در جنوب استان سبب وقوع زم ياياست و فرو رانش صفحه در 

 شده است.

تفتان و  فعال مهيافزود: وجود دو آتشفشان ن وبلوچستان ستانيس يبحران استاندار تيريدفتر مد ركليمد

 قرار داده است. ياستان را در زمره مناطق تحت خطر فوران آتشفشان نيابزمان 

مرحله  10مدت شاهد بروز  نيگفت: در ا وبلوچستان ستانيسال گذشته در س يعيبا اشاره به سوانح طب يو

گردوخاك در مناطق  يها بروز طوفان ،ييصحرا يها در استان، هجوم ملخ البيو س ديشد يبارندگ

آفت  هامون، اچهيها و بستر در گسترده در نخلستان يسوز ، آتش98در سال  ديشد يموج گرما ،يشمال

 يها ساختمان ،ييربنايز يها را به بخش يتوجه قابل يها كه خسارت ميا زنگ گندم و صاعقه بوده

 استان وارد كرده است. يعيطب و منابع يو بخش كشاورز يمسكون

ستاد  يها نشست يعيمقابله هر چه بهتر با حوادث و سوانح طب اسبق زاهدان ادامه داد:  به منظور فرماندار

ها  آن رانيها و مد سازمان  يم تما تر شيشده، مشاركت ب انجام يها يزير برگزار و براساس برنامه يريشگيپ

بحران در  تيريدر امور مد نانآ تيمختلف و تقو يها در سازمان روهاين ييبحران، شناسا تيريدر مد

 ،يكار گروه هيروح تيواحد بحران در سطح استان با تقو تيريمد تيتقو ع،يواكنش سر يروهايقالب ن

و  نيتر عيبحران و ارائه سر تيريها به فعل در امر مد آن ليها و تبد از منابع بالقوه سازمان نهياستفاده به

مورد توجه  از حوادث يناش دگانيد به حادثه ازيمورد ن تخدما ريخدمات امداد و نجات و سا نيمؤثرتر

 قرار گرفت.
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 داشت شينسبت به بلندمدت افزا يجار يزراع   در سال  ستانيبارش س نيانگيم

 تياستان با توجه به موقع نيگفت: ا زين وبلوچستان ستانيس يبحران استاندار تيريستاد مد معاون

تبع آن  اره هند و بهق شبه يباد انيجر ريمتعدد نظ يجو يها انيجر ريتأث تحت طرف كيخود از  ييايجغراف

 متوسط قرار دارد. يها عرض اديفشار ز ريتأث تحت گريهند است و از طرف د انوسياق  يموسم يها باران

 اريبس يهوا و السرطان آب مدار رأس يكيبا توجه به نزد وبلوچستان ستانيافزود: در س يسرگز اهللا روح

 يعيت و در گستره استان عوارض طبآن اس  يميمشهود اقل دهيپد نيتر مهم ديشد يخشك و گرما

 .شود يم كوهستان، دشت، جلگه و مناطق به نسبت پست و هموار مشاهده  ريگوناگون نظ

 رينظ ينسبتاً بلند يها اند و كوه داده ليرا تشك نيسرزم نياز ا يعيوس يها بخش ادامه داد: كوهستان يو

 .شوند يم از هم جدا  كوچك و بزرگ يها ها و دشت توسط دره ركيتفتان، بزمان و ب

 ليدل به زياستان ن نيا يها ها و جلگه گفت: دشت وبلوچستان ستانيس يبحران استاندار تيريستاد مد معاون

 شود يم محسوب  يمحصوالت كشاورز ديعمده تول يها به نسبت گرم از كانون يو هوا زيخاك حاصلخ

 مناطق شده است. نيدر ا تيخود باعث جذب جمع نيكه ا

 در نيشده، ا ثبت متر يليم2/184 وبلوچستان ستانيبارش س نيانگيم 99 -98 يافزود: در سال آب يسرگز

 متر يليم8/109و بلندمدت  متر يليم7/129مدت  نيبارش سال گذشته استان در ا نيانگياست كه م يحال

 است. اشتهد شيدرصد نسبت به بلندمدت افزا7/67 يجار  يحساب بارش سال زراع نيبوده است، با ا

تاكنون گفت:  98سال ياز ابتدا وبلوچستان ستانيداده در س با اشاره به نكات برجسته حوادث رخ يو

درصد، فنوج 2/14به شهرستان دلگان با  بيترت از لحاظ تعداد به يو آبگرفتگ البيدرصد س نيتر شيب

 درصد رخ داده است.5/8درصد و مهرستان با 1/15

 يبارندگ 98سال البيو س يگفت: در بارندگ وبلوچستان ستانيس ياربحران استاند تيريستاد مد معاون

 نيتر شيو ب دهد يم بلندمدت نشان  يرا نسبت به بارندگ شيدرصد افزا11 وبلوچستان ستانيساعته در س36
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استان را در  يها شهرستانكه همه  ها يبارندگ نياست. در ا دهيثبت رس به متر يليم226در فنوج با  يبارندگ

استان در  يها رودخانه كيپ يشد و دب يمترمكعب رواناب جار ونيليم136و  ارديليم11حدود  برگرفت

 .ديرس هيمترمكعب در ثان987هزار و 30مقطع به  نيا

 ،يو آبگرفتگ ليمورد س118 شتر،ير سه يمورد زلزله باال26از  شيتاكنون ب 98كرد: از سال انيب يسرگز

گسترده، شش مورد رعد و برق و هجوم  يسوز مورد آتش از هشت شيمورد طوفان گردوغبار، ب 127

 از مراتع استان رخ داده است. ياريدر سطح بس ييملخ صحرا

دنبال  به وبلوچستان ستانيو امكانات موجود در س زاتيتمام تجه يريكارگ ستاد با به نيگفت: ا يو

هر  باًيتقر كه يطور است؛ بهبوده  يموقع در مواقع ضرور به يو امدادرسان ياز حوادث احتمال يريشگيپ

و هر  98سال درپاسخ به بحران استان  اتيعمل يو فرمانده يهماهنگ ،يريشگينشست ستاد پ كيروز 18

استان و از  نيحوادث و سوانح ا يباال زانيم سو كيامر از  نيشده است كه ا ليجلسه تشك نيروز ا10

 .دهد يم استان را نشان  يياجرا يها و دستگاه يامداد يروهاين  يم تما يبودن و آمادگ فعال گريد يسو
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خبرگزاري فارس مورخ  - ند؟يگو يچه م نسكيوافقان و مخالفان احداث سد فم

07/08/1399 

 

 يليمطرح شد. به دال 30بار در اواخر دهه  نينخست رانيا يمركز خزر به فالت يايانتقال آب از در طرح

كه دوباره در مجلس نهم بر سر  نيتا بعد از انقالب مسكوت ماند تا ا شد يم دهينام »رانروديا«طرح كه  نيا

 ها افتاد. زبان

نبرد،  ييراه به جا اتيعمل نيشدن دو ساله ا يياجرا يها برا وعده -فارس يخبرگزار ستيز طيمح گروه

با  يبه تازگ ستيز طيسمنان  و سازمان مح ياستان رانيو مد رويمسئوالن ارشد در وزارت ن تياما در نها

دادند كه  رحط نيرا به مخالفان ا ينشان نيا نسكيساخت سد ف يبرا يطيمح ستيز يصدورمجوزها

به استان سمنان  يرسان آب يپروژه است، برا نيكه مشابه كوچك شده ا يزدن طرح ديجز كل يا چاره

تمركز   اتيعمل نيا يطيمح ستيمخاطرات ز يپروژه  بر رو نياست كه مخالفان ا يدر حال نيندارند. ا

در چنته دارد  يشماريب فانموافق و مخال نسكياند و خواستار متوقت كردن آن هستند. احداث سد ف كرده

 .ميا ختهير رهيدا يتان رو يگزارش برا نيو نظرات  آن ها را در ا لياز دال يكه برخ

اند.  نبوده دنيآزمودن و به خطا رس اتيجز تجرب يزيانتقال آب چ يها طرح يو خروج جهينت شوربختانه

منطقه كم  كيصنعت و زراعت  يايآب ممكن است در كوتاه مدت سبب اح يا حوضه نيانتقال ب

 ستيز و يزراع يها نيزم يودناب ،يخشكسال يبرا يشود؛ اما در دراز مدت اسباب يبرخوردار از منابع آب

 نيكه با انتقال ب دهد يمنطقه مبداء خواهد بود. شواهد آزموده شده نشان م يو جانور ياهيبوم و تنوع گ

 .شود ينم ريآب منطقه مقصد هم چندان عاقبت به خ يا حوضه

 يمنابع آبو وابسته شدن صنعت و زراعت به  يمقطع يها مهاجرت ت،يمانند رشد نامتوازن جمع ييامدهايپ

رسد  يحال به نظر م نيرو به رو كند. با ا يا نشده ينيب شيمنطقه مقصد را با مشكالت پ تواند يم داريناپا
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. در گزارش شناسند ينم منانبه استان س يرسان آب يالوصول تر از احداث سد برا سهل يكه مسئوالن راه

رود تجن به استان  يها ب از سرشاخهو انتقال آ نسكيموافقان و مخالفان احداث سد ف ليرو دال شيپ

 دانند يم رانروديسد را پروژه كوچك شده ا نياز كارشناسان احداث ا ياري. بسميا كرده يسمنان را بررس

 اند. كرده يخزر به استان سمنان معرف ياياز در بشدن انتقال آ يياجرا يبرا يو آن را به عنوان آغاز

 

 نيشيم پموافقان به تجارب نافرجا يتوجه ي***ب

و  رزاديدامغان، شهم يشهرها ندگانيارشد استان سمنان و نما رانياز مد نسكيموافقان احداث سد ف شتريب

پروژه چند هزار  نيموافقان درباره ا نيا يسمنان و سرخه هستند. تا به حال در گفته ها و مصاحبه ها

 ني. از آنجا كه اباشدداشته  يداريخر ينبوده كه از نظر منطق علم يحرف و سخن و استدالل يارديليم

پر واضح  رديگ يانجام م ينافرجام قبل يبه تجربه  ها يتوجه يكه با ب ستيبار ن نينوع انتقال آب نخست

 نباشد.  يو فاقد استدالل منطق يرعلميجز نظرات  غ يزيمطرح شده چ ياست كه ادعاها

 

 !كند يم نيرا تامسوم غله كشور  كينشده: سمنان  يكارشناس يادعا كي ي***ماجرا

و در دفاع از پروژه  1392ماه سال  ريو سرخه در ت رزاديسمنان و شهم يشهرها ندهيكه نما يو ارقام آمار

 نيشيپ ندهينما »يخسرو رضايعل. «رسد يبه نظر نم يمنطق ياريمتر و مع چيانتقال آب به سمنان داد با ه

ضرورت دارد اعالم كرد كه  يتينسمنان از لحاظ ام خزر به يايكه انتقال آب از در نيسمنان با اشاره به ا

كه استان سمنان از  نيا انيدر ادامه با ب يبه كار گرفته است. خسرو نهيزم نيدولت همه تالش خود را در ا

برخوردار است، ادامه داد: در صورت انتقال آب، استان سمنان  يفراوان در حوزه كشاورز يها ليپتانس

 .بودله كل كشور خواهد سوم غ كي ديقادر به تول
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 ادعا كياز  ي***پرده بردار

اند كه نشان  ادعا داده نيبه ا يعلم يبا برآوردها قيدق يبه حال كارشناسان مطرح آب و خاك پاسخ ها تا

كارشناس آب و خاك و عضو » رضا گلزار فيحن. «ستين يپوشال يادعا كيجز  يآمار نيچن دهد يم

: ديگو يباره م نياست در ا نسكيكه از مخالفان احداث سد ف عتيطب بان دهيد تيجمع رهيمد اتيه

از  شيدر حوزه آب، هنوز از كاركرد ب يتيريمد يهمه نا به سامان نياست كه با لمس ا يموجب شرمسار«

و  يزير و همچنان در حال برنامه ميا پند و عبرت نگرفته هياروم اچهيدر زيسد ساخته شده در حوضه آبر 60

از هراز تا السك، از  نسك،يف ا. از گلورد تميدر كشور هست يكالن سدساز يها د بودجهاخ يبرا يالب

موجب  يمنسوخ شده به اندازه كاف يها وهيش يرو رانيتا گلوگاه تمركز مد انيليشفارود تا چاشم، از كس

 يبرخ ليكه دال شود يم يبه سرشكستگ ليآنگاه تبد يشرمسار نياهل فن هست؛ اما ا يشرمسار

 .»ميكن يمرور م را يا حوضه نيو طرح انتقال آب ب يسد ساز يبرا رانيگ ميتصم

سوم از غالت كل كشور  كي نياستان سمنان در تام ييبر توانا يمطرح شده مبن يبا انتقاد از ادعاها گلزار

نفر در قامت  كي: «داند يم يدفاع علم رهيو خارج از دا يرمنطقيسمنان را غ نيشيپ ندهينما يها گفته

سوم غالت كل  كيخزر  بكه با انتقال آ ميا قول را داده نيا ديگو يدر مجلس م رانيملت ا ندهيمان

سوم گندم  كيبرآورد  ميرياز غله را تنها و تنها گندم در نظر بگ شاني. اگر منظور اميكن نيكشور را تام

 9دست كم  ازمندين ديتول يحجم از گندم برا نيتن كه ا ونيليم 4/5از  شيسال ب كيكشور در  يمصرف

است  يدر حال نيكرج و ا ريركبيسد ام يبزرگسد به  45برابر مخزن  يآب يعنيمكعب آب است.  ارديليم

دست باال برابر  يو كشاورز يو خانگ يصنعت يها در سراسر سمنان در بخش يو مصرف يديكه آب تول

كشت گندم آن هم به  ريسطح ز هزار هكتار 35استان با  نيمتر مكعب در سال است و در ا ارديليم 1/2

امور مهم و  گونه نيكه ا ني. اشود يم ديهزار تن گندم تول 110ساالنه  يآب يسطح ريتاراج منابع ز متيق

 شيدر مجلس هم نباشد به پ يحت يكه ممكن است دور بعد ندهينما كيفقط با قول و قرار  كياستراتژ
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 »است. گريد يخود محل پرسش رود يم

 

 به مناظره   ستيز طيسازمان حفاظت از مح سيي***دعوت از ر

از كارشناسان انتقال آب از  ياريهمراه بوده است. بس يطيمح ستيز يبا مجوزها نسكيسد ف احداث

 ي. به تازگدانند يخزر به سمنان م يايرود تجن را پروژه كوچك شده انتقال آب از در يسرشاخه ها

سازمان  سيير يكالنتر يسياز ع عتيطب بان دهيد تياز كارشناسان آب و خاك عضو جمع يتعداد

با حضور مخالفان انتقال آب از خزر به سمنان دعوت  يا شركت در مناظره يبرا ستيز طياز مح حفاظت

 يپاسخ در خور چيآن ها ه يسوال مطرح شده كه هنوز برا 50دعوت  نياند. در متن ا به عمل آورده

 :شود يدغدغه ها م نيناسان شامل اكارش يها سوال نيتر نشده است. مهم افتيدر

دوره مضر و  كيطرح را در  نيا ياجرا ،يو فن يبا نگاه صرفا تخصص يكه سازمان شود ي) چطور م1

 يول ستديا يخود هم م ينظر تخصص يو پا نامد يم يدولت قبل يو آن را شوخ دهد يم صيتشخ زا بيآس

طرح انتقال  ياز طرفداران جد يكيو به  رددگ يموضع م رييدچار تغ سيير رييپس از تغ التيهمان تشك

 سيير رييبا تغ ايآ رد؟يگ يم يدولت قبل يشوخ يبه اجرا ميو تصم شود يم ليتبد نيكاسپ اچهيآب در

 ده؟يگرد يدستخوش دگرگون زيآن ن يحاكم بر بدنه كارشناس ينگاه فن ست،يز طيسازمان حفاظت مح

 محتمل و معقول است؟ ،ينيب شيقابل پ يو تحوالت رييتغ نياصوال چن ايآ

آب  ياست و كسر يآب شده مشخص شده كه استان سمنان دچار كم ديي) بر اساس كدام مطالعات تا2

 استان چگونه برآورد و محاسبه شده است؟ نيا يمترمكعب ونيليم 200

 يتيريشدن همه مراحل مد يراهكار پس از ط نيآب آخر يا حوضه نيآب، انتقال ب ي) بر اساس سند مل3

 نيوصف چرا در ا ني.  با ارديآب شرب صورت گ نيتنها با هدف تام ديدر مقصد بوده و با يمنابع آب

 است؟گسترش صنعت استان سمنان در نظر گرفته شده  يمترمكعب آب برا ونيليم 150از  شيطرح ب



   

 

 

39 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ندگانياز نما ياريمصرف در بخش صنعت است چرا بس ايآب صرفا شرب  ني) اگر هدف انتقال ا4

 سوم كي ديباغات پسته و تول يهزار هكتار 300آب مدام از گسترش  نيمقصد ا هيجلس از حوزه انتخابم

 ند؟يگو يطرح سخن م نيا يغله كشور در استان سمنان پس از اجرا

در منطقه  گريد يطيمح ستياز وقوع فاجعه ز شيپ يبا ارائه آراء و نظرات علم دوارنديام كارشناسان

 كنند. يريشگيتقال آب به استان سمنان پپشت كوه سمنان از ان

 

 است يپروژه مل كي نسكيو سرخه:احداث ف شهريسمنان و مهد ندهي***نما

 يمعرف يطرح مل كيرا به عنوان  نسكيسد ف زياز هر چ شيو سرخه پ شهريمردم سمنان، مهد ندهينما

قرار دارد  يريگيدر دست پ يقانون يها هيپروژه براساس رو نيكه ا ني. عباس گلرو با اشاره به اكند يم

 يفالت مركز بهاست. انتقال آب  ياعتبار فيرد يو دارا يپروژه مل كي  نسكياحداث سد ف: «ديگو يم

 است. يريگيدر دست پ يقانون يها هيبر اساس رو نسكيو احداث سد ف رانيا

تان سمنان با بحران باور است كه در اس نيبر ا ياسالم يو سرخه در مجلس شورا شهريسمنان، مهد ندهينما

بلكه بحران  ستيتوان گفت كه استان سمنان با بحران آب مواجه ن ينم: «ميآب روبه رو هست تيريمد

با  زين نهيزم ني. در امينداشته باش ازيآب ن نيكه به تام ستيمعنا ن نيمساله به ا نياما ا م،يآب دار تيريمد

 .»ميدو مبحث رو به رو هست

اما بحث انتقال  كند يراهكار در بحران آب سمنان نگاه م كيبه چشم  يابع آبمن تيريگلرو به مد عباس

 يريگيكه در دست پ ييها . اول الزام انتقال آب در قالب طرحكند يم يالزام معرف كيبه عنوان  زيآب را ن

و تبادل  يمنطق يسازو با اقناع  ستين يوجود دارد كه اساس ييها است و در انتقال آب خزر چالش

هر چه  تيريمد يبرا يريگيپ يانتقال يها طرح يها قابل حل است. مسئله دوم در كنار تالش برا تيمز

 نيمسئله در تام نيتر ياساس يمنابع آب تيريمصرف را به دنبال دارد. مد يساز نهيبهتر منابع آب است كه به
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 است.   كرديرو نيا اسبنمونه من يدر كشاورز نينو ياريو آب شود يآب محسوب م

 

 غفلت مجلس دهم است نسكيبودجه به ف فيرد صي:تخصاندروديو م يسار ندهي*** نما

از مخالفان احداث سد  ياسالم يدر مجلس شورا اندروديو م يمردم سار ندهينما »يكارنام ييبابا يعل«

 نيبودجه به ا فيرد صيارشد استان سمنان تخص رانيبرخالف مد ندهينما ني. اديآ يبه حساب م نسكيف

است كه  يطيمح ستيز ريجبران ناپذ يها بيو نگران تخر داند يبه حق بودن آن نم يبرا يا را نشانه طرح

 ندگانيو نما اندروديو م يحوزه سار ندگانيما نما«خواهد كرد:  ليپروژه به منطقه مبداء تحم نيا

دولت محترم  اعتراض را به مجلس و نيو مراتب ا ميبه شدت مخالف هست نسكيمازندران با احداث سد ف

 فيمخرب به احداث برسد رد روژهپ نيا ديكه چرا با نيطرح در پاسخ به ا ني. موافقان امياعالم كرد

 نيبودجه به چن صيكه از نظر ما تخص يدر حال كنند يدرست بودن آن عنوان م يبرا يليبودجه آن را دل

و غفلت  ندگانينما يخبر ياست كه در مجلس دهم صورت گرفته است. ب ييها از غفلت يكي يطرح

 »كند.  افتيدر ياعتبار فيرد يپروژه در دو سال متوال نيآن ها بوده كه باعث شده ا

و دغدغه  ميمحترم استان سمنان ندار رانيبا مردم و مد يما مشكل ديگو يم اندروديو م يمردم سار ندهينما

 يطيمح ستيانه خطرات زدر آست ينيچن نيا يبوم ارزشمند شمال كشور است كه با طرح ها ستيما ز

 يتيو امن يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس ،يفن ليسد به دال نيمخالفت ما با احداث ا: « رديگ يقرار م يجد

خواهد شد،  يطيمح ستيفاجعه ز كيمازندران به سمنان منجر به  ياست. انتقال حق آبه تجن و منابع آب

در شرق استان  اندروديو م يسار يها رستانمازندران از جمله شه يها سد باالدست سرچشمه نيچرا كه ا

رو  يا سابقه يب يآن با كم آب يبوم مناطق جنوب ستيو ز يكشاورز يها نيقرار دارد و با احداث آن زم

 .»شود يبرداشته م ينواح نياز ا اتيشكل ح نيبه رو خواهند شد و به ا
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 ميهست روين ري: منتظر پاسخ قانع كننده وزاندروديو م يمردم سار ندهي***نما

 يدر مجلس شورا ندگانينما گرياست كه تالش داشته نظر د يندگانياز جمله نما »يزارع يعل منصور«

در موضوع طرح احداث سد  ديگو يم »يزارع«جلب كند.   نسكيرا به مخرب بودن پروژه ف ياسالم

پروژه  نيا يما در خصوص اجرا«تالش را در مجلس ادامه خواهد داد:  نيبه طور مجدانه ا نسكيف

موضوع  ريگياستان ها پ ريسا ندگانينما ينامه و اخذ امضا از سو ميو با تنظ ميسوال طرح كرد يتعداد

حاصل شده  جهينداشتند و نت يو تالش جد ستهيباره اقدامات شا نيدر ا نيشيپ ندگاني. متاسفانه نماميهست

 »مدعا است. نيا ليامروز دل

طرح پروژه  يدر اجرا يقانون يها تياستفاده از معاف يبرا يريگيز پا اندروديو م يسار يشهرها ندهينما

است و با طرح  رويپروژه وزارت ن نيا ياجرا يدر هر صورت متول:«ديگو يو م دهد يخبر م نسكيسد ف

مجلس  يكشاورز ونيسيو كم ريمجلس منتظر پاسخ وز سهيير ئتيه يو اعالم وصول از سو ريسوال از وز

در صحن مجلس  ريها قانع كننده نباشد منتظر حضور وز سوال ني. اگر پاسخ به اميستبه سواالت مطروحه ه

 جهيبه نت دنيمهم را تا رس نيبود و ا ميخواه ندگانيسواالت در حضور نما نيمجدد به ا ييو پاسخگو

 داد.   ميادامه خواه
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 هدررفت ؛كندي م تر يرا جد يخاكستر يدر استان هرمزگان لزوم استفاده از طال يآب كم

 07/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  – هزار مترمكعب پساب در هرمزگان110روزانه 

 

 نياز ب اش ينيرزميو ز ياز منابع سطح يارياست و بس يسال خشك ريهاست كه درگ هرمزگان سال استان

 يها تياز ظرف يكي شده، هيهمان پساب فاضالب تصف اي يخاكستر ياست كه طال يدرحال نياند، ا رفته

منطقه،   يميط اقليكه امروزه لزوم استفاده از آن با توجه به شرا شود يدر بندرعباس محسوب م يآب ميعظ

 يدر دستوركار جد يو توسعه بخش صنعت و كشاورز يآب كم ، يسال از دو دهه خشك شيتداوم ب

فاضالب بندرعباس  خانه هياز تصف يديحاضر پساب تول مسئوالن استان هرمزگان قرار گرفته است. درحال

 اياز آن وارد در يريگ رهبه يابر ينبود متقاض ليدل روز به هزار مترمكعب در شبانه110 يديتول تيبه ظرف

 .شود ياستفاده نم ميعظ تيظرف نيو از ا شود يم

 اريبود و حجم بس ينيرزميمنابع آب ز يبحران طيبه فكر شرا يتر كس نه چندان دور كم يها گذشته در

 ينيرزميز يها شور شدن آب ،يسال و با تداوم خشك ريدهه اخ كياما در  رفت؛ ياز آب به هدر م ييباال

را به استفاده از  دتوجه خو زانير ها، زنگ خطر به صدا درآمده و برنامه ها و چشمه شدن قنات  و خشك

از  يديحاضر پساب تول اند. درحال موجود ازجمله پساب فاضالب معطوف كرده يها تيتمام ظرف

 يقاضنبود مت ليدل روز به هزار مترمكعب در شبانه110 يديتول تيفاضالب بندرعباس به ظرف خانه هيتصف

بوده و  ستيز طيدوستداران مح قادمورد انت اريموضوع بس نيكه ا شود يم اياستفاده از آن وارد در يبرا

 انوشيآن اعتراض ك نيتر يماندن ادينسبت به آن صورت گرفته كه به  ياريبس يها بارها و بارها اعتراض

را در برابر پساب فاضالب است كه خود  94سال  ورماهيشهر بندرعباس، در شهر يجهانبخش، عضو شورا

ها را وارد  انتقادها و اعتراض نيهرمزگان ا فاضالبقرار داد. البته مسئوالن اداره كل آب و  يورود

اند و مسئوالن سازمان  داشته ديتأك ايبه در يبودن پساب ورود خطر يندانسته و بارها و بارها بر ب

 يپساب ورود تيبندرعباس نسبت به بهبود وضع فاضالب خانه هياز تصف ديدر بازد زيكشور ن ستيز طيمح
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 اند. اذعان داشته يستيز طيمح ياستانداردهابودن آن به  كيو نزد ايبه در

فاضالب  خانه هيحاصل از تصف ي: آنچه مردم آن را پساب ورودنديگو يآب و فاضالب م كارشناسان

 يها و فاضالب يسطح يها بو نسبت به آن معترض هستند، مربوط به آ دانند يم ايبندرعباس به در

 نيو ا شود يم ايجا وارد در شده و از آن ريسمت خورها سراز به ماًيمناطق فرسوده است كه مستق يخانگ

و  يمربوطه ازجمله شهردار يها است و ارگان ييايدر ستيز طيمح دكنندهيهاست كه تهد نوع فاضالب

شبكه  ياجرا يريپذ مناطق جهت امكان نيا الزم در يها رساختيز جادينسبت به ا ديبا يراه و شهرساز

 شود. تيهدا خانه هيسمت تصف ها به فاضالب اقدام كنند تا فاضالب آن

رخ  زيبه شبكه فاضالب ن ليگازوئ هيبه گفته خود مسئوالن آب و فاضالب هرمزگان، تخل يحت يموارد در

به  يسطح يها آب تيب جهت هدافاضال يها منهول ، ديشد يها يو زمستان و بارندگ زييدر پا ايداده و 

به شبكه مزبور  يجد بياست و آس رمسئوالنهيغ  يموضوع اقدام نيكه ا شود يشبكه فاضالب، باز م

 .شود يفاضالب م خانه هياز تصف يو كاهش استاندارد پساب خروج يكه موجب مشكالت بعد زند يم

انجام شده،  يشمس يهجر 60ه در دههفاضالب بندرعباس ك خانه هيتصف هياول ينماند كه در طراح ناگفته

منوال در مدار  نيبا هم خانه هيتصف نيا زيسال ن يها شده و سال فيپساب تعر رندهيعنوان مقصد پذ به ايدر

 ،يكره خاك نيدر سراسر ا لكهبوده است؛ اما با گران شدن آب و كمبود آن نه تنها در هرمزگان، ب تيفعال

 تيو صنعت با رعا يسبز، كشاورز يفضا ياريفاضالب در آب همچون پساب ييها تياستفاده از ظرف

 مورد توجه قرار گرفت. يطيمح ستيز ياستانداردها

 

 چالش فاضالب بندرعباس است نيتر از پساب مهم استفاده 

بارها  ستيز طيفعاالن مح يوارده از سو يها شركت آب و فاضالب هرمزگان در برابر اعتراض مسئوالن

نشود،  فيپساب تعر يبرا يخاص شهر بندرعباس، تا محل مصرف  يمياقل طيتوجه به شرا اند: با اعالم كرده

 شود. ايوارد در يستيبا ميعظ تيظرف نيا ريناگز
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اند كه  داشته انيو شهر بندرعباس ب ياستان ، يها و جلسات مختلف با مسئوالن كشور در نشست ها آن

 چياست و شركت آب و فاضالب هرمزگان ه يراده جمعو ا يبرنامه مل كي ازمندين تيظرف نياستفاده از ا

و استفاده  يبردار بهره يندارد، اما چگونگ خانه هيتصف يدرباره استفاده از پساب خروج  يميمستق تيمسئول

 مسأله و چالش فاضالب بندرعباس است. نيتر مهم يدياز پساب تول

استفاده از  يبرا يي: تاكنون تقاضااظهار داشته بود تر شيشركت آب و فاضالب هرمزگان پ رعامليمد

از احتمال  يا دواركنندهيام يخبرها يتازگ وجود نداشت، اما به يو صنعت يكشاورز يها پساب در بخش

 است. دهيغرب بندرعباس رس عيپساب بندرعباس توسط صنا يداريخر

 

 سبز با پساب فاضالب يفضا ياريآب

مطرح جهت  يسبز همواره از راهكارها يفضا ياريو استفاده مجدد از پساب فاضالب در آب هيتصف

برگزار و  ييها بارها و بارها نشست زيآن ن يبوده و درخصوص اجرا اياز ورود آن به در يريشگيپ

كه  يريومنتشر شده، اما تصا ييخبرها زين ها ميتصم نيشدن ا يياز اجرا يگاه ياخذ شده و حت يماتيتصم

به  يخبر يها ها و كانال در شبكه ستيز طيستداران محدو اي يمجاز يكاربران فضا ياز سو يگاه

و  يخبر يها شينما نيا انينشان از آن دارد كه پساب فاضالب بندرعباس در م شود، ياشتراك گذاشته م

 دارد. ايدر يبا وجود ارزشمند بودن آن همچنان راه به سو

 يبرنگاران از امضابا خ يخبر يدر نشست نياز ا شيشركت آب و فاضالب هرمزگان پ رعامليمد

 هيبرثان تريل700از مجموع  هيدر ثان تريل50 زانيپساب به م ديخر يبندرعباس برا يبا شهردار يقرارداد

 خبر داده بود. يپساب شهر

 شيافزا هيبر ثان تريل200به  يپساب توسط شهردار ديخر زانياضافه كرد: در مرحله دوم، م  يقصم نيام

و حدود  شود يم خانه هيهزار مترمكعب فاضالب وارد شبكه تصف72حاضر حدود  . درحالافتيخواهد 

از چاه  فادهو است يسنت يها وهيكه به ش شود يم ديدر بافت فرسوده تول زيهزار مترمكعب فاضالب ن50



   

 

 

45 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .شود يدفع م يخانگ

 

 ستيپساب فاضالب ن يبرا ايجز در به يراه

بر استاندارد بودن  ديبا تأك زيرمزگان نو توسعه فاضالب شركت آب و فاضالب ه يبردار بهره معاون

پساب نباشد،  نيا يبرا يرشيپذ كه يفاضالب بندرعباس اظهار كرد: تا زمان خانه هياز تصف يديپساب تول

 .ستين ايبه جز انتقال آن به سمت در يراه

 تيمدار فعالمجاز در  تياز ظرف شيفاضالب بندرعباس ب خانه هيحاضر تصف گفت: درحال رنايبه ا انيريام عالء

 و همواره رو به بهبود است. كينزد يطيمح ستيز يبه استانداردها اريبس زيآن ن يدياست و پساب تول

جهت  تيظرف نياز ا توان ياست، گفت: م يآب ميعظ تيظرف كيپساب فاضالب  كه نيبر ا ديبا تأك يو

كاشته شده در منطقه دارد،  ناهايبا گ يتيريمغا يدياگر پساب تول يسبز استفاده كرد و حت يفضا ياريآب

 .برسدكرد تا به استاندارد الزم  جاديدر آن ا يراتييتغ يمشتر يدر صورت تقاضا توان يم

 گريكديسبز و صنعت با  يفضا ،يكرد: پساب مورد تقاضا و استفاده در بخش كشاورز حيتصر انيريام

آن  يب متناسب با استانداردهاپسا توان يها م بخش نيهر كدام از ا يمتفاوت است و در صورت تقاضا

 انجام داد. اياز انتقال آن به در ريغ ، يگريكار د توان ينم يداد و در صورت نبودن مشتر ليحوزه را تحو

 

 است يضرورت جد كي عياز پساب فاضالب در صنا استفاده

از  يكي نيريش آب نيسر گذارده و تأم را پشت يسال از دو دهه خشك شيكه هرمزگان ب يطيشرا در

ضرورت است كه  كي عيامور صنا ياز پساب فاضالب برا نهي، استفاده به مسئوالن بوده ياصل يها دغدغه

 نشده است. يتاكنون به آن توجه

 ژهيمنطقه و ازيحاضر آب مورد ن باره گفت: درحال نيدر ا فارس جيخل ياقتصاد ژهيمنطقه و رعامليمد

 شيو افزا گذار هيمنظور جذب سرما كعب است؛ لذا بههزار مترم220روز  كي يبرا فارس جيخل ياقتصاد
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 شود. يمنطقه منتقل م نيپساب فاضالب به ا ديبندرعباس و خر خانه هيپساب تصف د،يجهش تول

كه  فارس جيخل ياقتصاد ژهيافزود: طرح انتقال پساب فاضالب بندرعباس به منطقه و يطهران حسن خلج

  بندرعباس نه تنها جنبه شگاهيغرب و پاال عياستفاده صنا يارفته است، بر شياكنون در مرحل قرارداد پ

را  ايپساب به در ورودچالش  تواند يدارد و م يفراوان يستيز طيو مح ياجتماع يها بلكه جنبه ،ياقتصاد

 ها خاتمه دهد. پس از سال

 نيا از معضالت بزرگ يكي رياخ يها در سال ايداشت: ورود پساب فاضالب بندرعباس به در انيب يو

 يكيشهروندان شده و  يتيگورسوزان باعث نارضا ينامطبوع آن در اطراف خورها يشهرستان بود كه بو

 بوده است. يمتماد يها ها در سال مطالبات آن نيتر  ياز اساس

 يموارد تواند يم كپارچهيطرح  نيا يخاطرنشان كرد: اجرا فارس جيخل ياقتصاد ژهيمنطقه و رعامليمد

و خط انتقال پساب  يفعل خانه هيتصف يسامانده ،يپمپاژ و بازساز يشبكه، ارتقا يزسازهمچون توسعه و با

 كند. نيغرب بندرعباس تأم عيصنا ازيآب مورد ن يبردار را پس از بهره

مستقر شامل فوالد  يها و شركت درويمياز ا يندگيبه نما فارس جيخل ژهيشد: منطقه و ادآوري يطهران

نفت  شگاهيهرمز و پاال نيميستاره س ران،يمس ا يفوالد، مادكوش، مل هرمزگان، فوالد كاوه، صبا

 .دهد يرا انجام م ها رساختيز نيآب هستند، توسعه و تأم ازمنديبندرعباس كه ن

 شد ييشركت نها 9پساب فاضالب بندرعباس با  ديخر قرارداد

پساب  ديخر تيوضع نيآخر يمنظور بررس مهرماه امسال به ليكه اوا يريهرمزگان در نشست اخ استاندار

شركت 9فاضالب بندرعباس با  شده هيپساب تصف ديفاضالب بندرعباس برگزار شد، گفت: قرارداد خر

 شده است. يينها فارس جيخل ياقتصاد ژهيمنطقه و تيدر غرب بندرعباس با محور يصنعت

ت گرفته در مدت دو صور يها شده و توافق داشت: با مذاكرات انجام انيرابطه ب نيدر هم يهمت دونيفر

منعقد خواهد شد. وارد نشدن پساب  گذار هيپساب بندرعباس با سرما ديقرارداد خر ، ندهيسه هفته آ اي

 انيبوده و تا پا يطيمح ستيحق مردم بندرعباس و فعاالن ز به يها از دغدغه يكيهمواره  ا،يفاضالب به در
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 اهد شد.خو يو استانداردساز هيفاضالب بندرعباس تصف ،يجار سال

سمت منطقه غرب بندرعباس منتقل  امسال پساب فاضالب بندرعباس را به انيتا پا كه نيا انيبا ب يهمت

سمت خورها  را كه به ييها سال، آب انيموظف شده تا پا زيكرد، گفت: اداره آب و فاضالب ن ميخواه

 كند. تيهدا خانه هيتصف نيسمت ا به شود يم تيهدا

بندرعباس  شده هيطرح انتقال پساب تصف ياز اجرا ياز اهداف اصل يكيكرد:  حيهرمزگان تصر استاندار

در غرب  يصنعت داتيها در تول مصرف كارخانه يو استفاده از آن برا اياز ورود فاضالب به در يريجلوگ

 شهر است. نيسبز ا يفضا ياريآب نيبندرعباس و همچن

 

 رعباسپساب فاضالب بند تيو لزوم استفاده از ظرف يسال خشك

 كه يطور به رفته،يپذ يسال خشك دهياز تداوم پد ياديز رياستان هرمزگان تأث يمنابع آب ر،ياخ يها سال در

استفاده از  رو نيبود؛ از هم نيب استان خوش يآب ندهيچندان به آ توان يسال گذشته نم يها به صرف بارش

منابع  ريحفظ ذخا يبرا ، يطيمح ستيز يتمام استانداردها تيازجمله پساب فاضالب با رعا ها تيتمام ظرف

 است. ريانكارناپذ يضرورت يآب

از پساب  ديآب هستند، چرا نبا ازمندين يكشاورز يبزرگ و حت عيكه صنا يطيدر شرا گريد ييسو از

 ستيز طيشود و به سالمت مح يريجلوگ زياستفاده كرد تا از هدر رفت آب ن نهيطور به فاضالب به

 ، يايدر يها ، عروس ها مرگ مرجان تواند يآن م راستاندارديپساب غ ايالب خام كمك كرد. فاض ييايدر

چرخه شوم  نيرا رقم بزند كه تبعات ا يرنفتيوغ ياعم نفت يها موارد آلودگ كشند قرمز و ده دهيظهور پد

موضوع  نيبه حال ا يفكر تر عيمسئول هرچه سر يها ارگان ديو با گردد يها باز م دوباره به خود ما انسان

 بخش شود. نيها در ا و اهمال آن يكار كم يقربان ايكنند و اجازه ندهند در
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 - مناسب هستند؟ رانيدر ا يزداريآبخ يكدام درختان مثمر برا|»يزداريمعجزه آبخ«

  07/08/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 يزداريآبخ يهستند كه برا رانيا يو نخل از درختان بوم تونينخل، سدر، ز ر،يدرخت انار، انج شش

 .ميپرداز يدرختان م نيكاشت ا يايگزارش به مزا نيمناسب هستند. در ا

به خصوص كاشت  ياهيو استقرار پوشش گ يدرختكار م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

دار  وهيبرخوردار است. كاشت درختان م ياديز اريبس تياز اهم يزداريدار در آبخ وهيدرختان مثمر و م

 نيتأم يو برا ييو  روستا يشهر يدر فضاها رهيكانادا و غ س،يانگل كا،ياز نقاط جهان مثل آمر ياريدر بس

 نيبه ا زين يو موسسات مردم يدولت يقرار گرفته است و نهادها آن كشورها مورد توجه ياز غذا يبخش

 مساله پرداخته اند.

مختلف  ليو انگور به دال ريانج تون،يشش درخت انار، نخل، سدر، ز رانيدهد در ا يها نشان م يبررس

به  ميهستند كه نام آنها در قرآن كر يشش درختان، از درختان نيمناسب هستند و ا اريبس يزداريآبخ يبرا

 ،يمتعدد اقتصاد يايزاآثار و م يدرختان دارا نيكاشت ا نيا يقاتيتحق يها افتهيكار رفته است. طبق 

 موارد عبارت است از: نياز ا ياست كه بعض يطيمح ستيو ز ياجتماع ،يبهداشت

و با  درختان هستند ريسا هيو نخل، كمتر شب تونينخل، سدر، ز ر،يدرختان: انار، انج نيشكل و ظاهر ا -1

 شهرها خواهد شد. يفضا يو خرم يهمه كمتر شباهت دارند و كاشت آنها موجب تنوع و سرسبز گريكدي

انار، انگور،  ران،يا يهستند و جنگل ها رانيسابقه چند هزار ساله در ا يهر شش درخت مذكور، دارا -2

 دارد. يوحش يو سدر جنگل تونيز ر،يانج

درختان  نيا يرود و همه اجزا يبه شمار م رانيا يرنفتيصادرات غ نيدرختان از مهمتر نيا يها وهيم -3

 دارند. يبه خصوص نخل و انگور ارزش اقتصاد
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نقش  يتواند در جلب گردشگران خارج ياز شهرها م رونيدرختان در شهرها و محدوده ب نيكاشت ا -4

ها گردشگر  ونيليجلب مانگور تورفان باعث  يداشته باشد همانطور كه پارك انار و داربست ها ييبسزا

 شوند. يم نيبه چ يخارج

 يا نقش عمده يو افسردگ يو روان يروح يها يماريو درمان ب يريشگيدرختان مثمر در پ نيكاشت ا -5

نقش  تياز جرم و جنا يريشگيدر پ يو روان يروح يها يمارياست كه سالمت جامعه از ب يهيدارند و بد

 دارد. يمهم

 يو خشك يدر مقابل كم آب ياديبه آب دارند و تحمل ز يكم ازين يرانيا يشش درخت بوم نيهمه ا -6

 رسد. يمناسب به نظر م اريدرختان بس نياست ا يگرم و خشك مياقل يكه دارا رانيدارند و در ا

 آب است. يو شور يمقاوم به آفات و مقاوم به خشك اريدرختان بس نيا -7

 نقش موثر دارند. نيزم شيوند و در كاهش گرماش يخاك و هوا نم يدرختان باعث آلودگ نيا -8

 اديمراتع و ازد يايباعث اح جهيشوند و در نت يم ياهيپوشش گ شينخل باعث افزا ژهيدرختان به و نيا -9

 شوند. يم زگردهايرفتن ر نيزنبور عسل و از ب اديو ازد يجانواران وحش

 شوند. يم ينيرزميسفره آب ز اديث ازدهستند و باع يزداريآبخ يدرختان برا نيدرختان بهتر نيا -10

در  زينقش دارند و ن يو عروق يقلب يها يماريشش درخت در سالمت قلب و درمان ب نيا يها وهيم -11

 از سرطان موثر هستند. يريشگيپ

روغن هسته انار، روغن هسته انگور منحصر  تون،يروغن آنها مثل روغن ز ژهيدرختان به و نيا وهيم -12

 نيقلب و عروق ضرر ندارند بلكه از بهتر يروغن ها برا ريغن ها هستند و نه تنها مانند سارو نيبفردتر

 روند. يبه شمار م يو عروق يقلب يها يماريب يداروها

به سراغ  يماريمعجزه آسا دارند و با خوردن مداوم آنها ب يريشگيشش درخت خواص پ نيا وهيم -13

 .ديآ يانسان نم
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وارد  يبيآس زين يشهر ساتيسرسبز هستند و به تأس اريدرختان هستند و بس نيتربايدرختان از ز نيا -14

 كنند. ينم

 شتيمع تيموجب كسب درآمد، بهبود وضع ييدرختان در مناطق مستعد روستا نيكاشت ا -15

از  يجوامع محل تيرضا جهيجوامع خواهد شد و در نت نيا داريرفاه و موجب اشتغال پا شيافزا ان،ييروستا

 را به دنبال خواهد داشت. تيحاكم

كم  اريبس ،يدار و مثمر بوم وهيمتاسفانه در كشور ما كاشت درختان م يول ايو مزا ديآثار، فوا نيوجود ا با

مرتبط به خصوص وزارت جهاد  يو سازمان ها يمورد توجه قرار گرفته است و الزم است نهادها

داشته باشد و  يشتريمساله مهم توجه ب نيبه اكشور  يزداريو سازمان جنگل ها مراتع و آبخ يكشاورز

استفاده كنند و در  يدار بوم وهياز كاشت درختان م انييروستا يياشتغالزا يشهرها و برا يفضاساز يبرا

 .ندينما قيتشو وهيمردم را به كاشت درختان م ،يو روز درختكار يعيخاص مثل هفته منابع طب اميا
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي طوالن يها يترسال و ها يعامل خشكسال »مياقل رييتغ«

08/08/1399 

 

 يها داده ديبه سمت تول ديآب با قاتيگفت: موسسه تحق روين ريوز ياقتصاد : معاون آب و آبفا يايدن

در  يخامس زاده يقاسم تق »سنايا«گزارش  آب و آب و فاضالب حركت كند. به نهيدر زم قيو دق حيصح

 يها داده جادياضمن  ديآب با قاتيافزود: موسسه تحق رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق رانيبا مد داريد

آنان قرار  ارير در اختبخش آب كشو رانيمد يبردار بهره يها را برا داده نيدرباره منابع آب، ا حيصح

 يآن در نقاط تيدرصد جمع 40است و  خشك مهيخشك و ن يكشور رانيكشور ا نكهيا انيبا ب يدهد. و

اساس، اكنون كشور  نيدر آن مناطق است، ادامه داد: بر ا يدرصد منابع آب 20كه  كنند يم يزندگ

 شده است. شتريب زيآب ن به  ازيحال ن نيبه آب نداشته و در ع ياز نظر دسترس يمناسب تيوضع

كشور  يها بارش تيوضع ،ياپيپ يها خشكسال و بعد از سال ريگفت: گرچه در دو سال اخ يخامس زاده يتق

شركت  رعامليدوام داشته باشد. مد تيوضع نيمطمئن بود كه ا توان يبهتر شده است، اما نم يكم

 مياقل رييتغ زبرو كند، يم ديرا تهد يبكه كشور و منابع آ يگريافزود: مشكل د رانيمنابع آب ا تيريمد

 زانيآثار خود را در م مياقل رييادامه داد: اكنون تغ ي.  وگذارد يم يمنابع آب ياست كه اثرات خود را رو

 يها در مناطق بارش نيشتريكه در دو سال گذشته ب يا بارش در مناطق مختلف كشور نشان داده به گونه

 اند. مناطق بوده نيتر بارش قبل كم يها رخ داده كه سال

 يبرا يطوالن يها يو ترسال ها يخشكسال م،ياقل رييتغ نكهيا انيبا ب يخامس زاده يتق رو،يبر اعالم وزارت ن بنا

 رانيبه مد تواند ياست كه م حيصح يها داشتن داده انيم نيكشور به همراه دارد، خاطرنشان كرد: در ا

اساس موسسه  نيگفت: بر ا روين ريوز يو آبفادرست كمك كند. معاون آب  يريگ ميتصم يبرا

كند.  فايا ينقش خود را در حفاظت از منابع آب ح،يصح يها داده نيا جاديدارد با ا فهيآب وظ قاتيتحق
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امر سبب  نيعمل كند و هم يخود به خوب فهيوظ نيآب تاكنون نتوانسته به ا قاتيافزود: موسسه تحق يو

 از موسسه برآورده نشود. رويارشد وزارت ن رانيشده توقع مد

را وابسته بودن آن  نهيزم نيآب در ا قاتيموفق نبودن موسسه تحق ليدال نيتر از مهم يكي يخامس زاده يتق

سبب شده موسسه نتواند به دنبال  يدولت يمنابع مال قيبرشمرد و خاطرنشان كرد: تزر يبه منابع دولت

كرده و آنها  ديتول حيصح يها داده ديآب با قاتيسسه تحقادامه داد: مو يباشد. و يابيبازار زيو ن ينوآور

 تهيكم جاديبر ا روين ريوز يآب كشور قرار دهد. معاون آب و آبفا رانيمد اريباال در اخت يمتيرا با ق

و بستر  ميحر قيدق يها به نقشه ازيكرد و افزود: اكنون كشور ن ديآب تاك قاتيدر موسسه تحق يابيبازار

آب  رانيمد اريباشد و سپس آنان را در اخت قدم شيها پ ن نقشهيا ديموسسه در تول ديه بادارد ك يمنابع آب

پساب و توسعه  ديتول ها، كن نيريش مانند توسعه آب يديجد يازهايادامه داد: اكنون ن يقرار دهد. و

، كشور را هر بخش يبرا حيصح يها داده ديبا تول تواند يدر كشور وجود دارد كه موسسه م ها خانه هيتصف

 خود كمك كند. دافبه اه دنيدر رس

با  يها يتا ترسال يطوالن يها ياز خشكسال يمتفاوت يروندها مياقل رييگفت: ورود به تغ يخامس زاده يتق

مناسب آن  ياست ابزارها يضرور نيكشور به همراه خواهد داشت، بنابرا يمخرب برا يها البيبروز س

 موضوع است. نيا يمرجع برا نيآب بهتر قاتيشود و موسسه تحق هيته
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – بارش امسال كم زييآب در مورد پا قاتيهشدار موسسه تحق

09/08/1399 

 

آب در  قاتيموسسه تحق ينيب شيماه براساس پ يذر و دآبان، آ يكشور در ماه ها يبارش ها تيوضع

 است. زيمناطق ناچ يبرخ

گزارش  نيدتريدر جد رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

آب و هوا، متوسط بارش در آبان ماه در  يهماد ينيب شيپ يخروج جيخود اعالم كرده كه براساس نتا

 كشور كمتر از نرمال خواهد بود. ينواح شتريب

 يشود. در د يم ينيب شينرمال پ ايمناطق كشور كمتر از نرمال و  شتريآذرماه احتمال وقوع بارش در ب در

كشور نرمال و باالتر از نرمال در مناطق جنوب و غرب كشور نرمال  يشمال مهين يبارش ها برا تيماه وضع

 و كمتر از نرمال خواهد بود.

 تيكه احتمال وقوع وضع يكشور كمتر از نرمال است به طور ينواح شتريبارش در ب تياه وضعآبان م در

 درصد است.75از  شتريمناطق ب يدرصد و در برخ 75تا  33 نيمناطق عمدتا ب نيبارش كمتر از نرمال در ا

ل و شمال از مناطق شما يدرصد در برخ 75تا  50نرمال با احتمال  يماه وقوع بارش ها نيدر ا نيهمچن

 شود. يم ينيب شيغرب كشور پ

 ينيب شيمناطق كشور پ شتريدرصد در ب 75تا  50 نيآذرماه وقوع بارش كمتر از نرمال با احتمال وقوع ب در

 ،يامناطق مركز يدرصددر برخ 50تا  33 نينرمال با احتمال وقوع ب يماه وقوع بارش ها نيشود. در ا يم

 شرق و جنوب كشور وجود دارد.

 75تا  33 نيبارش باالتر از نرمال با احتمال وقوع ب يكشور دارا يشمال مهيماه مناطق واقع در ن يد در

 درصد خواهد بود. 75از  شتريمناطق ب يدرصد و در برخ



   

 

 

54 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

جنوب و غرب كشور با  مهيمناطق واقع در ن يماه وقوع بارش نرمال و كمتر از نرمال برا نيدر ا نيهمچن

 شود. يم ينيب شيپ درصد 75تا  33 نياحتمال ب

 متريلي+) م10) تا(-10( نيمركز و شرق ب ،يماه درمناطق جنوب نيبلندمدت در ا نيانگيبارش از م اختالف

) -50مناطق كمتر از ( يو در برخ متريلي) م-50+) تا(10( نيكشور ب يو نوار غرب يو در مناطق شمال

 شده است. ينيب شيپ متريليم

) تا -10( نيمناطق شمال كشور ب شتريبلندمدت در شرق، مركز و ب نينگايبارش در آذرماه از م اختالف

 متريلي) م-75تا  -10( نيكشور ب ياز مناطق شمال يودر برخ يو در جنوب، جنوب غرب متريلي+) م10(

) تا -10( نيب شورمناطق ك شتريبلند مدت در ب نيانگيماه از م ياختالف بارش در د نيخواهد بود. همچن

 خواهد بود. رمتيلي+)م10(
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 ياي/ مجلس دست ماف»نسكيف«مطالعات سد  جيدر انتشار نتا رويوزارت ن زيبرانگ تعلل تامل

 10/08/1399خبرگزاري فارس مورخ  - كند؟ يرا كوتاه م يسدساز

 

تعهد كردند كه مجموع  شانيا رو،ين رياستان مازندران از وز ندگانيجلسه طرح سوال مجمع نما در

و مطالعات  يطيمح ستيز يابيمطالعات خسارت مخزن، مطالعات ارز ،ياقتصاد يابيمطالعات ارز

از تعهد  هبه دو ما كيبگذارند. اما با گذشت نزد ندگانيمجمع نما ارياخت سد را در نيا ياجتماع يامدهايپ

استان مازندران قرار  ندگانيمجمع نما اريبرگ از مطالعات مورد نظر در اخت كيهنوز حتا  انياردكان يآقا

 نگرفته است.

 شيها يجامخزر با همه نافر يايپروژه ناكارآمد انتقال آب از در -فارس  يخبرگزار ستيز طيمح گروه

 يها ركيو ت هيكه علم كردن پا يخالصه شده است. سازه ا نسكيسد ف اتيكوچك شده و حاال در عمل

گذشته  قاز منط ليدل كيرو و منع با هزار و  ياسپ هيتوجه به خون دل خوردن كشاورزان حاش يآن ب

اطراف  يستاهارو انيبه خود گرفته است. بوم  يشتريمتوقف شدن حاال شتاب ب يكارشناسان به جا

بار  نيو به طور شبانه روز ادامه دارد. كارگران ا يكار فتيدر سه ش يحفار اتيعمل نديگو يم نسكيف

 رانيمد گريد ييسو. از ميآن سراغ ندار يبرا ينيگزيهستند كه جا يبوم ارزشمند ستيز بيمشغول تخر

 زنند يبفرما م ياند و به هر مخالف هطَبق گذاشت يپروژه را رو نيا ياعتبار برا صيارشد استان سمنان تخص

 كننده منيتض تواند يبودجه نم فيداشتن رد نديگو يبه آن داشته باشند. كارشناسان م ينگاه ميكه ن

سمنان با  نديگو يو ارقام محاسبه شده است م اربه آم يكه متك يليباشد. آن ها با دال ميتصم نيا يدرست

 زيبا فرض انتقال آب ن ياستان حت نيدر ا يمنابع آب تيريء مدو مشكل سو ستيرو به رو ن يبحران كم آب

 .دينخواهد رس انيبه پا

 ليدال ميكه با او داشت ييكارشناس ارشد حوزه آب و خاك در گفت و گو» رضا گلزار فيحن«
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 كرد. نييمان تب يرا برا نسكيشده مخالفان احداث سد ف يكارشناس

مطرح  يا حوضه نيانتقال آب ب انيمتقاض نياز بزرگتر يكي*** استان سمنان در دهه گذشته به عنوان 

صنعت و زراعت خود با  شبرديپ يادعا را دارند كه برا نيدر سمنان ا يارشد استان رانيشده است.  مد

آب از  استحصالشده كه در آن  ييامر باعث رونق گرفتن طرح ها نيروبه رو هستند. هم يبحران كم آب

استان  گرياز د شياستان ب نيشده ا يكارشناس يها يطبق بررس ايطرح است. آهمجوار م يمنابع استان ها

با بحران  ريدرگ  رانيدر اصطالح مد اي يو بلوچستان و كرمان دچار كم آب ستانيخراسان و س رينظ ييها

 است؟ ازمنديآب ن نيآب است و به تام

 انيمتقاض نياز بزرگتر يكينوان استان سمنان را به ع يآب النيب ديپرسش با نيپاسخ درست به ا يبرا

. در استان سمنان ساالنه ميقرار ده يساكن مورد بررس تيكشور نسبت به جمع يحوضه ا نيانتقال آب ب

 نيشود. از ا يو مصرف م ديتول يسطح ريو ز يمتر مكعب آب از منابع سطح ارديليم 1,3تا  1,25 نيب

متر مكعب در بخش صنعت و  ونيليم 55اال و دست ب يمترمكعب در بخش كشاورز ونيليم 950مقدار 

 211در استان سمنان  يمنتشر شده، سرانه آب شرب شهر ي. بر اساس آمار رسمشود يمعدن استفاده م

 نيكشور قرار داده و ا 6 بهمقدار سرانه مصرف استان سمنان را در رت نيدر شبانه روز است. ا تريل ونيليم

و  ستانيو در س 152، در گلستان 177 النيدر استان گ كه سرانه آب در دسترس مردم ستيدر حال

 در شبانه روز است. تريل ونيليم 143بلوچستان 

 يآب تيكشور كه به لحاظ وضع يدر تنش خشكسال رياستان درگ 6است كه  نيا انگريب يرسم يآمارها

 ستانيكرمان، س ،يشدت بحران عبارتند از قم، بوشهر، خراسان شمال بيهستند به ترت يبحران طيدچار شرا

 نيندارد با ا قراربا بحران آب هم  ريدرگ يها استان ستيو بلوچستان و هرمزگان. استان سمنان حتا در ل

آب شرب مناطق كمتر  نيتمركز بر تام يمنابع آب كشور به جا تيريكه چرا مد ستيوصف مشخص ن

همه  نيا يعدالت آب يبرقرار و دارياز آب شرب سالم و پا يمند تحقق بهره يبرخوردار كشور در راستا
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 انتقال آب به سمنان دارند. يها اَبرپروژه ياجرا يبرا يپافشار

 

 نيا يازين يمخالفت با انتقال آب به استان سمنان ب يمطرح شده برا ليدال في***كارشناسان در رد

است و  يد سازاند. در واقع طبق نظر مخالفان انتقال آب بهانه س استان در بخش آب شرب را مطرح كرده

 نيا زيشما ن ايباشد.آ يآب شرب شهر نيمسئله تام ليتواند به دل يصرفا نم يحوضه ا نيانتقال آب ب

 د؟يكن يم دييموضوع را تا

وجه بحث  چياست كه در بخش آب شرب در استان سمنان به ه نيا انگريب يكارشناس يها يبررس دينيبب

شود. البته  ليو تعد تيريمد ديمطرح است كه با "يبد مصرف اي يپرمصرف". بحث ستيكمبود مطرح ن

 كه ستين نطوريا يعني. ستيهم متوجه مردم ن يبد مصرف نيكه همه ا ستينكته ضرور نيتوجه به ا

شبكه انتقال آب درون  يبه فرسودگ يبد مصرف نيما آب را هدر بدهند. مشكل عمده ا يهموطنان سمنان

وجود دارد  يخط انتقال آب درون شهر لومتريك 2500ن سمنان گردد. در استا ياستان سمنان باز م يشهر

 24استان  رانيمد فتهدارد. به گ يبه بهساز ازيدرصد)، فرسوده است و ن 35آن (معادل  لومتريك 700كه 

از  شيپ يشبكه انتقال آب درون شهر يفرسودگ ليتنها به دل يدرصد منابع آب شرب شهروندان سمنان

 .رود يشبكه فرسوده به هدر م نيدان در داخل اشهرون يورود به خانه ها

 يشبكه انتقال آب شهر ياصالح و بهساز يبوده كه برا نيا انگريب 1396انجام شده در سال  يبرآوردها

چند هزار  يها نهيبا هز ديكن سهيعدد را مقا نياست. ا ازين نهيتومان هز ارديليم 70در استان سمنان به 

اعالم كرده  راياخ سمناندر دست ساخت. استاندار  يو سدها نيكاسپ اچهيرانتقال آب د يتومان ارديليم

 اچهيطرح انتقال آب از در ياجرا يالزم برا ياز منابع مال يتومان به عنوان بخش ارديليهزار م 15كه 

 نيمنابع در مسول نيجذب ا يبرا ييها يو توانمند يكرده است. اگر منابع كالن مال نيرا تام نيكاسپ

 .كنند ينم يماقدا ياصالح شبكه فرسوده آب شهر يارد چرا براوجود د
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كشت به  يالگو نيكه تدو  اند ***مسئوالن استان سمنان بارها در نشست ها و مصاحبه ها اعالم كرده

گذشته در دستور كار قرار داده اند. حتا در سال گذشته اعالم شد  يرا از سال ها يمنابع آب تيريمنظور مد

شدن خواهد  ييبه مرحله اجرا يمحصول زراع 11و  يدشت اصل 9در  يبه زود ياصالح هيرو رييتغ نيا

حوضه  نيراه كه انتقال آب ب نيشده و سادهتر ريكه دوباره سهولت مقدم بر تدب مينيب ي. اما حاال مديرس

 ست؟ياقدام چ نياست مورد توجه قرار گرفته. نظر كارشناسان حوزه آب و خاك در باره ا يا

 يبرا يزيكه در حال برنامه ر كنند ياعالم م ييدر سمنان از سو يو مسئوالن ارشد استان يشهر رانيمد

درصد هستند؛ اما در عمل شاهد آن  65به كمتر از  يدرصد فعل 85از  يكاهش سهم آب بخش كشاورز

 ثالم يبخش همچنان در حال گسترش است. برا نياستان به عنوان پرمصرف تر يكه كشاورز ميهست

 1395هزار هكتار در سال  55به  1387هزار هكتار در سال  34استان از  نيكشت باغات ا ريح زسط

دوم كشور را  ايكشت رتبه نخست  ريشتابناك سطح ز شيافزا نياستان سمنان در ا ايو گو افتهي شيافزا

به  يكشت نه تنها توجه ريگسترش سطح ز نياست كه اصوال در ا يدر حال نيهم كسب نموده است. ا

 ليپتانس نكهيهم لحاظ نشده است. ا ياصول كشاورز نيتر يهيصورت نگرفته كه حتا بد نيسرزم شيآما

مانند تناسب  يا پا افتاده و ساده شيپ لياستان چقدر مناسب گسترش باغات است و حتا مسا يها خاك

هزار  21از  يا دهعم بخشكه  ميبا ارقام كشت شده هم مورد توجه قرار نگرفت، لذا شاهد آن هست مياقل

گزاف و  يها نهيبا وجود صرف هز 95تا  87 يسال ها نيساله ب 8 يشده در بازه زمان سيهكتار باغ تاس

 است. ياقتصاد هيبهاره شده و فاقد توج ررسيد يهر ساله دچار سرمازدگ ،يمصرف منابع آب

دست داده و صرفا به  خود را از يديو تول يسال است كه كاركرد اقتصاد نيباغات چند نيواقع ا در

توسعه  يبرا يزير شاهد برنامه گريد يشده است. از سو ليسبز تبد يفضا يمصرف كننده آب و نوع

 ع. حتا اگر موضوميشده در سمنان هست هيهكتار با فاضالب تصف 1200معادل  يزراعت چوب در سطح

 يكشاورز" ازيآب مورد ن نيشده به تام هيآب تصف نيا ديشده باشد، با ياتيفاضالب درست و عمل هيتصف
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آن  يبرا نكهيكند نه ا ليو تعد نياستان را تام يو مصرف آب ازياز ن يتا بخش افتي ياختصاص م "موجود

 ديو تاك دييو تا انگريها ب آمار و داده ني. همه اندينما فيمثل زراعت چوب تعر "يديمنبع مصرف جد"

بلكه آشكارا از سوء  "ندارد يوجه مشكل كم آب چيسمنان به ه"است كه استان  قتيحق نيكننده بر ا

موجود رنج  يمنابع آب تيرياصالح وضع مد يدر دسترس و نبود عزم برا يدر مصرف منابع آب تيريمد

 .برد يم

 

در سمنان تنها بر  يمنابع آب تيريسوء مد نيبرون رفت از ا ي***اكنون تنها راهكار ارائه شده برا

و نمرود و  گل نيو تاالر و زر نسكيف يله ساخت سد در سرشاخه هاآب از جم  "سازه محور" تيريمد

آب و  زهحو يدانشگاه يها متمركز شده است. مخالفت كارشناسان و چهره نيكاسپ اچهيانتقال آب در

 شود؟ يم يليشامل چه دال ميتصم نيخاك با ا

 مانكاريپ يها و شركت رويمستقر در وزارت ن يا حوضه نيبه عالقمندان انتقال آب ب قتيحق نيا ميتفه

 يگذار هدف ديهمان حوضه با يازهاين نيتام يهر حوضه صرفا برا يكه منابع آب ستيآن ضرور ياقمار

منابع  تتوسعه بلند مد يراهبردها"در خصوص  رانيوز اتينامه ه بيتصو 11و مصرف شود. در بند 

قرار گرفته نه بر اساس  ديتاكمورد  "زياّبر يها حوضه"بر اساس  "يمنابع آب تيريمد"هم  "آب كشور

 استان ها. اداري – ياسيو س ييايجغراف يمرزها

 ليتجن در استان مازندران را تشك زياز حوضه آبر يبخش رو يكه رودخانه اسپ يياساس از آنجا نيا بر

ن استا نيا يحق برا جاديموجب ا نياستان سمنان قرار گرفته، ا سيدالتاسيجد يدر مرزها نكهيبا ا دهد، يم

 نيهكتار زم 1000از  شيهاست كه حقابه دارد. ب آب قرن ني. اشود ينم يمنابع آب نيجهت تملك ا

سد  نيو اگر ا كنند يآب استفاده م نياز ا ميسد در حال اجرا به طور مستق نيدست ا نييدر پا يزاريشال

دچار  ميبه طور مستق شانيها منطقه و خانواده كارانيتن از شال 3000از  شيو ب زارهايشال نيساخته شود ا
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 يها وارد بر جنگل يها و البته خسارت يقتصادا يها خسارت نيخواهند شد. ا ريجبران ناپذ يها بيآس

 چياصالح شبكه فرسوده انتقال آب در استان سمنان. ه يالزم برا نهيبا هز ديكن سهيرا مقا رو ياسپ يدو سو

 ييغذا تيو امن يخود در بخش كشاورز يديابع تولو من يعيو منابع طب يبا منابع مال يانسان خردمند

 .كند يبرخورد نم انهيو پرخاش گرا پروا يب نيچن

كشت در استان سمنان وجود داشته باشد چرا كه اگر  ياصالح الگو يبرا يدانم عزم يم ديشخصه بع به

مجلس در  ندهينما يوقت ا؟يماف ميگو ي. چرا مشود يم كاريسازه محور آب ب تيريمد يايشود ماف نيچن

مردم  يبرا ريطرح انتقال آب خزر به كو"مثال  يكه برا زند يم اديفر ياسالم يمجلس شورا يصحن علن

طرح شكست  يبخش النه كرده است. وقت نيدر ا ايماف يعني نيا  "نان دارد يعده ا يآب ندارد اما برا

تومان بودجه  ارديليم 5سال دولت هر  يپول يدر دو سال گذشته با وجود ب نيخورده انتقال آب كاسپ

به  يليوجود دارد كه تما ييايماف يعني شود يو هربار مطالعات انجام شده رد م كند يم افتيدر يمطالعات

 آب ندارد.  "عرضه تيريمد"با  "مصرف تيريمد" ينيگزيجا

را از  يانتقال آب و سدساز يها كه طرح كنند يم انيب يدر جلسات رسم رويارشد وزارت ن رانيمد يوقت

دارد و هدف  اليها است طرح نيبر ا ييايتفكرات ماف يعني د،ينكن يا و رسانه دينگاه دار يمردم مخف ديد

 كند يم يدر مجلس سخنران ممرد ندهينما يبهانه است. وقت ي. مردم بهانه اند. كم آبستيرفع مشكل مردم ن

و  يطيمح ستيو ز يو اقتصاد يفن اتهيعدم اثبات توج ليبه دل نسكيكه با ساخت سد ف زند يم اديو فر

 يبرا ميساز يسمنان م يرا برا نسكياگر سد ف د،يكه نگران نباش ديآ يپاسخ م روي. از وزارت نمي... مخالف

برنامه  يعني م،يساز يرود و گلوگاه و چهاردانگه و سجارود و ... را م زارم يشما هم در مازندران سدها

چهاردانگه و  نسك،يف يها به نام گريسه سد د ييرجا ديسد شه از يرودخانه تجن جدا كي يدارند رو

 يعني ني. اشيساده اند رانيمردم و مد يآب به برخ يايحق السكوت ماف يعني نيزارم رود را هم بسازند. ا

تنگ  يو فن ينظر كارشناس يكه فضا را برا ايجوالن دادن ماف يعني نيتجن. ا درتكرار تجربه تلخ كارون 
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 .ميكن يكسب م يمنابع آب تيريرا در مد 132كشور رتبه  133 نيشود كه از ب يم نيا هجيكرده و نت

آب.  "عرضه تيريبا بودجه مد ديكن سهيرا مقا يو فرهنگ ساز "مصرف تيرياصالح مد"بودجه  شما

 يا عده يعني نيعرضه آب است. ا تيريمد كرانيب يايمصرف همانند قطره در در تيريبودجه اصالح مد

 نيو صنعت اصالح شود. بنابرا يمصرف چه در بخش شرب، چه در بخش كشاورز يارند الگودوست ند

 نيكشت منابع آب كشور را به ا ياصالح الگو نديبتوان با كاهش مصرف آب در فرا ايبشود  دانم يم ديعب

 و اصالح كرد. تيريمد ها يزود

 نييپا يوه سمنان به دشت هاپمپاژ آب از پشت ك يبرا نسكيشده ساخت سد ف يكارشناس دگاهيد از

به  ديبا ام توان يكم آب را م هيناح كيو صنعت  يدر بر دارد؟ اساسا كشاورز ياقتصاد هيدست توج

 برد؟ شيپ يا حوضه نيانتقال آب ب

 يابيتا گزارش مطالعات ارز ستيضرور نسكيسد ف يبودن اجرا ياقتصاد ريغ اي يپاسخ به اقتصاد يبرا

 يتا امروز از انتشار گزارش ها و مطالعات انجام شده خوددار رويود. وزارت نسد منتشر ش نيا ياقتصاد

تعهد كردند كه  شانيا رو،ين رياستان مازندران از وز ندگانيكرده است. در جلسه طرح سوال مجمع نما

و مطالعات  يطيمح ستيز يابيمطالعات خسارت مخزن، مطالعات ارز ،ياقتصاد يابيمجموع مطالعات ارز

به دو ماه از تعهد  كيبگذارند. اما با گذشت نزد ندگانيمجمع نما اريسد را در اخت نيا ياجتماع ياامدهيپ

استان مازندران قرار  ندگانيمجمع نما ارياختبرگ از مطالعات مورد نظر در  كيهنوز حتا  انياردكان يآقا

باشد كه مطالعات  نيا گرانيتواند ب ياز انتشار گزارش ها و مطالعات م يتعلل و خوددار نينگرفت. هم

مطالعات ناقص  نيا ينقد و بررس يامدهاينگران پ مانكارياست و كارفرما و پ يانجام شده ناقص و سطح

اجتناب و  يبرا يانجام شده، ضرورت قيمطالعات درست و دق نيا گركارشناسان مستقل هستند. ا ياز سو

 ديها و نبا امديها، پ بيوان ساعت ها در مورد آست يم يباشد. به لحاظ كارشناس دياز نشر آنها نبا ينگران

مصرف آب در سمنان  تيريبر سوء مد ديو تاك يكم آب بيو مهم تر از آن تكذ نسكيساخت سد ف يها
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 صحبت كرد. 

 نيكه ا شود يتكرار م ليدل نيا گريد زياز هر چ شيب مينينش يسد م نيصحبت موافقان احداث ا يپا يوقت

موافقان كه  شتريكرده است. ب افتيبودجه در فيملت رد ندگانينما يز سوا نيشيپروژه در مجلس پ

كه پروژه احداث  ندا هشدار را داده نيمحترم استان سمنان هستند ا ندگانيعمده آن ها از مسئوالن و نما

مردم  يسازمان ها يو متعصبانه اعضا ياحساس ديبا د دياست و نبا يپروژه با اهداف مل كي نسكيسد ف

نوع  نيشود. نظرتان در باره ا يريشگيآن پ يكيزيف شرفتيبه آن نگاه و از پ ستيز طيوزه محنهاد ح

 ست؟ياظهارنظرها چ

 بيسدها بودجه تصو نيمتوقف شد. همه ا هياروم اچهيچهار سد بزرگ در حوضه در يگذشته اجرا سال

 يكيزيف شرفتيدرصد پ 50از آنها تا  يبرخ نكهيمجلس را داشتند اما با وجود ا افتهي صيشده و تخص

باد رفت.  هچهار سد ب نياز پول مملكت بواسطه توقف ساخت ا الير ارديليم 1175داشتند، متوقف شدند. 

شده  ينيب شيكردند در قانون پ بيبودجه ها را تصو نيكه ا يندگانيمواخذه نما يبرا يسازوكار كاشيا

همه  نيكشور مورد مواخذه قرار نگرفت؟ ا آب تيريمد يبه عنوان كارفرما و متول رويبود. چرا وزارت ن

صرف  يمطالعات يها بودجه همه نيو چه و چه و چه... ا مانكاريمهندس و كارشناس و شركت مشاور و پ

را  اچهيمازاد در يسدها نينكرده بودند كه ساخت ا ينيب شيمطالعات محاسبه و پ نيچه شد؟ چطور در ا

درصد  50شود و پس از  يانجام نم يبه درست يپا افتاده ا شيمحاسبات ساده و پ نيچن يوقت خشكاند؟ يم

منابع  تيريمد شود، يمتوقف م يطيمح ستيو ز يمال يها نهيساخت سد با آن همه هز ،يكيزيف شرفتيپ

 ايو انتقال آب در انيليو تاالر و كس نسكيسد ف رنديانتظار داشته باشد كه مردم بپذ ديآب كشور نبا

 اجرا خواهد شد. بين آسو بدو قيمحاسبه شده، دق

حوزه در مخالفت با  نيمردم نهاد و كارشناسان مستقل ا يسوء انجام شده، سازمان ها غاتيخالف تبل بر

حرف  يو كارشناس يبلكه به لحاظ فن شندياند ينم ينه تنها احساسات يانتقال آب و سدساز يطرح ها
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كم  وضوعهمچنان معتقدم م نكهيا از يهم جدا نسكيگفتن دارند. در خصوص سد ف يبرا ياديز يها

 ينكته را ضرور نيكشور است ذكر ا يمنابع محدود مال دنيبلع يصرفا برا يدر استان سمنان بهانه ا يآب

 ديگو يبه ما م نينصف شده است. ا 1371نسبت به سال  1396رو در سال  يكه آورد رودخانه اسپ دانم يم

 يكارشناس ليدف انتقال آب را ندارد. با وجود صدها دلاحداث سد با ه تيوجه ظرف چيبه ه رو يكه اسپ

 .رسد يبه نظر م يكاف نسكيمخالفت با ساخت سد ف يبرا ليدل كي نيسد، هم نيبودن ا زا بيبر آس

 ميجالب خواهد بود كه بدان اريبس ستيز طيو مح يعياز كارشناسان حوزه آب، منابع طب ياريبس يبرا

چگونه  رو يدر آورد اسپ ريكاهش چشمگ نيسد با وجود ا نيست اد نييبر پا يليمحاسبات خسارت تحم

آب  ورمح سازه تيريدار ضرورت مد هيداع نيو مسول رانيمحاسبه و برآورد شده است. بارها از مد

انجام شده قرار بود تا در  يها يريگيمورد آن سال گذشته بود كه بر اساس پ نيدعوت به گفتگو شد. آخر

اختصاص وقت و زمان در  رغم ياما عل رد؛ير زنده مورد بحث و گفتگو قرار گموضوع به طو يمل رسانه

. اگر حرف درست ردندك يلحظات از حضور در برنامه خوددار نيپرمخاطب در آخر ياز برنامه ها يكي

 نكهيا كنند؟ يمناظره نم يرسانه مل يها نيشده دارند چرا رو در رو و در برابر دورب يو استدالل كارشناس

كه  ميبودن ربط بده يو احساس يسواد يو ب يرا به نادان يخود هرگونه تفكر مخالف يها اخل اتاقاز د

و  يبا حضور در رسانه مل كباري ديدان يمنطق م دو طرف مقابل خود را فاق دي. اگر منطق دارستين يمنطق

 . ديبه در كن دانيبودن را از م يمردم، مردم نهاد متهم به احساس يدر برابر را

 

از شما منتشر شده است به طور مكرر  نسكيكه در مخالفت با احداث سد ف ييها و مقاله ها ادداشتي***در 

پس از  يمصرف منابع آب يبرا» مشخص ينبود استراتژ«و  »يآب ازين يداده ساز«درباره  يبه ضرورت واكاو

آب  نيكه مسئله ضرورت تام ديآ يطور بر م نيتان ا يها ادداشتي. از ديا انتقال آب به سمنان اشاره كرده

 د؟يا دهيرس يبند جمع نيبه ا ييها . طبق چه دادهديدان يآب م يايماف يمطرح شده از سو يشرب را بهانه ا
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 نيانتقال آب ب يكه در خصوص طرح ها يليمسا نياز مهم تر يكيباور هستم  نيهمچنان بر ا بله،

 ينبود استراتژ" يگريو د "يآب ازين يداده ساز"ه مسئل رديقرار گ يمورد واكاو ديبه سمنان با يا حوضه

 با فرض انتقال است. يمنابع آب نيمصرف ا يبرا "مشخص

حوضه  نيانتقال آب ب يبزرگ و گسترده برا يچطور از غرب تا شرق استان سمنان به كارگاه دينيبب شما

متر مكعب از سد  ونيليم 35مترمكعب از سد نمرود در استان تهران،  ونيليم 90شده است؟  ليتبد يا

در  نسكيف ومترمكعب از سرشاخه تجن  ونيليم 13,5رود تاالر مازندران،  يدر سرشاخه ها انيليكس

 نيريمترمكعب از طرح ش ونيليم 200(چاشم) در مازندران، هيمترمكعب از سد روز ونيليم 7,5مازندران، 

 يها متر مكعب از چشمه ونيليم 6,5 متر مكعب از سد كالپوش در گلستان، ونيليم 15 ن،يآب كاسپ يساز

هستند. البته  يزيمتر مكعب در حال برنامه ر ونيليم 367انتقال  يدر گلستان و .... در مجموع برا يقطر

 متر مكعب است!  ونيليم 450انتقال  يبرا يينها يهدف گذار

 650عدد تا  نيه كه اشد يزيبرنامه ر نجايمتر مكعب در سال تا هم 524 يهر شهروند سمنان يبه ازا يعني

متر  ونيليم 145آب در سمنان  يكه كسر نديگو يم گري! از طرف دافتيخواهد  شيمتر مكعب هم افزا

 ميعدد را هم مالك قرار ده نياما اگر هم ست؛يمشخص ن اند دهيعدد رس نيچطور به ا نكهيمكعب است. ا

از  شيخواهند چه بكنند؟ ب يدارند مرا كه در دست اقدام  يمتر مكعب فعل ونيليم 367 ستيباز مشخص ن

 مازاد است. نجايمترمكعب آن تا ا ونيليم 220

 نيشاخص. ا كيبه عنوان  ديكن سهيكرج مقا ريركبيسد ام يمترمكعب ونيليم 200 شيعدد را با گنجا نيا

 تياست كه اشاره شد. مگر جمع يياياست كه موضوع آب شرب صرفا بهانه همان ماف نينشان دهنده ا

حجم  نيا كه ميپرس ياستان م نياز مسول يدارد؟ وقت ازياستان سمنان چقدر آب شرب ن يهزار نفر 700

و اما ثابت كننده  ديآ يكه با منطق جور در نم شود يداده م ييپاسخ ها د،يچه كار كن ديخواه يآب را م

 يكالن يداقتصا يها آب شرب طرح يسمنان بهانه است و تحت لوا يآب شرب برا نياست كه تام نيا
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 يكنم! م ديغله كشور را تول ومس كيام!! كه  قول داده ديگو يم يكي. كنند يم يريگيو پ يزير را برنامه

ها و  رساختيتن است و با كدام امكانات و ز ونيليكشور چند م ازيسوم ن كيو  ستياصال غله چ ميپرس

مگر امور با  د؟يا قول داده يه كسو اصال به چ ديكن ديتول ديخواه يدر گردش م هيو سرما يانسان يروين

باغات  ميخواه يم ديگو يم يگري. آن دميشو يبا سكوت مواجه م رود؟ يم شيابعاد با قول و قرار پ نيا

 نيهم تيريكه در مد يباغدار يچرا برا ميپرس يم ي. وقتميده شيهزار هكتار افزا 300پسته استان را به 

 .ميكن ينم افتيدر يپاسخ د،ينك ينم يهزار هكتار موجود وامانده كار 14

 ي. وقتميرا جذب و در سمنان متمركز كن يونيليم 10 تيجمع زيسرر ميخواه يم ديگو يم يگريد فرد

 تختيپا يچه شد كه شما آرزو يونيليم 10و سرانجام تهران  ديديضرورت رس نياصال چرا به ا ميپرس يم

 يگري. آن دميكن ينم افتيدر يها و ... باز پاسخ نهيساخت ها و امكانات و هز ريو با كدام ز ديشدن دار

 ي. وقتميدار ازيمتر مكعب آب ن ونيليم 455به  1425و تا  ميقطب صنعت شو ميخواه يكه م ديگو يم

اصفهان و  يها استان عيبه اندازه مجموع صنا ندهيسال آ 25 ديخواه يبا كدام طرح و برنامه م ميپرس يم

 يباز هم پاسخ ديصنعت متمركز كن انو ... در سمن يشرق جانيآذربا و كرمان و يتهران و خراسان رضو

 انگريبه صراحت ب اياست  "يتيريمد يپرداز ايرو" ينوع انگريب ايها  ني.... همه اميكن ينم افتيدر

 استان سمنان است. ندهيآ يازهايو ن يآب يفعل تيو نداشتن هدف و برآورد درست از وضع "يبرنامگ يب"

پرداخت  نسكيدست سد ف نييساله در پا 300كشاورز برنج كار با حقابه  ديها را با يبرنامگ يب نيا تاوان

به  ياوهام آب نيبا تحقق ا ديبا كرده يم نيكشور را تام ييغذا تيكه پشت به پشت امن يكند. كشاورز

ها  يكار ندانم ني. تاوان ادشو ليتبد داريكار و وابسته به صنعت ناپا يايكارگر ساده، آواره و مهاجر جو

منابع " ديرا با يها و اوهام آب يبلندپرواز نيپرداخت كند. جور ا ايو در ستيز طيجنگل ها و مح ديرا با

 خاص به دوش بكشد. ياقتصاد طيشرا نيدر ا "كشور يمحدود مال

ور كش ندهيو آ ياسيو س يو اجتماع ياقتصاد تيامن يها شهيكه به ر ليمسا نيمسئول به ا يها دستگاه چرا
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استناد كه فالن طرح انتقال آب مصوبه مجلس را  نيصرفا با ا شود يمگر م كنند؟ يورود نم زند يم بيآس

ما را در  يآبرو الملل نيبو الزم االجرا دانست؟ مگر سد گتوند كه در سطح  يدارد، آن اقدام را قانون

از شصت سد ساخته شده در  شينداشت؟ مگر ب يبرد مصوبه مجلس و پشتوانه قانون غمايبه  يبخش مهندس

تومان  ارديليهزار م 11كه تا امروز  يطيمح ستيكه موجب خلق آن فاجعه ز هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 يقانون ريبدون مصوبه مجلس و غ دهيبلع يدارياپ طيو شرا دواركنندهيام ندهيآ چيمنابع كشور را بدون ه

 چه بود؟ يمصوبات قانون نيا جهيساخته شدند؟ نت

انجام  يها يها موفق به اخذ مصوبه در مجلس شدند. بررس طرح نيكرد كه چطور ا يابي شهيو ر ديد ديبا

 بيبند از تصو 7كم با  و دست يقانون اساس 50و  48با اصول  نسكيكه ساخت سد ف دهد يشده نشان م

قانون  17 دهتوسعه بلند مدت منابع آب كشور و بند (ه) ما يدر خصوص راهبردها رانيوز اتينامه ه

از منابع  تي) قانون حفظ و حما1) ماده(3با تبصره ( نيكل كشور و همچن يبرنامه چهارم توسعه اقتصاد

حاكم بر استان سمنان به عنوان  يآب اتيو واقع قيكشور و مهم تر از همه با حقا يجنگل ريو ذخا يعيطب

به مساله از  يود جدور نضم ييتا دستگاه قضا ستيآب در تناقض آشكار است و ضرور نيمقصد ا

 يريجلوگ المال تيب يو اتالف منابع مال يعيو منابع طب ستيز طيبه مح بيحقوق حقه مردم و آس عييتض

 كند.

 

از مشكالت  يهم جدا تيهمراه است. انتقال جمع تيبا انتقال جمع شهي***معموال انتقال آب هم

كامل پروژه  يم است. بر فرض اجراالز يها رساختيز جاديا ازمندياز آن ن يو معضالت ناش يفرهنگ

 شده است؟ دهيسمنان د رانيمد يزيدر برنامه ر يليپتانس نيچن اياستان، به نظر شما آ نيانتقال آب به ا

شهر "انتقال آب با فرض تحقق، شهر مقصد انتقال آب را به  يشناسان معتقدند توسعه صنعت در پ جامعه 

و محاسبه نشده به عنوان  داريكاركرد توسعه ناپا هيهمان نظراز  يليتحل ني. اكند يم ليتبد "يخوابگاه
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به  بيموجب آس غالباكه  ينامتجانس فرهنگ يختگيدرهم آم يعني ،يناامن يعني نياست. ا "اسب تروآ"

 يها طرح يتصور كنند كه با اجرا ديدر سمنان هرگز نبا رانيمد ني. بنابراشود يم يبوم يفرهنگ ها خرده

آن  ديداشته باش ناني. اطمكنند يبه شهر و زادگاه خود خدمت م يصنعت و كشاورز انتقال آب و گسترش

به البرز  ريخسارات جبران ناپذ ليبر تحم وهشود، عال زده نيانتقال آب به زم يها طرح نيروز كه كلنگ ا

 خواهد شد. دهيكوب زيسمنان ن يو اجتماع يفرهنگ يها هيو سرما ها شهيدر واقع كلنگ بر ر ،يشمال

حاكم بر انتقال آب به سمنان را  يها دگاهيدر د يو بازنگر يليكه انجام مطالعات تكم يگريد مساله

است. به طور خالصه و بدون تعارف انتقال حقابه كشاورزان به  رعامليمساله پدافند غ د،ينما يم يضرور

 يموارد شتهگذ يخواهد شد كه سال ها ياجتماع يو تنش ها يخارج از حوضه موجب اعتراضات مردم

. با ميا و حتا در خود مازندران شاهد بوده زدياز آن را در سطح كشور در خصوص انتقال آب اصفهان به 

 ؟ي... خب تا كدينكن يا رسانه د،يكن يكار يمخف نديگو يم رويوزارت ن رانياست كه مد نهيشيپ نيهم

مهربان رود ساخته شد قرار  ينگاه داشت؟ سد گلورد كه رو يمردم مخف ديسد را از د كي شود يمگر م

 يلومتريك 25كه در فاصله كمتر از  يكند. مردم نكا، شهر نياز منابع آب شرب بهشهر را تام يبود بخش

و  ها يشهرستان بهشهر بوده با وجود همه وابستگ يها از بخش يكيسال گذشته  20بهشهر قرار گرفته و تا 

دو شهر  دييانتقال آب به بهشهر را ندادند. تصور نما ازهو ... اج يو اجتماع يو اقتصاد يمراودات فرهنگ

در  يمنازعات نيلذا بروز چن دند؛يبر سر انتقال آب به توافق نرس لومتريك 25استان و فاصله كمتر از  كيدر 

 اند ستهيز گريكديدر كنار  يمردم مازندران و سمنان كه قرن ها در صلح و دوست نينه چندان دور ب ندهيآ

 يو گزاف برا هودهيب يتراش نهياش هز همه نهايخواهد بود. ا ريمنتقل شده اجتناب ناپذ يآب بعبر سر منا

 است. يكشور و منافع مل

 

 يزراع يها نيزم يداريخر نسك،ياطراف ف يروستاها انيو ارتباط با بوم يداني***با توجه به مطالعات م
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 د؟يكن يم دييمنطقه را تا نيشدن كشاورزان ا كاريو ب

 يرا به زور تصرف كردند. وقت نسكيمخزن سد ف هيحاش يمردم روستاها يكشاورز يها نيزم بله،

. نامه نوشتند به مردم كه ريرا گرفته باشند. خ ها نيو ببند زم ريو بگ زهيبا زور سرن نكهيبه زور نه ا ميگو يم

پول آن را به حساب  گرنهو ديبفروش رويبه وزارت ن يكارشناس متيرا به ق ها نيزم ديروز فرصت دار 10

 نيكه هست... ا نيهم يعني. ديكن افتيخود را در يها نيآنجا پول زم ديبرو ميكن يم زيوار هييقوه قضا

كرده را خلع  ديكار كرده و تول نيزم يكه صدها سال رو يمدرن است كه كشاورز ييزورگو ينوع

خود و  يبه بعد چطور زندگ نياز ا ديباكشاورز خلع سالح شده  نيا دي. شما تصور كنميسالح و آواره كن

 طيشرا نيبه زور از او گرفتند در ا يكارشناس متيكه به ق ينيخانواده خود را بگذراند؟ با پول زم

 .ستيهمه مشكل ن نيخود دست و پا كند؟ تازه ا يبرا تواند يم يو درآمد يچه كاسب ياقتصاد

سه روستا كه  نيو مالده است. ا مي، تالجتُم يمردم سه روستا يخانمان يو ب يبحث آوارگ ياساس مشكل

روستاها چه  ني. بحث مسكن مردم ارود يآب م ريآنها را احاطه كرده به طور كامل ز نسكيمخزن سد ف

 ي. مردم به نهادهاميساز يخانه م تانيشما را جابجا و برا يبه مردم وعده دادند كه روستاها شود؟ يم

مردم در  يكه كدام سد؟ سد كجاست؟ ساختار زندگ دنديشن بخش مراجعه كردند و پاسخ نيمسئول در ا

راحت تر با  يليخ نيدارد. خانوار شهرنش ييربنايز يتفاوت ها يمردم شهر يروستاها با ساختار زندگ

و  ييروستا يها . روستا و خانهستين نگونهياما در روستاها ا ديآ يكنار م ييمهاجرت و جابجا دهيپد

خود و  تيمردم خواست كه هو نياز ا يبه راحت توان يمردم است. نم تيهوحاكم بر روستا  يساختارها

 رعامليكنند. هفته گذشته با استناد به نامه مد يآبا و اجداد خود را بفروشند و بروند در آپارتمان زندگ

 يريروستا جلوگ نيدر گورستان ا ميتالج يروستا ردمسمنان حتا از دفن اموات م يا شركت آب منطقه

و  تيلگد مال كردند. هو يضرور ريو غ ياقتصاد ريسد غ نيها را به خاطر ا كرامت انسان كردند.

 جاديها در مردم ا نيدار كردند. همه ا خدشه رانگريو و يضرور ريسد غ نيمردم را به خاطر ا تيشخص
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ناسم كه ش يرا م ينينياالن در سمنان متد نيحق الناس است. هم نيا. وهللا كند يم نهيحقارت و عقده و ك

است و صاحب  يآب غصب نيوضو گرفت، معتقدند كه ا توان ينم نسكيمعتقدند با آب منتقل شده سد ف

 دارد.

 

 يدارند. با چه راهكار ديآب تاك نياستان سمنان همچنان بر لزوم تام رانيها مد صحبت ني***با تمام ا

 كرد؟ جاديا گريمناطق د يببه منابع آ يرا در خود استان و بدون دست انداز تيظرف نيا توان يم

كرد. اگر  نيجبران و تام گريد يها حوضه يبه منابع آب يانداز با دست توان يرا نم تيريسوء مد مشكل

من حق ندارم دست در  ديآ يمورد نظر من جور در نم يها نهيو درآمد من با مخارج و هز يافتيحقوق در

ها و مخارج خود را  نهياست كه هز نيراه ا نيتر هرا جبران كنم. خردمندان يمال يكسر نيو ا يگريد بيج

كردن است  هيهمسا بيمصداق همان دست در ج يا حوضه نيدهم. انتقال آب ب قيخود تطب يبا درآمدها

 يميرا برطرف كند اما دا ازياز ن يدر كوتاه مدت بخش ديندارد. شا يرهاورد يو ناراحت يريكه جز درگ

 خودش را دارد. ناگوار يامدهايو پ ستين داريو پا

با  يدر استان سمنان سازگار يمنابع آب تيريمد يروش برا نيتر و خردمندانه نيتر نهيكم هز ن،يبهتر 

در  تيو جمع يتوسعه صنعت، كشاورز ديحاكم بر منطقه است. با يآب قيحقا رشيموجود و پذ طيشرا

شود نه  يگذار استيو س يزير برنامه نيسرزم شياستخراج شده از دل آما قيحقا ياستان سمنان بر مبنا

 ياياست رو يكم آب يكه مدع يندارد استان يليدل چيمجاور. ه يها حوضه يبه منابع آب يدست انداز

در  ايكند  ديسوم غله كشور را تول كيبخواهد  ايرا داشته باشد  1425صنعت در سال  يبرابر 9گسترش 

 باشد. تختيشدن به پا ليو تبد تيفكر جذب جمع
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خبرگزاي اقتصاد آنالين مورخ  – انتقال آب است يمتهم اول ماجرا رويوزارت ن

10/08/1399 

 

 يهاانتقال آب از سرچشمه  يمتهم اول ماجرا رويخوزستان گفت: وزارت ن ندگانيمجمع نما سيرئ

 استان ها است. ريكارون به سا

خوزستان با اشاره به  ندگانيمجمع نما سيرئ ينيحس ميكر ديبه نقل از مهر، س نيگزارش اقتصادآنال به

موضوع  نياشاره كرد و گفت: ا يا حوضه نيدر مورد انتقال آب ب رياخ يمنتشر شده در روزها يها پيكل

 يفرد كيشود و  يآب انجام م يعال يكارها در شورا يسر كيمتأسفانه  يول ميرا از گذشته رصد كرد

 ميكن يشفاف اعالم و برخورد م يليرا خ يروز نام و كي ازيشورا حضور دارد كه در صورت ن نيهم در ا

 انتقال آب در گذشته و حال حاضر است. يها چرا كه مسبب طرح

و مسئوالن  ندگانيدور از چشم نما كارها را به يكسري رويكه وزارت ن ميديرس نانياطم نيافزود: به ا يو

 ها خبردار نشوند. كه رسانه نديگو يو م دهند يها انجام م خوزستان و رسانه

خود را بدون اطالع  يها كه برنامه كنند يم يآنها سع نكهيخوزستان با اشاره به ا ندگانيمجمع نما سيرئ

كارون را وزارت  يها از سرچشمه يلراصويانتقال آب غ ياول ماجرا فيببرند، عنوان كرد: متهم رد شيپ

 .ميدان يم روين

شروع به كار  ياز ابتدا يول مينداشت رويبه دولت و وزارت ن يچندان ديام نكهيانتقاد كرد: با وجود ا ينيحس

دولت مانده  نياز ا يهرچند عمر كوتاه م؛يگرفت شيوگو را در پ راه و روش تعامل و گفت ازدهميمجلس 

 .كنند يانتقال آب تالش م يها طرح يااجر يهمچنان برا يول

خوزستان است،  ندگانيبه صورت مستمر موضوع انتقال آب مورد رصد مجمع نما نكهيبا اشاره به ا يو

 ،يمل تيامن يشورا ريرا با دب يمكاتبات يارياستان چهارمحال و بخت ندگانيمجمع نما يگفت: با همكار
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 نه،يزم نيا رالزم د يضمن اعالم هشدارها م؛يداشت يمسئوالن كشور گريو د رويمجلس، وزارت ن سيرئ

 .ميموضوع شد يريگيخواستار پ

 ياجرا يليتعط يبا وجود وعده برا رويوزارت ن نكهيخوزستان با انتقاد از ا ندگانيمجمع نما سيرئ

 دآوراي دهد، يرا ادامه م ييو اجرا يمطالعات يها همچنان طرح يدولت ول نيا انيانتقال آب تا پا يها طرح

 يخود را برا الشكشور بلكه وزارت چند استان خاص هست و تمام ت ينه برا رويوزارت ن ايشد: گو

 انتقال آب چند استان به كار گرفته است. يها به طرح يدگيرس

 اراتيكرد: از اخت انيب ،ياز انتقال آب در سطح كشور يريموضوع جلوگ يريگيبا اشاره به پ ينيحس

مطالبه به حق  نيا ديمردم با ندگانيو به عنوان نما ميكن ياستفاده م زيالزم ن يدهابرخور يخود برا يقانون

 .ميآنها را دنبال كن

 د؛يمردم خوزستان قرار نده يكه خودتان را رو در رو ميده يهشدار م رويهشدار داد: به وزارت ن يو

 تيو با جد ميدان يم استان را اجحاف در حق خوزستان نيبه مطالبه مردم ا حيعدم پاسخ شفاف و صر

 .ميكن يم يريگيموضوع را پ

 مانكاريقبل از انجام مطالعات از پ ايدن يسوال كه كجا نيخوزستان با طرح ا ندگانيمجمع نما سيرئ

 يتيامن ،ياجتماع يها وستيپ ايمطالعات طرح انجام و  نكهيعنوان كرد: چرا قبل از ا خواهند، ياظهارنظر م

 نظر كند. ظهارطرح ا نيشدن ا يينسبت به اجرا مانكاريپ كي ديباآن اخذ شود  يطيمح ستيو ز

كه طرف  ميكرد يادامه داد: فكر م م،يدان يافراد را در حد اظهار نظر نم نياصالً ا نكهيبا انتقاد از ا ينيحس

نهادها و افراد قصد دارند كه  يبرخ يهستند ول رويانتقال آب، دولت و وزارت ن يحساب ما در ماجرا

 قرار دهند. يارياستان خوزستان و چهارمحال و بخت ين را رو در روخودشا

خداوند هستند،  شگاهيصاحب شأن در پ نيمردم خوزستان صاحب حق و همچن نكهيبا اشاره به ا يو

را  ييمسائل شد؛ هرچند كه آنها از قبل هم كارها يبرخ تيباعث شفاف دئويكرد: پخش آن و حيتصر
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 در حال انجام دارند. هم اكنون ايكرده و  يياجرا

به  ينظارت يدرخواست نهادها يخوزستان از مسئوالن سه قوه و لزوم بررس ندگانيمجمع نما سيرئ

و  يرعلميغ ،يكارشناس ريانتقال آب غ يها طرح نيموضوع انتقال آب درخواست كرد و گفت: ا

آب  يافبه اندازه ك برند يم مآب نا ازمنديكه از آنها به عنوان ن ييها هستند؛ امروز آن استان يرمنطقيغ

 .شود يآنها اقدام م يبه بهانه آب شرب نسبت به انتقال آب برا يو باران دارند ول ينيرزميز ريشرب، ذخا

 يآب شرب بلكه برا ينه تنها برا ستيز طيسازمان مح سيبنا به اعالم رئ نكهيبا اشاره به ا ينيحس

 فارس جيآب كارون به خل كنند ياعالم م نكهيكرد: ا به انتقال آب ندارند، اضافه يازيهم ن يكشاورز

فاز  ياجرا يآب برا نيتأم يآب كشاورزان و حت هيچون خوزستان در سهم ستين حياصالً صح زد،ير يم

 يدارياستان آب شرب پا نيا ياز روستاها يليمانده و كمبود دارد و خ يهزار هكتار 550دوم طرح 

 ندارند.

به بعد با  نيكرد، از ا دايكار ادامه پ يتوقف طرح اعالم شده ول نكهيتوجه به ا كرد: با ديتأك انيدر پا يو

 .ميكن يم يتوقف طرح را بررس تيوضع نيآخر يحضور يدهايانجام بازد
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دهنده غفلت مجلس  نشان نسكيبودجه به ف فيرد صي: تخصاندوروديو م يسار ندهينما

 10/08/1399زينه مورخ روزنامه سب – بشكند ديكه با يسد نسك؛يف؛ دهم است

 

ساخت سد خالص نشده كه  يخزر به فالت مركز يايمازندران از تبعات طرح انتقال آب در هنوز

شده  ليتبد اچهيدر نيا نانينش هيحاش يبرا يدر سمنان، آرامش خزر را برهم زده و به كابوس نسكيف

مطرح شد.  30در اواخر دهه بار نينخست رانيا يخزر به فالت مركز ياياست. طرح انتقال آب از در

دوباره در مجلس  كه نيند تا اتا بعد از انقالب مسكوت ما شد، يم دهينام »رود رانيا«طرح كه  نيا يليدال به

 ها افتاد. نهم بر سر زبان

مسئوالن ارشد در وزارت  تينبرد، اما در نها ييراه به جا اتيعمل نيدو ساله ا شدن يياجرا يبرا ها وعده

 يبرا يطيمح ستيز يبا صدور مجوزها يتازگ به ستيز طيو سازمان مح  سمنان ياستان رانيو مد روين

كه مشابه  يطرح دنز ديجز كل يا طرح دادند كه چاره نيرا به مخالفان ا يشانن نيا نسكيساخت سد ف

 نياست كه مخالفان ا يدرحال نيبه استان سمنان ندارند. ا يرسان آب يپروژه است، برا نيكوچك شده ا

 اند و خواستار متوقف كردن آن هستند. تمركز كرده  اتيعمل نيا يطيمح ستيمخاطرات ز يبر رو  پروژه

اند.  نبوده دنيرا آزمودن و به خطا رس اتيجز تجرب يزيانتقال آب چ يها طرح يو خروج جهينت ختانهشورب

منطقه  كيصنعت و زراعت  يايمدت سبب اح آب ممكن است در كوتاه يا حوضه نيانتقال ب

 و يعزرا يها نيزم ينابود ،يسال خشك يبرا يشود؛ اما در درازمدت اسباب يبرخوردار از منابع آب كم

كه با انتقال  دهد يمنطقه مبدأ خواهد بود. شواهد آزموده شده نشان م يو جانور ياهيو تنوع گ بوم ستيز

 .شود ينم ريآب منطقه مقصد هم چندان عاقبت به خ يا حوضه نيب

 يو وابسته شدن صنعت و زراعت به منابع آب يمقطع يها مهاجرت ت،يمانند رشد نامتوازن جمع ييامدهايپ

كه  رسد يحال به نظر م نيرو كند. با ا روبه يا نشده ينيب شيمنطقه مقصد را با مشكالت پ تواند يم داريناپا
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. در گزارش شناسند ينم نانبه استان سم يرسان آب يتر از احداث سد برا الوصول سهل يمسئوالن راه

ن به استان رود تج يها و انتقال آب از سرشاخه نسكيموافقان و مخالفان احداث سد ف ليدال رو شيپ

 دانند يم رود رانيسد را پروژه كوچك شده ا نياز كارشناسان احداث ا ياري. بسميا كرده يسمنان را بررس

 اند. كرده يخزر به استان سمنان معرف ياياز در بانتقال آ شدن يياجرا يبرا يعنوان آغاز و آن را به

 

 نيشيموافقان به تجارب نافرجام پ يتوجه يب

 رزاديدامغان، شهم يشهرها ندگانيارشد استان سمنان و نما رانياز مد نسكيحداث سد فموافقان ا تر شيب

پروژه چند هزار  نيموافقان درباره ا نيا يها ها و مصاحبه حال در گفته  و سمنان و سرخه هستند. تا به

 نيكه ا جا باشد. از آن هداشت يداريخر ينبوده كه از نظر منطق علم يحرف و سخن و استدالل يارديليم

پر واضح است  رد،يگ يانجام م ينافرجام قبل يها به تجربه يتوجه يكه با ب ستين بار نينوع انتقال آب نخست

 نباشد.  يو فاقد استدالل منطق يرعلميغ  جز نظرات يزيمطرح شده چ يكه ادعاها

 

 !كند يم نيغله كشور را تأم سوم كينشده: سمنان  يكارشناس يادعا كي يماجرا

و در دفاع از پروژه  1392سال رماهيو سرخه در ت رزاديسمنان، شهم يشهرها ندهيكه نما يارقامو  آمار

 نيشيپ ندهينما ،يخسرو رضاي. علرسد يبه نظر نم يمنطق ياريمتر و مع چيانتقال آب به سمنان داد، با ه

ت دارد، اعالم كرد: ضرور يتيخزر به سمنان از لحاظ امن يايانتقال آب از در كه نيسمنان، با اشاره به ا

استان سمنان از  كه نيا انيدر ادامه با ب يبه كار گرفته است. خسرو نهيزم نيدولت همه تالش خود را در ا

برخوردار است، ادامه داد: درصورت انتقال آب، استان سمنان  يدر حوزه كشاورز يفراوان يها ليپتانس

 غله كل كشور خواهد بود. سوم كي ديقادر به تول
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 ادعا كياز  يبردار هپرد

اند كه نشان  ادعا داده نيبه ا يعلم يبا برآوردها قيدق يها به حال كارشناسان مطرح آب و خاك پاسخ تا

گلزار، كارشناس آب و خاك و عضو  رضا في. حنستين يپوشال يادعا كيجز  يآمار نيچن دهد يم

: ديگو يم باره نياست، در ا كنسيكه از مخالفان احداث سد ف عتيطب بان دهيد تيجمع رهيمد ئتيه

از  شيدر حوزه آب، هنوز از كاركرد ب يتيريمد يسامان همه نابه نياست كه با لمس ا يموجب شرمسار

و  يزير و همچنان درحال برنامه ميا پند و عبرت نگرفته هياروم اچهيدر زيسد ساخته شده در حوضه آبر60

نسك، از هراز تا السك، از ي. از گلورد تا فميستدر كشور ه يكالن سدساز يها اخد بودجه يبرا يالب

موجب  يمنسوخ شده به اندازه كاف يها وهيش يرو رانيتا گلوگاه تمركز مد انيليشفارود تا چاشم، از كس

 يبرخ ليكه دال شود يم يبه سرشكستگ ليگاه تبد آن يشرمسار نياهل فن هست؛ اما ا يشرمسار

 .ميكن يم مروررا  يا حوضه نيل آب بو طرح انتقا يسد ساز يبرا رانيگ ميتصم

از غالت كل كشور  سوم كي نياستان سمنان در تأم ييتوانا بر يمطرح شده، مبن يبا انتقاد از ادعاها گلزار

نفر در  كي: ديگو يو م داند يم يدفاع علم رهيو خارج از دا يرمنطقيسمنان را غ نيشيپ ندهينما يها گفته

غالت  سوم كيانتقال آب خزر  باكه  ميا قول را داده نيا د،يگو يس مدر مجل رانيملت ا ندهيقامت نما

گندم  سوم كيبرآورد  م،يرياز غله را تنها و تنها گندم در نظر بگ ي. اگر منظور وميكن نيكل كشور را تأم

كم  دست ازمندين ديتول يحجم از گندم برا نيتن كه ا ونيليم5/4از   شيب سال كيكشور در  يمصرف

 يدرحال نيكرج و ا ريركبيسد ام يسد به بزرگ45 نبرابر مخز يآب يعنيمترمكعب آب است،  ارديليم9

دست باال  يو كشاورز يخانگ ،يصنعت يها در سراسر سمنان در بخش يو مصرف يدياست كه آب تول

گندم آن هم به  ركشتيهزار هكتار سطح ز35استان با  نيمترمكعب در سال است و در ا ارديليم2/1برابر 

امور مهم و  گونه نيا كه ني. اشود يم ديهزار تن گندم تول110ساالنه  يآب يرسطحيتاراج منابع ز متيق

 شيدر مجلس هم نباشد، به پ يحت يكه ممكن است دور بعد ندهينما كيفقط با قول و قرار  كياستراتژ
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 است. گريد يخود محل پرسش رود يم

 

  ظرهمنا يبرا ستيز طيسازمان حفاظت مح سياز رئ دعوت

از كارشناسان انتقال آب از  ياريهمراه بوده است. بس يطيمح ستيز يبا مجوزها نسكيسد ف احداث

 ي. به تازگدانند يخزر به سمنان م يايرود تجن را پروژه كوچك شده انتقال آب از در يها سرشاخه

ازمان س سيرئ ،يكالنتر يسياز ع عتيطب بان دهيد تياز كارشناسان آب و خاك عضو جمع يتعداد

  با حضور مخالفان انتقال آب از خزر به سمنان دعوت به يا شركت در مناظره يبرا ست،يز طيحفاظت مح

 يپاسخ در خور چيها ه آن يسؤال مطرح شده كه هنوز برا 50دعوت،  نياند. در متن ا عمل آورده

 :شود يها م دغدغه نيكارشناسان شامل ا يها سؤال نيتر نشده است. مهم افتيدر

دوره مضر و  كيطرح را در  نيا ياجرا ،يو فن يصرفاً تخصص يبا نگاه يكه سازمان شود يچطور م -1

 يول ستد،يا يخود هم م ينظر تخصص يو پا نامد يم يدولت قبل يو آن را شوخ دهد يم صيتشخ زا بيآس

آب  قالانتطرح  ياز طرفداران جد يكيموضع شده و به  رييدچار تغ سيرئ رييپس از تغ التيهمان تشك

سازمان  سيرئ رييبا تغ ايآ رد؟يگ يم يدولت قبل يشوخ يبه اجرا ميو تصم شود يم ليتبد نيكاسپ اچهيدر

اصوالً  ايشده؟ آ يدستخوش دگرگون زيآن ن يحاكم بر بدنه كارشناس ينگاه فن ست،يز طيحفاظت مح

 محتمل و معقول است؟ ،ينيب شيقابل پ يو تحوالت رييتغ نيچن

آب  ياست و كسر يآب شده، مشخص شده كه استان سمنان دچار كم دييمطالعات تأبراساس كدام  -2

 استان چگونه برآورد و محاسبه شده است؟ نيا يمترمكعب ونيليم200

 يتيريهمه مراحل مد شدن يراهكار پس از ط نيآب آخر يا حوضه نيآب، انتقال ب يبراساس سند مل -3

 نيوصف چرا در ا نيبا ا  .رديآب شرب صورت گ نيدف تأمتنها با ه ديدر مقصد بوده و با يمنابع آب

 ت؟گسترش صنعت استان سمنان در نظر گرفته شده اس يمترمكعب آب برا ونيليم150از  شيطرح ب
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 ندگانياز نما ياريمصرف در بخش صنعت است، چرا بس ايآب صرفاً شرب  نياگر هدف انتقال ا -4

 سوم كي ديپسته و تول يها باغ يهزار هكتار300ز گسترش آب مدام ا نيمقصد ا هيمجلس از حوزه انتخاب

 ند؟يگو يطرح سخن م نيا يغله كشور در استان سمنان پس از اجرا

در منطقه  گريد يطيمح ستياز وقوع فاجعه ز شيپ يهستند با ارائه آراء و نظرات علم دواريام كارشناسان

 د.كنن يريشگيپشت كوه سمنان از انتقال آب به استان سمنان پ

 

 است يپروژه مل كي نسكيو سرخه: احداث ف شهريسمنان و مهد ندهينما 

 يمعرف يطرح مل كيعنوان  را به نسكيسد ف زياز هر چ شيو سرخه پ شهريمردم سمنان، مهد ندهينما

است،  يريگيدر دست پ يقانون يها هيپروژه بر اساس رو نيا كه ني. عباس گلرو با اشاره به اكند يم

 يمركز تاست. انتقال آب به فال ياعتبار فيرد يو دارا يپروژه مل كي  نسكيث سد ف: احداديگو يم

 است. يريگيدر دست پ يقانون يها هيبر اساس رو نسكيو احداث سد ف رانيا

باور است كه در استان سمنان با بحران  نيبر ا ياسالم يو سرخه در مجلس شورا شهريسمنان، مهد ندهينما

بلكه  ست،يگفت استان سمنان با بحران آب مواجه ن توان ي: نمديگو يو م ميرو هست آب روبه تيريمد

 نهيزم ني. در امينداشته باش ازيآب ن نيكه به تأم ستيمعنا ن نيمسأله به ا نياما ا م،يآب دار تيريبحران مد

 .ميرو هست با دو مبحث روبه زين

اما بحث انتقال آب را  كند، يان نگاه مراهكار در بحران آب سمن كيبه چشم  يمنابع آب تيريبه مد گلرو

كه در دست  ييها : اول الزام انتقال آب در قالب طرحديافزا يو م كند يم يالزام معرف كيعنوان  به زين

و  يمنطق يساز اقناع او ب ستين يوجود دارد كه اساس ييها است و در انتقال آب خزر چالش يريگيپ

هر  تيريمد يبرا يريگيپ يانتقال يها طرح يدر كنار تالش برا قابل حل است. مسئله دوم ها تيتبادل مز

مسأله در  نيتر ياساس يمنابع آب تيريدنبال دارد. مد مصرف را به يساز نهيچه بهتر منابع آب است كه به
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 است. كرديرو نيمناسب ا نمونه يدر كشاورز نينو ياريو آب شود يآب محسوب م نيتأم

 

 ميبه منطقه مبدأ هست نسكيف ريناپذ جبران يها بيگران تخر: ندورود انيو م يسار ندهينما

از مخالفان احداث سد  ،ياسالم يدر مجلس شورا دورود انيو م يمردم سار ندهينما ،يكارنام ييبابا يعل

 نيبودجه به ا فيرد صيارشد استان سمنان تخص رانيبرخالف مد ندهينما ني. اديآ يبه حساب م نسكيف

است كه  يطيمح ستيز ريناپذ جبران يها بيو نگران تخر داند يبه حق بودن آن نم يبرا يا طرح را نشانه

و  دورود انيو م يحوزه سار ندگاني: ما نماديگو يم يخواهد كرد، و ليپروژه به منطقه مبدأ تحم نيا

اعتراض را به مجلس و  نيو مراتب ا ميشدت مخالف هست به نسكيمازندران با احداث سد ف ندگانينما

پروژه مخرب به احداث  نيا ديبا چرا كه نيطرح در پاسخ به ا ني. موافقان اميمحترم اعالم كرد دولت

 صياز نظر ما تخص كه يدرحال كنند؛ يدرست بودن آن عنوان م يبرا يليبودجه آن را دل فيبرسد، رد

 يخبر ياست كه در مجلس دهم صورت گرفته است. ب ييها از غفلت يكي يطرح نيبودجه به چن

 كند. افتيدر ياعتبار فيرد يمتوال سالپروژه در دو  نيها بوده كه باعث شده ا و غفلت آن ندگانيانم

و دغدغه  ميمحترم استان سمنان ندار رانيبا مردم و مد ي: مشكلديگو يم دورود انيو م يمردم سار ندهينما

 يطيمح ستيرات زدر آستانه خط ينيچن نيا يها ارزشمند شمال كشور است كه با طرح بوم ستيما ز

است.  يتيو امن يرهنگف ،ياجتماع ،ياسيس ،يفن ليدال سد به ني. مخالفت ما با احداث ارديگ يقرار م يجد

خواهد شد، چراكه  يطيمح ستيفاجعه ز كيمازندران به سمنان منجر به  يانتقال حقابه تجن و منابع آب

در شرق استان قرار  دورود انيو م يسار يها مازندران ازجمله شهرستان يها سد در باالدست سرچشمه نيا

رو  روبه يا سابقه يب يآب آن با كم يمناطق جنوب بوم ستيو ز يكشاورز يها نيدارد و با احداث آن زم

 خواهند شد.
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 ميهست روين ريكننده وز : منتظر پاسخ قانعدورود انيو م يمردم سار ندهينما

 يدر مجلس شورا ندگانينما گريش داشته، نظر داست كه تال يندگانيازجمله نما ،يزارع يمنصورعل

: در موضوع طرح احداث سد ديگو يم يزارع  جلب كند. نسكيرا به مخرب بودن پروژه ف ياسالم

 يپروژه تعداد نيا يتالش را در مجلس ادامه خواهد داد. درخصوص اجرا نيطور مجدانه ا به نسكيف

. ميموضوع هست ريگيها پ استان ريسا ندگانينما يسو نامه و اخذ امضاء از ميو با تنظ ميطرح كرد ؤالس

حاصل شده امروز  جهينداشتند و نت يو تالش جد ستهياقدامات شا باره نيدر ا نيشيپ ندگانيمتأسفانه نما

 مدعاست. نيا ليدل

طرح پروژه  يدر اجرا يقانون يها تياستفاده از معاف يبرا يريگياز پ دورود انيو م يسار يشهرها ندهينما

است و با طرح  رويپروژه وزارت ن نيا ياجرا ي: در هر صورت متولديگو يو م دهد يخبر م نسكيد فس

مجلس  يكشاورز ونيسيو كم ريمجلس منتظر پاسخ وز سهيرئ ئتيه يو اعالم وصول از سو ريسؤال از وز

در صحن  ريكننده نباشد، منتظر حضور وز ها قانع سؤال ني. اگر پاسخ به اميشده هست به سؤاالت مطرح

به  دنيمهم را تا رس نيبود و ا ميخواه ندگانيسؤاالت در حضور نما نيمجدد به ا ييمجلس و پاسخگو

 داد. ميادامه خواه جهينت
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خبرگزاري اقتصاد آنالين  – بارش امسال كم زييآب در مورد پا قاتيهشدار موسسه تحق

 10/08/1399مورخ 

 

آب در  قاتيموسسه تحق ينيب شيماه براساس پ يآبان، آذر و د يكشور در ماه ها يبارش ها تيوضع

 است. زيمناطق ناچ يبرخ

گزارش خود  نيترديدر جد رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق م،يبه نقل از تسن نيگزارش اقتصادآنال به

 شتريآب و هوا، متوسط بارش در آبان ماه در ب يهماد ينيب شيپ يخروج جياعالم كرده كه براساس نتا

 كشور كمتر از نرمال خواهد بود. ينواح

 يشود. در د يم ينيب شينرمال پ ايمناطق كشور كمتر از نرمال و  شتريآذرماه احتمال وقوع بارش در ب در

كشور نرمال و باالتر از نرمال در مناطق جنوب و غرب كشور نرمال  يشمال مهين ياها بر بارش تيماه وضع

 و كمتر از نرمال خواهد بود.

 تيكه احتمال وقوع وضع يكشور كمتر از نرمال است به طور ينواح شتريبارش در ب تيآبان ماه وضع در

 درصد است.75از  شتريمناطق ب يدرصد و در برخ 75تا  33 نيمناطق عمدتا ب نيبارش كمتر از نرمال در ا

از مناطق شمال و شمال  يدرصد در برخ 75تا  50نرمال با احتمال  يماه وقوع بارش ها نيدر ا نيهمچن

 شود. يم ينيب شيغرب كشور پ

 ينيب شيمناطق كشور پ شتريدرصد در ب 75تا  50 نيآذرماه وقوع بارش كمتر از نرمال با احتمال وقوع ب در

 ،يامناطق مركز يدرصددر برخ 50تا  33 نينرمال با احتمال وقوع ب يماه وقوع بارش ها نيشود. در ا يم

 شرق و جنوب كشور وجود دارد.

 75تا  33 نيبارش باالتر از نرمال با احتمال وقوع ب يكشور دارا يشمال مهيماه مناطق واقع در ن يد در

 درصد خواهد بود. 75از  شتريمناطق ب يدرصد و در برخ
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جنوب و غرب كشور با  مهيمناطق واقع در ن يماه وقوع بارش نرمال و كمتر از نرمال برا نيدر ا نيهمچن

 شود. يم ينيب شيدرصد پ 75تا  33 نياحتمال ب

 متريلي+) م10) تا(-10( نيمركز و شرق ب ،يماه درمناطق جنوب نيبلندمدت در ا نيانگيبارش از م اختالف

) -50مناطق كمتر از ( يو در برخ متريلي) م-50+) تا(10( نيبكشور  يو نوار غرب يو در مناطق شمال

 شده است. ينيب شيپ متريليم

) تا -10( نيمناطق شمال كشور ب شتريبلندمدت در شرق، مركز و ب نيانگيبارش در آذرماه از م اختالف

 متريلي) م-75تا  -10( نيكشور ب ياز مناطق شمال يودر برخ يو در جنوب، جنوب غرب متريلي+) م10(

) تا -10( نيب شورمناطق ك شتريبلند مدت در ب نيانگيماه از م ياختالف بارش در د نيخواهد بود. همچن

 خواهد بود. متريلي+)م10(
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دشت در 35؛ فرونشست در نصف جهان يشدن تراژد تر ميبا وخ يطرح راهبرد 8 نيدوت

 11/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  – هستند  زلزله خاموش رياصفهان درگ

 

استان است و با كندن  نيسال در ا يها سال ديشد يسال در اصفهان كه حاصل خشك نيزم فرونشست

 نيزم ريمتعدد در ز يها حفره جاديو ا نياز آب باعث سست شدن زم هيرو يب يها برداشت ق،يعم يها چاه

ر بار يز يرساندند كه امروز مسئوالن استان كه روز ييجا شهر نصف جهان را بهشدند و اصفهان، 

 ني. اكنند يكشور گوشزد م انيآن را به متول يخطر جد يدر جلسات رسم رفتند، ينم نيفرونشست زم

 ثيها از ح دشت هيو بق ستيتعداد فقط پنج دشت ممنوعه ن نيدشت استان وجود دارد كه از ا35در  دهيپد

 اند. شده يبند صورت ممنوعه دسته ت بهفرونشس

 يطرح جامع و راهبرد  هشت ريمعضل فراگ نيا يشروياز پ يريجلوگ يبرا ربط يذ يدر نهادها مسئوالن

 يا دهيپد اند، دهيرا زلزله خاموش نام نياند. فرونشست زم  آغاز كرده جيتدر آن را به يو اجرا هيرا ته

 نيا يدهاياز تهد يكيكرد و به  دايپ يواضح و آشكارتر يمعنا يرفته در اذهان عموم خطرناك كه رفته

كشور 150از  شيب يشناس نيپژوهشگران و محققان زم قاتيتحق هيشده است. بر پا ليجوامع تبد يروزها

 تواند ياند. فرونشست م مخاطرات آن را  مشاهده كرده شيمعضل مواجهند و كم و ب نيبا ا رانيازجمله ا

  آب ،يآهك اي ينمك ،يگچ يها سنگ حاللان لرزه، نيمانند زم ،يشناس نيزم يعيبط يها دهيدر اثر پد

مانند  يانسان يها تيفعال اي نيو حركت آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زم ها خيشدن 

شود؛ اما به گفته  جاديگاز ا اينفت  ،ينيرزميز يها مانند آب ينيرزميز االتيبرداشت س ،يكار معدن

شمار  به رانيدر ا نيفرونشست زم ليدل نيتر مهم ،ينيرزميز يها سطح آب ديسان، كاهش شدكارشنا

نكردن  تيرياست كه كاهش بارش، مد  يحاك نيآمار و ارقام مربوط به فرونشست زم ي. بررسرود يم

آب  يها و كتاب از سفره حساب يو استفاده ب تيريمد گوناگون، سوء يها مصارف آب در بخش
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 .رديگ ياز كشورمان را دربر م يتر شيو وسعت ب دهد يم شيبغرنج را افزا دهيپد نيامنه اد ينيرزميز

كه فرونشست  رود يشمار م اعالم مسئوالن و پژوهشگران، استان اصفهان ازجمله مناطق كشور به هيبرپا

منوعه تعداد فقط پنج دشت م نيدشت استان وجود دارد كه از ا35در  دهيپد نياست. ا يدر آن جد نيزم

 يها ها طرح آن ساند كه براسا شده يبند صورت ممنوعه دسته فرونشست به ثيها از ح دشت هيو بق ستين

موقع  به ياجرا شك يخصوص دارند. ب نيدر ا نيمع فيمختلف وظا يها شده و دستگاه نيتدو يمختلف

 كند. يريمخرب و هولناك فرونشست جلوگ دهيپد شياز افزا تواند يم كيهر 

 

 نينماد فرونشست زم ناصفها 

در  يا جلسه يط يتازگ كشور، به يشناس نيمخاطرات سازمان زم يدفتر بررس ركليمد ،يشهباز رضا

 سهيبا استان اصفهان قابل مقا وجه چينقاط كشور به ه گريفرونشست در د زانياصفهان گفت: م ياستاندار

 .شود يدر كشور شناخته م نيعنوان نماد فرونشست زم و اصفهان به ستين

نطنز و  دن،ياردستان، فر گان،ياصفهان، برخوار، كاشان، گلپا ،يو جنوب يشمال اريآباد، مه نجف يها دشت

 يو ضرور يها جد شهرستان رياز سا شيمناطق ب نيالزم در ا ريدارند و تدب يتر خاص طيفالورجان شرا

 .كند يم شستفرون رمت يسانت13هر ساله حدود  اريدر منطقه مه نيزم زانيمثال م ياست و برا

سازمان و نهاد  كيتنها به  ديو راهكار توقف آن نبا نيفرونشست زم دهيپد يمعتقدند بررس كارشناسان

مرتبط با آب مانند آب  يها سازمان ژهيو مرتبط به يها سازمان يجمع يهمكار ديواگذار شود، بلكه با

 ديبا نهيزم نيدر ا ،شود. به باور آنان لحاظ يو راه و شهرساز يآب و فاضالب، جهاد كشاورز ،يا منطقه

است كه  يدنبال شود و ضرور يطور جد و به نيمشخص تدو يها از نهادها برنامه و طرح كيهر  يبرا

 .نجامديب ينيرزميز يها سفره يها خصوص در موضوع آب به بهبود اوضاع به تيادامه آن در نها
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 كشور ندهيمعضل مهم آ فرونشست

كننده  مصرف ينهادها گريد يكاهش مصرف آب و همكار يمردم برا حيزش صحامر بر آمو انيمتول

 نيهمگان درباره خطرات مرتبط با ا ديدارند. به گفته آنان، با ديو صنعت تأك يكشاورز رينظ اتيح هيما

با  ندهيآ يها در سال نيفرونشست زم دهيپد صورت نيا ريو آگاه شوند، در غ اريطور جامع هوش به دهيپد

 ليمهم شهروندان تبد ياياز بال يكيخواهد رفت و به  شيدر استان اصفهان پ يتر شيو شدت بوسعت 

 شده باشد. ريد اريبس ييجو چاره يآن روز برا ديخواهد شد و شا

 يبرا ميتوانست يگذشته م يها كه در سال زگردهايگردوغبار و ر ريمخرب نظ يها دهيپد گرياز د ديبا

از اكنون  ديرا با ني. فرونشست زمميريدرس عبرت بگ م،يانجام ده ياماتها اقد از گسترش آن يريجلوگ

. به اعتقاد ميباش اريبحران در سطح كالن، هوش كياز وقوع  يريرفع آن و جلوگ يو برا ميريبگ يجد

خود را  متر يسانت كيبه عمق  ن،يپس از فرونشست زم نياست تا زم ازيهزار سال ن70تا  50كارشناسان 

در  متر يليبه عمق چهار م نيدارد، درصورت فرونشست زم ديسازمان ملل تأك ليدل ني. به همكند يابيباز

 شود. ليآن كشور تشك ييمقام اجرا نيباالتر استيبحران به ر نيمهار ا تهيكم ،يهر كشور

 

 فرونشست دهيوقوع پد ليدل نيتر ياصل ينيرزميز يها سطح آب كاهش

 يبرا ياصفهان، در استان هشت طرح جامع و راهبرد ياستاندار بحران تيريمد ركليبه اظهارات مد بنا

آن اقدامات مرتبط  يها رمجموعهيها و ز شده كه در سرفصل نيتدو نيفرونشست زم شياز افزا يريجلوگ

 ها مشخص شده است. و كنترل فرونشست دشت تيريمد يهر دستگاه و نهاد در راستا

 يها كاهش سطح آب نيفرونشست زم دهيوقوع پد ليدل نيتر يگفت: اصل رنايبه ا فروش شهيش منصور

 نيانگيجا كه اصفهان در منطقه خشك واقع شده و م است و از آن يرسطحيز يو منابع آب ينيرزميز

است،  يجهان يها مقدار بارش هشتم كيو  يكشور يها بارش نيانگيم سوم كيخطه  نيها در ا بارش
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 .شود يحس م يتر عيمذكور در مناطق وس خطر

متر است و 5/1تا  كيبر  استان ساالنه بالغ يها در دشت يرسطحيز يها افت آب زانياضافه كرد: م يو

 نيا شيشاهد افزا م،يانجام ده يخوب را به يبخش و تعادل يمرتبط با كنترل منابع آب يها طرح ميچنانچه نتوان

 بود. ميفرونشست در منطقه خواه زانيشدن م تر شيرقم و ب

منابع آب  يبخش از بروز فرونشست، طرح تعادل يريجلوگ يشان كرد: در راستاخاطرن فروش شهيش

 نيتدو دهياصفهان جهت كنترل پد يا در شركت آب منطقه رويوزارت ن يها رمجموعهياز ز ينيرزميز

 يها برداشت مشخص از چاه زانيو م رمجازيغ يها استفاده از چاه شده كه در مسائل مختلف از توقف سوء

 است.مجاز فعال 

در آن شركت شكل  ژهيارتباط كارگروه و نياصفهان ادامه داد: در هم يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 در دستور كار دارد. ياقدامات نيمرتبط با فرونشست زم اتيو عمل يآب يها كاهش تنش يگرفته و در راستا

و  نيبا فرونشست زم در استان اصفهان و موضوعات مرتبط رمجازيغ يها رصد چاه يافزود: برا يو

شده كه با انجام  ليمرتبط تشك پياك 62در مقدار برداشت  ليتعد يمجاز برا يها دار كردن چاه پروانه

 .كنند يم يرياستان تخلفات را ثبت و از تكرار آن جلوگ يها مختلف در دشت يها يبررس

 ليع آب در استان تشكحفاظت از مناب يشورا گريبحران اصفهان، در گام د تيريمد ركليگفته مد به

قرار گرفته  يابيمورد ارز نيفرونشست زم دهيجلسه جوانب گوناگون پد16 يامسال با برگزار يشده و ط

از هدر  يريجلوگ يراهكارها نيتر از مهم يكشت كشاورز يالگو رييجا كه تغ از آن گريد ياست. از سو

 شده است. يزير آن هم برنامه يبرا رود يشمار م رفت آب به

 

 كاهش فرونشست يبرا يكشت راهكار يالگو رييتغ 

 ياريآب نينو يها استان به سامانه يكشاورز يها نيهزار هكتار از زم124حدود  زيگفت: تجه فروش شهيش
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توسعه  گريد ياز هدر رفت آب را آغاز كند. از سو يريجلوگ يبخش برا نيمثبت ا يها تيتوانسته فعال

 .استداشته  يمثبت ريتأث يحفظ منابع آب يستان برادر ا يا كشت گلخانه يدوهزار هكتار

از هدر رفت آب  يريجلوگ يدر راستا شرفتهيروز و پ به يتوجه به كشاورز تيبا اشاره به اهم يو

 يبرا تواند ياكنون آماده شده، م كشت در استان اصفهان كه هم يطرح جامع الگو هيخاطرنشان كرد: ته

 و پرمصرف مؤثر باشد. يراهبرد ريغ اهانياز كشت گ يريجلوگ

 ياجرا نيمرتبط با فرونشست زم يها از طرح گريد يكيكرد:  حيبحران اصفهان تصر تيريمد ركليمد

 نيفرونشست زم ديبا تهد ژهيصورت و است كه به ييها در دشت البيو پخش س يزداريآبخ يها پروژه

ن رقم يدر مناطق اجرا شد و ا يزداريطرح جامع آبخ35اساس در سال گذشته  نيرو هستند كه برهم روبه

 طرح را دربر خواهد داشت.13 يجار در سال

 يروزها در سطح كشورها نياز پساب اشاره كرد و گفت: ا يريگ در ادامه بر لزوم بهره فروش شهيش

 نيبرهم رد،يهدر رفت آب تازه را بگ يهمان پساب توانسته جلو اي يخاكستر يها مختلف استفاده از آب

سبز را  يفضا دراستفاده  ينوع و به اهانيكشت گ يو پساب برا ياستفاده از آب خاكستر ميتوان ياساس م

 كمك خواهد كرد. يرسطحيز يمنابع آب تر شيب يداريكه به پا مياز گذشته در دستوركار قرار ده تر شيب

 

 ها در شهرها استفاده از پساب و بارش لزوم 

 يشهر يها در پهنه يزداريسخن آبخ گرير شهرها و به دد ها يافزود: استحصال آب حاصل از بارندگ يو

خواهد بود كه  نيفرونشست زم دهيكاهش پد يبرا يگريراهكار د ينيرزميز يها آب هيدر جهت تغذ

 زيشهر ن108استفاده كردند و  نينو يها يارياستان از آب يدرصد از شهرها60تا  50مبنا تاكنون  نيبرهم

 .كنند ياستفاده م يدنيرآشاميغ يها بسبز خود از آ يفضا ياريآب يبرا

سازمان  تيبا محور يشناس نيزم يها توأمان داده ليبحران اصفهان ادامه داد: تحل تيريمد ركليمد
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 گريها با استفاده از رادار و د مداوم دشت شيكشور نرخ فرونشست در مناطق مختلف را با پا يبردار نقشه

با حضور در  ماناز آن ساز شيدو گروه پا يجار ماه سالارتباط مهر نيدر هم كند؛ يثبت م زاتيتجه

جامع وارد عمل  يها نقشه هيو ته يبند و در شهرستان كاشان جهت پهنه ياستان در مناطق شمال يها دشت

 شدند.

آباد و برخوار اصفهان مستقر خواهند شد تا  در مناطق دولت يآت يدر روزها گريدو گروه د ،يگفته و به

 يشمال اريدشت مه يبرا گريد يرا انجام دهند، از سو يموارد مطالعات گريرونشست دنرخ ف يضمن بررس

آماده خواهد  اندر است نياطلس خطرات فرونشست زم تيدر نظر گرفته شده و در نها يطرح نيچن زين

 داشت. يتر تر و اثربخش بتوان اقدامات گسترده يبرنامه راهبرد كيشد تا براساس 

 گرياز د يگاوخون يالملل نيو تاالب ب رود ندهيرودخانه زا يدائم يايكرد: احخاطرنشان  فروش شهيش

در  يخواهد داشت و از مباحث راهبرد يميمستق ريتأث نيكاهش فرونشست زم رياست كه در مس يموارد

 .رود يشمار م استان اصفهان به

 

 است انيدر جر ياديدر اصفهان با سرعت ز يرسطحيز يها آب كاهش 

 يرسطحيز يها اصفهان گفت: كاهش آب يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره ريمدكه  طور آن

مانند  يخطرات يآب ياز كمبودها ريامر به غ نياست كه ا انيدر جر يادياستان با سرعت ز نيدر ا

 همراه خواهد داشت. را به نيفرونشست زم

منطقه  نيمجاز در ا يها اله چاهشده هر س ثبت يها اظهار داشت: براساس گزارش يرباقريم يدمهديس

 يها چاه لهيوس مترمكعب به ونيليم370بر  و بالغ كنند يرا استخراج م يرسطحيمترمكعب آب ز ارديليم3/3

 .شود يمنجر م ينيرزميآب ز يها به افت سفره تيها در نها كه همه آن رديگ يمجاز مورد استفاده قرار م

حلقه چاه 297هزار و 21حلقه اعالم كرد و افزود: 566و  هزار40خطه را  نيمجاز ا يها شمار چاه يو
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 فعال است. رمجازيصورت غ ها به هزار حلقه آن11تا  10 نيهم در استان قرار دارد كه ب رمجازيغ

پلمب و مسدود  رمجازيحلقه چاه غ600هزار و  تاكنون حدود شش 84مقام مسئول، از سال  نيبه گفته ا 

 آب را رقم زده است. رهيذخ مترمكعب ونيليم214شده كه حفظ 

 نيهمگان به ا دياصفهان خاطرنشان كرد: در مجموع با يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره ريمد

 يضرر يرسطحياز منابع آب ز يرقانونياز حد و چه استفاده غ شينكته واقف شوند كه چه استفاده مجاز ب

 دارد. مراهه را به نيچون فرونشست زم يهمه تمام خواهد شد و اثرات مخرب يخواهد بود كه برا

موارد اشاره كرد و گفت: مباحث  نيدر ا يقانون يو استفاده از ابزارها يساز بر لزوم فرهنگ يرباقريم

 ديمخرب دارد و با يها دهياز پد يريدر جلوگ يا ژهينقش و يفرهنگ يساز نهيو بازدارنده و زم يقانون

 كرد. ديها تأك از گذشته به آن شيب

 ريتداب نيرفت از معضل فرونشست زم برون يبرا ديبا ربط يذ يياجرا يكارشناسان، نهادها ديتأك نابرب

را گرفت تا كشور  دهيپد نيايشرويپ يو بلندمدت اتخاذ كنند كه بتواند جلو مدت انيمدت، م كوتاه

 فراوان نشود. يماد يها متحمل خسارت
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 12/08/1399نا مورخ خبرگزاري اير - كشور چقدر آب دارند؟ يسدها

 

و  ارديليم 24) به 99(مهرماه يجار يسال آب يكشور از ابتدا يحجم آب موجود در سدها - رنايا - تهران

 ونيليم 93و  ارديليم 25كه  )98-97گذشته( يبا حجم سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 75

 دارد. يمترمكعب بود، كاهش پنج درصد

منابع آب شركت  هيگزارش دفتر مطالعات پا نيكشور براساس تازه تر يآب به سدها يورود زانيم

 نيو ا ديمتر مكعب رس ونيليم 87و  ارديليم كيمهرماه امسال به رقم  ياز ابتدا رانيمنابع آب ا تيريمد

متر مكعب بوده كه نشان از كاهش  ونيليم 45و  ارديليگذشته دو م يرقم درسال آب نياست كه ا يدرحال

 دارد. يدرصد 24

است،  ديجد يمهرماه امسال كه آغازسال آب ياز ابتدا دهد ينشان م زيآب سدها ن يخروج تيوضع

ل با رقم پنج پارسا يبا سال آب سهيمتر مكعب آب از سدها خارج شده كه در مقا ونيليم 30و  ارديليچهارم

 .افتي يدرصد 18كاهش  يمتر مكعب ونيليم 21و  ارديليم

 نيكشور بر اساس آخر يكل سدها تيكه ظرف يكشور پرآب است، درحال يدرصد سدها 49 اكنون

 مترمكعب است. ارديليم 50,5يدروگرافيه

ر سه ماه آبان، بارش كشور د ينيب شيهشتم آبان ماه پ رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق رنا،يگزارش ا به

 ماه را منتشر كرد. يآذر و د

كشور كمتر از  ينواح شتريآب و هوا، متوسط بارش در آبان ماه در ب ينيب شيپ يخروج جيبراساس نتا 

مناطق  شتريشده در آذرماه احتمال وقوع بارش در ب ينيب شيپ نكهينرمال مورد انتظار است، ضمن ا

 نرمال باشد. ايكشوركمتر از نرمال و 

كشور نرمال و باالتر از نرمال در مناطق جنوب و غرب كشور  يشمال مهين يبارش ها برا تيماه وضع يد

 شده است. ينيب شينرمال و كمتر از نرمال پ
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 25/08/1399ايرنا مورخ  يخبرگزار – ديروزه هم به سطح پارسال نرس 55 يبارش ها

 

نشاندهنده آن است كه هنوز  يجار يروز از سال آب 55بارش ها با گذشت  تيوضع - رنايا - تهران

 مصرف كمتر نشده است. زانيكه م يروبروست، درحال يبا مدت مشابه سال قبل با رشد منف سهيدرمقا

 يكه مورد واكاو رانيمنابع آب ا تيريشركت مد منابع آب هيگزارش دفتر مطالعات پا نيتر تازه

مهرماه كه ماه  يامسال و از ابتدا يبارش ها زانياست كه م انگرآنيقرارگرفته ب رنايا يخبرنگار اقتصاد

 يآغاز سال آب زروز ا 55روز آبان ماه كه در مجموع  نيو چهارم ستياست، تا ب ديجد يسال آب نيآغاز

 .ديرس متريليم21,6كشور به رقم  زيآبر يحوضه اصل6گذشته و در  يجار

 متريليم 24,9با مدت مشابه پارسال كه سهيبارش در مقا زانيم نينشان از آن دارد كه ا رنايخبرنگار ا يبررس

 دهد. يرا نشان م يدرصد13 يثبت شده بود وكاهش يبارندگ

فالت  ه،ياروم اچهيرعمان، د يايفارس و در جيخزر، خل يايشامل در زيآبر يحوضه اصل 6كاهش در نيا

 تفاوت دارند. گريكديبا  يكم نحاليشرق و قره قروم است، با ا يمرز ،يمركز

كه  يشرق و قره قروم كاهش بارش داشتند، درحال يمرز ،يخزر، فالت مركز يايدر زيحوضه آبر چهار

مشابه بارش نسبت به مدت  شيبا افزا هياروم اچهيعمان و در يايفارس و در جيخل زيآبر يحوضه ها

 پارسال روبرو شده اند.

 متريليم 29,4ساله گذشته كه ازدهيبا دوره  سهيدر مقام مقا يجار يمدت سال آب نيا يبارش ها تيوضع

 روبرو شده است. يدرصد 26بارش ثبت شده، با كاهش 

 انگريداشته ب يبارندگ متريليم 24,4ساله كه  52امسال با دوره درازمدت  يبارش ها تيوضع سهيمقا

 است. يدرصد12هش كا

 رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق يقبل ينيب شيرا دارد كه براساس پ تيوضع نيا يبارش كشور درحال 
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 داشت. ميماه امسال بارش نرمال و كمتر از نرمال خواه يدر سه ماه آبان، آذر و د

رد و دا يصعود يمصرف آب در كشور همچنان روند تيكرونا وضع يماريب وعيش ليو به دل اكنون

 يكالن شهر همچنان روند نيمصرف آب در ا زانيتهران م يباستناد گزارش شركت آب منطقه ا

 دارد. يصعود

 55بارش ها گفت: درست است كه حدود  تيچهاردهم آبان ماه در باره وضع روين ريوز»  انياردكان رضا«

 ط دراز مدت، كمتر است.  با متوس سهيها نسبت به سال قبل و درمقا بارش يگذشته، ول يروز از سال آب

از  يروزها نگران نيا يدهد، ول يرا انجام م ها يروبيرودخانه و ال يمهندس رويافزود: وزارت ن انياردكان

 شود. شتريها ب رود بارش يوجود دارد و انتظار م البيبابت س

دراز  يها الها كمتر از سال گذشته و متوسط س بارش زيشود كه در فصل پائ يم ينيب شيپ ،يگفته و به

 مساله جبران شود. نيرود در زمستان ا يمدت باشد، اما احتمال م
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 25/08/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – به سدها يآب ورود يدرصد 26كاهش 

 

 ارديليم 2كشور از مرز  يآب به مخازن سدها يورود يفصل يها ا آغاز بارش: همزمان ب اقتصاد يايدن

و  ارديليم 2آبان حدود 16كشور تا  يبه سدها يمجموع آب ورود رنايمترمكعب گذشت. طبق گزارش ا

 كاهشدرصد  26با مدت مشابه سال قبل حدود  سهيكه در مقا يمترمكعب بوده است. عدد ونيليم 16

مدت نسبت به  نيكشور در هم يآب سدها يرقم خورده كه خروج يش در حالكاه نياست. ا افتهي

مترمكعب محدود  ونيليم 88و  ارديليم 4رو شده و به رقم  روبه يدرصد17مدت مشابه سال قبل با افت 

  شده است.
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استان  11در  يزداريآبخ اتيهزار هكتار عمل250 ياجرا خبر داد: انايدر گفتگو با ا يجز

 14/08/1399خبرگزاري ايانا مورخ  – ركشو زده ليس

 

فت: هر هفته كشور گ يزداريها، مراتع و آبخ و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليمد

و  يزداريهزار هكتار تحت پوشش طرح آبخ250در سطح  زيحوزه آبخ 24هزار هكتار از  48

 .رديگ يقرار م يدار آبخوان

 

 كشور زده لياستان س 11در  يزداريآبخ اتيهزار هكتار عمل250 ياجرا

كشور  يزداريها، مراتع و آبخ و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليمد يجز هوشنگ

 ياريمنطقه دشت  يروستاها تيتثب يها برا در رابطه با اقدامات سازمان جنگل انا،يدر گفتگو با خبرنگار ا

اصالح  يبرا طقهمن نيرا در ا يي، اقدامات اجرا97و بلوچستان اظهار كرد: از سال  ستانيدر استان س

 شي(فرسا يو گال ليه كنترل سكمك ب يبرا يخاك يها بندها و سازه جادي)، ايبوم يبندها دگارها (آب

 .ميا خاك) در چابهار شروع كرده يخندق

 يانداز پروژه بزرگ را راه كيو بلوچستان  ستانيدر جنوب س يافزود: امسال هم در منطقه اورك يو

سال با  انيتا پا ميدواريدر حال احداث است كه ام يو گال البيس تيريمنظور مد بند به 11و  ميكرد

 .ميبرسان مطرح را به اتما نيا ،ياز محل اعتبارات صندوق توسعه مل افتهي ختصاصا ژهياعتبارات و

تومان است و اگر اقدامات  ارديليم 100ها در منطقه حدود  پروژه نيا يكرد: قرارداد اجرا ديتأك يجز

منطقه دچار خسارات  يو كشاورز يو منابع آب ميشو َ يروستاها م هيالزم انجام نشود مجبور به تخل

 خواهند شد. ريناپذ برانج

كشور با اشاره به  يزداريها، مراتع و آبخ و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليمد
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استان كشور كه  11در  لياز س يمنظور كاهش خسارات ناش سازمان به نيدر حال انجام توسط ا يها طرح

 11 ي: ما از محل صندوق توسعه براامسال با آن مواجه شدند، خاطرنشان كرد يدر سال گذشته و ابتدا

 زيحوزه آبخ 24كه حدود  ميكرد يهر استان  را بررس يالبيس يها و كانون مياستان اعتبار در نظر گرفت

 نيآبان ماه ا انيآنها شروع شده و تا پا يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيشد و از خردادماه عمل ييشناسا

 .رسد يپروژه به اتمام م

 زانيم نيهزار هكتار از ا 48هزار هكتار است كه هر هفته 250 زيحوزه آبخ 24 نيا افزود: وسعت يو

 .رديگ يقرار م يدار و آبخوان يزداريتحت پوشش طرح آبخ
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - »ياقتصاد آب« رياز مس داريو توسعه پا يور بهره شيافزا

14/08/1399 

 

 درضاينشست حم نيا يبرگزار شد؛ در ابتدا رانياتاق ا يانرژ ونيسيكم ي: نشست تخصص اقتصاد يايدن

كشور جهان و به مدت سه روز برگزار  95) كه با حضور GCF( ميبه كنفرانس صندوق سبز اقل يصالح

 نيدر ا يصورت مجاز كردند تا به دايفرصت را پ نيا يرانيشركت ا 124از  شياره كرد و گفت: بشد اش

 ميصندوق سبز اقل يگفت: منابع مال رانياتاق ا يانرژ ونيسيكم سيرئ نه،يزم نيحاضر شوند. در هم داديرو

)GCFرده تا فراهم ك يا گلخانه يفعال در حوزه كاهش اثر گازها يها شركت يبرا ي) فرصت خوب

 را انجام دهند. يصندوق اقدامات موثر نيبا كمك ا يبخش خصوص يها ها و بنگاه شركت

 10با  رانيناخالص ا ديتول سهياما مقا است؛يكربن در دن ديكشور اول تول 10جزو  رانيافزود: ا يصالح

گام با هم ،يمصرف انرژ يساز نهيبا به كند يم جابياست كه ا ياز فاصله معنادار يكشور اول حاك

خاطرنشان كرد: چالش  ي. صالحميبگذار نيزم شيجهان قدم در راه كاهش كربن و گرما يكشورها

 ياست. انرژ يچالش مصرف انرژ كي ياديمشترك و در واقع تا حد ز يچالش جهان كي مياقل رييتغ

 يع انرژمعنا كه موضو ني. به اديآ يحساب م جهان به يا گلخانه ياز دوسوم انتشار گازها شيمسوول ب

طور كه  شود. همان تهدر نظر گرف مياقل رييو تغ يجهان شيمقابله با گرما يبرا يحل در قلب هر راه ديبا

 يكه الزم است انتشار گازها دهد ي) نشان مIPCC( مياقل رييتغ يالدول نيب اتيتوسط ه ليوتحل هيتجز

 .ديبه عمل آ يرين جلوگجها يخطرناك دما شيبه صفر رسد تا از افزا ندهيچند دهه آ يط يجهان

در  ريشتاب چشمگ كيبه  يا گلخانه يكاهش انتشار گازها ران،ياتاق ا يانرژ ونيسيكم سيگفته رئ به

در  عياز كشورها و صنا ياريدارد كه در حال حاضر هم در بس ازين داريپاك و پا يها يگذار به انرژ

و  يديخورش يها مانند پنل ريدپذيتجد يها يفناور ريچشمگ شيطور كه افزا است. همان انيجر
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آنچه را كه ممكن است به ما نشان داده است. سرعت گسترش و  رياخ يها در سال يباد يها نيتورب

 ياكنون در دسترس ما هستند منجر به كاهش گازها پاك كه هم يانرژ يها يفناور ياصل اسيمق

 .دهد يبلندمدت ما قرار م يميهداف اقلا ريرا در مس ايشده است كه احتماال دن يمربوط به انرژ يا گلخانه

درباره  يباقرشاه بايارائه شد؛ ز »رانيبا مدل ا ياقتصاد آب«درباره كتاب  ينشست گزارش نيدر ا نيهمچن

 blue economy نيياست كه به تب يدانش جهيكتاب نت نيگفت: ا رانيآن مدل در ا نييو تب ياقتصاد آب

باشد و بر اشتغال و  افتينزند و قابل باز بيآس ستيز طيبه مح ندك يم يسع يمدل اقتصاد نيا پردازد؛ يم

در كشور در حال انجام است كه فكر  ياديز يها االن پروژه نيدارد. او گفت: هم ديمهارت افراد تاك

 رتيهدف آنها مغا ياقتصاد آب يها با شاخص يا شهيبه شكل ر ياست ول blue economy كنند يم

 بخش است. نجات ياقتصاد آب افتهي خش است نه اقتصاد سبز. در جوامع توسعهب نجات يدارد. اقتصاد آب

 م،يدانش را وارد كشور كن نيا مياست كه تا نتوان يشامل دانش يكرد: اقتصاد آب حيتصر يباقرشاه

 دهيكدام ا نكهيداد و ا صيرا تشخ يآب ياقتصاد يها شاخص دي. باميكن يرا طراح رانيمدل ا ميتوان ينم

 اياست  ديجامعه و اقتصاد مف ست،يز طيمح يبرا دهيا ايآ نكهياست؟ ا ياقتصاد آب دهيمخصوص ا

در كدام بعد  شود؟ يم ها يو مشاركت و همكار يالملل نيو ب يموجب بهبود صلح داخل ايآ زاست؟ بيآس

 ايآ ر؟يخ اي شود يو دانشگاه و صنعت م استيو س او يج ان يموجب همكار ايآ شود؟ يمشاركت انجام م

و  عاتياز ضا اينه؟ آ اي شود يو مولد بودن م ياحساس خوشبخت جاديشده باعث ا جاديا يفرصت شغل

 يليشود و خ ييزدا ابانيباعث ب ديبا ر؟يخ اي شود يم يور بهره شيو موجب افزا شود يپسماند استفاده م

 يسواالت بررس نيتك ا تك دياست. او ادامه داد: با ديمدل از اقتصاد مورد تاك نيدر ا گريد يها مشخصه

 شود و به آنها پاسخ داده شود.
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 15/08/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ديجد يها در سال آب بارش يدرصد 77كاهش 

 

 يانتها  تا 99مهرماه  ي(ابتدا ديجد يروز از سال آب 44كشور با گذشت  يها بارش تي: وضع اقتصاد يايدن

موسسه  ينيب شينسبت به مدت مشابه پارسال دارد. طبق پ يدرصد 77) نشان از كاهش 1400 ورماهيشهر

چندان مطلوب نخواهد بود. به  ها يبارندگ زانيم زين رو شيدر سه ماهه پ رويآب وزارت ن  قاتيتحق

كل كشور از  يها بارش زانيم رانيمنابع آب ا تيريزه شركت مد براساس گزارش تا ،»رنايا«گزارش 

 نيكه پارسال و در هم دهيرس متر يليم 5/ 3به رقم  يروز) در حال 44ماه ( آبان 13  تا ديجد يسال آب يابتدا

 ثبت شده بود. يبارندگ متر يليم 23/ 2 يبازه زمان

 يها بارش سهيامسال نسبت به پارسال دارد. مقا يها بارش يدرصد 77دو نشان از كاهش  نيا سهيمقا

 75 زانياز كاهش بارش به م تيحكا زيداشته ن يبارندگ متر يليم 21كه  ريساله اخ 11 نيانگيامسال با م

 متر يليم 16كه  ريساله اخ 52با دوره درازمدت  سهيماه در مقا آبان 13  ها تا بارش زانيدرصد دارد. م

حوضه  6در  يآمار بارندگ سهيبارش است. مقا يدرصد 67كاهش  انگريه داشته، بثبت شد يبارندگ

 يمرز ،يفالت مركز ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل يايكشور شامل در زيآبر ياصل

نسبت به مدت مشابه پارسال  شها كاهش بار حوضه نيدهنده آن است كه در همه ا قروم نشان شرق و قره

كرد:  اعالم يماه امسال در گزارش هشتم آبان رويآب وزارت ن قاتيتاده است. موسسه تحقاتفاق اف

گزارش آمده، براساس  نياست. در ا زيمناطق ناچ يدر برخ  يآبان، آذر و د يها كشور در ماه يها بارش

نرمال  كشور كمتر از ينواح شتريدر ب ماه بانآب و هوا، متوسط بارش در آ يها ينيب شيپ يخروج جينتا

. شود يم ينيب شينرمال پ ايمناطق كشور كمتر از نرمال  شتريخواهد بود. در آذرماه احتمال وقوع بارش در ب

كشور، نرمال و باالتر از نرمال و در مناطق جنوب و غرب  يشمال مهين يها برا بارش تيماه وضع يدر د

كشور كمتر از نرمال  ينواح شتريرش در ببا تيماه وضع خواهد بود. در آبان مالكشور، نرمال و كمتر از نر

 75  تا 33 نيطور عمده ب مناطق به نيبارش كمتر از نرمال در ا تيكه احتمال وقوع وضع يطور است، به

 درصد است. 75از  شتريمناطق ب يدرصد و در برخ
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ايمترمكعب آب در ارديليم 8/ 2 يساز نيريصدور مجوز ش
15/08/1399 

 

 8/ 2 يساز نيريمجوز ش ايآب در ييزدا و نمك يساز نيريگفت: تاكنون در بخش ش روين ري: وز رنايا

مقدار آنچه  نيدولت افزود: از ا اتيجلسه ه هيدر حاش انيصادر شده است. رضا اردكان يمترمكعب ارديليم

 متر مكعب است. ونيليم 760اند  ها، شروع به استفاده كرده كه تاكنون در استان

كه (امروز) با دستور  يعنوان و خاطرنشان كرد: در طرح كيرا سه به  نيرينسبت آب شور به ش يو 

 150 تيشده و در نها ييزدا آب شور نمكمتر مكعب  ونيليم 450 رسد يم يبردار به بهره يجمهور سيرئ

 ريآماده خواهد شد. وز زديهرمزگان، كرمان و  يها مصرف در استان يبرا نيريمترمكعب آب ش ونيليم

اضافه كرد: در  د،يمختلف به مناطق مصرف خواهد رس يدر فازها نيريمقدار آب ش نيا نكهيا انيبا ب روين

 ازيمورد ن يبرق ساتيپمپاژ متعدد و تاس يها ستگاهيحداث اتونل، ا لومتريك 303 يفاز نخست با اجرا

در  ونيليم 70 نياز ا يكه بخش رسد يم رجانيمتر مكعب آب به استان كرمان و منطقه س ونيليم 70حدود 

 يافزود: با توجه به گستردگ اني. اردكانديخود استان هرمزگان به مصارف شرب و صنعت خواهد رس

مصارف  يبرا داريمنبع پا كيعنوان  ها را به طرح نير شمال و جنوب، اد ايارتباط كشورمان با در

 ييزدا بدون نمك يعني وهيدر دو ش اياز آب در نكهيا انيبا ب ي. وميآور يمختلف به حساب م يها بخش

خاطر نشان  شود، ي) استفاده منيريبه آب ش ايآب در لي(تبد ييزدا با نمك نيصورت شور و همچن به

ها به انتها  مطالعه نيمطالعه شده و ا يو مناطق ساحل ياستان كشور در فالت مركز 17 يآب  يازهايساخت: ن

صورت بدون  به ا،يادامه داد: در بخش استفاده از آب در روين ريمشخص شده است. وز زين ازهايو ن دهيرس

 13مجوز،  نيمترمكعب در سال صادر شده كه تاكنون از ا ارديليم 26آب شور، مجوز  يعني ييزدا نمك

 يبرا ايمترمكعب از آب شور در ارديليم 3اضافه كرد:  يمترمكعب در حال استفاده است. و ارديليم

و  ها روگاهين يها برج ،يصنعت ساتيخنك كردن تاس يبرا زيمترمكعب ن ارديليم 10است و  يپرور يآبز

 .شود يآن استفاده م رينظا
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – لها در پاييز خشك امسال + جدو افت شديد بارش

16/08/1399 

 

 
 

درصد  68هاي مشابه درازمدت  روز نخست سال آبي جاري، نسبت به ميانگين دوره 45هاي  ميزان بارش

 .دهد درصدي را نشان مي 76كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته كاهشي 

بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت ، خبرگزاري تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادي

ماه  ) تا پانزدهم99هاي جوي از آغاز سال آبي جاري (اول مهر  مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل ريزش

 .متر است ميلي 5,5روز ابتدايي سال آبي جاري) بالغ بر  45(

درصد كاهش و نسبت  68متر)  ميلي 17,3ت (هاي مشابه درازمد اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/16/2383948/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/16/2383948/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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 .دهد درصدي را نشان مي 76متر) كاهشي  ميلي 23,2به دوره مشابه سال آبي گذشته (

 18:30هاي آبريز درجه يك كشور از اول مهر تا ساعت  جدول زير، وضعيت بارندگي تجمعي حوضه

 .دهد را نشان مي 1399ــ 1400ماه سال آبي  روز پانزدهم آبان

 

 
 

ها در پاييز خشك امسال هستيم كه دو سال آبي گذشته سالهايي با  درحالي شاهد افت شديد بارش

وال مطرح مي شود كه آيا پس از دو سال پربارش، دوباره دوره هاي بيش از نرمال بوده و اين س بارش

 ها بازگشته است؟ خشكسالي
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روزنامه دنياي اقتصاد  – فارس جيآب و انتقال آب خل يساز نيريافتتاح مرحله نخست ش

 17/08/1399مورخ 

 

 يبه فالت مركز فارس جيآب و قطعه اول انتقال آب خل يساز نيريها : مرحله نخست ش شركت گروه

 يبردار به بهره يجمهور سيكشور با حضور رئ يمل يها برنامه افتتاح طرح نيكميو يشنبه در س پنج ران،يا

از  يكي ران،يا يو فالت مركز رجانيگهر س ه گلبه منطق فارس جيانتقال آب خل مي. پروژه عظديرس

گهر و كشور در بر  منطقه گل يبرا  يفراوان يها تيو مز رود يشمار م به رانيمهم اقتصاد ا يدستاوردها

 عيمصرف صنا يانجام و آب برا فارس جيدر كنار خل ايآب در يساز نيريطرح، ش نيا يدارد. با اجرا

آزاد توسط  ياهاياز در آب نيشدن تام ييو اجرا شود يم نيتام زديهرمزگان، كرمان و  يها استان

حل بحران آب بخش معدن از منابع  يبرا يموثر و عمل يگام ،يمعدن عيو صنا يصنعت يها شركت

 است. ستيز طيو حفظ مح ينيرزميز

كشور و توسعه و  يو فالت مركز يمثبت بر روند توسعه مناطق جنوب ريطرح تاث نيا يژگيو نيتر مهم

است كه  زديبخش صنعت و شرب، در سه استان هرمزگان، كرمان و  يآب برا داريپا نيبا تام يسازندگ

 جاديطرح در كنار ا نيا گريمهم د يژگيو نيكشور هستند. همچن يها استان نيتر آب جزو كم

موجود در حوزه  تيانتقال آب تا سه برابر ظرف يها پروژه ياجرا يبرا ازيموردن يها رساختيز

در  يداخل يروهاين يتوانمندساز نيو همچن ريمس يآزادساز ،ييايدر يها سازه ،يريگ آب ،يساز نيريش

 است. يو مهندس يمانكاريبخش مشاوره، پ

 

 رانيا يو قطعه اول خط انتقال آب به فالت مركز يساز نيريدر مراسم افتتاح مرحله اول ش جمهور سيرئ

گفت: طرح انتقال آب به فالت  »ديجهش تول يبرا ديمو ا ريتدب« يمل شيبرنامه پو نيكميو  يدر س
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فقط  راياست، ز ديمخط انتقال ا فارس، جيو خط انتقال آب از خل كند يما را متحول م عيصنا رانيا يمركز

خط  نيا يراست به ديافزود: با ي. حسن روحانشود يمنتقل م ديبلكه ام رسد ينم رانيا يآب به فالت مركز

 يبه فالت مركز ديبلكه ام رسد، ينم يبنامم. چون فقط آب به فالت مركز ديال امانتقال آب را خط انتق

را  ديطرح انتقال ام نيو ا شوند يم دواريام داريآب پا كي. همه كشاورزان، صنعتگران و مردم به رسد يم

ت، اس يهمه داخل ،يمال نياجرا و تام ،يطراح نكهيا انيبا ب ي. وميگو يم كيتبر رانيبه ملت بزرگ ا

ها  بانك ايصندوق توسعه كمك كرده و  ايبوده   يخصوص يها توسط شركت ايطرح  يمال نيگفت: تام

هم باشد  يو اگر مشكل كند يم دايسرعت ادامه پ نيآن هم با هم يافازه هيبق دوارميگرفتند و ام التيتسه

ادامه  ي. روحانميبرسان انيابه پ ميها را بتوان طرح نيا نكهيا يباز هم دولت در خدمت مردم خواهد بود برا

 ني. اشود ياست و االن افتتاح م لومتريك 305است كه فاز اول آن  لومتريك 800از  شيطرح ب نيداد: طول ا

 .ابدي يو چادرملو ادامه م زديو تا  رسد يدر ادامه به مس سرچشمه م روژهپ

 

به منطقه  فارس جيتقال آب خلصنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح ابرپروژه ان ريوز گريد يسو از

و  ريرا در دولت تدب رانيا يبه فالت مركز ايانتقال آب از در نيتر گهر گفت: امروز نسل ما بزرگ گل

 رضايخواهد بود. عل ركشو يبرا يراثيخواهد ماند و م ادگاريبه  ندهيآ يها نسل ياجرا كرد كه برا ديام

 يها انجام شد و قرار است شركت يخش خصوصطرح با مشاركت گسترده ب نيافزود: ا ينيحس رزم

طرح  نيخود و مردم در ا يبقا يها برا شركت نيكشور را بسازند و ا ،يمعدن يگرا و صنعت توسعه

 يصنعت يها و شركت يكرد: اعتبار پروژه انتقال آب از محل منابع بانك حيتصر يكردند. و يگذار هيسرما

استان كشور مشاركت داشتند و روزانه  15در  يداخلشركت  194طرح  نيشد و در ا نيتام يو معدن

كه ممكن بود توسط  ييآن تا جا يو اجرا يكار بودند و طراح پروژه مشغول به نيهشت هزار نفر در ا

 اجرا شده است. يدانش بوم
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 يگرا توسعه يها شركت يصنعت، معدن و تجارت گفت: دولت، كشور را با مشاركت و همكار ريوز

 ي. ومياورياست كه آب را به سمت معادن ب نيدر ا يو امروز صرفه اقتصاد سازد يم يو معدن يصنعت

مختلف دولت از جمله  يها بخش نيو انسجام كامل ب يطرح انتقال آب، همكار ياضافه كرد: در اجرا

 ندگانيو نما يو محل يا منطقه رانيمد ،يصندوق توسعه مل ست،يز طيمح ،يجهاد كشاورز رو،يوزارت ن

 يبه باال توسط افراد نيياز پا دهيبا ا  پروژه نيا نكه،يا گريگفت: نكته د ينيحس شاهده شد. رزممجلس م

را گذراند، لذا  ييرابه سرعت مراحل اج ديو ام ريمطالعه شد و در دولت تدب يشخص نهيمطرح و با هز

 ني. درهمميه قرار دهها مورد توج در وزارتخانه ژهيرا به و نيياز پا يحت يباورنكردن يها دهيا توان يم

گهر گفت:  به منطقه گل فارس جيافتتاح ابرپروژه انتقال آب خل نييدر آ درويميا عامل اتيه سيراستا رئ

مس و چادرملو  يمل عيگهر، صنا گل يصنعت و يپروژه كه با مشاركت سه شركت معدن نيا يدر اجرا

.  بر اساس شود يمنتقل م رجانيبه س ايرمتر از سطح د 1800اجرا شده است در فاز اول آن آب به ارتفاع 

 نكهياست و با توجه به ا عتيصنعت با طب يطرح در واقع آشت نيافزود: ا پور بيگزارش خداداد غر نيا

دراز  نيو تام داريتوسعه پا كرديبا رو يمعدن عيما در صنا است،در حال كاهش  ينيرزميز يها سطح آب

 .  ميده يانجام م يگذار هيسرما يآت يها نسل يبرا ياز منابع آب يكيولوژيمدت آب و حفاظت ب

 

 زانيبه م يگذار هيآب، سرما يساز نيريخاطرنشان كرد: امروز در فاز اول ش درويميعامل ا اتيه سيرئ

انجام  رجانيبه س فارس جيآب از خل يساز نيريفاز، ش نيتومان انجام گرفته كه در ا ارديليم 300هزار و  16

مهم كشور در بخش  رساختيز نياز تام يديما فصل جد يمعدن عيكرد: صنا حيصرت پور بي. غرشود يم

 يها آب شرب و حفاظت از آب نيتام يدر كنار مردم برا يمعدن عيصنا نكهيآب را رقم زدند ضمن ا

اظهار  درويميعامل ا اتيه سياند.  رئ پروژه مهم اقدام كرده نيدر ا يگذار هينسبت به سرما ينيرزميز
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 كن نيرياز آب ش يالملل نيبا روش ب ادامهبود اما در  يسطح يها آب يآب در ابتدا برا نيعه تامكرد: مطال

 مانكارانيو پ يبر دانش فن هيتاكنون با تك 92از سال  يياجرا اتياستفاده شد و خوشبختانه با آغاز عمل

پروژه  نيا يكه در اجراافتتاح خواهد شد  جمهور سيو امروز به دستور رئ ديكار به سرانجام رس نيا يبوم

درصد  49 كنند يآب استفاده م نيكه از ا يعيافزود: صنا يداشتند. و تمشارك مانكاريپ 200به  كينزد

 يها پروژه يمعدن عيعنوان كرد: صنا پور بي. غركنند يم ديدرصد كاتد مس كشور را تول 80كنسانتره و 

آهن بافق به سنگان با  گهر، راه گل يدريبا ل به كرمان رجانيآهن س از جمله، راه يگريمهم د يرساختيز

با مشاركت  انيپارس -اتوبان المرد  ،يمعدن عيجاده تربت به سنگان با مشاركت صنا مباركه، يدريل

در كنار وزارت راه  يگريد يرساختيز يها پروژه نكهيو وزارت راه را دنبال خواهند كرد، ضمن ا درويميا

 كشور انجام خواهد شد. يها رساختيز نيتام يبرا رويو ن
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 نيدر كم مرگ؛ چالوس رخت خواهد بست يبايز رياز مس اتيبا انتقال آب سد كرج ح

 17/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  - »جاده چالوس«

 

انتقال آب از سد كرج  يدر دل رشته كوه البرز برا يلومتريك30تونل  كيسال از آغاز ساخت 15 حدود

حركت در  يجا از آب به ياديپروژه، قرار است حجم ز نيا يانيتا تهران گذشته و حاال با اتمام مراحل پا

كه از نظر  يموضوع د،تونل و به تهران منتقل شو وارد ميرودخانه كرج و جاده چالوس مستق يبايز ريمس

 به منزله مرگ رودخانه كرج و جاده چالوس است. ،يو شهروندان البرز ستيز طيفعاالن مح

كه  كند يم يخود را ط ييمراحل نها يتونل درحال قيبه تهران از طر ريركبيانتقال آب سد ام پروژه

درباره سرنوشت  رويآن وجود دارد. سكوت وزارت ن نشد يياجرا يامدهايدرباره پ ياريبس يها ينگران

استان و فعاالن  ممرد يها به دغدغه زياقدام ن نيالبرز بعد از ا ستيز طيعنوان قلب مح رودخانه كرج به

 وزارتخانه هستند. نيا يجد ييها خواهان پاسخگو دامن زده است و آن يطيمح ستيز

رفع كمبود آب شرب  يالبرز برا يها كوه در دل رشته  رلومتيك30طول  به يسال قبل كه ساخت تونل15 از

 يبر آن وارد بود، انتقادات يطيمح ستيدر حوزه ز ژهيو به ياديز يمطرح شد، همواره انتقادها تختيپا

 نبردند. ييبودند و راه به جا ريتأث يها تاكنون ب مستند كه البته همه آن

از سد  هيمترمكعب در ثان16 يآب با توان حجممترمكعب  ونيليم250طرح قرار است ساالنه  نيا در

حائز  اريبس نيتهران برسد، اما دو نكته در ب يها خانه هيسمت تصف تونل به قيبرداشت شود تا از طر ريركبيام

 هيپا يدب كه نيا وممترمكعب بوده و د ونيليم200سد  نيا يحداكثر شيگنجا كه نياست؛ اول ا تياهم

در طول سال  ريركبيسد ام كه نيبر ا مبنا عالوه نياست. بر ا هيعب در ثانمترمك رودخانه كرج تنها پنج

 رو خواهد شد. روبه يحتم يبا مرگ زيرودخانه كرج ن د،يخود را خواهد د تيظرف نيتر كم

از رودخانه  ياثر گرياجرا شود د يفعل هيطرح با رو نياگر ا ست،يز طياذعان كارشناسان مح بنابر
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 يبايز رياز مس اتيشده كشور نخواهد ماند و ح از چهار رودخانه حفاظت يكيعنوان  پرخروش كرج به

 نينگ عنوان را به اريكرج و شهر يها رودخانه كه باغ نياز ا زيحاضر ن چالوس رخت خواهد بست. درحال

 يا هكيبار  تنها آب لقانيبعد از منطقه ب كند، يم نيخود را تأم نانينش هيو رزق حاش ياريسبز غرب تهران آب

كابوس مرگ  ركردنيقصد تعب يآن به نوع ياياح يجا به رويحال وزارت ن نيمانده است، با ا يباق

 را دارد. يرودخانه كرج و دشت كرج و منطقه البرز جنوب

 

 ميهست رويوزارت ن ميتصم مخالف 

آب سد پروژه انتقال  ياجرا يطيمح ستياستان البرز با اشاره به تبعات ز ستيز طيحفاظت مح ركليمد

مترمكعب حقابه  ونيليم64ساالنه در حدود  رويتونل به مهر گفت: وزارت ن قيبه تهران از طر ريركبيام

 بوم ستيز فظح يامر برا نيدر نظر گرفته است كه ا ريركبيرودخانه كرج از محل مخزن سد ام يبرا

 .ستين يمنطقه كاف

برابر رقم  حداقل سه ستيز طيسط سازمان محبرآورد حقابه رودخانه كرج تو كه نيا انيبا ب يميحك نيفرد

رودخانه را به  نيحقابه ا ديوزارتخانه با نيو ا ميهست رويوزارت ن ميكرد: مخالف تصم حياست، تصر يفعل

 كند. نيتأم ستيز طيسازمان مح دييو مورد تأ ازياندازه مورد ن

دانشگاه تهران  يكشاورز سيردرودخانه كرج از پ ازيحقابه مورد ن نييتع يبرا كه نيا انيبا ب يميحك

براساس  ستيز طيكه در استان البرز واقع شده است، خاطرنشان كرد: نظر سازمان مح مياستفاده كرد

 .ميدار يو پافشار ديامر تأك نياست و بر ا يو مطالعات تخصص ها يابيارز

ده كشور است و ش از چهار رودخانه حفاظت يكيكه رودخانه كرج  ميفراموش كن ديادامه داد: نبا يو

 نيبر آن ا قرمز را در خود نگاه داشته، عالوه خال يآال قزل يمانند ماه يا شده تيو حما ابيكم يها گونه

 يمالحظه اقدام نبدو ديمنطقه است، پس نبا ياز آب شرب و كشاورز يبخش اعظم نيرودخانه محل تأم
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 باره انجام داد. نيرا در ا

حقابه مورد  صيتخص ريگيپ ستيز طيسازمان مح كه نيا انيرز با باستان الب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

مجلس از  ندگانينما ژهيو موجود به يها تيبا استفاده از ظرف ديرودخانه كرج است، متذكر شد: با ازين

و  ديشد يطيمح ستيز يها بيرودخانه كرج به آس يشود، چراكه نابود يريرودخانه جلوگ نيا ينابود

 در منطقه منجر خواهد شد. يفمختل يها بروز چالش

 

 رودخانه كرج هيحاش يها گوش باغ خيب خطر 

باره اظهار كرد: براساس  نيدر ا زيدانشگاه تهران ن يكشاورز يو فناور ياستاد دانشكده مهندس كي

رودخانه كرج در  يبرا رويكه وزارت ن يا دانشكده، حقابه نيعمل آمده توسط ا به يها يمطالعات و بررس

 يها چالش اتونل قطعاً ب قيانتقال آب از طر شدن ييكم است و درصورت اجرا اريته، بسنظر گرف

 شد. ميمواجه خواه يطيمح ستيز

 حينشده است، تصر يابيارز يخوب طرح توسط مسئوالن به نيا يتبعات اجرا كه نيا انيبا ب اقتيل ديمج

به  لقانيرودخانه كرج و منطقه ب قيطررا كه تاكنون از  ريركبيقصد دارد تا آب سد ام رويكرد: وزارت ن

 منتقل كند. يلومتريك30 يتونل قياز طر شد، يتهران انتقال داده م

رودخانه كرج بود، اما  هيحاش يالهايآلوده شدن آب توسط اصناف و و رويادامه داد: بهانه وزارت ن اقتيل

 خواهد شد. لقانيبتا منطقه  ريركبيسد ام يلومتريك30 ريطرح درواقع عامل خشك شدن مس نيا

 وحش اتيمنطقه ح نيدر ا نيوجود دارد، همچن ياريبس يها باغ ريمس نيكرد: در ا انيب يو

و شاهد  افتد يها به خطر م آن يتونل زندگ قيكه با انتقال آب از طر كنند يم يزندگ يفرد منحصربه

 بود. ميخواه ستيز طياز مح يميحجم عظ ينابود

مسئوالن با در نظر  ميدواريدانشگاه تهران متذكر شد: ام يكشاورز يفناورو  ياستاد دانشكده مهندس نيا
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 .رنديبگ نيگزيجا يها در اصالح و اتخاذ روش يطرح سع نيا يگرفتن عواقب اجرا

 

 ابندي يمتر كاهش م100از  شيدشت كرج ب ينيرزميز يها سفره

 قياز طر ريركبيانتقال آب سد ام يبرا رويوزارت ن يتراش با اشاره به بهانه زين ستيز طيكارشناس مح كي

 لهيوس طرح، آلوده شدن آب رودخانه كرج به نيا ياجرا يوزارتخانه برا نيا هيتونل اظهار كرد: توج

فاضالب را  ستميس توان يمتر  كم اريبس يا نهيبا هز كه يبود، درحال يا هيحاش يمسكون ياصناف و واحدها

 ود شد.ر نيكرد و مانع خشك شدن ا هيدر منطقه تعب

بلكه تبعات  زند، يآن ضربه نم هيحاش يها شدن رودخانه كرج تنها به باغ خشك كه نيا انيبا ب انيترك ثميم

دشت كرج  ينيرزميز يها سفره نيكرد: رودخانه كرج عامل تأم حيدارد، تصر يشمار يب يطيمح ستيز

از  شيب ينيرزميز يها سفره داينه چندان ز يطرح انتقال آب، در مدت زمان يو با اجرا رود يشمار م به

 .شوند يمواجه م يسال و دشت كرج با خطر خشك يو منطقه البرز جنوب افتيمتر كاهش خواهند 100

و... از  وحش اتيح يآب، نابود ينيرزميمنابع ز تراتين شيافزا ن،يفرونشست زم كه نيا انيبا ب انيترك

قرمز  خال يآال قزل يماه ستگاهيكرج ز طرح است، خاطرنشان كرد: رودخانه نيا يتبعات اجرا گريد

 است. هقرار گرفت يدر آستانه نابود زين ستگاهيز نياست كه ا شده تيحما يا عنوان گونه به

كه آب  اريساوجبالغ و شهر يها باغ نياطراف رودخانه كرج و همچن يها رفتن باغ نيمتذكر شد: از ب يو

غرب تهران  يهوا يها هيكه ر شوند يمنجر به آن م تيهادر ن شود، يم نيمحل تأم نيها از ا آن ازيمورد ن

 شد. ميمواجه خواه يآلودگ شيبا افزا ندهيتبع آن در آ بروند و به نياز ب

 

 ستيسازگار ن ستيز طيمح يكل يها استيانتقال آب از كرج با س طرح 

نتقال آب از استان البرز به قبل درباره ا يها اظهار كرد: در سال باره نيدر ا زيدر البرز ن هيفق يول ندهينما
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 يتر شيب تيبا جد ديمسئوالن با نينكات و تذكرات الزم را داده بودم، بنابرا رخطبهيتهران در خطبه و غ

ها انجام  آن ندهيمصلحت مردم و آ دم،مر ياگر كار برا م،يگو يم  . امروز همكردند يامر دنبال م نيا

 .رديهم صورت نگ يشود و تخلف قانون دهيقت دو با د يهمه جوانب آن كارشناس ديبا شود، يم

و  ينگران يكرد: امروز هم مردم و هم مسئوالن استان انيب يهمدان ينيحس يمحمدمهد ديس اهللا تيآ

 ينظرم اجرا و به كند ينم دييآن را تأ زين ستيز طيعالوه كه مح پروژه دارند، به نيدرباره ا يسؤاالت جد

 يطيمح ستيز يها و شاخص دهااستاندار تيو الزام به رعا م،ينامساعد اقل راتيي(تغ 5 يپروژه با بندها نيا

 اچه،يدر ا،يمانند در ريدپذيتجد يعيطب و توسعه منابع يبهساز اء،ي(حفاظت، اح 6و مقررات) و  نيدر قوان

 ژهيو به يستيجنگل، خاك، مرتع و تنوع ز ،ينيرزميرودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان ز

 كيمنابع متناسب با توان اكولوژ نيااز  يبردار قانونمند در بهره تياعمال محدود) و وحش اتيح

 راتييتغ تيري(مد 7) و يداريپا يها و شاخص ارهايها براساس مع آن يتحمل و توان بازساز قابل تي(ظرف

) يلسا خشك زگردها،ير ژهيو گردوغبار به ،ييزا ابانيب رينظ يطيمح ستيز داتيو مقابله با تهد مياقل

 .ستيرهبر معظم انقالب ابالغ شد، سازگار ن طكه توس 94سال  ستيز طيمح يكل يها استيس

 گونه نيفرمودند در ا ديجلسه كرونا تأك نيدر هم يكه مقام معظم رهبر ديديمتذكر شد: د يهمدان ينيحس

مردم  ها ينگران دياب نيمردم را دنبال كرد، بنابرا يساز كرد و هم همراه ياقناع افكار عموم ديامور هم با

 .ديرفتن رودخانه كرج را برطرف كن نيدرباره از ب

 

 برابر شود 3 ديبا ريركبيرودخانه كرج از سد ام حقابه

رودخانه كرج در حدود  يبرا رويباره اظهار كرد: وزارت ن نيدر ا زيمردم كرج در مجلس ن ندهينما

 سياعالم پرد نينظر كارشناسان امر و همچنمترمكعب حقابه در نظر گرفته است؛ اما براساس  ونيليم64

 سه برابر باشد. يعنيمترمكعب  ونيليم180از  شيب ديدانشگاه تهران با يكشاورز
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پروژه انتقال آب صورت نگرفته است،  يطيمح ستيز يابيمطالعات ارز كه نيا انيبا ب يعباس رضايعل

رباره حقابه رودخانه كرج وجود دارد، د يقيدق يطرح مطالعات كه نيبا وجود ا رويكرد: وزارت ن حيتصر

 .دهد يبه آن نكرده است و به روند غلط خود ادامه م يياما اعتنا

 ريركبياز سد ام يلومتريك30 ريآب رودخانه كرج در مس كه نيا بر يمبن رويكرد: بهانه وزارت ن انيب يعباس

 ستميس هيبا تعب يراحت به ،شود يآن آلوده م هيحاش يها تا منطقه توسط فاضالب روستاها و رستوران

 ستيز طيشود و هم مح يم نيشهروندان تأم يبرا تيفيهم آب باك قيطر نيحل است و به ا فاضالب قابل

 .افتد يبه خطر نم

رودخانه كرج به  دست نييطرح تنها به تهران توجه شده و مناطق اطراف و پا نيدر ا كه نيا انيبا ب يو

شود،  نيتأم ريركبيمردم كرج از سد ام ازيآب شرب موردن ديد: باكر حيشده است، تصر سپرده يفراموش

 تيفيك نيهمچن وشد  ميآب شرب با مشكل مواجه خواه نيطرح قطعاً در تأم نيا يبا اجرا كه يدرحال

 خواهد كرد. يديآب كرج افت شد

 ياقعحقابه و زانيم صيتخص پروژه درصورت عدم نيا يمردم كرج در مجلس متذكر شد: اجرا ندهينما

 است. ريناپذ منجر خواهد شد كه جبران ياديز يطيمح ستياستان البرز به صدمات ز

 

 است رويبرعهده وزارت ن يو اقتصاد يطيمح ستيز يامدهايهرگونه پ تيمسئول 

درخصوص طرح انتقال آب كرج به تهران  روين ريبه وز يدر تذكر زيكرج در مجلس ن ندهينما گريد

 شده، سيتونل تأس قيششم تهران از طر خانه هيرودخانه كرج به تصف گفت: با طرح انتقال آب از

 يبرا يلذا سؤاالت و ابهامات جد شود،  يآب رودخانه كرج حذف م هيپا انياز جر هيمترمكعب بر ثان5/7

 دارد. ييبه پاسخگو ازيكه ن جادشدهياستان البرز ا ميمردم فه

فقط  نيو نشست زم ينيرزميران و افت تراز آب زآب شرب ته تيفيكاهش ك ايادامه داد: آ يعسكر يمهد
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استان  يفعل تيدر وضع ديطور كه مطلع هست همان شود؟ يمختص تهران است و استان البرز دچار مشكل نم

 است. متر يسانت30ساالنه  يجنوب يها در دشت نيو نشست زم متر كيساالنه  ينيرزميالبرز افت تراز آب ز

درصد از 22و  ينيرزميدرصد از منابع ز78منابع آب استان البرز  ديدان يطور كه م افزود: همان يعسكر

تا  ريوز ياست. جناب آقا 50به  50تهران  يدرصد برا نيا كه يدرصورت شود؛ يم نيتأم يسطح يها آب

 برود؟ نيب ازها  صورت نامتوازن منابع شهرها و استان از توسعه، به فيتعر نيقرار است با ا يك

رودخانه كرج، نسبت پساب وارده  انيجر ياز دب يشد: با حذف بخش ادآوريس مجل ندهينما نيا

 يدر حال انجام است با خطر جد لقانيب دست نييپا يلومتريك كيآب كرج كه در  نيو تأم افتهي شيافزا

كرج  انهرودخ يبر رو يفيبدون توجه به اثرات ك ييانتقال گو نيكه ا شود يرو م آب شرب روبه يآلودگ

 نجام است.درحال ا

 يرودخانه كرج برا يطيمح ستيشده دانشگاه تهران، حقابه ز گفت: براساس مطالعات انجام يعسكر

 ونيليم183حداقل  ينيرزميز يها سفره هيتغذ نيو همچن يستيز يها رودخانه و گونه اتيحفظ ح

چگونه  حقابه نيبعد انتقال چگونه است و ا تيوضع دييصورت واضح بگو مترمكعب در سال است. به

كه عدد  رانيوز ئتيبا مصوبه ه يطيمح ستيحقابه ز نيياختالف در تع نيو علت ا شود؟ يم نيتأم

 ست؟يمترمكعب است، چ ونيليم63

هرگونه تبعات  تيمنطقه هستند و مسئول بوم ستيرودخانه و ز اتيح يقطع نيدنبال تضم كرج به مردم

برعهده  نيآب شرب و فرونشست زم نيتأم ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يطيمح ستيز يامدهايازجمله پ يبعد

 خواهد بود. ربط يمسئوالن ذ

 

 يرودخانه كرج در آستانه نابود دست نييپا يو كشاورز زارعت

 زياستان البرز ن ستيز طيسابق حفاظت مح ركليشهر كرج و مد يشورا ستيز طيمح ونيسيكم سيرئ
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نل عمالً شاهد خشك شدن رودخانه كرج توسط تو ريركبيطرح انتقال آب سد ام ياظهار كرد: با اجرا

 .شود ينابود م زيمنطقه ن نيا ستيز طيبود و مح ميخواه

آب شرب منطقه عامل توازن  نيبر تأم و رودخانه كرج عالوه ريركبيسد ام كه نيا انيبا ب يمحمد نيحس

شاهد  ينيرزميز يها كاهش سفره ليدل طرح به نيا يكرد: با اجرا حيآب هستند، تصر ينيرزميز يها سفره

 بود. ميو كرج خواه اريدر دشت كرج ازجمله شهر نيزم تر شيب يها فرونشست

حقابه رودخانه كرج است، خاطرنشان كرد:  ازمنديمنطقه ن يو باغدار يكشاورز كه نيا انيبا ب يمحمد

 برود كه تبعات نياز ب دست نييدر مناطق پا يتونل انتقال آب موجب خواهد شد تا زارعت و باغدار

 خواهد داشت. ياديز ياقتصاد

طرح است، گفت:  نيا يتبعات اجرا گرياز د زيها ن مزارع و باغ يكاربر رييتغ كه نيا انيبا ب يو

رودخانه  نيبا مشكل مواجه بوده و با خشك شدن ا زيحاضر ن رودخانه كرج درحال هيحاش ستيز طيمح

 شد. خواهند تر ميمشكالت وخ نيان است، ابه تهر ريركبيطرح انتقال آب سد ام ياز تبعات اجرا يكيكه 

حاصل از  طيمسئوالن با درك شرا ميدواريشهر كرج متذكر شد: ام يشورا ستيز طيمح ونيسيكم سيرئ

 كنند. نيرودخانه كرج را تأم ازيطرح، حقابه موردن نيا ياجرا
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 - ست؟يچ يزداريآبخ يدر طرح ها يراز مشاركت مردم|»يزداريمعجزه آبخ«

 17/08/1399سنيم موخ خبرگزاري ت

 

 ست؟يچ يزداريآبخ يدر طرح ها يراز مشاركت مردم|»يزداريآبخ معجزه«

مشاركت جوامع  يگره گشا ديتوان كل يرا م يافراد محل يها دگاهيو د يزداريآبخ يبه دانش بوم توجه

 در سطح كشور دانست. يزداريآبخ يدر طرح ها يمحل

در ارتباط با  يانسان يدانش گروه ها ،يدانش بوم م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 قيو از طر يو اجتماع يعيطب طياست كه از تعامل با مح شتيو مع يزندگ ،يمختلف هست يها نهيزم

 هيمااز سر يبخش يو نامكتوب است. دانش بوم يو خطا در خالل زمان شكل گرفته و عمدتا شفاهآزمون 

 .رديگ يآنان را در بر م يبوم يها يهر قوم است كه باورها، ارزش ها، روش ها، ابزارها و آگاه يمل

 يها يژگيندارد، بلكه و يتعارض و تناقض ينه تنها با دانش رسم ينشان داده است كه دانش بوم تجربه

قابل دسترس، قابل  يدهد. دانش بوم يقرار م يدانش رسم يبرا يآن را مكمل خوب ،يمتفاوت دانش بوم

انتقال آن  قهينگاه كرده و طر يبه مسائل به صورت كل يفهم، ساده، كارآمد و ارزان است. دانش بوم

و  يعيطب طيبطن محشده است و چون در  دهيزمان آبد يبوده و در ط ايدانش، پو نياست. ا يشفاه

 كامال سازگار است. يو منطقه ا يبوم طياست با شرا افتهيتكامل  يمحل ياجتماع

ها كه غالبا  استيس نيا يطيمح ستينامطلوب ز يامدهايو پ ريقرن اخ ميناموفق توسعه در ن يها استيس

حداكثر مصرف،  د،يلحداكثر تو ،يعياز منابع طب يبه حداكثر بودن (حداكثر بهره بردار يابيدست ليبه دل

 شيها، افزا گلمراتع و جن بيشود) سبب تخر يمنجر به حداكثر سود م تيحداكثر فروش كه در نها

حفاظت از  يالملل نيب هيشده است. اتحاد رهيو غ يخشكسال د،يشد شيفرسا ،يشدن اراض يابانيروند ب

 نيمنتشر ساخت، چن 1980ال حفاظت جهان كه در س يبه نام استراتژ يدر گزارش يعيو منابع طب عتيطب
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كه با آنها  ييستم ها و گونه هايو مشروح در مورد اكوس قياغلب از دانش عم يكند: جوامع سنت ياعالم م

 اريمنابع را در اخت نيا يدارياز پا نانيحصول اطم يموثر برا ييدر تماس هستند برخوردارند و روش ها

ماند  يم يو ثبت و ضبط نشوند، توده مردم به آدم يبررس ،يمحل يها يدارند. چنانچه روش ها و فناور

 .رديگ يرا فرا نم يزياحتمال كه چ نيشود با ا وختهاز نو آم ديشده و همواره با يكه دچار فراموش

 
برخوردار است و در اكثر مناطق  ياز غنا و قوت فوق العاده ا رانيدر ا يزداريآبخ يدانش بوم خوشبختانه

به دنبال داشته است. لذا  زين يفراوان يشود و آثار و دستاوردها يتفاده واقع مدانش مورد اس نيا رانيا

 ياز ضرورت ها ي. برخاست يضرور ياست و توجه بدان امر تياهم يدانش دارا نياستفاده  و توسعه ا

 است: ريبه قرار ز داريتوسعه پا يدر طرح ها يعيو منابع طب يزداريآبخ ياستفاده از دانش بوم

 تيريمد يبرا يمناسب يالگو يزداريو آبخ يعيمنابع طب تيريمد يو سنت يبوم يها هوي: شاول •

 خواهد بود. داريدر توسعه پا يعيمنابع طب
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در  يدر گرو مشاركت افراد محل يزداريو آبخ يعيمختلف منابع طب يموفق طرح ها ي: اجرادوم •

كه  يدر صورت نياست. بنابراطرح ها  يابياجرا و ارز ،يزيبرنامه ر ،يمراحل از جمله طراح هيكل

 ياستفاده شود، مشاركت افراد محل ياز دانش بوم يعيمنابع طب يطرح ها يو اجرا فيدر تعر

 .افتيخواهد  حققبهتر ت

به منابع  يرسان بينحوه آس ا،يدن تيجمع شيمردم و افزا يو سطح زندگ ازهاي: گسترش نسوم •

شود.  جاديا يو دانش رسم يدانش بوم نيب يلتعام كي يستيبا نيداده است. از ا رييرا تغ يعيطب

 .ستين ازهايبه ن ييقادر به جوابگو يياز دو دانش به تنها كي چيه يطيشرا نيدر چن رايز

ها، استفاده  تياولو نييو تع يعيمشكالت و مسائل منابع طب افتني يراه ها نياز بهتر يكي: چهارم •

 باشد. يم يافراد محل دگاهياز د

مثل كمبود  يگرم و خشك است و با مسائل مياقل يدارا رانيآنكه از آنجا كه كشور ا يانينكته پا لذا

از  ياريو... در بس ينيرزميو ز يشور بودن منابع آب سطح ،يآب دائم يكم بودن رودخانه ها ،يبارندگ

 ديباشد و با خورداربر ييباال تيخطه از اهم نيشود آب در ا يمسائل سبب م نينقاط مواجه است و همه ا

دانش  يشود با توجه به غنا يم شنهاديانجام شود. لذا پ قيدق يزياستفاده از قطره قطره باران برنامه ر يبرا

در مناطق مختلف كشور  يزداريآبخ يو حفظ باران، دانش بوم يزداريو آبخ يعيدر منابع طب انيرانيا يبوم

در  نين واقع شود و همچنو پژوهشگرا مندانعالق اريشده و به صورت مكتوب در اخت يجمع آور

شود، بدان  نيتدو يتوسعه كشور به خصوص در برنامه توسعه هفتم كه قرار است بزود يها يزير برنامه

 شود. يو جد ژهيتوجه و
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سد كارون  2 انيدهدز در م يتشنگ؛ برند يسر م به يآب يدهدز درب يهزار نفر10 تيجمع

 18/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  – 4و  3

 

نوجوان و  كي يو خون يزخم ياز پا يريكنار تصو بار نياول يرا برا هيزانينام غ ياريسوم خرداد، بس روز

خوزستان كه  گريد يها . اما نام شهردنديو شن دنديد يو تشنگ يآب يبه بدر اعتراض  ييادهايهمراه با فر

نام دارد. شهر » دهدز«ها  ن شهرياز ا يكي. دينرس يبه گوش كس كنند، يوپنجه نرم م دست يآب يسال با ب15

استان خوزستان است.  نينش ياريبخت يمعروف است. دهدز از شهرها انهيشهر خاورم نيتر دهدز به پرآب

 يكه همگ ييروستا 60از  شيو با ب يهزار نفر10 تيبا جمع 4و  3در محاصره دو سد كارون  يياروست

 مشكل نبود آب شرب دارند.

به  كيجا كه جاده تنگ و بار همان يراه تا دهدز فاصله است، ول لومتريك40 م،يكن يكه عبور م ذهيا از

و جاده  زيت يها . گردنهميا هدز) گذاشتهد ـ ذهيكه پا به جاده مرگ (ا ميشو يمتر برسد، متوجه م هشت

جان  ديبا شهيكه هم سوزد يم يسخت بود؛ دلمان به حال مردمان يداشتن راه شيدهنده در پ نشان كيبار

 تردد روزانه داشته باشند. ريمس نياز ا ،يعبور ونيهزاران كام انيو در م رنديخود را كف دست بگ

 

 يآب يتلخ ب قصه

خوب كه  يياز سو كند؛ يم داديب يآب آب، كم ميكه در مجاورت منابع عظ شود يجا شروع م از آن ماجرا

 ياما در همجوار دهد، يجوالن م ها يكينزد نيكه در هم يشنو يآب را م يپا يصدا يسپار يگوش م

قطع آب  ايروزها با كمبود  ديشا ايها  كه ساعت رسد يبه گوش م يمردمان تيناله و شكا يآن صدا

جزو  كه نيآن است كه با ا يدهدز و روستاها ياهال ي. داستان، داستان زندگكنند يموپنجه نرم  دست

پرآب كشور هستند و از دو طرف در مجاورت دو سد بزرگ كارون سه و چهار قرار دارند، اما  يشهرها
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ن مسئوال ياريبه دست  يالاه ديمشكل چشم ام ني. در مقابله با اكشند يو افت فشار آب رنج م يآب از كم

مسئوالن با  شك يكنند. ب ياند، عمل داده ريچند ماهه اخ نيرا كه در ا ييها شده است تا وعده دوخته

 نيمجاور، آب را به جان تشنه ا يآب مياز منابع عظ توانند يم يراحت به يو راهكار اصول تيريمد ياندك

از كمبود آب  يمه درحالسررگ خواجه ه ايسرد، موزرم  مختلف ازجمله قلعه يمنطقه برسانند. روستاها

دارند.  تر فاصله  هم كم ديو شا لومتريك20كه از هر دو طرف با سد كارون سه و چهار تنها  برند يرنج م

مردم دهدز از  يمشاهده است، ول  وجب دهدز قابل به در وجب باًيدو سد تقر نيشده در ا  رهيذخ يها آب

كه  يتيجاده ترانز متر كيدر هر  ياهال ريبه تعب شود؛ ينمختم  جا ني. قصه به همبرند يم ياريرنج بس يآب يب

از  يكيكند، لذا رفع مشكل نبود راه مناسب   فوت يمعروف شده، ممكن است فرد» جاده مرگ«به 

 ها از مسئوالن است. آن ياساس يها درخواست

 ديبه ق دياست كه با يگريدرد د زيروستا ن30از  شيتلفن ثابت در ب يو حت ليموبا يده آنتن مشكل

آموزان خود هستند؛  دانش ينگران شبكه شاد و آموزش مجاز يشود. همه اهال يدگيها رس به آن تيفور

معلم  يرا از سو حيصح يها آموزش افتيامكان در نترنتيها بدون داشتن شبكه ا از آن ياريچراكه بس

 خود ندارند.

: ديگو يو م كند يرون چهار اشاره مبودن سد كا تر كيبه نزد» بلند كل« يساله ساكن روستا50 يمرد

طور كه  كل دهدز آن يتنها به بخش موزرم بلكه برا نه يرسان آب يدورتادور دهدز آب است، ول

 رهيتا هفت روز آب قطع و ذخ يحت يو گاه ستين داريپا يانجام نشده. آب هست، ول ديدوشايبا

 رمردي. پمياره آبفا در اهواز مراجعه كردحل مشكل بارها به اد يو برا شود يهم تمام م يخانگ يتانكرها

 كه ي: درحالشود يم ادآوريخود  يبا نشان دادن مخزن آب خانگ» كل خواجه« يساله ساكن روستا79

 نيرا در ا ژهيو يدگيرس رو از مسئوالن انتظا ميها اصالً آب ندار اما تابستان م،يا وسط دو سد قرار گرفته

 .ميدار نهيزم
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 ياريخانوار دارد و مردم از مشكالت بس900از  شيكهنه موزرم ب ي: روستاديگو يم زياز مادران ن يكي

 سخت است. يليمادران خ يبرا يآب يتحمل ب ،يياوضاع كرونا نيو در ا برند يرنج م يآب ازجمله كم

 

 يتنش آب ستيدهدز در ل يروستاها 

 ري: در چند ماه اخديگو يمرابطه به مهر  نيخوزستان در ا ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

 ييكل امور روستا ريخصوص مد به ياستاندار يحوزه عمران رانياز دهدز شد و مد يمتعدد يدهايبازد

 اچهيدر ورتمختلف در مجا يمنطقه در روستاها نيكردند؛ مردم ا دايصورت مستمر در منطقه حضور پ به

 .ستيقبول ن ها قابل آن يو وجود مشكل آب شرب برا كنند يم يسد كارون سه زندگ

 ي: روستاهادهد يدر هفته گذشته ادامه م »ونديش«استاندار خوزستان از  ديبا اشاره به بازد اتيعب فاضل

 يفصل تنش آب دنيتا قبل از فرارس ميا خوزستان قرار داده يتنش آب يدارا يروستاها ستيدهدز را در ل

رفع  يالزم برا اقداماتمواجهند كه  يتنش آباستان با  نيروستا در ا702حل شود؛  زيها ن مشكالت آن

 .ميراستا هست نياعتبارات الزم در ا نيدنبال تأم ها درحال انجام است و به مشكل آن

همجوار ندارد،  يبا روستاها يبا خط لوله آب ياديفاصله ز »ينيحس سادات« يروستا كه نيبا اشاره به ا يو

 يمردم برا يوجود دارد كه خواسته اصل يطرح درازمدت كيبه دهدز  يرسان آب نيتأم ي: براكند يم انيب

 نيكردن ا يي. اجرااستسمت روستاه كارون سه به اچهيركعت در در ستگاهيپروژه انتقال آب از ا نيا

 .شود يبر م پمپاژ در چند مرحله زمان ستگاهيو لزوم احداث ا يتفاوت ارتفاع ليدل پروژه به

آب مردم  نيتأم ي: در دهدز سه چاه براكند يخوزستان اضافه م ياراستاند يامور عمران يهماهنگ معاون

ها خراب شد و بار  از چاه يكيشهر) فعال است كه تابستان پمپ  يبرا يكيو  انييروستا ي(دو چاه آب برا

 زاتيمشكل تجه كردنچاه و برطرف  يمنظور سامانده نيهم دو چاه قرار گرفت؛ به يفقط رو يرسان آب

 .ميآن پروژه در درازمدت هست ياجرا ريگيحال پ نيو در ع ميرا انجام دادها  ازجمله پمپ
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: شود يم ادآوري ذهيسمت ا ها به آن يياصالح راه روستا يبرا ونديبا اشاره به درخواست مردم ش اتيعب

كف و  يساز منيا ديقبل و بعد از آن با يها تونل يحاضر مردم از پل سه بلوطك تردد دارند، ول درحال

در  رويآب و ن ركتشده و ش نييتومان اعتبار تع ارديليم40 زيمشكل ن نيحل ا يه شوند كه براجدار

 .دهند يكار را انجام م نيخصوص قبل از زمستان ا به ندهيآ يها ماه

دهدز  سمت  از آن به يمياست كه ن لومتريك30 ينيحس تا سادات اچهياز اول در ريكل مس كه نيا انيبا ب يو

 ييدرخواست دارند كه راه روستا ونديش ياز روستاها ي: برخكند يعنوان م رود، يم ذهياسمت  به يميو ن

 نشوند. ذهيا ياز جاده دهدز راه گرياصالح شود كه د ذهيسمت ا ها به آن

مختلف دهدز  يخوزستان درخصوص مشكل برق روستاها ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

برق خود مسأله داشتند كه ابتدا با شركت  يداريپا يسرد برا ردم قلعهتابستان م يدهاي: در بازدديگو يم

اتوترانس  بودبه منطقه اعزام شدند؛ با توجه به ن يكارشناس يها ميو ت ميبرق خوزستان صحبت كرد عيتوز

 ها نصب شد. آن يو چند روز قبل برا هيدستگاه ته كيانبار  يها يمورد نظر در موجود

هكتار 300 يآب از دو نقطه برا نيگفت: تأم يدر حوزه گردشگر ونديش يباال تيبا اشاره به ظرف اتيعب

ازجمله  يعيطب توسط منابع شود، يكه از وسط روستا رد م يا آبراهه يها جداره تيبخش و تثب نيا يباغدار

 هستند. ونديش ياخذ شده برا ماتيتصم

 

 مصرف است تيريو مد ينيرزميز يها استفاده از آب تياولو 

دو سد كارون سه و چهار است كه از كارون سه  ني: دهدز بكند يم انيب زيخوزستان ن يآبفا رعامليمد

عبور  يمتر800گردنه  كياز  ديبا زيكارون چهار ن قياز طر يرسان آب يمتر باالتر قرار دارد و برا500

 .ميتونل بزن اي ميكن

 نيپروژه در چن ي: اجرادهد يادامه مو  كند يدهدز اشاره م يهزار نفر10 تيبه جمع پور يقيحق صادق
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مصرف، اصالح شبكه و  تيريمد ،ينيرزميز يها را استفاده از آب تيدارد؛ لذا اولو ييباال نهيهز يطيشرا

 دهدز انجام شد. يكار برا نيا زيكه در چند سال گذشته ن ميا دانسته رهيمخزن ذخ

و حفر  يمتر هزار كياحداث دو مخزن اصالح شبكه،  لومتريك30به  كي: حداقل نزدكند يم حيتصر يو

از  يهر كمك زيروستاها ن يندارد و برا يشهر مشكل تي. وضعميدهدز انجام داد يدو حلقه چاه را برا

 .ميكن ينم يكوتاه د،يايدست ما برب

است كه از سد كارون سه آب را به دهدز  ني: طرح بلندمدت دهدز اديگو يخوزستان م يآبفا رعامليمد

 يانشعاب هم برا كيو باغملك  ذهيمثل ا ييشهرها يطرح جامع برا يزمان با اجرا هم يعني ؛ميانتقال ده

 .ميدهدز در نظر دار

طرح به  نيكه ا ميتا از ركعت آب را به دهدز منتقل كن ميدار مدت انيطرح م كي: ديگو يم پور يقيحق

شده  كارون سه در نظر گرفته  يبرا بار كياعالم كردند اختصاص اعتبار  يهم ارائه شد، ول رويوزارت ن

 .ميمشكل را حل كن نيا يتا از محل تنش آب ميكن يتالش م حال نياست؛ با ا

 يبرا ژهيو به آب به ازياز گذشته ن شيكه ب ييسخت كرونا يتأمل است كه در روزها يبس يجا حال

ها و  م دستمداو يوشو و مسئوالن حوزه بهداشت و درمان بر شست شود ياحساس م يمصارف بهداشت

 د؟مشكالت مردم افزوده شو گريدغدغه بر د نيرواست كه ا ايآ كنند، يم ديتأك ياصول بهداشت تيرعا

تا  قهياند و تنها چند دق شده محاصره  يآب ميكه از دو طرف با منبع عظ كنند يم يزندگ ييجا يهم وقت آن

واجب است كه حداقل  ربط يذ نرايدارند. بر مسئوالن و مد دو سد پر آب كارون سه و چهار فاصله 

روس كرونا و چه در يو يبحران طيهم چه در شرا نقاط، آن نيتر مردم را در دوردست يضرور يازهاين

شهرستان شدن  ايگو ريتفاس نينكنند. با تمام ا غيدر يتالش چيراه از ه نيفراهم كرده و در ا يعاد طيشرا

با ضعف  كشد، يم دكيكه نام شهر را به  ييروستا ستيدهدز به وزارت كشور ابالغ شد و حال معلوم ن

 شود؟ ليبه شهرستان تبد ديچطور با اتو مخابر ييمثل راه، آب، روشنا يو امكانات ها رساختيدر ز
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – سد تهران 5 رهيذخ يمترمكعب ونيليم 100كاهش 

18/08/1399 

 

پنج گانه تهران  يسدها رهيذخ يمترمكعب ونيليم 100تهران از كاهش  يا : شركت آب منطقه اقتصاد يايدن

 انيبا ب ،ياريمحمد شهر ما،يصدا و س يبا مدت مشابه سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزار سهيدر مقا

در مدت مشابه سال  مرق نيمترمكعب است افزود: ا ونيليم 694تهران  يسدها رهياكنون ذخهم  نكهيا

تهران  يسدها يورود يدرصد 28با اشاره به كاهش  يمترمكعب بوده است. و ونيليم 793گذشته 

مترمكعب  ونيليم 82/ 5كنون  ) تا99مهر  ي(ابتدا ديجد يسال آب يتهران از ابتدا يسدها يگفت: ورود

دفتر بهره  ريبوده است. مد بمترمكع ونيليم 115در مدت مشابه سال گذشته  زيرقم ن نياست كه ا بوده

تهران ادامه داد: با توجه به  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتيس از تا يو نگهدار يبردار

ها مواجه است  ن تهران با كاهش بارش استا يآبان، آذر و د يها در ماه ،يسازمان هواشناس يها ينيب شيپ

رو است.  روبه يفيضع يامسال تهران با خشكسال ميودمواجه ب يكه با توجه به دو سال گذشته كه با ترسال

مصرف  زانيدر م ديمصرف آب، مردم با شيكشور و افزا ييكرونا طيافزود: با توجه به شرا ياريشهر

 مواجه نشود. يلتهران با اختال يمطمئن آب برا نيم تا  داشته باشند تا يشتريدقت ب
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جامع حوزه  تيرينخست مد تياولو ؛ينيرزميآب ز يتعادل بخش |»يزداريمعجزه آبخ«

 18/08/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - ست؟يآب چ صيتخص هي/ سه الزيآبخ

 

فاضالب  هيو تصف يآب در كشور گفت: بازچرخان يقانونگذار هيبا اشاره به سه ال يدانشگاه فردوس استاد

 كند. يسالم را فراهم م ستيز طيمح نهيزم زيآبخ يدر حوزه ها

است كه در  يفاضالب از مباحث هيصفو ت يبازچرخان م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يكه سالمت و بهداشت حوزه ها يبرخوردار است؛ به نحو ياديز تياز اهم زيجامع حوزه آبخ تيريمد

 نيفاضالب و همچن هيو تصف يو ضرورت بازچرخان تيدارد. درباره اهم يكشور بدان بستگ زيآبخ

با دكتر  يليتفص ييآن، گفتگو يونو قان يو الزامات حقوق ينيرزميز يآب ها يتعادل بخش ضرورت

مصاحبه  نيكه در ا ي.اهم مسائلميانجام داد» مشهد يدانشگاه فردوس يعلم ئتيعضو ه« يكامران داور

 بدان اشاره شد عبارت است:

 است. ينيرزميز يآب ها يتعادل بخش ز،يجامع حوزه آبخ تيرينخست در مد گام •

 ستيز طيمح نهيكند و زم يم يريجلوگ آب ها يو شور يآب از آلودگ يو بازچرخان هيتصف •

 كند. يسالم را فراهم م

كشورها باشد و عالوه  ريمتفاوت با سا ديبا رانيفاضالب در ا هيو تصف يجمع آور يها كيتكن •

 كنترل كند. زيآب ها را ن يبتواند شور يبر آلودگ

 .يگر يداشته باشد نه تصد يگر يآب، نقش تول تيريدر مد ديبا دولت •

 يگر يآب، تول تيريهستند كه نقش دولت در مد يموفق يكشورها ياپن نمونه هاو ژ سيانگل •

 است.

دارد كه تاكنون  ينيرزميز يآب ها يدرباره تعادل بخش يخوب اريبس يها تيظرف يداخل نيقوان •
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 استفاده نشده است. تيظرف نياز ا

 اصالح شود ديبا يمجوز حفر چاه توسط شركت آب منطقه ا يواگذار قانون •

است  ينيرزميز يآب ها تيريمد يحقوق يها تيعادالنه آب، از ظرف عيقانون توز 44و  14 ماده •

 شود. يدر كشور اجرا نم نيقوان نيكه ا

آب و  صيو تخص عيآب، نحوه توز تيو كم تيفيك نيياست: تب هيسه ال يآب دارا يقانونگذار •

 و فروش آن. ديخر

 ليباره تشك نياست و در ا يحقوق و ياجتماع ،ياستيس يآب در كشور بحث صيتخص مباحث •

 شود. يم شنهاديآنها پ ندگانينما ايبا حضور آب بران  يآب منطقه ا يشورا

 يكه فاضالب ها كرديرو ني) باشد و اLOCAL( يفاضالب، محل هيو تصف يجمع آور ستميس •

 يسال گذشته كشورها 50شود، روش  هيو تصف يمحل جمع آور كيبه صورت متمركز و در 

 ت.اس ايدن

 :ميينما يجلب م يبا دكتر كامران داور يليتفص ينظر مخاطبان را به گفتگو نجايا در

 

جامع حوزه  تيريآب در مد يبحث بازچرخان دييسوال بفرما نيبه عنوان اول يدكتر داور ي: آقاميتسن

 است؟ يگاهيو جا تيچه اهم يكشور دارا زيآبخ

مساله را  نيگفت ا ديبا زيجامع حوزه آبخ تيريمدآب در  يبازچرخان گاهيو جا تي: درباره اهميداور

در حال افت است و  ينيرزميكه سفره ز يدر مناطق نكهيقرار داد. اول ا يمورد بررس هيتوان از سه زاو يم

 يتعادل بخش يبرا واست  ينيرزميآب ز ينخست، تعادل بخش تياولو م،يبا مشكل عدم تعادل مواجه هست

كه تعادل برقرار شود و بعد از آن بتوان از  ييتا جا ميرا كاهش بده ينيرزميبرداشت و مصرف آب ز ديبا

 آن صحبت كرد. يو ارزش ها يبازچرخان
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در  يآب وجود دارد. در حال حاضر بازچرخان يبازچرخان عتيآب است. در طب يدوم، بازچرخان بحث

واحد  100 نيد از اشو يشود و گفته م يداده م صيواحد آب تخص 100شكل است كه مثال  نيبه ا ايدن

كه  يآب نيواحد است و ا 30مصرف فقط  يسهم شما برا يعنيدرصد آن بازگردانده شود.  70 ديبا

 زيمساله انجام نشود حوزه آبخ نيمعلوم و مشخص باشد. اگر ا زيآن ن تيفيك ديشود با يم يبازچرخان

 دچار مشكل خواهد شد.

كه  يكند. در مناطق يم يريجلوگ عتيآب و طب يآب از آلودگ ياست كه بازچرخان نيا زيسوم ن بحث

 ينيرزميز يهمراه است، وارد سفره ها ياست، رواناب كه با آلودگ نيبه سطح زم كينزد ينيرزميآب ز

آب  يرخانفاضالب و بازچ هيمناطق بحث تصف نيكند مثل شمال كشور. در ا يشود و آنجا را آلوده م يم

 است. تياهم يها دارا

 

 دارد؟ تيآب اولو يدر كشور، بازچرخان يچه مناطق: معموال ميتسن

به سطح  كينزد ينيرزميكشور كه آب ز يشمال يمثل استان ها يشد مناطق اني: همانطور كه بيداور

 يدارد. البته در بازچرخان تيآب اولو هيو تصف ياست، بازچرخان شتريآن ب ياست و امكان آلودگ نيزم

 دينبا ريدپذيدرصد آب تجد 75از  شتريآب، ب يعال ينون شوراشود. طبق قا فياضافه مصرف تعر دينبا

و  يبه بازچرخان يتعادل بخش يشود. ما برا فيمحدوده تعر نيدر هم ديبا يمصرف شود و بازچرخان

 ونيليم 4بزرگ. مثال مشهد حدود  يتوان رها كرد به خصوص در شهرها ي. آب را نمميازمندين هيتصف

متر  ونيليم 400حدود  يمتر مكعب فاضالب داشته باشند رقم 100دود ح تيجمع نيدارد. اگر ا تيجمع

آب  يسفره ها ديشد يحجم از فاضالب موجب آلودگ نيا يشود و رهاساز يمكعب را شامل م

 نيرو بهتر است ا نيرا به دنبال خواهد داشت. از ا يمخرب يطيمح ستيخواهد شد و تبعات ز ينيرزميز

 صنعت قرار داده شود. اي يبخش كشاورز اريشود و در اخت هيو تصف يفاضالب ها بازچرخان
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فاضالب، در  هيو تصف يمختلف مثل اروپا در بازچرخان يمرسوم كشورها يتوان روش ها يم اي: آميتسن

 مورد استفاده واقع شود؟ زيكشور ما ن

ا، كشوره نيكشورهاست. ا نيمخصوص خود ا يياروپا يفاضالب در كشورها هيروش تصف ر،ي: خيداور

 نيبه ا ندهياست، مواد آال نيسطح زم كيكشورها نزد نيا ينيرزميمرطوب هستند و از آنجا كه آب ز

 يگكشورها بحث آلود نيا يسازد. لذا مشكل اصل يكند و آن منابع را آلوده م ينفوذ م يمنابع آب

 ياز حد آب ها شيب يشور ياز مشكالت اساس يكيدر كشور ما  ياست. ول ينيرزميز يها آب

كشور  يبرا ندهيسال آ 20نشود ممكن است در  يشيمعضل چاره اند نيا ياست و اگر برا ينيرزميز

 راههم كيتكن رييبا تغ ديدر كشور با يهم به بدان توجه ندارد. بازچرخان يخطرناك باشد و متاسفانه كس

جدا كند.  زيآب نها، نمك  ندهيانجام شود كه عالوه بر آال يطور يبازچرخان ديكه با يباشد به گونه ا

 آن به صورت لجن باشد. يندهد و خروج رونيباشد كه آب ب يبه گونه ا ديبا ينوع بازچرخان نيا

 

 دارد؟ زيحوزه آبخ تيريبر مد يآب چه اثرات ي: شورميتسن

كه قبال كاشته  يكشت بوده است و محصوالت يالگو رييآب، تغ يشور راتيتاث نياز مهمتر يكي: يداور

به كاشت پسته در مناطق خشك و كم آب  شيآب گرا يتوان كاشت و بخاطر شور يشد االن نم يم

 نينتوان كاشت. همچ ينم گريادامه داشته باشد، پسته را هم د يروند شور نيشده است و اگر ا شتريب

 نينش نيبه حاش ليشده است و كشاورزان تبد يشدن كشاورز ليمناطق باعث تعط يآب در بعض يشور

 شده اند. بزرگ يدر شهرها

 

 آب در كشور و خارج كشور وجود دارد؟ يو بازچرخان هينوع تصف نياز ا ينمونه ا اي: آميتسن

 ئتيدكتر جعفر زاده كه ه زيوجود دارد و در كشور ما ن يكار نينمونه چن اي: بله در كشور استراليداور

از آب  ييزدا يشور اتيمشهد هستند در تالش هستند كه در منطقه گناباد عمل يدانشگاه فردوس يعلم
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و لجن حاصل  هدنفوذ د ينيرزميآب ز يآن گرفته شده است را به سفره ها يكه شور يانجام شود و آب

 مورد استفاده واقع شود. يبرق و نمك صنعت هياز آن جهت ته

 

 كشور چگونه است؟ زيآبخ يمنابع آب در حوزه ها تي: وضعميتسن

محاسبه شود هر  ديآن است كه با يكم الني. بيفيو ك يشد: كمبا النيدو ب يدارا دي: هر حوزه بايداور

 يدر سال ها زانيم نيبارش ساالنه چقدر است. البته ا زانيمختلف چقدر آب دارد و م يحوزه در سال ها

به لحاظ  زيآبخ يآب حوزه ها تيفيمهم است كه ك نيا زين يفيك النيمختلف متفاوت است. درباره ب

 نهيو در زم ستياصال خوب ن ينيرزميز يآب ها تيود. در حال حاضر وضعش دهيسنج يو شور يآلودگ

اعالم شد كه سفره  1343مشهد سال  ي. مثال در شهرميبا مشكل عدم تعادل مواجه هست ينيرزميز يآب ها

ممنوعه اعالم شد.  ينيرزميدشت مشهد به لحاظ برداشت آب ز 1347رفتن است و سال  نييآب در حال پا

 نياست. ا دهيهزار حلقه چاه رس 7رقم به  نيحلقه چاه داشت كه االن ا 1500هد حدود در آن زمان مش

 يزندگ يخود دارا يمشغول بودند و برا يگذشته به كشاورز انيكه از سال يمساله باعث شده است افراد

 .بداي ليآب چاه آنان به نصف تقل نكهيا اينباشند  يو شأن بودند، بخاطر كمبود آب، قادر به كشاورز

 

 چاه ها را صادر كرده است؟ نيمجوز ا ي: چه كسميتسن

هم معتقد است صدور  يمجوزها است. آب منطقه ا نيعهده دار صدور ا ي: شركت آب منطقه ايداور

 نيگذاشته است. البته ا يرا بر عهده آب منطقه ا ارياخت نيمجوزها بر اساس قانون است و قانون ا نيا

را  ديتوان مجوز چاه جد يم ايشود آ ير قانون آمده است كه بررسكه د راينقد است ز يخودش جا

صادر نشود و  ديمجوز جد گريد ينيرزميآب ز يبه منظور تعادل بخش ميدار ديما تأك ر؟يخ ايصادر كرد 

كرده است  بيتصو 1998از سال  كايشود مثال در تگزاس آمر ياعمال م زين اياست كه در دن ياستيس نيا

 شود. يصادر نم ديجد يث چاه هااحدا يبرا يمجوز
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شما  شنهاديپ ،ينيرزميز يآب ها يمختلف و تعادل بخش يبه آب توسط بخش ها ازي: به توجه به نميتسن

 ست؟يآب چ نيتأم يبرا

درصد حقابه ها  5قرار است  ديو فروش آب است. مثال دولت بگو ديراه حل ها خر نياز ا يكي: يداور

چند روز مجوزها  اي كيكند و بعد از آن در  نييثبت نام تع يرا برا يو فروش شود و مهلت زمان ديخر

 ديشود و با يمو فروش انجام ن ديخر گريدرصد تمام شد اعالم شود د 5 نيا يو فروش شود و وقت ديخر

 يپروژه ها يشده بود مثال برا تيمساله در ابتدا رعا نيمنتظر بازار آب باشند. اگر ا انيتا سال بعد متقاض

 ديآب با نيتأم يگفتند كه برا يم يبزرگ اقتصاد يپروژه ها اي يتجار يمثل مجتمع ها ياقتصاد بزرگ

وجود نداشت.  ينيرزميآب ز يبخش دلمشكالت عدم تعا نيشود، ا يداريمجوز برداشت آب از چاه خر

ر د نيموظف است كه درآمد داشته باشد و ا ،يآب به لحاظ قانون ياست كه شركت منطقه ا نيمشكل ا

 حتما قانون اصالح شود. ديبا نهيزم نياست. در ا يحفاظت ينهاد ياست كه آب منطقه ا يصورت

 

 ست؟ي: نظرتان راجع به قانون جامع آب چميتسن

توجه داشت كه سنگ بزرگ عالمت نزدن است و تا  ديبا يول ستمي: بنده با قانون جامع آب مخالف نيداور

 يبرا ايفرنياست كه مثال در كال يدر حال نين اصالح شده است. اقانو نيا سينو شيبار پ 11به حال حدود 

. االن ابدي رييتغ اياصالح  ازين صورتهر از پنج سال در  ديآب با نيمهلت قرار داده اند و گفته اند قوان نيقوان

ت دارد كه از آن غفل ينيرزميز يآب ها يتعادل بخش يبرا يخوب اريبس تيقانون عادالنه آب، ظرف نيدر هم

آن است كه بعد  كيكم شود مقصر چاه نزد يآمده است چنانچه آب چاه فرد 14شده است. مثال در ماده 

 يها آمده است كه اگر بخاطر برنامه 44در ماده  نكهيا ايشود  رانجب ديخسارت با نياز آن حفر شده است و ا

به طور  يماده قانون نياتوسعه دولت، چاه آب افراد خشك شود، جبران خسارت آن بر عهده دولت است. 

در كشور اجرا  نيقوان نيباره وجود ندارد. اگر ا نيدر ا يينامه اجرا نييآ چيو ه است ليكامل در كشور تعط
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بخش  اي يتا آن وقت مشكالت را بر گردن خشكسال ميدر كشور نداشت رمجازيغ يهمه چاه ها نيا ،شده بود

 شود. ليتعط يكشاورز ديكمبود آب با ليبه دل كه مييزور بگو يو به كشاورز ميندازيب يكشاورز

 

 ست؟يبدان توجه شود چ ديحوزه آب كشور با يكه در قانونگذار يمسائل ني: مهمترميتسن

اول آن  هياست. ال هيسه ال يمنابع آب دارا صيتوجه داشت تخص ديآب با ي: در بحث قانونگذاريداور

 نيوجود دارد. ا ينه چقدر نزوالت آسمانمنابع آب چگونه است و ساال تيشود كم ياست كه بررس

رو است. ياست كه بر عهده كارشناسان وزارت ن يدرولوژيو مرتبط با علم ه يو مهندس يمساله كامال فن

چگونه آب  نكهيو ا ابدي صيحق دارند كه آب به آنان تخص يياست چه افراد و چه بخش ها نيدوم ا هيال

 يها سهم آب بخش نكهياست مثال ا يو اجتماع يحقوق ،يتاسيبحث كامال بحث س نيمصرف شود. ا ديبا

 رايانتظار داشت ز روين رتتوان از وزا يمساله را نم نيباشد. ا ديچقدر با رهيصنعت و غ ،يشرب، كشاورز

 يو مهندس يهستند و با اصول فن يدرولوژيمهندس آب، عمران و ه شتريب رويكه كارشناسان وزارت ن

 يو كارشناسان فن ستين يو مهندس يفن يآب، بحث صياست كه بحث تخص يلدر حا نيدارند و ا ييآشنا

 ايبا حضور آب بران  زيحوزه آبخ يوراباره راه حل آن است كه ش نيمساله شوند. در ا نيوارد ا دينبا

صرفا  زين يو سازمان مركز رنديبگ ميمنابع آب تصم صيشود و خودشان درباره تخص ليآنان تشك ندهينما

در نظر  مهياجرا شود و در صورت عدم اجرا، جر زيحوزه آبخ يه باشد تا مصوبات شورانظارت داشت

 .يگر يدباشد نه تص يگر ينقش دولت تول دي. لذا بارديبگ

دهد كه  يم صيكند و تشخ يم ياستگذاريدولت س نجايو فروش آب است. در ا ديسوم بحث خر هيال

خواهد  يو رفاه اقتصاد شتيموجب بهبود مع ،ابدي صيبه صنعت تخص يشتريدرصد آب ب 10مثال اگر 

توانست حقابه  يداشته باشد و نم يكاربر رييحق نداشت تغ روزيكه تا د يصورت كشاورز نيشد در ا

 تواند سهم خود را به نفع صنعت واگذار كند. يرا واگذار كند م ودخ
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 يچه تجارب موفق ايدن باره در سطح نيدر ا د،يآب اشاره كرد تيريدر مد يگر ي: به بحث تولميتسن

 باره وجود دارد؟ نيدر ا يتجارب موفق زين رانيدر ا ايوجود دارد؟ و آ

توان  يرا م ييبها خيطومار ش رانيوجود دارد. در ا ايو دن رانيدر ا يخوب يليباره تجارب خ ني: در ايداور

ژاپن سد توسط دولت مثل  ينمونه در كشور يوجود دارد. برا يتجارب خوب زين ايمثال زد و در سطح دن

كند كه  يم يكه آب الزم دارد مطالعه و بررس يكارخانه ا ايشود بلكه هر شركت  يژاپن ساخته نم

كامل، درخواست  يكند بعد از بررس نيخود را تأم ازيتواند آب مورد ن يچقدر آب الزم دارد و چگونه م

نهاد  نهيشود سد با هز بيطرح تصوكه  يكند در صورت يدهد و از طرح خود دفاع م يخود را به دولت م

 يبا آب سطح يكشاورز يدارا كشور نيدر انگلستان از گذشته ا ايشود  يدرخواست دهنده ساخته م

 ياداره م يضوابط و مقررات خاص خود بوده است كه توسط جوامع محل يدارا يبوده است و هر دره ا

توان گفت  يصورت شركت ثبت شود. لذا م دره ها درخواست كرد كه به نيا انيشد بعدها دولت از متول

خواهد طرح  يشركت از آب بران م نيبوده است و ا يشركت آب منطقه ا يخودش دارا يهر دره ا

كار كامال  كي يعنيشود.  يداده م صيطرح، آب تخص دييو در صورت تا اورنديآب را ب نيبرنامه تأم

 انجام دهد. يگر يتول ديكه بابرود بل يگر يتصد يدنبال كارها دي. دولت نبايگر يتول

 

 يمحل كرديفاضالب آب كشور مطرح است عدم توجه به رو هيتصف ستميكه بر س يياز نقدها يكي: ميتسن

 ست؟يباره چ نيفاضالب است. نظرتان در ا هيبودن تصف

كه  كرديرو ني) باشد و اLOCAL( يفاضالب، محل هيو تصف يجمع آور ستميس دي: قطعا بايداور

سال گذشته  50شود، روش  هيو تصف يمحل جمع آور كيبه صورت متمركز و در  يفاضالب ها

 است. يمحل ايفاضالب در دن يها ستمياست. االن س ايدن يكشورها
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باره  نيفاضالب به صورت متمركز است و راه حل در ا هيتصف ،يتذكرات جد رغمي: چرا علميتسن

 ست؟يچ

 زين شانيكردهايمهندس هستند و رو شتريب رويكه وزارت نمساله آن است  نيا يها لياز دل يكي: يداور

 يميقد هيكنند و رو يآن است كه مسئوالن عذرخواه زي. راه حل نستين ياست و اقتصاد يميقد شتريب

 هيو تصف يردر جمع آو ايروز دن يها يمتمركز فاضالب كنار بگذارند و به فناور هيخود را در تصف

 داشته باشند. يتوجه جد تسايتأس نيبودن ا يفاضالب و محل

 انيعرفان ياز: مهد گفتگو
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مرگ بر سر  هيسا؛ كندي م ديمنطقه را تهد ستمياكوس تختيبه پا ريركبينتقال آب سد اما

 19/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  – رودخانه كرج

 

 يها يكه نگران كند يم يخود را ط ييمراحل نها يتونل درحال قيبه تهران از طر ريركبيانتقال آب سد ام پروژه

دل  در لومتريك30طول  به يسال قبل كه ساخت تونل15آن وجود دارد. از  شدن يياجرا يامدهايدرباره پ ياريبس

در حوزه  ژهيو به ياديز يانتقادها هموارهمطرح شد،  تختيرفع كمبود آب شرب پا يالبرز برا يها كوه رشته 

نبردند. در  ييبودند و راه به جا ريتأث يها تاكنون ب مستند كه البته همه آن يبر آن وارد بود، انتقادات يطيمح ستيز

 ريركبياز سد ام هيمترمكعب در ثان16 يا توان حجممترمكعب آب ب ونيليم250طرح قرار است ساالنه  نيا

 تيحائز اهم اريبس نيب نيتهران برسد، اما دو نكته در ا يها خانه هيسمت تصف تونل به قيبرداشت شود تا از طر

رودخانه كرج  هيپا يدب كه نيمترمكعب بوده و دوم ا ونيليم200سد  نيا يحداكثر شيگنجا كه نياست؛ اول ا

خود را  تيظرف نيتر كم سالدر طول  ريركبيسد ام كه نيبر ا مبنا عالوه نياست. بر ا هيدر ثان فقط پنجمترمكعب

 رو خواهد شد. روبه يحتم يبا مرگ زيرودخانه كرج ن د،يخواهد د

آب شرب، به لحاظ  نيبر تأم شده كشور عالوه مهم حفاظت يها از رودخانه يكيعنوان  كرج به رودخانه

خال قرمز (گونه  يآال قزل يماه ياصل ستگاهيعنوان ز است و به يا ژهيو تيماه يدارا زين يستگاهيز

 گريو د يماه نيا ستگاهيز نيمنزله حفظ و تضم رودخانه به نيحفظ ا نيبنابرا شود؛ يم ي) تلقشده تيحما

 عتياز طب ينخروشد، خبر يا رودخانه گريرودخانه كرج است. پس اگر بنا باشد د ستميموجودات اكوس

آن  يكه ما ضامن نگهدار يا ندهينخواهد بود، آ ندهيدر آ زيآن ن ريتأث ها موجود تحت ده اتيو ح بايز

 .ميخود هست  حفظ حقوق فرزندان يبرا

  

 در انتقال آب به تهران يمطالعات علم يخال يجا

به تونل  قيالبرز درباره انتقال آب سد كرج به تهران از طر ستيز طيحفاظت مح ركليمد ،يميحك نيفرد



   

 

 

132 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

رودخانه  يطيمح ستيعنوان حقابه ز در نظر گرفته شده، به صيتخص زانيباشگاه خبرنگاران جوان گفت: م

 طيشرا و تيفيحفظ ك يبرا صيتخص زانيم نياست كه ا رويمطالعات وزارت ن جيكرج براساس نتا

حقابه  صيخصت ستيز طيمح ديتأك نيبنابرا ست؛ين ستيز طيمح دييرودخانه مطلوب و مورد تأ يطيمح ستيز

 دانشگاه تهران در كرج است. يكشاورز سيمطالعات انجام شده، توسط پرد جيبراساس نتا يطيمح ستيز

 

 شده رهبر معظم انقالب ابالغ يها استيانتقال آب رودخانه كرج با س رتيمغا

 با يشگيهم يخداحافظ يشهروندان برا يو نگران يعموم يها شدن موضوع و باالگرفتن بحث تر يجد با

 واكنش نشان داد. ادشدهينسبت به طرح  زيرودخانه كرج، امام جمعه كرج ن عتيو طب ييبايز

درباره  ينگران هستند و سؤاالت جد يگفت: امروز هم مردم و هم مسئوالن استان يهمدان ينيحس اهللا تيآ

 5يبندهاطرح با  نيا ينظرم اجرا و به كند ينم دييهم تأ ستيز طيعالوه كه مح طرح دارند، به نيا

و مقررات) و  نيقوان رد يطيمح ستيز يها استانداردها و شاخص تيالزام به رعا م،ينامساعد اقل راتيي(تغ

 يبردار قانونمند در بهره تيو اعمال محدود ريدپذيتجد يعيطب و توسعه منابع يبهساز اء،ي(حفاظت، اح 6

 تيري(مد 7) و يداريپا يها و شاخص ارهايها براساس مع از آن يبردار منابع متناسب با توان بهره نياز ا

 زگردها،ير ژهيو و گردوغبار، به ييزا ابانيب رينظ يطيمح ستيز داتيو مقابله با تهد مياقل راتييتغ

 كه توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شد، نسازد. 94سال  ستيز طيمح يكل يها استي) سيسال خشك

 گونه نيفرمودند كه در ا ديجلسه كرونا تأك نيدر همكه حضرت آقا  ديديخطاب به مسئوالن افزود: د او

 يها ينگران ديبا نيكرد؛ بنابرا جاديمردم را ا يساز را اقناع كرد و هم همراه يافكار عموم ديامور هم با

 .ديرفتن رودخانه كرج را برطرف كن نيمردم درباره از ب

 

 شود يدادستان به انتقال آب كرج باز م يپا يوقت 

تونل به  قياز طر ريركبيخود درخصوص انتقال آب سد ام يدستان كرج، از مكاتبه رسمدا ،يمدد حسن
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 يطيمح ستيز طيضمن در نظر گرفتن شرا م،يا خواسته رويخبر داد و گفت: از وزارت ن روين ريتهران با وز

 كرج اعالم كنند. يبه دادستان يصورت كتب و تعهدات را به رياستان، تداب

 

 رودخانه كينجات  يبرا يا وعده 

به مرگ رودخانه كرج كم نكرد و با توجه و  ستيز طيجا كه گذشت زمان از توجه دوستداران مح آن از

را  يالبرز، مسائل يا شركت آب منطقه رعامليمد ان،يباال گرفت؛ نجف يمجاز يكه در فضا ييسر و صدا

 .شود يآن باعث حفظ رودخانه كرج م يمطرح كرد كه اجرا

از دو متر  شيسد كرج، عمالً برداشت ب يآب تهران از آب سطح صيبه سقف تخصگفت: با توجه  او

و دو  كي يميقد يها خانه هيتصف يبردار انتقال از تونل كرج به تهران با الزام تداوم بهره يبرا هيمكعب در ثان

 .ستير نكرج متصو رودخانهبر  يطيمح ستيتبعات ز گونه چيفرض عمالً ه ني. با استين ريپذ تهران امكان

 

 رودخانه كرج از وعده تا عمل اتيح 

 يادعا يجا خوش نكند، ضمانت اجرا يصورت وعده در اذهان عموم اظهارات تنها به نيكه ا آن يبرا

 .ميشد ايجو انيمطرح شده را از نجف

حجم  نيصورت آنال باره گفت: در نقطه برداشت تونل به نيالبرز در ا يا شركت آب منطقه رعامليمد

انتقال از تونل كرج به  يبرا هيبرداشت دو مترمكعب آب در ثان ني. او افزود: همچنميكن يم شيپاآب را 

 است.  دهيرس بيتهران به تصو يا تهران در آب منطقه

 گريرودخانه كرج از د قيو انتقال آن از طر ريركبيحقابه البرز از سد ام شياظهار داشت: افزا انينجف

به  كه يتا زمان رويو وزارت ن يا آب منطقه انيمتول يها بود. اما گفته عوامل حفظ رودخانه كرج خواهد

همچنان در حد  رد،ينگ ررسانه ها قرا اريدر اخت ميو مستندات آن مستق ديايو مصوبه درن ريرشته تحر

 خواهد ماند. ياستناد باق رقابليگذرا و غ ياظهارات
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زاري ايسنا مورخ خبرگ – فارس جياز طرح انتقال آب خل ستيز  طيمح تيحما

19/08/1399 

 

چند سال  فارس جيانتقال آب خل يطيمح ستياثرات ز يابيكه ارز ديگو يم ستيز طيحفاظت مح سازمان

وجود  يا حوضه نيكه بر سر انتقال آب ب ييها با وجود چالش نيبود همچن دهيرس بيگذشته به تصو

فارس  جيلمانند انتقال آب خ ييها كه ما از طرح ديگو يسازمان م نيا يانسان ستيز طيدارد، معاون مح

  كه چه ميدان يشده است و م نيتدو يمشخص يها ها برنامه پروژه نگونهيا يچراكه برا ميكن يم تيحما

 به حداقل برسد. يطيمح ستيز يها كند تا خسارت دايتقال پان ديبا يطيآب و با چه شرا زانيم

 يفارس به فالت مركز جيمرحله نخست طرح انتقال آب خل رياخ يروزها يط يدرحال سنا،يگزارش ا به

از  ياريهمراه هستند چراكه به گفته بس ياديها همواره با انتقادات ز پروژه نگونهيكشور افتتاح شد كه ا

 ياريآب وهيش صالحاز جمله ا -كشور  يآب در فالت مركز نيتام يبرا يتر ساده يكارشناسان راهكارها

 وجود دارد. - يدر بخش كشاورز

آثار سوء و جبران  يو حت كند يرا حل نم يباورند كه انتقال آب مشكل نيبر ا ياريبس گريد يسو از

با انتقال آب  ستيز طيمحسال گذشته در بحبوحه موافقت سازمان  يبر مبدا انتقال آب دارد. ط يريناپذ

كه در  وداظهار كرده ب يدر نشست -وقت  يجهاد كشاورز ريمعاون وز -خزر عباس كشاورز  يايدر

با  ييها منتقل كنند. همزمان نشست هياروم اچهيخزر را به در يايكه آب در خواستند يم 91و  90 يها سال

سال است  20حوزه گفتند كه  نيخصصان اها مت نشست نيبرگزار شد و در ا كايآمر ياريانجمن علوم آب

 اشتباه ما بود. نيبزرگتر يا حوضه نيكه انتقال آب ب ميا متوجه شده

 بود دهيرس بيبه تصو شيسال پ 7فارس  جيپروژه انتقال آب خل يطيمح ستياثرات ز يابيارز

 هيتخل فارس نگران كرده است جيرا درمورد انتقال آب خل ستيز طياز متخصصان مح يكه برخ آنچه
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و  ستمياكوس ديتهد جهيانتقال آب و در نت يها لوله ييجانما يبرا ايدر بيتخر ا،يدر طيپساب شور در مح

 ستيز طيكه سازمان حفاظت مح شود يمطرح م يدرحال ها ينگران نياست. ا ايموجودات زنده در

دفتر  ركليمد - يجاللوند دياست. حم دهيرس دييپروژه به تا نيا يطيمح ستيز يابيكه ارز ديگو يم

 يابي: ارزديگو يم سنايدر گفت و گو با ا - ستيز طيسازمان حفاظت مح يطيمح ستياثرات ز يابيارز

 بود. دهيرس بيشده و به تصو يينها 92سال  يپروژه ط نيا يطيمح ستياثرات ز

 يخشك طيمحو در  يآب طيدر مح ييانتقال آب، فاكتورها يها پروژه يبرا نكهيدر ادامه با اشاره به ا او

انتقال آب، محل احداث  يها عبور لوله ري: مسكند يم حيشود، تصر تيرعا ديما مهم است كه با يبرا

  طيفاكتورها است كه ادارات كل مح نيمناطق حفاظت شده ازجمله ا ميحر تيپمپاژ و رعا يها ستگاهيا

 داشته باشند. يو كاف قيموارد نظارت دق نيا يرو ديها با در استان ستيز

 

 ستيشرب ن يصرفا برا فارس جيآب خل انتقال

آب شرب در مناطق خشك كشور  نيانتقال آب، تام يها در پروژه رويوزارت ن ديهمواره تاك هرچند

را  يآب شرب باشد و مصارف صنعت نيتام يكه صرفا برا ستيفارس قرار ن جياست اما انتقال آب خل

در  ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمعاون مح - يشيهدف قرار گرفته است. مسعود تجر

است كه اگر انتقال آب  نيا ستيز طيسازمان مح استي: سدهد يم حيتوض باره نيدرا سنايو گو با ا فتگ

به مصرف شرب برسد اما دولت چند پروژه محدود انتقال آب از  ديصرفا با رديگ يصورت م يا از منطقه

رسد و در  يآب شرب م نياز تام ريغ ياست كه به مصارف كرده فيعمان را تعر يايفارس و در جيخل

از  شياز فشار ب يريجلوگ زيكار ن ني. هدف از اشود يمصرف م يازجمله صنعت و كشاورز ييها بخش

 است. يدر فالت مركز ينيرزميحد بر منابع آب ز

 



   

 

 

136 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 است اهايبر به كنار در آب عيما بر انتقال صنا ديتاك

بر كشور را  آب عيصنا ران،يا يانتقال آب به فالت مركز ياست كه به جا نيبر اما  دي: تاكدهد يادامه م او

مانند  ييها شود البته ما از طرح ليتحم ستيز طيبه مح يكمتر يها بيتا تخر ميكن سيتاس اهايدر كنار در

 يها هبرنام رويوزارت ن يهمكار باها  پروژه نگونهيا يچراكه برا م،يكن يم تيفارس حما جيانتقال آب خل

كند كه  دايانتقال پ ديبا يطيآب و با چه شرا زانيم  كه چه ميدان يشده است و م نيتدو يمشخص

 يقيها نظارت دق پروژه نيا يرو توان يم گريد يبه حداقل برسد. از سو يطيمح ستيز يها خسارت

 داشت.

 

 ميفارس مخالفت كن جيبا پروژه انتقال آب خل ميتوان ينم

: كند يم حيخود را دارد، تصر يطيمح ستيآثار سوء ز يهر پروژه عمران نكهيا انيبا ب انيدر پا يشيتجر

خود را  يها تيآثار را به حداقل رساند و فعال نيا ديكه چگونه با دهد يبه ما نشان م يابيارز يها گزارش

كارخانه  دارد يآب در اصفهان كه مشكل كم ديمثال ما نبا ي. براميموجود انجام ده يها تيمتناسب با ظرف

 ريسال اخ 50 يط ها يگذار استيس نياز ا ياريالزم بود كه بس رو ني. از اميكرد يم سيآهن تاس ذوب

 يكه برا ديگو يم -آب كشور  نيعنوان مسئول تام به - روياما اكنون وزارت ن گرفت يمورد توجه قرار م

بلكه  ميمخالفت كن ميتوان ينم زينما  ليدل نيهم . بهستبه انتقال آب ا ازينقطه ن كيدر  تياستقرار جمع

 .ميها لحاظ كن پروژه نيرا در ا يطيمح ستيالزامات ز ميتوان يفقط م

فارس گرفته تا  جيخزر و خل يايمتعدد انتقال آب از در يها روزها پروژه نيا يدرحال سنا،يگزارش ا به

ها هستند و  پروژه نگونهيا ينگران تبعات اجرا ياريكه كارشناسان بس رنديگ يرودخانه كارون مجوز م

قابل  يرزمتر مكعب آب در بخش كشاو ارديليم 15كنند در كشور ما ساالنه حداقل  يم ديتاك

 توان يم ستيز طيبه مح بيانتقال آب و آس يكالن برا يها نهيصرف هز ياست و به جا ييجو صرفه
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كه  كنند يم ديهمواره تاك ناسانش مياقل گريد يياجرا كرد. ازسو يكشاورز يها نيرا در زم يا قطره ياريآب

خشك  مياقل نيبا ا ديبا رو نيو از ا شود يها در منطقه كمتر م تر و بارش خشك ندهيدر آ رانيا مياقل

تنها با  كه ما نه دهد ينشان م يا حوضه نيمتعدد انتقال آب ب يها طرح نيب نياما در ا ميكن دايپ يسازگار

كه  ميدار يو اصرار بر انتقال آب به نقاط ميبه جنگ با آن رفته ابلكه  ميا خشك خود سازگار نشده مياقل

تر شدن آن نقاط شده است.  سبب شكننده رياخ يها سال يما ط هيرو يب يدارند و فشارها يخشك ميذاتا اقل

و انواع و  داريناپا يها يبردار بهره ليدل ما در كشور به يآب يها ستميكه اكوس ميفراموش كن ديهرحال نبا به

اثرات  تواند يم يانسان يها در معرض خطر هستند و دخالت يگرياز هر زمان د شيب ها ياقسام آلودگ

 داشته باشد. نيزم  يها رهيذخ نيبر ا يريناپذجبران 
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روزنامه  د؟يجد يبحران جاديا اي يآب آب؛ خروج از بحران كم يا حوضه نيانتقال ب

 20/08/1399سبزينه مورخ 

 

 زادهيحاج ثمي: م سندهينو

و  نيكه جزو نخست يا مسأله ست؛ين يا مقوله تازه و ناشناخته رانيبحران آب در ا ايتنش  ر،ياخ انيسال در

 ،ينامناسب كشاورز يالگوها ليازقب ي. عواملرود يشمار م ه بهبقا و توسع يبشر برا يازهاين نيتر  مهم

 يها به آب يتوجه يمجاز و ب عبرداشت از مناب  و اضافه مجاز ريغ يها برداشت ع،ينادرست صنا ييجانما

به تنش  يآب مسأله كم لياز تبد يريجلوگ ياز كشور باعث شده تا برا يخروج ينيرزميو ز يسطح

وجو شود. نمود بارز تفكر  جست يمنابع موجود، در توسعه منابع آب تيريمد يجا چاره كار به ،يآب كم

با انتقال  رانيدر ا بار نيكه اول يخورد؛ انتقاالت يچشم م  انتقال آب به يها در منابع آب در بحث يا توسعه

 ياهايانتقال آب در يها شروع شد و در چند سال گذشته با طرح رود ندهيآب رودخانه كارون به زا

فاز  نينخست نه،يزم نيتحول در ا نيتر كرد و در تازه دايادامه پ رانيا يمركز يها به بخش يو جنوب يشمال

 خورد. ديكل رانيا يمركز التبه ف فارس جيانتقال آب خل

 توان يانتقاالت را م نيمتذكر شد كه ا ديبا م،يداشته باش يا حوضه نيبر بحث انتقال آب ب يكل ينگاه اگر

و   يساز نيريش اي نيسرزم كرد كه شامل انتقاالت آب درون ميحوضه مبدأ به دو دسته تقس براساس نوع

 نديدر واقع فرآ يا حوضه نياست. در هر صورت، انتقال آب ب يمركز يها به بخش اهايانتقال آب در

مبود آب با ك ينواح رينسبتاً خوب (حوضه مبدأ) به سا يكيدرولوژيآب از مناطق با توان ه يكيزيانتقال ف

و  يزندگ تيفيتقاضا، بهبود ك شيانسان در برابر افزا يازهاين ني(حوضه مقصد) است كه با اهداف تأم

 يعمران يها در صدر طرح يآب كه روزگار لانتقا يها . درمورد طرحشود ياجرا م ستيز يالگو رييتغ

 يها و دستورالعمل ارهايمع كشانده شده است، هيبه حاش يمنابع آب يجهان تيريقرار داشت و امروزه در مد
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است  يا حوضه نيانتقال آب ب يبرا ونسكوي يارهايمع نه،يزم نيدر ا ارهايمع نيتر يوجود دارد. كل يمتعدد

 :زها عبارتند ا آن نيتر كه مهم

 يبرا ياقدامات منطق يآب و تمام نيتأم نيگزيدرصورت استفاده از منابع جا ديمقصد با هيناح -1

 داشته باشد. يشده، كمبود جد  ينيب شيو پ يفعل يازهاين نياز هم در تأمآب، ب يكاهش تقاضا

وجود دارد كه  تياز قطع ينشان دهد كه سطح معقول ديبا يستيز طيمح يامدهايجامع پ يابيارز -3

. كند ينم بيمقصد تخر ايرا در حوضه مبدأ  يستيز طيمح تيفيك يشكل اساس طرح انتقال، به

فراهم شود، طرح انتقال ممكن است  يطيمح ستيخسارت ز جبران يها نهيچنانچه هز

 باشد. ريپذ هيتوج

وجود  تياز قطع ينشان دهد كه سطح معقول ديبا يفرهنگ ـ ياجتماع يامدهايجامع پ يابيارز -4

مقصد  ايدر حوضه مبدأ  يفرهنگ ـ ياجتماع يدارد كه طرح انتقال، سبب بروز اختالل اساس

 يها  انيز يجبرا يرح انتقال، چنانچه امكان پرداخت غرامت براحال در ط نينخواهد شد. با ا

 باشد. ريپذ هيفراهم شود، ممكن است توج يـ فرهنگ ياجتماع

 شود. ميمبدأ و مقصد تقس يها حوضه انيعادالنه م ديطرح با ياز اجرا يمنافع خالص ناش -5

 يراهكارها يتمام رانيمعموالً در ا هك نيبا توجه به ا ارها،يمع نيا نياز گذشت حدود دو دهه از تدو بعد

 ندهيتوسعه آ يمدون برا يا و برنامه رديگ يو اجرا قرار نم يعرضه و تقاضا مورد بررس ليتعد يموجود برا

مبدأ  ينواح يو اجتماع ياسيس ،يطيمح يها يتياغلب شاهد نارضا شود، ينم يزير حوضه مبدأ طرح

 تنها راهكار باشد. تواند ينم يا حوضه نيانتقال آب ب يها رحعنوان ط چياست كه به ه يدرحال  نيا م،يهست

 ياست. با فرض قبول تمام يقابل بررس ينكات مهم ينيسرزم درون يها انتقاالت آب در حوضه درمورد

كه  رانيانتقال آب حاضر در ا يها طرح يكل تيانتقال آب و با توجه به ظرف يها از طرح يناش يامدهايپ

 يفعل يها كه راهكار انتقال آب با حجم رسد ينظر نم به كند، يمترمكعب تجاوز م  ونيليم500ندرت از  به
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 ندهيآ يها در سال ازين نيمنظور تأم اساس، به نيرا داشته باشد. بر ا ندهيآ ياز كمبودها يريجلوگ ييتوانا

همراه خواهد  را به يتر شيب يمنف يامدهايمراتب پ كه به رديبا حجم باالتر مورد نظر قرار گ ييها طرح ديبا

 داشت.

 تيكند، نه تنها ظرف دايروند ادامه پ نيبا هم يمبدأ فعل يها از حوضه يمنابع آب هياگر روند تخل نيهمچن

 نيشوند؛ بنابرا ليمقصد تبد يها امكان وجود دارد تا به حوضه نيبلكه ا ابد،ي يها كاهش م حوضه نيا

آب  ي. معموالً برارسد يبه نظر م يضرور يامر يا حوضه نيانتقاالت ب يجا به يگريد يراهكارها افتني

آب موجود  كه ني. با فرض اشود يپرداخت نم ييمنظور انتقال به حوضه مقصد، بها در نظر گرفته شده به

شود، تنها فروشندگان حقابه هستند كه  يداريمبدأ از فروشندگان حقابه مانند كشاورزان خر هيدر ناح

 عيصنا رياما سا شود؛ يجبران م يجنبه اقتصاد ازها، آن هم تنها  آن يها رتاز خسا يتوجه قابل زانيم

و  ابدي يكاهش م اتيتبع آن درآمد دولت از محل پرداخت مال و به دهيد بيو آب آس يوابسته به كشاورز

 نيتر . مهمشود يدچار مشكل م يو خدمات يشهر يازهايكردن ن برطرف يبرا يجار يها نهيهز نيتأم

وارد شده به هر دو  يستيز طيمح يها بيكرد، آس اديتوان از آن  يانتقال آب م يها ه در بحثك يموضوع

ها،  رودخانه يعيحقابه طب نيتأم آب، باعث عدم رهيحوضه مبدأ و مقصد است. در حوضه مبدأ، كاهش ذخ

 رييرد، باعث تغنگذا يريها تأث شدن آن اگر در خشك يو حت شود يم يمنابع آب ريها و سا تاالب ها، اچهيدر

با حجم محدود آب  يكه به سازگار زيحوضه مقصد ن بيترت نيهم . بهشود يها م آن يعيطب ستميدر اكوس

 .كند يخود م ستمياكوس رييشده و شروع به تغ يستيز طياست، باعث شوك مح دهيرس

تر  كه كم گريدمسأله مهم  شود، يوارد م يعيطب ستيز طيانتقال به مح ريكه در مس ييها بيآس بر عالوه

كه در  يو جانور ياهيگ يستيز يها دو حوضه است. گونه نيب يستياختالط ز رد،يگ يمورد توجه قرار م

 توانند يم تينها در شوند، يمنتقل م گريبه حوضه د  يا از حوضه يتوسط آب انتقال يمراحل نخست زندگ

را با مشكل مواجه كنند. كاهش  يبوم يها و گونه دايگونه مهاجم بروز پ كيصورت  در حوضه مقصد به



   

 

 

141 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 رند،يگ يقرار م هيانتقال آب مورد تخل يها در اثر طرح تر شيكه ب ييها در رودخانه يسطح اناتيحجم جر

ها، مانند آنچه در  در عملكرد سازه اللو اخ يريگ رسوب ،يآب ساتيرفتن تأس نيباعث استهالك و از ب

. در حوضه مبدأ، كاهش حجم شود ياده است، مد درمورد رودخانه كارون بزرگ رخ رياخ انيسال

برداشت  شيافزا نيها و همچن آن هيها و كاهش تغذ با آبخوان يكيدروليارتباط ه ليدل به يسطح يها آب

 جهيو در نت يستابيباعث كاهش تراز سطح ا ،يسطح يها منظور جبران كمبود آب به ينيرزميز يها از آب

 .شود يدر بلندمدت م نيزممانند فرونشست  ييامدهايآن، بروز پ

 اريموارد بس نيشيبر نكات پ عالوه ،ينيسرزم درون يها به بخش اهايو انتقال آب در يساز نيريبحث ش در

پرتنش  يها محدوده جاديآزاد، ا يها آب يو محل يعيطب اناتيخوردن جر هم  است؛ به راديقابل ا يتر مهم

و  يصورت محل به يآب ستميقرارگرفتن اكوس ريتأث تتح ،يآب مانند دما و شور يعيطب اتياز نظر خصوص

نظر  . در كل، صرفاستيآب در يساز نيريش يعيطب يامدهاياز پ يتنها بخش ها، نيمشابه ا يگريموارد د

مسأله مورد  نيتر كه پرداختن به آن از حوصله بحث خارج است، مهم ايآب در يساز نيرياز بخش ش

پروژه  نيكه در آخر ييها نهي. هزستبه همراه انتقال آب ا يازس نيريش اديز اريبس يها نهيتأمل هز

 ارديليهزار م نيبه چند رانيا يبه فالت مركز فارس جيو انتقال آب خل يساز نيريشده درمورد ش افتتاح

 .رسد يطرح م نيتومان، آن هم تنها در فاز نخست

 

 باشد يمنابع موجود آب تيريمد تياولو

وپنجه  دست يبحران آب دهيكشور با پد يتمام باًياز زمان كه تقر يا برههكه در  جاست نيا ياساس سؤال

 ياختصاص كنتورها مجاز، ريمسدودكردن منابع غ يها نهياز هز تيشكا يمتول يها و سازمان كند ينرم م

ها و  و طرح يو جار يمرز يها از خروج آب يريجلوگ ،ياريآب يها وهيش كردن زهيهوشمند، مدرن

با توسعه منابع  تيباز هم اولو ايمطروحه، آ يمنف يامدهايپ ريدارند، گذشته از سا گريوان دفرا يها  پروژه
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 منابع موجود؟ تيريمد اياست  يآب

جانبه به  نبود نگاه همه« شود، يمنجر م يا حوضه نيانتقال آب ب يها طرح شدن ييكه به اجرا يليدل نيتر مهم

اهداف  نيتر كوچك يحت شبرديپ يو الزم برا ياديبن ،يمل يا هيكشور است. آب سرما »يمسائل آب

اش  بلكه اگر از حد آستانه ست،يو زودبازده نه تنها چاره كار ن يبشر است و اقدامات موضع يزندگ

 نيپرسش قبل از شروع چن نينشاند. اول شيرا سر جا يآب تومور رونده كم توان ينم گريبگذرد، د

 را برطرف كرد؟ يآب يازهاين توان يبع آب موجود، نممنا تيريبا مد اياست كه آ نيا ييها طرح

 يها را در حوضه ياديز ياجتماع يها يتيانتقال آب نارضا يها نشان داده است كه معموالً طرح تجربه

مقصد شده كه با توان  هيدر ناح ياحساس توسعه كاذب جاديها باعث ا طرح نيا يهمراه دارد. اجرا مبدأ به

 تينامعقول جمع تمقصد خود باعث مهاجر هيندارد. توهم توسعه در ناح يآن سازگار يو ذات يعيطب

رخداد منجر  ني. اشود يدر آن م يتيمتمركز شده و باعث رشد نامتوازن جمع هيناح كيكار به  يايجو

 يها آن براساس طرح نيتأم يبرا ازيشده و ن تر شيآب در حوضه مقصد ب يتقاضا برا ندهيتا در آ شود يم

سبب  به زيخارج از طرح ن يها استان وهدف، شهرها  يدر نواح ازين نيا ني. با تأمرديشدت گانتقال آب 

 جادياز تقاضا ا يميكرده و حجم عظ يگر شروع به مطالبه يو عموم يخود از منابع خداداد يعيسهم طب

 آن نخواهد بود. ييقادر به پاسخگو يفعل يها انتقال آب با حجم يها طرح گريخواهد شد كه د

 

 حل است راه نيآب آخر انتقال 

 يداريناپا ،ياجتماع يها يتيها، نارضا طرح كردن يياجرا يبرا نيسنگ يها نهيهز ليتحم ،يكل طور به

وابسته به آب در حوضه مبدأ،  عيبه صنا بيآس ،يستياختالط ز جاديو ا يعيطب ستمياكوس رييتغ ن،يسرزم

توهم توسعه در  جاديراه، ا ريمس عتيدر طب يختگير هم مقصد، به هيبه ناح تيمهاجرت نامتوازن جمع

هدف و رشد نامتوازن  يها خارج از محدوده يها آب در شهرها و استان يبرا وار رهيمقصد، مطالبه زنج
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انتقال آب با آن  يها است كه پروژه يموارد شمار ياز ب يهدف تنها تعداد اندك يدر نواح تيجمع

موضوع  نيدر ا ها يريگ مياتخاذ تصم يبرا يتر شيدانش و وقت ب صيموارد لزوم تخص نيروست. ا به رو

در مسأله باعث انتقال و  ريجانبه عوامل درگ همه تيرعا كه درصورت عدم يماتيتصم كند؛ يرا گوشزد م

حل و فقط  راه نيعنوان آخر انتقال آب به يها از حوضه مقصد به مبدأ خواهد شد. طرح يتنش آب ديتشد

منطقه را برطرف  ازيموجود، نتوان ن يها استيس رييمنابع و تغ تيريكه با مد شوند يم شنهاديپ يدر موارد

از توان كشور  يميتمركز بخش عظ ايآ نيطرح غلبه كند. با وجود ا يكرد و آثار مثبت آن بر تبعات منف

 ديخود مز ايكشور باشد  يبحران آب يبرا يداريحل پا راه تواند يانتقال آب م زيبرانگ مناقشه يها بر طرح

 بر علت خواهد شد؟

 تهران يبهشت ديدانشگاه شه يدروژئولوژيه يدكترا



   

 

 

144 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

رودخانه كرج تمام  ستميرفتن اكوس نياز ب يآب تهران به بها تيفيو ك تيباالرفتن كم

روزنامه سبزينه مورخ  – دشت كرج ينيرزميآب ز يها كاهش سطح سفره احتمال؛ نشود

20/08/1399 

 

طرح مهم  نيعنوان نخست از سد كرج به تهران، به لومتريك30چند روز گذشته تونل انتقال آب به طول  يط

مردم و  يها هيمنطقه انتقاد و گال ستميبه خطر افتادن اكوس ليكه به دل يافتتاح شد؛ طرح تختيپا يبآ

طرح به  نيا كه نيدرمورد ا يا كننده قانع حيمدت، توض نيمسئوالن استان البرز را به دنبال داشت و در ا

كه  لقانيب ريآبگ قياز طر ضرر استان البرز تمام نخواهد شد، ارائه نشده است. البته آب رودخانه كرج

حركت  كه نيها قبل به بهانه ا تهران سال يا اما آب منطقه شود، يطول دارد، به تهران منتقل م لومتريك25

مختلف به رودخانه  يها يورود آلودگ ليرا به دل تختيپابه  يآب انتقال تيفيك لومتريك25 نيآب در ا

را به  تيفيزد تا آب باك ديج را از پشت سد كلآب رودخانه كر يطرح انتقال تونل دهد، يكاهش م

 ،يطيمح ستيز ،يعيطب يها تيها و ظرف بخش نيتر كه مهم است  يدرحال نيمنتقل كند. ا تختيپا

واقع شده و با  لومتريك25 نيچالوس در محدوده استان البرز در هم-كرج ريمس يو اقتصاد يگردشگر

رودخانه كرج  ياتياز رودخانه كرج، بخش مهم و ح ريمس نيكردن ا يانتقال آب از پشت سد و بدون ط

 مواجه خواهد كرد. ديرا با چالش شد

از  هيمترمكعب در ثان16 يمترمكعب آب با توان حجم ونيليم250طرح قرار است ساالنه  نيدر ا گر،يد يسو از

 شيت كه گنجااس يدرحال نيتهران برسد. ا يها خانه هيتونل به سمت تصف قيسد كرج برداشت شود تا از طر

 است. هيدر ثان مترمكعب نجرودخانه كرج تنها پ هيپا يمترمكعب بوده و دب ونيليم200سد  نيا يحداكثر

سطح  آمدن نييآن، پا جهيانجام شد كه نت يمشخص يدر بازه زمان يشيصورت آزما به زين 92طرح سال نيا

طرح هنوز هم مسئوالن، فعاالن  نيتاح ابود. اكنون با وجود افت انياز آبز ياريبس ريوم آب رودخانه و مرگ

كه  ستين يرفتنيپذ ها نآ يطرح هستند و برا نيا ياز اجرا يريجلوگ ريگيو مردم البرز پ ستيز طيمح
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رودخانه كرج و  ستميو اكوس ستگاهيز ات،ياز ح يبخش مهم رفتن نياز ب يآب تهران به بها تيفيبهبود ك

 ستميخطر انداختن اكوس طرح عالوه بر امكان به نيا دنيگو يجاده چالوس تمام شود. كارشناسان م

دشت كرج هم شود؛  ينيرزميز يها سطح سفره يمتر100رودخانه كرج ممكن است باعث كاهش 

 در نظر داشت. زيو عواقب آن را ن رديمدنظر مسئوالن قرار گ يموارد نيدر چن ديكه با يا نكته

 

 ابدي شيافزا ديالبرز با حقابه

انتقال  يمنف يامدهاياستان البرز، با اشاره به پ ستيز طياداره كل حفاظت مح يمعاون فن ارتباط نيهم در

تونل به تهران، باعث به خطر  قيآب سد كرج از طر يآب سد كرج به تهران اظهار كرد: انتقال دائم يتونل

كنان سا يزندگ يرو يآن منطقه شده و حت ياهيو پوشش گ انيآبز اتيو ح ستمياكوس تيافتادن وضع

 خواهد بود. رگذاريتأث زياطراف رودخانه كرج ن يبوم

مترمكعب  ونيليم120، قرار بود 86كرد: طبق مصوبه سال انيب »نهيسبز«وگو با  در گفت يلشكر درضايحم

 ،يا حوضه نيصورت آب ب مترمكعب به ونيليم63رودخانه كرج،  دست نييپا يكشاورز يآب برا

در نظر  نانتقال به تهرا يمترمكعب هم برا ونيليم340و  يطيمح ستيزعنوان حقابه  مترمكعب به ونيليم64

 زانيمسئوالن استان، اعتراض خود را نسبت به م ريو سا ستيز طيگرفته شود. در همان سال سازمان مح

 تيوضع كه نيا يگرفته، اعالم شد برا استان نشان دادند و بعد از مطالعات صورت يطيمح ستيحقابه ز

كند.  رييمترمكعب تغ ونيليم183به  يطيمح ستيحقابه ز دينكند، با رييرودخانه كرج  تغ اطراف ستمياكوس

البرز  يوقت در استاندار ستيز طيسازمان حفاظت مح سيبا حضور رئ 92طرح كه در سال نيا يدر بررس

كرد، البرز را صادر  يطيمح ستيحقابه ز زانيمجدد م يبه آن پرداخته شد، معصومه ابتكار دستور بازنگر

 است. فتادهياتفاق ن نياما هنوز ا

ها  سال نيو در ا گذرد يسال م13انتقال به تهران،  يشده برا نييحقابه تع زانيم بياضافه كرد: از تصو يو

كرده است. به  ياريبس ريياطراف رودخانه كرج و... تغ يها سكونتگاه تيها، وضع بارش زانيمنطقه، م مياقل
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 كه نيحال، با وجود ا ني. با اشود دنظريشده تجد نييتع يها در حقابه ينگرنسبت به باز ديبا ليدل نيهم

تا با  ميتالش كرد شده يكارشناس زانيآن به م ليحقابه مصوب و تبد رييتغ يسه سال است برا-دو

هفته گذشته تونل افتتاح  تيو درنها ميمتأسفانه موفق نشد م،يبرگزار كن يا جلسه رويمسئوالن وزارت ن

 داشت. ميو دست از تالش برنخواه ميخود برس حقكرد به  ميخواه يما همچنان سع ن،يجود اشد. با و

 

 آب يرودخانه كرج با انتقال تونل هيحاش ستمياكوس بيتخر

 جاديانتقال آب كرج به تهران باعث ا كه نيبا اشاره به ا زيها ن استان يعال ياستان البرز در شورا ندهينما

طرح انتقال آب كرج به  يتهران متول يا گفت: سازمان آب منطقه شود، يممنطقه  ستميمشكل در اكوس

در استان البرز با حضور مسئوالن هر دو استان  يجلسات متعدد رياخ يها استان تهران است. در سال

در  يمشكل گونه چيطرح ه نيا يتهران اعالم كردند اجرا يا آب منطقه رانيبرگزار شده است كه مد

منجر به  دست نييسد كرج و محدوده پا زيوجود نخواهد آورد و در حوضه آبخ بهمنطقه  ستمياكوس

كه توسط اداره  يمطالعات كهاست  يدرحال نيمنطقه نخواهد شد. ا يكشاورز يها و اراض شدن باغ خشك

 يها استان البرز انجام شد، خالف گفته يا و آب منطقه يزداريو آبخ يعيمنابع طب ست،يز طيحفاظت مح

و ساختار  ياهيطرح، پوشش گ نيا شدن ييبا اجرا كه يطور به كند؛ يتهران را ثابت م يا قهآب منط

كه  يمخرب يها بيآس نيشد. همچن واهدخواهد رفت و رودخانه كرج خشك خ نيمنطقه از ب كياكولوژ

 داشته است. يمردم منطقه را درپ ينگران رد،يگ يتونل انتقال آب صورت م دست نييدر پا

تهران در دستور  يا طرح توسط آب منطقه نيا يافزود: اكنون اجرا »نهيسبز«وگو با  در گفت انيصادق حامد

را كه در گذشته قول داده  ييها آن حقابه ت،يخواهد شد، اما درنها ييهم اجرا يكار قرار دارد و به زود

 .كنند يمبهم صحبت م و يكل صورتباره به  نيدر ا زيبودند، به استان البرز اختصاص داده نشد. مسئوالن ن

و  يمنطقه، در جلسات فن ستميمخرب آن بر اكوس راتيانتقال آب و تأث يامر برا نيا انيادامه داد: متول يو

 يآب استان تهران، به نوع طيبودن شرا حساس ليگفتن ندارند و تنها به دل يبرا يقطعاً حرف يكارشناس
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كه به لحاظ  يدرصورت دهند؛ يسوق مكشور  يتيريكالن مد ماتيبحث را به سمت تصم تر شيب

 استان البرز خواهد داشت. يبرا يمخرب راتيانتقال آب تأث نيا ،يكارشناس

قرار داده و  ريتأث رودخانه كرج را تحت يآب ستمياظهار كرد: انتقال آب از كرج به تهران اكوس انيصادق

به  لومتريك30ستان كرج (حدود تا شهر باًيرودخانه خواهد شد و از محدوده سد تقر نيا يآب موجب كم

حقابه دارند)،  نمترمكعب است و كشاورزان در آ ونيليم120آن كه حدود  يطول و به عرض سكونتگاه

 برخواهند خورد. يبه مشكل جد

 

 طرح تونل انتقال آب شد ريگيكرج پ دادستان

 يدرپ زيان البرز را نو انقالب مركز است يواكنش دادستان عموم يآب سد كرج به تهران حت يتونل انتقال

 داشته است.

طرح تونل انتقال آب رودخانه كرج به تهران كه به  يريگياز پ »نهيسبز«و گو با  در گفت يمدد نيحس

مطرح شده  يها يشده است، خبر داد و گفت: با توجه به نگران ليمردم استان تبد يها از دغدغه يكي

و از  ميا كرده يريگيپ روين ريوز قيموضوع را از طر نيرودخانه كرج، ا ستميدرمورد به خطر افتادن اكوس

و تعهدات  رياستان، تداب يطيمح ستيز طيدرخواست شده است كه ضمن درنظر گرفتن شرا رويوزارت ن

 كرج اعالم كند. يبه دادستان يصورت كتب را به

رودخانه  يطيمح ستيبه زحقا رو،ين ريو انقالب مركز استان البرز ادامه داد: بنا به گفته وز يعموم دادستان

منطقه پس از انتقال مقدار آب مورد نظر  يطيمح ستيز طيهم خوردن شرا كرج در نظر گرفته شده و از به

 خواهد شد. ينرسا تهران اطالع يا توسط آب منطقه يصورت رسم موضوع به نيو ا يريجلوگ

ابه استان البرز از سد طالقان افزود: حق يمترمكعب ونيليم20 شيافزا يبرا روين ريبا اشاره به تعهد وز يمدد

 شد. ييماه اجرا موضوع از اول آبان نيا
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 نخواهد داشت يآب از سد كرج به تهران تبعات منف انتقال

شركت  رعامليرودخانه كرج وجود دارد، اما مد اتيكه درباره به خطر افتادن ح ييها يوجود نگران با

 نيو در ا دهد يآب انتقال م هيتونل فقط دو مترمكعب بر ثان نيا كه نيا انياستان البرز با ب يا آب منطقه

ساخت  اتياظهار كرد: عمل ست،يرودخانه خروشان ن نيمتوجه ا يطيمح ستيز يتبعات منف نهيزم

انجام  يزير . براساس برنامهديشروع شد و امسال به اتمام رس 84شماره شش آب تهران از سال خانه هيتصف

 يمصوب ابالغ صياز تخص يا بخش عمده كه نيتهران، با توجه به ا يا شده توسط شركت آب منطقه

 يها خانه هيكرج به تصف لقانيب ستگاهيرودخانه و ا قيمترمكعب آب از طر ونيليم260حدود  زانيتهران به م

 مانده يباق صياز تخص هيمقرر شد تنها حدود دو مترمكعب در ثان شود، يتهران منتقل م 2و  كيشماره 

. با توجه به ابديانتقال  6شماره خانه هيتونل تازه افتتاح شده به تصف قيتهران از سد كرج از طرآب شرب 

انتقال از تونل كرج  يبرا هياز دو مترمكعب در ثان شيب تآب تهران از سد كرج، برداش يصيسقف تخص

 .ستين ريپذ به تهران امكان

 ازيمترمكعب آب ن ونيليم260حدود  كه نيجه به اكرد: با تو انيب »نهيسبز«وگو با  در گفت انينجف داوود

 دست نييپا يها و حقابه يطيمح ستيز يازهايتهران است، با لحاظ كردن ن 2و  كيشماره  يها خانه هيتصف

در نظر گرفته شد  ،يشگيهم ريمذكور از مس يها خانه هيآب شرب تصف نيسد و با در نظر گرفتن تداوم تأم

باشد.  يجار لقانيب يميقد ستگاهيمترمكعب آب در محدوده سد كرج تا ا ونيليم300از  شيكه ساالنه ب

كه  رودخانه كرج وجود نخواهد داشت؛ ضمن آن يبرا يطيمح ستيتبعات ز گونه چياساس ه نيبرا

طور  تونل به قيآب از طر رداشتب زانيو كنترل م شيگرفته شده، مقرر شد كه پا يها ميبراساس تصم

 استان البرز انجام شود. يا قهمستمر توسط شركت آب منط

و  يبودن سهم البرز از منابع آب سطح نيياز دوبرابر شدن حقابه استان خبر داد و افزود: با توجه به پا يو

كرج و طالقان  ياستان از سدها نيبرداشت آب ا زانيم روين ريمشكل كمبود آب در استان، به دستور وز

 يآب البرز از سدها هيسهم يدو برابر شياست. افزا دهيل رسمترمكعب در سا ونيليم110به  ونيليم55از 
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مسئوالن  يريگيكه با پ رود يشمار م استان به نيآب ا يفيو ك يبهبود كم يبرا يمذكور، اقدام ارزشمند

 محقق شده است. رويوزارت ن ژهياستان و نگاه و

 

 حقابه استان البرز شيافزا يبرا تالش

 تيپاك، مسئول يقانون هوا 25لبرز هم اظهار كرد: براساس مادهاستان ا ستيز طيحفاظت مح ركليمد

و  ستيز طيها برعهده سازمان حفاظت مح رودخانه يطيمح ستيحقابه ز نييتع يانجام مطالعات برا

 يمترمكعب حقابه برا ونيليم64ساالنه در حدود  روياست. وزارت ن رويآن برعهده وزارت ن صيتخص

 يمنطقه كاف بوم ستيحفظ ز يبرا زانيم نيرج در نظر گرفته كه ارودخانه كرج از محل مخزن سد ك

است.  يبرابر رقم فعل حداقل سه ستيز طيبرآورد حقابه رودخانه كرج توسط سازمان حفاظت مح ست؛ين

و  ازيمورد ن ازهرودخانه را به اند نيحقابه ا ديوزارتخانه با نيو ا ميهست رويوزارت ن ميما مخالف تصم

 كند. نيتأم ستيز طيمان حفاظت محساز دييمورد تأ

رودخانه كرج  يطيمح ستيحقابه ز نييعنوان كرد: مطالعات تع »نهيسبز«وگو با  در گفت يميحك نيفرد

دانشگاه تهران  يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد يالبرز و با همكار ستيز طيتوسط اداره حفاظت مح

و سازمان  برزاستان ال يا ه الزم، به آب منطقهحقاب زانيم صيتخص يمطالعات برا نيا جيانجام شد. نتا

كشور  ستيز طيسازمان حفاظت مح يالزم از سو يريگيطور قطع با پ ارسال و به ستيز طيحفاظت مح

باشد  يبه حد رويدر كارگروه مشترك با وزارت ن ،يطيمح ستيحقابه ز صيتخص زانيتالش خواهد شد م

 نرسد. يبيرودخانه آس يعيطب اتيكه به ح

 خانه هياستان البرز، پس از افتتاح تصف يا آب منطقه رعامليو اظهارات مد ها يادامه داد: براساس بررس يو

ششم تهران  خانه هيتونل انتقال آب به تصف قيآب از طر هيششم تهران، مقرر شد فقط دو مترمكعب در ثان

منتقل شود كه خبر  لقانيب ريآبگ يعني ،يرودخانه و از محل قبل يعيطب انيجر قيآن از طر يمنتقل و مابق

 ،ييرايو پذ يخدمات يواحدها يطيمح ستيبر عملكرد ز ژهيبود و با تحقق آن و نظارت و يا دواركنندهيام
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 مرتفع خواهد شد. يطيمح ستيحقابه ز صيمشكل تخص

 

 انتقال آب رودخانه كرج يطيمح ستيز تبعات

 ريركبيانتقال آب سد ام يبرا رويوزارت ن يتراش هم با اشاره به بهانه ست،يز طيكارشناس مح ان،يترك ثميم

شدن آب رودخانه كرج به  طرح، آلوده نيا ياجرا يوزارتخانه برا نيا هيتونل اظهار كرد: توج قياز طر

 ستميس توان يتر م كم اريسب يا نهيبا هز كه يبود، در حال يا هيحاش يمسكون ياصناف و واحدها لهيوس

 رود شد. نيشدن ا د و مانع خشككر هيفاضالب را در منطقه تعب

بلكه تبعات  زند، يآن ضربه نم هيحاش يها شدن رودخانه كرج تنها به باغ خشك كه نيا انيبا ب يو

دشت كرج به  ينيرزميز يها سفره نيكرد: رودخانه كرج عامل تأم حيدارد، تصر يشمار يب يطيمح ستيز

 100از  شيب ينيرزميز يها سفره ادينه چندان ز يطرح انتقال آب، در مدت زمان يو با اجرا رود يشمار م

 .شوند يمواجه م يسال و دشت كرج با خطر خشك يو منطقه البرز جنوب افتيمتر كاهش خواهند 

وحش و... از  اتيح يآب، نابود ينيرزميمنابع ز تراتين شيافزا ن،يفرونشست زم كه نيا انيبا ب انيترك

قرمز به  خال يآال قزل يماه ستگاهين كرد: رودخانه كرج زطرح است، خاطرنشا نيا يتبعات اجرا گريد

 .هقرار گرفت يدر آستانه نابود زين ستگاهيز نياست كه ا شده تيحما يا عنوان گونه

كه آب  اريساوجبالغ و شهر يها باغ نياطراف رودخانه كرج و همچن يها رفتن باغ نيمتذكر شد: از ب يو

غرب تهران از  يهوا يها هيكه ر شود يمنجر به آن م تيدر نها شود، يم نيمحل تأم نيها از ا آن ازيمورد ن

 شد. ميمواجه خواه يآلودگ شيبا افزا ندهيبرود و به تبع آن در آ نيب
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بازار « يجهان اتيتجرب ها ارائه شد؛ تبادل حقابه نهيعملكرد چهار كشور در زم يبا بررس

 20/08/1399خبرگزاري اقتصاد انالين مورخ  - »آب

 

 » بازار آب« يجهان اتيتجرب

مناطق جهان از  ياريبه آب، در بس يجامعه در دسترس يها از گروه يبرخ يناتوان ايبا كمبود آب  مواجهه

 ها برده است. برداران را به سراغ تبادل حقابه بهره

 يكه برا يابعاد نيتر مهم يالملل نيب اتيتجرب ياقتصاد؛ در بررس يايبه نقل از دن نيگزارش اقتصادآنال به

حقوق قابل  قيحقوق آب از طر تيهمچون تقو يقرار گرفته است موارد ديآب مورد تاك يبهبود بازارها

مبادالت و كاهش  رهمسان، نظارت ب يرسان آموزش و اطالع ن،يجدا كردن حقوق آب از زممبادله و 

استفاده از  ،يحقوق يها، تعارضات و دعاو به تنش يدگيرس يها هيرو ياعتال ،يمبادالت يها نهيهز

ت مبادال يآب، كنترل آثار منف يمحل يبازارها تيدر تقو يردولتيغ يها تشكل يها ييو توانا يها تيظرف

آب  عيو توز رهيذخ يكيزيف يها ت سامانهيالزم و تقو يها ضوابط و دستورالعمل ،يتيريمد ريتداب قياز طر

 بوده است.

 افتهيتوسعه  يابعاد معموال در كشورها نيا يريگ شكل ،»رانيآب ا ريتدب شكدهياند« يها ياساس بررس بر

 ياريدر حال توسعه بس يدر كشورها يلصورت گرفته است و يبهتر طيبا شرا كايو آمر ايهمچون استرال

 يرسم ريغ رتصو كشورها به نيآب در ا يجهت بازارها نيفراهم نشده است و به هم طيشرا نياز ا

 يبردار دارد و از گذشته در مواجهه با كمبود آب، بهره ياديبازار آب سابقه ز زين رانياند. در ا شده جاديا

از مناطق كشور از جمله دشت  ياريمبادله آب در بس زينون ناك اند. هم خود مبادله كرده انيآب را م

 فعال است. يررسميطور غ بوده كه عمدتا به عيرفسنجان شا

كه  افتد يبازار رقابت كامل اتفاق م كيمنابع در  صيوكار تخص ساز نيكارآتر ،ياقتصاد ياساس تئور بر

 تيا و اشخاص حداكثركننده سود و مطلوبه بنگاه ت،يآدام اسم يبه مثابه دست نامرئ يمتيدر آن عالئم ق
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 طيشرا ني. در اكند يم قيدارند، تشو ينسب تيكه در آن مز ييها تيفعال بيفروش و تعق د،يرا به خر

قرار گرفته و منابع  يباالتر يرفاه تيكنندگان در بازار در وضع حداكثر شده و مشاركت ديارزش كل تول

است كه  ياساس دهيا نيبر ا يواقع اتكا به عملكرد بازار مبتن. در شوند يو مصرف م صيطور كارآ تخص به

 بيتعق يحق برخوردارند كه برا نيا ازكننده درخصوص رفاه خود هستند و  قضاوت نياشخاص بهتر

 يبازار، حداكثرساز قياز طر صيتخص امديپ نيرا اتخاذ كنند. بنابرا ياقتصاد ماتيتصم يشخص قيعال

 است. ياقتصاد ييكارآ

از منابع آب، حقوق خود را با  يبردار آن دارندگان مجوز بهره قياست كه از طر يباتيآب ترت بازار

مرتبط با  فيوظا تواند يطور بالقوه) م . سازوكار بازار آب (بهكنند يمبادله م ديجد انيبا متقاض اي گريكدي

به  يو جزئ يلك صورت كنندگان آب به و مصرف انيمتقاض نيمنابع محدود آب را ب عيو توز صيتخص

 .رديعهده بگ

در  تواند يبرداران آب به دست آورد، م بهره گرياز د يشتريب يبتواند ارزش اقتصاد يبردار بهره چنانچه

 ييجو اگر امكان صرفه ايرا بخرد و مورد استفاده قرار دهد  گرانياز آب د يسهم ،يبازار با پرداخت مبلغ

از فروش آب مازاد را  رآمدو كسب د ييجو صرفه زهيانگ برداران در مصرف آب وجود داشته باشد، بهره

 يو امكان توسعه در مناطق كند يم دايپ يشتريمبادالت آن است كه آب ارزش ب نيا جهيخواهند داشت. نت

. ديآ يآب در بازار به وجود م ديشدن فرصت خر ايمه قيوجود ندارد، از طر ديآب جد نيكه امكان تام

آب، رشد  شتريبه مصرف ب ازيبدون ن آب، صيمصرف و تخص ييكارآ شيزابا اف تيوضع نيا جهيدر نت

نظام  ييدر خدمت رفع نارسا تواند يو فروش آب م ديخر ي. نهاد بازار براكند يم دايادامه پ ياقتصاد

 يبران و مقابله با رفتارها آب يواقع يموجود و نحوه عرضه مناسب آب با تقاضا يآب ادار صيتخص

 د.خواهانه باش رانت

 دگاهياز د يادار يها و روش يعموم ينهادها قيآب از طر صيتخص دهد يگذشته نشان م يها تجربه

 تر يقو ياقتصاد ييكارآ يبه كاربرد استانداردها ازيو ن ستيبرخوردار ن ييباال يياز كارآ نهيبازگشت هز
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 شيبه افزا توجهبا  انيم نيآب وجود دارد. در ا يمنابع و احراز ارزش اقتصاد صيتخص يو سازوكارها

مطلوب  يبه آن، توسعه سازوكارها يتعارضات بر سر دسترس شيمنابع آب و افزا ياقتصاد يابيكم

 ينهاد بازار برا يريجهت به كارگ نيدارد و به هم ييباال تيآب اهم صيو بازتخص صيتخص

 مورد توجه قرار گرفته است. صيبازتخص

داران، سبب  حقابه يفرصت آب برا نهيهز شيافزا ليآب به دل يبازارها يساز و فعال يريگ شكل

صورت انتقال آب از  به تواند يكه م شود؛ يكننده كارآتر م مصرف ايآب به مصارف  صيبازتخص

 نتقالا اي كنند، يم جاديا يشتريافزوده ب كه ارزش يو صنعت يشهر يها به استفاده يكشاورز يها استفاده

انتقال  يليباشد. در تجربه بازار آب ش يشتريبا ارزش ب يها يزارزش به كشاور كم يها يآب از كشاورز

 سهم را دارد. نيشتريانتقال نوع اول ب كايكه در بازار آب آمر يبوده، در حال رمعمولياز نوع اول غ

با هدف  ييجو كاهش تلفات و صرفه يبرا يكاف زهيآب، انگ يارزش باال ليبازار آب، به دل ليتشك با

كاشت  ،ياريآب ستميس ريبا تغ تواند ي. آب قابل تبادل در بازار مشود يم جاديب مازاد افروش آ اياستفاده 

امكان را  نيا رزان. بازار آب به كشاوديايعدم كشت به دست ب اي ياريآب بر، كم آب محصوالت كم

 يشخص طيو شرا يوهوا، مشكالت كشاورز آب راتييبازار، تغ طيموقت در شرا راتييكه به تغ دهد يم

 را اتخاذ كنند. يتر نهيبه ميالعمل نشان دهند و تصم كسع

هستند، اما  ابيكم يكاالها صيمبادله و تخص يبرا زميمكان نيبه رغم آنكه بازارها عمدتا بهتر اما

 يمنابع آب و طراح صيتخص يكه انتخاب بازار برا شود يآن باعث م يها يدگيچيآب و پ يها يژگيو

آب بزرگ  يهانداشته باشد و بازار يا و ساده يبرآورده كند، جواب قطعهدف را  نيكه بتواند ا يبازار

 ييدر ارتباط با كارآ يو مالحظات ها يهمواره نگران نينشوند. همچن جاديمعموال خود به خود ا اسيمق

 بازار وجود داشته است.

 ميحجبودن،  يدر آب همچون ضرور ياتياز خصوص يمنحصر به فرد آب را ناش ياقتصاد يها يژگيو

بودن،  رهمگنيو مبادله، غ ديتول يباال نهيبودن، هز يبودن، چرخه آب، عموم دوام يب ،يابيبودن، كم
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ذكر  يتجارت بودن در فواصل طوالن رقابليو غ ديشكست بازار در عرضه، اثرات در مصرف و تول

 بيد دارد اما تركوجو زين گريد يبازار ياز كاالها ياريدر بس اتيخصوص نياز ا ياند. اگر چه برخ كرده

 آنها باعث منحصر به فرد شدن آب شده است.

 

 ايآب در مناطق مختلف دن يبازارها يمعرف 

اند و  آن كرده يروهايبه بازار آب و ن يآب توجه خاص صياز كشورها در جهت بهبود نظام تخص يبرخ

از  يبازار آب، در برخ يازاند اند. به منظور راه كرده ياديمبادالت آب تالش ز ليو تسه تيتقو جاد،يدر ا

آب شامل  انكب ليبرداران، اقدام به تشك بهره يكشورها، دولت به كمك صاحبان حقوق آب و حت

ها در انواع مصارف،  برداشت زانيآب حوضه، منابع و مصارف، ثبت حقوق آب، ثبت م النياطالعات ب

منابع آب  تيريمد شتريب تيتقو ياانداز و... كه در راست و فروش، صندوق پس ديخر يشنهاديپ يها متيق

 .شود يم يجهان معرف يرهااز كشو يآب در برخ يكرده است. در ادامه بازارها روند يحوضه به كار م

آب  يو بازارها رديگ يصورت م ينيرزميآب در هند از آب ز نياز تام يمين بايتقر آب هند: بازار

و فروش آب در هند موضوع  ديهستند. خر يكم، آب سطح زانيو به م ينيرزميز يها عمدتا شامل آب

 ادلهكشاورزان مب نيآب ب زين يصورت رسم آب به يو توسعه بازارها يريگ و قبل از شكل ستين يديجد

هستند و اگرچه فروش آب  يو محل يررسميصورت غ آب در هند اغلب به ياست. اكنون بازارها شده يم

هم معمول است.  يكشاورز ريغ يها استفاده ياست، اما فروش برا ياهداف كشاورز ياساسا برا

آب  به يدسترس يها رساختيز يالزم برا هيهستند كه سرما يغالبا كشاورزان كوچك زيآب ن دارانيخر

به آب را ندارند. در هند  ياستحصال آب و... را ندارند و بدون بازار امكان دسترس يها نهيهز لياز قب

ادله آب وجود دارد؛ قرارداد دوجانبه كه در آن فروشنده آب مب يحداقل دو گونه قرارداد متفاوت برا

شده  ديدرصد از محصول تول 50و  كند يرا تقبل م ينقد يها نهيدرصد هز 50و  كند يم نيرا تام ياريآب

 يطور مساو كارگر به كيو  نيجانبه كه در آن فروشنده آب، صاحب زم و قرارداد سه شود يرا صاحب م
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كشاورزان آب  شتري. از آنجا كه بگذارند يشده را به اشتراك م ديمحصول تول نينو همچ ينقد يها نهيهز

 متيدر ق يآب به خوب ياست و ارزش واقع زيفرصت آنها ناچ نهيهز فروشند، يو مازاد خود را م ياضاف

فروشندگان  ياز قدرت انحصار شتريب دارانيخر يزن وجود قدرت چانه ني. با اشود يآن منعكس نم

 ست.كارآمد ا

هستند و بازار آب عموما  ينيرزميو آب ز يشامل منابع آب سطح كايمنابع آب آمر :كايآب آمر بازار

فعال هستند،  يرسم يكه بازارها متحده االتيا يها از بخش ياريوجود دارد. در بس يررسميصورت غ به

 ياه تيوضع يصورت گرفته است. برا يو شهر يكشاورز يها بخش نيتجارت در آب اساسا ب

كرده است  ريآب را دا يبانك خشكسال ايفرنيكه رسما اعالم شده باشد، وزارت منابع آب كال يضطرارا

 يدر خشكسال ريو فروش و انتقال آن به مناطق درگ ايفرنيداران شمال كال مازاد آب از حقابه ديكه به خر

 .كند ياقدام م ايفرنيدر جنوب كال

برنامه مبادله آب  نيفعال بود. در ا 1994و  1992، 1991 يخشكسال يها بانك آب در سال برنامه

آب را از فروشندگان آب  ايفرنيصورت داوطلبانه است و به موجب آن دپارتمان منابع آب كال به

خود را  هاز آب مورد استفاد يتا بخش پردازد يكنندگان آب م را به استفاده يمبالغ اي كند يم يداريخر

 .رنديبگ دهيناد

صورت  آن نقل و انتقال آب به ليشد كه در تشك ليبازار آب بانك تشك تيتقو يبرا ايفرنيكال در

استفاده كارآ از آب در  ،ينيرزميآب ز يها حفاظت از سفره ان،يوحش و آبز اتيمحافظت از ح ،يحجم

 عنوان اصول مهم مورد توجه قرار گرفت. به يداران فعل آب و حفظ حقوق حقابه رندهيمناطق گ

و منابع  افتي يم شيافزا ايهمواره عرضه آب در استرال يالديم 1960تا اواخر دهه  :ايترالآب اس بازار

انتظار عرضه  نيزارع زين 1970رو در دهه  ني. از اشد يم عيتوز نيزارع نيصورت حقابه ب به ديآب جد

 يا تهيكم ليدل ني. به همنشدكاهش منابع آب، عرضه مورد انتظار محقق  ليرا داشتند؛ اما به دل ديمنابع جد

حل بازار را جهت  راه تهيكم نيشد. ا ليمنابع موجود تشك نهيبه صيتخص ديجد يراهكارها نييجهت تع
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 كرد. شنهاديمصرف آب پ ييكارآ شيافزا

 رگذاريمحتاطانه اما تاث ايبه سمت تجارت آب در استرال هياول يها گام ،يالديم 90و  80 يها دهه در

 يكاال كيعنوان  رفتار با آب به ياقتصاد-ياجتماع يامدهايدرباره پ يجد يدهايبرداشته شد. اما ترد

آب شد.  زاددر اعمال تجارت آ يجيمحدودكننده و تدر كرديرو كيوجود داشت كه منجر به  يتجار

از آنكه  شياز مناطق، پ يارياجرا شد و در ادامه در بس يدر ابتدا تجارت آزاد آب در مناطق محدود

 .رفتيصورت موقت صورت پذ و فروش به ديباشد، خر ريپذ حقابه امكان يمو فروش دائ ديخر

آب از  تيبه وجود آمد كه به موجب آن مالك ايدر قانون آب استرال يدياصالحات جد 1995در سال  اما

و قابل مبادله بودن  نانيحجم آب متعلقه، درجه اطم ت،يها برحسب نوع مالك جدا شد و حقابه نيزم

انتقال  يبرا يا سادهوابسته بود، راهكار  نيآب به زم يمجوزها نكهيا ليبه دل نياز ا شيپ شدند. تا فيتعر

همزمان مجوز  ديآب مجبور به خر يمتقاض يطيشرا نيوجود نداشت و در چن انيمجوز به متقاض ايآب 

 ايسترالبازار آب كارآ و كارآمد در ا جاديو زمانبر بود. ا كيبوروكرات ينديكه فرآ شد يم نيآب و زم

شده توسط دولت، به خرد  نييتع فياتكا به تكال يبه جا گذاران استيالزام را به وجود آورد كه س نيا

كرده، باعث  جاديكه بازار تجارت آب ا يو خودمختار يريپذ كاربران آب اعتماد كنند. انعطاف يجمع

 يبرا يه صنعت كشاورزوابسته ب يو كمك به كشاورزان، روستاها و شهرها يكشاورز داتيتول شيافزا

امكان را به وجود  نيحال بازار تجارت آب ا نيع درشده است.  ديشد يخشكسال طيدر شرا تيادامه فعال

 فراهم شود. عتيبازگرداندن سهم آب طب يبرا يآورد تا راه

بوده است كه  زيآم تيموفق يدر حال يالملل نيبازار آب در سطح ب ليدر توسعه و تشك اياسترال عملكرد

است. بازار  يو سازمان يادار يساختارها يو اجرا يقانون دارياز اصالحات پا ياز آن ناش يبخش مهم

 يور بهره زانيم نيشتريدارد و باعث ب يدالر ارديليم 2/ 4حدود  يدر حال حاضر، گردش مال ايآب استرال

و  شود يبران انجام متوسط كار يگذار متيق نيتوجه كرد كه ا ديدر استفاده از آب موجود شده است. با

 دالر است. ونيليتجارت، صدها م نيحاصل از ا  ساالنه يسود اقتصاد
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از اقتصاد متمركز به اقتصاد  يلياقتصاد ش يالگو 1973در سال  ياسيس راتييبعد از تغ :يليآب ش بازار

سان آب را گروه از حقوقدانان و مهند كيوقت،  ياقتصاد يوزرا رو نيكرد. از ا رييبر بازار تغ يمبتن

 نياز جمله قوان كمحا طيشرا زين نياقتصاد نو ستميدر س رايآب كردند. ز ديقانون جد نيمامور تدو

 ها تيمحدود نيمواجه ساخته بود. ا تيبازار آب كارآمد را با محدود جاديا 1981موجود قبل از سال 

مبادله، خسارات  يها هنيكنندگان به اطالعات، هز مصرف يها، دسترس حقابه فيعمدتا مربوط به تعر

كردن  ياتيعمل يالزم برا ينبه شخص ثالث، روش حل منازعات، احتكار آب و چارچوب قانو ياحتمال

 زميمكان كيعنوان  به بازار آب، به يابيجهت دست 1981راستا دولت در سال  نياند. در هم بازار بوده

 كرد. بيآب را تصو ديآب، قانون جد صيتخص يكارآ

 ني. مبادالت آب معموال بشود يمحسوب م يررسميغ يبازار يليبازار آب ش زيكنون نوجود ا نيا با

 ،يركشاورزيغ يها فروش آب به بخش نيو همچن يو فروش آب سطح ديو خر شود يانجام م ها هيهمسا

قبل توسط خود  يها بازار مبادله شده است، در سال نيكه در ا يدرصد از آب 90است.  رمعموليغ

كارآ در  ريصورت غ به ايآب مازاد بوده  اي زانيم نياست. ا گرفته يقرار نم يبردار رد بهرهفروشندگان مو

كه  يبازار، آب جادياز ا شيرا رها كرده بودند. پ يصاحبان آن كشاورز اياست  رفته يها از دست م كانال

. شد ياستفاده م از رودخانه ايدر همان كانال  هيتوسط كشاورزان همسا شد يتوسط صاحب آن استفاده نم

 ياريمعامالت و در بس يها نهيكننده تفاوت در هز و منعكس ريآب كامال متغ متيق يليآب ش در بازار 

 طيكننده شرا منعكس ها متيدر ق  تفاوت نيا يو فروشندگان است. گاه دارانيخاص خر طيموارد شرا

 وجود دارد. داريو انحصار خر ودش ينم نييتع يصورت رقابت به متيبازار ق نيفروشنده است. در ا يشخص
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 شيكرونا بر افزا اثرات مصرف آب مطرح شد؛ يو الگو 19-ديكوو يالملل نيدر كارگاه ب

 21/08/1399خبرگزاري اقتصاد آنالين مورخ  – مصرف آب

 

 مصرف آب شيكرونا بر افزا اثرات

 يجد شيمصرف آب افزا رانيم 19-ديكوو يماريب وعيش شيكه با افزا دهد ينشان م يجهان يآمارها

هر نفر در سال است كه  يبرا تريل 150 يشهر يمتوسط سرانه آب مصرف زين رانياست و در ا افتهي

دهد كه  يامر نشان م نيهر نفر در سال را داشتند كه ا يبرا تريل150از  شيب يمصرف سرانه آب شهر492

 مصرف آب است. ياصالح الگو ازمنديكشور ن

منابع  تيريگروه مد رياستاد دانشگاه تهران و مد ،ييبنفشه زهرا سنا،يبه نقل از ا نيگزارش اقتصادآنال به

 نكهيبر ا ديبا تاك "مصرف آب يو الگو 19-ديكوو" يالملل نيامروز در كارگاه ب يدرولوژيآب و ه

 نياست، گفت: ا شدهمنابع آب  شيرا بر مصرف آب داشته و موجب افزا يادياثرات ز يماريب نيا وعيش

را متاثر كرده است، ضمن آنكه  يو انرژ ييمنابع غذا ،يقرار دادن منابع آب ريعالوه بر تحت تاث يماريب

 شيافزا يشخص يكاهش و در بخش خودروها يدر بخش حمل و نقل عموم يژطبق آمارها مصرف انر

 است. افتهي

مصرف آب دو برابر شده است، اظهار كرد: بر اساس  زانيم نهيقرنط يها در زمان نكهيبر ا ديبا تاك يو

 رده است.ك جاديا رييتغ زيخانوارها ن ييغذا ميرژ يبر رو يماريب نيا يانجام شده حت ايتاليكه در ا يمطالعات

 شي، خاطر نشان كرد: پ2050نفر تا سال  600و  ارديليم 9به  نيكره زم تيجمع دنيبا اشاره به رس ،ييزهرا

هزار  5از  شيمصرف غذا دو برابر خواهد شد و مصرف سرانه آب به ب 2050تا سال  دهد ينشان م ها ينيب

خواهد  يشيافزا روندمصرف  زانيم نيا 19-ديكوو يو با روند كنون ديمتر مكعب خواهد رس ارديليم

 داشت.
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را تجربه خواهد  يبرابر 27 شيافزا 2050تا سال  يمصرف انرژ زانيم نكهيا انيدانشگاه تهران با ب استاد

روند  رود، ياز منابع مصرف كننده آب به شمار م يكيكه  ييمحصوالت غذا ديشد: تول ادآوريكرد، 

 دهيپد نيو درا تمواجه اس مياقل رييتغ دهيجهان با پداست كه  يدر حال نيخواهد داشت و ا يشيافزا

كه  يا خواهد داشت، به گونه يقابل توجه راتييتغ يبخش كشاورز يكه بهره ور رود يانتظار م

 دارد. 2080را تا سال  مياقل رييتغ ليبه دل يدر حوزه كشاورز يدرصد كاهش بهره ور 25 انهيخاورم

 12گفت:  كنند، يتجربه م دهيپد نيرا در اثر ا يفشار مضاعف انهيخاورم يكشورها نكهيبر ا ديبا تاك يو

 نيآب در ا نياست كه تام يدر حال نيهستند و ا يآب ديتحت استرس شد انهيكشور خاورم 17كشور از 

 همراه است. يبا دشوار يعاد طيدر شرا يكشورها حت

بانك  ينيب شيد: بر اساس پش ادآوريآب و آبفا،  يور بهره يمصرف و ارتقا تيريكل دفتر مد ريمد

است،  انهيخاورم يمتوجه كشورها يمنابع آب تياز محدود يناش يخسارت اقتصاد زانيم نيشتريب ،يجهان

 مياقل ريياز تغ يبه عنوان خسارت ناش 2050را تا سال  GDPدرصد از  14تا  6كشورها  نيكه ا يا به گونه

 است. يكه خسارت قابل توجه دهند ياز دست م

 

 يتحت استرس آب يرانيا ونيليم28

درصد مردم در  50 ت،يجمع عيتوز يها گفت: بر اساس نقشه ط،يشرا نيدر ا رانيا تيبا اشاره به وضع يو

را در خود  ريدپذيدرصد آب تجد 50فارس كه  جيدرصد در حوضه خل 25و  يفالت مركز زيكنار آبر

 خواهد شد. ياب آورموجب كاهش ت تيجمع عيتوز يناسازگار نيدارد، ساكن هستند. ا

 شيبودند كه با افزا يتحت استرس آب رانيا تينفر از جمع ونيليم 50حدود  2015تا سال  يگفته و به

 28حالت  نيدر كمتر يول د،ينفر رس ونيليم 30تا  ونيليم 28به  زانيم نيانجام شده ا يها و تالش ها بارش

 دارند. قرار يهمواره تحت استرس آب رانيا تينفر از جمع ونيليم
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آب شرب است، اظهار كرد:  نيتام ستميبودن س ريپذ بيعدد نشان دهنده آس نيا نكهيا انيبا ب ،ييزهرا

تاب  شيافزا يبرا يگذار هيسرما دياست كه با يليدال يمنابع آب تيو محدود ييآب و هوا راتييتغ

 .ميرا ارتقا ده يآور

 

 ينيزم ريز يها برداشت از آب اضافه

 ريز يها برداشت آب زانيرا قابل توجه دانست و خاطر نشان كرد: م ينيزم ريمنابع ز از  برداشت آب يو

درصد از  63 ،ييآب روستا نيدرصد از تام 83است، ضمن آنكه  دهيمتر مكعب رس ارديليم 140به  ينيزم

 طيدر شرا يحت هاست ك داريناپا اريبس ينيزم ريوابسته به منابع ز يدرصد آب شهر 57و  يآب صنعت

 دچار مشكل هستند. يادع

هر نفر در سال  يبرا تريل 150را  يشهر يدانشگاه تهران متوسط سرانه آب مصرف يعلم اتيعضو ه نيا

هر نفر در  يبرا تريل 150از  شيشهر مصرف سرانه ب 492كه  دهد يذكر كرد و ادامه داد: آمارها نشان م

 مصرف آب است. يح الگواصال ازمنديكشور ن دهد يامر نشان م نيسال را داشتند كه ا
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 23/08/1399خبرگزاري ميزان مورخ  – خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 40كاهش 

 

كه نسبت به  دهيرس رمتيليم 44,9ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 40و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 37سال گذشته با كاهش  يها بارش

 20تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 9,8ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99آبان 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 23,9است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  ير حالد نيا

 يدرصد 54ساله با كاهش  51اما نسبت به درازمدت  دهد، يرا نشان م يدرصد 59كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

 

 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 40 كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم 44,9ها به  خزر ارتفاع بارش زيحوضه آبركه در  دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 40و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 37سال گذشته با كاهش  يها بارش

 69بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 7عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 70مدت كاهش و نسبت به دراز  يدرصد

 99 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 44,8با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 22 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 82 كاهش

 82بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 2,2با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه
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 روبرو بوده است. يدرصد 53ساله با كاهش  50و نسبت به دراز مدت  يدرصد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 82بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم  3با  زيشرق ن يمرز حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 69كاهش 

بارش نسبت به سال گذشته  متريليم 6,1با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زيآبراست؛ حوضه  يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 56و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 70 شيبا افزا
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 23/08/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – روز گذشته 4باران در  يمتريليم 11بارش 
 

 يبارندگ نيانگيتهران گفت: م يا منابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد - رنايا - تهران

 متريليم 11,7 زانيدر استان تهران از روز سه شنبه تا امروز(جمعه) به م يجار يسال آب يسامانه بارش نيدوم

 .ديبه ثبت رس

 يسامانه بارش نيافزود: ا يكيتهران، محمدرضا خان ياز شركت آب منطقه ا رنايگزارش روز جمعه ا به

 يمبنا يبارانسنج يها ستگاهيكه در ا ياستان تهران داشته به گونه ا يرا بر گستره شمال شرق ريتاث نيشتريب

 دهيبه ثبت رس يبارندگ زانيم نيشتريآمل بلواسانات، دماوند، بابل و  يمطالعات يمستقر در محدوده ها

 است.

 27،  28,1، 44,4با  بيبه ترت انيرودك، پلور، چشمه اعال، و لت يها ستگاهياساس ا نيادامه داد: بر هم يو

 را تجربه كرده اند. يدرصد كل بارندگ 5,9و  5,8، 4,7، 7,6  يبارندگ متريليم  25,1و 

استان تهران متمركز بود، گفت: سامانه  يدر شمال شرق ينه بارشساما نيگرچه ا نكهيا انيبا ب يكيخان

منظور شاهد  نيقرار داده و به هم ريكل استان تهران را تحت تاث يچهار روز متوال يمذكور توانست ط

 .ميبود يبارندگ ريجبهه فراگ

را تا امروز  استان يمتوسط بارندگ زانيتهران م يمنابع آب شركت آب منطقه ا هيدفتر مطالعات پا ريمد

درصد كاهش و  62 خيتار نيبا سال گذشته تا ا سهيدر مقا زانيم نيدانست و ادامه داد: ا متريليم 26,6

 دهد. يدرصد كاهش را نشان م 24نسبت به متوسط بلند مدت  

 زييماه پا نيدوم ييدما يقابل توجه در الگو رييرا تغ يسامانه بارش نياز جمله نكات قبل توجه ا يكيخان

نسبت  يقابل توجه  شيروزانه از افزا يروز نخست آبان ماه دما 20نوان كرد و گفت: با وجود آنكه  در ع

سرد بر كل استان  يجبهه هوا رارتوانست با استق يسامانه بارش نيبه دوره بلند مدت برخوردار بود؛ اما ا

 تهران، متوسط دما را نسبت به مدت مشابه با كاهش مواجه سازد.

سرد موجب به وجود آمدن  يبارش در هوا يعنيها  زشير يزمستان يالگو يشان كرد: همزمانخاطر ن يو

اساس تاكنون رودخانه ها  ني) شد كه بر ا13,5برف در ارتفاعات استان (به عنوان نمونه پلور به ارتفاع 
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 شدن را تجربه نكرده اند. يالبيس

امسال نسبت به پارسال با  يان داده بارش هانش رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد رنا،يگزارش ا به

 همراه است. يدرصد 75كاهش 

بارش ها  زانيماه م يكرده سه ماه آبان، آذر و د ينيب شيپ رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق نيهمچن

 نرمال و كمتر از نرمال باشد.
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – متر مكعب آب به سدها وارد شد ارديلياز دو م شيب
24/08/1399 

 

تا شانزدهم آبان ماه  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب به مخازن سدها يورود زانيم - رنايا - تهران

 .ديمتر مكعب رس ونيليم 16و  ارديليبه دو م

) براساس 1400 وريتا آخر شهر 99(مهرماهيجار يسال آب يكشور از ابتدا يب به سدهاآ يورود زانيم

 92و  ارديليدو م زانيم نياست كه پارسال ا يدرحال رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتازه تر

 درصد دارد. 26 زانيبه م يمتر مكعب بود و نشان از كاهش ورود ونيليم

متر  ونيليم88و  ارديليمهرماه امسال تا شانزدهم آبان به رقم چهار م يدااز ابت زيآب از سدها ن يخروج

 يمتر مكعب را نشان م ونيليم 90 اردويليپارسال كه رقم پنج م يبا خروج سهيكه در مقا دهيمكعب رس

 برخوردار شد.  يدرصد 17دهد و از كاهش 

متر  ونيليم 46و  ارديليم 24به رقم مهرماه تا شانزدهم آبان حجم آب موجود در سدها يو از ابتدا امسال

 .ديمكعب رس

متر مكعب بود كه  ونيليم 70و  ارديليم 25حجم آب موجود درسدها  يبازه زمان نيو در هم پارسال

 دهد. يرا نشان م يكاهش پنج درصد

 يكل سدها تياست كه ظرف يدرحال نيو ا دهيدرصد رس 48كشور به  يسدها يدرصد پرشدگ اكنون

 متر مكعب است. ونيليو پانصد م ردايليم 50كشور

 رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق ينيب شياست كه به پ يكشور درحال يسدها تيوضع رنا،يگزارش ا به

 .دينرمال و كمتر از نرمال خواهد رس يبارش ها در سه ماه آبان، آذر و د تيوضع

هشت هزار و  يلحظه ا يان، دبدر رودخانه كرخه خوزست 98بهار  ليدر مهرماه امسال گفت: س روين ريوز

ركورد  كي هيدر ثان يدب نيدهد ا يرودخانه نشان م نيساله ا 65و آمار  ميرا داشت هيمترمكعب در ثان 477

 بود.

را به دو هزار و  يمترمكعب دب400از هشت هزار و  شيكه اعمال شد توانست ب يتيريافزود: مد انياردكان
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 دهد. نيمترمكعب تسك 500

مخازن  تيريسدها بود و مد يداريدستآورد بزرگ آن حفظ پا نيآنچه انجام گرفت نخست ،يگفته و به

 .ميخارج شد رينظ يب ليس نياز ا يكه با خسارت حداقل يبه نحواحسن انجام شد به گونه ا زين

پنج برابر متوسط  يروبيال زاني، م98مهم است كه از سال  يروبيرودخانه و ال يگفت: سامانده روين ريوز

 انجام شد. يخوب منابع مال قيتزر لينه بود كه به دلساال

 99و بهار  98دوم  مهين يها البيدر س جهيانجام و در نت يروبيال لومتريك 132افزود: دوهزار و  يو

 يو پنج هزار متر مكعب 500سه هزار و  يموفق شده و در جنوب و جنوب شرق  كشور ورود ميتوانست

 شود. تيريمد
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كردن  زنده؛ زديري خوزستان را برهم م ستميكارون اكوس يها رشاخهطرح انتقال آب س

 24/08/1399روزنامه سبزينه  – جلگه خوزستان ينابود متيق به يمركز ريكو

 

 عتيبر طب يرگياست؛ چ يشگيفرمول هم كي ،يسال ها در مواجهه با بحران خشك همه دولت يكل دهيا

 تيدست، درنها نياز ا ييها طرح دهد ينشان م يخوب به رانيبا آن. تجربه انتقال آب در ا يسازگار يجا به

شاهد  رياخ يها سال در. شوند يمنجر م نيزم يكاربر رييو تغ ها اچهيها، در ها، تاالب رودخانه يبه خشك

 نيدر كشور همواره محل مناقشه ب يطرح در خوزستان و حت نيا م،يا بحث درباره انتقال آب كارون بوده

 گريد ياتيح يها انيشر يانتقال آن را برا يا طرح هستند و عده نيمخالف ا يا  مسئوالن بوده است. عده

به اتفاق مردم  بي، مشخص است كه اكثر قريحساب سرانگشت كياما با  دانند؛ يم ينقاط كشور ضرور

طلب و اصولگرا  از اصالح يمحل يها از رسانه ياريندارند. بس يخوش  انتقال آب دل يها خوزستان از طرح

آب  ع،يگرفته تا صنا يكه از كشاورز ستيانتقال آب به نفع خوزستان ن ندياند تا بگو شده يكيتا مستقل 

كه  ديآ يم يرود، مسلماً روز شيمنوال پ نيهم و اگر وضع به دهد يم رقرا ريتأث پاك را تحت يشرب، هوا

اگر همه  كه نيبا اشاره به ا ستيز طيفعال مح كيشود.  ليسكونت تبد رقابليغ ريجلگه خوزستان به كو

وجود ندارد، گفت: ابهام در انتقال آب خوزستان  يبرا ياقتصاد هيرا زعفران بكارند، باز هم توج ريكو

 ن طرح بر همگان روشن است.يا ياجرا

 نياست كه از ا يهكتار اراض ونيليم سه يگفت: استان خوزستان دارا لنايباره به ا نيدر ا يمسعود كنعان

 يآب طيشرا نيحاضر و در بهتر است. درحال يكشاورز يآن مناسب برا ونيليهكتار، دوم ونيليم سه

 .رود يم يمحصوالت مختلف كشاورز ركشتيبه ز ياراض نياز ا ونيليم كيحداكثر 

 

 شود  يانجام م ياصول ياريكشور آب يكجا چيه 

 يصورت اصول هستند، آب استان خوزستان به  يكه مدع يعنوان كرد: كسان ستيز طيفعال مح نيا
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استان  نيدر اكه  شود يانجام م ياصول ياريكشور آب يدر كجا ديها پرس از آن ديبا شود، يمصرف نم

استفاده از  ارا ب يو كشاورز ياريسطح آب اند  وجود دارد و توانسته يعلم ياريدر سطح كشور آب ايبشود. آ

 گسترش دهند؟ يارينوع آب نيا

ادعا از  نيكه ا كند يهستند كه استان خوزستان آب مازاد مصرف م ياز مسئوالن مدع يادامه داد: برخ او

 ست.ها كامالً اشتباه ا آن يسو

 

 است ريبرابر مناطق سردس نيآب در خوزستان چند ريتبخ

 يو اگر آب رديگ يصورت م يريسردس يها برابر استان نيآب در خوزستان چند ريادامه افزود: تبخ يكنعان

 ريها دارد مقاد روخانه يكه برا يآورد م؛يريهم در نظر بگ شود، يها وارد م به رودخانه يرا كه بر اثر دب

 .رديگ يو مورد استفاده قرار نم ريآب در فصول گرم سال تبخ نياز ا ياديز

از سه تا چهار  شيب ميتوانست ياست كه م يا گونه خوزستان به يعيطب ميكرد: اقل انيب ستيز طيفعال مح نيا

اما متأسفانه  م،يكن يو درواقع چهار فصل سال را در استان كشاورز ميگونه كشت در طول سال داشته باش

 اشتباه گرفته شد. ماتياز استان با تصم امكان نيا

 اديز يعلت سرما كه به كنند يم تيهدا ييها آب استان خوزستان را به استان يها گفت: سرشاخه او

 .شود يجا انجام نم در آن يدوسوم از سال اصالً كشت

 

 ندارد ياقتصاد هيتوج يريآب به مناطق كو انتقال

 يبا مصرف در بخش كشاورز شود يوارد جلگه خوزستان م يعيصورت طب كه به يادامه داد: آب يكنعان

را با  ينعمت خداداد نيا خواهند يم يريتدب يبا ب يا كشور شود؛ اما عده شرفتيباعث توسعه و پ تواند يم

كه  پندارند يم اشتباهندارد و به  ياقتصاد هيتوج چيمنتقل كنند كه ه يمركز ريهنگفت به كو يها نهيهز

از نظر  يهيتوج چيرا هم زعفران بكارند، ه ريرونق بدهند. اگر همه كو توانند يجا م نرا در آ يكشاورز
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 همگان روشن است. يندارد و ابهام طرح برا ياقتصاد

 

 نخل در خوزستان ها ونيليم ينابود

. زدير يخوزستان را برهم م ستميكارون، اكوس يها گفت: طرح انتقال آب سرشاخه ستيز طيفعال مح نيا

كرد.  نيها را تأم آن ازيبا آب ذهاب ن توان يهستند. نم نيريآب ش ازمندياستان ن يها ا و رودخانهه تاالب

 زيتاكنون ن كه نيشود، كما ا يها م ها و رودخانه تاالب ياست و باعث نابود يبيفر كار عوام نيدرواقع ا

 اند. رفته نيها و مراتع از ب تاالب ياهينفر نخل شده و پوشش گ ها ونيليم يباعث نابود

 

 ميشو يوارد دوره بحران آب م يزود به

به  يتيو امن ياسيس ،ياجتماع ،يمختلف فرهنگ يها بيطرح باعث آس نيا شدن يياضافه كرد: اجرا او

ساالر كشور درحال انجام است، در  آب مانكارانيو پ رويكه توسط وزارت ن ي. اقداماتشود يمنطقه م

 يها حرانكه ما وارد دوره ب شود يو سبب م كند يم جاديرا ا يخطرناك اريمشكالت بس كينزد ندهيآ

 .شود يم ليكه به جنگ آب تبد ميسخت كمبود آب شو

ها مخالفان  طرح  نيو ا كنند ينم دييرا تأ يا حوضه نيانتقال آب ب ايدن يكجا چيكرد: در ه حيتصر او

 يانتقال آب در  بخش گردشگر يجا . اگر بهشود يها اجرا م طرح نيا رانيدارد. فقط در ا ياريبس

 .شد يم يبهتر از وضع كنون اريبس يريكو يها استان طيشرا كردند، يم يگذار هيسرما

در هر  يبا هر كس كه با هر نام و عنوان يخواهان برخورد جد ستيز طيعنوان فعاالن مح گفت: ما به او

 يها ما در استان زيكه مردم عز ودش يو باعث م رساند يم بيكشور آس يكه به مصلحت و منافع مل يگاهيجا

 .ميهست فتند،يب همجان  و خوزستان به راحمديو بو هيلويكهگ ،يارياصفهان، چهارمحال و بخت زد،ي
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خبرگزاري اقتصاد آنالين مورخ  – افتيدرصد كاهش 60ها نسبت به سال گذشته  بارش
24/08/1399 

 

سامانه  نيدوم يبارندگ نيانگيتهران گفت: م يمنابع آب شركت آب منطقه ا هيدفتر مطالعات پا ريمد

 .ديمتر به ثبت رس يليم 11,7 زانيروز گذشته به م 4در استان تهران در  يجار يسال آب يبارش

را بر گستره شمال  ريتأث نيشتريب يسامانه بارش نيگفت: ا ،يكيضا خانمحمدر ن،يگزارش اقتصادآنال به

 يمطالعات يها مستقر در محدوده يمبنا يسنج باران يها ستگاهيكه در ا يا استان تهران داشته به گونه يشرق

 .ستا دهيبه ثبت رس يبارندگ زانيم نيشتريلواسانات، دماوند و بابل و آمل ب

و  27، 28,1، 44,4با  بيبه ترت انيرودك، پلور، چشمه اعال، و لت يها ستگاهياساس ا نيافزود: بر هم يو

 را تجربه كردند. يدرصد كل بارندگ 5,9و  5,8، 4,7، 7,6 يبارندگ متر يليم 25,1

كرد:  حياستان تهران متمركز بود، تصر يدر شمال شرق يسامانه بارش نياگرچه ا نكهيبا اشاره به ا يكيخان

منظور شاهد  نيقرار داده و به هم ريكل استان تهران را تحت تأث يروز متوال 4 يانست طسامانه مذكور تو

 .ميبود يبارندگ ريجبهه فراگ

آبان  23استان را تا  يمتوسط بارندگ زانيتهران م يا منابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد

درصد كاهش و  62 خيتار نيبا سال گذشته تا ا سهيدر مقا زانيم نيدانست و ادامه داد: ا متر يليم 26,6ماه 

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 24نسبت به متوسط بلند مدت 

 نيدوم ييدما يقابل توجه در الگو رييرا تغ يسامانه بارش نيدر ادامه از جمله نكات قابل توجه ا يكيخان

 يقابل توجه شيروزانه از افزا يدماروز نخست آبان ماه  20در  نكهيرغم ا عنوان كرد و گفت: به زييماه پا

سرد بر كل  يتوانست با استقرار جبهه هوا يسامانه بارش نينسبت به دوره بلند مدت برخوردار بود، اما ا

 استان تهران، متوسط دما را نسبت به مدت مشابه با كاهش مواجه كند.

 يبارش در هوا يعني ها زشير يزمستان يالگو يمقام مسئول همزمان نيبه گفته ا رو،يگزارش وزارت ن به

 ني) شد كه بر ا13,5سرد موجب به وجود آمدن برف در ارتفاعات استان (به عنوان نمونه پلور به ارتفاع 

 اند. شدن را تجربه نكرده يالبيها س اساس تاكنون رودخانه
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خبرگزاري  – هياروم اچهيدر يايدر اح جانيآذربا يآب سدها يمتر مكعب ارديليم 6سهم 

 25/08/1399ا مورخ ايرن

 

از  هياروم اچهيدر يايگفت: با هدف اح يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد - رنايا - تهران

 نيبه سمت ا ياقمار يمترمكعب آب از سدها ونيليم 15و  ارديليم 6ز ا شيتاكنون ب 93-94 يسال آب

 شده است. يرهاساز اچهيدر

 يشهرچا رينظ ييآب از سدها زانيم نيافزود: ا »ياتابك جعفر« رو،ياز وزارت ن رنايا كشنبهيگزارش روز  به

سلماس و  كي و درزوال رانشهر،يپ لوهينقده، س يسد بوكان، ساروق تكاب، سد مهاباد، حسنلو ه،ياروم

 .رود يشمار م به اچهيدر ياياح يبرا يمناسب اريبس يآب هيشده كه تغذ هياروم اچهيوارد در گرسدهايد

براساس  هياروم اچهياستان به سمت در يبردار در دست بهره يآب از سدها يادامه داد: رهاساز يو

 رانيمنابع آب ا تيريشركت مد يسواز  يو برنامه ابالغ هياروم اچهينجات در يكارگروه مل يها استيس

 ستيز يازهاياز ن يبخش نيجهت تام يحداكثر يبه منظور اثربخش ،يزراع ريهر ساله و در فصول غ

 رديگ يقرار م يغرب جانيآذربا يا در دستور كار شركت آب منطقه هياروم اچهيدر يطيمح

منابع آب، حجم مخازن سدها،  ليشركت با تحل نيا ياساس دفاتر تخصص نيخاطرنشان كرد: برا ي.جعفر

 شياز سدها، نسبت به پ كيهر  زيبرف موجود در حوضه آبر ريها و برآورد ذخا بارش ياحتمال تيوضع

 رتيشركت مد يرا پس از ابالغ  از سو يرهاساز ياتياز سدها اقدام و برنامه عمل ياحجام رهاساز ينيب

 .كنند ياجرا م ران،يمنابع آب ا

 نديگفت: فرآ زين يرهاساز نديدر خصوص فرآ يغرب جانيآذربا يا قهشركت آب منط رعامليمد

 رمجاز،يغ يها از برداشت يريجلوگ يشركت برا نياز سدها نبوده و ا يتنها شامل رهاساز يرهاساز

 .دهد يالزم را انجام م ياقدام ها من،ياز بروز حوادث ناگوار و انتقال ا يريجلوگ نيانتقال مطمئن و همچن
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 يساز نوروزلو، ساحل يبند انحراف سد بوكان، اصالح يخروج يها چهيشان كرد: اصالح درخاطرن يجعفر

ها و  كانال يروبينوروزلو، ال يدست بند انحراف نييپا يساز دست سد بوكان، ساحل نييرود در پا نهيزر

 90 يباال يكيزيف شرفتيبا پ رود نهيساحل راست و چپ شبكه زر يها كانال يبازساز ،ياصل يها زهكش

 .رود يشمار م به يغرب جانيآذربا يآب ساتيتاس يانجام شده دربخش بازساز يدرصد از جمله اقدام ها

 گريرا از د يغرب جانيآذربا يها رودخانه يرهايو آبگ ها چهيدر ياصالح و بازساز ،يساز سردهنه ،يو

 ه،ياروم يباراندوز و شهرچا نازلو، يها عنوان كرد و گفت: اقدام الزم در رودخانه نهيزم نياقدام ها در ا

 رود انجام شده است. نهيميو س رود نهيگدار نقده و زر

فقره اصالح و  20بخش  نيخاطرنشان كرد: در ا يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

دهنه احداث  14و  يسردهنه، سه مورد احداث بند انحراف يفقره مرمت و بازساز 21آب بند،  يبازساز

 ورت گرفته است.سردهنه ص

 يط ينيرزميو ز يسطح يها در حوزه يشبكه سنجش منابع آب زيو تجه ليتكم نكهيبا اشاره به ا يجعفر

 46با قدرت انجام شده، اظهار كرد:   يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايدر جهت اح رياخ يها سال

 نيا يساز نيآنال يبرا زاتيه تجهدستگا 100و  افتهيارتقا و توسعه  يو هواشناس يدرومتريه ستگاهيا

 و نصب شده است. يداريخر يكيالكترون يها ستگاهيا

 211آنها به تعداد  يساز نيو آنال يزومتريپ يها در چاه ينيرزميآب ز تاالگريو نصب د ديگفت: خر يو

 نيااقدامات در  گرياز د هياروم اچهيدر حوضه در يو اكتشاف يزومتريحلقه چاه پ 62 يدستگاه و حفار

 .شود يبخش محسوب م

 

 هياروم اچهيدر يايباهدف اح رمجازيحلقه چاه غ 803هزار و  4 انسداد

خبرداد و افزود:  هياروم اچهيدر ياياح يبرا رمجازيحلقه چاه غ 803از مسدود كردن چهار هزار و  يو
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از اضافه و  دهيموتورپمپ برچ 15هزار و  كي ف،يتوق يدستگاه حفار 271مدت،  نيعالوه بر آن در ا

 شده است. يريحلقه چاه جلوگ 489برداشت 

 ينيرزميز ياز منابع آب نهياضافه كرد: باهدف استفاده به يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 500حلقه چاه، چهارهزار و  101به  يرسان عالوه بر برق زيدر استان، ن يكشاورز يها و باغ يدر اراض

 است دهدستگاه نصب ش 977تعداد، سه هزار و  نيو از ا يارديدستگاه كنتور هوشمند خر

دستگاه تابلو  829هزار و  كي نيهمچن هياروم اچهيدر يايطرح اح ياجرا يكرد: از ابتدا انيب يجعفر

 اچهيآن در حوضه در پياك 60در كل استان كه  پياك 71استان نصب و  يكشاورز يچاه ها يكنتور رو

 ها نظارت داشته است. طرح قيدق يفعال بوده، بر اجرا هياروم

 واقع شده است. يغرب جانيدر استان آذربا هياروم اچهيدر رنا،يگزارش ا به
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 25/08/1399خبرگزاري مهر مورخ  – ديرس متر يليم 21,6به  ها يبارندگ؛ آبان ماه 24تا 

 

مهر تا شروع  يكشور از ابتدا يها يبارندگ زانيم دهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيريشركت مد گزارش

 است. دهيرس متر يليم 21,6به  يجار ماه سال هفته چهارم آبان

منابع  تيريشركت مد هيبر اساس آمار دفتر مطالعات پا رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

رقم نسبت به مدت  نيبوده كه ا متر يليم 21,6مدت  نيكشور در ا يها يمتوسط ارتفاع بارندگ ران،يآب ا

 متر يليم 24,4 زيساله) ن 52( تو بلند مد متر يليم 29,4ساله  11 نيانگيم متر، يليم 24,9مشابه سال گذشته 

 بوده است.

ساله) در  52بلند مدت ( نيانگيماه امسال نسبت به م آبان 24 تا يسال آب يها در كشور از ابتدا بارش زانيم

درصد كاهش  13گذشته  يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهد يرا نشان م يدرصد 12كاهش  يحال

خزر بوده  يايدر زيآبرمربوط به حوضه  متر يليم 59,8امسال با  يها يارتفاع بارندگ نيشتريداشته است. ب

 يها شرق است. با شروع بارش يمرز زيمربوط به حوضه آبر يبارندگ متر يليم 6,2آن با  نيو كمتر

 24,7عمان  يايفارس و در جيخل زيدر حوضه آبر ها يارتفاع بارندگ نيمدت همچن نيدر ا يزييپا

 .ستبوده ا متر يليم 12,4 يو فالت مركز متر يليم 14قوم  قره متر، يليم

بوده كه نسبت به  متر يليم 52 يدر حال هياروم اچهيدر زيبارش حوضه آبر زانيآمار، م نياساس ا بر

. دهد يرا نشان م شيدرصد افزا 8ساله  52بلندمدت  نيانگيدرصد و نسبت به م 131سال گذشته  نيانگيم

حوضه  6قوم  رهو ق يشرق يمرز ،يفالت مركز ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل يايدر

 هستند. نرايمنابع آب ا زيآبر ياصل
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 يرا درپ يديجد يها چالش عيجبران كمبود آب صنا يبرا يا حوضه نينتقال آب با

سبزينه روزنامه  – انتقال آب يها بر با پروژه ب آ عيچرخ صنا گردش؛ خواهند داشت

 25/08/1399مورخ 

 

 فارس جيخزر، خل يايهاست كه سخن از انتقال آب از در و مدت ستين يديموضوع جد ياستان نيآب ب انتقال

كشور به  گريد يها و شهرها گوناگون به استان يها عمان به نقاط مختلف كشور و از شهرها و استان يايو در

 ستيز طيفعاالن مح كارشناسان،مسئوالن،  ياز سو ياديز يها واكنش كه همواره با ييها . طرحرسد يگوش م

خبرساز  يبه فالت مركز فارس جيانتقال آب خل يطرح مل زين رياخ يروزها ي. طشود يرو م روبه يو مردم محل

 يآلودگ ها، ستمياكوس ،يستيز بر تنوع ييها طرح نيچن يكارشناسان نسبت به آثار مخرب اجرا يشده و برخ

طرح  ژهيو به ،ييها پروژه نيچن شدن يي. اگرچه افتتاح و اجرادان هشدار داده ياجتماع يخاك و زندگآب و 

مثبت در  يو گام شرفتيمنزله پ آن به يياجرا ينهادها يبرا ،يبه فالت مركز فارس جيانتقال آب خل يمل

كارشناسان و  ژهيو به كنند، يارائه م نهيزم نيدر ا ياما كارشناسان نظرات متفاوت شود؛ يم يجهت توسعه تلق

بر در مناطق  آب عيتجربه استقرار صنا راني. در ادانند يكه بعضاً آن را خطا م ستيز طيحوزه مح نمتخصصا

حال  نياند. با ا كشور به وجود آورده يرا برا يبزرگ يها دسته اقدامات چالش نيو ا ميا داشته اديخشك را ز

به  يكاف يكه دسترس ميهست سمنانو  زديازجمله اصفهان،  ييها استان بر در آب عيهمچنان شاهد استقرار صنا

 ميرا اجرا كن يانتقال آب يها پروژه م،يشو يمجبور م عيصنا نيا ازيجبران كمبود آب مورد ن يآب ندارند و برا

 همراه خواهند داشت. را به يگريبزرگ د يها كه خود چالش

 

 يمصارف صنعت يبرا فارس جيآب خل انتقال 

پروژه  شدن ييصنعت، معدن و تجارت، خبر از اجرا ريوز ،ينيحس رزم رضايبود كه عل شيروز پ 10

 يرا داد. طرح مل رانيا يريبه مناطق كو فارس جيانتقال آب خل ياز مرحله نخست طرح مل يبردار بهره



   

 

 

176 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

و تعامل وزارت جهاد  يتوسط وزارت صمت، با همكار يبه فالت مركز فارس جيانتقال آب خل

معادن  ازيشده است و آب مورد ن يانداز راه يبخش خصوص يو همكار رويوزارت ن ،ياورزشك

 يها در پروژه رويوزارت ن دي. هرچند همواره تأكشود يم نيتأم قيطر نيگهر، مس و سرچشمه از ا گل

كه صرفاً  ستيقرار ن فارس جيآب شرب در مناطق خشك كشور است؛ اما انتقال آب خل نيانتقال آب، تأم

 را هدف قرار گرفته است. يآب شرب باشد و مصارف صنعت نيتأم يبرا

 

 ستيز طيسازمان حفاظت مح تيحما 

 ستيز طيمعاون مح ،يشيكرده است. مسعود تجر تيطرح حما نيهم از ا ستيز طيحفاظت مح سازمان

 انتقال آب يطيمح ستياثرات ز يابيباره گفت: ارز نيدر ا ست،يز طيسازمان حفاظت مح يانسان

 يا حوضه نيكه بر سر انتقال آب ب ييها با وجود چالش نيبود، همچن دهيرس بيبه تصو 92سال فارس جيخل

ها  پروژه گونه نيا يچراكه برا م،يكن يم تيحما فارس جيمانند انتقال آب خل ييها وجود دارد، ما از طرح

كند تا  دايانتقال پ ديبا يطيراآب و با چه ش زانيم  كه چه ميدان يشده است و م نيتدو يمشخص يها برنامه

 به حداقل برسد. يطيمح ستيز يها خسارت

 

 ندارد ياقتصاد هيانتقال آب توج يها طرح

را دارند.  يبه فالت مركز فارس جيدرباره انتقال آب خل ينظر متفاوت ستيز طيكارشناسان مح يبرخ اما

 سنايدر كشور به ا يا حوضه نيقال آب بانت يها پروژه يفعال حوزه آب، ضمن انتقاد از اجرا  ع،يرف نيحس

اما مشخص  ست،ين سانتقال آب در دستر يها از تعداد و ابعاد طرح يمشخص  گفت: آمار و اطالعات

 يدرست انتقال آب را به يها پروژه توان ينم رد،يصورت نگ رانيدر ا نيسرزم شيآما كه ياست كه تا زمان

 نيسرزم شيها است كه درباره آما ت اظهار نظر كرد. دههغلط بودن اقداما ايو درباره درست  يابيارز

كه اكنون  ييها يريگ ميتصم رو نيانجام نشده است. از ا نهيزم نيدر ا يريگ اما اقدام چشم شود يصحبت م
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 ني. به همرديگ يصورت نم نيسرزم شياست؛ چراكه براساس آما يفرد شود، يگرفته م نهيزم نيدر ا

نه  ماتيتصم نياز ا كي چيرا ارائه كند كه ه يممكن است نظر متفاوت يجهت هر شخص و هر كارشناس

 و نه قابل دفاع است. هيقابل نقد، نه قابل توج

 شوند، يآب شرب اجرا م نيانتقال آب معموالً به بهانه تأم يها طرح كه نيفعال حوزه آب با اشاره به ا نيا

 زين ياقتصاد هياوقات توج تر شيارند كه در برا در نهان با خود به همراه د يگرياما در اصل مقاصد د

با  تر شيآب شرب و ب نيتأم بهانه به يا حوضه نيانتقال آب ب يها طرح ياجرا يبرا ديكرد: نبا ديندارد، تأك

. هرچند ميرا متحمل شو يگزاف يها نهيهز نيچن يكشاورز يبخش صنعت و گاه يآب برا نيهدف تأم

 يانتقال آب برا يها پروژه نهيكه بودجه و هز كنند يادعا م نهيزم نيحوزه آب در ا رانيمسئوالن و مد

به آب  ياست كه دسترس يها و مناطق استان بآب شر نيندارد و آنچه مهم است، تأم تيشهرها اهم

خاص خود را دارد و  طيشرا يعيدارد و هر مكان طب ييها تيظرف عتياست كه طب نيا تيندارند؛ اما واقع

 كنند. يرا دستكار عتيو نظم طب اتيخصوص نياز اندازه ا شيب ديها نبا انسان

 يو كشاورز عيهمه نقاط كشور و جهان پر از آب، درخت و مكان استقرار صنا ستيادامه داد: قرار ن يو

از  يكي زيفرد خود ن منحصربه يها يژگيو و اتيبا خصوص خشك مهيخشك و ن يايباشند. وجود جغراف

آن به  ليددر صدد تب ديبه آن احترام گذاشت و نبا يدر نظم جهان ديااست كه ب يالزامات جهان هست

 .ميمتفاوت با تمركز بر انتقال آب به آن باش ييايجغراف

انتقال آب از  يها ها با اشاره به طرح حفاظت از تاالب ونينهاد در كنوانس مردم يها سازمان يمل مرجع

افتتاح  يكه به تازگ يبه فالت مركز فارس جيب از خلانتقال آ  پروژه ژهيو به فارس، جيعمان و خل يايدر

 گذارد، يم ريمبدأ تاث قهآب منط تيفيدر ك يا حوضه نيانتقال آب ب يها كرد: پروژه حيشده است، تصر

را  يآب شور امالح هيشدن دارد و تصف هيبه تصف ازيمنتقل شود، ن ايكه قرار است از در يآب نيبر ا عالوه

 نيدنبال خواهد داشت. همچن را به يكه خود معضالت بزرگ و اساس گذارد يم يو برجا كند يدفع م

 نيا كه يدرحال روند؛ يم نياز سواحل از ب يبزرگانتقال آب بخش  يها از پروژه يبردار اجرا و بهره نيح
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مانند  يگرياز طرق د توانستند يم  شده، ييها جانما انتقال آب در آن يها بخش از سواحل كه پروژه

نوع  نيا ياقتصاد كشور داشته باشند؛ اما با اجرا يبرا يتر شيب  و... آورده عياستقرار صنا ،يگردشگر

 يها نهيهز د،يجد ييها چالش ليبلكه با تحم م،يكن يرا از آن مناطق سلب م ها تيقابل نيها نه تنها ا پروژه

 .شود يمناطق وارد م نيبر ا يتر شيب

برداشت آب از مبدأ و اضافه كردن آن به مقصد است و  يمعن به يا حوضه نيانتقال آب ب ع،يگفته رف به

جبران  يبرا يداتيتمه اياست كه آ نيبه آن توجه داشت، ا ييها پروژه نيدر انجام چن ديكه با ينكات

 يگريد يها و چالش  يتنها آلودگ ييها پروژه نيچن ياجرا ايشده است؟  دهيشيبرداشت آب از مبدأ اند

 گذارد؟ يم يو نقاط مبدأ بر جاها  استان يرا برا

 

 مخرب انتقال آب بر حوضه مقصد آثار

 يگريد يها در ادامه با اشاره به آثار مخرب انتقال آب بر مقصد اظهار كرد: با انتقال آب به مناطق و استان يو

 نيا يدارا نياز ا شيكه تا پ شود  يم يستميوارد اكوس ديمنابع جد يسر كيبه آب ندارد،  يكاف يكه دسترس

بر برهم زدن تعادل  محدود دارند، عالوه يآب منابع يعيطور طب كه به ييها اند. انتقال آب به استان منابع نبوده

صنعت  اي يكشاورز ،يپساب حاصل از مصرف در بخش شهر ،يستيز به تنوع رساندن بيو آس ستمياكوس

 ست،يز طيبر مح ياثرات مخرب زينآب و خاك  ي. آلودگشود يدر آب و خاك منطقه م  يآلودگ جاديباعث ا

 .گذارد يم يصادرات محصوالت كشاورز بر يمبتن صادبر اقت تيو در نها يمحصوالت كشاورز

 

 به آب ندارند يكاف يكه دسترس ييها بر در استان آب عيصنا استقرار

د از مقص يطور قطع بخش به كه نيا انيخود ضمن ب يها از صحبت يگريفعال حوزه آب در بخش د نيا

بر در  آب عيتجربه استقرار صنا رانيكرد: در ا حياست، تصر عيصنا يآب برا نيانتقال آب، تأم يها پروژه

اند.  وجود آورده بهكشور  يرا برا يبزرگ يها دسته اقدامات چالش نيو ا ميا داشته اديمناطق خشك را ز



   

 

 

179 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

كه  ميو سمنان هست زديصفهان، ازجمله ا ييها بر در استان آب عيحال همچنان شاهد استقرار صنا نيبا ا

 يها پروژه ميشو يمجبور م عيصنا نيا ازيجبران كمبود آب مورد ن يبه آب ندارند و برا يكاف يدسترس

 همراه خواهند داشت. را به يگريبزرگ د يها كه خود چالش ميرا اجرا كن يانتقال آب

ضمن انتقاد از ملموس نبودن ارزش ها  حفاظت از تاالب ونيمردم نهاد در كنوانس يها سازمان يمل مرجع

انتقال  يها كه از پروژه ييها از نهادها و سازمان كي  چيانتقال آب اظهار كرد: ه يها پروژه ياجرا ياقتصاد

انتقال آب را  يها طرح ياجرا زحاصل ا ياز منفعت اقتصاد يقياطالعات و برآورد دق كنند، يم تيآب حما

مسأله است و اثرات  نيبعد از ا كيتنها  يحال، منفعت اقتصاد نيع. در دهند يدر دسترس عموم قرار نم

 يمتيبرخوردار است. امروز به هر ق يتر شيب تياز اهم ييها طرح نيچن ياجرا يستيز طيو مح ياجتماع

 دارد. ندهيآ يها نسل يكه برا يياثرات سو بهبدون توجه  م،يشو يم يمنابع اقتصاد يسر كيصاحب 

 

 عتيبا نظم طب مقابله 

اما  م،يكن يمقابله م عتياشتباه كرده است و با نظم طب عتيكه طب ميده يكرد: با انتقال آب نشان م ديتأك يو

فعال  كيعنوان  وجود خواهد آورد؛ من به را به يچراكه مشكالت متعدد م؛يرا برهم زن عتينظم طب ديما نبا

كه  رو،ين ريوز ان،يرضا اردكان ژهيو هر بآب در كشو تيريآب از بزرگان مد نهيدر زم ژهيو به ست،يز طيمح

 نيدر سازمان ملل در ا يرانيمقام ا نيباالتر ديارشد آب در سازمان ملل بود و شا رانياز مد يكي نياز ا شيپ

است، انتظار دارم كه محو مباحث  زين ونسكوي ستيز طيآب و مح يو از افراد بزرگ در كرس رياخ يها دهه

 يشود تا برا دنظريمنابع آب تجد تيريدر مد نيبنگرد. همچن يعلم ينگاه ال بمسائ نينشود و به ا ياسيس

 اچهيتونل انتقال آب به در لومتريك36است، احداث  ي. گفتنمينگذار يرا برجا يبد راثيم ندهيآ يها نسل

ول تونل انتقال آب رودخانه كرج به تهران و افتتاح خط ا ،يخزر به فالت مركز يايانتقال آب در ه،ياروم

چند سال  ياست كه ط ييها از جمله طرح يجار مهرماه سال24به استان كرمان در  فارس جيآب خل انتقال

 انتقال آب در نقاط مختلف كشور مطرح شده و در دست اجراست. نهيدر زم رياخ
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 – خزر يايهوا بر در يدما شيافزا يمنف اثر خزراعالم كرد: يايمركز مطالعات در ريمد

 25/08/1399مورخ  خبرگزاري ايرنا

 

گفت: تداوم روند  رويآب وزارت ن قاتيخزر موسسه تحق يايمركز مطالعات در ريمد - رنايا - تهران

 خزردارد. يايبرسطح تراز آب در ينفهوا اثر م يدما شيافزا

هوا در  يدما شيافزود: روند افزا رنايا يدر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد "يهاشم يمعصومه بن دهيس"

 رو خواهدشد. شيپ يدر سال ها ايدر نيسطح تراز آب ا يخزر باعث تداوم كاهش يايدر زيحوزه آبر

 يواقع شده و هر اتفاق ايدر نيا يزر در بخش شمالخ يايدر زياز حوضه آبر ياضافه كرد: بخش بزرگ يو

 خواهد داشت. ايدر نيبر سطح تراز آب ا ميدهد اثر مستق يبخش رو نيكه در ا

كشورمان با  يو هواشناس يدر بخش آب شناس يعلم يها يخزر به همكار يايمطالعات در رمركزيمد

 يپنج كشور كه  منطبق با مدل ها نيمطالعات ا جيخزراشاره كردو گفت: نتا يايدر هيپنج كشور حاش

 ،يا خانهگل يگازها شيو افزا نيزم شيگرما تيبا توجه به وضع زيو ن يجهان مياقل رييتغ يها ينيب شيپ

 شده است. ينيب شيپ زيآبر نيا يدما برا شيافزا

 اثر يپهنه آب نيآب از سطح ا ريتبخ شيهوا برافزا يدما شيخاطرنشان كرد: هردرجه افزا يهاشم يبن

 دارد. ميمستق

 تداوم داشته باشد. ايدر نيسطح تراز آب ا يروند كاهش يآت يشده در سال ها ينيب شيداد: پ حيتوض يو

 نيدما برا شيافزا نكهيبرا ديضمن تاك رويآب وزارت ن قاتيخزر موسسه تحق يايمطالعات در رمركزيمد

در  يريدما اثرگذار است چندان تاث شيبارش ها آنقدر كه افزا زانيدارد، گفت: م يشتريب ياثر منف ايدر

 خزر ندارد. يايتراز آب در

سطح تراز  يخزر شانزدهم آبان ماه امسال گفت: روندكاهش يايمركز مطالعات در ريمد رنا،يگزارش ا به

 مرتبط است. ياصل يها آب رودخانه يخزر همچنان ادامه دارد كه علت آن به كاهش ورود يايآب در



   

 

 

181 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

از حقابه تر  يكه لب يتاالب بختگان،؛ حقابه تاالب بختگان يهاسازر يبه رهاوردها ينگاه

 26/08/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – كند يم

 

 يخشنود كنامين

متر  ونيليم 55استاندار فارس شاهد رها شدن  يريگيگذشته با دستور و پ يروزها يط -رنايا -رازيش

دو  يكيآب از سد درود زن رها شده و تا  ني، ا ميمكعب حقابه تاالب بختگان بر بستر رودخانه كُر بود

 د.تر كن يبتواند لب زيتاالب امسال ن نيتا ا ندينش يبر بستر بختگان م ندهيروز آ

است كه با  ياپيسال پ نيدوم يآن به تاالب بختگان امسال برا دنيشدن آب از سد درود زن و رس رها

متر مكعب حقابه  ونيليم 55متر مكعب و امسال  ونيليم 40شود، پارسال  ياستاندار فارس محقق م يريگيپ

 بختگان رها شده است.

،  نگوهايفالم يجوجه آور يو مساعد برا مناسب يطيمح ژهيپرندگان و به و ستيز يبرا ييفضا جاديا

 هيو شهروندان ساكن در حاش انييبر بستر بختگان ، سالمت روستا يتابستان يزگردهاير جادياز ا يريجلوگ

بوم منطقه و دور شدن خطر  ستيبه حفظ ز دي، ام زگردير يها بيبختگان و در امان بودن آنها از آس

 رياخ يكه در سالها انييروستا يو كاهش مهاجرت ها مجاور يشهرستان ها يها رستانيانج يخشك

 بود. ديرها شدن آب به آن ام نيتوان به دنبال ا ياست كه م يدوچندان گرفته بود از جمله اهداف يشتاب

پرندگان مهاجر به خصوص گونه شاخص  يبه حضور و زادآور توان يرها شدن حقابه، م جينتا از

گذشته به علت وقوع  يپر آب بوده اند كه درسال ها يالب در سال هاتا نيا همانيكه هر ساله م نگويفالم

 كم رنگ شده است اشاره كرد. اريحضور بس نيدر تاالب مذكور ا يخشكسال

 

 اتالف به محل تاالب بختگان برسد نيو با كمتر نهيبه صورت به آب
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تاالب ها و  يايفاظت و احقانون ح ياز حقابه بختگان را به منظور اجرا يفارس ، رها شدن بخش استاندار

 نيام يقابل جبران تاالب ها دانست و عنوان كرد: در س ريغ يو آلودگ بياز تخر يرينامه جلوگ نييآ

 رياز مس ختگانتاالب ب يمتر مكعب حق آبه برا ونيليم55 يبا رهاساز يجلسه كارگروه آب كشاورز

 رودخانه كر موافقت شده است .

متر مكعب  ونيليم 15آب وارد تاالب ها و   نيمتر مكعب از ا ونيليم 40 نكهيا اني، با ب يمياهللا رح تيعنا

شده است، خاطرنشان كرد:  ينيب شيو شارژ رودخانه پ ينيزم ريآب ز يسفره ها يجبران كسر يبرا زين

 شود. يمتر مكعب آب رها م ونيليم 55در مجموع 

استان اشاره كرد و گفت: به منظور  يب هاتاال يايبه مصوبه ستاد حفاظت و اح  نيفارس همچن استاندار

 افتهي تيمامور يو سازمان آب منطقه ا ستيز طيرودخانه كر، اداره كل حفاظت مح ريمس يآماده ساز

اتالف به محل  نيكمترو با  نهيدر مصب رودخانه را انجام دهند تا آب به صورت به يروبيال اتياند ،  عمل

 تاالب بختگان برسد.

 

 پرندگان موثر است  يفارس : حقابه در تداوم زاد آور ستيز طيمح كل حفاظت ريمد 

شود افزود: به  يم نيحقابه تام نيسال ا نيدوم يبرا نكهيا انيبا ب زيفارس ن ستيز طيحفاظت مح ركليمد

استاندار و به منظور آماده  حياستان فارس با دستور صر يتاالب ها ياياستناد مصوبه ستاد حفاظت و اح

در مصب  يروبيال اتينسبت به عمل ياداره كل و سازمان آب منطقه ا نيرودخانه كر ا ريمس يساز

 اتالف به محل تاالب بختگان برسد. نيو با كمتر نهيرودخانه اقدام  كرده اند تا آب به صورت به

ان گونه مهاجر تلفات جبر نيا يدر زمان زاد آور ريدر چند سال اخ نكهيبا اظهار تاسف از ا يظهراب ديحم

از مرحله  ديشده سال جد يزاد آور يتواند تا گذر جوجه ها ياتفاق افتاده است گفت: حقابه  م يريناپذ

 تلفات داشته باشد.  نيدر كاهش ا ييكمك بسزا يبحران
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 و مراقبت شود شيعبور تا بختگان پا ريدر مس آب

 اني، با ب رنايا خبرنگار ادر گفت و گو ب زين يطيمح ستيكانون سبز فارس و فعال ز رهيمد اتيه سيير

 ديمتر مكعب آب به بختگان نخواهد رس ونيليم 40 زانياعمال نشود قطعا م يدرست تيرياگر مد نكهيا

صورت خواهد  ابهاز حق ييرودخانه وجود دارد برداشت ها ريكه در مس يافزود:  با توجه به انشعابات

را  تيدهند و اولو حيخود  ترج يا به منافع فردمنافع جمع و جامعه ر ديگرفت ، اما مردم و كشاورزان با

 آب به بختگان برسد. نيتا ا رديآب صورت نگ نياز ا يبه منافع جمع و جامعه بدهند و برداشت

؟ آب بختگان چرا خشك شد  ميبه بختگان حقابه بده ديسوال كه چرا اصوال با نيبا طرح ا يزديا بهمن

 ييوزارتخانه ها يها ياستگزاريدر س ديپرسش را با نيزود: پاسخ ابه حقابه داشته باشد ؟ اف ازيكه اكنون ن

 ،ياريبر بختگان بس هكرده اند ، عالو ياستگزاريعرصه س نيمختلف در ا يها جستجو كرد كه در سال

حوزه آب در  انيمتول نيهستند ، بنا بر ا يبا خشك رياستان فارس درگ يها اچهياز تاالبها و در گريد

 است. دهيرس نجاياكنون به ا تياند كه وضع نداشته يمناسب تيريگذشته مد يها دهه

در باال  هيرو يب ياضافه كرد: برداشت ها يطيمح ستيكانون سبز فارس و فعال ز رهيمد اتيه سيير

را بهم زده است ، بختگان و طشك و تاالب كمجان از  يدست تاالبها و از جمله تاالب بختگان تعادل آب

 است. شده يپمپاژ شده و صرف توسعه كشاورز ينيزم ريز ياست ، آب ها يآب باال دست در فشار كم

تعادل به  دي، با ميها هم فكر كن استيس حيبه تصح ديدر كنار اختصاص حقابه با نيافزود: بنا بر ا يزديا

از درختان منطقه از  يارينشود بس ايبازگردد ، اگر بختگان اح ينيزم ريز ياقتصاد آب و برداشت آب ها

 شود. ياطراف بختگان نابود م ياهيرود ، پوشش گ يم نيب

نگاه  نياست كه ا يدواريام هيمتر مكعب هر چند كم است اما ما ونيليم 40  گفت: يطيمح ستيفعال ز نيا

و با اصالح  ميبختگان و طشك را محترم بشمر يستيز تيشود و شخص شتريب يآت يو در سالها ابدي ميتعم
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 .ميبده اچهيدر نيبه ا يشتريان، حقابه بكاشت در باال دست بختگ

متر مكعب آب است تا به حالت  ونيليم 300 ازمنديخاطر نشان كرد: بختگان و طشك دست كم ن يو

 نيشود اما هم ياست كه رها م يزياز آن چ شتريب اريها بس اچهيدر نيا يبرسد ، حقابه واقع اياح مهين

و طشك  گانتاالب بخت يايبرسد و در اح اچهيتا به درشود  تيريمد ديبا زيشود ن يكه رها م يمقدار

 باشد. نينقش آفر

 

 تاالب بختگان است يعيحق طب حقابه

گفت:  رنايبه خبرنگار ا نهيزم نياستهبان هم در ا بان دهيد يطيمح ستيانجمن ز ريو دب  ستيز طيمح فعال

آب  نيآب برده شود ، بعد از تام نياز ا يو بهتر يشتريبهره ب ديتاالب بختگان است و با يعيحقابه حق طب

متر  ونيليم 40شود ف سال گذشته  ينم تيحقابله تاالبها است كه متاسفانه رعا نيدوم تام تيشرب اولو

 يروز طول م نيشود و چند يآب رها م ونيليم 55داشت ، امسال  ريتاث اريمكعب آب رها شد كه بس

 است. نياز ا شتريب اريبختگان بس ازيت كرد ، البته ناز آن مراقب ديآب به تاالب برسد و با نيكشد كه ا

 40متر مكعب حدود  ونيليم 55 نيحالت از ا نيتر نانهيادامه داد : اگر در خوشب يباقر يحاج رسول

 يعل رهيجز يهم تداوم داشته باشد آب تا حوال يزييمتر مكعب آب به بختگان برسد و باران پا ونيليم

 خواهد كرد. نياز اهداف را تام يو بخش ديخواهد رسبختگان  يدر منطقه غرب وسفي

بان استهبان افزود: رها كردن آب هر چند ممكن  دهيد يطيمح ستيانجمن ز ريو دب ستيز طيمح فعال

تابستان موثر است ، حدود  يزگردهاينداشته باشد اما در كنترل ر يريتاث ينيزم ريز يآبها هياست در تغذ

رطوبت در بستر تاالب  جادي، ا رنديگ يم ريتاث زگردهاير نيد دارد و از اروستا در جنوب بختگان وجو 13

و  يكشاورز يو اراض شود يم نيتام شتريو سالمت مردم ب رديگ يرا م يتابستان يزگردهاير يقطعا جلو

 .ننديب ينم زگردهاير نياز ا يبيهم آس يباغ
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 جاديبوم بختگان و ا ستيبود حفظ ز دواريآب به بختگان به آن ام يكه متوان با رها ساز ياهداف گريد از

 گريد يجا چيشده كه در ه ييمنطقه شناسا نيدر ا ياهيپرندگان است، پنج گونه گ يبرا ستيز يفضا

 نيا اتيح يراآب ب نيو در تام كنند يبه بختگان مهاجرت م نگوهاينشده است، فالم ييجهان شناسا

 آن را در نظر گرفت. ديمهم است و باآب هم  يپرندگان موثر است ، البته فصل رها ساز

دارد  ريتقد يحقابه نقش داشته اند افزود: جا يريگيآب و پ نيكه در رها شدن ا ياز مسووالن ريبا تقد يو

و دنبال كرده اند  يريگيموضوع را پ نيكه ا يمسووالن گريو د ستيز طيكل حفاظت مح رياز زحمات مد

 يدوشاخ كه منطقها قهه طور كامل به بختگان برسد ، در منطشود تا ب تيريو الزم است آب و حقابه مد

 نيتاالب حركت نكند و هم بيكه آب در ش ميآب را محصور كن ميبختگان است اگر بتون يامن در ابتدا

كه  يشود و تا زمان يم شتريآب ب يشود ماندگار شتريكند ، وسعت كم و ارتفاع آب ب رابيمنطقه را س

 گذار است. ريپرندگان تاث نيو زنده نگهداشتن ا ستيز كنند در زجوجه ها قادر باشند پروا

 

 سالمت مردم است يبرا يديبدون آب تهد بختگان

و منابع  ستيز طيمح يشبكه تشكل ها يهماهنگ يماندگار بختگان و عضو شورا راثيانجمن م ريدب

كر و حقابه بختگان را  شدن آب بر بستر رودخانه يجار رنايفارس هم در گفت و گو با خبرنگار ا يعيطب

آب سد و  زاظهار داشت : هر چند حق بختگان ا داديرو نياز ا يگرفت و با ابراز خوشوقت كيبه فال ن

دارد كه حق و  يسپاس و قدردان يهم جا نقدريمتر مكعب است اما هم ونيليم 55از  شيرودخانه كر ب

 آزاد شود. عتيو طب ستيز طيسهم مح

از سهم آب بعد از آب شرب افزود:  يدر برخوردار ستيز طيمح تياولو يورآ اديجواد رنجبر با  محمد

 ياست و بدون آب نه تنها فرصت يپهنه نمك كيدارد ، بختگان بدون آب  يسهم واقع كيمنطقه بختگان 

 تواند يم نينگگرد و غبار و حمل فلزات س جادياست كه با ا يديبلكه تهد ستيمنطقه ن ستمندانيز يبرا
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 كند. ديو شهروندان را تهد انييو سالمت روستا دينما جادياك را اذرات خطر ن

اطراف بختگان افزود:  ينوظهور در روستاها يها يمارياز ب يبرخ وعيش يادآوري، در ادامه با  رنجبر

بوم ها ، كم شدن آب چاهها ، شور شدن آبها  ستيز دنيد بيرفتن درختان و آس نيمنطقه ، از ب يخشك

 ينيزم ريز يبختگان خشك است ، وجود آب در بختگان از نفوذ آب شور در آبها رگيد يامدهاياز پ

 شود. يم يدر بارندگ يكند و باعث حفظ رطوبت و شتاب بخش يم يريجلوگ

شود بر  يريجلوگ يا رهياز تفكر جز ديبا نكهيبر ا ديبا تاك نيماندگار بختگان همچن راثيانجمن م ريدب

 كرد. ديحقابه به بختگان تاك دنيرس يبرا يطيمح ستيز يلزوم حفظ و پاسداشت ارزشها

فارس ،  يا توسط شركت آب منطقه افتهي  حقابه اختصاص زانيم نياست كه ا نيدر نظر داشت ا ديبا آنچه

ارقام  نيفراتر از ا اريتاالب بختگان بس يآب ازيتاالب بختگان بوده و ن ازياز حقابه مورد ن يتنها بخش اندك

فارس است و  ستيز طيحسازمان و اداره كل حفاظت م يها تياز اولو يكيب ها تاال ياياست. اح

تاالب و زنده كردن  نيا ياياح يبرا ليقب نياز ا يحقابه بختگان و انجام اقدامات نيتام يبرا يريگيپ

بوده كه به  ستيز طيمح يها تيكند از اهداف و اولو جاديمردم ا يبرا تواند يكه م يستميخدمات اكوس

 است. يريگيمداوم در حال پ صورت

 نياست و در ا اچهيدر نيهمجوار ا يها مناطق و شهرستان ياياح يتاالب بختگان به معن ياياح نيبر ا بنا

طشك و بختگان و نقش  يارزشمند تاالب ها  ستميشود . وجود اكوس غيدر دينبا يكوشش چياز ه نهيزم

 نيتام رانگر،يو يها البيكنترل نمودن  س ،يژن ريو ذخا يستيحفظ تنوع ز ژهيتاالب ها  به و نيموثر ا

جوامع  شتيمع نيو تام يتاالب ها در سالمت روان نيشرب و از همه مهمتر نقش ا ،يكشاورز يآب برا

 كند. يتاالب را صد چندان م نيحقابه ا نيحفاظت و تام ،يرامونيپ

كه  شيو با توجه به تجربه سال پرود   يو مساعدت م يو دست اندركاران انتظار همكار نفعانيهمه ذ از

مردم نهاد ،خانه كشاورز  يو كشاورزان ،سازمانها نيهمه مسئول يمساع كيو تشر ي،همدل يهمراه
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به  زين لبه آب تاالب بختگان محقق شد برنامه امسا دنيرس نفعانيكشاورزان و همه ذ ي،انجمن صنف

 .ديمطلوب خواهد رس جهيوجه ممكن به نت نيبهتر

و شاخه رمضان توسط  ستيز طيمصب رودخانه  توسط مح يروبيجود دارد كه  با توجه به الو ديام نيا

ارشد استان  رانيمد تياست با حما ديتلفات آب به مراتب كمتر از پارسال خواهد بود و ام يآب منطقه ا

به صورت  يآت يحقابه در سال ها نيا ،يو كشاورز يبخش ها از جمله آب منطقه ا ريسا يو همراه

 شود. كينزد يتا به حقابه واقع شيافزا يپلكان

رود كر  يشمال غرب شهر مرودشت و بر رو يلومتريك 50درودزن در استان فارس در  يمخزن سد

 است. ساخته شده

 يزمستانه پرندگان ستگاهيپر آب ز يها استان فارس در سال اچهيدر نيبختگان بزرگتر اچهيو در تاالب

به  يبريس يها و دشت هيو غاز است كه از روس يمرغاب ك،يچل آب ،يياير دردرنا، كبوت نگو،يمانند فالم

 .كنند يمهاجرت م رانيا

ساختار و  در استان فارس قرار دارد در حفظ بوم رازيشرق ش يلومتريك 220كه در فاصله  اچهيدر نيا

شك بود و در گذشته كامالً خ يها دارد و در سال ييبسزا ريتأث زياطراف ن يها شهرستان ستيز طيمح

 يخشك يهم به سمت زتابستان معموال با يشد اما در گرما يريآبگ  يبهار يها كه امسال بر اثر بارش يحال

 .ديگرا يم

 و بختگان در شرق استان فارس واقع شده است. زير ين يبختگان در شهرستان ها اچهيدر
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فارس  يروستا428شهر و  8؛ است ياستان فارس همچنان خال ينيرزميآب ز يها سفره

 27/08/1399روزنامه سبزينه مورخ  –ي بحران آب طيدر شرا

 

 يسال تان فارس را گرفته است، اكنون خشكاس بانيهاست كه گر و بحران آب سال يسال خشك تيحكا

استان نشان  يها و تاالب ها اچهيخود را در روستاها، در ريدار تأث دنباله اليسر كيبه  هيو بحران آب شب

مردم فلج شده  يگخود را از دست داده و زند يمعنا ياز روستاها كشاورز يدر برخ كه ييداده، تا جا

 تياستان فارس در وضع يروستا 428حاضر هشت شهر و  رس، درحالاستان فا يرآبفاياست. به گفته مد

است و هرگونه  يمهم كشور در عرصه كشاورز يها از قطب يكيبحران آب شرب قرار دارند. فارس 

 .گذارد ياستان م نيشهروندان و توسعه ا يزندگ تيفيبر ك ينامطلوب ريتأث يتنش آب

 

 هندفارس با بحران آب مواج يشهرها تيدرصد جمع7 

شهر دارد كه 113باره به فارس گفت: استان فارس  نيشركت آب و فاضالب فارس در ا رعامليمد

 زيها ن شهر ريو سا برند يسر م به يتنش آب طيشهر آن در شرا12قرار دارند،  يمطلوب آب طيشهر در شرا75

قرار  يتنش آب طيار شركه د ييها حاضر به اعالم شهر يليدال قرار دارند، اما بنا به ينامناسب تيدر وضع

 دارند، نشد.

دارند كه معادل  يبحران طيفارس هشت شهر استان شرا يها كرد: از مجموع شهرستان انيب يبوستان يعل

آب در چهار شهر  نياند، با اقدامات انجام شده، مشكل تأم داده ياستان را در خود جا تيدرصد جمع هفت

 برطرف شود. زين گريآب در چهار شهر د نيمشكل تأم دهنيبر آن است تا تابستان آ يبرطرف شده و سع

 

 بحران آب هستند رياستان فارس درگ يها درصد روستا18

فارس معادل  ييروستا تيدرصد جمع18استان فارس گفت:  يها روستا تيدر رابطه با وضع يبوستان
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استان دچار  يروستا696 نيقرار دارند. همچن يدنيآب آشام نيتأم يبحران طياستان، در شرا يروستا428

ندارند و  يدنيآب آشام نيتأم نهيدر زم ياستان مشكل ييروستا تيدرصد جمع52هستند،  يتنش آب

 .شوند يم يرسان آب اريتانكر س قياز طر زيروستا ن633

 يها به شهر و روستا يرسان در بحث آب يدر استان فارس افزود: مشكل اصل يآب در ارتباط با علل كم او

 يدنيو كمبود منابع آب آشام ينيرزميز يها سفره آب رفتن نييگذشته، پا يها در سال يالس استان خشك

 در مناطق مختلف استان است. يو بهداشت

 يدنيآب آشام يها خطوط انتقال و شبكه ياز فرسودگ ياز هدررفت آب ناش يكرد: بخش انيب يبوستان

فرسوده انجام  يها انتقال آب و شبكهخطوط  يبازساز يبرا ياديز يها هاست كه تالش شهر و روستا

 است. يتر شيو اختصاص اعتبارات ب يزير برنامه ازمنديشده، اما ن

فرسوده آب در  يها شبكه يبازساز نهيشركت آب و فاضالب استان فارس در ادامه افزود: هز رعامليمد

 يبرا ازيبه اعالم مبلغ مورد نحاضر  يليدال است، اما به يا مالحظه و قابل ادياستان مبلغ ز يها شهر و روستا

 نشد. يطرح بازساز ياجرا

از  يسال تعداد انيمتعدد شركت آب و فاضالب در سطح استان افزود: تا پا يها طرح يبا اشاره به اجرا او

 .رسد يم يبردار ها به بهره طرح نيا

 ياجرا خانه، هيبه ساخت تصف توان يشركت آب و فاضالب م يها طرح نيتر كرد: از مهم انيب يبوستان

 روزآباد،يف دان،يو خطوط انتقال فاضالب در شش شهرستان ازجمله آباده، سپ يشبكه فاضالب شهر

 يطوالن دوره كياز  يبلكه ناش ست،يمدت ن كوتاه يا دهيپد ياشاره كرد. بحران آب زير يداراب، فسا و ن

ست. استان فارس در منطقه گرم ا ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يو ب يراصوليغ يها و برداشت يسال خشك

 نيمواجه بوده است، بنابرا يجو يها زشيو كمبود ر يسال با خشك يمتوال يها و خشك واقع شده و سال

پربارش مشكل بحران آب حل  و يمدت و قرار گرفتن در دوران ترسال انتظار داشت كه در كوتاه دينبا

 شود.
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 دتبلندم نيانگينسبت به م يبارندگ يدرصد61 شيافزا

استان فارس  يبارندگ زانيدر رابطه با م زياستان فارس، ن يمقدم، كارشناس آمار اداره كل هواشناس فرزانه

 نيمكعب بوده، ا متر يليم3/396بارش  زانيم 97-98 يگذشته گفت: در سال زراع يها نسبت به سال

 زانيم 98-99 يبود و در سال زراع يسال خشك ريقبل از آن استان درگ يها است كه سال يدرحال

درصد 61بلندمدت  نيانگيدرصد و نسبت به م17مكعب بوده كه نسبت به پارسال  متر يليم7/461 يبارندگ

اما با  افته،ي يتوجه قابل شيدر دو سال گذشته افزا يبارندگ زانيم كه نيا رغم يداشته است. عل شيافزا

 شده است. يخال ينيرزميب زآ يها سفره هيرو يب يها و برداشت رياخ يها يسال توجه به خشك

بحران آب در استان فارس اظهار  يريگ هم در رابطه با علت شكل راز،ياستاد دانشگاه ش ،يسيرئ اهللا عزت

از  شيساالنه آن منطقه باشد، برداشت ب يبارندگ زانيمطابق با م ديهر بخش با يآب مصرف زانيكرد: م

 .شود يم ينيرزميزرفتن سطح سفره آب  تر نيياگذشته و پ يها سال رهياندازه باعث استفاده از ذخ

 يو چه در دوره ترسال يسال خشك يها ساالنه چه در سال يبارندگ زانياز م شيمعتقد است برداشت ب او

وجود  يراه چيكرد: ه انيب يسي. رئشود يبحران م افتنيو ادامه  ينيرزميرفتن سفره آب ز تر نييسبب پا

 يتوجه قابل زانيم د،تر شو برداشت آب كم كه يزمان ابد،يآب كاهش  برداشت زانيم كه نيندارد، مگر ا

 مؤثر است. ينيرزميآب ز يها سفره تيكه در تقو شود يم رهياز آب ذخ

 

 است تريل 250تا  200 رانيسرانه آب در ا مصرف 

آمار  است، طبق تر شيب اريها بس كشور رياز سا رانيافزود: مصرف سرانه آب در ا رازيدانشگاه ش استاد

 يسرانه جهان كه ياست، درحال تريل 250تا  200ساعت 24هر فرد در كشور ما در  يمصرف سرانه آب برا

برابر شود،  يآمار جهان نيها به ا مصرف آب در خانوار ديبا كه نيا انيبا ب يسياست. رئ تريل 150تا  100آن 

ها و  باغچه يبرا ياريآب نينو يها سامانه مصرف، كم يها يبهداشت سيو سرو ها ريادامه داد: با استفاده از ش

 حد ممكن رساند. نيتر مصرف آب را به كم توان يها م كولر يبرا بانيسا جاديا
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بخش  نياست، در ا يبه بخش كشاورز يتوجه جد ازمندين ينيزم ريآب ز يها سفره شدن يگفت: خال او

كاهش مصرف در بخش  يها ه راهكارازجمل يسي. رئميحد ممكن برسان نيتر برداشت را به كم ديبا زين

 ياهانيگ اشتنك يعنيكشت،  يالگو رييتغ ،يو باران يا قطره نينو ياريآب ستميرا استفاده از س يكشاورز

به  ركشتيكردن سطح ز و كم يا گلخانه يها استفاده از كشت نيدارند و همچن يتر كم يآب ازيكه ن

 كشاورزان عنوان كرد. نيتناسب ب

تا به حالت تعادل  برد يسال زمان م15تا  10 م،يدرصد از مصرف را كاهش ده15تا  10ر كرد: اگ انيب او

 تا كمبود آب جبران شود. كشد يها طول م و سال ميا ها اضافه برداشت كرده ما سال كه نيعلت ا به م،يبرس

 يسال وز خشكبود با بر يصورت سنت به يگذشته كه كشاورز يها ادامه داد: در زمان رازيدانشگاه ش استاد

 يكشاورزان با استفاده از امكانات فن يكنون طياما در شرا شد، يمصرف آب از قنات و چشمه كم م زانيم

مصرف آب  توان يم يفناور سعهاند؛ هر چند با تو پمپاژ و تلمبه استفاده از منابع آب را چند برابر كرده

 كرد. نهيرا به يكشاورز

 

 حل بحران آب راه نيبهتر يساز مردم و فرهنگ يهمكار 

 توان ياستفاده مناسب از آب م تيدرمورد اهم يساز مردم و فرهنگ يساز معتقد است تنها با آگاه يسيرئ

 سر گذشت. را پشت يدوران بحران آب

به همه  د،يآ يم شيپ يآب كم ايبحران آب  كه يزمان يياروپا يها كشور ژهيو ها به كشور ريافزود: در سا او

مشخص شده كاهش دهند، از  زانيم كيمصرف آب خود را به  يكه همگ شود يممردم دستور داده 

كنند و در حد امكان  ياز آب خوددار يرضروريغ يها ها و استفاده پركردن استخرها، آب دادن به چمن

 كنند. ييجو در مصرف آب صرفه

طقه گرم و خشك من كيكشور ما در  كه نيبا توجه به ا ست،ين يا تازه دهيپد يسال آب و خشك بحران

كه از  ييها ها و سد ها، قنات رو بوده است، وجود چاه مشكل روبه نيگذشته با ا يها شده، از زمان واقع
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رو بوده، اما  روبه آبكه كشور ما از ابتدا با مشكل  دهد ينشان م يخوب مانده، به ادگاريگذشتگان به 

 يها از حد از سفره شيشور و استفاده بچند سال گذشته در ك يها يسال حاضر با توجه به خشك درحال

 م؛ياز آب تالش كن نهيمصرف در استفاده به يالگو ريياست كه با تغ دهياكنون زمان آن رس ينيرزميآب ز

استان و كشور دارد. با  يبرا ياديز يمنف يها امديپ ينيرزميآب ز يها سفره شدن يچراكه خال

 تيريو مد سو كيها از  صنعت و مصرف خانوار ،يرزكشاو يها در بخش نهيدر استفاده به يساز فرهنگ

خطوط فرسوده انتقال آب و استفاده  يبازساز نيها و همچن در پشت سد رهيآب ذخ يبرا يزير و برنامه

 سر گذاشت. بحران را پشت تيكرد و با موفق يرياز هدر رفت آب جلوگ ديفاضالب، با ستميمجدد از س
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 شمار يب يايبختگان مزا يايرها شدن حقابه و اح: يطيمح ستيز فعال؛ رنايا ياختصاص

 27/08/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – دارد

 

استان فارس و فعال  يعيو منابع طب ستيز طيمح يتخصص يهماهنگ كننده سازمان ها -رنايا - رازيش

تاالب را كم ارزش شمرد  نيا يايرها شدن حقابه بختگان و اح يايمزا دينبا نكهيا انيبا ب يطيمح ستيز

 يساكنان پهنه ها يسالم برا يزندگ طيشرا جاديآن ا نيدارد كه مهمتر شمار يب يايكار مزا نيافزود: ا

 است. رامونيپ

 اچهيحقابه تاالب و در نياظهار داشت : تام رنايروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يخان يتق ديمج

همراه بوده است ، در  يزن مختلف با چالش و چانه يها است كه در سال يبختگان در استان فارس موضوع

 دارند. ديب تاكتاال نيا يبرا يحق آبه حداكثر نياستان فارس  بر لزوم تام ستيز طيمح نيكه فعال يحال

نخست را  تيفارس اولو يدر شركت آب منطقه ا ژهيآب به و يرها ساز يمتول رانيادامه داد : مد يو

در  زيموضوع به كاهش حقابه تاالب منجر شده است. امسال ن نيو ا دانند يم يآب شرب و كشاورز نيتام

 يكه رها ساز تنداورزان معتقد هساز كش ياز حقابه  تاالب بختگان برخ ياندك يرها ساز يبرا ميتصم يپ

 شوند. يندارد و كشاورزان متضرر م يضرورت اچهيدر نيآب به ا

 ديگفت : شا نهيزم نياستان فارس در ا يعيو منابع طب ستيز طيمح يتخصص يكننده سازمان ها هماهنگ

و  نگوهاينجات فالم يها فقط برا اچهيآب به تاالبها و در ياست كه رها ساز نيتصورشان بر ا يبرخ

قرار دارند  ايها و تاالبها كه در دوردست از در اچهياست كه در يدر صورت نيآنهاست ، ا يجوجه ها

 سازند. يرا فراهم م ستمياكوس نيتعادل ب ينجات انسانها از مرگ دارند و بگونه ا يبرا ياريبس ديفوا

آب از  يرها ساز نيهمچن دست سد درود زن و ريز ياراض يآب كشاورز نيادامه داد : تام يحان يتق

استان فارس است و  يمحصوالت كشاورز نياز آب برتر يكيكشت شلتوك كه  يسد مال صدرا برا

قرار گرفت و تاكنون در مراحل مختلف  تيداشته است، در فصل تابستان در اولو زيكشت ن تيممنوع



   

 

 

194 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 دست سد درود زن رها شده است.  ريدر باال دست و ز يكشاورزآب 

 يقطره چكان يرها ساز يبرا يندارند برخ اجيفصل كشاورزان به آب احت نيما اكنون كه در اگفت: ا يو

گذشته با رشد  ياست كه در سالها يدرصورت نياندازند و ا يراه م داديتاالب داد و ب نيآب به ا

 يكشاورز ياتوسط چاه ه نيزم ريو از ز نيزم يحقابه تاالبها را از رو يمتماد يما سالها يكشاورز

 و تاالبها دم نزدند. ميكشور شد يومنجر به خشك شدن اكثر تاالبها ميديكش رونيب

استان فارس خاطر نشان كرد: تاالبها  يعيو منابع طب ستيز طيمح يتخصص يكننده سازمان ها هماهنگ

 ستيجز نمك زار ن يزيكه تاالب خشك شده چ ميزبان نداشتند كه اعتراض كنند ، اما امروزه شاهد هست

تاالبها به حداكثر  ورمجا يهايدر آباد يتنفس يهايماريب ليدل نيشده و به هم ليبه كانون گرد و غبار تبدو 

 يبه مبارزه با ما م يزبان يآنها با زبان ب ميبدانند اگر حقابه تاالبها را نده دياست و مردم با دهيخود رس

 كنند. يرا بر ما سخت م يپردازند و ادامه زندگ

بهره جسته و شوربختانه هنوز هم  داريناپا يها وهيدستگاهها از ش يسال هاست برخگفت:  يخان يتق

حقابه  تاالب ها جز با مشاركت آنها كه از  نيبدانند تام ديبا يدهند ، جوامع محل يراه را ادمه م نيهم

ت مثبت و خدما اتتاالب ها هستند، محقق نخواهد شد. چون آنها هستند كه هم از اثر ياصل نفعانيذ

ها و مضرات را تحمل  امديپ ديشوند و هم اگر تاالب خشك شود، با يتاالب  بهره مند م يستمياكوس

 كنند.

 ارديليم413تا  400در كشور ما  يبارندگ زانيدر ادامه گفت : م ديشهرستان اقل عتيطب ارانيانجمن هم ريدب

هاست اما متأسفانه با  هها و رودخان از آن مربوط به تاالب يكه بخش شود يمتر مكعب برآورد م

مانع ورود آب به  دمتعد ياحداث سدها و بندها زيتوسط انسانها در باالدست و ن هيرو يب يها برداشت

 اند. ها شده تاالب

 نيياند كه مشكالت آن در پا بوده سد احداث كرده انيدر جر يآب كهينمونه، هرجا بار يگفت: برا يو

 ديموانع با نيهاست. ا ممانعت از ورود حقابه به تاالب ،ياساسمشكل  نيشده است. بنابرا انيدست نما
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و كشاورزان منطقه  البمجاور تا نيكه بالطبع ساكن نفعانيها برطرف شود و ذ برداشته شود تا مشكل تاالب

 از خوان گسترده تاالبها بهره مند شوند.

دالر به انسان ها خدمات  هزار 21پنج هزار تا  نيگفت: تاالب در هر هكتار ب ستيز طيفعال مح نيا

 نيدهه ب نيچند يخيها بحث تار تاالب ياقتصاد يگذار دهد.ارزش يم ميرمستقيو غ ميمستق

بوم و  ستيز ،يتوال ،يستياز تنوع ز ها ستياكولوژ رايتوسعه بوده است ز رانيو مد ها ستياكولوژ

و نوع  كردند يم و دالر صحبت اليتوسعه از ر رانيكه مد يدر حال گفتند يسخن م ستمياكوس

 متفاوت بوده است. گريكديبا  شانيوگوها گفت

و  اليتوسعه صحبت كنند وبا زبان ر رانيگرفتند به زبان مد ميتصم ها ستياكولوژ تيافزود: در نها يو

است در  يآب ستگاهيز كي مياز خدمات مستق يماه لوگرميك كي دينمونه خر يبرا ند،يدالر سخن بگو

 اير آن يدر مس يشهرها بيو تخر لياز س يريمانند جلوگ يخدمات ميمستق ريتاالب غ كيكه  يحال

 انسان دارد. يهوا با كاهش ذرات معلق برا فيتلط

آب  تريل كي ايخاك  لويك كيتوان گفت،  يم نيرو همچن نياضافه كرد: از ا يطيمح ستيفعال ز نيا

 ياقتصاد يگذار ارزش نيو ا دارز يرأس گوزن چند دالر م كي اياصله درخت  كيچقدر ارزش دارد، 

دارد؛  ها سانان يبرا يچه خدمات ميرمستقيو غ ميبه طور مستق يستيگونه ز اي ستگاهيكه هر ز دهد ينشان م

مختلف ابداع نشده  يها ستمياكوس يارزش اقتصاد نييتع يبرا ياستاندارد يها متاسفانه در كشور ما روش

آن مطالعه  يهم كه وجود دارد و كارشناسان بر رو يادست و پا شكسته  يارزش گذار نياست، اما هم

پنج هزار تا  نيمختلف ب يرهاهكتار تاالب در كشو كيها ارزش  روش نيكرده اند معتقدند بر اساس ا

هزار دالر به  21پنج هزار تا  نيتاالب در هر هكتار ساالنه ب كي يعنيهزار دالر برآورد شده است؛  21

 .دهد يم ميرمستقيو غ ميها خدمات مستق انسان

 ،ياست، افزود: گردشگر ميرمستقيها، غ ها به انسان درصد خدمات تاالب 90 نكهيا انيبا ب  يخان يتق 

است  يدرصد از خدمات 15 يال10علوفه تنها  نيو تأم يكشاورز يبرداشت آب برا ،يو پرورش ماه ديتول
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 و قابل مشاهده است. ميكه مستق

 يگذار گوناگون را علت تفاوت ارزش يدر كشورها ها ستمياكوس نياز اكاركرد تاالبها و انتظارت  يو

هزار برآورد  21پنج هزار تا  نيها كه ب تفاوت ارزش خدمات تاالب ييآنها دانست و گفت: چرا ياقتصاد

 گردد. يكشورش بازم يعيملت نسبت به منابع طب كي دگاهيو د كرديبه رو شود يم

 نيدارد، خداوند ا يبستگ يعيبه درك و فهم از منابع طب يهر كشورتاالب در  يگذار ارزش يگفته و به

منابع دارد  نياز ارزش ا يشتريو هر كه دانش و درك ب دهيها بخش نظام خلقت و منابع را به همه انسان

 .برد يو بهره م كند يرا كشف م يشتريب يها ارزش

مهم  نيا دين فارس اضافه كرد: بااستا يعيو منابع طب ستيز طيمح يتخصص يكننده سازمان ها هماهنگ

دانش و  يآموزش يبا برنامه ها زيورسانه ها ن مايكنند و صداو س يمردم روشنگر يبرا يرا با فرهنگ ساز

 نيبه ا يمهر ياز سالها ب پسبا حقابه تاالبها مشاهده نشود و بتوان  يمردم را باال ببرند تا مخالفت يآگاه

انسانها بوجود آمده است در راه  شيآرامش و آسا يودگار براكه از طرف پر يعيطب يها ستمياكوس

 .ديايبوجود ن ياشان مخالفت ياياح

انسان  يها و نقش آن در زندگ اچهيتاالبها و در نشيآفر نهيدر ادامه گفت: در زم يطيمح ستيفعال ز نيا

 لي، منافع تاالبها و دال ديترد يقابل فهم بوده است ؛ اما ب انينيشيپ يبود كه برا ي، موارد ميهرچه برشمرد

انسان دارد كه اگر  يزندگ يبرا يافعبلكه تاالبها ، من ست؛يشده ن اديآن ، منحصر به موارد  يخداشناس

ستي، كمتر ن ديترد ينباشد ، ب شتريكه گذشت ، ب يديآنها از فوا تياهم . 

،  ني. همچن نيرطوبت زم نيأمهوا ، و ت لياظهار داشت : نقش تاالبها در  نزول باران ، تعد يخان يتق

، كاربرد  يمختلف و داروساز عيدانش بشر ، از تاالبها گرفته شده و در صنا شرفتيكه با پ يعناصر فراوان

 گردد. نييو تب يروشنگر ديبا  مي، برُم و سولفات سد مي، پتاس ميزيدارند ، مانند  من

استان فارس از كشاورزان خواست تا  يعيو منابع طب ستيز طيمح يتخصص يكننده سازمان ها هماهنگ

دارند  يكشور بر م ييخود اتكا يدر راستا يگام يكشاورز داتيفراوان در تول يهمانطور كه تحمل سخت
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،  شانيطشك ، پر ،تاالب بختگان هيحاش نفعانيذ يتاالبها به نفع آنها و به نفع تمام يريمطمئن باشند آبگ

 استان فارس است. يهاتاالب ريكافتر ، مهارلو، ارژن و سا

متر مكعب حقابه تاالب  ونيليم 55استاندار فارس شاهد رها شدن  يريگيگذشته با دستور و پ يروزها يط

بر بستر  ندهيدو روز آ يكيآب از سد درود زن رها شده و تا  ني، ا ميبختگان بر بستر رودخانه كُر بود

 تر كند. يبتواند لب زيتاالب امسال ن نيتا ا ندينش يبختگان م

رود كر  يشمال غرب شهر مرودشت و بر رو يلومتريك 50درودزن در استان فارس در  يمخزن سد

 است. ساخته شده

 يزمستانه پرندگان ستگاهيپر آب ز يها استان فارس در سال اچهيدر نيبختگان بزرگتر اچهيو در تاالب

به  يبريس يها و دشت هيكه از روس و غاز است يمرغاب ك،يچل آب ،ييايدرنا، كبوتر در نگو،يمانند فالم

 .كنند يمهاجرت م رانيا

ساختار و  در استان فارس قرار دارد در حفظ بوم رازيشرق ش يلومتريك 220كه در فاصله  اچهيدر نيا

گذشته كامالً خشك بود و در  يها دارد و در سال ييبسزا ريتأث زياطراف ن يها شهرستان ستيز طيمح

 يخشك يهم به سمت زتابستان معموال با يشد اما در گرما يريآبگ  يبهار يها رشكه امسال بر اثر با يحال

 .ديگرا يم

 و بختگان در شرق استان فارس واقع شده است. زير ين يبختگان در شهرستان ها اچهيدر
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روزنامه دنياي اقتصاد  –ي رفع تنش آب يوهايسنار؛ كرد يمجلس بررس يپژوهش يبازو

 28/08/1399مورخ 

 

 يدر سال آب يبارندگ زانيها در كشور مطلوب بوده و م بارش تيوضع يجار : اگرچه در سال اقتصاد يايدن

 ليدل مناطق كشور به ياست، اما در برخداشته  شيدرصد افزا 32بلندمدت،  نيانگينسبت به م 1399-1398

وجود دارد كه  نهيزم نيدر ا يآب شرب، همچنان مشكالت نيتام يها رساختيدر ز ييها وجود چالش

 شده است. زيمناطق ن نيدر ا ييها يباعث بروز ناآرام

 دهد يكشور نشان م ياز شهرها يرفع تنش آب شرب در برخ يشده در راستا فيتعر يها پروژه يبررس

 يها، برخ برنامه نيبه دو سال از آغاز ا بيبوده و با وجود گذشت قر اديز اريشده بس فيتعر يها حجم پروژه

 شرفتيو پ يعملكرد اعتبار تيوضع يدر بررس نياند. همچن صفر داشته ايكم  يكيزيف شرفتيها پ پروژه نياز ا

 نياز ا يمعنا كه در برخ نيبه ا ،شود يمشاهده م ها يعدم هماهنگ يشده، برخ فيتعر يها پروژه يكيزيف

اعتبار اندك،  نيبا وجود تام ايدرصد پروژه انجام شده  10تنها  ،يدرصد 100اعتبار  نيها به رغم تام پروژه

 است. هياول يزير عدم دقت در برنامه انگريامر ب نياحاصل شده است كه  يدرصد 100يكيزيف شرفتيپ

 اريبس ي. اثرگذاراستيدن يها در تمام كشورها دولت خدمات نيتر ياتياز ح يكيآب شرب،  خدمات

خدمات، سبب بروز  نيدر ارائه مستمر ا ييخدمات بر مردم جامعه، موجب شده هرگونه نارسا نيا يباال

 كي زمناسب ا تيفيمنابع آب با ك تيمحدود زين رانيشود. در كشور ا ياجتماع يها مشكالت و تنش

از مناطق كشور را به  يبرخ يآب شرب برا نيموضوع تام گر،يدطرف و نبود سازوكار مناسب از طرف 

 مياقل رييتغ دهيو بروز پد يدرپ يپ يها يوقوع خشكسال ليدل به نيكرده است. همچن ليتبد يامر چالش كي

است. اگر  داشته يريكاهش چشمگ ريدپذيآب تجد زانيكشور و م يمتوسط بارندگ ر،ياخ يها در دهه

كشور باالتر از نرمال  يبارندگ نيانگيم آسا، ليس يها وقوع بارش ليدل به 1397-1398 يچه در سال آب

دال بر  يو بروز شواهد يو هواشناس يكيدرولوژيه يحد يها دهيپد يفراوان شيبوده است، اما با افزا
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موضوع  نيا ديآب شرب با نيتام جهتخصوص  بلندمدت به يها يزير در برنامه م،ياقل رييتغ دهيوقوع پد

از نظر كاهش  1396-1397 ي، سال آب1397-1398 يدر سال آب يرغم وجود ترسال . بهرديقرار گ مدنظر

با  ياديز يشهرها 1397بوده است و در تابستان  ريپنجاه سال اخ يها ط سال نيتر از خشك يكيبارش 

 زين يتيامن -يمذكور به مناقشات اجتماع يها تنش يكه در موارد يطور تنش آب شرب مواجه شدند. به

شهر با  234تعداد  ه،يمترمكعب در ثان 23/ 2معادل  يبا كمبود آب 1397مبدل شدند. در تابستان سال 

هزار نفر در معرض تنش  250و  ونيليدو م تيروستا با جمع 6700هزار نفر و  500و  ونيليم 34 تيجمع

نامطلوب آب  تيموضوع آب شرب و وضع تيتوجه به اهم امصرف آب قرار داشتند. ب كيدر پ يآب

بخش توسط مسووالن  نيحل مشكالت و معضالت ا يالزم برا يها يزير كشور، الزم است همواره برنامه

و منتشر شده است  هيته» مجلس يها مركز پژوهش« ي. در گزارش حاضر كه از سورديمربوطه صورت پذ

موضوع  نيابقه امنابع آب كشور اشاره شده و سپس موضوع تنش آب شرب و س تيوضع نيابتدا به آخر

آب شرب در  يفيو ك يداريپا يارتقا يها عملكرد طرح تيوضع نياعتبارات و آخر نيدر كشور و همچن

 قرار گرفته است. ليو تحل هيو تجز يكشور مورد بررس

 

 و سدها ها يبارندگ تيوضع

 يال آبس ياز ابتدا يجو يها زشيكه ارتفاع ر دهد ينشان م يجار يدر سال آب يآمار بارندگ يبررس

بوده  متر يليم 276/ 7در كل كشور معادل  1398-1399 يسال آب ماه نيفرورد 29 تيمهرماه لغا كمي يعني

درصد  32)، متر يليم 209/ 6مشابه بلندمدت ( يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نياست. ا

سال  ياز ابتدا ياستان يندگبار زانيكه م دهد ينشان م يآمار يها يبررس ني. همچندهد ينشان م شيافزا

ساله) در  51، براساس درصد اختالف با نرمال (1398-1399 يسال آب ماه نيفرورد 29تا روز  يآب

 نيبا نرمال را داشته است. همچن فدرصد اختال نيشتريو ب نيكمتر بيو هرمزگان به ترت لياردب يها استان

 النيو گ زدي يها در استان بيبه ترت يبارندگ نيشتريو ب نيكمتر ماه، نيفرورد 29تا  يجار يدر سال آب
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 اتفاق افتاده است.

 يسال آب ماه نيفرورد 29 انيكشور تا پا يمخزن ياز سدها يبردار آمار بهره نيآخر يبررس جينتا نيهمچن

/ 27و  35/ 78معادل  بيكشور به ترت يبه مخازن سدها يو خروج يكل ورود دهد ينشان م 1399-1398

 ارديليم 36/ 14 دلالذكر معا فوق خيتا تار زيحجم آب موجود سدها ن نيترمكعب است. همچنم ارديليم 28

 ليدل به ها، يابياز كل حجم مخازن سدهاست. براساس ارز يدرصد پرشدگ 72مترمكعب است كه معادل 

ار قر يمناسب تيدر وضع يمهم كشور از نظر درصد پرشدگ يسدها شتريب وسته،يبه وقوع پ يها يبارندگ

نسبت به سال گذشته را  راتييتغدرصد  نيشتريمخزن سد استقالل در استان هرمزگان ب يدارند. موجود

 يموجود شيدرصد، افزا 75تا  25 نيب 4 مهين و چاه انيو ن ليشم ،يكوچر ،يدوست يداشته است. سدها

ا نسبت به سال سده ريموجود بر مخزن سا راتيي. درصد تغدهند يمخزن نسبت به سال گذشته را نشان م

 .دهد يكاهش را نشان م اي شيدرصد افزا 25گذشته تا 

 

 آب شرب تنش

تنش  زانيم يبند . طبقهدهد يمصرف باال، عمدتا در فصل تابستان رخ م ليدل آب شرب در كشور، به تنش

 انگريزرد، ب تيكه براساس آن وضع شود يو قرمز انجام م يزرد، نارنج يها تيصورت وضع آب شرب به

 زانيم انگريب ينارنج تيوضع از،يدرصد نسبت به آب مورد ن 10كمبود آب در اوج مصرف تا  انزيم

 زانيم انگريب زيقرمز ن تيو وضع ازيدرصد نسبت به آب مورد ن 20تا  10كمبود آب در اوج مصرف از 

 است. ازيدرصد نسبت به آب مورد ن 20از  شيكمبود آب در اوج مصرف ب

 نيا انيدارد. از م يبستگ يبوده و به عوامل مختلف ريب شرب در كشور متغتحت تنش آ يشهرها تعداد

 هيآب شرب تغذ كننده نيتام يآنها مخازن سدها جهيهاست كه در نت بارش زانيآن م نيتر عوامل، مهم

مهم در بروز  عوامل گرياز د زيدر اوج مصرف ن نيتام تيقابل نيآب و همچن رهيو ذخ نيتام تي. ظرفشوند يم

 34/ 5كشور حدود  ينفر ونيليم  61/ 6 يشهر تياز كل جمع دهد ينشان م ها يآب شرب هستند.  بررستنش 
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تحت تنش  تيجمع زانيم نياند. از ا درصد) تحت تنش آب شرب قرار داشته 56نفر آن (معادل  ونيليم

 ونيليم 16/ 7 يشهر تيجمع زيآبر وضهح نياست. در ا ريچشمگ اريبس يفالت مركز زيمتمركز در حوضه آبر

. قابل توجه است شود ياز كشور م يمتعدد يها تحت تنش آب شرب قرار داشته است كه شامل استان ينفر

مترمكعب  22/ 4) حدود 1397آمار (تابستان سال  نيكمبود آب شرب در اوج مصرف براساس آخر زانيكه م

كشور  ياز شهرها يدر برخ ييها يتياشده، نارض اديآب شرب  يها كمبود و تنش جهيبوده است. در نت هيدر ثان

موضوع  نياستان اصفهان و... رخ داد و ا ياز شهرها يمانند آبادان، خرمشهر، برازجان؛ كازرون، بوشهر و برخ

از كمبود آب شرب به  يناش يها از آن است كه تنش يامر حاك نيكرد. ا جاديمسووالن ا يرا برا ييها چالش

 يبر آن تسر . عالوهشود يم ليكرده و به چالش تبد داينمود پ يماعاجت يها يتينارضا صورت سرعت به

قرار گرفتن كشور  ليدل به زيمحتمل است. در حال حاضر ن اريبس زيمذكور و گسترش ابعاد آن ن يها يتينارضا

آب  نيجهت تام اسبجامعه باال رفته و اتخاذ اقدامات من يريپذ كيتحر ها، ميو تحر يخارج يتحت فشارها

 است. يضرور يامر ،ييو روستا يجامعه شهر ازيورد نشرب م

 

 يكارشناس ليتحل

 نيدر حال انجام در ا يها تنش و مطالعه پروژه يدارا يآب شرب در شهرها نيتام تيوضع ياز بررس پس

 است: انيقابل ب ريبه شرح ز ينكات نهيزم

 .شود يمشاهده م يمطلوب تيآب، وضع نياز نظر تام ،يجار يگونه كه مشخص است در سال آب همان -1

و پر بودن مخازن سدها  ها يتوجه داشت كه مطلوب بودن بارندگ زيمهم ن اريموضوع بس نيبه ا ديبا اما

آب،  تيبر موجود عالوه رايآب شرب در كشور نخواهد بود. ز نيمطلوب تام تيوضع يلزوما به معنا

شبكه  يكل طور بهو  ها خانه هيخازن، تصفو انتقال، م يمربوط از جمله خطوط آبرسان يها رساختيوجود ز

آب شرب با  نيتام ها، رساختيدر ز يآب شرب موثر بوده و وجود مشكالت نيمناسب در تام عيتوز

لزوما به  يبارندگ تيمطلوب بودن وضع نيمواجه خواهد ساخت. بنابرا تيمناسب را با محدود تيفيك



   

 

 

202 
 1399 آبان  -) 36هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يها تيو محدود ها رساختيز تيوضع ديبا نهيزم نيمطلوب آب شرب نخواهد بود و در ا تيوضع يمعنا

 در نظر داشت. زيموجود را ن

تحت پوشش  يشهر تيدرصد از جمع 50/ 8تنها  دهد يكالن آب و آبفا نشان م يها شاخص يبررس -2

كشور شبكه دفع فاضالب ندارند. در  يشهر تياز جمع يمين بايمعنا كه تقر نيشبكه فاضالب هستند. به ا

كه منبع  يطقخصوص در منا مساله به نيبوده كه ا يجذب يها چاه قيفاضالب عمدتا از طرمناطق دفع  نيا

 لي. به دالكند يم جاديآب شرب ا تيفيرا در ك ياست، مشكالت ينيرزميآب شرب از منابع آب ز نيتام

باعث  ينيرزمينشت فاضالب به منابع آب ز ،يجذب يها مناطق و وجود چاه نينبود شبكه فاضالب در ا

 نيآب شرب، ا كننده نيتام ياه در چاه ها ندهيآال زانيم شيبا افزا تيمنابع شده و در نها نيا يلودگآ

آب شرب خواهد  نيچالش در تام جاديمنابع، كاهش و ا نيا يآلودگ جهيها از مدار خارج شده و نت چاه

 تيچالش در كم جاديبه امنجر  تيدر نها تواند يآب، م تيفيك نهيدر زم يبروز مشكالت گريد انيبود. به ب

بهبود و گسترش شبكه  ديمناطق مختلف كشور، با ياآب شرب بر نيدر كنار تام نيآب شرب شود. بنابرا

 .رديمورد توجه قرار گ زيدفع فاضالب ن

در موضوع  زين ينقش مهم تواند يگونه كه در مورد قبل اشاره شد، گسترش شبكه فاضالب م همان -3

آب شرب از منابع  نيكه منبع تام يخصوص مناطق ر مناطق مختلف كشور، بهو سالمت آب شرب د نيتام

دفع  همند از شبك بهره ييروستا تيجمع باياست كه تقر يدر حال نيكند. ا فاياست، ا ينيرزميآب ز

كشور عموما شبكه دفع فاضالب وجود ندارد و با  يمعنا كه در روستاها نيفاضالب صفر درصد است. به ا

آب شرب به  كننده نيتام ينيرزميمنابع آب ز يروستاها، احتمال آلودگ ييايد بودن جغرافتوجه به محدو

در جهت گسترش  يا ژهيو داتيالزم است تمه نياست. بنابرا شتريمناطق ب نيدر ا زيفاضالب، ن لهيوس

 شود. دهيشياند ييشبكه فاضالب در مناطق روستا

آب شرب مناطق مختلف  يفيو ك يكم يارتقا يشده در راستا فيتعر يها پروژه تيوضع يبررس -4

 نيا اديها در مناطق مختلف كشور آغاز شده است. حجم ز از پروژه ياديحجم ز دهد يكشور، نشان م
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 دنمنجر به اضافه ش تيو در نها ستيموضوع ن نيداده شده با ا صيها متناسب با اعتبارات تخص پروژه

 د.بخش آب خواهد ش يعمران تمام مهين يها پروژه

كشور، مستلزم  ياز شهرها يرفع مشكالت آب شرب برخ يشده برا فيتعر يها از پروژه يبرخ ياجرا -5

و... است. با توجه به وجود  ها خانه هيمربوط به تصف زاتيها، قطعات تجه از جمله پمپ زاتيتجه يبرخ نيتام

مواجه شود. در  يتواند با مشكالت يم ها پروژه نينرخ ارز، اجرا و اتمام ا شيافزا نيو همچن ريفراگ يها ميتحر

و  زاتيتجه نيعدم تام ليدل درصد به 95 يكيزيف شرفتيبا پ يعنوان مثال پروژها موارد ممكن است به يبرخ

موارد  يها و اجرا پروژه يبند تياولو زيخصوص ن نينرسد. در ا يبردار قطعات الزم معطل مانده و به بهره

 انيبن دانش يها شركت لياز پتانس توان يدر صورت امكان، م نيچنهم راهگشا باشد. تواند يم تر يضرور

 استفاده كرد. زين ندهياز خدمات آنها در آ يمند و بهره زاتيتجه نيا داريپا ديتول يبرا يداخل

اند،  كه همواره در موضوع آب شرب با چالش مواجه بوده يبا مدنظر قرار دادن مناطق رسد ينظر م به -6

مناطق از جمله خوزستان انجام  نيمربوط به ا يها شدن پروژه يينها يبرا يتر مطلوب يزير هبرنام توان يم

آب  نيمربوط به تام يها در كاهش مشكالت و چالش يجار مطلوب منابع آب در سال تيداد. قطعا وضع

جهت  ها در پروژه نيدر نظر داشت كه اتمام ا ديبا نيشرب مناطق مختلف كشور نقش داشته است. بنابرا

 است. يبارش الزم و ضرور خشك و كم يها كاهش مشكالت در مناطق مورد تنش به خصوص در سال

 يبند تياصالح و اولو ،يالزم است بازنگر ،ينامطلوب كنون ياقتصاد تيدر مجموع با توجه به وضع -7

در  مختلف كشور يمربوط به رفع تنش آب شرب در شهرها يها پروژه ياعتبارات و اجرا صيدر تخص

 طيبه شرا يتوجه يالذكر و ب موارد فوق تيها و عدم رعا پروژه اديحجم ز راي. زرديدستور كار قرار گ

 تمام مهين يها ها و پروژه تعداد طرح شيمنجر به هدررفت منابع و افزا تواند يكشور م ياقتصاد يكنون

 بخش آب شود. يعمران
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ي ميزان مورخ خبرگزار –ي بارش در حوضه فالت مركز يدرصد 40كاهش 

29/08/1399 

 

 40بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 12,6با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 وده است.روبرو ب يدرصد 2ساله با كاهش  50و نسبت به دراز مدت  يدرصد

 27تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 22,4ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99آبان 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 32,5است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 16ساله با كاهش  51و نسبت به درازمدت  دهد، يرا نشان م يدرصد 31كه كاهش  دهيت رسثب

 روبرو بوده است.

 

 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 30 كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم 62,1ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 28و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 30سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم  25,5عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 22و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 36

 155 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 57,5با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 10 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 40 كاهش

 40بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 12,6با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه
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 روبرو بوده است. يدرصد 2كاهش  ساله با 50و نسبت به دراز مدت  يدرصد

و نسبت به دراز  يدرصد 37بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم  6,2با  زيشرق ن يمرز حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 5مدت كاهش 

بارش نسبت به سال گذشته  متريليم 14با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست؛ حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 21و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 31 شيبا افزا
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خبرگزاري  – شد يبند رهيتهران ج يآب از سدها برداشت ها؛ يبا تداوم كاهش بارندگ

 29/08/1399مهر مورخ 

 

 ،يآب ريمناسب ذخا تيريمد يدر تهران برا ها يمقام مسئول گفت: با تداوم كاهش بارندگ كي

 .شود يم يآب در تهران انقباض نيتأم يها استيس

تهران از  يها يبا اشاره به كاهش بارندگ ياريمحمد شهر ما،يمهر به نقل از صداوس يگزارش خبرگزار به

تهران  يسدها يدر مهرماه تاكنون ورود 1400-99 يسال آب يتا كنون افزود: از ابتدا يآبسال  يابتدا

 درصد كاهش داشته است. 28نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 85مترمكعب، سد الر  ونيليم 49 انيمترمكعب، سد لت ونيليم 120 ريركبيگفت: در حال حاضر سد ام يو

آب  رهيمتر مكعب ذخ ونيليم 170 زيمترمكعب و سد ماملو ن ونيليم 271مترمكعب، سد طالقان  ونيليم

 دارند.

متر مكعب  ونيليم 98پنج گانه تهران نسبت به سال گذشته با  يسدها يفعل ريادامه داد: ذخا ياريشهر

 كاهش مواجه است.

آب  نيمتهران با اشاره به تأ يا شركت آب منطقه يو آب يبرق آب يها سازه يو نگهدار يبهره بردار ريمد

آب شرب شهر تهران و  نيتأم يتهران گفت: برا يشرب شهر تهران و كرج به صورت روزانه از سدها

مترمكعب بر  7 ان،ياز سد لت هيمترمكعب بر ثان 9/7آب از سد كرج،  هيمترمكعب بر ثان 8/5كرج روزانه 

از سد ماملو آب برداشت  زين هينمترمكعب بر ثا 2/5از سد طالقان و  هيمتر مكعب بر ثان 4/5از سد الر،  هيثان

 .شود يم

 .شود يمشخص شده برداشت م يها با توجه به حق آبه زين يافزود: سهم بخش كشاورز يو
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