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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 ين هفتمو  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       اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه     آنچه كه در قالب ارايه

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  

ر داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشناسان و محققين قرا

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.  تي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز درس
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 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 از روستاها ييزدا تيو محروم ييضامن توسعه روستا ؛يزداريآبخ|»يزداريمعجزه آبخ«
 01/09/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  –
 

و  ييتوسعه روستا نهيمنابع درآمد و اشتغال، زم ييبا نگاه جامع نگر به روستاها و با شناسا يزداريآبخ

 سازد. ياز روستاها را فراهم م تيزدودن فقر و محروم

مردم كاشان در مجلس  ندهينژاد نما يسادات دجواديس ؛»يزداريمعجزه آبخ روندهپ«ميتسن يخبرگزار

 يرا به حوزه ها يآن، آبادان ياست كه با اجرا ياهداف مقدس يدارا ،يزداريآبخ - ياسالم يشورا

نام نهاده  »وستابه ر يجامع نگر ياستراتژ«را  يزداريآبخ ل،يدل نيكند. به هم يم هيو ساكنان آن هد زيآبخ

بالقوه  تيدهد و از تمام ظرف يمورد مطالعه قرار م ا،يرا از تمام ابعاد و زوا زيآبخ يعلم، حوزه ها نياند. ا

از منابع  نهيبالقوه، استفاده به يها تيتوان ها و ظرف ني. از جمله ارديگ يحوزه در جهت توسعه آن بهره م

 است. اهيآب، خاك و گ يعنيحوزه ها  ديتول

است و از آنجا  يمشكل كمبود آب جهت شرب و كشاورز زها،يآبخ نيالت ساكناز مشك يكي امروزه

 ييدر اقتصاد روستا ياديعمده و ز گاهيباشد، آب جا يما م نانيمحور اقتصاد روستانش يكه كشاورز

است كه در  ليدل نيتر است و به هم انيما نما يريو كو يدر مناطق مركز دهيپد نيدارد، به خصوص ا

 دارد. يباشد و نقش اساس يتابع آب م نيمناطق، زم نيا

تا از هدر رفتن  دينما ياستفاده م يمختلف يمعضل از روش ها نيدر جهت برطرف كردن ا يزداريآبخ

 ييدر فصل مناسب به اقتصاد روستا يريآن و بهره گ رهيكند و با ذخ يريآب باران در حوزه ها جلوگ

كوتاه در حوزه ها، با  يتاه است، با احداث سدهاكو يروش ها احداث سدها نياز ا يكي. ديكمك نما

در  يتوان قدم مثبت يحجم قابل مالحظه آب در فصل زمستان و استفاده از آن در فصل تابستان، م رهيذخ

مثال  يحوزه برداشت. برا نيسطح درآمد ساكن شيافزا ت،يكشت در حوزه و در نها ريسطح ز شيافزا

منطقه را تا سطح  يرزتواند، كشاو يم زيحوزه آبخ كيمكعب در  هزار متر 150 رهيبا حجم ذخ يبندخاك

 دهد. شيهكتار افزا 15

جهت قنوات در فصل تابستان باشد كه به  يتواند به عنوان پشتوانه محكم يم يا هيتغذ  يضمن سدها در
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 ها، البياز س يبهره ور يروش ها گريخواهد گذاشت. از د ريتأث انييبر درآمد روستا م،يطور مستق

ها، از  البيبا كنترل س نيشود و همچن يم ينيرزميآب ز يسفره ها هياست كه باعث تغذ البيپخش س

 ينيرزميز يآب ها هيتغذ شيافزا نيشود. همچن يكاسته م ياز آن به مزارع كشاورز يخطرات ناش

 امياز آن، مستق يمنطقه مهم است و سود ناش يشود كه خود در كشاورز يآب قنوات م شيموجب افزا

 شود. يم انييروستا ديعا

و  ليو كاهش س يكشاورز تيوجود دارد كه خود سبب تقو ييروش ها زيحفاظت خاك ن نهيزم در

ها، عالوه بر  بيدر ش يو تراس بند يشود. انجام بانكت بند يم زيآبخ يآب در حوزه ها رهيذخ شيافزا

 بهره ديود و از آنها در جهت مفش يروان م يباعث كنترل و نفوذ آب ها ،يو درختكار ركشتيز شيافزا

 شود. يگرفته م

 ياهيپوشش گ تي) در جهت تقويزداريآبخ يها تياز فعال يكي(به عنوان  يكيولوژيمختلف ب يها طرح

 يروش ها لهيبه وس ،ياهيپوشش گ شيشود. افزا يمناطق م نيدر ا يدامدار تيموجب تقو زها،يآبخ

 يم زهايساكن آبخ انييدرآمد روستا شيو افزا تيتقوسبب  ،يو بذركار نگيتيمختلف كنتور فارو، پ

 ياز طرح ها يكيكه  تونيكشت انواع درختان مثمر مانند بادام، گردو، انگور و ز گر،يشود و از طرف د

 موثر است. يگام انييدرآمد روستا شياست كه در افزا يزداريآبخ

 ييستاها، منابع درآمد و اشتغال را شناساجامع نگر در رو ديبا د يزداريكرد كه آبخ انيب ديبا يطور كل به

و توسعه  ديجد يشغل ها جاديو ا ييزدا تيو بسط آنها، در محور فقر و محروم تيكند و با تقو يم

در كاهش  يموثر قشتواند ن يم يزداريآبخ ني. همچندينما يم تيمولد در روستاها فعال ياشتغال ها

 شهرها داشته باشد. نينش هيحاش ريفقبه قشر  وستنيبه شهرها و پ انييمهاجرت روستا
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 تيآبان ماه/وضع يط رانيدر ا يبارش كم :يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل سيير
 02/09/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  – ها در آذر بارش

 

آبان ماه  يط رانيها در ا بارش نكهيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 همچنان در كشور ادامه دارد. يكم بارش نيا يمياقل يها مدل ينيب شيكمتر از حد نرمال بود، گفت: براساس پ

اظهار  م،يبارش داشت متريليم 23,8مهر ماه تاكنون در كشور  ياز ابتدا نكهيضمن اشاره به ا فهيوظ احد

 درصد كمتر بوده است. 19 يعبارت به اي متريليم 6بلند مدت كشور حدود  نيانگينسبت به م زانيم نيكرد: ا

 

 يسال آب يدر كشور از ابتدا يخشكسال

 40حدود  زيامسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نمهر و آبان ماه  يط يها ادامه داد: بارش يو

در كشور با  يسال آب يگرفت كه از ابتدا جهينت توان يم ياست و به طوركل افتهيدرصد كاهش 

 .ميا مواجه بوده يخشكسال

استان كشور  25ها در  بارش نكهيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 30  النيها در استان گ مثال بارش يكمتر از حد نرمال گزارش شده است، اظهاركرد: برا ريه اخدو ما يط

 يبارش كرمانشاه با كم ناستا نيبلندمدت است همچن نيانگيدرصد كمتر از م 33درصد و در استان گلستان 

 مواجه بوده است. ريدو ماه اخ يط يدرصد 50

 54و  57 بيترت به زيو لرستان ن ياريمانند چهار محال و بخت يبارش پر يها ها در استان بارش فهيگفته وظ به

 جانيآذربا ،يشرق جانيها ازجمله آذربا استان ريسا نيدرصد كمتر از نرمال گزارش شده است همچن

 داشتند. يمهر و آبان كم بارش يط زيو... ن المياصفهان و ا ،يغرب

 

 آبان ماه يكشور ط يهوا يدما تيوضع

هوا در كشور  نهيكم يدما نيانگيآبان ماه گفت: م يهوا در كشور ط يدما تيدرباره وضع در ادامه يو

 نهيشيب يهوا يدما نيانگيبود. م افتهي شيافزا 0,1بود كه نسبت به حد نرمال كشور  8,4ماه گذشته  يط
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 از حد نرمال گزارش شده است. شتريب 1,2 زيآبان ماه در كشور ن يط

 يشرق مهيدر ن گريد ياظهار كرد: از سو يبحران سازمان هواشناس تيريمد و يخشكسال يمركز مل سيير

تا  0,5حدود  يغرب مهيبلند مدت و در ن نيانگيكمتر از م گراديدرجه سانت 1,5تا  0,5 نيهوا ب يكشور دما

 يهوا در كشور ط يگفت كه دما توان يم يطور كل از محدوده نرمال بود اما به شتريب گراديدرجه سانت 1,5

 آبان ماه در محدوده نرمال قرار داشت.

 

 ندهيآ يها ماه يط رانيدر ا ديشد يبارش كم

مواجه  ندهيآ يها ماه يط ديشد يبا كم بارش يطور كل ها به در حوزه بارش نكهيدر ادامه با اشاره به ا فهيوظ

 رانيتنها مختص او  شود يرا شامل م انهيكل منطقه خاورم يبارش كم نيكرد: البته ا حيبود، تصر ميخواه

 .ستين

ها در  داشت اما بارش ميدر كل كشور خواه يخوب يها بارش رو شيهفته پ يهرچند كه ط يگفته و به

 بلند مدت خواهد بود. نيانگيبلند مدت و در آذر ماه كمتر از م
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 يدر سدها شده رهيحجم آب ذخ يدرصد 4 كاهش ها رخ داد؛ كاهش بارش ليبه دل
 03/09/1399نا مورخ خبرگزاري اير – كشور

 

) تا آخر 99(مهرماه يجار يسال آب يكشور از ابتدا يحجم آب موجود در مخازن سدها -رنايا -تهران

را  يدرصد 4كه نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش  دهيمتر مكعب رس ونيليم 26و  ارديليم 24ماه به  آبان

 .دهد ينشان م

منابع  تيريمنابع آب  شركت مد هيآمار دفتر مطالعات پا نيبر اساس تازه تر رنا،يگزارش روز دوشنبه ا به

متر  ونيليم36و  ارديليم 25حجم آب موجود در مخازن سدها  يبازه زمان نيپارسال در هم  ران،يآب ا

 مكعب بوده است.

و  ارديليم 3به رقم  زيآبان ن انيتا پا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب به مخازن سدها يورود كل

 .ديمتر مكعب رس ونيليم3

متر مكعب بود كه نشان از  ونيليم 94و   ارديليم 3سدها  يكل ورود يبازه زمان نيو در هم پارسال

 دارد. يدرصد 23يكاهش

 94و  ارديليبه رقم پنج م يتا آخر آبان در حال يجار يسال آب ياز ابتدا زيآب از سدها ن يخروج زانيم

متر مكعب بود  ونيليم 27و  ارديليرقم هفت م نيا يبازه زمان نيكه پارسال در هم دهيمتر مكعب رس ونيليم

 است. دهيدرصد رس 18دوسال به عدد نيو اختالف ا

متر مكعب است و نشان از آن دارد كه كاهش بارش  ونيليم 50و  ارديليم 50كشور  يكل سدها تيظرف

 را بر حجم آب موجود در مخازن سدها گذاشته است. رخوديها تاث

كشور بهتر شده اما همچنان با كاهش نسبت به  يبارش تيوضع ريگرچه چند روز اخ رنا،يگزارش ا به

 پارسال همراه است.

و مه  يو لغزندگ رابيكشور را س يو غرب يشمال مهيرماه نه تنها نروز آذ نيدر دوم يزييپا يها بارش

 يب يرحمت اله نياز ا زيخشك ن مهيو ن يريكو ياستان ها يرا مهمان جاده ها كرد، بلكه برخ يگرفتگ

 نماندند. بينص
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خبرگزاري ايرنا  – ديرس متر يسانت 24متر و  1271به  هياروم اچهيدر تراز رنا؛يا ياختصاص

 03/09/1399مورخ 

 

در حال حاضر  ه،ياروم اچهيگفت: تراز در هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير -رنايا -هياروم

 افتهي شيافزا متر يسانت 2به  كيروز گذشته نزد 10بوده كه نسبت به  متر يسانت 24متر و  271و  هزار كي

 است.

 هياروم اچهيوسعت آب در نكهيبا اعالم ا رنايوگو با خبرنگار ا سرخوش روز دوشنبه در گفت فرهاد

 يآب نينگ ياياح يها برا است، اظهار داشت: تالش دهيمربع رس لومتريك 750هزار و  2اكنون به  هم

 طبق برنامه همچنان ادامه دارد. جانيآذربا

 ونيليم 160و  ارديليدارد و به سه م يمناسب تيهم اكنون وضع هياروم اچهيحجم آب در نكهيبا اشاره ا يو

 بود. ميخواه هياروم اچهيتراز در شيآذرماه شاهد افزا يافزود: ط ده،يمترمكعب رس

هوا در منطقه، گفت:  يدما يآغاز كاهش نسب با اشاره به هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

روند شدت  نيآبه آن ا شدن حق ريكه با سراز ميهست هياروم اچهيدوباره تراز در شيماه شاهد افزا از آبان

 .افتيخواهد 

به  جيو به تدر يجار سال يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا سرخوش

بهمن ماه امسال  زين اچهيبه در يغرب جانيزود:  طرح انتقال آب از جنوب آذربااف رسد، يم يبردار بهره

 .شود يافتتاح م

هنوز با  اچهيدر نيكه ا دهد ينشان م يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتغ نمودار

بر اساس  يابع آباز من نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يروزها

 يايبه اح اچه،يدر نيا آبتراز  شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيس
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 .انجامديكامل آن ب

 متر يسانت 40بسته ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

 روند خشك شدن آن متوقف شد. د،يو ام ريدولت تدباقدامات  هياما در سا افتي يكاهش م

در  اچهيدر نيا يول  اعالم شده هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيتراز  هرچند

آن  زگردير يها درصد كانون 95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كيتراز 

 رفع خواهد شد.

 كي/ به تراز اكولوژ1394سال /از  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيدر

شروع به  1380از اواسط دهه  اچهيدر نيسال از برنامه عقب است؛ ا 2تا  ميون كيخود برسد كه حدود 

آن خشك  حتدرصد از مسا 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيخشك شدن كرد و بنا بر آمار ب

 شد.
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خبرگزاري مهر مورخ  – كارون، شاهرگ خوزستان سرنوشت مهمان/ ادداشتي

03/09/1399 

 

 نيتر و پر آب نيبلندتر يبر رو يسازه ا تيرياظهار داشت: مد داريپژوهشگر آب و توسعه پا كي

 داشته است. يفراوان يطيمح ستيو ز ياجتماع يامدهايپ ييها يدگرگون ران،يودخانه ار

 اريكه در اخت يادداشتيدر  داريمهر؛ گروه جامعه: فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پا يخبرگزار

و انتقال،  يسدساز يها آب با طرح يا سازه تيريمد ستميمهر گذاشت نوشته است: در سده ب يخبرگزار

و جوامع مولد  يومآورد كه به مردم ب ديپد نيكره زم يآب يها كرهيو پ زهايدر آبخ يناسازگار راتييتغ

 يبوم شناخت يديكل نيگرفتن قوان دهيراهبرد با ناد نيزد. ا ينيخسارت سنگ يكشاورز ديخوراك و تول

 ،يبوم يمحل يا وچك نقطهقانون ك ،يعيقانون تعادل طب ،يا اثر پروانه ايمانند قانون وحدت، قانون آشوب 

 ي. مهندسديانجام نيمناطق گوناگون زم يها رهها و سف و تاالب ها اچهياز رودها و در ياريبس دنيبه خشك

آن  انكاريز نيرا دگرگون كردند و بزرگتر نيبوم زم ستيز دهينسنج يها يو فناور عتيتهاجم به طب

 نيداشته و ما در ا دآمدهيپد يها ياسازگاردر ن يديو انتقال نقش كل يمگر خود انسان. سدساز ستين

 .ميا داشته يباورنكردن يتندرو نهيزم

 

 كشور زيآبخ نيپرچالش تر كارون

و پس از  رديگ يو زردكوه سرچشمه م ياريچهارمحال بخت يها از كوه لومتريك 890 يبه بلندا كارون

و خوزستان و گذر از شهركرد،  راحمديبو هيلويكهگ ،ياريسه استان چهارمحال بخت يها رواناب افتيدر

. رسد يم ربه خرمشه ن،ياهواز، دارخو س،يو ،يشوشتر، مالثان مان،يمسجدسل ذه،يبروجن، لردگان، ا

 جيو به خل رود يم يبه خورموس ريبنام بهمنش يكه شاخه خاور شود يكارون در خاور خرمشهر دو شاخه م
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را  ميهورالعظ ايبخش تاالب هور  نيتر يجنوب و وندديپ يبه اروند رود م يو شاخه باختر رسد يفارس م

بهره مند و  زيشادگان را ن بكارون بزرگ تاال يها البي. سوندديپ يفارس م جيو به خل سازد يپرآب م

بود كه تا اهواز كوسه و نهنگ داشت و تنها  رانيرود ا نيتر و پرآب ني. كارون بلندترساخت يپرآب م

. امروز چنان شدند يآن جابجا م ينفتكش تا اهواز رو يها يو كشت شد يم يرانيبود كه در آن كشت يرود

 يها قيدارد، آلوده است و قا يكوچك هم به سخت يكم آب شده كه نه تنها نهنگ و كوسه كه ماه

 .شوند يآن جابجا م يرو يكوچك هم به دشوار

 18از  شيب شينجاطرح سد و انتقال با گ 30از  شيدهه گذشته، با ساخت ب 6آب در  يا سازه تيريمد

همان كارون و دز  ايآب كارون بزرگ  تيفيو ك تيدر كم يكالن يها يمترمكعب، دگرگون ارديليم

 نيتر يانيبه پا يكه زمان شود يم دهيد يزيآبخ يو آلودگ يكاهش كالن در آورد و شور نيآورد. ا ديپد

 تيريمد نيا ياز دستاوردها. ديرسان يم يدنيو آشام نيريكالن و ش يآب زيمانند خرمشهر ن شيشهرها

استان  يها كالن به كشتزارها و نخلستان بيرود و آس دنيو خشك نيريمتمركز، بحران كاهش آب ش

 ريطرح ز 6 ه،ساخته شد يها طرح انياست. در م زگردير شيكاهش آب در هور و افزا زيخوزستان و ن

 .فرستند يم يركزمترمكعب آب را از باالدست كارون به حوضه م ارديليم 1به  كينزد

 300انتقال  شيبا گنجا ياريسد و تونل انتقال در فارسان شهر چلگرد استان چهارمحال بخت 1كوهرنگ  -

 ديرس يبردار به بهره 1333مترمكعب به اصفهان كه در  ونيليم

 1364مترمكعب در سال  ونيليم 135انتقال  يبرا ياريسد در فارسان چلگرد چهارمحال بخت 2كوهرنگ  -

ماربران و دره  يها برداشت آب چشمه يبرا يمتر 10360با تونل  يوزن يخته شد و ساخت سد بتنسا

 ديمترمكعب رسان ونيليم 250انتقال را به  زانيكه م 1366به پشت سد دوم كوهرنگ در سال  نيكلنچ

 60برداشت  يسازمان آب اصفهان برا يكه از سو رميسم يجنوب خاور يلومتريك 30سد حنا در  -

 .ديرس يبردار به بهره 1375مترمكعب در  ونيليم
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مترمكعب  ونيليم 120 شيبا گنجا دونشهر،يباختر فر يلومتريك 15سد و تونل انتقال چشمه لنگان در  -

 ديرس يبردار به بهره 1384آب اصفهان در  يكه از سو

آب  يعب از سومترمك ونيليم 17,5 شياصفهان با گنجا رميشمال سم يلومتريك 13آقاج در  سد قره -

 .ديرس يبردار به بهره 1388اصفهان در 

 181انتقال  شيو تونل انتقال دز به قمرود با گنجا گانيگلپا يجنوب باختر يلومتريك 8در  يسد كوچر -

 مترمكعب ونيليم

 ديرس يبه بهره بردار 1394دو خط انتقال در  و

و  نيتر يديو كل نيخطرترحوضه در دست ساخت است كه به پر  نيدر ا گريطرح د 22 نيهمچن

 شود ياشاره م ريآنها در ز نيبزرگتر

مترمكعب با سه خط انتقال به  ونيليم 1800سد و تونل بهشت آباد در اردل اصفهان با حجم نرمال  -

 ونيليم 1600انتقال  شيبا گنجا لومتريك 660و به كرمان  لومتر،يك 365 زديبه  لومتر،يك 72اصفهان 

شده و قرار  غازآ 1392اصفهان در  يا آب منطقه سوي از …پمپاژ و ستگاهيسد و اها  مترمكعب و با ده

 برسد. يبه بهره بردار 1401است در 

 120در فارسان در  رگانيب يمترمكعب در روستا ونيليم 365 شيبا گنجا 3سد و تونل انتقال كوهرنگ  -

 يطراح يلومترمربعيك 18 اچهياصفهان با در يا آب منطقه يشهركرد از سو يجنوب باختر يلومتريك

 برسد. انيبه پا 1401در دست ساخت است و قرار است سال  1389ها از  شده و با همه چالش

رود خرسان از  يرو ياريلردگان چهارمحال بخت يجنوب خاور يلومتريك 50در  3سد خرسان  -

در  روينابع آب و نشركت توسعه م يمترمكعب از سو ونيليم 1158كارون، با حجم نرمان  يها سرشاخه

 آغاز شده و دردست ساخت است. 1388

سرشاخه دز، با  ياريرودخانه بخت يخرم آباد لرستان رو يجنوب خاور يلومتريك 80در  ياريسد بخت -
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آغاز شد و در  1387در  رويشركت توسعه منابع آب و ن يمترمكعب از سو ونيليم 4845نرمان  شيگنجا

 .رسد يم انيبه پا 1399

مترمكعب  ونيليم 228در تراز نرمان  شيبا گنجا گودرزيجنوب ال يلومتريك 100دبار لرستان در سد رو -

در  يهنوز در فهرست سدها همه نيساخته شده با ا رويشركت توسعه منابع آب و ن ياز سو 1396تا سال 

 است. امدهين يبردار دست بهره

 

 خوزستان يناسازگار برا يامدهايپ

بر كارون  يمهم يامدهايپ 3پرچالش سد بهشت آباد و سد كوهرنگ  اريدو طرح بس ژهيها و به و طرح نيا

خود باشند. مردم  يها يريگ ميتصم يامدهايپ ياست مسئوالن پاسخگو يو خوزستان دارند كه ضرور

 نيو ا ندا خود را نشان داده يتيگوناگون نارضا يها وهيبارها به ش ياريخوزستان و چهارمحال بخت

شده  دهيكش زيو مجلس خبرگان ن ياسالم يها در مجلس شورا استان ندگانينما ييهمسو ها تا مخالفت

خود، رده نخست منابع نفت  يديكل ياسيس ييايجغراف گاهيگذشته از جا ران،ياست. خوزستان دل تپنده ا

دوم  بدون نفت، رده يمل الصناخ ديبا نفت، رده چهارم در تول يناخالص مل ديدوم در تول گاهيو گاز، جا

گندم و شكر  ژهيبو يكننده كشاورز ديتول نيانبار غله و بزرگتر ،يميآهن و فوالد و قطب پتروش عيصنا

استان  نيا يبرا يا و انتقال سرنوشت ناسازگار و هشدار دهنده يهمه سدساز ني. با ارود يكشور به شمار م

را از  اهانشيو جانوران و گ ها ستگاهياز ز يبزرگ شو بخ افتهيكاهش  يرقم زده است. كارون به سخت

 زگرديو ر يدچار خشك شدند يكه هزاران سال از آب آن بهره مند م ييو شهرها ها نيدست داده و زم

هوا با آمار آسم  يرده نخست آلودگ ،يآمار، خوزستان رده نخست مهاجرفرست هيبرپا كهيياند. تاجا شده

 ريز تيرده سوم جمع ،يكاريرده دوم ب ن،ينش هيشهزار حا 850با  ينينش هيدو برابر كشور، رده دوم حاش

كننده  ديتول نيدر اهواز را داراست با آنكه بزرگتر قهيدق 700خطر فقر، و رده نخست قطع برق با ساالنه 
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 تيو امن يباختر كشور را با نابود ياتيشاهرگ ح نيا تواند ياز كارون م گريبرق كشور است. هر انتقال د

دارد.  ها يدر بررس يديكل يها نشان از كمبودها طرح نياسناد ا يبه برخ يند. نگاهرا با خطر روبرو ك يمل

سامانمند و به روز شده  يها ياز هر گونه ساخت و اجرا، بررس شيسازنده پ يها است شركت يضرور

دهنده آب  يها انرا در دسترس مردم است يو كشور يجهان يو استاندارها ارهايها بنابر مع طرح نيا

 كنند. ليها را تعط طرح نيا يمانكاريپ يساختمان يها از موافقت مردم همه كارگاه شيند، و تا پبگذار

 

 3سد و تونل انتقال كوهرنگ  طرح

است.  3كارون طرح سد و تونل انتقال كوهرنگ  زيدر دست ساخت در باالدست آبخ يها از طرح يكي

طرح نشان داده و در  نيا يفت خود را با اجرابارها مخال ياريخوزستان و چهارمحال بخت يها مردم استان

 :شود يم يبنددسته  ريز يراستا 8طرح در  نيمطالعات ا يديكل ياند. كمبودها ها اعالم كرده رسانه

 

 يازسنجين يها ينبود بررس -1

توسعه  يها آن هدف با مالك ايجابجا شود. آ ديكدام هدف با يآب برا زانيروشن شود كه چه م تا

كه  شود يمنتقل م يفلز و فوالد در حوضه خشك مركز عيصنا يآب برا ايدارد؟ آ ييوهمس داريپا

 ايآ م؟يخنك كردن به كار ببر ياست را برا يدنيكه آشام يدرست است آب ايكار است؟ آ نيتر نادرست

كرد؟  يريبهره گ اهيآب س ،يفلز و فوالد، از آب شور، آب خاكستر عيخنك كردن صنا يبرا توان ينم

و محاسبات به سامان  ها يبررس ايآ مياورياز كوهرنگ ب يشهر يكاربردها يآب را برا ميخواه ياگر م

و سرانه  ميا داشته يداريپا يو راهبردها يسازگار با بوم شناس يخانگ ازين اريمع ايآ م؟يكار دار نيا يبرا

 شتر؟يب اي ميا محاسبات گرفته هيرا پا تريل 40با برنامه كاهش تا  تريل 100روزانه 
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 يابي نهيگز يها ينبود بررس -2

از  يريبرنامه جلوگ اينه؟ آ ايمگر انتقال فراهم كرد  يگريبه روش د توان يآب را م نيا ايروشن شود آ تا

هم انجام  يافتيكه با آب باز يمانند ساختمان ساز يمصارف پرهدررفت شهر يبرا يدنيكاربرد آب آشام

مصرف  ياصالح الگو يها استيس ياجرا يبرا يب برنامه و تالشسازمان آ ايآ م؟يا است، داشته يشدن

ها و كاربرد دوباره آن در  آب ساختمان يبازچرخان يبرا يا برنامه ايداشته است؟ آ يو شهر يآب خانگ

پرهدررفت  اريآب بس يبازچرخان ايآ م؟يا محله داشته كيدر  يحت ها فونيو س ها ييشستشو و دستشو

راهكار كم  كي …و ها ابانيخكوچه و  يها، شتسشو كارواش ها، يجكوز ما در استخرها، يشهرها

بهبود كاربرد آب در  يساختمان برا يمقررات مل ينيبازب ست؟ياز انتقال ن دارتريو پا امدتريتر، كم پ نهيهز

ا ه آب از دهه ينبوده، با فشار دستگاه متول نيآفر زهيآب انگ يا سازه تيريمد يگرچه برا زيها ن ساختمان

 يكم آب حوضه مركز يها كاهش كاربرد آب در استان يهكارهارا نيبود و از مهمتر يانجام شدن شيپ

 .رود يبشمار م

 

 گرفتن ضوابط دهيناد -3

 يكمبودها نيتر يدياز كل رويوزارت ن يداخل يها و بخشنامه يجهان يها افتهيگرفتن  دهينمونه ناد يبرا

 ديپرمصرف آب در برابر هر دالر تول عيصنا: «مينيب يم يجهان يها افتهيطرح است. در  نيا يها يبررس

 50 زانيم يالملل نيب انمؤسسات و كارشناس« اي».... كنند يآب مصرف م شتريبرابر ب 3-4 يناخالص داخل

 نييبهداشت شستشو و پخت و پز تع دنيآشام هيپا ازيمترمكعب در سال را ن 18,25 ايسرانه در روز  تريل

ها همه به نام آب  سال نيو انتقال كه در ا يسدساز يها است كه در طرح ييدرجا ني. ا]1» [اند. كرده

 يارهايمع هيبرپا دنيآشام ازيباالتر از ن اريبسدر دست ساخت  يسدها شيگنجا شوند يساخته م يدنيآشام

در  يانجام نداده و گزارش نهيزم نيدر ا يدرخور و مستند يبررس چيطرح ه ياست. دستگاه مجر يجهان
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خسارت  ،ياجتماع يها گزارش هيمنابع آب ته تيريسازمان مد يداخل يها بخشنامه هي. برپاستيدست ن

ضوابط طرح استاندارد آب  هياست. بر پا يها الزام در طرح ،ياقتصاد يابيارز ،يمخزن، مشاركت مردم

است. در طرح  يرآب ضرو يها طرح يبرا يو مال ياقتصاد ،ياجتماع يها يانجام بررس زين رويوزارت ن

 نيگزيجا يها ها و طرح نمونه خسارت مخزن و نقشه يمطالعات انجام نشده و برا نيخط سوم كوهرنگ ا

هكتار روشن  1800به گستره  يا اچهيخسارت در زانيتا م ستيدر دست ن آن وستيپ يشتيو مع يسكونت

 ندارد. يهمخوان يو كشور ياست و با ضوابط جهان يميها قد شود. گزارش

 

 دامنه اثرات طرح نييدر تع ياشتباه راهبرد -4

 يابيتونل انتقال محدود كرده است. در گزارش ارز ريسد و مس رامونيآن را به ساختگاه، مخزن و پ كه

سد بر  يامدهايكارون نشده و پ زيهم به حوضه آبخ يا اشاره يشده حت هيته 83كه سال  ستيز طيمح

كارون،  زيبخمانده است. در حوضه آ دهيناد ميوند و هورالعظدست تا ار نييپا يو جامعه انسان طيمح

دارد. هزاران  ميآنها اثر مستق شتيو مع يكه كاهش آب بر زندگ كنند يم يهزاران جامعه مولد زندگ

و در مهاجر  رود يبا كاهش آب از دست م يا كنار رودخانه ،يا رودخانه يايو ز ايگ يها و گونه ستگاهيز

و  ستيز طياست كه گزارش مح يخواهد داد. ضرور شيرا افزا زگردهايور، راستان كش نيفرست تر

و  ينيكارون بازب زيطرح با اصالح دامنه اثرات طرح از سرچشمه تا چاهه حوضه آبخ يو اقتصاد ياجتماع

 نيا يابيبه روز و اصالح شده ارز يگذاشته شود. بررس رانيگ ميحوضه و تصم يدر دسترس جوامع بوم

 باشد. ديطرح با نيا يبرا يمنابع مل صيهر گونه تخص ازين شيها پ گزارش

 

 سد و خسارات آن يعيلومترمريك 18مخزن  -5

چقاگوش در كناره راست  ،ياريشهر ن،يداميب يروستا 10 يها و خانه ها نيبزرگ زم اريمخزن بس نيا
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در كناره چپ آباد، پاچه گاو و بردگپ  ده گاه، چم ل،يجل يهوربكول، حاج يروستا 7رودخانه و 

و  ها ي. بررسكند يروبرو م تياز آنها را با محدود يو بهره بردار يدسترس اي برد يم رآبيز ايرودخانه را 

 يها با نقشه ريو خسارات ز گرفت يانجام م ديمردم منطقه با يبرا اچهيمطالعات خسارت مخزن و در

و در دسترس مردم منطقه و عموم  دش يم هيآن ته ميدر محدوده تراز نرمال مخزن و حر ياراض يكاربر

 :شد يگذاشته م

آب خواهند رفت از  ريهستند و ز اچهيتراز نرمال در ريكه در ز ييها ني) پرداخت خسارت روستاها و زم1

 توان ينم زيشوند كه در آنها كشت و كار ن هيكامالً تخل دينخواهند بود و با ريرو نه تنها سكونت پذ نيا

 كرد.

 ديهستند و با اچهيدر مياما در حر اچهيتر از نرمال در يكه باال ييها نيروستاها و زم) پرداخت خسارت 2

. آورند يم ديپد اچهيدر يبرا ينخواهند بود چون خطر نشت آلودگ ريشوند و سكونت پذ هيكامالً تخل

ب آ تيفيك رييتغ بهكه  اچهيبه آب در ييايميسم و كود ش يدارا ياز بابت نشت زهاب كشاورز نيهمچن

و كشت و كار كامل در  يامكان بهره بردار انجامد، يم اچهيدر eutrophicationور شدن خوراك ايو 

 .رديكشت و كار انجام گ تواند ياز آنها م ييها . تنها به گونه محدود در بخشستين ها نيزم نيا

ز بابت ناآشنا ا يمصنوع اچهيدر در ريو عشا انييمردم، افتادن و خفه شدن روستا يبرا ي) خسارت جان3

به آن نداده  يتيگاه اهم چيه يتهاجم ياست كه مهندس يتلخ سدساز يامدهاياز پ يكي دهيپد نيبودن با ا

 است.

و  رود يسد م ريكوچ و اقامت شأن ز ريكه مس ياريلنگ بخت هفت ريخانوار از عشا 500) خسارت به 4

 ت.مانده اس دهيغالباً ناد زياقشار مولد ن نيخسارت به ا زانيم

كه  ابيكم يو جانور ياهيگ يها گونه ستگاهيو ز ياز منطقه شكار ممنوع و حفاظت ي) خسارت به بخش5

 .رود يآب م ريز
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و باغ و خانه  نيكه زم يمردم يبرا يشتيو مع يسكونت نيگزيجا يها گزارش خسارت مخزن با طرح هيته

هر گونه  ازين شيتن آن، پگذاش رانيگ ميو در دسترس مردم و تصم دهند، يرا از دست م يمسكون

 باشد. ديطرح با نيا يبرا يپرداخت منابع مل

 

 رندهيدر حوضه گ داريتوسعه ناپا -6

از  يو بخش زند يرا دامن م داريتوسعه ناپا زين رندهيكه انتقال آب در حوضه گ دهد ينشان م تجربه

متمركز  يها برنامه هيسا در نيشيآب دو خط انتقال پ افتيبا در نكيطرح است. اصفهان هم ا يامدهايپ

روبروست. در  ها وردستتا د يو با آلودگ افته،ي بيبا بوم شناخت تخر ت،يبا انباشت جمع ،يدولت داريناپا

رود  ندهيزا دار،يناپا يها برنامه گريموسوم به توسعه منابع آب و د يها اصفهان با طرح يخيشهر تار

در  كه ياست. زمان افتهيكاهش  يتا مرز خشك يسدسازكارون با انتقال و  زيدست ن نييو در پا دهيخشك

كه  نستيانجام نشود دستاوردش ا يبررس چيه رندهيدر حوضه گ امدهايپ يابيارز يها برا ها و طرح برنامه

. سپرند يشلوغ م يخود را به كالنشهرها يو بوم شناخت جا ميزنده و مولد و سازگار با اقل يباغ شهرها

 يها نابود شده، با سفره يآب يها كرهيناسالم، با پ يبا هوا ،يز توان بوم شناختا شيب تيكالنشهر با جمع

آن سوتر را  لومتريها ك زباله تا ده يها و گورستان افته،ي بيبا خاك تخر ده،فرونشست كر نيشده، زم يته

 نييولد پام يجوامع بوم ي، نابود1339كه با انتقال آب در  يشهر ني. نمونه اش تهران نخستكند يآلوده م

كرج، جاجرود، الر،  يها آب رودخانه افتيرا رقم زد و امروز پس از در اريدست در كرج و شهر

 ينشده است. بررس رابيالر، طالقان، ماملو، و نمرود، باز هم س ان،يكرج، لت يرود، با سدها حبله ن،طالقا

با انتقال آب در  دارياپاكه توسعه ن كند يآب روشن م رندهيطرح در حوضه گ يامدهاينگرانه پ جامع

 اريبس نهيبا هز رو هر با ياپيكه از آن پس پ انجامد يناسازگار م يكالنشهر شيدايبه پ رندهيحوضه گ

 منابع را به آن منتقل كرد گريآب و د گريد يو سد گريد يياز جا ديبا تر نيسنگ
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 و خسارات ها نهيبرآورد همه هز -7

 است: يضرور ريمستندات ز هياستاندارد آب ته طرح يالزامات و ضوابط مطالعات هيبرپا

 رفتن رآبيمرتع جنگل و.... در مخزن سد و ز يعيمنابع طب يخسارت نابود -7-1

آب  ريكه خانه شأن را در ز يمردم يبرا يو ساخت شهرك مسكون يسكونت نيگزيطرح جا نهيهز -7-2

 .ميبر يم

آب  ريو مرتعشان را ز نيكه زم ييم روستاهامرد يشغل برا نيو تأم يشتيمع نيگزيطرح جا نهيهز -7-3

 ميبر يم

 خوراك در منطقه تيخسارت به سامانه مولد خوراك و امن -7-4

 .ميريگ يشأن را از آنها م يموروث نيدر سرزم ستنيكه حق ز ييها خسارت به انسان -7-5

 ها كاهش آب كارون بر منطقه حفاظت شده و جنگل يامدهايخسارت پ -7-6

 دست نييپا يكاهش آب كارون بر عملكرد سدها يامدهايپخسارت  -7-7

 زيدست آبخ نييكاهش آب كارون بر كشاورزان و نخلكاران پا يامدهايخسارت پ -7-8

 دست نييپا ريگيجوامع ماه يو زندگ انيآبز تيكاهش آب كارون بر جمع يامدهايخسارت پ -7-9

 

 طرح ياقتصاد يابيانجام ارز -8

ضرورت  ياقتصاد يها طرح استاندارد آب و محاسبه درست سنجه يشناس و روش يالزامات مطالعات هيبرپا

 طرح است.

و خسارات در  ها نهيهمه هز يزمان يارز ساز هم يطرح برا يجدول گردش نقد نيو تدو يبررس -8-1

 ،يمانند كاهش هدررفت آب شهر نيتأم يمحل داريپا يها نهيگز يبرا زيسد و انتقال، و ن نهيگز

 ها،... آب در ساختمان يبازچرخان
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 انيو خسارات و ز نيسنگ يها نهيطرح با همه هز نيتمام شده هر مترمكعب آب ا متيمحاسبه ق -8-2

است و  ريناپذ هيآن توج يگمان اجرا يآن به نرخ روز چنان باالتر از انتظار خواهد بود كه ب يامدهايپ

 ادامه اجرا با پرسش روبروست.

 ،يمشاركت مردم ،يكامل و ضابطه مند اجتماع يبررس ،يفن يها يز بررسگذشته ا نكهيا يانيپا سخن

هر گونه پرداخت منابع  ازين شيپ ،ياقتصاد يابيارز ،يطيمح ستيز يابيخسارت مخزن، ارز يها يابيارز

 ايرا  يالزام يها يبررس نيهر طرح است. طرح سد و تونل سوم كوهرنگ ا يكشور برا يمحدود مال

هدررفت  يطرح نيبه چن يمنابع مل صيرو هر گونه تخص نياعتماد است. از ا رقابليناقص و غ ايندارد 

آن،  ياجزا گريسد و تونل و د يياجرا اتياست هر گونه عمل يو ضرور رود يمنابع محدود بشمار م

 متوقف شود.

 

  

 

 

 ور،يكد ديمحمد سع يبه سرپرست يسدها، برگردان گروه ينگارش كارگروه جهان» سدها و توسعه« -] 1[

 .1386 ،يزير و برنامه تيريآموزش و پژوهش سازمان مد يچاپ مؤسسه عال

 



   

 

 

21 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – ها در كشور آب روان تيريمد تياز وضع ستيز طيكارشناس مح كيانتقاد 

 04/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

 يجار يها زمان آب . روانشود يها مطرح م آب روان تيريمساله ضرورت مد ها يبارندگ شيسال با افزا هر

 يها يباشد و پس از پر كردن گود شترينفوذ آب به داخل خاك ب تياز ظرف يكه شدت بارندگ شوند يم

از  يناش بآ جهياز حوضه خارج شود و در نت يشبكه آبراهه سپس رودخانه اصل قياز طر نيسطح زم

آب را  روان تيريكشور در مد تيوضع ستيز طيكارشناس مح كيبماند.  يباق نيدر سطح زم يبارندگ

 ميباش دواريها در كشور ام آب روان زانينسبت به كاهش م ميتوان يم يبار دانست و گفت: در صورت تاسف

 .ميكن يشتريكوشش ب يعيحفظ منابع طب يبرااجرا و  يشتريب تيرا با حساس نيكه قوان

 زانيم شيدر وقوع و افزا يضمن اشاره به نقش عوامل انسان سنا،يدر گفت و گو با ا شيدرو محمد

 طيو شرا ميكن ديرا تشد ياراض يكاربر رييوتغ عيرا تقط يعيها اظهار كرد: هرچقدر پوشش طب آب روان

 .كند يم دايپ شيشود، افزا ديتول يشتريب بآ  روان نكهياحتمال ا ميرا بر هم زن يعيطب

به قلمرو  ديها با آب روان تيريمنظور مد ها گفت: به آب روان تيريمد يها درباره روش يو

مجوز  يو حت ياراض يكاربر رييمجوز تغ يطيشرا چياحترام گذاشته شود. تحت ه يعيطب يها ستمياكوس

 اريبس تياهم يكه دارا يو مرتع يجنگل يها شگاهيخصوص در رو درخت هم صادر نشود به كيقطع 

 هستند. ييباال

 تيخاك، تقو يرينفوذپذ شيها افزا آب عوامل موثر در مهار روان نيتر ادامه داد: از مهم شيدرو

موجود در كشور  نيو براساس قوان تر رانهيها سختگ حوزه نيهرچه در ا نيها است بنابرا ها و قنات چشمه

 .ميباش دوارتريها ام آب روان زانيبه كاهش م نسبت ميتوان يم م،يعمل كن

ها در  آب روان تيريكه چقدر بستر مناسب مد سنايپرسش ا نيدر پاسخ به ا ستيز طيكارشناس مح نيا
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بار است چراكه  آب تاسف روان تيريكشور در مد تيكشور فراهم است، خاطرنشان كرد: متاسفانه وضع

 نهيزم نياكه در  دهد يم  نشان نياست و ا دهيد بيآس يالو خشكس ليچون س ياز مسائل شهيكشور ما هم

 .ميا موفق عمل نكرده

به نفع  يو از موهبت بارندگ ميرا درك كن عتيحاكم بر طب نيقوان ميا نتوانسته رانيادامه داد: ما در ا يو

 .ميا نكرده عمل يدرست به زيها ن رودخانه يالبيس ميمرز حر نييدر تع يحت مياستفاده كن نيسرزم يآور تاب

مشخص و  رانيها در ا رودخانه يالبيس ميهنوز دو سوم مرز حر نكهيبا اشاره به ا ستيز طيفعال مح نيا

در  يرقانونيغ يها شاهد ساخت و سازها رودخانه يالبيس ميحر  نكردن نييتع ليدل اند، گفت: به نشده نييتع

 يالبيس ميدارد. اگر حر ههمرا را به ياريبس يامدهايمساله پ نيو ا ميها هست رودخانه يالبيبستر س

 .افتاد ياز آن اتفاق نم يناش يها و خسارت ها البياز س ياريبس شد، يم تيها رعا رودخانه

است و اگر اقدامات  رويوزارت ن فيها جزو وظا رودخانه يالبيس ميحر نييگفت: تع انيدر پا شيدرو

وقوع  جهيها و در نت رودخانه ميت و ساز در حرحجم از ساخ نيشاهد ا شد يانجام م نهيزم نيدر ا يكاف

 .ميها در كشور نبود آب روان شيو افزا ها البيس



   

 

 

23 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

درصد از 10اختصاص؛ تعلق دارد ستانوبلوچستانيبه س ييروستا ياعتبارات آبرسان نيباالتر

 05/09/1399روزنامه سبزينه مورخ  – وبلوچستان ستانيكشور به س يرسان اعتبارات آب

 

 هزار نفر400و  ونيليم كي تيبا جمع وبلوچستان ستانيسكنه استان س يدارا يروستا594هزار و  پنج از

به  يرسان آب« يطرح مل رپوششيتاكنون ز 1394هزار نفر از سال320حدود  يتيروستا با جمع836تعداد 

طور متوسط  به باًيقراند و ت قرار گرفته »ييروستا دار تياولو يرسان آب يها مجتمع ليتك روستاها و تكم

تعلق  وبلوچستان نستايس ييروستا يرسان درصد از اعتبارات كل كشور به بخش آب10هر ساله معادل 

به  يرسان و شتاب در آب يطرح مل نيا يرتبه اول است. اجرا يدر كشور دارا ثيح نيگرفته كه از ا

 شهر كيقصرقند و ن ،ياريدشت كنارك،چابهار،  يها شهرستان ژهيو به بلوچستان و ستانيجنوب س يها روستا

به  يرسان آب رياخ يها . در سالشده است ييمردم محروم روستا يمند تيسبب زنده شدن نشاط و رضا

مواجه  ياريمردم منطقه بوده و آنان را با مشكالت بس يدغدغه اصل ياريشهرستان چابهار و دشت يها روستا

 يساز برا دست يها ها (گودال ها در روستا در شهر و هوتك يتريل 20 يها آب با گالن نيكرده؛ از تأم

دو  دست نييپا يها شبكه ياجرا يبرا يانتظار احشام) تا چشم باران و استفاده انسان و يها آب يآور جمع

كودك و  يهند، جان باختن تعداد انوسياق كرانيب يها مردم از آب يمند و عدم بهره ردانيو ز نيشيسد پ

ها و  سرخط خبر ريها شدن در چند سال اخ طعمه گاندو اياثر غرق شدن در هوتگ  بر ييزن و مرد روستا

 فيشده و با تعر يديوارد فاز جد رياخ يها موارد در سال نيبوده است. اما ا يو خارج يداخل يها رسانه

 يدزو به تمام مهين يها طرح ليتكم يو تالش برا يرسان مهم آب يها طرح يزن مختلف، كلنگ يها پروژه

 بود. ميها در بخش آب خواه شاخص يشاهد ارتقا

 

 وبلوچستان ستانيس يروستاها يتومان اعتبار برا ارديليم156 ابالغ

هزار 400و  ونيليم كي تيبا جمع وبلوچستان ستانيسكنه استان س يدارا يروستا594هزار و  مجموع پنج از
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) وبلوچستان ستانياستان س ييروستا تيدرصد جمع22هزار نفر (320حدود  يتيروستا با جمع836نفر تعداد 

 شهر كين ستانشهر يد و بخش مركزقصرقن ،ياريچابهار، كنارك، دشت يها شهرستان يها در روستا

استان  ييروستا تيبه جمع يرسان در آب يمهم ييربنايتاكنون، اقدامات ز 1394ساكن هستند و از سال

 يرسان آب يها مجتمع ليها و تكم به تك روستا يرسان آب« يانجام شده است. در قالب طرح مل

هزار نفر 753 تيجمعاستان با  يروستا194پوشش قرار گرفتن دوهزار و  با تحت »ييروستا دار تياولو

 ريز يروستا595خانوار و 20 يباال يروستا 599و  هزار كياستان)،  ييروستا تيدرصد جمع56(

 ياعتبار 1398سال انيتا پا 1393اساس از سال  نياند. بر ا طرح قرار گرفته نيا رپوششيخانوار ز20

 ثيح نياست كه از ا افتهي صياستان تخص ييروستا يدنيآب آشام نيتأم يتومان برا ارديليم605 زانيم به

طور متوسط هر  به باًيتوجه است كه تقر اعتبار در سطح كشور بوده است. قابل صيتخص زانيم نيباالتر

تعلق گرفته  وبلوچستان ستانيس ييروستا يرسان درصد از اعتبارات كل كشور به بخش آب10ساله معادل 

تومان  ارديليم230مبلغ  98مثال در سال عنوان هه اول بوده است؛ برتب يدر كشور دارا ثيح نيكه از ا

 ارديليم60تومان صندوق و ارديليم96تومان ( ارديليم156 زين 99درصد كل كشور و در سال 6/10معادل 

است كه از كل  يدرحال نياستان تعلق گرفته است. ا نيدرصد كشور به ا10) معادل يتومان بودجه عموم

چابهار، كنارك،  يها حوزه شهرستان يها درصد آن به طرح50از  شيب بلوچستان و ستانيساعتبارات استان 

 است. افتهياختصاص  شهر كيقصرقند و ن ،ياريدشت

 

 به شهرستان چابهار يرسان آب تيوضع

از  يكيشده،  آن براساس مطالعات انجام يها تيو ظرف ييايجغراف تيچابهار به لحاظ موقع شهرستان

درصد از مساحت استان را به  شهرستان معادل هفت ني. اشود يمحسوب م ايدن كيو استراتژمنطقه مهم 14

به شهرستان  غرباز  ،ياريخود اختصاص داده است. از شمال به شهرستان سرباز، از شرق به شهرستان دشت
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 ميروستا و اقل272 يشهرستان دارا نيعمان (مكران) محدود شده است. ا يايكنارك و از جنوب به در

كل  تيبوده است. جمع متر يليم114سال گذشته 10 يبارش ساالنه آن ط نيانگيفراخشك گرم است. م

 يها زندگ در روستا ددرص47هزار نفر معادل 96 تيجمع نيهزار نفر است كه از ا203شهرستان معادل 

معادل  نكيا سالم هم يدنيشهرستان چابهار از آب آشام يمند موجود بهره يها . براساس آماركنند يم

 درصد است.48

 

 ياريبه شهرستان دشت يرسان آب تيوضع

قرار گرفته و از طرف شمال به شهرستان راسك از  رانيا يشرق جنوب هيال يدر منته ياريدشت شهرستان

عمان ختم  يايآزاد در يها غرب به شهرستان چابهار از شرق به كشور پاكستان و از جنوب به آب

 بيترت نيا هبا پاكستان دارد؛ ب يمرز خشك لومتريك132عمان و  يايبا در يلخط ساح لومتريك85. شود يم

وجود آورده  را به يا ژهيو گاهيجا ياريشهرستان دشت يبرا قيطر نيآزاد از ا يها به آب يامكان دسترس

معادل  ياريكل شهرستان دشت تيمربع است، جمع لومتريهزار ك حدود شش يارياست. مساحت منطقه دشت

. اكنون كنند يم يزندگ ها روستادرصد در 93هزار نفر معادل 74تعداد  تيجمع نينفر است كه از اهزار 80

از آب  يمند روستا فاقد شبكه هستند و درصد بهره100و  يرسان شبكه آب يروستا دارا58روستا، 158از 

 عير شبكه توزكه د ييها و روستا ساتيفاقد تأس يها روستا يدرصد است. تمام40سالم معادل  يدنيآشام

 شوند. يم يرسان آب اريصورت س ندارند، به يآب بهداشت

 

 ياريچابهار و دشت يها آب حوزه شهرستان نيتأم يشده برا اقدامات انجام

هزار 175 تيروستا با جمع474بر  مشتمل ياريچابهار و دشت يها در شهرستان يمهم يرسان آب يها پروژه

 يو منابع آب ساتيتأس ايبوده  يفاقد شبكه آب شرب و بهداشتنفر در دست اجرا قرار گرفته كه اغلب 

 رسهرابيتلنگ، پالن و پ ييروستا261ها شامل مجتمع  پروژه نياند. ا رفته نيطور كامل از ب ها به آن
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از  يتعداد يرسان كه آب نيشيسد پ رمجموعهيز ييروستا213) و مجتمع ردانيسد ز رمجموعهي(ز

حاضر  . درحالرنديگ يشده، قرار م ادي يها در قالب طرح زيد و راسك نقصرقن يها شهرستان يها روستا

 ياز منابع آب رسهرابيهزار نفر در قالب مجتمع تلنگ، پالن و پ45 تيفاقد شبكه با جمع يروستا185

قرار گرفته است و جهت  يبردار آب در مدار بهره هيتصف جيپك ستميو با استفاده از س ردانيسد ز داريپا

آب با  يفعل طينمك طعام درحال اجرا است و در شرا زيردن آب احداث سامانه الكترولك يضدعفون

 .شود يم ييگندزدا نيپودر پركلر

 

 نيشيسد پ رمجموعهيز يدنيآب آشام ساتيتأس ياجرا

هزار و 105پوشش  تحت تيروستا و جمع213كه با تعداد  نيشيسد پ رمجموعهيز ييروستا213 مجتمع

درصد در دست 11 يكيزيف شرفتيبا پ يو صندوق توسعه مل يمل ،يات استاننفر از محل اعتبار663

 واسناد  هيته ،ياريدشت يها شهرستان يها روستا يرسان كاهش مشكالت آب يدر راستا نياجراست. همچن

سرعت  يدولت برا ياز مقررات مال يبخش ميقانون تنظ 56ماده  التيشروع فراخوان جهت استفاده از تسه

تومان شامل احداث  ارديليم200 يبه مبلغ برآورد نيشيسد پ رمجموعهيز يروستا يرخورداربه ب دنيبخش

 از خطوط انتقال در دست اقدام است. يو بخش خانه هيتصف ر،يآبگ

 

 ها مجتمع دلگان يدنيشبكه آب آشام ياجرا 

 يو اجرا ليتكم قياز طر يبهداشت يدنيآب آشام نيشاخص در دست اجرا، تأم يها از پروژه گريد يكي

) و اتصال مانده يباق يروستا13نفر (500هزار و  هشت تيها با جمع دلگان ييروستا25مجتمع  عيشبكه توز

درصد 11را  يارياست كه شاخص آب شرب شهرستان دشت يجار سال انيبه خط انتقال مجتمع تلنگ تا پا

 ارديليم هشت يو منابع استان يه ملپروژه از محل منابع صندوق توسع نيشده ا نهيارتقا خواهد داد. اعتبار هز

 ارديليم به سه يجار هزار تومان اعتبار مصوب سال900و  ارديليم بر سه آن عالوه ليتكم يتومان است كه برا
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 دارد. يكيزيف شرفتيدرصد پ70 نكيپروژه هم ا نياست. ا ازين گريهزارتومان د200و 

 

 سيبر ياروست يدنيآب مجتمع پسابندر و آب آشام ساتيتأس ياجرا

آب و  نيبا تأم ياريشهرستان دشت ينوار ساحل يها به روستا يرسان آب اتيها عمل پروژه نيمحل اعتبار ا از

 تيها با جمع پسابندر، پشت، گواتر و شم س،يآب بر ساتيفاقد تأس يها روستا عيشبكه توز ياجرا

پروژه اكنون پنج  نيفته است. اپسابندر در دستوركار قرار گر كن نيريش آب قينفر از طر300هزار و  هفت

 گريدرصد د10 ياريآن شاخص شهرستان دشت يياجرا اتيعمل ليدارد كه با تكم يكيزيف شرفتيدرصد پ

 خواهد كرد. دايارتقا پ

 

 وسفي آباد و كچ اسالم يدنيشبكه آب آشام ياجرا 

 انيتا پا ييروستا تيهزار نفر جمع12خطوط انتقال آب  لومتريك و شش عيشبكه توز لومتريك20 ياجرا با

 يرسان ها از آب روستا نيقرار خواهند گرفت و ا يسالم و بهداشت يدنيپوشش آب آشام تحت 1400سال

 .ابدي يحذف و شاخص شهرستان حدود دو درصد ارتقا م اريس

 

 رگوازيبند ش آب خانه هيو تصف ساتيتأس احداث 

دستگاه  كيو نصب  ديو خر رگوازيتا بند ش خانه هيخط انتقال از محل تصف اتيپروژه عمل نيقالب ا در

براساس مطالعات  ازيمورد ن زاتيلوازم و تجه يبا تمام هيبر ثان تريل 100 تيخانه آب به ظرف هيتصف جيپك

شده كه در جنوب  ادي يرسان آب يها طرح رنا،ي. به گزارش ارديپذ يانجام شده، صورت م

 ياز مشكالت مردم را مرتفع و باعث ماندگار ياريبس تواند يبه اجرا درآمده م وبلوچستان ستانيس

 شود. شانيدر روستاها انييروستا
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 05/09/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – تهران يورود آب به سدها يدرصد 20افت 

 

 121/ 5 يسال آب يگانه استان تهران از ابتدا پنج يسدها يورود زاني: در حال حاضر م اداقتص يايدن

درصد  20مترمكعب بود،  ونيليم 151با مدت مشابه سال گذشته كه  سهيمترمكعب است كه در مقا ونيليم

ر، طالقان ال ان،يلت ر،يركبيام يبه مخازن سدها يحجم آب ورود سنا،يگزارش ا  . بهدهد يكاهش را نشان م

مترمكعب بوده است  ونيليم 20و  21، 25، 25، 30 بيآذرماه) به ترت 3تاكنون ( يسال آب يو ماملو از ابتدا

 .ميآب مواجه هست ياستان با كاهش حجم ورود يسدها ريو طالقان در سا ريركبيام ياز سدها ريكه به غ

 يا شركت آب منطقه يآب و برق يبآ ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد ،ياريشهر محمد

تهران نسبت  يسدها اچهيآب در يفعل رهيحجم ذخ يمترمكعب ونيليم 104راستا به كاهش  نيتهران در ا

 يدهاآب در مخازن س رهيذخ زانيبه زمان مشابه سال گذشته اشاره كرد و گفت:  در حال حاضر م

مترمكعب بوده است.  ونيليم 746سال گذشته در  زانيم نيمترمكعب است كه ا ونيليم 642پنجگانه تهران 

 زيالر، طالقان و ماملو ن ان،يلت ر،يركبيام يآب در سدها رهيحجم ذخ يفعل تيبا توجه به وضع يبه گفته و

حاكم در  ييكرونا طيبه شرا همترمكعب است و با توج ونيليم  163و  255، 72، 40، 111 بيكه به ترت

و مصرف  ييجو كه صرفه ميمحترم خواهشمند انيآب، از همشهر مصرف شيآن بر افزا رياستان و تاث

 آب را همواره مدنظر داشته باشند. نهيبه
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 – و اماكن مهم اصفهان يخيتار يبناها نيفرونشست در كم خطر دهد؛ يمهر گزارش م

 05/09/1399خبرگزاري مهر مورخ 

 

 يدر اصفهان به بحران »نيفرونشست زم«رود،  ندهيمستمر زا انيو عدم جر يبا توجه به تنش آب-اصفهان

اصفهان را  يمهم همچون مترو يواماكن يخيتار يبناها يجد يكه خطر يشده است،به نوع ليتبد يجد

 كند. يم ديتهد

 ريپذ ديدرصد منابع آب تجد 80از  شيكشور ب كيكه در  ي: زمانانيها، عاطفه عل گروه استان -مهر  يخبرگزار

 ديشد يدچار تنش آب ايكشور دن 36اساس در حال حاضر  نيبر ا د؛يآ يبه وجود م ديشد ياستفاده شود، تنش آب

 بحران شده است. نيدچار ا كه قاستيو شمال آفر انهيكشور منطقه خاورم 12از  يكي رانيهستند و ا

 
حجم مخازن  يو كسر ينيرزميافت سطح آب ز ديباعث تشد ينيرزميمنابع آب ز يبحران تيوضع

 تيممنوع تيكشور در وضع يمحدوده مطالعات 609محدوده از  408كه حدود  يا ها شده به گونه دشت

 مخزن مواجه شده است. يمكعب كسرمتر  ارديليم 6با حدود  انهيقرار گرفته و سال يتوسعه بهره بردار
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كه در  يبه طور مستمر ادامه داشته است، به طور ريدر دهه اخ ژهيكشور به و ينيرزميمنابع آب ز كاهش

 ينيرزميآب ز كياستراتژ ريمترمكعب اضافه برداشت از ذخا ارديليم 120 ريساله اخ 20 يطول دوره آمار

 .ميا مواجه بوده

 

 هاست آبخوان هيل تخلاز عل رمجازيغ يها چاه حفر

از علل  يكيبه عنوان  رمجازيغ يها كهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حفر چاه لياسماع

 راتييو تغ يبا آلودگ مياقل ريياز منابع آب و تغ يراصوليغ يها اظهار داشت: بهره بردار آبخوان هيتخل

ها منجر به  خوان بآ يها عالوه بر نابود برداشت نيكه ا يا آب و خاك همراه است به گونه يفيك

 .شود يم يو خشكسال نيفرونشست زم

و  شود يم ييغذا تيمنجر به خطر افتادن امن ينيرزميز يها از افت سطح آب يناش داتيافزود: تهد يو

 .شود يها جا به جا م كرده و چاه دايپ شيافزا يكف شكن

 نيو از ب نينشست زم ن،يريش يها ه سمت آبشور ب يها و حركت آب ينيرزميمنابع آب ز يفيك افت

ها را  ها و تاالب ها، رودخانه ها، قنوات، چاه و خشك شدن چشمه ينيرزميز يها آب يعيرفتن مخازن طب

 نيا ينيرزميمنابع آب ز يفيبرشمردعواقب ناگوار افت ك ينيرزميز يها از عواقب افت سطح آب توان يم

شور به  يها و حركت آب ينيرزميمنابع آب ز يفيافت ك نكهيا انياضافه كرد: با ب ستيز طيفعال مح

كرد: نشست  حياست، تصر ينيرزميز يها از افت سطح آب يناش داتياز تهد يكي نيريش يها سمت آب

ها  رودخانه ،ها ها، قنوات، چاه و خشك شدن چشمه ينيرزميز يها آب يعيرفتن مخازن طب نيو از ب نيزم

 برشمرد. ينيرزميز يها عواقب افت سطح آب گرياز د توان يها را هم م و تاالب

هشدار دهنده  اريامر بس نيدشت كشور ممنوعه وجود دارد كه ا 408در حال حاضر  نكهيبا اشاره به ا يو

 يكرد: برا ديها قرار دارد، تاك دشت نيكشور در ا ينيرزميآب ز ليدرصد پتانس 95از  شياست چراكه ب
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پروانه بهره  مكعبمتر ارديليم 41حدود  يمحدوده مطالعات 609در  يرزمجاز كشاو يها برداشت از چاه

 كند. دايمترمكعب كاهش پ ارديليم 27به  ديبا زانيم نيصادر شده است كه طبق برنامه ششم توسعه ا يبردار

مترمكعب از برداشت  ارديليم 14 ديها با آب خوان يبه منظور تعادل بخش نيداشت: همچن انيب يو

استان  يها مترمكعب برسد اما دشت ارديليم 27به رقم  زانيم نيكاسته شود و ا يز كشاورزمجا يها چاه

 ندارد. يبخو تيوضع يمحدوده ممنوعه بحران 10محدوده ممنوعه و  17اصفهان با هشت محدوده آزاد، 

 ياوانفر يطيمح ستيز يها بيرود، عالوه بر آس ندهيزا انيمعتقدند باز بسته كردن مداوم جر كارشناسان

عامل  نيتر به عنوان مهم ينيرزميز يها شدن آبخوان يموجب خال ييكه به همراه داشته است از سو

در  ينيرزميز يها را در سطح آب يمتر يسانت 41كه ساالنه افت  يشده است به نوع نيفرونشست زم

 .مياستان اصفهان شاهد هست

 

 ان اصفهاندر است ينيرزميز يها ساالنه سطح آب يمتر يسانت 41 افت

 يفروش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع كسر شهيارتباط منصور ش نيا در

 مترمكعب است. ارديليم 12از  شياستان اصفهان ب ينيرزميز يها آبخوان

 
مترمكعب در سال است كه  600كمتر از  ريپذ ديسرانه آب تجد زانيرود م ندهيافزود: در حوضه زا يو
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 ديهر كشو بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجد يبحران آب يبررس« يعني» فالكن مارك«ص بر اساس شاخ

 ديتجد يها آبدرصد  100از  شيكه در اكثر موارد ب يدر رده كم آب قرار دارد به نوع» ساالنه ريپذ

 منطقه است. نيدر ا ديشد يكم آب انگريبرداشت شده است كه ب ريپذ

 اريمه يها در دشت دهيپد نيمنتج از ا يها و درز و شكاف نيست زمفرونش دهياستان اصفهان پد در

شده  يبرخوار اصفهان، اردستان و فالورجان مشاهده و بررس گان،يكاشان، گلپا ،يجنوب اريمه ،يشمال

 خواهد شد ليرو تبد شياز معضالت پ يكيبه  كينزد يا ندهياست كه بدون شك در آ

 

 ها افت آبخوان ريناپذ از عواقب برگشت نيزم ونشستفر دهيپد

ها  از عواقب افت آبخوان يكيرا  نيفرونشست زم دهياصفهان پد يبحران استاندار تيريمد ركليمد

در  دهيپد نيمنتج از ا يها و درز و شكاف نيفرونشست زم دهيبرشمرد و ادامه داد: در استان اصفهان پد

مشاهده و  الورجانار اصفهان، اردستان و فبرخو گان،يكاشان، گلپا ،يجنوب اريمه ،يشمال اريمه يها دشت

 خواهد شد. ليرو تبد شياز معضالت پ يكيبه  كينزد يا ندهيشده است كه بدون شك در آ يبررس

 ينيرزميز يها از منابع آب هيرو ياستان اصفهان، برداشت ب يها اضافه كرد: عامل فرونشست در دشت يو

رود و باز و بسته شدن  ندهيزا انيه است و عدم تداوم جرخارج از توان آبخوان در سه تا چهار دهه گذشت

 امر داشته است. نيدر ا ينقش مهم يرود فالت مركز نيمهمتر

 لومتريك 700فرونشست در دشت اصفهان برخوار را حدود سه هزار و  ريفروش محدوده تحت تأث شهيش

 در سال است. متريسانت 18مقدار فرونشست ساالنه تا  نيشتريب يمربع دانست كه دارا

 

 فرونشست رياصفهان در مس يبهشت ديو فرودگاه شه زدي -اصفهان  ريآهن مس راه

 لومتريك 25حدود  متريسانت 10از  شيفرونشست با نرخ ساالنه ب ريافزود: مساحت محدوده تحت تأث يو
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 ديدگاه شهقرار دارد و فرو لومتريك 98به طول  زدياصفهان  ريمحدوده راه آهن مس نيمربع است كه در ا

اصفهان،  يها مكان از يمتر در سال قرار دارد و جمع يسانت 5-4در محدوده فرونشست  زياصفهان ن يبهشت

 نفر است. 160متر بالغ بر سه هزار و  يسانت 10از  شيمتأثر از فرونشست با نرخ ب

 اريدشت مه ترك و شكاف در جادياصفهان با اشاره به فرونشست و ا يبحران استاندار تيريمد ركليمد

ها،  آب حادث شده در آبخوان يكنترل كسر يبرا يشياند چاره ياعالم كرد و افزود: در راستا يجنوب

خود  يها مه، برنا1384در سال  البيو پخش س يمصنوع هيتغذ ،يطرح تعادل بخش فيبا تعر رويوزارت ن

كه  گريد يها دستگاه تيدم حمارا آغاز كرد اما با توجه به ع ينيرزميمنابع آب ز تيبهبود وضع نهيدر زم

 يها كشور در سال يمقامات عال انيم ينبود عزم جد نياست و همچن يالزام نهيزم نيآنها در ا يهمكار

 از طرح حاصل نشد. يمطلوب جينتا ،ياعتبار كاف نيقبل و عدم تأم

را در جلسه خود  يها برنامه رويوزارت ن ازدهم،يآب در دولت  يعال يافزود: با فعال شدن شورا يو

 ريغ يها با برداشت يتحت عنوان برخورد قانون يا ارائه و ابتدا مصوبه 92آب در سال  يعال يهشتم شورا

 ينيرزميآب ز ابعمن يو تعادل بخش ايتحت عنوان طرح اح يبه طرح ليتبد تيمجاز ارائه شد و در نها

 خيآب كشور در تار يعال يپروژه است كه در جلسه پانزدهم شورا 15طرح مشتمل بر  نيكشور شد؛ ا

 ،يجهاد كشاورز رو،ين يها وزارت خانه يبرا زين يفيطرح تكال نيشد و در كنار ا بيتصو 93 وريشهر 25

 صنعت، معدن، تجارت و كشور مشخص شد.

كرد و گفت: از  يا در استان اصفهان هم اشاره رمجازيغ يها فروش به پر و مسلوب المنفعه كردن چاه شهيش

در استان  يبردار بهره يها چاه يبر رو سيهوشمند الكترومغناط يكنتور حجم 956از  شيون بتاكن 96سال 

 شده است. برخورد ينيرزميز يها متخلف در حوزه آب 549اصفهان نصب شده است و با دو هزار و 

 

 در استان اصفهان يو تعادل بخش ايطرح اح يها از پروژه رويوزارت ن يمال تيحما

در استان اصفهان گفت:  يو تعادل بخش ايطرح اح يها از پروژه رويوزارت ن يمال تيمابر ح ديبا تاك يو
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راسخ در  يو عزم GPSو نصب و عملكرد  يشكن عمق كف نييتع ،يگشت و بازرس يها گروه تيبا تقو

 ينيرزميز يها از منابع آب يدر جهت حفاظت و بهره بردار توان يم يرود و تاالب گاوخون ندهيزا ياياح

 م برداشت.گا

اصفهان، شهر اصفهان را  يها رود عالوه بر فرونشست در دشت ندهيزا انيو وصل كردن مستمر جر قطع

از مناطق  يفرسوده فاضالب اصفهان را در برگرفته و در برخ ستميكه گاه س يا دهيپد كند؛ يم ديتهد

 ها ابانيخ سفالتته است و آهم در بر گرف ها ابانيها، خ درز و شكاف در ساختمان جاديعالوه بر ا يشهر

 .كند يم ديحمل و نقل مترو اصفهان را هم تهد ستميس نيفرونشست زم ينگران يياز سو شود؛ يم يخال

ها  به مشاركت همه بخش ازيآن ن داتيو تهد ها بيدر كالن شهر اصفهان و آس نيفرونشست زم دهيپد مطالعه

را موظف به انجام  يشهر تيريبر شهر، مد يا نهيبا هز توان يموضوع دارد و نم نيمرتبط با ا يها و سازمان

 نيدرباره فرونشست زم ياهاصفهان مطالعات دانشگ يشهر تيرياست كه مد يسطح كردمدت نيمطالعه در ا

 مواجه شده است. يمطالعه در آغاز راه با سد انداز نيدر كالن شهر اصفهان را آغاز كرده است اما ا

 

 است يبخش انير اصفهان مطالعه مفرونشست در كالن شه مطالعه

مطالعه فرونشست در كالن شهر اصفهان  نكهيدر گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ا يمحمد كوروش

افت آب  نيفرونشست زم دهياز عوامل مهم و مؤثر در پد يكياست، اظهار داشت:  يبخش انيمطالعه م

 رود است. ندهيمستمر زا انيها و عدم جر خوان

به  ازيآن ن داتيو تهد ها بيدر كالن شهر اصفهان و آس نيفرونشست زم دهيود: مطالعه پدافز يو

 تيريبر شهر، مد يا نهيبا هز توان يموضوع دارد و نم نيمرتبط با ا يها ها و سازمان مشاركت همه بخش

 سطح كرد. نيرا موظف به انجام مطالعه در ا يشهر

شهر اصفهان گفت: مخالف مطالعات  ياسالم يشورا ستيز طيو مح يامور اجتماع ونيسيكم سيرئ
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 يجد يرا خطر نيفرونشست زم دهيپد نكهيبلكه با توجه به ا ميستين نيمهم فرونشست زم دهيپد رامونيپ

 كلدنبال شود و مطالعات آن به ش تيجد ديكهن شهر و اماكن مهم آن است با يخيتار راثيدر راه م

موضوع را  نيا تواند ينم يشهر تيريبرود و مد شيها پ مام سازمانت ييجو همه جانبه نگرانه و با مشاركت

 انجام دهد. ييبه تنها

 ادياست كه از آن به عنوان زلزله خاموش  ياز معضالت مهم يكيدر اصفهان  نيفرونشست زم بحران

مهار  ينيرزميز يها از برداشت سفره يريها و جلوگ آب خوان هيبا تغذ توان يكه تنها م يا دهيپد كنند؛ يم

ن را گوشزد يخطر فرونشست زم ينيرزميز يها ها و افت آب خوان آب هيتخل داتيكرد؛ اگرچه تهد

 در نصف جهان داشت. دهيپد نيبه مهار ا يديام توان يرود نم ندهيمستمر زا انياما با عدم جر كند يم
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 06/09/1399خبرگزاري ميزان مورخ  – كشور يها استان نيتر بارش و كم نيتر پربارش

 

بارش  متريليم 32مهر ماه تاكنون حدود  يكه از ابتدا دهد ينشان م يخشكسال ياطالعات مركز مل يبررس

 اريها بس از استان گريد يو سهم برخ شتريها ب ها از بارش استان يسهم برخ انيم نيكه در ا ميدر كشور داشت

 كم بوده است.

از  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يبر اساس اطالعات مركز مل - زانيم يخبرگزار

 نيتر پربارش راحمديو بو هيلويمازندران و كهگ الن،يسه استان گ بيترت تاكنون به يسال آب يابتدا

 نيو ا ميداشت شبار متريليم 195 النياز مهر ماه تاكنون در استان گاند. هرچند كه  كشور بوده يها استان

كه  دهد يآمار نشان م يبوده است، اما بررس ريدو ماه اخ ياستان كشور ط نيتر عنوان پربارش استان به

ها در  بارش گريد ييدرصد كمتر بوده است. از سو 25نرمال خود  نيانگياستان نسبت به م نيها در ا بارش

 .ستا افتهيدرصد كاهش  33 زينسبت به سال گذشته ن النيگاستان 

نسبت به بلند  زانيم نيگزارش شده است كه ا متريليم 173,5 زيها در استان مازندران ن اساس بارش نيا بر

 درصد كمتر شده است. 38داشته، اما نسبت به سال گذشته  شيدرصد افزا 5مدت 

پربارش كشور  يها كه ازجمله استان - راحمديو بو هيلويان كهگمهر ماه تاكنون در است ياز ابتدا ها بارش

شده است.  شتريدرصد ب 12بلند مدت  نيانگينسبت به م زانيم نيبوده كه ا متريليم 89,5 زين -است 

 درصد كمتر بود. 13 يزمان بازه نيسال گذشته و در ا يها ط بارش

 

 ها در سه استان كشور بارش ريچشمگ كاهش

و بلوچستان و  ستانيدر سه استان هرمزگان، س بيمهر ماه تاكنون به ترت يها از ابتدا بارش گريد ييسو از

 5روز گذشته ( كه يطور است، به افتهي يريبلند مدت كاهش چشمگ نيانگينسبت به م يخراسان شمال
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 درصد 35 يشمالدرصد و در خراسان  48و بلوچستان  ستانيدرصد، در س 60ها در هرمزگان  آذر) بارش

 كمتر از حد نرمال اعالم شد.

استان  نيتر بارش و بلوچستان كم ستانيكه استان س دهد يكشور نشان م يخشكسال يمركز مل اطالعات

درصد  4گزارش شده كه حدود  متريليم 3,8استان  نيها در ا بوده است. بارش ريدو ماه اخ يكشور ط

 بلند مدت بارش است. نيانگيكمتر از م

سال  يها ط استان نيتر بارش ركورددار كم زديهرمزگان و  يها و بلوچستان، استان انستياز استان س بعد

 بودند. يجار يآب

 يمياقل يها مدل ينيب شياستان كشور كمتر از حد نرمال بوده است كه بر اساس پ 18ها در  بارش يدرحال

 كماكان ادامه خواهد داشت. ندهيآ يها ماه يط رانيدر ا يبارش كم
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خبرگزاري  –ي آب يبحران تيشهر استان كرمان در وضع 15؛ اندار خبر دادمعاون است

 08/09/1399ايسنا مورخ 

 

از منابع  هيرو يب يها به علت برداشت نيشست زمن دهياستاندار كرمان پد ي/كرمان معاون امور عمرانسنايا

منابع  نيشهر در معرض تنش از نظر تام 3و  يبحران تيشهر استان در وضع 15وجود  ،ينيرزميز يها آب

استان  يجمله مشكالت آب زاستان را ا يمحدوده مطالعات 37بودن  يممنوعه و ممنوعه بحران نيو همچن يآب

كه صاحبان آنها  ميحلقه چاه فاقد پروانه دار 576هزار و  9ح استان كرمان كرمان اعالم كرد و گفت: در سط

 شوند. دهيد يبا كم آب يدر سند سازگار زيموارد ن نيا ديبه آنها دارند كه با يشتيمع يوابستگ

با  يسازگار يظهر امروز هشتم آذرماه در جلسه كارگروه مل "يموسو ياله تيآ يمصطف ديس" دكتر

استان كشور است،  نياستان كرمان پهناورتر نكهيا انيبا ب رويبا وزارت ن دئوكنفرانسيط ودر ارتبا يآب كم

 زيدرصد آن ن 29درصد آنها ممنوعه و  61كه  ميآب در استان كرمان دار يمحدوده مطالعات 67گفت: 

 قرار دارند. يبحران يها جزء محدوده

 تيكرد: وضع انيعنوان و ب متريليم 139ا  سال گذشته ر 10استان كرمان در  يمتوسط بارندگ زانيم يو

درجه  2,2سال گذشته  50 ياستان ط يبوده است و دما يآب در استان كرمان همواره صعود ريتبخ

 داشته است. شيافزا

افت سطح  نيشتريكرد: در مناطق دولت آباد و صوغان ب انياستاندار كرمان ب يامور عمران يهماهنگ معاون

بافت و  رفت،يج يتاكنون از سدها 96مدنظر داشت كه از سال  ديو با ميهد هسترا شا ينيرزميز يها آب

 شده است. يرهاساز يطيمح ستيشده، حقابه ز ينيب شيپ ياز آوردها شترينساء شهرستان بم ب

درصد  81,7 نكهيا انياستان و در ادامه با ب رمجازيمجاز و غ يها چاه تيوضع نييمقام مسئول با تب نيا

 6,3استان كرمان  ينيرزميز يها استان در جنوب كرمان قرار دارند، عنوان كرد: از سفره مجازريغ يها چاه
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 ينيرزميسطح و ز يها آب زبرداشت استان ا زانيكه در مجموع م شود يمتر مكعب آب برداشت م ارديليم

 مترمكعب است. اريليم 6,9

 ياز شهرها و روستاها يب و در تعدادآ يشهر و روستا با مشكل شور 178آب  نكهيبا اشاره به ا يموسو

كرد: در بحث استفاده مجدد از آب در استان  حيتصر م،يدر آب را شاهد هست نياستان وجود فلزات سنگ

 اي ليدر حال تكم هااز آن يطرح انجام شده كه تعداد نيا هيشهر مطالعات اول 5 ي)، براي(خدمات فاضالب

 ستان تحت پوشش خدمات فاضالب قرار دارند.ا تيدرصد جمع 13,3 كه يطور اجرا است به 

 تيفيسطح آب و نامناسب شدن ك دياستاندار كرمان كاهش شد يامور عمران يهماهنگ معاون

در جهت آب شرب، وابسته  گريمناسب د يها كننده آب شرب و عدم وجود مكان نيتام يها آبخوان

 يو خشك شدن تعداد يهش آبدهبه منابع و خشك شدن اكثر قنوات و كا يبودن آب شرب و كشاورز

 760 ياستان برشمرد افزود: عدم دسترس يرا از جمله مشكالت آب رياخ يدهه ها طولها در  از چاه

به  اريس يآبرسان نيو همچن يدنيهزار نفر به آب آشام 160از  شيب تيخانوار با جمع 30 يباال يروستا

 هرچه ديدر استان كرمان كه با يمشكالت آب گريدهزار نفر از  364بالغ بر  يتياستان با جمع يروستا 813

 .رديصورت گ يمشكالت اقدامات اساس نيرفع ا يبرا عتريسر

شهر استان در  15وجود  ،ينيرزميز يها از منابع آب هيرو يب يها به علت برداشت نينشست زم دهيپد يو

 يوعه و ممنوعه بحرانممن نيو همچن يمنابع آب نيشهر در معرض تنش از نظر تام 3و  يبحران تيوضع

: در سطح افزوداستان كرمان اعالم كرد و  يمشكالت آب گرياستان را از د يمحدوده مطالعات 37بودن 

به آنها دارند  يشتيمع يكه صاحبان آنها وابستگ ميحلقه چاه فاقد پروانه دار 576هزار و  9استان كرمان 

 شوند. هديد يبا كم آب يدر سند سازگار زيموارد ن نيا ديكه با

موافقت  يبا كم آب يسازگار نهياستان كرمان در زم شنهاداتيبا پ روين ريجلسه وز نيدر ا سنا،يگزارش ا به

كرد.
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – كمبود آب رينفر از مردم جهان تحت تاث اردهايليم يزندگ

08/09/1399 

 

 كمبود آب قرار دارند. رينفر از مردم جهان تحت تاث ارديلياز سه م شيكه ب دهد ينشان م آمارها

از آن است كه در حال حاضر كمبود آب در مناطق مختلف جهان،  يآمارها حاك سنا،يگزارش ا به

هر فرد  يآب سالم در دسترس برا زانيقرار داده و م ريحت تاثنفر از مردم را ت ارديلياز سه م شيب يزندگ

 پنجم كاهش داشته است. كياز دو دهه  شيدر مدت ب

رنج  يخشكسال يحت ايآب  دينفر از مردم جهان از كمبود شد ارديليم 1,5حدود  دهد ينشان م ها يبررس

 تيريتقاضا و مد شيافزا ،يوج تياز عوامل متعدد از جمله نامطلوب بودن وضع يبيچرا كه ترك برنديم

 را در سراسر جهان با مشكل روبرو كرده است. يكشاورز ف،يضع

و كمبود گسترده  ينفر در جهان با خطر گرسنگ اردهايليحال سازمان ملل هشدار داده است كه م نيع در

 هستند.روبرو  ييو مقابله با بحران آب و هوا يدر حفظ منابع آب يبر اثر ناكام ييو مزمن مواد غذا

از عدم  يكمبود آب ناش دي) گفت: ما باFAOسازمان ملل ( يكل سازمان خواربار و كشاورز ريمد

 ينامناسب بارندگ يرا كه در الگوها يكمبود آب زي) و ننيريمنابع آب ش يعرضه و تقاضا برا نيتعادل ب

و  ميكن يم يندگبا آن زهستند كه همه ما  ياتيواقع ها نيا رايز ميريبگ يجد اريشود، بس ينشان داده م

 .رديمورد توجه قرار گ زين يموضوع در بحث كشاورز نيالزم است ا

بردن  نيسازمان ملل متحد از جمله از ب داريافزود: اهداف توسعه پا يو ن،يگزارش روزنامه گارد به

ر در سراس يكشاورز يبهبود روش ها يبه آب پاك هنوز محقق نشده اما برا يو بهبود دسترس يگرسنگ

 انجام شود. يشتريب يكارها ديعادالنه منابع، با تيريجهان و مد
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 08/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – مشكل آب در كشور  حل يبرا ديراهكار جد كي

 

 شتريهر چه ب يآب و ارتقا يادوار يها رفت از بحران آب با هدف برون يمحل يبازارها يسامانده ئتيه

 آغاز به كار كرد. رويكشور در وزارت ن داريتوسعه پا

برنامه  يها تيدر صدر اولو تيو حائز اهم ژهياز موضوعات و يكيعنوان  مسئله آب به سنا،يگزارش ا به

از مناطق،  ياريبس ديشد ي، كم آبخاص كشور طيتوجه، متاثر از شرا نيششم قرار گرفته و ا

 است. يرانيبلندمدت تمدن ا ياجتماع ستيآن بر ز بار انيمستمر و آثار ز يها يخشكسال

به رفتار نادرست گذشته  يمتك يتيو اولو طيشرا نيبه چن توجه يب تواند يبخش آب نم يها ياستگذاريس

كوتاه مدت  نيدر تسك تواند يم ،يجار يها در روش يجزئ رييو نه تغ ميپارادا رييكند و تغ داياستمرار پ

 مسئله و حل بلندمدت آن موثر باشد.

كسب و كار ناكارآمد به  طياز مح دهينوع نگاه از مناسبات وابسته به اطالعات زائ ريياساس تغ نيهم بر

به آن در  يمتك صيآب و تخص يكشف ارزش واقع يبرا ريپذ رقابت طيشده از مح مناسبات حاصل

مختلف)،  نيآب در برنامه ها و قوان يمحل يبازارها يده بر شكل ديونگذار (با تمركز و تاكدستور قان

 يها و برنامه ها هي(با اتخاذ رو رويكسب و كار و توسعه رقابت) و وزارت ن طيبر بهبود مح ديدولت (با تاك

 ) قرار گرفته است.يجار يساز و كارها ياصالح اساس يبرا يياجرا

 نيدر ا رويمقررات بازار آب و برق وزارت ن ميو تنظ يگذار هيدفتر سرما ركليدم - يدريح ومرثيك

اصالح  ياديبن يها از گام يكيآب  يمحل يو توسعه بازارها ينامه سامانده و ابالغ نظام نيباره گفت: تدو

 وزارت يجد اهتمامآب،  يمحل يبازارها يو راهبر يسامانده ئتيه ليراستا تشك نيساز است كه در هم

 .دهد يتحقق اهداف را نشان م نهيزم جاديا يبرا روين

اعضا برگزار شد،  تيآب كه با حضور اكثر يمحل يبازارها يسامانده ئتيجلسه ه نيدر اول يگفته و به
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 و كار خود را آغاز كرد. ليتشك رويدر ستاد وزارت ن زين ئتيه نيا رخانهيدب

و  يمندان به همفكر گفت: عالقه نهيزم نيخصصان در ابا اشاره به استفاده از نظرات كارشناسان و مت يو

خود  شنهاداتينظرات و پ توانند يآب) م يمحل يحوزه (توسعه بازارها نيدر ا يساز ميمشاركت در تصم

 كنند. سالمقررات بازار آب و برق) ار ميو تنظ يگذار هي(دفتر سرما ئتيه رخانهيرا به دب

با  ميدوارياظهار كرد: ام رويرات بازار آب و برق وزارت نمقر ميو تنظ يگذار هيدفتر سرما ركليمد

آب كشور، امكان   مرتبط در حوزه يها و مشاركت بخش سينهاد تازه تاس نيا تيموثر ظرف يريبكارگ

 كشور منجر شود. داريتوسعه پا شتريهر چه ب يآب فراهم آمده و به ارتقا يادوار يها برون رفت از بحران
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – در كشور ريدپذيتجد يها از آب يصددر 100استفاده 

09/09/1399 

 

منابع  ياز حد رو شيضمن اشاره به فشار ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمح معاون

خود استفاده  ريدپذيتجد يها درصد آب 100ما در كشور از  نيانگيطور م گفت: به رانير اد يانرژ

 .ميكن يم

برگزار شد ضمن  نيصورت آنال كه عصر امروز به ماتونيكل داديدر رو يشيمسعود تجر سنا،يگزارش ا به

 مياقل راتييتغ ليبه دل ينيب شيپ يها انسان اظهار كرد: براساس مدل يبر زندگ مياقل راتيياشاره به اثرات تغ

گذشته خواهد داشت.  بهنسبت  يريها در كشور ما تفاوت چشمگ و شدت بارش زشيزمان وقوع، نحوه ر

اشتباه سبب شده است كه همزمان  يها يو بارگذار رانيدر ا ينيسرزم شيبه آما يتوجه يب گريد ياز سو

 .ميمواجه شو ياديبا مشكالت ز مياقل رييبا تغ

 ايدر كشور ما گفت: در تمام دن ريدپذيتجد يها از حد از آب شيضمن اشاره به برداشت بدر ادامه  يو

درصد از  120مثال در خراسان  يبرا رانيدرصد است اما در ا 45 ريدپذيتجد يها سقف برداشت از آب

ما در كشور  نيانگيطور م درصد است. به 75رقم  نيا زين هيو در اروم شود يمصرف م ريدپذيتجد يها آب

 .شود ياستفاده م ريدپذيتجد يها درصد آب 100از 

 يها به آب ليتبد ريدپذيتجد يها آب نياز حد سبب شده است كه ا شيمصرف ب نكهيا انيبا ب يشيتجر

شدت  يو حت ميندار يخوب تيهم وضع يكرد: متاسفانه ما در مصرف انرژ حيشوند، تصر ريدناپذيتجد

 يگوبا اصالح ال ميتوان يكه ما م ستيدرحال نياست ا نيچاز كشور  شيدر كشور ما ب يمصرف انرژ

 .ميداشته باش تيوضع  نيدر بهتر شدن ا ياديمصرف نقش ز

 نيادامه داد: گرم شدن مناطق مختلف، از ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمح معاون
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 رييبا تغ توان يهستند كه م يمواردگرد و غبار و... ازجمله  جاديا ،يا گلخانه يگازها ديها، تول رفتن تاالب

 ها داشت. در كنترل آن ييسزا مصرف نقش به يالگو

به مصرف آب است، اظهار  ازين شيافزا يدما در كشور ما به معنا شيافزا نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

 ينيرزميو ز يسطح يها برداشت از آب شيو افزا ميكه ما با كمبود آب مواجه هست ستيدرحال نيكرد: ا

 شيز بر اثر افزاين نيفرونشست زم نيگرد و غبار است همچن جاديها و ا خشك شدن تاالب يمعنا به

 .ميدار نينشست زم متريسانت 35مثال اكنون در اطراف شهر تهران  ي. برادهد يمصرف آب رخ م

و تعرق  ريدرصد تبخ 10دما،  شيافزا گراديدرجه سانت كي يكرد: در ازا حيدر ادامه تصر يشيتجر

. از ميدار ازين ييغذا تيامن نيتن گندم و تام 4 ديتول يبرا شتريمترمكعب آب ب 1000 يعني ابدي يم شيافزا

و وارد كردن  ييذاغ تيامن نيو شرب، تضاد ب يكشاورز نيتضاد ب يمعنا رقابت آب به شيافزا رو نيا

 ها و آب شرب است. تاالب يطيمح ستيز ازين نيتام نيگندم و تضاد ب

كوچكتر  اسيدر مق گريد ياز سو نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز  طيمح عاونم

 اريبس يهستند كه دما يريبدتر است، گفت: شهرها مانند جزا اريدر داخل شهرها بس مياقل ريياثرات تغ

آن است كه  يو به معنا ميتابستان مواجه هست يدما شياز اوقات ما در شهرها با افزا ياريدارند. بس ياديز

 ستيز طيتومان به مح 330 يانرژ وات ساعت مصرفلوي. هر كشود يم شتريب يمنابع آب و انرژ يفشار رو

 دارد. نهيتومان هز 100تنها  يوات ساعت مصرف انرژ لويكه هر ك ستيدر حال نيا كند يخسارت وارد م

كرد:  ديتاك م،يمواجه هست ستيز طيتصاد و محخسارت به اق شيبا افزا طيشرا نيدر ا نكهيبا اشاره به ا يو

از شهرها با مشكل مواجه  ياريآب در بس نيتام يهستند و برا ريپذ بيما آس يدر حال حاضر شهرها

 يها آب يرو رچراكه فشا ميمنابع آب دار تيفيبزرگ مشكل ك ياز شهرها ياريدر بس نيهمچن ميهست

كه  ميمثال در حال حاضر مجبور ياست. برا رگذاريآن تاث تيفيسپس در ك تيكشور ابتدا در كم كي

در  نيخود ادامه دهد همچن اتيشهر بتواند به ح نيتا ا ميكن نيآب تام يتهران از فواصل دورتر يبرا



   

 

 

45 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 است. نيرفتن سرزم نيو از ب يداريناپا يبه معنا ها نيا ي. تمامميهزار مگاوات كمبود برق دار 5تهران 

 يشهر تهران طراح يبرا يسطح يها روان آب تيريطرح جامع مد شيپ سال 12حدود  يشيگفته تجر به

 تيكفا ها رساختيز نيا ميمواجه هست يناگهان يها و بارش مياقل راتييكه اكنون با تغ ييشد. ازآنجا

 .ميهست ريخسارت پذ اريبس يسطح يآبها ما نسبت به روان رو نيو از ا كند ينم

كدام از مطالعات  چيادامه داد: متاسفانه در ه ستيز طيمح سازمان حفاظت يانسان ستيز طيمح معاون

 نشده است. دهيد مياقل راتييها اثرات تغ آب روان

خواهد كرد، گفت:  دايپ شيافزا مياقل راتييما نسبت به تغ يريپذ بيآس ندهيدر آ نكهيبر ا ديبا تاك يو

 نيحل ا يبرا ييها حل بته راهخواهد آورد ال يمنابع انرژ يرو يشتريمصرف آب و برق فشار ب شيافزا

 شتريدانش ما ب  م،يكناستفاده  شتريمشكالت ب نيحل ا يمعضالت وجود دارد و ما هرچه از دانش خود برا

 .شود يم

كل كشور اجرا و  يبرا يطرح ستيز طيحاضر سازمان حفاظت مح  اظهار كرد: درحال انيدر پا يشيتجر 

شدن  يكرده است. اكنون شهرها در حال رتبه بند يابيارز مياقل رييتمام شهرها را نسبت به تغ يريپذ بيآس

 .دها ارائه خواهد ش آن يآور تاب شيافزا يبرا ييراهكارها زين ندهيهستند و در آ
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استفاده  ريدپذيتجد يها درصد آب 45از  ايدر دن د؛يبدان يزييپا يدر اوج بارندگ

خبرگزاري  - شود؟ ينم يآور عچرا آب باران جم |درصد!  120از  رانيدر ا كنند، يم

 09/09/1399همشهري آنالين مورخ 

 

منابع  ياز حد رو شيضمن اشاره به فشار ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز طيمح معاون

خود استفاده  ريدپذيتجد يها درصد آب 100ما در كشور از  نيانگيطور م گفت: به رانيدر ا يانرژ

 .ميكن يم

ه عصر امروز ك ماتونيكل داديدر رو يشيمسعود تجر سنا؛يو به نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

انسان اظهار كرد: براساس  يبر زندگ مياقل راتييبرگزار شد ضمن اشاره به اثرات تغ نيصورت آنال به

ما تفاوت  شورها در ك و شدت بارش زشيزمان وقوع، نحوه ر مياقل راتييتغ ليبه دل ينيب شيپ يها مدل

و  رانيدر ا ينيسرزم شيبه آما يتوجه يب گريد ينسبت به گذشته خواهد داشت. از سو يريچشمگ

 .ميمواجه شو ياديبا مشكالت ز مياقل ريياشتباه سبب شده است كه همزمان با تغ يها يبارگذار

 ايگفت: در تمام دن رانيدر ا ريدپذيتجد يها از حد از آب شيدر ادامه ضمن اشاره به برداشت ب يو

درصد از  120مثال در خراسان  يبرا رانيدرصد است اما در ا 45 ريدپذيتجد يها سقف برداشت از آب

در كشور ما  نيانگيطور م درصد است. به 75رقم  نيا زين هيو در اروم شود يمصرف م ريدپذيتجد يها آب

 .شود ياستفاده م ريدپذيتجد يها درصد آب 100از 

 يها به آب ليتبد ريدپذيتجد يها آب نياز حد سبب شده است كه ا شيمصرف ب نكهيا انيبا ب يشيتجر

شدت  يو حت ميندار يخوب تيهم وضع يكرد: متاسفانه ما در مصرف انرژ حيشوند، تصر ريدناپذيتجد

 يگوبا اصالح ال ميتوان يكه ما م ستيدرحال نياست ا نياز كشور چ شيدر كشور ما ب يمصرف انرژ

 .ميداشته باش تيوضع  نيدر بهتر شدن ا ياديمصرف نقش ز
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 نيادامه داد: گرم شدن مناطق مختلف، از ب ستيز طيحسازمان حفاظت م يانسان ستيز طيمح معاون

 رييبا تغ توان يهستند كه م يگرد و غبار و... ازجمله موارد جاديا ،يا گلخانه يگازها ديها، تول رفتن تاالب

 ها داشت. در كنترل آن ييسزا مصرف نقش به يالگو

به مصرف آب است، اظهار  ازين شيفزاا يدما در كشور ما به معنا شيافزا نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

 ينيرزميو ز يسطح يها برداشت از آب شيو افزا ميكه ما با كمبود آب مواجه هست ستيدرحال نيكرد: ا

 شيز بر اثر افزاين نيفرونشست زم نيگرد و غبار است همچن جاديها و ا خشك شدن تاالب يمعنا به

 .ميدار نينشست زم متريسانت 35ر تهران مثال اكنون در اطراف شه ي. برادهد يمصرف آب رخ م

 شيو تعرق افزا ريدرصد تبخ 10دما،  شيافزا گراديدرجه سانت كي يدر ادامه گفت: در ازا يشيتجر

 رو ني. از اميدار ازين ييغذا تيامن نيتن گندم و تام 4 ديتول يبرا شتريمترمكعب آب ب 1000 يعني ابدي يم

و وارد كردن گندم و  ييغذا تيامن نيو شرب، تضاد ب يكشاورز نيتضاد ب يمعنا رقابت آب به شيافزا

 ها و آب شرب است. تاالب يطيمح ستيز ازين نيتام نيتضاد ب

كوچكتر  اسيدر مق گريد ياز سو نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز  طيمح معاون

 اريبس يهستند كه دما يريمانند جزا بدتر است، گفت: شهرها اريدر داخل شهرها بس مياقل ريياثرات تغ

آن است كه  يو به معنا ميتابستان مواجه هست يدما شياز اوقات ما در شهرها با افزا ياريدارند. بس ياديز

 طيتومان به مح 330 يوات ساعت مصرف انرژ لوي. هر كشود يم شتريب يمنابع آب و انرژ يفشار رو

تومان  100تنها  يوات ساعت مصرف انرژ لويهر ك كه ستيدر حال نيا كند يخسارت وارد م ستيز

 دارد. نهيهز

در حال حاضر  م،يمواجه هست ستيز طيخسارت به اقتصاد و مح شيبا افزا طيشرا نيگفت: در ا يو

در  نيهمچن مياز شهرها با مشكل مواجه هست ياريآب در بس نيتام يهستند و برا ريپذ بيما آس يشهرها

در  داكشور ابت كي يها آب يچراكه فشار رو ميمنابع آب دار تيفيل كبزرگ مشك ياز شهرها ياريبس
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تهران از فواصل  يكه برا ميمثال در حال حاضر مجبور ياست. برا رگذاريآن تاث تيفيسپس در ك تيكم

هزار مگاوات  5در تهران  نيخود ادامه دهد همچن اتيشهر بتواند به ح نيتا ا ميكن نيآب تام يدورتر

 .است نيرفتن سرزم نيو از ب يداريناپا يبه معنا ها نيا ي. تمامميكمبود برق دار

 يشهر تهران طراح يبرا يسطح يها روان آب تيريطرح جامع مد شيسال پ 12حدود  يشيگفته تجر به

 تيكفا ها رساختيز نيا ميمواجه هست يناگهان يها و بارش مياقل راتييكه اكنون با تغ ييشد: ازآنجا

كدام از  چيه در. متاسفانه ميهست ريخسارت پذ اريبس يسطح يآبها ما نسبت به روان رو نيو از ا كند ينم

 نشده است. دهيد مياقل راتييها اثرات تغ آب مطالعات روان

مصرف آب  شيخواهد كرد، افزا دايپ شيافزا مياقل راتييما نسبت به تغ يريپذ بيآس ندهيگفت: در آ يو

معضالت وجود دارد و  نيحل ا يبرا ييها حل واهد آورد البته راهخ يمنابع انرژ يرو يشتريو برق فشار ب

 .شود يم شتريدانش ما ب  م،ياستفاده كن شتريمشكالت ب نيحل ا يما هرچه از دانش خود برا

كل كشور اجرا و  يبرا يطرح ستيز طيحاضر سازمان حفاظت مح  اظهار كرد: درحال انيدر پا يشيتجر 

شدن  يكرده است. اكنون شهرها در حال رتبه بند يابيارز مياقل رييبت به تغتمام شهرها را نس يريپذ بيآس

 .دها ارائه خواهد ش آن يآور تاب شيافزا يبرا ييراهكارها زين ندهيهستند و در آ
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خبرگزاري ميزان مورخ  – است مياقل راتييتغ ريبشدت تحت تاث رانيا؛ گزارش

09/09/1399 

 

 ها، يساز ها و مدل پژوهش جيجهان و با استناد به نتا خشك مهيدر كمربند خشك و ن رانيقرار گرفتن ا با

 است. مياقل رييتغ ريتحت تاث رانيا

 طيشرا نكهيبر ا دين با تاكتهرا يشهردار داريو توسعه پا ستيز طيمح ركليمد -زانيم يخبرگزار

 يريپذ ستيز تيفيبهبود ك ريو معتقد است، حركت در مس دهد يدر جهان رخ م مياقل راتييمتفاوت و تغ

 به آن توجه كرد. ديبا ريناگز يآت يها امديكاهش تبعات و پ ياست كه برا ياتيها از جمله ضرور شهر

 
 رغم يعل نياست كه انسان شهرنش يتيواقع نيا مولفه آن درك نيكه مهمتر يريمعتقد است، مس نيهمچن

از نظام  تيو تبع ستيز طيو مح عتيتنگاتنگ با طب يارتباط يبرقرار ازمنديبزرگ خود ن يها دستاورد

 يها انتشارگاز امعموال موضوع مقابله ب ديآ يم انيبه م مياقل رييصحبت از تغ يحاكم بر آن است، وقت
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مهم در  يعنوان محور به يو سازگار يآور و متاسفانه مقوله تاب شود يها مطرح م و كاهش آن يا گلخانه

متاثر از  اريكه بس رانيهمچون ا ييها كشور يموضوع برا نيا كه يدر حال ماند يمغفول م دهيپد نيمقابل ا

 است. اربرخورد يا ژهيو تيهستند از اهم مياقل رييتغ يها امديپ

جهان و با استناد  خشك مهيدر كمربند خشك و ن رانيگرفتن ا كارشناسان معتقدند، با قرار گريطرف د از 

 رييتغ ريدهه گذشته را تحت تاث كيدر  رانيدر ا يبارندگ زانيكاهش م ها، يساز ها و مدل پژوهش جيبه نتا

 .داند يم مياقل

 يجهان شيو گرما ييآب و هوا راتيياست كه منجر به تغ ياصل ليمعتقدند، كاهش ازن دل متخصصان

 گريزمان با د كياست كه ما در  يمعن نيبه ا يجهان شيبر اساس نظر دانشمندان مواجهه با گرما د،شو يم

 قابل حل بوجود خواهد آورد. ريغ ييها شد، كه بحران ميمواجه خواه يطيمح ستيز يها يگرفتار

 يبرا يليفس يها كه سوخت يزمان شوند، يبه اتمسفر رها م يانسان يها تيدر اثر فعال يا گلخانه يها گاز

 يصنعت يها تيكه در اثر فعال ييها ندهيآال شوند، يها قطع و سوزانده م استفاده شده و جنگل يانرژ ديتول

و  يليفس يها جمله سوزاندن سوخت ازو  دكربنياكس يانتشار د اديز زانيم ابند،ي يو انتشار م شوند يرها م

 يها تياز فعال يحاك نده،يشد انتشار ذرات آالر جهيو در نت نيزم يتنفس يها هير ينابود ،ييزدا جنگل

 است. يطيمح ستيبوجود آمده ز يها عامل بحران نيتريانسان كه اصل يصنعت

)، متان O 3( ي)، ازن تروپوسفرCO 2كربن ( دياكس يشامل بخار آب، د ياصل يا گلخانه يها گاز

)CH 4( تروسين دي)، اكسN 2 Oيها كه بجز گاز باشند ي. مها) و .. (هالوكربن يصنعت يها )، گاز 

را  فراتمس يها درصد گاز كيو در مجموع كمتر از  شوند يم جاديا يعيها به طور طب آن هيبق يصنعت

 30در حدود  نيكره زم يدما يعيو حفظ طب يا اثر گلخانه جاديا يها برا مقدار از گاز نيا دهند يم ليتشك

 است. يكاف نيكره زم ير روب اتيجهت ح يضرور ياز دما شتريب گراديدرجه سانت

امروز  يزندگ يرا برا يديشد يها يو به دنبال آن نگران يطيمح ستيز يها يكه نابهنجار يحال در
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استفاده از مواد  ،يمسر يها يماريب وعيش ،يآلودگ ،يشتيمع لياز قب ييها يبوجود آورده است، نگران

و  ستيز طيبه مح يريجبران ناپذ يها بياسبلكه  كند،يم ديرا تهد ستيز طيكننده نه تنها مح يضدعفون

را  يو متفكران و مصلحان اجتماع ستيز طيدوستداران مح انيم ييها يكه نگران زنديم ستميچرخه اكوس

 فراهم نموده است.

 ياما در حال شود، يآئروسل م نيو همچن يا گلخانه يها مواد گاز دياحتراق سوخت باعث تول يها روش

 كيدر حدود  يمدت و طول عمر و حضور يكربن دارا دياكس يو به خصوص د يا گلخانه يها كه گاز

فرار بوده  اتبه صورت احتراق و انتشار اي يمنابع انتشار در بخش انرژ تياست، ماه نيقرن در جو كره زم

 موثر در انتشار يديكل عياز احتراق است. صنا يقيدق فيبه تعر ازياساس ن نيانتشار بدون احتراق. بر ا ايو 

 ديتول ،يمعدن عيعبارتند از: صنا IPCCانتشار  يبر اساس دستورالعمل محاسبه موجود يا گلخانه يها گاز

 ،يفوالد يها اژيآهن و فوالد و آل ديتول فلزات، دي/ تولشهيش ديآهك و گچ، تول ديتول نكر،يو كل مانيس

 .باشد يو ... م كيپ يآد ديو اس كيترين دياس اك،يآمون ديتول ،ييايميش عي/ صناومينيآلوم
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خبرگزاري ميزان  –ي مقابله با بحران كم آب يبرا يها؛ راه كن نيريآب ش |وگو گفت

 10/09/1399خ رمو

 

 ياز راهبرد مقابله با بحران كم آب يها را به عنوان بخش كن نيريمنابع آب استفاده از آب ش كارشناس

 است. يمقابله با كم آب يبرا وهيش نيبهتر ستيز طيبا مح يعنوان كرد و گفت: سازگار

اظهار كرد:  يفارس به فالت مركز جيبا اشاره به طرح انتقال آب خل زان،يوگو با م در گفت ياحمد رضا

مناطق را با كمبود منابع  نيا يها استان ران،ياز مركز فالت ا يابانينوار بو عبور  رانيا يايجغراف تيموقع

منظور از سال  نيبه هم ده،مناطق مشكالت را دو چندان كر نيدر ا تيجمع شيمواجه كرده و افزا يآب

 مناطق مطرح بوده است. نيبه ا ايبحث انتقال آب در زيگذشته ن

سرانه آب در  شيباعث افزا يو تمركز آن در مناطق شهر تيكرد: رشد جمع انيكارشناس منابع آب ب نيا

 مناطق شده است. نيبر كمبود آب در ا ديمز زين يسنت يمناطق شده و كشاورز نيا

 يها درصد است و كشت 90بالغ بر  يكرد: مصرف آب در بخش كشاورز حياستاد دانشگاه تصر نيا

ندارد باعث  قيتطب رانيا عتياصوال با طبو هندوانه كه  بيو كاشت محصوالت آب بر مانند س يقرقاب

 .شود يم ينيرزميز يآمدن سطح آب هوا نييپا

 ريو غ يانتقال آب باعث رفاه مقطع يها انتقال آب در كشور عنوان كرد: طرح يها با اشاره به طرح يو

را  يهم آبو تو رديگ يرا از مردم م عتيبا طب يكه امكان همسان ساز يمعن نيبه ا شود يدر  مقصد م يواقع

 .آورد يبه وجود م

شرب استفاده شود، اما  يخواهد بود كه برا ريپذ هيتوج يزمان يا حوزه نيكرد: انتقال آب ب انيب ياحمد

 در نقطه مقصد خواهد شد. تيباعث تمركز جمع يصنعت تيفعال يانتقال برا

فارس از  جيخلحوزه  يها كن در كشور نيريكرد: استفاده از آب ش انيكارشناس حوزه آب ب نيا
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 طياست، اما شرا افتهيكاهش  يينمك زدا يها نهيعلم هز شرفتيگذشته آغاز شده و با پ يها دهه

 فارس متفاوت است. جيحوزه خل يها منابع نسبت به كشور نياستفاده مستمر از ا يكشور برا يايجغراف

مورد استفاد  نهيگز نينوان آخربه ع ديآب، با يا حوزه نيانتقال ب يها كرد: طرح انياستاد دانشگاه ب نيا

كه  يمصرف آب در كشور باشد، كار تيريو مد ستيز طيبا مح يبر سازگار تيو اولو رديقرار گ

 آن را اجرا كردند. يبه خوب رانيگذشته در ا يها نسل

بخش  نيا دياست و با يبازنگر ازمنديآب بر مانند ذوب آهن ن عيساخت صنا يبرا يابيافزود: مكان  يو

 وجود دار احداث شود. ايبه منابع در يمناسب يرا در كنار سواحل كه دسترس عيااز صن
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 10/09/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – بازگشت يها به مدار صعود حجم بارش

 

 يرشد منف نياز ا شي) كه تا پ99(مهر يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش تيع: وض اقتصاد يايدن

منابع آب  تيريگزارش شركت مد نيتر مثبت شد. تازه يدرصد2روز آذرماه با رشد  نيداشت، در هشتم

بارش به  زانيم هآن است ك انگريكه از مهرماه آغاز شده، ب يجار يها در سال آب بارش تياز وضع رانيا

 است. دهيرس متر يليم 44/ 2

 

 بازگشت يها به مدار صعود بارش حجم

 زانيم يبازه زمان نياست كه پارسال و در هم يدرحال متر يليم 44/ 2ها به  بارش دنيرس ،»رنايا«گزارش  به

بارش در  زانيم نيا ني. همچندهد يرا نشان م يدرصد2بوده كه رشد مثبت  متر يليم 43/ 6بارش رخ داده 

 يخوب، رشد بارش منف بتبه نس يها با وجود بارش يجار يسال آب ييست كه در دو ماه ابتداا يحال

هم به كاهش بارش نسبت به پارسال اذعان كرده بود.  روين ريوز ان،يكه رضا اردكان يا بوده است به گونه

امل ش زيآبر يحوضه اصل 6بارش در كشور گرچه با رشد مثبت همراه شده، اما همچنان از  تيوضع

شرق و قره قوم چهار  يمرز ،يمركزفالت  ه،ياروم اچهيعمان، در يايو در فارس جيخزر، خل يايدر

شرق و قره قوم  يمرز ،يخزر، فالت مركز يايدر زيرو هستند. آبر حوضه همچنان با كاهش بارش روبه

 ياز ابتدا يعنيبارش در آنها نسبت به مدت مشابه پارسال  تيكه وضع شوند يمحسوب م يا چهار حوضه

 102/ 9 يآذرماه در حال8مهر تا  يخزر از ابتدا يايدر زيآذرماه با كاهش همراه است. حوضه آبر8مهر تا 

بود كه كاهش  متر يليم 104/ 4بارش آن  زانيم يبازه زمان نيداشت كه پارسال و در هم يبارندگ متر يليم

 متر يليم 23تا هشتم آذرماه امسال  يفالت مركز زيدر حوضه آبر ني. همچندهد يرا نشان م يدرصد كي

را دارد.  يدرصد 24 يبود و رشد منف متر يليم 30/ 1پارسال آن  يها بارش هك يرخ داده درحال يبارندگ
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 نيداشته و ا يبارندگ متر يليم 8/ 6تا هشتم آذرماه  يجار يسال آب يشرق هم از ابتدا يمرز زيحوضه آبر

 57 زانيبه م يدهنده رشد منف بود و نشان متر يليم 20حوضه  نيال اپارس يها بارش زانياست كه م يدرحال

 يگزارش شده در حال متر يليم 23/ 9قره قوم هم تا هشتم آذرماه  زيحوضه آبر يها است. بارش يدرصد

را نشان  يدرصد 26 يداشت كه رشد منف يبارندگ متر يليم 32/ 1 يبازه زمان نيكه پارسال در هم

را تجربه  ها هم رشد مثبت بارش هياروم اچهيعمان و در يايو در فارس جيخل زير. دو حوضه آبدهد يم

تا هشتم  يجار يسال آب يعمان از ابتدا يايو در فارس جيخل زيها در حوضه آبر بارش زانيكردند. م

 يبارندگ متر يليم 53/ 1 يبازه زمان نيكه پارسال در هم ديرس يدر حال متر يليم 64/ 9آذرماه به رقم 

 است. هياروم اچهيدر زيآبر حوضهها مربوط به  رشد بارش ني. بهترافتي يدرصد 22اشت كه رشد مثبت د
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 10/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - چطور است؟ هياروم اچهياوضاع در

 

متر  ونيليم 21و  ارديليهفته گذشته سه م انيتا پا يجار يسال آب ياز ابتدا هيروما اچهيآب در يموجو

 يطرح مل يتومان جهت ادامه پروژه ها ونيليم 400و  ارديليم 322 زين انيم نيمكعب اعالم شده در ا

 است. افتهي صيتخص 1399سال  يبرا هياروم اچهينجات در

است كه نسبت به مدت مشابه در سال  1271,22 هياروم اچهيدر حال حاضر سطح تراز در سنا،يگزارش ا به

 لومتريك 2750 هياروم اچهيها وسعت در گزارش نيبر اساس آخر نيكمتر است همچن متريگذشته سه سانت

 مترمكعب برآورد شده است. ونيليم 21و  ارديليمربع و حجم آب آن سه م

 رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا يگزارش منتشره از سو نيتر تازه نيهمچن

متر  ونيليم 26و  ارديلينسبت به زمان مشابه پارسال كه سه م هياروم اچهيآب در يدهد موجود ينشان م

 .دهد يرا نشان م يزيمكعب بوده كاهش ناچ

مربع  لومتريك 2767تا هفتم آذر ماه به رقم   يجار يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيوسعت در نيبر ا  عالوه

 يلومتريك 17,75مربع بود، كه كاهش  لومتريك 2785 اچهيوسعت در يبازه زمان ني. پارسال و در همديرس

 .دهد يرا نشان م

 يدفتر استان ريمد -سرخوش  هياروم اچهيسر و سامان دادن به د يخصوص اقدامات صورت گرفته برا در

اعم از سدها و  زيحوضه آبر يها ر ماه تمام سردهنهاز آذ نكهيبا اشاره به ا هياروم اچهيدر يايستاد اح

 حيآن برسد، تصر كرهيپبه  اچهيدر يطيمح ستيآبه ز تا حق شوند يبسته م اچهيبه در يمنته يها رودخانه

 هياروم اچهيها به سمت در از سدها و رودخانه ندهيماه سال آ بهشتياز آذر ماه امسال تا ارد رو نيكرد: از ا

 داشت. ميآب خواه يرهاساز

صورت  ندهيآب از چند روز آ يرهاساز يبرا ها ينگار نامه نكهيا انيبا ب يو رو،يبر اعالم وزارت ن بنا
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و  يشرق جانيمشخص كردن منابع و مصارف سدها در استان آذربا يبرا يگرفته است، گفت: كارگروه

را مشخص  اچهيدر يطيمح ستيآبه ز وجود دارد كه پس از برآورد منابع و مصارف حق يغرب جانيآذربا

 .كند يم يشش ماه آن را رهاساز يو ط

 يها قرار است كه امسال پروژه گريد يادامه داد: از سو هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

و...  ها خانه هيازجمله پروژه انتقال آب زاب، احداث تصف هياروم اچهيدر كرهيانتقال آب به پ يافزار سخت

 خواهد شد. شتريب زين اچهيها حجم آب در پروژه نيا يبردار با بهره جيتدر برسد كه به يبردار به بهره

آن به تراز  دنيپس از رس يحت ديبا هياروم اچهيدر ياياقدامات اح يبرخ نكهيبر ا ديبا تاك سرخوش

 ينيگزيجا ،يكشاورز ياراض ياريآب وهيش رييكرد: تغ حيخود ادامه داشته باشد، تصر كياكولوژ

و...  ييدارو اهانيدارند، توسعه كشت گ ازين ياديكه به آب ز يبا محصوالت يآبر كشاورز صوالت كممح

 داريپا هياروم اچهيآبه در ها تداوم داشته باشد حق پروژه نيا ياقدامات است. چنانچه اجرا نيازجمله ا

 خواهد كرد. ديآن را تهد يخطرات صورت نيا ريخواهد بود، درغ

بطور فعال در حال  هياروم اچهيدر يايستاد اح ياجتماع -يو فرهنگ يياجرا يپروژه ها نكهيا انيبا ب يو

 هياروم اچهيو خط انتقال آن به در هيخانه اروم هيتصف رينظ يبزرگ سازه ا ياجرا هستند، افزود: طرح ها

 اچهيبه در قيطر نيشده از ا هيمتر مكعب پساب تصف ونيليم 52ماه امسال افتتاح خواهد شد و ساالنه  يد

 منتقل خواهد شد. هياروم



   

 

 

58 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا مورخ  – مهاجر به محل سكونتشان انييعامل بازگشت روستا يزداريآبخ

11/09/1399 

 

 راياست ز يدرست ريكه تعب كند يمعجزه م يزداريآبخ نديگو يمروز مها گفت: ا سازمان جنگل سيير

 يآب يو ب ياز ساكنان روستاها كه بر اثر خشكسال ياريسبب شده است بس يزداريانجام اقدامات آبخ

 .ندخود برگرد يسارها دوباره به سكونتگاه اصل ها و چشمه قنات يايمهاجرت كرده بودند با اح

 سييمشترك با ر يهمكار يخاك در نشست مجاز ينصور در آستانه روز جهانمسعود م سنايگزارش ا به

(گرگروها) در  يخندق شيمخاطره فرسا ريدرگ يها نجات روستاها و سكونتگاه يمسكن برا اديسازمان بن

 اديو بن اه سازمان جنگل يو بلوچستان گفت: فصل مشترك همكار ستانيچابهار استان س ياريمنطقه دشت

 انييعمده روستا يو زندگ شتيآنان است. مع يها و سكونتگاه انييروستا شتيمع ،ياسالممسكن انقالب 

قرار  داتيدر معرض تهد شتيمع نيوابسته است و اگر ا يو كشاورز يآب و خاك و دامدار طيبه شرا

 نخواهد ماند. داريپا انييسكونت روستا رد،يبگ

از  يكيامروز » گرگروها« يزبان محل به ايخاك  يخندق شيسازمان جنگل ها افزود: فرسا سيير

خسارت  ياست و اگر جلو ياريچابهار و دشت يها شهرستان انييكشاورزان و روستا ياساس يها چالش

 سكونتگاه مردم روستا شود. ييموجب مهاجرت و جابجا تواند يگرفته نشود م دهيپد نيا

را  يقابل توجه يكيومكانيو ب يكيكانم ك،يولوژياقدامات ب يعيطب  خاطرنشان كرد: منابع نيهمچن منصور

و چابهار انجام داده است  ياريدر منطقه دشت ژهيو در سراسر كشور و به يزداريآبخ يها تيدر قالب فعال

برخوردار نخواهد  يريگچشم شرفتيمسكن از پ اديها و بن دستگاه رياقدامات بدون مشاركت سا نياما ا

 شد.

كه  كند يمعجزه م يزداريآبخ نديگو يگفت: امروز م ياسالممسكن انقالب  اديبن سييخطاب به ر يو
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از ساكنان روستاها كه بر اثر  ياريسبب شده است بس يزدارياقدامات آبخ راياست ز يدرست ريتعب

سارها مجدداً توانستند به سكونتگاه  ها و چشمه قنات يايمهاجرت كرده بودند با اح يآب يو ب يخشكسال

 خود برگردند. ياصل

و مقابله با  يارينجات روستا و مردمان دشت يمسكن خواست برا اديبن سييها از ر ازمان جنگلس سيير

 مشترك را آغاز كند. يو گرگروها اقدام يخندق شيفرستا دهيپد

اختصاص داده  ياريدشت يخندق شيمقابله با فرسا يرا برا ياديها اعتبارات ز افزود: سازمان جنگل يو

 نخواهد بود. يكاف ييبه تنها نياست اما ا

ها و  سكونتگاه ،يكشاورز ينجات اراض يتومان برا ارديليم 1000تا  700ها  سازمان جنگل سييگفته ر به

از منابع قابل  زيمسكن ن اديو چابهار اعتبار الزم است و ضرورت دارد بن ياريدشت يروستاها يها رساختيز

 حوزه مشاركت كند. نيدر ا صيتخص

كشور دچار آن شدند  يها از استان ياريسال گذشته اشاره كرد كه بس يها ليسها به  سازمان جنگل سيير

كرده و در  يياستان كشور راشناسا 11 يها نقاط بحران و گفت: سازمان جنگل دنديد ياديو خسارت ز

شاهد آثار  يجار لسا يها يانجام داده است تا مردم در بارندگ يزداريابخ اتيهزار هكتار عمل 260سطح 

 كاهش خسارت باشند.آن در 

 ليتشك شنهاديپ ياريو كشاورزان منطقه دشت انيينجات روستا يشدن اقدامات الزم برا يياجرا يبرا يو

را داد و از  ربطيمسكن و مشاوران ذ اديها و بن سازمان جنگل يزداريآبخ رانيمتشكل از مد يكارگروه

منابع  نيتام رياقدامات نظ گريد را مشخص كنند تا يياجرا يها تياولو عتريآنان خواست هرچه سر

 انجام شود. ياعتبار

 يزداريآبخ يها تيگفت: فعال ينشست مجاز نيدر ا - يمسكن انقالب اسالم اديبن سيير -تابش  رضايعل

 برخوردار است. ييباال تيكه دارد از اهم ييبا توجه به كاركردها
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است  ازيمواجه كرده است و ن يمشكل اساس و ديامرار معاش مردم را با تهد يگال دهيو پد ليافزود: س يو

مورد نظر صورت  يدو سازمان در اطراف روستاها يبا همكار يكيزياقدامات مشترك ف يسر كيكه 

 نيا حدودهمشاور نقشه راه را در م نيباشد كه مهندس نيا دي.محصول نشست مشترك دو سازمان بارديگ

 كنند. ينيآفر نقش يطرح كل نيدر ا يياجرا يها كنند تا دستگاه نييروستاها تب

ها خواست  مسكن از سازمان جنگل اديسازمان بن سييها، ر سازمان جنگل يگزارش مركز اطالع رسان به

 دايپ يياجرا تيرا مشخص كند تا با مهندسان مشاور قرارداد الزم بسته شود و كارها قابل ها يخط و مش

 كند.
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 11/09/1399ايسنا مورخ  يخبرگزار – آب در تهران رمجازيحلقه چاه غ 858 انسداد

 

تعداد، مربوط به  نيشتريدر استان تهران مسدود شده كه ب رمجازيحلقه چاه غ 858سال تاكنون  يابتدا از

منابع  يو تعادل بخش ايطرح اح يطبق اعالم مجر نيوده، همچنب اريو شهر سيتهران و پرد يها شهرستان

مجاز  يها چاه يعدد كنتور هوشمند رو 208زمان  نيتهران در هم يا شركت آب منطقه ينيرزميآب ز

 نصب شده است. يبردار پروانه بهره يدارا

جهت  يبهره بردارتوسعه  تيو ممنوع ينيرزميز يها با توجه به افت روز افزون سطح آب سنا،يا گزارش به

نگرش  رييو نظر به تغ ينيرزميو ز يسطح يها استفاده از منابع آب يها تيو محدود يمصارف كشاورز

منابع آب  يخشو تعادل ب ايمانند طرح اح رانهيشگيپ يها به طرح يا سازه يها از طرح رويوزارت ن

 يتهران امر يا نطقهدر محدوده عملكرد شركت آب م ياز تخلفات منابع آب يريجلوگ ،ينيرزميز

 است. يضرور

پروانه  يمجاز دارا يها چاه يعدد كنتور هوشمند رو 208تاكنون،   يسال جار يراستا از ابتدا نيهم در

منابع  يو تعادل بخش ايطرح اح يمجر - ايشاهرخ ن ديحم ينصب شده است كه طبق گفته ها يبردار بهره

 ،يمصرف آب در بخش كشاورز تيرياقدام مد نيتهران هدف از ا يا شركت آب منطقه ينيرزميآب ز

هر چاه  يآب استحصال زانيهوشمند در طول سال، م يصنعت و خدمات است؛ چرا كه با نصب كنتورها

 .شود يالزم به بهره بردار داده م يسنجش شده و در صورت اضافه برداشت هشدارها

شده است كه امور منابع آب  فيتوق زينمجاز  ريغ يدستگاه حفار 47سال تاكنون،  ياز ابتدا يگفته و به

 حوزه رقم زده است. نيرا در ا يمجاز عملكرد خوب ريدستگاه غ فيمورد توق 19دماوند با ثبت 

منابع آب استان  يمجاز توسط امور ها يمنصوبات چاه ها ليتقل  اتيمورد عمل 27به انجام  اين شاهرخ

 يهزار متر مكعب آب از سفره ها 518و  ونيليشت دو ماقدامات، از اضافه بردا نياشاره كرد و گفت: با ا
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 به عمل آمده است. يرياستان تهران جلوگ يآب

تهران  يا شركت آب منطقه ينيرزميمنابع آب ز يو تعادل بخش ايطرح اح يمجر رو،ياعالم وزارت ن طبق

ما است، افزود:  يقانون فياز تكال يكيو  ياصل فهيوظ ينيرزميمنابع آب ز يتعادل بخش نكهيا انيبا ب

شركت، مسائل  اركاندرهمه  شتريبا همت  هر چه ب ،يسال جار انيمانده تا پا يدر فرصت باق ميدواريام

 شود. يريگيپ شياز پ شيب تياز منابع آب با جد انتيمربوط به ص

 امكان التيدر قالب تسه يكنتورساز يها با شركت يا نامه گفت: مقرر شده با انعقاد تفاهم اين شاهرخ

 شود. ايبهره برداران مه يهوشمند آب و برق برا يحجم ينصب كنتورها

 

 در كشور وجود دارد رمجازيهزار حلقه چاه غ 300از  شيب

در كشور وجود  رمجازيهزار حلقه چاه غ 300از  شياست كه در حال حاضر ب يصحبت ها در حال نيا

 لقه چاه بسته شده است.هزار ح 10از  شيدارد كه طبق اعالم مسووالن  در سال گذشته ب

امر  نيكه ا رديگ يكشور اضافه برداشت صورت م ينيرزميمتر مكعب از مخازن آب ز ارديليم 6,5 ساالنه

متر مكعب برسد  ارديليم 140 كيكشور به نزد ينيرزميمخازن آب ز يتجمع يباعث شده هم اكنون كسر

زده  نيتخمكشور  ريدپذيآب تجد زانيفراتر از م يزيبرداشت چ زانيم نيقابل توجه است. ا يكه رقم

كه رقم  شود يم فيبلندمدت در كشور تعر يبر اساس متوسط بارشها ريدپذيآب تجد زانيشده چراكه م

 متر مكعب در سال است. ارديليم 130ساله، حدود  45 يآن براساس متوسط بارشها

منابع  زانيم م،يمواجه شد يبوده و با كاهش بارندگ يخشكسال ريكه درگ رياخ يدر سالها گريد يسو از

 يبارندگ زانيبه م يرقم بستگ نيو ا ديرس زيمترمكعب ن ارديليم 105 كيكشور به نزد ريدپذيآب تجد

وزارت  يبا كم آب يسازگار يكارگروه مل ريدب - ييكه طبق اعالم زهرا يساالنه متفاوت است، در حال

كم  رمجازيغ يها از چاه يميارد و حدود ندر كشور وجود د رمجازيهزار حلقه چاه غ 320حدود  - روين
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شمال غرب كشور بوده  ياستانها نيو مازندران و همچن النيگ يها عمق و در شمال كشور از جمله استان

 ها پراكنده هستند. استان ريدر سا زيها ن چاه يو مابق

 نياز هم ينيرزميآب ز عمده اضافه برداشت از منابع يو شمال غرب يشمال يها در استان كه نيا انيبا ب  يو

درصد  88تا  50 نيب زين يجنوب و جنوب شرق يگفت: در استانها رد،يگ يصورت م رمجازيغ يها چاه

مناطق  ين در برخيانجام است. همچن رمجازيغ ياز چاهها ينيرزمياز منابع آب ز رمجازيغ يبرداشتها

صورت  ينيرزميكه از منابع آب ز يعمده اضافه برداشت ،يو فالت مركز  يكشور مانند نوار شرق گريد

 مجاز است. يها مربوط به اضافه برداشت آب از چاه رديگ يم

 يزير با حدود دو برابر برداشت نسبت به آب قابل برنامه زديآمار اعالم شده استان  نياساس آخر بر

كشور از  ينوار شرق يها حوزه است و پس از آن استان نيركورددار  در ا رويشده توسط وزارت ن اعالم

درصد اضافه  180تا  160و بلوچستان با  ستانيو س يخراسان جنوب ،يخراسان شمال ،يجمله خراسان رضو

 قرار دارند. يبعد يها در رده ينيرزميبرداشت از منابع آب ز

دارند، اما  نهيزم نيدر ا يبهتر تيوضع يشمال غرب يها خزر و استان يايدر هيدر حاش يشمال يها استان اما

امر  نياست كه هم يزير از آب قابل برنامه شتريدرصد ب 30تا  10 نيب زيها ن اضافه برداشت در آن نزايم

 شود. يداريمختلف كشور دچار ناپا يها در استان ينيرزميباعث شده منابع آب ز

آمار  نيكشور برداشت شده كه ا ينيرزميز يمترمكعب از منابع آبها ارديليم 130سال گذشته،  20 يط

 است. ياتيح هيما نيو نجات ا ينيرزميز يتوجه به آبها تياهم رانگيب
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خبرگزاري همشهري  – رسد يم يبه خراسان رضو گريعمان هشت سال د يايب درآ

 12/09/1399آنالين مورخ 

 

 كينزد يزيچ يبردار به زمان بهره دنيعمان گفت: تا رس يايو انتقال آب از در يساز نيريپروژه ش ريمد

 .ميآب را به خراسان برسان مياست تا بتوان ازيهشت سال زمان ن ايبه هفت 

 ژهيو به رانيكمبود آب در ا يبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا نيآنال يگزارش همشهر به

را  اهايانتقال آب از در يا آب در مصوبه يعال يشده كه شورا يچنان جد يو مركز يشرق يها تاناس

(كه آبان  يمركز تكه انتقال آب از هرمزگان به فال يا كرد، مصوبه بيتصو ها استان نياستفاده در ا يبرا

 مهم آن هستند. يها بخش يعمان به سه استان شرق ياي) و انتقال آب از درديرس يبردار امسال به بهره

و  ارديليپروژه دو م نيا ياند اجرا عمان اعالم كرده ياياساس آنچه مسئوالن پروژه انتقال آب از در بر

 ياديبلكه به بخش ز كند، يفعال م انتقال نيا ريرا در مس ياديز اريبس عيدارد و نه تنها صنا نهيهز وروي 200

 .دهد يان ميو بلوچستان پا تانسيس ژهيسه استان به و نيدر ا يآب يها از تنش

 

 يآب، بدون وابستگ انتقال

ها و  عمان گفت: در خطوط انتقال، لوله يايو انتقال آب از در يساز نيريپروژه ش ريمد يعبدالله يعل

 ميبه مشكل برنخواه ها ميو با وجود تحر ميندار يخارج يبه كشورها ييوابستگ گونه چيه رآالتيش

 نين تأميهم از كشور چ ها كن نيريش از آب ياديرفت. بخش ز ميخواه شيخورد و بدون فوت وقت پ

نشود. اكنون دو صنعت بزرگ در  يمل پروژه نيسد راه ا يكه مشكل ميدواريهم ام نظر نيو از ا شوند يم

عمان هستند،  صنعت به  يايپروپاقرص انتقال آبِ در يها ياز مشتر يرضو و خراسان وبلوچستان ستانيس

 .دياين جودو به ياست كه صنعت يعيدو نباشند، طب  نيبسته است و اگر اآب و برق وا

 ازشانين نيآب است و اگر ا يانداز آنها راه هياول يازهاياز ن يكيهم هستند كه  يافزود: معادن پرشمار يو
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 كه نيصورت خواهد گرفت، ضمن ا يخوب ييزا شود، كارِ آنها هم شروع خواهد شد و اشتغال نيتأم

كه آن را از ما  ارندد ازين آب نيبه ا يقدر آهن سنگان خواف به مكران و مجتمع سنگ يميتروشاكنون پ

متر  ونيليم 250در حدود  يزيشده، ما چ انجام يها ينيب شياند. براساس آمار و ارقام و پ كرده ديخر شيپ

 خواهد بود. يتوجه انيداد كه رقم شا ميخواه صيتخص عيمكعب آب در سال به صنا

 

 آب به سه استان كم يرسان آب

فقط به  نه پروژه نيا انيدر جر كه نيعمان با اشاره به ا يايو انتقال آب از در يساز نيريپروژه ش ريمد

 ديخواهد شد، تاك يرسان صورت كامل آب كشور به يو شهر مشهد كه به سه استان شرق يرضو خراسان

قرار  كنند يكه همه فكر م است نيعمان وجود دارد ا يايكه درباره انتقال آب از در ييها از اشتباه يكيكرد: 

و  ستين طور نيا كه يو مشهد شود، درحال يرضو سهم خراسان يآب منبع نياز ا ياست همه حجم آب انتقال

 11به  كينزد يزيبا چ ،يو رضو يجنوب خراسان وبلوچستان، ستانيس يعنيكشور،  يهمه سه استان شرق

 يها و مهاجرت يتيمشكالت امن ،يآب يها برخوردار خواهند شد و تنش وژهپر نياز ا تينفر جمع ونيليم

 مرتفع خواهد شد. ياديوجود داشت تا حد ز ها استان نيكمبود آب در ا ليدل كه به يا گسترده

بلندمدت  يمنابع آب يزير برنامه يها عمان جزو پروژه يايانتقال آب از در كه نيبر ا ديبا تأك يعبدالله

 ياز منابع اصل يكيپشت آن است، اظهار كرد:  يو مهندس يهزار جلد مطالعات فن 10ز ا شياست و ب

سرچشمه  غانستاناست كه هر دو از اف روديو هر رمنديو خراسان رود ه وبلوچستان ستانيآب س نيتأم

ا قطع و ر رانيحقابه ا تواند يهر زمان اراده كند، م ايرا ادامه دهد  شيها يسدساز كشور ني. اگر ارنديگ يم

 باره نيما درا يها كه دغدغه شود يعمان باعث م يايشدن انتقال آب از در ييما را دچار مشكل كند. اجرا

و با  پروژه نيهم در ا وبلوچستان ستانيس يفعل يباز مشكالت آ ياديكم شود. در كنار آن بخش ز اريبس

 اهد شد.حل خو شود، ياختصاص داده م استان نيكه به ا يآب تريل ونيليم 230
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 12/09/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - كرد؟ رياستان را غافلگ 8چگونه  ليس

 

از كشور به راه  يها در بخش ها البياز س يدوباره موج ،يبارندگ متر يليم 130تا  100: با  اقتصاد يايدن

اوضاع در خوزستان هستند و  يعيطب دهيپد نيا ريهشت استان كشور فعال درگ ها، يافتاده است. طبق بررس

از  يآب در سطح برخ انيطغ جهيبه منازل در نت يحادتر است. ورود فاضالب شهر يگرياز هر منطقه د

 يو نهادها ينظام يها را به وجود آورده و به ورود دستگاه زيانگ غم يا استان خوزستان منظره يشهرها

 منجر شده است. ليكاهش تبعات س يرسان برا خدمات

 مان،يشوش، مسجدسل كا،ي(ره)، سربندر، اند ينياهواز، بندر امام خم يشهرها ،»اقتصاد يايدن«گزارش  به

و شوشتر از خوزستان در كنار جنوب لرستان، غرب چهارمحال و  ذهياز ا ييها گتوند به همراه بخش ،يالل

 زانيم نيشتري. بهستند آسا ليس يها بارش نياز مركز و غرب كشور در معرض ا يمناطق زيو ن ياريبخت

از  يبخش بيمعابر و تخر ياز گرفتگ ريالبته در استان خوزستان رخ داده و غ يخسارت و خراب

. به جز خوزستان اما رديگ يدر برم زيرا ن يكشاورز يها نيو زم يمنازل مسكون بيتخر ها، رساختيز

و  هيلويكهگ م،اليا يها ستانا يبه اهال يها موجب شده تا خسارات رودخانه انيو طغ ليس ،يآبگرفتگ

و كرمانشاه وارد شود.  يكردستان، همدان، مركز ،يارياصفهان، لرستان و چهارمحال و بخت راحمد،يبو

كرده كه معاون  رياز كشور را غافلگ يعيدر پهنه وس يبحران و جوامع محل تيريستاد مد يدر حال ليس

 .داده بود شداره ليهفته نسبت به وقوع س نيهم كشنبهيروز  روين ريوز

و  هيلويو كهگ ياريسه استان خوزستان، چهارمحال و بخت يهم روز ششم آذرماه برا يسازمان هواشناس 

كشور،  ياز نواح يگريبخش د يسازمان برا نيا نيقرمز اعالم كرده بود.  همچن تيوضع راحمديبو

 يبرا يرنجنازرد و  يقرمز، از هشدارها تياعالم وضع يكرده هرچند به جا ينيب شيرا پ ديشد يبارندگ

 ينهادها يهشدار داده شده  از سو يبارندگ زانيم نكهياستفاده كرده بود. با ا ازدهمينهم تا  يروزها

بحران روزآمد  تيريفقدان مد زيو ن يشهر يها رساختياما ضعف ز ستين يزيانگ رقم شگفت ،يمتول
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در  يحال تعلل عموم نيع بحران ناتوان كرده است. در تيريكشور را در مقابل مد ياز شهرها ياريبس

قرار  يمورد بررس يا و رسانه ياز نقطه نظر فرهنگ دياست كه با يموضوع ليس ينحوه مقابله با تبعات جانب

بحران  تيريمد يابزارها يريكارگ به جز موارد معمول، لزوم به ي. در متن هشدار سازمان هواشناسرديگ

 ،يخامس زاده يبحث شده است. قاسم تق ها رساختيشده و رسما از بروز خسارات به شهروندان و ز ادي

شده بود: قطعا دوباره اتفاقات  ادآوري مياقل رييهم روز نهم آذرماه با اشاره به تبعات تغ روين ريمعاون وز

از  يعيدر سطح وس رسد ياعالم شده كه به نظر م يدو هشدار در حال نيپارسال تكرار خواهد شد. ا

 لياثرات مخرب س شياز افزا يريجلوگ يبرا يخاص اتيعمل اند، هشد ليس ريكشور كه درگ يشهرها

 صورت نگرفته است. بند ليس جاديا ايمناطق  هيتخل رينظ

اند كه مقامات  شده ليس دهيمغلوب پد رياخ انيدر سال ياپيبار پ نيچندم يبرا يمذكور در حال يها استان

اعم از زلزله، رانش،  يعيبه پنج بحران طب رگذا استيكشور بارها بر لزوم توجه س يشناس نيسازمان زم

 زين روي. وزارت ناند دهكر ديكاهش اثرات آنها تاك يها لغزش در كشور و راه نيو زم يخشكسال الب،يس

 يها استان يبرخ يبحران تيمتعدد خود بر وضع يها در گزارش يحوزه آب و انرژ يعنوان نهاد متول به

دارد، اما  يشتريشدت ب ديتاك نيكرده بود. درخصوص خوزستان ا ديتاك ليمقابله با س نهيكشور در زم

است كه  يا نكته نيدارد. ا ليمقابله با س يابر يرساختياز نظر ز يكشور توان اندك زيخ استان نفت ايگو

شهر  يها رساختيبودن ز فيضع لي: به دلديگو يدارد و م دياستاندار خوزستان هم به آن تاك يعتيشر

خاطرنشان كرده است:  نيهمچن يعتي. شرستيبا حجم باال ن يسطح يها ادر به دفع آبق ياهواز شهردار

دفع  يها رساختيز جاديا يتومان برا ارديليهزار م 10هشت تا  نيبر اساس برآورد صورت گرفته ب

اظهار كرد: شهر اهواز  يخارج است. و يرقم از عهده شهردار نياست كه ا ازياهواز ن يسطح يها آب

به  يسطح يها دفع آب ليدل نيبه هم ست،ين  دار بيش يشهرها گريسطح است و مانند دشهر م كي

 يها پمپاژ و شبكه يها ستگاهيبه ا ازين  ليدل نيادامه داد: به هم يعتيسخت است. شر اريبس يهنگام بارندگ

 كنند. يآور را جمع يسطح يها گسترده است كه آب
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خبرگزاري تسنيم  – برابر شده است 5 يدارزيها با آبخ قنات يدب|»يزداريمعجزه آبخ«

 12/09/1399مورخ 

 

كشور در  يزداريگفت: آبخ يزداريقنات ها با آبخ يبا اشاره به پنج برابر شدن دب يجهاد كشاورز ريوز

 در روستاها شده است. يو زندگ يكشاورز ،يباعث رونق مرتعدار

امشب شبكه خبر با  تريدر برنامه ت يجهاد كشاورز ريوز ي، كاظم خاواز ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يها تيدر توسعه فعال يگفت: جهش خوب رياخ يها در سال يزداريآبخ يها تياشاره به توسعه فعال

شده  هادر روستا يو زندگ يكشاورز ،ياقدامات باعث رونق مرتعدار نيموعه او مج ميداشت يزداريآبخ

 است.

كه  يبه واسطه اعتبار محدود 1397قبل از سال  يزداريآبخ اتيعمل يگفت: اجرا يجهاد كشاورز ريوز

شد و  نيتام ياعتبار مناسب 98و  97 يها داشت، اما در سال يكند شرفتيپ افتي يم صيبخش تخص نيبه ا

 .ميبود يزداريآبخ اتيعمل يدر اجرا يجهش خوب شاهد

اجرا  يزداريآبخ اتيهزار هكتار عمل 600و  ونيليم 2در سطح  98و  97 يها افزود: در سال يخاواز دكتر

 اتيعمل يهزار هكتار اجرا 800تعهدات موجود در برنامه حدود  نكهيا رغم يعل زين يشد و در سال جار

را  زيحوضه آبر 600هزار هكتار در  200و  ونيليم كي يها اجرا لبود، اما سازمان جنگ يزداريآبخ

 هزار هكتار آن اجرا شده است. 800از  شيب زيكرده است كه تا كنون ن يگذار هدف

از  يريشگيپ يكشور برا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يها با اشاره به تالش يجهاد كشاورز ريوز

 لياستان س 11در  لياز س يريشگيو پ يزداريآبخ يها تيفعال ياجرا يابر يمناسب يزيگفت: برنامه ر ليس

آنها  يياجرا اتيها عمل يدچار خسارت شدند انجام شد كه قبل از بارندگ يسال جار نيكه در فرورد زيخ

 رازيدر حوزه دروازه قرآن ش يزداريآبخ اتيعمل ياقدامات اجرا نيتر از شاخص يكيو  ديبه اتمام رس
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 اثرگذار و ماندگار انجام شد. يبود كه كار

در كنترل  يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل دياز سخنان خود به فوا يگريدر بخش د يخاواز دكتر

 نيها ب قنات يدب ات،يعمل نيا يكشور اشاره كرد و گفت: با اجرا يها آبخوان هيخاك و تغذ شيفرسا

در سال و  كتارتن در ه 9 زانيخاك به م شيفرساو باعث كاهش  كند يم دايپ شيبرابر افزا 5تا  ميو ن  كي

 .شود يمتر مكعب آب در هر هكتار در هر سال م 500نفوذ حدود 

 



   

 

 

70 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 13/09/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – تهران يافت محسوس ورود آب به سدها

 

تهران از افت  يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ري: مد مهر

در سطح  رياخ يها گفت: با وجود بارش ياريتهران خبر داد. محمد شهر يمحسوس ورود آب به سدها

 درصد كاهش داشته است. 15تهران  يبه سدها ياستان، حجم آب ورود

 

 تهران يس ورود آب  به سدهامحسو افت

 يسال آب يپنجگانه استان تهران از ابتدا يسدها يورود زانيدر ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر م يو

درصد كاهش  15مدت مشابه سال گذشته،  يمترمكعب ونيليم 163با  سهيمترمكعب بوده كه در مقا ونيليم 139

الر، طالقان و ماملو از  ان،يلت ر،يركبيام يبه مخازن سدها يافزود: حجم آب ورود ياري. شهردهد يرا نشان م

 ياز سدها ريمترمكعب برآورد شده كه غ ونيليم 23و  25، 27، 29، 34/ 5 بيتاكنون به ترت يسال آب يابتدا

 .ميآب مواجه هست ياستان با كاهش حجم ورود يسدها ريو طالقان در سا ريركبيام

تهران در ادامه با اشاره به  يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد 

تاكنون ادامه داد: در حال حاضر  يسال آب ياز ابتدا يمتر يليم 94/ 5آذر ماه و  ياز ابتدا يمتر يليم 58بارش 

با  سهيمقا در زانيم نيمتر مكعب است كه ا ونيليم 635پنجگانه تهران  يآب در مخازن سدها رهيذخ زانيم

اظهار كرد: با توجه به  ياست. و افتهيمترمكعب كاهش  ونيليم 92متر مكعب سال گذشته،  ونيليم 727

، 69، 39، 110 بيالر، طالقان و ماملو كه به ترت ان،يلت ر،يركبيام يآب در سدها رهيحجم ذخ يفعل تيوضع

مصرف  شيآن بر افزا ريدر استان و تاث حاكم ييكرونا طيبا توجه به شرا ومترمكعب است  ونيليم 162و  255

  آب را همواره مدنظر داشته باشند. نهيو مصرف به ييجو صرفه ميآب، از شهروندان خواهشمند
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 13/09/1399خبرگزاري ميزان مورخ  –ي بارش در حوضه فالت مركز يدرصد 30كاهش 

 

 15بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 25,7با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد 30 شيساله با افزا 50و نسبت به دراز مدت  يدرصد

 شيگذشته با افزا بارش نسبت به سال متريليم 86,4عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 63 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 50

 211 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 111با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 60 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

و نسبت به دراز  يدرصد 57بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 8,6با  زيشرق ن يمرز حوضه

 نداشته وثابت مانده است.  شيمدت افزا

بارش نسبت به سال  متريليم 24,6با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست؛ حوضه آبر يگفتن

 ت.را به ثبت رسانده اس يدرصد 4و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 23گذشته با كاهش 
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 14/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – 2020در  نيزم ياز گرما يگريثبت ركورد د

 

ن از زما نيزم يها سال نيتر از گرم گريد يكيرا  يالديم 2020) سال WMO( يهواشناس يجهان سازمان

 كرده است. يابيهوا ارز يثبت دما

 نيتر است كه تاكنون جزو گرم ياز سه سال يكي 2020سازمان اعالم كرد كه سال  نيا سنا،يگزارش ا به

 اند. بوده خيدر طول تار نيكره زم يثبت شده برا يها سال

حال اشاره شده  نيشده و درع شترينسبت به قبل ب گراديدرجه سانت 1,2دما  نيانگيم يالديم يسال جار در

 فراتر رود. گراديدرجه سانت 1,5به طور موقت از  2024تا سال  تواند ياست كه م

 قرار دارد. يميفاجعه اقل كيسازمان ملل اعالم كرده است كه جهان در آستانه  ركليرابطه دب نيهم در

كه نشانگر در حال شكستن ركوردها است  زيسال گذشته ن 10 يدما در پنج سال گذشته و ط نيانگيم

 تواند يم ندهيسال آ 30در  نيزم ياشاره شده كه دما نياست. همچن نيگرم شدن كره زم دهيدر پد عيتسر

 گرمتر شود.  گراديدرجه سانت كي

در هر سال،  دينفت، گاز و زغال سنگ با ديتول ،ييفاجعه بار آب و هوا راتييتغ نياز ا يريجلوگ يبرا

 .ابديشش درصد كاهش 

مناطق  ،يباعث شده تا آتش سوز يمياقل راتييتغ 2020در سال  يطيمح ستيندان علوم زگفته دانشم به

هم  يي. از سورديدر بر گ يجنوب يكايمتحده و آمر االتيا يسواحل غرب ،يبريس ا،يرا در استرال يعيوس

مردم و عدم  زا ياريخانمان شدن بس يبه ب ايآس يو جنوب شرق قاياز آفر يدر مناطق ليشدن س يجار

 نفر منجر شده است. ها ونيليم يبرا ييغذا تيامن

كه  ديرس گراديدرجه سانت 38درجه هوا به  يبريبار در شمال س نياول يبرا ك،يگزارش اسپوتن بنابر

 30 زياطلس ن انوسيدرجه حرارت شناخته شده در هر نقطه از شمال قطب شمال است. در اق نيباالتر

 اند. ركورد ثبت شده كيان قدرتمند به عنوان طوف 13 انيم نيطوفان رخ داده كه از ا
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 يتا كرمان برا فارس جيانتقال آب خل اثرات؛ اعالم شد سنايوگو با ا در گفت

خبرگزاري ايسنا مورخ  – رياخ يها يبا بارندگ هياروم اچهيخوش از در يي/خبرهاعيصنا

15/09/1399 

 

فارس تا  جيانتقال آب خل يبا اشاره به اقدام كشور برا يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيير

را مصرف  يدرصد منابع آب 5مارها بخش صنعت تنها گفت: بر اساس آ ع،يآب صنا نيتام يكرمان برا

قطعا در كاهش  م،يكن نيتام يرامونيپ يآب را از منابع آب زانيم نيهم ميكه بتوان يو در صورت كند يم

 ها مؤثر خواهد بود. فرونشست دشت زانيم

 انيب خزر با يايانتقال آب در تيوضع نيدر خصوص آخر سنا،يوگو با ا در گفت يديشه رضايعل دكتر

 يمطرح شده برا يآنچه كه مهم است، طرح ينشده است، افزود: ول يياجرا يطرح به طور جد نيا نكهيا

 نيآب ا ندهيآ يها در دستور كار است كه در ماه يمركز يها فارس به سمت دشت جيانتقال آب از خل

 خواهد شد. دهيتا منطقه كرمان كش زيحوضه آبر

است كه  يخبر خوب نياستفاده شود كه ا يصنعت يها ب در بخشآ نيادامه داد: قرار است از ا يو

 استفاده شود. يصنعت ايو  يكشاورز يها در بخش يرامونيپ يها از آب ميتوان يم

ها اثرگذار  فرونشست دشت زانيفارس تا كرمان ممكن است در م جيانتقال آب خل نكهيا انيبا ب يديشه

 نيهم يول كند، يآب موجود در كشور را مصرف م زانيدرصد م 5شد: بخش صنعت تنها  ادآورينباشد، 

در كاهش  قطعا م،يكن نيفارس تام جيمانند خل يرا از منابع عيصنا ازيآب مورد ن مياندازه اگر بتوان

 اثرگذار خواهد بود. نيفرونشست زم

 يآب كارست برا ييشناسا يمتول يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم نكهيبر ا ديبا تاك يديشه

دارد و در  ييباال تيفيمتعارف هستند كه ك ريغ يها آب ،يكارست يها شرب است، خاطر نشان كرد: آب



   

 

 

74 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 شود. يمنابع به عنوان منبع آب شرب استفاده م نياز كشورها از ا ياريبس

 نهيدر زم تيدر چند استان كشور فعال زيشد: ما ن ادآوري يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيير

كردستان و كرمانشاه منابع آب  يها پروژه در استان نيو در آخر ميرساند انيمنابع را به پا نيا ييشناسا

 .ميكارست را مشخص كرد

 ميتوان ينم نهيزم نيدر ا نكهيا انيكارست موجود در كشور با ب يها حجم آب زانيدر خصوص م يو

 يبارندگ زانيهستند كه به م يمتعارف ريغ يكارست، منابع آب يها داد: آب حيتوض م،يداشته باش يبرآورد

در  ياست، ول اديها ز باشد، حجم آب چشمه اديز يبارندگ زانيم يكه در سال يدارند. در صورت يبستگ

مشخص  زانيها م آب نيحجم ا زانيرو م نياز ا ابد؛ي يمنابع كاهش م نيحجم آب ا ،يصورت خشكسال

 .ستين يو ثابت

اشاره كرد  هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر انيبه ب نيهمچن يات معدنو اكتشاف يشناس نيسازمان زم سيير

است، اظهار كرد: مطالعات ما نشان  هياروم اچهيدر يايستاد اح ياز اعضا يكيسازمان  نيا نكهيا انيو با ب

به روز نسبت به گذشته  زشده، آب آن رو جاديا اچهيآب در نيتام نهيكه در زم يتيريكه با مد دهد يم

 را توانسته به دست آورد. اچهيدر نيگذشته ا يها درصد مساحت سال 75تا  70است و حدود  بهتر شده

 بازگردد. يبه مساحت اصل اچهيسطح در ها يكرد كه با تداوم بارندگ يدواريابراز ام يو

 شيخشك شده بود، افزا اچهيدر نيكه ا ييها اضافه كرد: در حال حاضر تراز آب نسبت به سال يديشه

 ت.اس افتهي



   

 

 

75 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ليآب/ دل تيريمد يبا دانش رسم يزداريدانش آبخ زيوجوه تما |»يزداريمعجزه آبخ«

 15/09/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  ست؟يچ يزداريبه آبخ يتوجه يب

 

الزم است در  ،يو محل يبا توجه به ابتناء آن بر دانش بوم يزداريدهد دانش آبخ يها نشان م يبررس

 آب و خاك كشور مدنظر واقع شود. يها يزيها و برنامه ر ياستگذاريس

در  يو محل ينش بومامروزه توجه به دا ؛»يزداريپرونده معجزه آبخ« ميتسن يگزارش خبرگزار به

ها  يباره بررس نيبرخوردار است. در ا يخاص تياز اهم ايمختلف دن يآب و خاك در كشورها تيريمد

در  عفرهنگ و اجتما د،يدر عرصه تول يو سنت يبوم يها و روش ها كياز تكن ياريدهد كه بس ينشان م

هستند كه امروزه  ييهمان روش هاجوامع  نيبوم ا ستيو تطابق با ز يسازگار ليبه دل يبوم يجامعه محل

 باشند. يم داريبه توسعه پا دنيرس يمعرف روش ها

دارد  تياهم اريو محل است، بس يبوم يبر نگاه ها يكه مبتن يزداريآب، توجه به آبخ تيريبحث مد در

از منابع محدود  يسنت يو بهره بردار يزداريآبخ يها كيثابت شده است كه تكن ايموضوع در دن نيو ا

آب باران  يآور جمعو  يجمع يبهره بردار يروش ها ايمانند قنات  يابانيب مهيو ن يابانيب يب در نواحآ

 ،ينواح نيبه شدت شكننده ا كياكولوژ طيبا شرا يسازگار ليبه دل يسنت يكشاورز ديتول يها وهيش اي

 رود. يمناطق به شمار م نيا داريروش توسعه پا نيمناسب تر

 ،يالملل نيب يبس، كه به اعالم سازمان ها نيآب و خاك هم تيريدر مد ياه بومتوجه به نگ تياهم در

آب  تيريمد يبه دانش بوم يتوجه يب دار،يتوسعه پا يشكست برنامه ها ليدال نياز مهمتر يكيامروزه 

سوم آن  انجه يدر كشورها يبه دانش بوم يتوجه يب ياصل لياز دال يكي) است. يزداريو خاك (آبخ

و همواره از مردم  رنديگ يم دهيكشورها را ناد نياستعمارگر دانش و اطالعات مردم ا يورهااست كه كش

 كنند. يم اديو واپسگرا  يخراف ياستعمار شده به عنوان افراد يكشورها
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آب  تيريمد ي) بر دانش رسميزداريآب و خاك (آبخ تيريمد يانجام شده، دانش بوم قاتيتحق مطابق

 عبارت است از: زيوجوه تما نياز ا ياست كه در بعض يلفمخت يزهايوجه تما يدارا

 

 : كمتر متأثر از ارزش ها و اعتقادات است.يرسم دانش

 و متأثر از آنهاست. ختهي: با ارزش ها واعتقادات آميبوم دانش

به سوال ها و بسط  يياستوار است و به دنبال پاسخگو ياديو بن يا هيپا قاتيبر تحق شتري: بيرسم دانش

 باشد. يبشر م دانش

 استوار است و اساسا به دنبال حل مشكل است. ياديو بن يا هيپا قاتي: كمتر بر تحقيبوم دانش

كشاورزان  يقيانجام مطالعات تطب ازمنديمنطقه انطباق نداشته و ن يزندگ طي: ضرورتا با شرايرسم دانش

 است.

 كامال انطباق دارد. يزندگ طيآن با شرا جي: نتايبوم دانش

 يكمتر تيكشاورزان مقبول يدارد. برا ديمتخصصان علوم جد يبرا يشتريب تي: مقبوليرسم دانش 

 دارد..

 كشاورزان دارد. يبرا يشتريب تيدارد و مقبول يمتخصصان علوم رسم يبرا يكمتر تي: مقبوليبوم دانش

 شود. يخاص انجام م يو رسانه ها جيآن توسط عامالن ترو جي: اعالم نتايرسم دانش

 شود. يو توسط خود كشاورزان انجام م نهيبه س نهيبه صورت س شتريآن ب جي: انتقال نتايومب دانش

و  نهيمراحل و صرف هز مودنيو كاربرد آن مستلزم پ ستي: همواره در دسترس كشاورزان نيرسم دانش

 زمان خاص است.

 .رديگ يرار م: همواره در دسترس كشاورزان است و به سرعت در مزرعه مورد استفاده قيبوم دانش

 كند. يكمك م يستي: دانش به تنوع زيرسم دانش
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 كند. ي: دانش به انتخاب اصلح كمك ميبوم دانش

 كند. يكمك م عتيبا طب يي: به سازش و همنوايرسم دانش

 كند. يكمك م عتي: به كنترل طبيبوم دانش

 .ازيبه ن ي: خودجوش است و متكيرسم دانش

 .ديآ يبه وجود م : بر اساس دستور كارفرمايبوم دانش

شود از  يم هياست توص يكه كامال منطبق بر دانش بوم يزداريمتعدد آبخ يتوجه به آثار و دستاوردها با

 يو مل يمنطقه ا ،يمحل داريبه منظور توسعه پا يآب و كشاورز تيريمد يدانش در كنار دانش رسم نيا

مورد   يو كشاورز يعيآب، منابع طب يها يزيو برنامه ر ياقتصاد يها ياستگذارياستفاده شود و در س

 واقع شود. يتوجه جد
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خاك جهان  شيدر صدر فرسا رانيا؛ كره ستيز يچالش آت نيتر خاك مهم شيفرسا

 16/09/1399روزنامه سبزينه مورخ  – است

 

 كره ستيچالش ز نيتر خاك مهم شيفرسا نده،يحفاظت نشود در آ يموجود به خوب يها از خاك اگر

سال الزم است.  هزار كيتا  700به  كينزد يزمان مترش يسانت كي ليتشك يكه برا  يخواهد بود. خاك

را در  نيمز يروند نابود نياشد و ادامه امتوجه ب يكه كس بدون آن روند، يم نياز ب يها به آسان خاك

آن را از  يزيخاك را شسته و حاصلخ يراصوليغ ياز كشاورز يناش يآب شيرقم خواهد زد. فرسا ندهيآ

 يليخاك به هر دل شي. فرساكند يگره فرونشست خاك را كور م ،ينيرزميمنابع آب ز هيو تخل برد يم نيب

ها  به دولت ياريبس ياقتصاد انيدنبال خود ز شده كه به ستيز طيمح يمنجر به نابود تيكه باشد، در نها

 ييواردات منابع غذا شيو افزا ييغذا تيرفتن امن نيخاك باعث از ب شيچراكه فرسا كند، يم ليتحم

ونقل،  خطوط حمل رينظ يعمران يها رساختيبه ز يجد بيشده و فرونشست خاك هم سبب آس

 رانيمواجه است. ا ياديز يها يتوجه يخاك با مشكالت و ب راني. در اشود يآب، برق و گاز م ساتيتأس

 ريدر سا كه ياز آن خود كرده است؛ درحال نهيزم نيرا در ا ايخاك رتبه اول دن شيهكتار فرسا16/7با 

 تن در هكتار است. طور متوسط شش خاك به شيكشورها فرسا

 يضمن اشاره به قانون خاك كه ط ستيز طيدفتر حفاظت آب و خاك سازمان مح ركليراستا مد نيا در

 يقانون، دستورالعمل استفاده از سموم و كودها نيسال گذشته ابالغ شد، اظهار كرد: بر اساس ا

 يفريو ك ينقد يجزا گريد يخاك درحال اصالح است و از سو ياز آلودگ يريجلوگ يبرا يكشاورز

 خاك خواهد بود. يانتظار عامالن آلودگ رد

 هيسرما نياز قانون حفاظت از خاك به مسائل مرتبط به حفاظت از ا يبخش كه نيبه ابا اشاره  يديمر يعل

 ديهاست كه با و سازمان جنگل يبخش وزارت جهاد كشاورز نيا يگفت: متول سنايبه ا پردازد، يم يستيز 

 كنند. يريگيمسأله را پ نيا يزداريازجمله آبخ يدر قالب اقدامات مختلف
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 خاك ياز آلودگ يريجلوگ يبرا يكشاورز يكودها استفاده از سموم و اصالح

خاك پرداخته و  ياز قانون حفاظت از خاك به موضوع آلودگ يگريبخش د كه نيا انيدر ادامه با ب يو

از  يكرد: بخش حيمشخص شده است، تصر ستيز طيسازمان حفاظت مح يبرا يفيبراساس آن تكال

 صالحا رو، ني. از اافتد ياتفاق م يو سموم كشاورز از كود يراصولياستفاده غ ليدل ها به خاك يآلودگ

است كه  ياز اقدامات يكيها  آن يبرا يو مشخص كردن استاندارد يكشاورز ياستفاده از سموم و كودها

 آن است. يريگيمربوط درحال پ يها دستگاه يبا همكار ستيز طيسازمان مح

واردات  اي ديمصرف، تول ياستانداردها نيدومرتبط با موضوع ت يها نامه نييآ رو نيافزود: از ا يديمر

 است. ربط يذ يها ابالغ به دستگاه ييشده و در مراحل نها نيتدو يسموم كشاورز

 

 خاك يدر انتظار عامالن آلودگ يفريو ك ينقد يجزا

با اشاره به  ستيز طيآب و خاك سازمان حفاظت مح يطيمح ستيز تيريدفتر حفاظت و مد ركليمد

مكلف شده است،  ستيز طيماده سازمان حفاظت مح نياظت از خاك گفت: براساس اقانون حف 18ماده

 يدر فهرست واحدها شوند، يخاك م يو... را كه منجر به آلودگ يمعدن ،يخدمات ،يصنعت ينام واحدها

حاضر  شود. درحال فيتعر مهيواحدها مطابق قانون جر نيا يقرار دهد تا برا ستيز طيمح ندهيالآ

 است. يشده و در دولت در دست بررس نيماده از قانون تدو نيا نامه نييآ

اظهار كرد: قرار شده است كه در  ها ندهيخاك از آال يدر ادامه ضمن اشاره به موضوع پاكساز يو

 نيدر نظر گرفته شود. ا ها ندهيخاك از آال يپاكساز يبرا يدولت، مبلغ مشخص يادوار يها بودجه

 يلودگبرطرف كردن آ يبرا يمبلغ ندهيسال آ يو مقرر شده است كه طدولت ابالغ  ياز سو زيموضوع ن

 آن در نظر گرفته شود. يايخاك و اح
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 خاك يپسماندها ازجمله عوامل آلودگ يراصوليغ دفع

 يها آب يخاك و حت ياست كه سبب آلودگ يگريپسماندها معضل د يراصوليدفع غ ،يديگفته مر به

 به مسأله پسماندها در كشور پرداخته شود. يصورت جد است كه به ازيو ن شود يم ينيرزميز

 كه نيا انيبا ب ستيز طيآب و خاك سازمان حفاظت مح يطيمح ستيز تيريدفتر حفاظت و مد ركليمد

 يگريازجمله موارد مهم د ندهيآال عيآن توسط واحدها و صنا يدرباره آلودگ يخاك و خوداظهار شيپا

 زين موضوع نيا يياجرا نامه نييكرد: آ حياشاره شده است، تصر است كه در قانون حفاظت از خاك به آن

 شده و پس از موافقت دولت ابالغ خواهد شد. بيتصو

 

 آب و خاك هيعل يديتهد فرونشست 

خاك  كيزيف بياست كه سبب تخر يازجمله موارد زين نيفرونشست زم كه نيدر ادامه با اشاره به ا يو

 يمشخص ياست، هنوز متول يمهم اريمسأله بس كه نيبا وجود ا اظهار كرد: موضوع فرونشست شود، يم

آب  يها ها و سفره از حد تحمل آبخوان شيو ب هيرو يب يها برداشت ليدل به نيندارد. فرونشست زم

 رقابليها و غ خاك سبب كاهش سطح آبخوان بيبر تخر مسأله عالوه نيا رو نياز ا دهد؛ يرخ م ينيرزميز

 .ودش يها م بازگشت شدن آن

 يي. از سوشود يكشور م كي يها رساختيها و ز سازه بيسبب تخر نيادامه داد: فرونشست زم يديمر

كه  ستين ديبع رو ني. از استين نيشدن آن توسط زم دهيبه داستان گنج قارون و بلع شباهت يموضوع ب نيا

ما در كشور با  زيضر نحا شدند. درحال دهيبلع نيداخل زم يتيكه جمع ميچندان دور بشنو نه يها در سال

ما در  يها دشت ريسا ايمثال در دشت كبودرآهنگ همدان  يبرا م؛يمواجه يمتعدد يها فروچاله

اگر اضافه  م،يهست ينيرزميز يها ها وابسته به آب كه در آن ينقاط رياصفهان و سا زد،ي يها استان

 شد. ميمواجه خواه نيطور قطع با فرونشست زم ها كنترل نشود، به برداشت

كرد:  حيتصر ستيز طيآب و خاك سازمان حفاظت مح يطيمح ستيز تيريدفتر حفاظت و مد ركليمد
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مسأله  نياما ا كند، يم شيمسأله فرونشست در كشور را پا يشناس نيو زم يبردار هرچند كه سازمان نقشه

 ياصل علتاكه داشته باشد، چر يتر شيدغدغه ب ديبا رويوزارت ن انيم نياست و در ا يبخش نيب يموضوع

 هاست. آب از آبخوان هيرو يب يها فرونشست برداشت

 

 نيبا فرونشست زم ندهيآ يها نسل اتيح ديتهد 

نخواهند داشت،  ييجا نيدر آن زم گريد ندهيآ يها فرونشست كند، نسل ينياگر زم كه نيبر ا ديبا تأك يو

 يحت ندهيدر آ نيفرونشست زم دهيدور مانده است. پد مسئوالن ما به ديموضوع از د نيا تيگفت: اهم

 يما حت يها ما دچار فرونشست شوند، آبخوان يها ما را دچار خدشه كند. اگر دشت يمل تيامن تواند يم

 داد. ميما آن منطقه را از دست خواه ينوع و به ديبه حالت مطلوب نخواهند رس ها يدر ترسال

 يبرا يآب گريكه د شود يها سبب م بخوانو از دست رفتن آ نيفرونشست زم دهيكرد: پد حيتصر يديمر

 مواجه شود. ديانسان با تهد اتيو ح يو كشت و كار وجود نداشت باشد و ادامه زندگ اتيح

  

 يستيز حفاظت از تنوع ضرورت

 يها ستمياكوس نيتر دهيچياز پ يكياظهار كرد: خاك  زين يجنوب خراسان ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 است. نيزم كره يرو يها گاه سكونت نيتر متنوعاز  يكيو  عتيموجود در طب

و شكننده  فيفراوان وجود دارد، ضع عتيخاك به همان اندازه كه در طب كه نيبا اشاره به ا ياكبر حسن

 يدارد؛ ول يو خاك بستگ نيرابطه ما با زم يتمدن ما به چگونگ يشگياست، به مهر گفت: بقا هم زين

جهان و  ندهيفزا تيجمع هيچون تغذ يبا مشكالت بزرگ ميكن يمحركت  ندهيكه به طرف هزاره آ نيهم

 كه سابقه نداشتند. ميشو يمواجه م نيحفاظت از اتمسفر زم يچگونگ

 



   

 

 

82 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 متعدد يها يآلودگ ليدل به نيدرصد از زم 33 بيتخر

ا رود، ت شيپ يعيرطبيو غ يراصوليطرز غ به نيما و زم نيباعث شده كه رابطه ب زيشدن ن يافزود: صنعت يو

متراكم شدن،  ،ييزا يشور ش،يفرسا ليدل به اديطور متوسط تا ز به نيدرصد از زم33جا كه امروزه تا  آن

 شده است. بيخاك تخر يها يآلودگ ريو سا ييايميشدن و مواد ش يدياس

 ها ابانيدر وسعت ب ياديز شيافزا رياخ يها گفت: در سال يجنوب خراسان ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 .رسد يم ياقتصاد يده نقطه صفر از نظر محصول ريبه ز ياز اراض ياديو ساالنه وسعت ز مشاهده شده

 يها، چرا جنگل بيتخر اد،يعلت كشت ز خاك به تيفيدر ك يا مالحظه كاهش قابل نيافزود: چن ياكبر

و مستعد شدن خاك  يفاكتورها منجر به كاهش مواد آل نيا ياست. تمام يرعلميغ يارياز حد و آب شيب

 .شود يم شيفرسا يبرا

مورد توجه قرار  ديخاك با تيفيافت ك ييخاك به عنوان نقطه انتها شيفرسا كه نيبا اشاره به ا يو

خاك  يموجود برا ديتهد نيتر خاك، بزرگ بياز انواع تخر يكيعنوان  به شياظهاركرد: فرسا رد،يبگ

 يستيموجب كاهش تنوع زخاك،  هيال نيزترياز نقاط جهان است كه با حذف حاصلخ ياريدر بس

 .شود يم

 

 هستند يباد شيفرسا ريتأث تحت يجنوب خراسان ياراض سوم كي

 زين يجنوب خراسان ياراض سوم كيدر ادامه اظهار كرد:  يجنوب خراسان ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ارند.د يبحران تيوضع ياراض نيهكتار از ا ونيليبر دوم قرار دارند كه بالغ يباد شيفرسا ريتأث تحت

صورت قانونمند مورد توجه  خاك به بيو تخر يشد: اگرچه در گذشته موضوع آلودگ ادآوري ياكبر

 ييايميش ،يكيزيف يابعاد آلودگ يتمام 98قانون حفاظت از خاك در سال بيبا تصو يقرار نگرفته بود، ول

قانون  يو اجراجانبه  و همه قيدق يها است با نظارت ديخاك لحاظ شده است. ام بيو تخر يستيو ز

 برداشته شود. نيمنابع سرزم يداريدر حفظ و پا يمؤثر يها گام
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – عيصنا يتا كرمان برا فارس جياثرات انتقال آب خل

16/09/1399 

 

 جيانتقال آب خل يبا اشاره به اقدام كشور برا يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سي: رئ اقتصاد يايدن

را  يدرصد منابع آب 5گفت: بر اساس آمارها بخش صنعت تنها  ع،يآب صنا نيتام يفارس تا كرمان برا

قطعا در  م،يكن نيتام يرامونيپ يآب را از منابع آب زانيم نيهم ميكه بتوان يو در صورت كند يمصرف م

 ها موثر خواهد بود. فرونشست دشت زانيكاهش م

 نكهيا انيخزر با ب يايانتقال آب در تيوضع نيدرخصوص آخر »سنايا«وگو با  در گفت يديشه رضايعل

انتقال آب  يمطرح شده برا يآنچه مهم است، طرح ينشده است، افزود: ول يياجرا يطور جد طرح به نيا

 زيآبر حوضه نيآب ا ندهيآ يها در دستور كار است كه در ماه يمركز يها فارس به سمت دشت جياز خل

استفاده شود  يصنعت يها آب در بخش نيادامه داد: قرار است از ا يخواهد شد. و دهيتا منطقه كرمان كش

استفاده  يصنعت اي يكشاورز يها در بخش يرامونيپ يها از آب ميتوان ياست كه م يخبر خوب نيكه ا

 شود.

ها اثرگذار  فرونشست دشت زانيتا كرمان ممكن است در م فارس جيانتقال آب خل نكهيا انيبا ب يديشه

 نيهم يول كند، يآب موجود در كشور را مصرف م زانيدرصد م 5شد: بخش صنعت تنها  ادآورينباشد، 

در كاهش  قطعا م،يكن نيتام فارس جيمانند خل يرا از منابع عيصنا ازيآب مورد ن مياندازه اگر بتوان

 يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم نكهيبر ا ديبا تاك يدياثرگذار خواهد بود. شه نيفرونشست زم

 متعارف ريغ يها آب ،يكارست يها شرب است، خاطرنشان كرد: آب يآب كارست برا ييشناسا يمتول

منبع آب شرب استفاده  وانعن منابع به نياز كشورها از ا ياريدارند و در بس ييباال تيفيهستند كه ك

 .شوند يم
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 نهيدر زم تيدر چند استان كشور فعال زيشد: ما ن ادآوري يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيرئ

كردستان و كرمانشاه منابع آب  يها پروژه در استان نيو در آخر ميرساند انيمنابع را به پا نيا ييشناسا

 نكهيا انيب باكارست موجود در كشور  يها حجم آب زانيدرخصوص م ي. وميكارست را مشخص كرد

هستند  يمتعارف ريغ يكارست، منابع آب يها داد: آب حيتوض م،يداشته باش يبرآورد ميتوان ينم نهيزم نيدر ا

ها  باشد، حجم آب چشمه اديز يبارندگ زانيم يكه در سال يدارند. در صورت يبستگ يبارندگ زانيكه به م

 نيحجم ا زانيرو م نياز ا ابد؛ي يم شمنابع كاه نيحجم آب ا ،يدر صورت خشكسال ياست، ول اديز

 .ستين يمشخص و ثابت زانيها م آب

اشاره كرد  هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر انيبه ب نيهمچن يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيرئ

است، اظهار كرد: مطالعات ما نشان  هياروم اچهيدر يايستاد اح ياز اعضا يكيسازمان  نيا نكهيا انيو با ب

به روز نسبت به گذشته  زشده، آب آن رو جاديا اچهيآب در نيتام نهيكه در زم يتيريكه با مد دهد يم

را توانسته به دست آورد.  اچهيدر نيگذشته ا يها درصد مساحت سال 75تا  70بهتر شده است و حدود 

اضافه  يديبازگردد. شه يبه مساحت اصل اچهيسطح در ها يم بارندگكرد كه با تداو يدواريابراز ام يو

 است. افتهي شيخشك شده بود، افزا اچهيدر نيكه ا ييها كرد: در حال حاضر تراز آب نسبت به سال
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 16/09/1399خ رخبرگزاري ايسنا مو – 1400از بودجه  هياروم اچهيدر زيسهم ناچ

 

بوده  ازدهميدولت  ياز ابتدا يجمهور سييمهم ر يها از برنامه يكي هياروم اچهيدر يايكه اح يدرحال

تومان است و به گفته  ونيليم 498، حدود 1400سال  يط اچهيدر نيا ياست، اعتبار درنظر گرفته شده برا

 اچهيو ادامه راه نجات در يافزار نرم يها پروژه ياجرا يبرا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

 است. ازيشده ن نيينسبت به بودجه تع يشتريبه اعتبارات ب هياروم

شد  ياسالم يمجلس شورا ميكه هفته گذشته تقد 1400بودجه سال  حهيبر اساس ال سنا،يگزارش ا به

درنظر گرفته شده  هياروم اچهيحفاظت و نجات در يهزار تومان برا800و  ونيليم 498حدود  ياعتبار

 است.

ضمن اشاره به  سنايدر گفت و گو با ا - هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد -سرخوش  فرهاد

ازجمله احداث  هياروم اچهيدر ياياح يافزار سخت يها پروژه ياجرا يالزم برا يها نهيهز نكهيا

شده  نيي: اعتبار تعدشده است، اظهار كر نيتام 99انتقال آب با اعتبارات سال  يها و پروژه ها خانه هيتصف

 يبرا ياريآب نينو يها ستميازجمله احداث س يافزار نرم يها پروژه يصرف اجرا ديبا 1400سال  يبرا

اند  كه رسوب كرده ييها از رودخانه يدر برخ يروبيبر، ال آب كشت محصوالت كم ،يكشاورز ياراض

 و... شود.

خواهند  يبردار تا آخر امسال به بهره هياروم اچهيدر بر نهيو هز نيسنگ يها ادامه داد: هرچند پروژه يو

به اعتبارات  هياروم اچهيو ادامه راه نجات در يافزار نرم يها پروژه ياجرا يبرا نياما باوجود ا ديرس

سال به ستاد  يدر ط يشتريب الغمب ديو با ميارد ازين 1400سال  يشده برا نيينسبت به بودجه تع يشتريب

 كند. داياختصاص پ هياروم اچهيدر ياياح

هرساله  دي، با1406در سال  كيبه تراز اكولوژ اچهيدر دنيپس از رس يحت نكهيبر ا ديبا تاك سرخوش
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 ياهكون نهيزم نيكرد: اگر در ا حيدرنظر گرفته شود، تصر هياروم اچهيحفظ در يبرا يمشخص يها بودجه

 رو خواهد شد. مجدد با خطر روبه اچهيدر رديصورت گ

كه به  -تومان  ارديليم 6000حدود  يتاكنون اعتبار هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريگفته مد به

 شده است. نهيهز هياروم اچهيدر ياياح يبرا -تومان است ارديليهزار م 10ارزش روز حدود 

برابر شده و سطح  2,5از  شيب 93نسبت به سال  هياروم اچهيحجم آب درحاضر  درحال سنا،يگزارش ا به

افزوده  هياروم اچهيمترمكعب آب به در ارديليم 9 ديوجود با نياست اما با ا افتهي شيدرصد افزا 50 زيآن ن

 خود برسد. كيشود تا به تراز اكولوژ
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تا  ريفارس به كو جيانتقال آب خل از؛ روين ريبا معاون وز سنايا يليتفص يوگو گفت

 16/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – اهواز رياخ يآبگرفتگ

 

 ديكل زديمس سرچشمه و اردكان  رجان،يه گل گهر سفارس ب جيطرح انتقال آب از خل شيپ يچند

در امور آب و آبفا در  روين ريداشت، اما معاون وز يهم در پ ييطرح انتقادها نيا يخورد. هرچند اجرا

اهواز و  رياخ يدر مورد آبگرفتگ نيهمچن يانتقادها را داد. و نيپاسخ ا سنايبا ا يليتفص يگفت و گو

 داد. حيتوض زيموضوع صورت گرفته ن نيا مقابله با يكه برا ياقدامات

 نهينسبت به گذشته هز ايآب در يساز نيريگفت وگو مطرح كرد، ش نيدر ا روين ريكه معاون وز آنطور

با توجه به  گريد يشده است. از طرف يكار بوم نيا يدرصد تكنولوژ 80به دنبال دارد؛ چراكه  يكمتر

به  عيصنا ،1420شدن كشور تا افق  يتوسعه و صنعت يابرنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر

و  عيآب صنا نيكشور در تام رد،يصورت نگ ياقدامات نيدارند كه اگر چن ازيآب ن يفعل تيدو برابر ظرف

 رييدر طرح تغ يكه به تازگ يزاده خامس يشرب دچار مشكل خواهد شد. البته به گفته قاسم تق يحت

 عيبهتر است كه صنا شده،واگذار  يبه و زيمنابع آب كشور ن تيريدشركت م يعامل ريساختار، سمت مد

ندارند، انتقال  ييامكان جابه جا گريكه د يعيصنا يو سواحل بكر مكران مستقر شوند اما برا ايدر كنار در

 رسد. يبه نظر نم يچندان كار نامطلوب يطيمح ستيآب با لحاظ مسائل ز

 يها البيمقابله با س يبرا رويهمچون اقدامات وزارت ن يگرينشست دو ساعته در مورد مسائل د نيا در

 يپروژه فاضالب و آبگرفتگ شرفتيو پ رمنديحق آبه رودخانه ه افتيدر ،يسدساز تيوضع ،ياحتمال

 گفت وگو در ادامه آمده است: نيصحبت شد. مشروح ا زياهواز ن

 

در كشور صورت گرفته است  نهيزم نيا كه در يو اقدامات ايآب در يساز نيريلطفا در ابتدا در مورد ش -
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 .دييبفرما حيتوض

هستند.  ايو آب در يسطح يآب ها ،ينيرزميز يشود كه شامل آب ها يم نياز سه منبع تام ايدن يآب منابع

 ينيرزميكه از نظر منابع آب ز ييآن ها يها است و كشورها حت ايدرصد آب جهان در در 97 نيب نيدر ا

را  يو سطح ينيرزميز يرفته اند و آب ها ايآب در يساز نيري، به سمت شندارند يمشكل يو آب سطح

 كنند. يداشته باشد استفاده م يشتريب يتواند بهره ور يكه م ييدر جاها

عقب مانده تر  اريخود بس گانينسبت به همسا يحت يساز نيريدر مقوله ش رانياست كه ا يطيدر شرا نيا

نصب شده است اما  ايآب در يساز نيريو ش هيواحد تصف 850حدود  هيهمسا ياست، چراكه در كشورها

كه در كشور ما  يبآ زانيم زين ياز نظر حجم ني. عالوه بر اميمقدار را هم در كشور ندار نيدرصد ا 10ما 

موضوع عبور  نيتوان از ا ينم نيبنابر ا ست؛ين گريد يبا كشورها سهيشود اصال قابل مقا يم يساز نيريش

فعالتر  ايآب در يساز نيريكشور در ش يبه آن داشت و براساس وضع منابع آب يشتريه بتوج ديكرد و با

 .ميبشو

 تيپرا كنش جمع يخشك است و از طرف مهيمنطقه خشك و ن نيكه ا ميكن يم يزندگ يدر منطقه ا ما

درصد  20كه فقط  رانيا يما در فالت مركز نكهيا يعنيصورت نگرفته است؛  يكشور به صورت درست

كم  اريكه عرضه بس يدر مكان گريساكن هستند. به عبارت د تيدرصد جمع 50 ميكشور را دار يابع آبمن

بلكه كال موضوع انتقال درون  ايو لذا نه تنها در مورد انتقال آب از در ميمواجه هست اديز ياست با تقاضا

 قابل اجتناب است. ريغ يموضوع زين ينيسرزم

 نيشد. در هم ميبا مشكل مواجه خواه زيآب شرب ن نيدر تام فتديق ناتفا نياست كه اگر ا يدرحال نيا

 قيطر نيآن به استان ها را آغاز كرده است؛ بد صيو تخص ايآب در يساز نيريدولت كار ش نيراستا ا

باشد  يطرح اقتصاد نيا يكه اجرا ييكنند و هرجا يمذاكره م يخصوص يكه استان ها با بخش ها

كه بحث انتقال  يساحل يشهرها يعنيكرد كه دولت به جز در سواحل  ديتاك دياخواهد شد، اما ب ياتيعمل
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آن را  يساز نيريبعد از ش ينياست، به صورت تضم نييآب پا يساز نيريش نهيو هز ستيآب مطرح ن

 كند. يم ينيتضم ديخر

 

 است؟ شده يياجرا زانيدر كشور چقدر بوده و تا چه م ايآب در يساز نيريش تيدر حال حاضر ظرف -

ها و  شگاهيپاال يخنك ساز يآن برا ياز كاربردها يكيشود؛  يبه دو منظور استفاده م ايآب در از

شكل مورد استفاده قرار  نيو به هم ستين يساز نيريبه ش يازيبخش ن نياست كه در ا يصنعت يها بخش

مورد  ربش يبراشود كه البته تنها  يم يساز نيريوارد مرحله ش اياز آب در يگري. بخش درديگ يم

 .رديگ ياستفاده قرار نم

 يكه اجرا يياست و در سواحل و در هر جا يتيفيبا ك اريآب بس ديآ يبه دست م قيطر نيكه از ا يآب 

واحد  96است. اكنون حدود  يو درست حيصح اريباشد به اعتقاد من كار بس يطرح اقتصاد نيا

به آن  گريواحد د 25تا  20دولت  نيكه تا آخر ادر كشور وجود دارد  يدر حال بهره بردار يساز نيريش

 يباشد كه تكنولوژ نيتواند ا يم  زيگذشته ن يطرح در سال ها نياضافه خواهد شد. علت استفاده كم از ا

 يطرح اقتصاد نيا ياصال اجرا يدوره ا كيتر و ارزان تر شده است. در  شرفتهيهر روز پ يساز نيريش

مساله موجب  نياست كه هم ساختدرصد قابل  85تا  80 بايدر كشور ما تقر يتكنولوژ نينبود اما اكنون ا

 شود. يم متيكاهش ق

بدون  يبرا يگفت كه بخش ديبا زيكشور ن يبه استان ها ايآب در صيخصوص صدور مجوز تخص در

متر  ونيليم 1171بوشهر تا كنون  ياست. برا يينمك زدا يبرا يخنك كردن و بخش يبرا يينمك زدا

شود مجوز صادر شده  يم ييزدا نيريكه ش يآب يمتر مكعب برا ونيليم 374آب شور و  يرامكعب ب

متر مكعب مجوز صادر شده كه متاسفانه  ونيليم 290 ييزدا نيريش ياستان فارس برا يبرا نيهمچناست. 

شود،  ينم نيريآب شور كه ش يمتر مكعب برا ونيليم 870صورت نگرفته و  يهنوز بصورت جد يكار
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استفاده از آب  يمترمكعب برا ونيليم 1214استان هرمزگان  يبرا نيز صادر شده است. عالوه بر امجو

 2000و بلوچستان  ستانياستان س يمجوز صادر شده و برا يساز نيريش يمترمكعب برا ونيليم 386و  ايدر

است و به  مجوز صادر شده نيريآب ش يمتر مكعب برا ونيليم 174آب شور و  يمتر مكعب برا ونيليم

 است. دهصادر ش ييمجوزها يو جنوب يكرمان، خراسان رضو زد،ي ياستان ها يبرا بيترت نيهم

 يو به منظور خنك ساز يساز نيريبدون ش يمترمكعب برا ونيليم 150و  ارديليمجموع هشت م در

 شتريمجوز صادر شده است. در حال حاضر ب يساز نيريش يمترمكعب برا ونيليم 2749و  زاتيتجه

درصد  50هستند و در استان هرمزگان  تيدر بوشهر و استان هرمزگان مشغول فعال يساز نيريش يواحدها

شد، انتقال آب از  يياجرا رايكه اخ يياز طرح ها يكيشود.  يم نيتام يساز نيريشرب به صورت ش آب

 بود. زديمس سرچشمه و اردكان  رجان،يفارس آب به گل گهر س جيخل

افتتاح شد و آب  رايپروژه سه فاز دارد؛ فاز اول اخ نيتوان گفت كه ا يم زيوژه نپر اتييخصوص جز در

خواهد  زديآب به اردكان  ييآب به مس سرچشمه و در فاز نها يو در فاز بعد ديرس رجانيبه گل گهر س

 50شد كه  خواهد ميبخش ها تقس نيا نيو ب يساز نيريمتر مكعب ش ونيليم 200. در مجموع حدود ديرس

آن در حال  ينيتضم ديآب شرب بندرعباس است كه قرارداد خر يآب برا نيمتر مكعب از ا ونيليم

 انعقاد است.

شود  يكه ساخته م ييكن ها نيرياست، چون آب ش يطرح اقتصاد نيا يآب شرب بندرعباس اجرا يبرا

 نهيهز نيكند ا ياخذ مبه انتقال ندارد اما نسبت به آب بها كه دولت از مردم  يازيدر كنار ساحل بوده و ن

تومان  600 تا 500شود حدود  يكه اكنون بابت هر مترمكعب از مردم اخذ م يقابل توجه است. وجه

آب  نيتام فهيدارد اما دولت چون وظ نهيهز قيطر نيآب از ا ديتول متيق نيبرابر ا 10كه  ياست، درحال

 كند. يمبلغ را پرداخت م نيرا به عهده دارد ا
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وارد مرحله  يطرح چه زمان يبعد يكه فازها ديده حيو توض دييطرح را بفرما يت فنلطفا مشخصا -

 شود؟ يم يياجرا

از محل  يآن پرداخت نكرده  ول يبرا ياعتبار چيشده و دولت ه يگذار هيسرما عيطرح توسط صنا نيا 

مبلغ را به  نيا ستيبايم عيارز وام داده كه صنا وروي ونيليم 280طرح حدود  نيبه ا يمل رهيصندوق ذخ

هزار متر مكعب  200درنظر گرفته شده كه هر واحد  نيا يبرا يساز نيريبازگردانند. سه واحد ش جيتدر

 10داشته و واحد سوم حدود  شرفتيدرصد پ 40افتتاح شد. واحد دوم حدود  يدارد و اول تيدر روز ظرف

 يسال آماده بهره بردار انيسال تا پاام زيطرح اعالم كرده كه واحد دوم ن يدارد، اما مجر شرفتيدرصد پ

 خواهد شد.

بود  لومتريك 305طرح وجود دارد كه فاز اول حدود  نيدر ا يخط آبرسان لومتريك 800مجموع حدود  در

به مس  لومتريك 150از گل گهر  ديدر حال انجام است و با زين يو مابق ديو خوشبختانه به سرانجام رس

هم  يرسان برقو  يآبرسان نيبه اردكان منتقل شود. خطوط ا ومترليك 370سرچشمه و از آنجا حدود 

 آن آماده شود. زاتيتجه دياست كه با يساز نيريو ش هيتصف يدارد و آنچه مانده واحدها يخوب شرفتيپ

 ميدواريصورت گرفته و ام يشده است. كار بزرگ هيمتعادل كردن آب تعب يبرا يمخزن تعادل 9 حدود

شده  ينيب شيكه پ يچراكه با توسعه ا م؛يكن ايبه استفاده از آب در بيكشور را ترغآب بر  عيصنا ميبتوان

 1420افق  ياكه بر ميكن يم ينيب شيكردن كشور دارد پ يصنعت يكه وزارت صمت برا يو برنامه ا

 كه يو منابع ميكه در كشور دار يتيبا وضع عتايخواهند داشت. طب ازيآب ن يفعل تيبه دو برابر ظرف عيصنا

مستقر  ايدر كنار در ديبا نيپر آب بر بعد از ا عيلذا صنا ميكن نيآب را تام نيا ميتوان يدر دسترس است نم

در كنار سواحل مستقر شوند و آب  رنديبپذ عينكند و صنا داياست كه آب انتقال پ نيما ا حيشوند كه ترج

 كنند. نيتام ايرا از در ازشانين مورد

 نيشود؛ هرچند كه ا يآن ها گران تمام م يآب برا عتايشوند طب يدور م اياز آب در عيكه صنا يزمان 
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 ريصمت اعالم كرد، تاث ريپر آب بر ندارد. همانطور كه وز عيتمام شده صنا متيدر ق يچندان ريتاث يگران

 عيصنا ياما برخ ستين يتمام شده محصول دو درصد است كه اصال عدد قابل توجه متيدر ق ريپروژه اخ

 عيكه از ابتدا صنا ميكن يم هيداشته باشند؛ لذا ما توص نياز ا شيب متيق شيند كه ممكن است افزاهست زين

 مستقر شوند. ايدر كنار در

 

طرح تا چه اندازه  ني. ادييبفرما حيشود توض يطرح وارد م نيكه به ا يستيز طيمح يدر مورد انتقادها -

 كرده است؟ تيرا رعا يطيمح ستيمسائل ز

 ييپروژه ها نيچن يشد. قطعا برا ينداشت وارد مرحله اجرا نم يطيمح ستيرح مطالعات زط نياگر ا 

شود  يم بيتصو ستيز طيگونه طرح ها در سازمان مح نيشود. ا يالزم انجام م يطيمح ستيمطالعات ز

 يريم گيوجود دارد كه  آن دستگاه ها در مورد طرح ها تصم 2معروف به ماده  يونيسيو در آنجا كم

بر آن  يكار نظارت كاف يكند و در روند اجرا يرا مطرح م ييها هيتوص ونيسيكم نيكنند. معموال ا يم

 از پروژه داده نخواهد شد. يها اجرا نشده باشد اجازه بهره بردار هيها دارد و اگر توص هيتوص

 

خزر به  يايانتقال آب از در يكيانتقال آب در كشور مطرح بوده است؛  گريدو طرح د شياز سال ها پ -

. لطفا يو رضو يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيعمان به س يايانتقال آب از در يگرياستان سمنان و د

 .دييبفرما حيتوض زيدو طرح ن نيا جهيدر مورد نت

 ياياجازه برداشت آب از در يو رضو يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيكشور س يسه استان شرق يبرا 

طرح  يمساله بدان معناست كه در ابتدا اجرا نيبا صنعت است. ا تيكه آن هم اولو ميعمان را صادر كرد

 يشود و برا يگران تمام م اريبس قيطر نيداشته باشد چراكه انتقال آب از ا يصنعت هيتوج ستيبا يم

 .ستين يشرب اقتصاد



   

 

 

93 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

آن مطرح  يابر يسخت طيشرا ستيز طيخزر به استان سمنان سازمان مح يايانتقال آب  از در درطرح

 آن حاصل نشده است. يبرا يشرفتيپ يابالغ شده، ول يكرده كه به مجر

 

 د؟يرا مدنظر دار ييمساله چه برنامه ها نيا يو برا ديبازار آب به كجا رس ليتشك -

و احكام آن توسط  ليبازار آب تشك تهيگفت كم ديبا زيبازار آب ن ليتشك تيوضع نيدر خصوص آخر 

 نيا ميدواريراستا برگزار شده است و ام نيدو جلسه در هم زيالغ شده است. تا كنون نصادر و اب روين ريوز

 برسد. يقابل قبول جيبه نتا يبه زود زيطرح ن

 

 كشور به دنبال خواهد داشت؟ يرا برا يو چه منفعت ستيبازار آب چ ليهدف از تشك -

است و تا  نييپا اريمتاسفانه بس آب است كه در كشور يبهره ور شيبازار آب افزا لياز تشك ياصل هدف

 90از  شينخواهد كرد. ب رييتغ تينشود وضع نييكشت تع يآب مشخص نشود و الگو يواقع متيق

آب  يذات متيق جيبازار آب به تدر ليشود و با تشك يمصرف م يدرصد آب كشور در بخش كشاورز

 خواهد شد. خصمش

دارد  ازيو هم به صنعت ن يهم به كشاورز راني. اميدر صنعت آب هست يبهره ور شيبه دنبال افزا درواقع

دچار مشكالت  ندهيقطعا در آ ميبرو شيپ ياست. اگر با روال فعل ازياول به آب شرب ن تيو در اولو

 .ميشو يم ياز نظر منابع آب يجد

. به ستين ينيب شياست كه اصال قابل پ يبه نام بارندگ ريمتغ كيمساله را مدنظر داشت كه  آب تابع  نيا ديبا

سه ماه  ايتوان دو  ينم يتر است. حت ايخشك  يسال ندهيسال آ ديتواند بگو ينم ياكنون كس گريعبارت د

 شيمساله بود و تمام پ نيبا ا مقابلهو  يخشكسال يتمام بحث رو 1396كرد. در سال  يقطع ينيب شيرا پ ندهيآ

مواجه  ينيب شيقابل پريغ يها البيسال با سدر انتظار است، اما همان  يخشك يبود كه سال ها نيها ا ينيب
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اما اكنون شاهد بارش  ميخشك را داشت يزيينشده بود و انتظار پا ينيب شيپ زيامسال ن يها ي. بارندگميشد

 بود. داريبه دنبال آب پا ديباران حساب كرد و با ريمتغ يرو وانت ينم نيبنابر ا م؛يباران هست

حوزه كمبود آب  نيمترمكعب در ا اريليم 130كه اكنون حدود  ريدپذيتجد يآب ها يعني داريآب پا 

مخزن  يمتر مكعب كسر ارديليم 250 كينزد 1420در افق  ميبرو شيمنوال پ نيو اگر به هم ميدار

 نيشتريكه ب يدر بخش كشاورز ژهيبه و م؛يده شيرا افزا يبهره ور طيشرا نيدر ا ديداشت. با ميخواه

آب كشور شود. راه حل  يبرا يفكر ديهدر داد و با يآب را به راحت دينبا رديگ يمصرف آب صورت م

 است. ياراده مل كي ازمنديكار وجود دارد و ن نيا

 

 ايپر تنش چه تعداد است و آ يكشور چگونه است؟ تعداد شهرها يمنابع آب تيدرحال حاضر وضع -

 است؟ افتهيگذشته بهبود  ينسبت به سال ها تيوضع

 يكه دارا ييتا كنون شهرها ،يمناسب سال جار طيو شرا ريدو سال اخ يكي يها يبا بارندگ خوشبختانه

 يخوب يبه روستاها اقدامات يدر بخش آبرسان نيكردند. عالوه بر ا دايپ يبودند كاهش جد يتنش آب

به  يسكشور دستر يهزار نفر در روستاها 900كه در اول دولت حدود  يصورت گرفته است؛ به طور

 10دولت به  انياست و قرار شده تا پا شينفر در حال افزا ونيليم 9تعداد به  نيتند كه اداش داريآب پا

 برسد. زينفر ن ونيليم

مشكل آب در كشور وجود دارد. در  يدارا يمناسب است اما هنوز روستاها تيشهرها نسبتا وضع در

 شود. يسامانده زيآن ها ن تيوضع ديشود كه با يتانكر انجام م قياز طر يهنوز آبرسان ياريبس

 

شود. در مورد  يدر كشور بهره بردار يديجد يكه قرار است سدها ديسال گذشته اعالم كرد رماهيدر ت -

 .ديده حيحوزه صورت گرفته است توض نيكه در ا يو اقدامات يسد ساز تيوضع
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بزرگ  يدهاس يعني يمل يدر كشور وجود دارد. از اول انقالب تا كنون تعداد سدها يسد مل 190 حدودا

متر مكعب  ارديليم 52سدها  نيمخازن ا تياست و حدودا ظرف افتهي شيبرابر افزا 10و متوسط به حدود 

سد به  كي ماههر دو يسدها در استان خوزستان قرار دارد. در دولت فعل نياز ا يمين كياست و نزد

 .ديخواهد رس جهيسد به نت 52دولت  انيو تا پا دهيرس يبردار بهره

تواند  ياما م دهينرس يينها جهيرا در دست مطالعه دارد. البته هنوز به نت گريسد د 100حدودا  روين وزارت

تر  پس از  يجد  اريكه بس ياز اهداف يكيدهد.  شيمتر مكعب افزا ارديليم 18را  يسطح يهايآ رهيذخ

 دهيه در سدها دگذشت زا شيب البيبود كه حتما موضوع س نيمورد توجه قرار گرفت ا شيدو سال پ ليس

نشان داد كه  رياخ يها البينقش داشتند اما س البيس تيريدرصد در مد 20شود. در گذشته سدها تنها 

 .ابدي شيافزا دياست و با رينظ يب البيس تيرينقش سدها در مد

افتاد اما  يم يوجود نداشت، مشخص نبود چه اتفاق مرهيكرخه، دز، كارون و س يخوزستان اگر سدها در

مساله  نيبه ا ديكردند.  با فايا البيس تيريخوب در مد اريسد ها نقش خودشان را بس نيختانه اخوشب

تواند فقط  ياز سدها م يكاركرد برخ يپر آب باشد؛ حت شهيكه هم ستين نيا يتوجه كرد كه سد برا

 باشد. البيكنترل س يبرا

 

 زاني. امسال تا چه مدييبفرما زيانجام شده ن البيمقابله با س يبرا رياخ يسال ها يكه ط ياقدامات گرياز د -

 وجود دارد؟ يآمادگ ياحتمال يها البيمواجه با س يبرا

را در خوزستان  يبزرگ البيس شيانجام شده است. چند روز پ يخوب اريبس يكارها البيدر موضوع س 

عبور  البيس نيز ابدون خسارت ا ميكه صورت گرفته بود توانست ييها يروبيكه باتوجه به ال ميشاهد بود

راستا صورت گرفته است. به طور مثال در استان  نيدر هم ياديز يها نهي. در همه رودخانه ها هزميكن

 شدند. يروبيمشاركت كردند و اكثر رودخانه ها ال عيكرمان صنا
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 ارديليم 300و امسال حدود  افتهي يشتريب شيحوزه نسبت به گذشته افزا نيدر ا روياعتبارات وزارت ن 

است كه  نيما ا شنهاديو پ ميندار ياما هنوز به اعتبار مورد نظر دسترس افتي صيكار تخص نيا يتومان برا

قرار دهند كه به دولت  روينوزارت  اريوضع موجود در اخت ينگهدار يتومان برا ارديليم 500 يحداقل سال

 .فتدياتفاق ب نيا ندهيسال آ يكه برا ميدواريو ام ميداد شنهاديپ زين

 

. لطفا در خصوص دييبفرما حيتوض ييو روستا يطرح فاضالب شهر ياجرا شرفتيدر مورد پ -

 .ديده حيتوض زيموضوع صورت گرفته ن نيمقابله با ا يكه برا ياهواز و اقدامات يآبگرفتگ

و  رويشبكه فاضالب بر عهده وزارت ن يشود. اجرا دهيجدا  د ديو فاضالب با يسطح يآب ها مساله

 يها آب يكه طرح جمع آور ييها است. در شهرها يبرعهده شهردار يسطح يب هاآ يجمع آور

خود را  ييفاضالب كارآ يو ورود آب به لوله ها يبارندگ كيوجود ندارد شبكه فاضالب هم با  يسطح

 دهند. يم تاز دس

ه شبك لومتريك 7600دهد كه تا كنون حدود  يشبكه فاضالب را انجام م رويشهر تهران وزارت ن در

 يسطح يآبها يسال هاست كه طرح شبكه جمع آور زيتهران ن يفاضالب در تهران انجام شده و شهردار

انقالب در  لياكرده است. در او جاديرا ا يبزرگ اريبس يمنظور تونل ها نيا يرا در دستور كار دارد و برا

و  يسطح يآب ها يجمع آور ستميماند و س يم يها باق ابانيهمچون اهواز آب در سطح خ زيتهران ن

 .ميها نباش ابانيخ يشاهد آبگرفتگ رياخ يها در شهر تهران موجب شده كه در سال ها ليساختن مس

حل  يسطح يمساله آب ها ديقدم با نيمثل اهواز، آبادان، ماهشهر و بوشهر در اول يجنوب يشهرها در

ها در  ابانيخ نكهياتوجه به ارخ خواهد داد. ب زيشهرها ن نيصورت مشكل اهواز در ا نيا ريشود؛ در غ

فاضالب جمع  ستمينشده است، آب در س هيتعب زين يسطح يآبها يجمع آور ستميندارد و س بياهواز ش

 شود. يم ابانيفاضالب و تجمع آب و فاضالب در خ يو موجب شكستن لوله ها
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شود.  يم جاديا يمشكالت يفاضالب وجود دارد اما با هر بار بارندگ يجمع آور ستميشهر اهواز س در

علت  زيالزم ن يها رساختيو نبود ز ينينش هيحاش شيشهر ها است. افزا هيرو يگسترش ب گريمشكل د

 ييراشبكه فاضالب اج ستميكه س يياست كه هر جا نيمن ا شنهادياست. پ ياتفاق نيوقوع چن گريد

كه در  يا مشكالتاجرا شود ت زين هايتوسط شهردار يسطح يآب ها يجمع آور ستميشود همزمان س يم

 ميكن يم نهيشهر ها هز نيفاضالب ا ستمي. متاسفانه هرچه در سديايبه وجود ن گريهست د يجنوب ييشهرها

 ها انجام شود. نهيهمان هز ستيبايرود و مجدد م يم نياز ب يبارندگ كيبا 

 

در  داريد نيدر ا ايشد. آ رانيمذاكرات وارد ا يانجام برخ ياز كشور افغانستان برا ياتيه شيپ يچند -

 شد؟ يريگ ميتصم زين رمنديمورد حق آبه رودخانه ه

 ميدواريو ام ميكرد افتيدر زيو امسال ن ميكن يم افتيدر يكنون هر سال حق آبه را نسبت به بارندگ تا

 يو دوست هستند و دارا هيو افغانستان دو كشور همسا رانيكار انجام شود. ا نيا زين ندهيآ يكه در سال ها

 .ميبه آن متعهد باش ديآب هستند كه هردو با نيتام يبرا يده امعاه
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غرق در آب باران و  خوزستان؛ ديرا بركنار كن فيضع رانيمردم اهواز: مد ندهينما

 17/09/1399روزنامه سبزينه مورخ  – فاضالب

 

آن  يها لميو ف ريشده و تصاو ليها تبد معابر و منازل در خوزستان به خبر داغ رسانه يها آبگرفتگ روز نيا

در استان  ياست كه هر شخص ي. نام باران و حوادث پس از آن جزو خاطراتشود يدست به دست م

لرزه بر اندامش  كند، ي(ره) و بندر ماهشهر مرور م ينيكارون، بندر امام خم اهواز، يها خوزستان و شهر

كه  يتا آسمان فرق دارد؛ باران نيمعروف است، زم ياله  باران با آن باران كه به رحمت ني. اافتد يم

سبب خسارت به ساكنان  ييو روستا يشهر يها رساختينكردن ز نيمسئوالن و تأم يريتدب يخاطر ب به

 99آذرماه سال12. شنبه كند ينم بالاز آن استق يبلكه نقمت است و كس ست؛يمناطق شود، نعمت ن يبرخ

 يثبت شد، از همان حوادث ها يو خبرگزار ياذهان عموم خيرخ داد كه در تار يدر استان خوزستان اتفاق

 يگريبه گردن د يتيمسئول يو ب يكار انداختن گناه كم ت،يفرار كردن از واقع ه،يتوج يبرا يكه هر مسئول

 بر سر مردم آوار شده است. كهاست  يزيآن چ تياما واقع كند، يتالش م

كارون، اهواز، بندر ماهشهر و  يها محصور شده شهر ابانيشده در آب، خ دفن ليآبگرفته، وسا يها خانه

 يبارندگ يچراكه به حد ها، ابانيتر از همه برگشت فاضالب به خ و تلخ البي(ره) در س ينيبندر امام خم

باال  خورد يم رچهتوان قورت دادن آن را نداشت و ه يفرسودگ ليدل بود كه شبكه فاضالب به اديز

 .آورد يم

 

 است يسطح يها فاقد شبكه دفع آب خوزستان

نبود  ليدل شركت آب و فاضالب خوزستان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به رعامليرابطه مد نيا در

 .شود يها وارد شبكه فاضالب م از بارش يدر استان، آب ناش يسطح يها شبكه دفع آب
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ها در خوزستان  و شهر تيمتناسب با رشد جمع ها رساختيز افتنيبا اشاره به توسعه ن پور يقيحق صادق

 تر شيدر ب كند، ياستان عبور م يها كه از شهر يمتعدد يها و رودخانه ييايجغراف طيشرا ليدل افزود: به

 .شود يآب وارد شبكه فاضالب مخوزستان  يها شهر

 ستميكرد: س حيدارد، تصر ياديمشكالت ز خود يفاضالب به خود ستميس كه نيا انيبا ب پور يقيحق

كه شهر اهواز را  ييآب و هوا راتييو با توجه به تغ ستين يناگهان يها قادر به دفع آب يفاضالب شهر

 است. وستهيپ وقوع  به يوتاهدر مدمت زمان ك ياديز يها قرار داده، بارش ريتأث تحت

 

 (ره) ينيشهردار بندر امام خم قيتعل

(ره) هم جالب است،  ينيشهردار بندر امام خم قيازجمله تعل ،يپس از بارندگ يها لرزه اتفاقات و پس اما

و  شرفتهيشبكه فاضالب پ ستمياحداث س يمؤثر برا يكارساز خواهد بود كه حركت ياقدام زمان نيالبته ا

 است. فاستان كشور معرو نيدر خوزستان اجرا شود كه به ثروتمندتر يسطح يها دفع آب

(ره) (سربندر) براساس  ينيشهردار بندر امام خم قيتعل شنهاديشهرستان بندر ماهشهر گفت: پ فرماندار

استاندار خوزستان، ارسال  ،يعتيماه به غالمرضا شر مدت سه به يبه تخلفات ادار يدگيقانون رس 13ماده

 موافقت كرد. ميتصم نيو او با ا شد

 ليسرعت نسبت به تشك به دي(ره) باينيشهر بندر امام خم ياسالم يشورا كه  نيا انيبا ب رانونديب محسن

از  يشهر در مدت آبگرفتگ نياقدام كند، افزود: شهردار ا يالعاده و انتخاب سرپرست شهردار جلسه فوق

 شده است. يدولت ساتيم و تأسخود قصور كرده و باعث خسارت به مرد فيوظا

 

 توسعه شبكه فاضالب اهواز ييوروي ونيليم100از بودجه  يبخش افتيدر

در استان، آب  يسطح يها نبود شبكه دفع آب ليدل شركت آب و فاضالب خوزستان گفت: به رعامليمد
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 .شود يها وارد شبكه فاضالب م از بارش يناش

توسعه شبكه فاضالب شهر اهواز  ييوروي ونيليم100از بودجه  يبخش ورماهيداشت: از شهر انيب پور يقيحق

 .ميا كرده افتيرا در

 

 ميهست ريگيخوزستان پ يمشكالت آبگرفتگ يبرا

 يا تهيكم ندهيبودجه سال آ حهيباره گفت: در ال نيهم در ا ياسالم يمردم اهواز در مجلس شورا ندهينما

خصوص آب، راه و درمان و  مختلف به يها خشحداكثر بودجه را در ب تيكه با جد ميداد ليرا تشك

 .ميهست ريگيپ زين يمشكالت آبگرفتگ يبرا نيهمچن م؛ياستان جذب كن يآموزش برا

است كه همه  نيا نند،يب يخود م ديقضاوت و د يكه مردم در تابلو يزيافزود: آن چ ينيحس ميدكريس

 كيكه فقط  رنديپذ يرا نم نيمردم اامروز  كنند؛ يقضاوت م گاهيجا كيرا در  ندگانيمسئوالن و نما

شود، همه  جمعها  آن يها درب خانه يآب جلو يچراكه وقت م؛يشورا را مقصر بدان اي ندهيدستگاه، نما

 .دانند يرا مقصر م ندگانيمسئوالن و نما

شود كه پاسخگو باشد. فعالً مسئول و  دايپ يمسئول ديبا يواقع يمعنا اهواز به يداشت: برا انيب يو

باال در كار آن دخالت  يها ممكن است از رده يافراد نيبنابرا ست؛يكننده مسائل در اهواز مشخص ن جمع

در  يطرف هستند، ول يكس هدر شهر با چ دانند يم ندگانيخارج از استان، نما هيانتخاب يها كنند. در حوزه

 يتلق يانتخابات غاتيتبل اي حساب هيآن را تسو زنند يحرف م ندگانيو تا نما ستين طور نياهواز اصالً ا

 يرا برا يچون جواب ها، يمانده است و برخ يسال زمان تا انتخابات بعد از سه شيب كه يدرحال كنند؛ يم

 .كنند يم بيتخر طور نيالزم ندارند، ا يها ييعملكرد و پاسخگو

حجم بحران  نيكه ا ستيادامه داد: گناه مردم خوزستان چ ياسالم يمردم اهواز در مجلس شورا ندهينما

 دي. بادانند يبحران م جاديخود را در ا ياسيس اتيح رانياز مد يبعض د؟يآ يم شيها پ آن يو مشكل برا
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 يا ن اگر هنوز نقطهيهمچن م،يكن يريگيپ يموضوعات استان را در سطح مل يتر شيب يو با همدل صدا كي

 .ميندار يكه نه مشكل مييبگو دياست، نبا ياز شهر دچار آبگرفتگ

 اي يسطح يها بار آب يكه شبكه فاضالب جوابگو ديگو يآبفا م رعامليمقام مسئول گفت: مد نيا

 يو استاندار گفتم اكنون وقت ادغام آبفا روين ريبه وز ياما وقت م،يريپذ يباشد م ست،ين آسا ليس يها بارش

 تيريچرا مد وصافا نيموافقت نكردند. با ا يقانون كشور ليدل به ست،يباال ن يبا حجم بده ييروستا

آبفا  رعامليماه هنوز مد چرا بعد از هفت دهند، ينفر انجام نم كي يآب اهواز را در استان و با سرپرست

 م؟ياهواز ندار

 رعامليمد د،يزمان را به اتمام برسان هم يسرپرست نيكه ا ميآبفا استان گفت رعامليها به مد اظهار داشت: بار او

است؟ بندر امام(ره) هم كه  يطرف حساب ما چه كس ميتا حداقل بدان ديكن يو معرف نييآبفا اهواز را تع

 را داشته باشد؟ يحجم از آبگرفتگ نيا ديدارد، چرا با رعامليآبفاست و مد رمجموعهياداره ز

در  ست؛ين ينقاط اهواز واقعاً عمل يدر برخ يسطح يها فاضالب و آب يكرد: جداساز حيتصر ينيحس

مثالً از اول فلكه  ايرا انجام داد؟  يجداساز نيا توان يمتر عرض دارد، چطور مكه دو تا سه  يابانيخ

 كانال احداث كرد؟ توان يكارگر در فرهنگ شهر تا رودخانه كارون چطور م

به  يالير چياعتبار ه وروي ونيليم100اعالم كرد از  مايآبفا خوزستان در برنامه صدا و س رعامليافزود: مد يو

 ماه كيمدت  يمبلغ ط نيآن وصول شده است. پس از وصول ا يوروي ونيليم5/12 كه يرحالد ده؛ياستان نرس

 ميبه مردم تعهد نده ديبا اياست؟  دهينرسدست ما  يپول ديگو يم مانكاريچرا پ م،يا انجام داده يگذشته چه كار

 .مياهواز نبود در تيوضع نيامروز شاهد ا شد، ي. اگر به تعهدات عمل مميبه آن عمل كن مياگر داد اي

عملكرد  ياجرا يماه برا كه وجود دارد شش يبد تيمردم اهواز در مجلس گفت: با وجود وضع ندهينما

كه  مينيب يم يو بدون تقابل حل كنند، ول يها را با همدل تا كار مياستان صبر كرد يياجرا رانيمناسب مد

. مسئوالن فرستند يم ياهيا دنبال نخود سو ما ر زنند يلبخند م يلبخند است، مقابل هر انتقاد يپلماسيد



   

 

 

102 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ساز  مردم سرنوشت يهر ماه هم برا يكنون طيكه زده شد، عمل نكردند. در شرا ييها ارشد استان به حرف

 ماه هم بگذرد. شش نيحاال ا نديكه بگو ميكن ياست و قبول نم

باشند، هرگونه  ندگانيمان يها يريگيپ يكه مستند و مشخص پاسخگو ميخواه يم رانيادامه داد: از مد او

 مؤاخذه شوند و پاسخگو باشند. دياند با كم كار بوده نهيكه در  آن زم يرانيشهر برسد، مد نيبه ا يبيآس

 

 اند، مشكل ندارد ساخته ها يسيكه انگل يبخش فقط

آب در استان خوزستان و  يجلگه سبز خوزستان هم درباره گرفتگ رعامليو مد ستيز طيفعال مح كي

 تيريو مد ها يسطح برعهده شهردار يها آب يآور در خوزستان جمع يصورت كل : بهديگو يماهواز 

را  يسطح يها آب يآور جمع ستمياستان س نيما در ا گريها با سازمان آبفاست. از طرف د فاضالب

 شهرك نفت د،يوسايساخته شده است، مانند ن ها يسيكه توسط انگل يمناطق شركت يو تنها در برخ ميندار

 ياز نزوالت جو يناش يها مناطق آب نيشده. در ا ينيب شيهم پ يسطح يها آب يآور جمع سستميو... س

 .شوند يم تيسمت رودخانه هدا شده و به هيتخل يراحت به

كه  شود يوجود ندارد، باعث م يسطح يها آب يآور كانال جمع ي: وقتدهد يادامه م زاده يقنوات شبنم

هم مسائل خودشان را دارند. در شبكه  يمجار نيكت كنند كه افاضالب حر يسمت مجار آب به

. در دانعطاف ندارن تياست كه قابل يآزبست اي يبتن يها خوزستان لوله يها شهر ريفاضالب اهواز و سا

معنا كه  نيكه دچار نشست شدند؛ به ا آن يكيشدند،  يدچار معضالت رياخ يها سال يها ط لوله نيا جهينت

كه  ييها نوسان ليدل به ي. گاهديآ يباالتر م ينيرزميز يها سطح آب د،يشو تر كينزد ايسمت در هر چه به

 شوند؛ ينشست و ترك م ارفاضالب دچ يها شده و لوله يدچار فشردگ نيزم يها هيال دهد، يرخ م

 .ميهم مواجه هست ينيرزميز يها فاضالب به آب يها هم ما در اهواز با نشت آب ليدل نيهم به
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بارش ها نسبت به  يدرصد 25گرفت/ رشد  يشيامسال از سال گذشته پ يابارش ه

 17/09/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – بلندمدت

 

ها  بارش زانيدر م يدرصد25 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 75رش در با متر يليم 55,4ثبت  با

 است. دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يها دوره نيانگينسبت به م

منابع آب شركت  هيدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

آذرماه  15) تا 99(اول مهر  يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

 است. متر يليم 55,4) بالغ بر يجار يسال آب ييروز ابتدا 75(

و  شيدرصد افزا 25) متر يليم 44,4مشابه درازمدت ( يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

 .دهد ينشان م را يدرصد9 ي) رشدمتر يليم50,7گذشته ( ينسبت به دوره مشابه سال آب

 زيگذشته مربوط به حوضه آبر يكشور نسبت به سال آب زيآبر ياصل يرشد بارش ها در حوضه ها نيشتريب

گذشته مربوط به  يافت بارش ها نسبت به سال آب نيشترياست و ب يدرصد 164 يبا رشد هياروم اچهيدر

 بارش ها است. يدرصد 55شرق با كاهش  يمرز زيحوضه آبر
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 – نيبه درون زم ها البيو س  بارش تي/لزوم هدايبحران طيها در شرا اندرصد آبخو 67

 17/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

كشور در  يها درصد آبخوان 67ها گفت:  سازمان جنگل يدار نو آبخوا البيدفتر كنترل س ركليمد

كه با  ميدار ازيها است و ن آن ياياح يقرار دارند اما هنوز فرصت برا يبحران طيمناطق مهم در شرا

 .ميكن تيهدا نيرا به درون زم ها البيو س  جامع بارش يا برنامه

 تواند يدر بلند مدت م نيزم ديفرونشست شد نكهيا با اشاره به سنايدر گفت و گو با ا پور نيحس ابوالقاسم

ها  آبخوان طيشرا نيدر ا يعبارت شود، اظهار كرد: به نيآب در عمق زم رهيذخ يرفتن فضا نيسبب از ب

را  ينيرزميآب ز يها است كه در بلندمدت سفره يخطر نيو ا دهند يخود را از دست م ياياح تيقابل

 .كند يم ديتهد

 ميو فرونشست را ترم يندارد كه بتواند فروافتادگ يحالت اسفنج نيبافت زم نكهيا انيدر ادامه با ب يو

در مرحله  ديها با از دست رفتن آبخوان جهيو درنت نياز فرونشست زم يريجلوگ يكرد: برا حيكند، تصر

درمعرض خطر و  رانيا در ينيرزميآب ز يها سفره نكهيها كنترل شود البته با وجود ا اول اضافه برداشت

ها  آن ياياح ياند و ما هنوز برا خود را از دست نداده ياياح تيهستند اما خوشبختانه هنوز قابل ديتهد

 .ميفرصت دار

  اگرچه درحال يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليگفته مد به

آب  يها و مهم سفره ياصل يها اما قسمت ميدار رفت كشور پس يها از آبخوان ييها حاضر در بخش

برداشت از سطح  هو اضاف يا هيفرصت دارند اما اگر روند فشار بر منابع پا اياح يهمچنان برا ينيرزميز

 اجتناب خواهد بود. رقابليها غ آبخوان يرو پس ريها اصالح نشود، س آبخوان

 ياثربخش اجرا ياز راهكارها يكيها  خوانآب يايو اح هيدر بحث تغذ نكهيبا اشاره به ا پور نيحس
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 يها طرح يمترمكعب در هكتار اجرا 1000است، گفت: هر  البيو پخش س يدار آبخوان يها طرح

 ديبا رو نينفوذ دهد. از ا نيمترمكعب در هكتار آب را به داخل زم 5000از  شيب تواند يم يدار آبخوان

 شوند. هيتغذ ينيرزميآب ز يها سفره البيها و س بارش تيريكه با مد ميتالش كن

كه  ستيدرحال نيمخزن دارند ا يمترمكعب كسر ارديليم 140ما  يها حاضر آبخوان ادامه داد: درحال يو

 40از  شيب يساز رهيذخ تيهكتار است و ساالنه ظرف ونيليم 63كشور  رينفوذپذ يها سطح عرصه

 پخش ،يدار در بخش آبخوان يصورت جد است كه به ازين رو نيآب را دارند. از ا اردمترمكعبيليم

 شود. يگذار هيها سرما آبخوان هيو تغذ البيس

 يتوجه يب نكهيا انيبا ب يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

گسترده  كند و تبعات ديما را تهد يستيز تيامن ندهيدر آ تواند يم ينيرزميرفتن منابع آب ز نيبه از ب

 تواند يمسئله در برنامه هفتم توسعه م نيكرد: توجه به ا حيدنبال داشته باشد، تصر به يو اجتماع ياقتصاد

 ما باشد. ييو غذا يستيز تيكند و ضامن امن ايكشور را اح يها آبخوان

ها  دشت نيما در ا ياصل يها كه آبخوان ميدشت مهم دار 609در ادامه اظهار كرد: ما در كشور  پور نيحس

 يممنوعه و بحران طيهستند و در شرا يمنف النيب يها دارا آبخوان نيدرصد ا 67اند و متاسفانه  واقع شده

شرط آنكه  را دارند، به يجو تنزوال افتيمجدد و در هيها همچنان امكان تغذ آبخوان نيقرار دارند اما ا

 .ميها حركت كن آن يداريها كنترل شود و به سمت پا اضافه برداشت

و  نيرا در دل زم ها البيها و س از بارش يبخش قابل توجه ميبتوان ديما با نكهيبر ا ديبا تاك انيدر پا يو

خود  يو هم منابع آب يريجلوگ نياقدام هم از فرونشست زم نيگفت: با ا م،يكن رهيكشور ذخ يها آبخوان

الزم را اختصاص دهند و طرح  ابعمن كشور رانيگ مياقدام تصم نيا ياست كه برا ازي. نميكن يم داريرا پا

 شود. نيتدو -ها وابسته است  سكونت و... به آن د،يكه اشتغال، تول -ها  و نجات آبخوان اياح يبرا يجامع
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 17/09/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – گرفت يشيها از سال قبل پ بارش زانيم

 

در  يدرصد25 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 75بارش در  متر يليم 4/55: با ثبت  اقتصاد يايدن

 ياست. به گزارش خبرگزار دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يها دوره نيانگيها نسبت به م بارش زانيم

كل  رتفاعا ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيپا دفتر مطالعات يبر اساس آمار رسم م،يتسن

) يجار يسال آب ييروز ابتدا 75آذرماه ( 15) تا 99(اول مهر  يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشير

) متر يليم 4/44مشابه درازمدت ( يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نياست. ا متر يليم 4/55بر  بالغ

را نشان  يدرصد 9 ي) رشدمتر يليم 7/50گذشته ( يو نسبت به دوره مشابه سال آب شيدرصد افزا 25

گذشته مربوط به  يكشور نسبت به سال آب زيآبر ياصل يها ها در حوضه رشد بارش نيشتري. بدهد يم

 يها نسبت به سال آب افت بارش نيشترياست و ب يدرصد 164 يبا رشد هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 است. ها رشبا يدرصد 55شرق با كاهش  يمرز زيط به حوضه آبرگذشته مربو
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 – استان تهران زيآبخ يها هزار هكتار از حوزه 23در  يزداريآبخ اتيانجام عمل

 17/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

و حفاظت خاك  شياز فرسا يريشگياستان تهران گفت: با هدف پ يزداريو آبخ يعيكل منابع طب ريمد

پوشش  ريز يكيمكان يها در قالب پروژه ياستان تهران در سال جار زيآبخ يها هزار هكتار از حوزه 23

 قرار گرفته است. يزداريآبخ اتيعمل

مطلب  نيا انيبا ب» خاك يروزجهان«ناريوب يبرگزار هيدر حاش انيدريح ينقيعل سنايگزارش ا به

شهرستان استان تهران كه از لحاظ  5 زيحوزه آبخ 20در  يو آبخوان دار يزداريآبخ اتياظهاركرد: عمل

 لتومان و از مح ارديليم 22حدود  يشوند با اعتبار يمحسوب م يخاك بحران شيو فرسا البيس

 خواهد شد. يياجرا يوسعه ملاعتبارات صندوق ت

 يستيو تنوع ز ميخاك را زنده نگه دار«تحت عنوان » خاك يروز جهان«شعار امسال  نكهيبا اشاره به ا يو

 ،ييغذا تياست كه در امن يعيطب ياجزا نيتر از مهم يكياست، گفت: خاك  »ميخاك را حفظ كن

 يامرو تم نياست. از ا نيقش آفرن يطيمح ستيز يكاركردها ريهوا و سا ميآب سالم، تنظ نيتأم

 .شود يآب و خاك انجام م هيدر جهت حفظ منابع پا يدار و آبخوان يزدارياقدامات آبخ

خاك انواع موجودات زنده اعم از  يستياستان تهران ادامه داد: تنوع ز يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

ارزش  يو دارا ديآ يبه شمار م يناشدن ديجدمنبع ت كيكه  شود يرا شامل م ها سميارگان كرويو م اهانيگ

با هدف  يساز رهنگمقوله ف كند يم جابيخصوص ضرورت ا نياست. در ا ييباال ياجتماع -ياقتصاد

 يا فهيمنبع ارزشمند وظ نيتا استفاده درست از ا رديآن صورت گ يستيحفاظت از خاك و تنوع ز

 شود. يتلق يهمگان

 يكرد: برا ديتأك ياستان تهران و يزداريو آبخ يعيره كل منابع طبادا يرسان اطالع گاهيگزارش پا به
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 ،يكيمكان يها پروژه يدر قالب اجرا يزداريخاك و رسوب عالوه برانجام اقدامات آبخ شيكنترل فرسا

در دستور  زين ييزا ابانيها، كنترل و مقابله با ب مراتع و جنگل ياياح ،ياهيپوشش گ يايهمچون اح ياقدامات

 استان تهران قرار دارد. يزداريو آبخ يعيره كل منابع طبكار ادا
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 – ليدر كاهش مخاطرات س يدار و آبخوان يزداريآبخ يها نقش موثر طرح

 18/09/1399خبرگزاري ايلنا مورخ 

 

 يدار و آبخوان يزداريآبخ يها ها گفت: طرح سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

 1000از  شينفوذ ب تيو ظرف يمترمكعب باران در هكتار در مناطق كوهستان 530استحصال  تيبا ظرف

 ليس اتهش مخاطردر كا يها نقش موثر و عرصه آبخوان بيش در هكتار در مناطق كم البيمترمكعب س

 .كنند يم فايا ينيرزميز يها آبخوان هيتغذ شيو افزا

در  يدار و آبخوان يزداريآبخ يها ها، طرح بارش نيافزود: در ا پور نيابوالقاسم حس لنا،يگزارش ا به

 زانيم نيشتريب الميلرستان و ا راحمد،يو بو هيلويكهگ ،ياريبوشهر، خوزستان، چهارمحال و بخت يها استان

 را داشتند. يريآبگ

 نياست، در ا دهيبه اتمام رس يآن در سال جار يياجرا اتيها كه عمل طرح نياز ا ياظهار كرد: برخ يو

 شدند. زيو سرر يريبار آبگ نينخست يبرا يمرحله از بارندگ

و  يزداريآبخ يها كرد: طرح ها خاطرنشان سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

 شينفوذ ب تيو ظرف يمترمكعب باران در هكتار در مناطق كوهستان 530استحصال  تيبا ظرف يارد آبخوان

 كاهشدر  يها، نقش موثر و عرصه آبخوان بيش در هكتار در مناطق كم البيمترمكعب س 1000از 

 .كنند يم فايا ينيرزميز يها آبخوان هيتغذ شيو افزا ليمخاطرات س

 يها ها و پروژه مناسب طرح شرفتيبا اشاره به پ پور نيها، حس مان جنگلساز يرسان گزارش مركز اطالع به

هزار هكتار  600از  شياز ب يبردار و بهره افتنيكشور از خاتمه  زيآبخ يها در دست اجرا در سطح حوزه

 .دادخبر  99سال  انيدر سطح كشور تا پا يدار و آبخوان يزداريآبخ ديجد اتيعمل
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 خيبرف به تار ايآ؛ نياز ادامه روند گرم شدن زم سيانگل ياشناسهو ياداره مل يِنيب شيپ

 18/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  وندد؟يپ يم

 

نشستن برف  ن،يگرم شدن زم يِكرده است كه با ادامه روند فعل ينيب شيپ سيانگل يواشناسه يمل اداره

 خيبه تار يسوار و سورتمه يباز كم شود كه برف يممكن است به قدر يقرن جار انيتا پا نيزم يرو

 .وندديبپ

 ديهش تولكا  عدم است در صورت  يحاك سيانگل يهواشناس ياداره مل يها ينيب شيپ سنا،يگزارش ا به

 شود.  رممكنيمرسوم ممكن است غ يزمستان يها تيفعال ،يا گلخانه يگازها

انگلستان ممكن  يبخش اعظم مناطق جنوب ،يمياقل راتييكرده است كه به علت تغ ينيب شيمركز پ نيا

 نداشته باشد.  نييپا يدما اي يروز برف چيه 2040است تا سال 

 يدما 2080از شمال اسكاتلند تا سال  ييها بخش ايمرتفع  اريبس يها نيروند، فقط زم نيصورت ادامه ا در

 صفر را تجربه خواهند كرد.  ريز

ها ممكن  سال يو برخ شود يدما سال به سال عوض م رييتغ طيكرد كه شرا ديتاك سيانگل يهواشناس اداره

 باشند.  يسردتر از روند جار ايتر  است گرم

در سطح جهان به روند رو به رشد خود  يا گاز گلخانه دياست كه تول ينيب شيپ نيا هيبر پا ها افتهي نيا

 محتمل است.  يول ستياحتمال ن نيباالتر ويسنار نياداره اعالم كرد گرچه ا نيادامه دهد. البته ا

 يكند ول يريجلوگ ديشد يدما شياز افزا تواند يم ايتانيبر ،يا گلخانه يگازها ديصورت كاهش تول در

 خواهد شد.  شتريحتماال هنوز با نيانگيم يدما

 زيها ن تابستان ،يا گاز گلخانه ديدر صورت ادامه روند رو به رشد تول س،يانگل يگفته اداره هواشناس به

 . رنديگ يدما قرار نم نيا ريتحت تاث كسانيتر خواهند شد، گرچه مناطق به طور  تر و خشك گرم
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تا  مييگو يگفت: ما م يس يب يب يبه شبكه خبر سيانگل يكندون، كارشناس ارشد اداره هواشناس يزيل

 ريخواهد شد مگر در ارتفاعات. تصو ديبه طور كامل ناپد نيزم يرو يها از برف ياريقرن حاضر بس انيپا

حال ما  نيدر ع ي. ولتر تر و خشك داغ يها و تابستان تر يتر و باران گرم يها جامع عبارت است از زمستان

 يها و مكررتر، مثال باران دتريشد اريبس يحوادث م،يدر حركت دتريشد ييبه سمت حوادث آب و هوا

 . دتريشد

تر از  بار محتمل 16 ،يقرن جار انيتا پا يدر دو روز متوال گراد يدرجه سانت 30 يباال يافزود: دما كندون

 خواهد شد.  2000تا  1981 يها سال نيب نيانگيم

 يدر صورت اقدام نكردن برا دهد ينشان م نيهمچن يهواشناس اداره ليتحل پندنت،يندينوشته روزنامه ا به

 دكن دايپ شيسوم افزا كيتا  تواند يم يدر سطح جهان، باران زمستان يا گلخانه يكاهش گازها
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/ يخراسان جنوب يطيمح ستيز يمشكل اصل دو مطرح شد؛ لنايدر گفت و گو با ا

 ياياح يتالش براخاك در استان/  شيفرسا يها كانون يدرصد 50 شيافزا

 18/09/1399خبرگزاري ايلنا مورخ  – "زار نمك يكج"تاالب

 

درصد  50 بايتقر ريدر دو دهه اخ نكهيبا اشاره به ا يجنوب استان خراسان ستيز طيحفاظت مح ركليمد

در روند  يموثر يريشگياست، گفت: اگر عوامل پ افتهي شيخاك استان افزا شيفرسا يبحران يها كانون

 بود. هدمنطقه خوا ميار اقلدر انتظ ينگران كننده ا ندهينشود آ جاديكانون ها ا نيا شيافزا

تاالب استان  نياستان اظهار داشت: مهمتر لمياق تيوضع حيتشر لنا،ضمنيوگو با خبرنگار ا در گفت ياكبر حسن

 چينهبندان قرار دارد كه از ه - رجنديتاالب در حد فاضل ب نيواقع در شهرستان نهبندان است. ا "زار نمك يكج"

 شود. يم هيتغذ ينيزم ريز يها بو آ يسطح يها كه از روان آببل شود ينم يريآبگ يرودخانه دائم

كه دارد در منطقه  يبه علت رطوبت خاك يول شود يتاالب خشك م نيگرم سال ا مهيافزود: در ن يو

. امسال شود يم ايتاالب دوباره اح نيبا بارش باران ا زي. در فصل زمستان و بهار نكند يگرد و غبار نم جاديا

 شده است. اياز تاالب اح يمناسب بخش يها يبا بارندگ زين

 

 يگردشگر يبرا "زار نمك يكج"تاالب  دنيرونق بخش يبرا تالش

تاالب در حال انجام است هر چند   نيا يدر بحث گردشگر ياقتصاد منطقه اقدامات يادامه داد: برا ياكبر

اما تالش ما رونق  نديآ يه مبهار به منطق ليگردشگران تاكنون به صورت محدود در اواخر زمستان و اوا

و  ياست بازساز يخاك آناز  يتاالب كه بخش نيبه ا يامر است. اگر جاده دسترس نيبه ا شتريب دنيبخش

 به منطقه جذب خواهند شد. يشتريمرمت شود گردشگران ب

 يمداردامدار و پرورش شتر دارند و عمده درآمد مردم هنوز دا شتريمنطقه ب ريعشا نكهيبا اشاره به ا يو
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تاالب است كه  نيدر اطراف هم ياهيدام شان از پوشش گ يچرا شتريدامداران ب نياست، عنوان كرد: ا

 شود. يتاالب م ياهيبافت گ بيباعث تخر

 

 شود يآب تاالب م تيكه باعث تقو يعامل 2 كنترل

االب و ت يبهبود يبرا ديكرد: دو اقدام با حيتصر ياستان خراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 دياست. ابتدا با ياهال شتيمع رييتغ يكي رد؛يمنطقه شكل بگ نيدر ا يرونق گرفتن حوزه گردشگر

را  االباطراف ت ياهيروند پوشش گ نيچرا كه ادامه ا ابديمنطقه كاهش  ياهيمردم به پوشش گ يوابستگ

 است. ينيزم ريز يبرداشت از آب سفره ها گريكند. موضوع د يم بيتخر

 يرا به آب منطقه ا نهيزم نيمطالعه و مشكالت موجود در ا ستيز طيتاالب را مح يآب ازيگفت: ن يو

انجام دهند تاالب به طور مداوم آب  يرا به درست يمنابع آب تيرياعالم كرده است. اگر آنها بتوانند مد

 خواهد داشت.

 يدر بحث گردشگر ياقتصاد منطقه اقدامات ي: براياستان خراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ليتاالب در حال انجام است. هر چند گردشگران تاكنون به صورت محدود در اواخر زمستان و اوا نيا

تاالب  نيبه ا يامر است. اگر جاده دسترس نيبه ا شتريب دنياما تالس ما رونق بخش نديآ يبهار به منطقه م

 به منطقه جذب خواهند شد. يرشتيو مرمت شود گردشگران ب ياست بازساز ياز آن خاك يكه بخش

كند  رييفروش به گردشگران تغ يبرا يدست عيصنا ديبه تول يمردم از دامدار شتيادامه داد: اگر مع ياكبر

 يها دستگاه ياز سو يتيريمد يها به برنامه ازيكار ن نيا ي. براشود يبه تاالب وارد م يكمتر بيآس

 .ميبرس نهيزم نيدر ا يمطلوب جهيتا به نت ميمختلف استان دار

موجود در  يها تاالب گريد تيبا اشاره به وضع ياستان خراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

مختلف  يهستند كه در قسمت ها يمصنوع اي يعيطب يرهايتاالب ها عمدتا آبگ يگفت: مابق زياستان ن
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از  يبخش هك كند يعمل م يعيكاسه طب كيمانند  رجنديدر ب "خور"استان قرار دارند. به طور مثال تاالب 

 كند. يمنطقه را به خود جذب م گريد يها آب حوزه

 

 "خور"به تاالب  يورود يآب ها كاهش

است كه  ييو تاغزارها زاريطول سال آب دارد و در اطرافش ن يدر تمام بايتاالب هم تقر نياضافه كرد: ا يو

 ي. آب ورودشود يتاالب م نيبه ا ييها بيآس منطقه قرار دارد كه باز هم موجب انيدام بوم يچرا ريتحت تاث

 ريتاالب سراز نيبه ا رجندياز ب "اهرودش"تحت عنوان يا تاالب به نسبت گذشته محدود شده است. قبال رودخانه

 حفر شده كه باعث كاهش آب رودخانه به تاالب شده است. ياديز يرودخانه چاه ها نيا ريشد كه در مس يم

 

 دارد تيريافظت و مدبه مح ازين "خور" تاالب

 نيكه ا ميدارد، افزود: ما تالش كرد اياح يبرا يشتريب تيريبه مد ازين "خور"تاالب  نكهيا انيبا ب ياكبر

آن انجام  يبر رو يشتريب يكارها ميكه بتوان ميو به ثبت برسان يمسئله را در قالب مناطق حفاظت شده معرف

شد  يطوالن اريمعدن و تجارت استان بس ت،و اداره كل صنع يعيباعالم نظر منابع ط ندياما متاسفانه فرآ ميده

را به  جهينت زين ستيز طيمحدود اعالم كردند. اداره كل حفاظت مح اريو مساحت اطراف تاالب را بس

چرا  ميكن تيريآنجا مد ميمنطقه حفاظت شده بتوان كيبه عنوان  ميدواريارسال كرد كه ام يسازمان مركز

 خورد. ميتاالب به مشكل برخواه يبر رو يتيريمد ياحفاظت و كاره يت براصور نيا ريكه در غ

 

 مشكل مهم در استان 2خاك  شيو فرسا يآب كم

اشاره كرد و گفت:  زيخاك در استان ن شيفرسا تيخود به وضع يها از صحبت يگريدر بخش د يو

ك است كه هر دو خا شيفرسا يگريو د يكم آب يكي يخراسان جنوب يستيز طيمشكالت مح نيمهمتر
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دارد  يابانيب يتيكه ماه ييهستند. متاسفانه استان از آنجا گريكديكننده  ديموضوع به هم ربط دارند و تشد

 موضوع در حال رخ دادن است. نيخاك را دارد و ا شيفرسا يكانون ها يتوسعه برا نهيزم

 

 يشيفرسا يكانون ها ريتحت تاث يسوم خاك خراسان جنوب كي

 5 يابانيب يهكتار اراض ونيليم 15از  يعنيسوم خاك استان  كي بايداد: در حال حاضر تقرادامه  ياكبر

 يها كانون ريدرصد آن تحت تاث 50 زيهكتار ن ونيليم 5 نياست. از ا شيفرسا ريهكتار تحت تاث ونيليم

 كنند. يگرد و غبار م ديكانون ها فعال بوده و تول نيهستند. ا يشيبحران فرسا

 

 خاك شياز عوامل فرسا گريد يكين استان بود زيبادخ

 يها سوم مساحت استان كانون خاك كياظهار داشت:  ياستان خراسان شمال ستيز طيمح ركليمد

قرار دارد. به طور مثال  ييمختلف هوا يتوده ها ريبوده و تحت تاث زياست. در واقع استان بادخ يشيفرسا

 زين گريد يوو از س دهند يرا تحت نفوذ خود قرار م يكه خراسان جنوب يبريو س يا ترانهيمد يها توده

عوامل موجب شدت  نيقرار دارد كه ا يشرق يها و جبهه ستانيروزه س ستيصد و ب يبادها ريتحت تاث

 در استان شده است. يزيغبارخ

 

 خاك شود بيتواند مانع از تخر يو سنگ فرش ها م ياهيگ پوشش

و سنگ  ياهيشود پوشش گ يخاك م شيكه مانع فرسا يزيتنها چ يبحران طيشرا نيگفت: در چن يو

دارد اما از  يقابل قبول طيشرا باياستان اگر چه به لحاظ تنوع تقر ياهياست. پوشش گ يسطح يفرش ها

در  دام هيرو يب يچرا نيقرار گرفته است. همچن يخشكسال يها دوره ريتحت تاث ريدر دو دهه اخ يطرف

 خاك شده است. شيباعث فرسا زين ينيزم ريز يها از استان و افت آب ييها بخش
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 خاك در استان شيفرسا يبحران يكانون ها يدرصد 50 شيافزا

 دايپ شياستان افزا يخاك شيفرسا يبحران يدرصد كانون ها 50 بايتقر ريدهه اخ 2ادامه داد: در  ياكبر

ما  يرا برا ينگران كننده ا ندهينشود آ جاديكانون ها ا نيا شيكرده است. اگر عوامل موثر در روند افزا

 رقم خواهد زد.

گسترده كه دو شغل  يو دامدار يرا كشاورز يخاك استان خراسان جنوب شيعوامل فرسا گرياز د يو

دارند.  ييبسزا ريخاك تاث شيفرسا يبر رو مايدو شغل مستق نيعمده مردم استان است دانست و گفت: ا

 يكشاورز ياريآب ياست بندسارها برا ميو د يصورت سنتاستان به  يكشاورز نكهيبا توجه به ا نيهمچن

دارد و اثرات  ياديمنطقه كاربرد ز نيروش از گذشته تاكنون در ا نيشود كه ا يم جاديتوسط مردم ا

 گذارد. يخاك م يبر رو يمنف

 يدرصد كانون ها 50 بايتقر ريدهه اخ 2گفت: در  ياستان خراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 جاديكانون ها ا نيا شياست. اگر عوامل موثر در روند افزا افتهي شياستان افزا يخاك شيفرسا يبحران

 استان رقم خواهد زد. مياقل يرا برا ينگران كننده ا ندهينشود آ

كه از سطح  يارتفاعات ليكرد: استان به دل حيتصر ياستان خراسان شمال ستيز طيكل حفاظت مح ريمد

 وهيو اگر ش شوند يم ينسبتا خوب يها منجر به بارش شوند يكه وارد استان م ييواه يها دارد و توده ايدر

 شيفرسا دينده باعث تشديكه در آ يمخرب يها تيفعال طور نيو هم ميكن تيرياز مراتع را مد يبردار بهره

 يريجلوگ يخاك يها شيفرسا نيتوان از ا يم ياديشوند از جمله توسعه معادن تاحدود ز يخاك م

 كرد.

و  تيريخاك با مد شيو فرسا شتريب ييزا ابانيدر مقابل ب ميبتوان ندهيدر آ دوارميداد: ام ادامه ياكبر

و نهال  يمثل جنگل كار ييزدا ابانيب يبرا يمقابله ا يها تي. فعالميكن يريجلوگ حيصح يزير برنامه

نه قابل ذكر است اما با توجه يزم نيدر ا يعيدارد و عملكرد منابع طب نهيرياگر چه در استان سابقه د يكار
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 يآب تيبه آب دارد كه با توجه به محدود ازين يو جنگل كار يبر بودن نهال كار نهيكار و هز اسيبه مق

كرد چرا  يهكتار استان را نهال كار ونيليم 5عرضه  توان يروش نم ني. با استيدر استان چندان راهگشا ن

بر  نهيهز اريطرح ها بس نيبوده و ا نيياستان پا مناطق از يخاك در برخ تيفيك م،يندار يكه آب كاف

اطراف شهرها و سكونت  ينقاط بحران يمسكن برا كيبه عنوان  يا مقابله اتيشود عمل ياست و باعث م

 گاه ها كاربرد داشته باشد.

خاك در استان  شيحل مشكل فرسا يكرد: برا انيب ياستان خراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 دايپ شيافزا نياز ا شتريب شيكه كانون فرسا ميبرو يبوم ستيز كپارچهي تيريبه سمت مد ديبا رشتيب

 نكند.

 

 ينيزم ريز يمتر مكعب آب از سفره ها ونيليم 100ساالنه  برداشت

 ينيزم ريز يآب ها يمتر مكعب ارديليم كي يتجمع يبرداشت ها يدر ادامه گفت: در بخش كشاورز يو

 تيمتر مكعب برداشت اضافه از ظرف ونيليم 100از  شيب يل براساس اعالم آب منطقه اكه هر سا ميرا دار

و با  يابانيب هك يمثل خراسان حنوب ياستان يرقم برا ني. اشود يبرداشت م ينيزم ريز يها مخازن آب

 كمبود آب مواجه است باال است. 

 

 از عوامل مخرب خاك استان گريد يكي پسماندها

 تيرياشاره كرد و گفت: موضوع مد زيخاك استان ن يوضوع پسماندها در روند آلودگدر ادامه به م يو

 يكه هم اكنون شهردار يا وهينقاط كشور با مشكل روبه رو است. ش گريمانند د زياستان ن نيپسماند در ا

اف را در اطر يخانگ ي. پسماندهاستيعنوان مناسب ن چيگرفته اند به ه شيها در پ يو بخشدار ياريو ده

خاك شود كه  يو موجب آلودگ بايهم چشم اندازها را ناز نهايكنند. ا يم يشهرها و روستاها رهاساز
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چون به  يمخرب خود را نشان ندهد ول ريتاث يو به زود فتدياتفاق ن كبارهيها به  يآلودگ نيا ديشا

به همراه خاك ها را  يلودگو آ يطيمح ستيشوند در دراز مدت مشكالت ز يصورت مستمر تكرار م

 خواهند داشت.

 

 ميكرده ا يمعرف يشهردار را به دادستان 4 تاكنون

اداره كل  يزباله از سو هيتخل تيسا 43از سال قبل حدودا  بايافزود: در استان ما تقر انيدر پا ياكبر

 520. ميمورد اخطار صادر كرد 120 يبرا بايقرار گرفت. تقر شيمورد رصد و پا ستيز طيحفاظت مح

مشكالت شان  اماداشتند  يمشكالت بهبود نسب يزباله استان اشكال وجود داشت. برخ يها تيسا مورد در

 .ميكرده ا يمعرف يشهردار را به دادستان 4كه تاكنون  ي. به طورافتين انيپا يبه شكل قطع

 بازوند ميو گو: مر گفت
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ه سبزينه روزنام – مواجه كرده است يجد يخوزستان را با چالش البيس فيضع تيريمد

 19/09/1399مورخ 

 

مردم  يبرا يرو شود، به زحمت و نداشتن راهكار مسئوالن روبه يريتدب يبا ب يوقت ياله رحمت نيا باران

 ينيب شيپ نادرست و عدم ريسال است با تداب10از  شيب يبارندگ ينيب شيقابل پ دهي. پدشود يم ليتبد

و ورود  يلي. مسكن تعطگذارد يم ادگاريآب را از خود به  ريها به ز و رفتن خانه يگرفتگ مسئوالن آب

حل مسأله  ياست كه هر ساله مسئوالن برا يا نسخه لينجات مردم گرفتار در س يبرا يجهاد يروهاين

 دهي. پدزنند يرا به سال بعد و نداشتن اعتبارات گره م يو درمان قطع زيخوزستان تجو يسطح يها آب

 غمايمردم را به  يتكرار و زندگ ساله مهاستان ه نيشهر خوزستان بلكه در سراسر ا كينه در  يگرفتگ آب

ر و پر اشتباه ظاه فيضع يتيريجاست هر سال با وجود تجارب سال گذشته، مد و جالب آن برد يم

معابر اهواز عبرت  98آبان نيسنگ يگرفتگ اهواز از آب يچنانچه مسئوالن شهر كه يطور به شود؛ يم

كه نه استعفا  ي. مسئوالنشد يانجام م تر قيدق دياش يحجم كم بارندگ نيا تيريگرفته بودند، اكنون مد

 دانيت ابرمرد مو فروكاستن سطح آب، در قام يروز بارندگ10چه بسا پس از  ،يبلدند و نه عذرخواه

 .كنند  يدگر حواله م يو حل مشكالت را به سال بعد و روزگار شوند يظاهر م

 

 اعتبار شبكه فاضالب اتيجزئ

اهواز  يشبكه آب و فاضالب شهرها لياصالح و تكم يبرا يدالر ونيليم149وام  يبانك جهان 84 سال

 ييضالب خود وام گرفت و خبرهاحل مشكل فا يدالر برا ونيليم127 رازياختصاص داد. همان زمان ش

 بانك منتشر شد نيو بابل از ا يهم از وام سار

 ميدكرياند، اما به گفته س داده يحاتياعتبار توض نيا نهيهز وهيوقت آبفا درخصوص ش رانيمد هرچند
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هم كه جذب شد، هدر  يخوزستان، وام كامل جذب نشد و همان بخش ندگانيمجمع نما سيرئ ،ينيحس

 داشتند. باره نيدر ا ييها يريگيپ ييو قضا ينظارت يرفت و نهادها

است كه سال  ييوروي ونيليم150حاال بحث بر سر اعتبار  ،يوام بانك جهان يسال از ماجرا15از گذشت  بعد

 .افتيشبكه فاضالب اهواز اختصاص  يبهساز يبرا ياز صندوق توسعه مل يگذشته به فرمان مقام معظم رهبر

خوزستان داده  ياعتبار در دو بخش به آبفا نيبه بازار گفت: ا باره نيان در اخوزست يآبفا رعامليمد

حساب آبفا آمده و  درصد به 12كه قرار بود امسال پرداخت شود،  ييوروي ونيليم100. اكنون از شود يم

 (ص) امضاء شداياالنب شبكه فاضالب با قرارگاه خاتم ليتكم يياجرا اتيقرارداد عمل شيحدود سه هفته پ

 و قرارگاه كار را از كارون آغاز كرد.

 يها آب يآور  اعتبار صرف شبكه جمع نياز ا يبخش ميافزود: درخواست كرد پور يقيحق رضا يعل

 ليتكم يبرا ديكرده است، اعتبار فقط با ديشود، اما سازمان برنامه و بودجه در نامه ابالغ تأك يسطح

 شود. نهيشبكه فاضالب اهواز هز

در 100 ليتكم يدارد، عنوان كرد: برا ازيشبكه فاضالب اهواز سه سال زمان ن ليتكم كه نيا انيبا ب يو

 است. ازين وروي ونيليم350شبكه  يصد

 

 روين ريآبادان به وز ندهينما تذكر 

اظهار كرد: آب خوزستان  روين ريخطاب به وز يمجلس در تذكر شفاه يدر صحن علن ،يمولو دمحمديس

آب و  يمتول يها كه شركت ميگو يبه شما. به جرأت و صراحت م ميم تقدفاضالب آن ه د،يرا برد

 .استاند كه اسناد آن موجود  فاضالب به مردم خوزستان ظلم كردند و در اعتبارات دخل و تصرف داشته

مناسب، موجب  يزير و نبود برنامه زاتيكرد: نبود امكانات و تجه ديمردم آبادان در مجلس تأك ندهينما

 كرده است. لياز فاضالب تبد يتبارات مصوب خوزستان شده و اكنون آن را به منجالبهدررفت اع
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 يخوزستان و افكار عموم استاندار

 لياز وقوع س يناش يها يتيرا نسبت به نارضا يكرد افكار عموم يسع زياستاندار خوزستان ن انيم نيا در

 متقاعد كند.

و در  هاست يشهردار فيطبق قانون از وظا يحسط يها آب يآور اظهار كرد: جمع يعتيشر غالمرضا

 ارديليهزار م10هشت تا  نيبراساس برآورد صورت گرفته، ب يسطح يها آب يآور جمع ستمياهواز س

 يرخارج است و قانون هم آن را برعهده شهردا يرقم از عهده شهردار نيدربر دارد كه ا نهيتومان هز

 داشته است. يرپرا د يگرفتگ مشكالت آب طيشرا نيگذاشته كه ا

بوده و امكان خروج  دار بيكه ش ستيشهرها ن گريشهر مسطح است و مانند د كيافزود: شهر اهواز  يو

گسترده است كه  يها پمپاژ و شبكه يها ستگاهيبه ا ازيآب را دارند. با توجه به مسطح بودن اهواز ن

 شود. يآور جمع يسطح يها آب

 يتر شياقدامات ب يگرفتگ سپاه در حوزه بحران آب كه نيا بر يبنم يخوزستان در پاسخ به پرسش استاندار

ها اركان مجموعه نظام  نداشته است، گفت: همه نهادها و دستگاه ياقدام خاص ياستاندار كه يداشته، درحال

با بروز  ياستاندار يعمران عاونحال من و م نيدر ع م؛يستيرا قائل ن ييها كيتفك نيهستند و چن تيو حاكم

از فرمانده  نيامور را برعهده دارند. همچن تيريمد ربط يو مسئوالن ذ ميدر بندر امام(ه) مستقر شد بحران

. ميكن يكمك به بندر امام(ره) اعزام كند و همه در كنار هم كار م يخود را برا يروهاين ميسپاه استان خواست

 دارد. ازين اديز ارياعتبار بسو با  يو اساس يرساختيكار ز كي يرفتگگ كرد: حل معضل آب انيب يعتيشر

  

 (ره)ينيخم شهردار بندر امام قيتعل يماجرا

گسترده شهر  يگرفتگ و برخورد با عوامل مقصر در آب ييشناسا بر يمبن ياعتراضات گسترده مردم يدرپ

 شد. قيشهر، با حكم استاندار خوزستان تعل نيشهردار ا ،ياويمحمد عب ،ينيبندر امام خم
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شهر هنوز  نيا يسطح يها كنترل آب ستمياست، اما س رانيبندر بزرگ ا ني(ره) دومينيامام خم بندر

 ياقدامات يقبل از بارندگ ديباره اظهار كرد: با نيدر ا زيفرماندار ماهشهر، ن رانوند،ي. محسن بافتهيتوسعه ن

را  يو تواند ير نمقانون استاندا قكار نشده بود. طب نياما ا شد، يانجام م ابانيخ يها يجو يروبيهمچون ال

 .ستيشهردار ن گريد يو كه نيا يعنيكند،  قيتعل تواند يم يعزل كند، ول

 

 در بهارستان يريگيپ

ها و  گذشته صحبت يروزها ياظهار كرد: ط زيخوزستان، ن ندگانيمجمع نما سيرئ ،ينيحس ميدكريس

اشاره داشت و شخصاً با  موضوع در نطق قبل از دستور نيبه ا يكه و ميمجلس داشت سيبا رئ يمذاكرات

 صحبت كرد. ربط ياز افراد ذ يبرخ

 كه نيا ليدل به م،يكشور داد ريو وز روين ريرا به وز ياهواز تذكرات ندهينما گريافزود: هم من و هم د يو

كه  ميها خواست و آبفا به تعهدات خود عمل نكردند و از آن ياستاندار ،يشهردار يعنيها  آن رمجموعهيز

 خود عمل كنند. يانونق فيبه وظا

كه از قبل  ياگر به تعهدات كه نيبا اشاره به ا ياسالم يخوزستان در مجلس شورا ندگانيمجمع نما سيرئ

كه  يمدت نيگفت: در ا م،ينبود ها يگرفتگ حجم از آب نيشاهد ا كردند، يبود، عمل م شده ينيب شيپ

و  ميگوشزد كرد مررا به مسئوالن ا ياردداده شد، مو يهواشناس يكه هشدارها ييو روزها يبارندگ نيح

 .داشتند يم يتر شيب يآمادگ ديبا

درست است كه  م؛يرا مبرا كن يگريرا مقصر و د يكه اكنون طرف ستين نيكرد: هدف ا حيتصر ينيحس

ها  مشخص و به آن ينقاط بحران يتوجه است؛ ول اعتبارات قابل ازمندين يسطح يها حل مشكل دفع آب

 تعهدات خود باشند. يجوابگو دياعالم شد و با

 يعلو يكو يمتر68 ابانيبه آن اشاره كرد، مثل خ توان يم ياز شهر كه مصداق يعنوان كرد: در بخش يو
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 يرهايدرصد چاه و مس30تا  20به تعهدات خود عمل نكردند و فقط  كدام چيو نه آبفا ه يكه نه شهردار

 شده است. يروبيفاضالب مربوطه ال

 

 بدون استفاده يارديليچندم خط

راه   تا سه بها خيادامه داد: از چهار راه ش ياسالم يخوزستان در مجلس شورا ندگانيمجمع نما سيرئ

شد و  دهيكش يمتر900 باًيخط لوله تقر كيبحران  تيريگذشته از اعتبارات مد سال كيخرمشهر، در 

 بيو آس دممر يباعث معطل آن مسدود و يشهر برا ياصل ابانيخ كياز چهارماه،  شيكه ب يريمس نيهم

احداث شد،  يارديليخط كه با اعتبار چند م نيخط بالاستفاده مانده است. ا نياكنون ا به خودروها شد؛ هم

 داشت كه انجام نشد. ازين بها خيفاضالب ش ستگاهياتصال به ا يمتر لوله فاضالب برا20تا  10به 

شود كه  هيپمپ ته كيدر آن  يمهار آب سطح يكه قرار بود برا ميرا داشت يريكرد: مس حيتصر ينيحس

در منطقه  ها يگرفتگ اكنون شاهد آب كرد، يم هيبود و اگر آن را ته يتعهد انجام آن برعهده شهردار

در  يگرفتگ اهواز آب يكه هنوز در مناطق چهار، شش و هشت شهردار مينيب ي. متأسفانه مميكمپلو نبود

 نيو ا ميدر شهر اهواز دار يگرفتگ نقطه آب كيفقط  كند يالم مشهردار اع يول شود، يمناطق مشاهده م

 .كند يم تر شيها را ب و داغ آن ستيروش صادقانه برخورد با مردم ن

از  يگرفتگ مدت وقوع باران و بروز آب نياظهار كرد: در ا ياسالم يمردم اهواز در مجلس شورا ندهينما

مربوطه  يها مانده سازمان نيمتأسفانه تعهدات بر زم يول م؛يديد يمختلف، حضور فعال يها دستگاه يسو

تجربه سال  كه نيا او آبفا باعث شد كه امسال هم ب يشهردار ،ياستاندار ياز سو يدرخصوص طرح ضربت

 .ميباش ها يگرفتگ آب نيمتأسفانه شاهد ا م،يگذشته را داشت

 

 هيقضائ  قوه ورود

مقام  نيتر يرساند تا عال ييكار را به جا ياران الهب يپس از بارندگ يتيرياسفناك و بحران مد تيوضع
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 وارد گود شود. زيخوزستان ن ييقضا

گرفته در  از مناطق آب ديدر بازد زياستان خوزستان، ن يكل دادگستر سيرئ ،يصادق مراد االسالم حجت

در  يگرفتگ حل معضل فاضالب و آب ياستان برا ييدستگاه قضا تيمستمر و با جد يريگياهواز، بر پ

فاضالب و  لمشك ريكرد و گفت: متأسفانه در چند سال اخ ديخوزستان تأك يها شهرستان گرياهواز و د

معضل بزرگ  كيبه  ياستان بعد از بارندگ يها شهرستان گرياهواز و د يها ابانيمعابر و خ يگرفتگ آب

معضل است و اگر  نيحل ا ريگيپ تيخوزستان مستمر و با جد ييشده كه دستگاه قضا ليمردم تبد يبرا

 خواهد شد. يصورت گرفته باشد، حتماً برخورد قاطع يقصور

و معابر است  ها ابانيها از سطح منازل مردم، خ آب هيحاضر دغدغه مهم ما كمك به تخل افزود: درحال يو

 يبرا ديمردم سرعت دهند و حتماً با يرسان به كمك نهيزم نيموظف هستند، در ا يها متول و همه دستگاه

 كنند. يشياند معضل چاره نيا حل

 يگرفتگ كرد و گفت: آب ريمدت تقد نيجهادگران به مردم در طول ا يدر ادامه از امدادرسان يمراد

رو  روبه ي، مردم را با مشكالت فراوان استان يها شهرستان گرياز نقاط اهواز و د يدر برخ ها ابانيمعابر و خ

از دوش  يت هستند تا باريروز درحال فعال شبانه يجيبس و يجهاد يها حال گروه نيكرده است كه با ا

 تر كنند. ها كم آن يگرفته برداشته و مشكالت را برا مردم مناطق آب

 

 خسارت نامشخص است زانيم 

 نيبه اقتصاد ا يجد بيدهنده آس خوزستان مشخص نشده، اما آنچه مشهود است نشان ليخسات س تاكنون

اند.  درآمده ليتعط مهين اي ليصورت تعط وكارها به از كسب يارياست. بس ياجبار يها يليتعط ياستان درپ

طور  را كه به يالتيسهت ديو شا دهيد بيشدت آس مردم به يبرق ليازجمله بندر امام(ره) وسا ييدر شهرها

اكنون  گرفتند، يبحران در نظر م نياز ا يريشگيپ يپرداخت شود، اگر ابتدا برا نهيزم نيدر ا ديحتم با

 .ميهد بحران در خوزستان نبودشا



   

 

 

125 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  – رياخ يبارش يها سامانه تيها در كشور پس از فعال بارش تيوضع نيآخر

 19/09/1399ايسنا مورخ 

 

ها در كل كشور  بارش يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل اساس اطالعات بر

 است. افتهي شيدرصد افزا 30از  شيبلند مدت ب نيانگينسبت به م

نسبت به  زانيم نيكه ا ميبارش داشت متريليم 60تاكنون در كشور  يزراع يسال آب ياز ابتدا سنا،يگزارش ا به

 بوده است. شتريدرصد ب 32بلند مدت كشور حدود  نيانگيو نسبت به مدرصد  15مدت مشابه در سال گذشته 

 ريسه ماه اخ يبارش را ط نيشتريو مازندران ب راحمديو بو هيلويكهگ الن،يسه استان گ بيترت اساس به نيا بر

 نسبت به زانيم نيگزارش شده است اما ا متريليم 292 النيها در استان گ اند. هرچند كه بارش كرده افتيدر

 287 زين راحمديو بو هيلوياستان كهگ رها د كمتر است. بارش ياستان اندك نيبلند مدت بارش در ا نيانگيم

 دارد. متريليم 156حدود  يعني يريچشمگ شيبلند مدت خود افزا نيانگيبوده است كه نسبت به م متريليم

استان  نيها در سوم رشبا ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال ياساس اطالعات مركز مل بر

گزارش شده است كه نسبت  متريليم 202تاكنون  يزراع يسال آب يمازندران از ابتدا يعنيپربارش كشور 

 .استدرصد كمتر  28و نسبت به سال گذشته  شترياستان شش درصد ب نيبلند مدت ا نيانگيبه م

 ،يشرق جانيآذربا يها استان يعنير ها در هفت استان كشو آذرماه بارش مهياست كه از مهرماه تا ن يگفتن

 نيانگيو هرمزگان كمتر از م النيو بلوچستان، گلستان، گ ستانيس ،يخراسان شمال ،يخراسان رضو

درصد  56هرمزگان  ندرصد، در استا 60و بلوچستان حدود  ستانيكه در استان س يا گونه بلندمدت بوده به

 ند مدت گزارش شده است.بل نيانگيدرصد كمتر از م 36و در استان گلستان 

آذرماه كماكان ادامه دارد  يانيپا يها در كشور تا روزها بارش ،يسازمان هواشناس يها ينيب شيپ براساس

 به شمال كشور وارد خواهد شد. ديجد يسامانه بارش ندهيهفته آ يو ط
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خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي ، فاضالب جار"كَشَف رود"! نيزم رانيا يزنگ خطر برا

19/09/1399 

 

 محمد آل رسول ديس

در حال  يلومتريك 290رود  نياست. ا يجار يكَشَف رود خراسان رضو ي دره انيدر م "كَشَف رود"

 البيآن خشك شده و فقط در مواقع س يها شاخهسر يو احداث سد بر رو يخشكسال ليحاضر به دل

 يو جار هيدر آن تخل يو خانگ يآب است. اما متاسفانه در طول سال پساب و فاضالب شهر يدارا

و  گذرد يرود م كشف يايو اح يسامانده تهيكم ليماه از تشك نيبه چند كي. در حال حاضر نزدشود يم

مجدد  هيعدم تخل نيمنطقه و همچن رمجازيغ يها مپبر توقف تمام پ يمبن ييدفعات متعدد خبرها يط

كه  ازمج ريغ يها پمپ يبر صدا همچنان عالوه ي. ولشود يرود منتشر م نيدر ا يو شهر يفاضالب صنعت

رود اضافه  نيبر تمام معضالت ا  زيفاضالب شهرك چرمشهر ن رسد، يرود به گوش م در اطراف كشف

سطح  از  نياطراف مشهد را به باالتر يميرود قد نيآب ا يا هيو تصف  لتريف گونه چيكرده و بدون ه

شهرك نبوده  نيا يديحجم فاضالب تول يچرمشهر پاسخگو خانه هي. متاسفانه تصفكند يآغشته م يآلودگ

 نيا يبخش كشاورز ياري. در حال حاضر آبشود يرود م آن وارد كشف يدياز فاضالب تول يمين بايو تقر

 نيا يها از دام ياريو تلف شدن بس يماريو باعث ب رديگ يرود صورت م نيا در يمنطقه از فاضالب جار

 يها يسموم و آلودگ وجودخاك موجود در منطقه چرمشهر به علت  نيبر ا منطقه شده است. عالوه

 .ستيمناسب ن يكشاورز يبرا گريد ار،يبس



   

 

 

127 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 19/09/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - د؟يبازار آب به كجا رس ليتشك

 

خود به سر  يانيمانده بود در مراحل پا يباق يريگ ميسال است منتظر تصم نيبازار آب كه چند ليتشك

احكام  و ليبازار آب تشك تهيدر در امور آب و آبفا اعالم كرده كم روين ريبرد و آن طور كه معاون وز يم

برگزار شده است و  ستارا نيدو جلسه در هم زيصادر و ابالغ شده است. تا كنون ن روين ريآن توسط وز

 برسد. يقابل قبول جيبه نتا يبه زود زيطرح ن نيا ميدواريام

در چهار استان و چهار دشت در  يشيصورت آزما بازار آب به ليطرح تشك 1395سال  سنا،يگزارش ا به

منتشر شود اما در آن سال  1396آن تا سال  جهينت تيبه اجرا درآمده و قرار بود، درنهاها  همان استان

 يها نامه بازار آب هنوز فراهم نشده لذا الزم است كه نظام جاديمسووالن وقت اعالم كردند مقدمات ا

 شود. نيباره تدو نيدر ا يمتعدد

كرد؛  تيريمنابع و مصارف را مد زانيم يدايتا حد ز توان يبازار آب م لياست كه با تشك يدر حال نيا

از جمله منابع  يآب، بحران منابع آب يبر عرضه و تقاضا تيريبا مد توان يم قيطر نياز ا گريعبارت د به

مقابله با بحران آب  يهكارهااز را يكيرا مهار كرد. فعال كردن بازار آب به باور كارشناسان   ينيرزميز

 در كشور است.

هدف  نكهيا انيبازار آب انجام شده است، با ب ليتشك يكه برا يدر رابطه با اقدامات يخامسزاده  يتق قاسم

است، اظهار  نييپا اريآب است كه در كشور متاسفانه بس يبهره ور شيبازار آب افزا لياز تشك ياصل

 90از  شي. بردنخواهد ك رييتغ تينشود وضع نييكشت تع يآب مشخص و الگو يواقع متيكرد: تا ق

آب  يذات متيق جيبازار آب به تدر ليشود و با تشك يمصرف م يدرصد آب كشور در بخش كشاورز

 مشخص خواهد شد.

و هم به  يهم به كشاورز راني. اميدر صنعت آب هست يبهره ور شيافزود: درواقع به دنبال افزا يو
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 ندهيقطعا در آ ميبرو شيپ ياست. اگر با روال فعل ازياول به آب شرب ن تيدارد و در اولو ازيصنعت ن

 .ميشو يم ياز نظر منابع آب يدچار مشكالت جد

 كيمساله را مدنظر داشت كه  آب تابع  نيا ديبا نكهيا انيدر در امور آب و آبفا  با ب روين ريوز معاون

 ينم ياكنون كس گريكرد: به عبارت د حيتصر ست،ين ينيب شياست كه اصال قابل پ يبه نام بارندگ ريمتغ

 يقطع ينيب شيرا پ ندهيآسه ماه  ايتوان دو  ينم يتر است. حت ايخشك  يسال ندهيسال آ ديبگو تواند

 كرد.

 شيمساله بود و تمام پ نيو مقابله با ا يخشكسال يتمام بحث رو 1396در سال  يزاده خامس يگفته تق به

 ينيب شيقابل پ ريغ يها البيدر انتظار است، اما همان سال با س يخشك يبود كه سال ها نيها ا ينيب

اما اكنون  ميداشت راخشك  يزيينشده بود و انتظار پا ينيب شيپ زيامسال ن يها ي. بارندگميمواجه شد

 بود. داريبه دنبال آب پا ديباران حساب كرد و با ريمتغ يتوان رو ينم نيبنابر ا م؛يشاهد بارش باران هست

 نيمترمكعب در ا اريليم 130كه اكنون حدود  ريدپذيتجد يآب ها يعني داريآب پا نكهيبر ا ديبا تاك يو 

متر مكعب  ارديليم 250 كينزد 1420در افق  ميبرو شيمنوال پ نيو اگر به هم ميحوزه كمبود آب دار

در بخش  ژهيبه و م؛يده شيرا افزا يبهره ور طيشرا نيدر ا ديداشت، گفت: با ميمخزن خواه يكسر

 يبرا يفكر ديهدر داد و با يآب را به راحت دينبا رديگ يمصرف آب صورت م نيشتريكه ب يكشاورز

 است. ياراده مل كي ازمنديكار وجود دارد و ن نيآب كشور شود. راه حل ا
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – ماه يدر سواحل مكران تا د يياياز گلخانه در يبردار بهره

19/09/1399 

 

 استير يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يآب، خشكسال يمقام كارگروه تخصص قائم

 خبر داد. يماه سال جار يدر سواحل مكران تا د يياياز گلخانه در ياز بهره بردار يجمهور

 يبرا  فناورانه يها از طرح يكيدر ساحل مكران  ييايخت گلخانه درو سا يپروژه طراح سنا،يگزارش ا به

و  شود يوارد مخزن م اياست كه در آن آب شور در يكشاورز يها گلخانه ياز آب مصرف يبخش نيتام

كرده و به  رساز عبو سپس از دستگاه رطوبت رسد، يم ريبه مرحله تبخ يديخورش يها كن گرم توسط آب

و  جاتيسبز ياريآب يبرا نيريشده ش ريآب تقط نيو ا شود يم ريتقطآب  ييكمك كندانسورها

 استفاده خواهدشد. جات يفيص

 ستيز طيو مح شيفرسا ،يآب، خشكسال يپرهمت، قائم مقام كارگروه تخصص ريجهانگ نيهمچن

معاونت  تيموضوع گفت: در سال گذشته با حما نيدرباره ا يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم

 يآن در برخ ييو اقدامات اجرا نيتدو ييايدر يها گلخانه يدانش فن ،يجمهور استير يفناورو  يعلم

 يفناور نيا يسال جار ماه يحداكثر تا اواسط د ميدواريكشور از جمله ساحل مكران آغاز شد. ام لسواح

 رساند. يبردار شده را بتوان به اتمام و به بهره يبوم

عمان  يايفارس و در جيسواحل خل يها تيظرف يريبه كارگ يفته وبه گ ،ياساس اعالم معاونت علم بر

. كند يرا فراهم م ياديز ييزا اشتغال زيو ن يمحصوالت كشاورز ديبستر تول ييايدر يها در توسعه گلخانه

 منجر خواهد شد. يمناطق نيچن ياهال ييطرح به اشتغالزا نيا نيبنابرا
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 20/09/1399زنامه دنياي اقتصاد مورخ رو - د؟يبازار آب به كجا رس ليپرونده تشك

 

 يانيمانده بود در مراحل پا يباق يريگ ميبازار آب كه چند سال منتظر تصم لي: پرونده تشك اقتصاد يايدن

و  ليبازار آب تشك تهيدر امور آب و آبفا اعالم كرده كم روين ريعاون وزطور كه م و آن برد يخود به سر م

راستا برگزار شده  نيدر هم هدو جلس زيصادر و ابالغ شده است. تاكنون ن روين رياحكام آن توسط وز

در چهار استان و چهار  يشيصورت آزما بازار آب به ليطرح تشك 1395سال  »سنايا«است. به گزارش 

منتشر شود اما در آن  1396سال   آن تا جهينت تيها به اجرا درآمد و قرار بود، درنها استاندشت در همان 

 يها نامه آب هنوز فراهم نشده و الزم است نظام ربازا جاديسال مسووالن وقت اعالم كردند مقدمات ا

بازار آب  ليبا تشك دهد ينشان م ها يابياست كه ارز يدر حال نيشود. ا نيباره تدو نيدر ا يمتعدد

با  توان يم قيطر نياز ا گريعبارت د كرد؛ به تيريمنابع و مصارف را مد زانيم ياديحد ز  تا توان يم

را مهار كرد. فعال كردن بازار  ينيرزمياز جمله منابع ز يآب، بحران منابع آب يبر عرضه و تقاضا تيريمد

 در كشور است.مقابله با بحران آب  ياز راهكارها يكيآب به باور كارشناسان 

هدف  نكهيا انيبازار آب انجام شده است، با ب ليتشك يكه برا يدر رابطه با اقدامات يخامس زاده يتق قاسم

است، اظهار كرد:  نييپا اريآب است كه در كشور متاسفانه بس يور بهره شيبازار آب افزا لياز تشك ياصل

درصد  90از  شينخواهد كرد. ب رييتغ تينشود، وضع نييكشت تع يآب مشخص و الگو يواقع متيق  تا

آب مشخص  يذات متيق جيتدر بازار آب به ليو با تشك شود يمصرف م يآب كشور در بخش كشاورز

و  يهم به كشاورز راني. اميدر صنعت آب هست يور بهره شيافزود: درواقع به دنبال افزا يخواهد شد. و

قطعا در  ميبرو شيپ يروال فعل بااست. اگر  ازياول به آب شرب ن تيدارد و در اولو ازيهم به صنعت ن

 نكهيا انيدر امور آب و آبفا با ب روين ري. معاون وزميشو يم ياز نظر منابع آب يدچار مشكالت جد ندهيآ

 ست،ين ينيب شياست كه اصال قابل پ يبه نام بارندگ ريمتغ كيبع  مساله را مدنظر داشت كه آب تا نيا ديبا
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 يتر است. حت ايخشك  يسال ندهيسال آ ديبگو تواند ينم يساكنون ك گريد عبارت كرد: به حيتصر

 كرد. يقطع ينيب شيرا پ ندهيسه ماه آ ايدو  توان ينم

مساله بود و تمام  نيو مقابله با ا يخشكسال يتمام بحث رو 1396در سال  يخامس زاده يگفته تق به

 ينيب شيپ قابل ريغ يها البياما همان سال با سدر انتظار است،  يخشك يها بود كه سال نيا ها ينيب شيپ

اما اكنون شاهد  ميداشت راخشك  يزيينشده بود و انتظار پا ينيب شيپ زيامسال ن يها ي. بارندگميمواجه شد

با  يبود. و داريبه دنبال آب پا ديباران حساب كرد و با ريمتغ يرو توان ينم نيبنابرا م؛يبارش باران هست

حوزه  نيمترمكعب در ا ارديليم 130كه اكنون حدود  ريدپذيتجد يها آب يعني داريب پاآ نكهيبر ا ديك تا

 يمتر مكعب كسر ارديليم 250 كينزد 1420در افق  ميبرو شيمنوال پ نيو اگر به هم ميكمبود آب دار

 يدر بخش كشاورز ژهيبه و م؛يده شيرا افزا يور بهره طيشرا نيدر ا ديداشت، گفت: با ميمخزن خواه

آب كشور  يبرا يفكر ديهدر داد و با يآب را به راحت دينبا رديگ يمصرف آب صورت م نيشتريه بك

 است. ياراده مل كي ازمنديكار وجود دارد و ن نيحل ا شود. راه
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 20/09/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – ... ستين نينفر ليس| »يزداريمعجزه آبخ«

 

 ياست بخردانه برا يبلكه بخشش ستين نينفر ليمعتقد است س رانيا يآهنگ كوثر پدر آبخواندار ديس

 .يرانيكوچ روان ا يبهتر كردن روش زندگان

 ناريوب به ياميدر پ رانيا يآهنگ كوثر پدر آبخواندار ديدكترس م؛يتسن يگزارش خبرگزار به

 نوشت: نيچن »رانيدر ا يآبخواندار يبوم يدانش و تجربه ها ؛يآبخواندار«

متر مكعب بر  6000رود كارون در اهواز  يبده  نيشتريگردد كه ب يآغاز م1349بهمن  6 لياز س داستان

 ويادچند روز بعد از ر ،يعيمنابع طب ريوز ،يكه شادروان ناصر گلسرخ يبرآورد شده بود. در گزارش هيثان

 جيما را به خل نيزم رس نيگزيتن خاك بدون جا ارديليمزبور دو م ليكرد، ادعا شد كه س راديتهران ا

(سال  يبعد خشكسال ي. صحنه رانيدر حفاظت خاك ا يجهش جاديا يبودبرا يآغاز نيفارس برد، و ا

از دست دادند. در راس دام را  ونيليم كيافزون بر  يتيفارس به روا رياست كه در آن عشا 1349) اهيس

. در دميقره آغاج در راه دشت ارژن د لدر كنار پ الير 30 متيگوسفند زنده را به ق 1349اسفند  28روز 

 يبودم. آنچه آزارم م راچاليس ستگاهيا يقاتيخاك در قطعات تحق شيفرسا يريآن زمان به فكر اندازه گ

به هدر رود، و من دلم خوش باشد كه  آب و خاك درون آن نيگذاشت كه ا ديبا ايبود كه آ نيداد ا

 يرا در پهنه هائ جيتوان نتا يدهد، و چه زمان م هشخاك را كا شيتواند فرسا يكاربرد كدام روش م

 علوفه بهره برد. ديتول يهدر رفته برا يآب ها نيبتوان از ا يستيگسترده اجرا كرد؟ با

 

 مياهللا الرحمن الرح بسم

است، و جز  افتهي اريبس يكوئين ابدي يدهد، و آن كس كه فرزانگ يهركه را[خدا] بخواهد فرزانگ "

 )269بقره: ي( سوره  ".رنديخردمندان پند نگ
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 السالم) هي،علي(عل "بسر برد. يدر نا دار نيكه با داشتن آب و زم يدور باد از رحمت خدا كس"

 را مطرح نمود: يدو پرسش منطق يزمان دياز د كينزد اريدو رخداد بس نيا

از  يسال و بهره ور7 ي(ع)، انباركردن غله برا وسفيحضرت  يبخردانه  استيتوان س ينم ايآ .1

 انجام داد؟ و زيعلوفه ن يرا برا يكار نينموده و چن يرويرا پ گريسال د 7آن در 

 ينكرد تا نه تنها كشاورزان، بلكه همه  هيچرا آن خردمند انباشتن آب را درآبخوان ها توص .2

 خود ادامه دهند؟ يبه زندگ يشتريغ بال ببتواند با فرا انيمصر

درشت  يو فاقد آبرفت ها يالبيس يمصر دشت نياست؛ سر زم يمنف يگريپرسش مثبت و د نيبه نخست پاسخ

درشت  يآبرفت ها ن،يرسد؛ بنا برا يم ترانهيمد يايبه در لومتريك 6650يپس از ط ليدانه است؛ رود ن

بر مصرقرار گرفتن  رانيفالت ا ريچشمگ ازيجا گذاشته است. امت يوپيات يافكنه  ياش را در مخروط ها دانه

است؛ هزاران  اريبس يدرشت دانه با ژرفا يما بر فراز آبرفت ها نيسر زم يچهارم پهنه  كيبه  كينزد

گل  يتوانند آب يم زيده ها هزار سال در دره ها نهشته اند، امروزه ن يكه همان آبرفت ها را ط يآبراهه ا

 سريهمراه با پرورش علوفه م زيآبخوان ها ن يمصنوع ي هيتغذ جه،ير فراز آنها بگسترانند؛ در نتآلوده را ب

 آورند. يپربار را در دشت ها فراهم م يكشتزارهائ زهايآبخ افتهي شيبوده، و خاك فرسا

ند بود دهيدامدار ما فهم اكانيبهره است. ن يب يجار ياز نعمت آب ها نيزم رانيا يخشك يپهنه  شتريب

در  زهيبهاره و پائ يبا كوچ ها شانياست. ا رانيا يكوهستان نيسرزم شتريب يبرا نهيگز نيبهتر يكه كوچرو

در دوران  رانيا تيسوم جمع كيبه  كيكردند؛ نزد يم يبهره ور شيخو ستگاهيز عتيزمان از طب نيبهتر

نه تنها  افكنه يها برفراز مخروط البيخردمند ما با گسترش س انينيشيپ از گريد يقاجار كوچرو بودند. گروه

كه از  يهائ كوهستان ها بوجود آوردند، بلكه با دنبال كردن چشمه يرا در دامنه  يباغ ها و كشتزارهائ

دو گروه  ني. اافتنديدست  ز،يدر خشكبوم ها، كار يآب نره نيبودند به بزرگتر يآبرفت ها و گسل ها جار

 ينابخردانه  شتريعامه پسند، و ب يها استيكردند. س يا دنبال مر عتيبه نسبت سالم و همگام با طب يزندگ
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نا  يرا برا نهيشدند، زم ليپر قدرت به ما تحم يدولت ها يكه از سو ،يو اصالحات ارض رياسكان عشا

 فراهم آوردند. يزندگهر دو روش  يبسامان

 ريرا ناگز انهيآب يشتزارهاك يتوسعه  شان،يخوراك ا نيبه شهرها، و تام كاريب ريو عشا انيروستائ هجوم

 ياريكه به مصرف آب يروان يها، و آب ها البيمهار كردن س يبلند برا يمهم به ساختن سدها نيكرد. ا

 يسد ساز يشركت ها ي لهيما به وس استگزارانيس قيبرق منجر شد. تشو ديتول نيو همچن دند،يرس ينم

موثر بودند، تا آنجا كه محمد رضا  اديز يه اندازه ابرنامه ب نيآنها در ا يو اعمال نفوذ دولت ها گانه،يب

را  يبنا شده بود، مطلب يائيتاليو ا يكائيآمر يشركت ها ي لهيسد دز، كه به وس شيدر مراسم گشا يپهلو

. "گذشته است م،يكرد يباران به آسمان نگاه م دنآم يآن دوران، كه برا "مضمون اظهار داشت: نيبد

كه  يدنبال شد، تا جائ يانقالب اسالم يروزيبعد از پ شتر،يب يآب، با شدت نيتام استيس نيشوربختانه، ا

 ياز حجم آب شيساخته شده ب يسدها ريآبگ تياعالم كرد كه ظرف روين نيشيپ ريوز ان،يچ تيمهندس چ

 گذارد. يما م اريدر اخت عتياست كه طب

 سريم رانيآنها در ا نيز، كه تامگندم و گوشت قرم ژهيبه و ،يكشاورز ياز فراورده ها ياريواردات بس

انقالب  يروزيپس از پ يو دامدار يكشاورز يفراورده ها يرا در برخ يخود كفائ استياست، اتخاذ س

 يشادروان دكتر محمد مصدق رو يزمامدار يمانند آنچه در دوره  م،يترس از تحر رنمود؛ينا گز ياسالم

 استيس يبود كه ما را به سو يا زهيدشمنان، انگ ي لهيسداده بود، و كاربرد غذا به عنوان جنگ افزار به و

به مراتع پر  يدست دراز استيس نينا درست ا ياجرا ندينا خوشا جياز نتا يكيسوق داد.  يخود بسندگ

كه  يكشور هائ فيدر رد رانيآنها بود؛ ا دردام  ي هيرو يب شيآنها به كشتزار، و افزا ليتبد يبرا بيش

 قابل قبول است در آمد. يباال تر از اندازه  اريخاك در آنها بس شيفرسا

 يعيطب ي هيگشته و تغذ نيتام ينيزم ريما از منابع ز يدرصد آب مصرف 60به  كيآنجا كه نزد از

 يها دشت شتريدر ب ينيرزميامر سبب شد كه تراز آب ز نياز آنها است، ا يكمتر از آبكش اريها بس آبخوان
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خود دورباطل  نيكه ا رد،يگ يشهر ها فزون يو كوچروان به سو انيائروست ليو س ده،يگرد يمنف رانيا

 كرد؟ دياست. چه با دهيرا شتاب بخش يسدساز -مهاجرت 

 مياهللا الرحمن الرح بسم

 يسريلل سركيون

 )8:ياعل ي(سوره مينمائ يآسانتر م يتو را راه و

جنگل ها و  قاتيتحق يموسسه در  1350 نيعلوفه در فرورد ديتول يها برا البيمهار كردن س ي شهياند

پا  نيدر نودهك قزو 1351و بهار  1350در آذر  يالبيس ياريآب يشبكه  نيمراتع مطرح شد، و نخست

 شتريداستان را ب هيروانه كرد. بق يبه جونگان ممسن 1358ما را در زمستان  يانقالب اسالم يروزيگرفت. پ

باشند، باال آمدن سطح  دهينشن ديدانند. آنچه را شا يكرده اند م تيسال گذشته حما 39آنها كه ما را در 

 يكه سود جنب ميرخ داد. مطمئن شد 1358پودونك در جونگان بود كه در اسفند  يآب چاه دهكده 

است. گذشت زمان و گسترش  وانآبخ يمصنوع ي هيها تغذ هيغالت و علوفه در كوهپا يالبيس ياريآب

 كرد. دواريام يبوم يبودن روش يبه كار برد شياز پ شيها در سراسر كشورما را ب يبررس

در  دار،يپا يتوسعه  يبرا يدانش ها و فنون بوم نياز سبزتر يكي ،يكوچك آبخواندار يطرح ها ياجرا

 ي و مصرف بخردانه تيجمع شياز افزا يريكوچروان، همراه با جلوگ ريو گرمس ريكنار روستاها و سرد س

انجام  عتو سر يشهر ها موثر باشد. سادگ يمهاجرت به سوتواند در وارونه كردن روند  يآب، م

و كوچروان، كه  انيروستائ رشيو پذ ،يطيمح ستيز يو كم آزار يزدائ ابانيب ع،يسر يكار،سودآور

 يدر برابر بنا يمنطق يا نهيرا گز يگردند، آبخواندار يرا شامل م رانيا تياز جمع ريچشمگ يبخش

 دهد. يبزرگ جلوه م يسدها



   

 

 

136 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 20/09/1399خبرگزاري فارس مورخ  – هزار پرنده بود 20خانه  يروزگار ابانيب نيا

 

آن از پساب  نيريز يها هيدرصد خشك شده است. اندك رطوبت ال 96تا مرز  يگاوخون تاالب

 يصد در صد يشده و آن را از خطر خشكسال نيحدفاصل سد رودشتن تا تاالب تام يزكشاور يها نيزم

 نيحقآبه ا يبا رهاساز نديگو ياستان اصفهان م ستيز طياداره حفاظت مح انينجات داده است. متول

 بود. دواريتاالب ام نيبحران و نجات ا نيبه عبور از ا توان يهنوز م بتاال

 
 ياستان اصفهان ب ستيز طياداره حفاظت از مح ي: گزارش هاستيز طيگروه مح -فارس  يخبرگزار

آبه  كه حق يبار نيسال از آخر 15. حدود دارد يناگوار پرده بر م تيواقع كياز  ينگار هيحاش چيه

آب  يبود كه رها ساز 98دوم سال  مهيپرداخت شده گذشته است. در ن يتاالب گاوخون يطيمح ستيز

 نيمتر مكعب آب به ا ونيليم 41 يرها ساز ني. در اديو جان تاالب را خر ديرسبه انجام  نياز سد رودشت

سرپرست معاونت  ياكبر ني. دكتر حسرود يكامل م يتاالب وارد شد و حاال بستر آن دوباره رو به خشك

تاالب را  نيا يفعل تيرو وضع شيپ ياستان اصفهان در گفتگو ستيز طيحفاظت مح شينظارت و پا
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 گفت. يطيمح ستيبحران ز نيبرون رفت از ا ياز راهكارهاكرد و  نييتب

 

 ديباز نياستان اصفهان آخر ستيز طيحفاظت از مح شيدكتر به عنوان سرپرست نظارت و پا ي***آقا

 بوده است؟ يدر چه بازه زمان يشما از تاالب گاوخون

با فاصله  دهايه  تعداد بازدماه گذشت 6شده است در  جاديتاالب ا نيا يكه برا يا ژهيو طيتوجه به شرا با

تاالب  نياز ا يدانيم ديبازد نيموجود است. آخر زيمربوط به آن ن يها از هم انجام شده و گزارش يكمتر

 دوم آبان ماه امسال انجام شد. مهيدر ن

 

 يمجاز يدر فضا ستيز طيدوستداران مح يمنتشر شده از سو يها و عكس يمنابع محل ي***در خبرها

 دييرا تا يدرصد در تاالب گاو خون 90 يباال ي. خشكرسد يبه نظر م يالب بحرانتا نيا تيوضع

 د؟يكن يم

درصد به  93از  يخشك زانيم ياندك يدر مدت زمان يعنيرونده است.  شيبحران پ نيو شوربختانه ا بله

 يسطح آن شاهد اندك نيريز يها هي. در حال حاضر سطح تاالب خشك شده و تنها در الديدرصد رس 96

است  ريسبب خ طقهمن نيا مياقل يبرا اريبس ياز نظر كارشناس زيرطوبت ن زانيم ني. البته همميرطوبت هست

 .كند يم يريشگيپ يمخاطرات احتمال يو از برخ

 

گرد و  زشيخ يمنطقه برا نيكارشناسان آب و خاك مستعد بودن ا يها دغدغه نياز مهم تر يكي***

 نيبا كاهش رطوبت در تاالب داشته است. در حال حاضر ا يمعنادارمعضل رابطه  نيا ديغبار است. تشد

 شود؟ يم يتلق يتا چه اندازه جد يطيمح ستيز بيآس

. در شود يم يتلق يابانيخشك و ب هيقرار گرفته كه اطراف آن ناح يميدر اقل يتاالب گاو خون د،ينيبب
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 ي. مطالعات علمكند ينم ريا درگر هيناح نيگرد و غبار تنها ا نيا زشيخ زگرد،يصورت بروز معضل ر

 يلومتريك 500 يا اصلهكه ف ييها شهرها و استان تواند يمنطقه م نيدر ا يزيهستند كه غبار خ نينشانگر ا

عزم  كيبه  رسد يهوا و بحران كرونا به نظر م ي. با وجود آلودگرديدربر بگ زيپهنه دارند را ن نيتا ا

 يها هيكه در ال ي. اكنون با وجود اندك رطوبتميدار ازين معضل نياز ا يريشگيپ يبرا يمل ينهادها

آبه  قانون در باب حق يبا اجرا ميتوان يو م ميدارمعضل فاصله  نيمانده هنوز با شروع ا يتاالب باق نيريز

 شود. بوم ستيز نيا يايافتاده دوباره باعث اح قياست به تعو يتاالب كه مدت يطيمح ستيز

سبز و  يفضا ،يشرب، صنعت ،يعمده كه شامل مصارف كشاورز يكاربر 5 آب يعال يمصوبه شورا طبق

ها  آبه تاالب سال . اما حقكنند يم افتياز منابع آب در ينيمع هيسهم شوند يم يطيمح ستيآبه ز حق

پرداخت نشدن  نيتاالب و همچن يلومتريك  100در حدفاصل  يپرداخت نشده و كارشناسان سد ساز

 نجاستي. حال سوال اكنند يآن مطرح م تيشدن وضع يو بحران يخشك ياصل ليآبه را به عنوان دال حق

 نيشدن تعهدات ا يياجرا يدر راستا ياقدام جد نهيزم نيكه چرا با وجود استمرار تخلف از قانون در ا

 استان انجام نشده است؟ ستيز طياداره حفاظت از مح يمصوبه از سو

با  يها بود كه حق آبه تاالب گاو خون تاالب ياياظت و احطرح حف يمصوبه و در راستا نيطبق هم بله،

 شد. نييرود تع ندهياز سهم حق آبه رودخانه زا كيتفك

 

 است؟ زانيحق آبه ساالنه تاالب چه م زاني***بر اساس قانون مصوب شده اكنون م

در طول متر مكعب آب  ونيليم 313 يرود و تاالب گاو خون ندهيرودخانه زا يطيمح ستيحق آبه ز سهم

 176است و  رود ندهيمتر مكعب آب سهم رودخانه زا ونيليم 137 زانيم نيسال است. از ا كيمدت 

باعث  ارفمص زانيمنابع آب نسبت به م ياست. اما كسر يمتعلق به تاالب گاو خون زيمتر مكعب ن ونيليم

 نيادامه روند ا يكنون تيكه با توجه به وضع نيشده است. غافل از ا يطيمح ستيز يآبه ها حذف حق

 باشد. يو كشاورز يصنعت يها به ضرر بخش تيدر نها تواند يم طيشرا
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 ستيز يها حق آبه نيها تام تاالب يايبا قوت گرفتن مصوبات طرح حفاظت و اح ديرس ي***به نظر م

در  يكم آب تيبا وضع يسازگار لياما به دل رديبه خود بگ يشتريسرعت و نظم ب زين يگاو خون يطيمح

 يگاوخون ياياح يراب يطرح  چه اقدامات نيا لي. تاكنون در ذميا اتفاق نبوده نيان تا به امروز شاهد ااست

 انجام شده است؟

در نظر گرفته شده است.  يرود و تاالب گاوخون ندهيزا يبرا يطور كه اشاره شد حق آبه مشترك همان

 ياتيح يازهاياز جمله ن  يب گاوخونرودخانه و تاال نيبودن آب در بستر ا ياست كه جار نيا تيواقع

ها  تاالب  يايدر كنار مصوبات طرح حفاظت و اح ليدل ني. به همديآ يبه حساب م رانيا يفالت مركز

عرصه  نيدر ا زين يمختلف يها يها و كاربر شكل گرفت. ارگان زين رود ندهيزا يايبا عنوان اح يكارگروه

مسئله را در  نيكه امكان دارد ا ييبوده تا جا نيما بر ا يگذشته سع يها و فعال هستند. در سال ليدخ

تا از خشك شدن صد در  ميرا داشت هدف نيانجام شده ا يها . با پروژهميدنبال كن يو مل يسطوح استان

گرد و  يها به كانون يرسان شد. آب يروبيدر سه نوبت ال رود ندهي. بستر زاميكن يريشگيتاالب پ يصد

از  تواند يم زيرطوبت اندك ن زانيم نيپروژه بوده است. چرا كه هم نيف ما در ااهدا نيتر غبار از مهم

 كند. يريشگيمنطقه مستعد بحران پ نيدر ا يزيغبار خ

 

 اند؟ تاالب نداشته يطيمح ستيآبه ز گرفتن حق ليدر تسه يسهم يمطالعات يها ***پروژه

شد.  نييمسئوالن تب يشدن تاالب برا ها بوده كه در جلسات متعدد مخاطرات خشك پروژه نيقالب هم در

تاالب در  يندگيو آال يزيرسوب، غبار خ تيو پژوهش همچنان ادامه دارند. وضع شيپا يها پروژه نيا

گر با توجه به يتر اشاره شد مصارف د شياما همان طور كه پ رسند؛ يبه ثبت م يمنظم يزمان يها بازه

راستا قرار گرفته كه به طور  نياند. تمام تالش ما اكنون در ا قرار گرفته تيدر استان در اولو يمسئله كم آب

از خشك  يناش يطيمح ستيز يها تا از وقوع بحران ميآبه را به تاالب برسان حق نيهم كه شده ا يا دوره

 .ميكن يريشگيشدن آن پ
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ندگان پر يفصل  يها ستگاهياز  ز يكي يتاالب گاوخون 90دهه  ليكه تا اوا ميدان يدكتر م ي***آقا

نقطه  نيبوم هنوز پرندگان در ا ستيز نيا داريپا ياست. اكنون با توجه به خشك آمده يمهاجر به حساب م

 اند؟ داده ريمس رييتغ اي كنند يتوقف م

 يفصل يزبانياست ساالنه م برده ياستاندارد خود به سر م طيكه تاالب در شرا يزمان ميكه دار يآمار طبق

سالمت سفر و نجات  يكه برا ميا داشته يبوم ستيما ز يعني نيهده داشته است. اهزار پرنده را به ع 20از 

تاالب به ثبت  نيدر ا هنوع پرند 370داشته است. تاكنون حضور هزار و  يديكل يجان پرندگان نقش

كه  ميدر تاالب دار نگويهزار قطعه فالم 100از  شيب ياز آبچر ينواز چشم اريبس رياست. تصاو دهيرس

 لومتريك85تا تاالب  نينه چندان دور بوده است. سد رودشت ييهنده روزگار خوش آن در سال هانشان د

. با شوند يم رابيحدفاصل سد تا تاالب س يكشاورز يها نيسد زم نيآب از ا يفاصله دارد. با رها ساز

از آن به  يكشاورز يها مانند ورزنه كه پساب ييها در تاالب هنوز هم در قسمت سابقه يب يوجود خشك

 نيآنال يها نيدورب ري. اما تصاوميشاهد حضور پرندگان و استراحت چند روزه آن ها هست زد،ير يتاالب م

در  ياست فالت مركز زيناچ اريپرندگان نسبت به گذشته بس نيا دكه تعدا نديگو يما م شيدر سامانه پا

 يها ستگاهياز ز يكينوان قرار گرفته است و خشك شدن تاالب به ع ياديمهاجرت پرندگان ز ريمس

 .ندازديجان آن ها را به خطر ب تواند يپرندگان م نيا يفصل

 

رطوبت  يوجود اندك نيسال است كه حق آبه تاالب به آن پرداخت نشده است. با وجود ا 15***حدود 

ر حال . دديكن يم يابيموثر ارز يتاالب در مراحل بعد نيا ياينجات و اح يآن را برا نيريز يها هيدر ال

 يبحران تيآن از وضع دنو دور ش ايشاهد اح ميدارد تا بتوان ازيحاضر تاالب به چند سهم از حق آبه خود ن

 م؟يباش

شد و تا  ختهيمتر مكعب آب به تاالب ر ونيليم 41 نيآب از سد رودشت يبا رهاساز 98دوم سال  مهين در
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 ياست كه حت نيا تيانده است. واقعدور م يصد در صد يسهم اندك از خشك نيتاالب با هم نيكنون ا

لحظه با ورود آب به  ره يعنيبود.  دواريتاالب ام نيا يايبه اح توان يم زيسهم از حق آبه ن كيبا پرداخت 

 نيتر با هم بود و از همه مهم ميو پرندگان مهاجر در آن خواه انيآبز يتاالب شاهد بازگشت زندگ نيا

امر مهم  ني. اميا دور كرده يزيو غبار خ زگردهايا از بحران رر يسهم آب فالت مركز يا پرداخت دوره

به عنوان  يتاالب گاو خون يايبه اح ميدوارياست. ام ريمختلف امكان پذ ينهادها يتنها با تعامل و همكار

 دور شود. داريپا ياز خطر خشك يبه زود بايبوم ز ستيز نينگاه شود و ا يپروژه مل كي
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 21/09/1399خبرگزاري ميزان مورخ  – خزر زيحوضه آبربارش در  يدرصد 5كاهش 

 

كه نسبت به  دهيرس متريليم 121,2ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 2  شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 5سال گذشته با كاهش  يها بارش

 18تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 68,3ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99آذر 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 63.2است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 41 شيساله با افزا51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد 8  شيكه افزا دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

 

 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 5 كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم 121,2ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 2  شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 5سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با  متريليم 113,6عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد  61 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 10 شيافزا

 116 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 114,9با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيبرآ حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 45 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 9 شيافزا

 9 شيال گذشته با افرابارش نسبت به س متريليم  39,6با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه
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 روبرو بوده است. يدرصد 55 شيساله با افزا 50و نسبت به دراز مدت  يدرصد

و نسبت به دراز  يدرصد 38بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم  13,2با  زيشرق ن يمرز حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 18 شيمدت افزا

بارش نسبت به سال  متريليم 33,6با  يجار يسال آب يبتدااز ا زيقره قوم ن زياست؛ حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 5گذشته با كاهش 
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 – آن يها نهيدر برابر هز يشهر يزداريآبخ يبرابر 25سود  |»يزداريمعجزه آبخ«

 21/09/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

و  ليمقابله با س يچك برا يدر جمهور يشهر يزداريانجام شده، سود حاصل از آبخ يها يبررس طبق

 آن بوده است. نهيبرابر هز 25 ،يشهر يآبگرفتگ

در كاهش  ياديز اريبس ريتأث ،يشهر يزداريدهد آبخ يها نشان م يبررس م؛يتسن يگزارش خبرگزار به

 چك است. يجمهور ،يشهر يزداريموفق آبخ ياز تجربه ها يكيدر شهرها دارد.  يو آبگرفتگ ليس

قرار داد و  ريدرصد شهر را تحت تاث 11چك  يدر جمهور لسونيشهر پ 2002سال  ليها، س يبررس طبق

 يشهر يزداريآبخ يبه اجرا ميتصم 2008خسارت به جا گذاشت. در سال  وروي ونيليم ميو ن 21از  شيب

 بزرگ گرفته شد. يسازه ها يبه جا اسيكوچك مق عتيطب هيو انجام اقدامات بر پا

 تيقطعه تحت مالك 23اقدامات مشخص نمودند كه  ياجرا يقطعه را برا 44 يراستا مسئوالن شهر نيا در

سه فاز  يپروژه در ط ،يمشكالت مربوط به تملك اراض ليلت بود. به دلدو تيقطعه مالك 21و  يخصوص

اجرا  لتدو تيتحت مالك يآن در اراض هياجرا شد و در فاز اول چهار حوضچه نگهداشت و پارك حاش

مخازن فقط  نياحداث شدند و ا هيتغذ اي يمتر مكعب، بدون كانال زهكش 8000 تيشد. مخازن با ظرف

 يو آبگرفتگ ليس يجلو كيو تكن وهيش نيشدند و با ا يپر م يعيبه طور طب ينيزمريآب ز ايتوسط باران 

 شهر گرفته شد.

 يگرياهداف د ،يشهر البيچك، عالوه بر كنترل س يدر جمهور يشهر يزداريتجربه موفق آبخ نيا

 داشت. زين رهيورزش و غ ،يرو ادهيانجام شنا در حوضچه ها، پ ،يآموزش يمثل آموزش توسط تابلوها

برابر  25در فاز اول اجرا  يشهر يزدارياساس محاسبه صورت گرفته، سود حاصل از اقدامات آبخ بر

  به دست آمد. نهيهز
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 يدرصد منابع آب86 مصرف؛ باال قرار دارد يبا تنش آب يكشورها ستيدر ل رانيا

 22/09/1399روزنامه سبزينه مورخ  – در كشور ريدپذيتجد

 

توجه  قابل شيبه افزا ر،ياخ يها در كاهش مصرف سرانه آب در دهه تيريو نبود مد تيجمع شيافزا

كشور  ريدپذيبه منابع آب تجدمصرف آب  زانيمصرف آب در كشور منجر شده است. شاخص نسبت م

درصد است. آمارها 86موجود  طيشاخص در شرا نيا كه يطور است، به يآب ياز تنش باال يحاك

اضافه مصرف  نيروز است. ا در شبانه تريل150از  شيب رانيشهر ا492مصرف آب در  سرانه ديگو يم

 مياقل رييتوجه به تغ ي. او درحالميشو يخارج م يزود از ترسال اي ريد رو،ين رياست كه به گفته وز يدرحال

بوده  يانفعال داماتانجام نداده و تمام اق يكار دهيپد نيا تيريمقابله و مد يكه خود برا داند يم  يرا جد

كه  يهم گذر كرد. براساس آمار متر يليم56در كشور از مرز  ها يبارندگ زانيحاضر م است. درحال

نسبت به متوسط  1399-1400يدر سال آب يبارندگ زانيرده، ماعالم ك رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

از  ياريبس ي. درحالستشده ا تر شيدرصد ب9پارسال حدود  يدرصد و نسبت به سال آب25درازمدت 

حوزه آب كشور معتقد  يكه متول دانند يمنزله حل بحران آب در كشور م را به ها يمردم رشد بارندگ

 مياقل ريياز تغ يدر كشور را ناش يبارندگ شيلخوش كرد. او كه افزارشدها د نيچندان به ا دياست نبا

 كيعنوان  بود؛ اما جهان اكنون آن را به طرحم هينظر كيعنوان  به مياقل رييگفت: در ابتدا تغ داند، يم

 درست آن را كسب كرد. تيريمقابله و مد يالزم برا يها يآمادگ ديكه با شناسند يم دهيپد

تا  240كه هر سال  ستين طور نيدر دو سال گذشته ادامه داد: ا ليوقوع س شيزابا اشاره به اف او

 شيبه افزا دي. نباميشو يخارج م ها يزود از ترسال اي ري. دميرا در كشور تجربه كن يبارندگ متر يليم250

آب در  ريذخا كهحاال  نيگرفت؛ از هم يمصرف را جد يالگو رييتغ ديدلخوش كرد و با ها يبارندگ

 خشك بعد بود. يها به فكر سال دياست با يقبول ح قابلسط
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كه در طول دوران وزارت او  شود يمطرح م شيايسكاندار ساختمان ن ياز سو يطيها در شرا گفته نيا اما

 انجام نشده است. مياقل رييمصرف و مقابله با تغ تيريالگو و مد رييتغ يبرا يكار چيه

 

 وجود ندارد يعيث طبمقابله با حواد يبرا يا برنامه چيه 

برنامه  چيه راني: در اديگو يبه بازار م باره نيدر ا رو،يكارشناس سابق منابع آب وزارت ن  ،يفهم تيهدا

  نيكه در ا يوجود ندارد و تمام اقدامات يسال و خشك ليازجمله س يعيمقابله با حوادث طب يبرا يمشخص

صورت  بعد از وقع حادثه به م،يست. همانطور كه شاهد هاست يو واكنش يكامالً انفعال شود، يم حوزه انجام 

 گريد اًييكه تقر يتيري. مدرديگ يمسئول قرار م يها بحران در دستوركار دستگاه تيريمد ييناقص و ابتدا

 مسئوالن است. يبرا يغاتيتبل يبه شو هيشب تر شينداشته و ب يا دهيفا چيه

 

 يا توسعه يها ر برنامهد مياقل رييمقابله با تغ يها طرح يخال يجال 

كشور گفت: در طول  يا توسعه يها در برنامه مياقل رييمربوط به تغ يها طرح يخال يبه جا نيهمچن او

در برنامه چهارم توسعه گنجانده  يسال عنوان برنامه جامع خشك تحت يبند بار، كيگذشته فقط  يها سال

. در برنامه ششم ندكاغذ ما يرو داتيام تأكتم تيانجام نشد و درنها خصوص نيدر ا يكار چيشد؛ اما ه

و كارشناسان حوزه شد؛ اما سازمان برنامه و  رويوزارت ن يمسأله از سو نيا يرو ياديز ديتوسعه هم تأك

گرفت و آن را از  دهيآن را ناد تيريو مد مياقل رييبا تغ يراحت موضوع مربوط به سازگار اريبودجه بس

 حذف كرد. يا برنامه يها سرفصل

 يكشورها تر شياكنون در ب كه هم مياقل رييبا تغ ياست كه در برنامه هفتم توسعه سازگار دواريحاال ام او

 .رديمورد توجه قرار گ شود، يم ديآن تأك يرو ايدن
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 كنند ياز حد مجاز آب مصرف م شيب رانيا ياز شهرها  يمين 

هر نفر بوده است.  يبرا تريل150از  شيشهر ب492سرانه مصرف آب در  دهد يكه آمارها نشان م گونه آن

هر سال آمار  كنند، ياز حد مجاز آب مصرف م شيب رانيا ياز شهرها  يمين باًيتقر كه نيبا وجود ا

در فهرست  زين نياز ا شيكه پ ها يراني. اشود ياز رشد مصرف آب در كشور اعالم م يا كننده نگران

كرونا باز هم بر حجم مصرف خود  روسيو يريگ قرار داشتند، بعد از همه ايآب دن يها پرمصرف

مصرف  يمترمكعب آب در بخش شهر ارديليم4/5اند. براساس آمار موجود در سال در حدود  افزوده

لذا با  است، يمترمكعب مربوط به مصارف بخش خانگ ارديليم3/4مصرف مقدار  زانيم ني. از اشود يم

 يازا به تريل224كل مصارف  يانه مصرف آب براسر زانيم يپوشش در مناطق شهر تحت تيتوجه به جمع

 نيهر روز ا يرانيهر ا يهر نفر در روز است. درحال يازا به تريل180 يمصارف خانگ يهر نفر در روز و برا

 نيتر از ا كم اريبس هم ايپر آب دن يكه سرانه مصرف آب در كشورها كند يم مقدار آب مصرف 

 اي، اسپان 194 ، پرتغال  164  ، سوئد159 آب در كشور دانمارك عنوان مثال سرانه مصرف  هاست؛ به حرف

و لهستان   112  كي، بلژ 129 ، هلند  129 ، آلمان  139 ، فرانسه  142  رلندي، ا 153  شي، اتر 153 ، انگلستان  200 

 است.  در روز تريل 98 

 

 يفوق بحران طيدر شرا ريدپذيآب از منابع تجد برداشت

شده  تر شيدرصد ب9درصد و نسبت به پارسال حدود 29نسبت به متوسط درازمدت  يندگبار زانيم امسال

در  رانيا ريدپذيكه منابع تجد شده ليتبد تر شياضافه مصرف ب يبرا يبه مجوز يآمار درحال نياست. ا

 قرار دارد. يبحران فوق طيشرا

باالتر  رانيدر ا ريدپذيتجد ريبرداشت آب از ذخا زاني: مديگو يم رويسابق منابع آب وزارت ن كارشناس

خود را مصرف  ريدپذيدرصد منابع تجد20كه  ييكشورها ،يگفته فهم  از حد استاندارد در جهان است. به
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قبول است؛  قابل ريدپذيدرصد از منابع تجد40دارند. مصرف  يدر حوزه آب يخوب اريبس تيوضع كنند، يم

. كنند يم وپنجه نرم  دست يبا تنش آب كنند، يم رف درصد منابع خود را مص60كه ساالنه  يياما كشورها

 .كند يم  تيحكا يفوق بحران تيدرصد از وضع80 يو باال يبحران طيشرا يدرصد منابع به معن80مصرف 

 تيها وضع سال ديدرواقع با م؛يا خود را مصرف كرده ريدپذيدرصد منابع تجد86ادامه داد: در كشور  او

 خود خارج شود. يآب ريدر ذخا يبحران فوق تياز وضع رانيكه ادر كشور مناسب باشد  يبارندگ

آن  يذات يژگيو يآب كه كم ميهست يا : در منطقهكند يم ديتأك رويسابق منابع آب وزارت ن كارشناس

شدن اوضاع  تر يبحران يمعنا به م،ياقل نيمصرف در ا تيريگرفتن مد دهيو ناد ياست. هرگونه كوتاه

مصرف خود  دنكر دنبال كم به م،يدار يكه ترسال ييها در سال دياتفاقاً بامصرف است. برخالف تصور 

كارشناس حوزه آب،  ،يبه گفته فهم ست؛ين رانيا ميتنها مشكل اقل ها يبودن سطح بارندگ نيي. اما پاميباش

از  شيب يبارش رانياز مساحت ا درصد كيكه  يناهمگون است، به نحو زين رانيدر ا يبارندگ عيتوز

 متر يليم148كشور در حدود  شرق زيهمچون حوضه آبر يدر مناطق يبارندگ زانيدارد و م متر يليم1000

 گريمترمكعب د ونيليم50حدود   قهيدق مدت پنج در  د،يخواند يم گزارش را  نيحاال كه شما ا نياست. هم

آن را  درصد30 توان يم ساده مصرف  يالگوها تيبا رعا كه يآب در كشور مصرف شده است؛ درحال

 نيكه ا يرساند. درواقع در مدت زمان مكعبمتر ونيليم35مصرف را به  زانيكاهش داد و م يراحت به

 .رود يم مترمكعب آب در كشور به هدر  ونيليم15حداقل  ديخوان يم گزارش را 
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وقوع  خطر؛ بوده است رياخ يها در سال البيشدن س يجار يمداخله انسان عامل اصل

 23/09/1399روزنامه سبزينه مورخ  – بارش متر يليم 30 در تهران با البيس

 

 انيقرار گرفت كه بعضاً به طغ ديشد يها باران ريتأث كشور تحت ي، هوا1399اول آذر  يها هفته در

منجر شده است. از طرف  يو اقتصاد يتوجه اجتماع در خوزستان و بوشهر، با آثار قابل ژهيو ها، به رودخانه

رخ دادن است كه  حالدر يدر كشور درحال رخ دادن است؛ اما چه اتفاق مياقل ديشد راتييهم تغ گريد

همراه با  يخود قرار داده است؟ به باور كارشناسان شدت بارندگ ريتأث را تحت رانيا ستيز طيمح گونه نيا

بوده است،  رانيدر ا رياخ يها در سال ها البيشدن س يجار ياز عوامل اصل طيها در مح مداخله انسان

بود، اما اكنون با  متر يليم70تا  60 ذشتهگ يها سال يآستانه بارش باران در تهران ط كه يطور به

 .شود يم جاديا ليباران در تهران س متر يليم30

 

 مسطح يها نيدر مرز زم يالبيس يها دشت ليتشك 

 ليرا تشك يالبيس يها هستند، دشت ينسبتاً مسطح جار يها نيزم  كه در مرز ييها از رودخانه ياريبس

هش باعث كا يزراع يها نيزم يبر رو يوال جمع شدن گل ل،يبودن س ديكه در هنگام شد دهند يم

باشد.  رشدهاز آب پ نيكه سطح پست زم وندديپ يوقوع م به يمعموالً زمان لي. سشود يها م آن يزيحاصلخ

رخ  يزمان لي. سشود يم يها جار رودخانه  هيحاش يها نيمعموالً در زم ليممكن س  حالت نيدر بدتر

زمان  نيدر ا جذب كامل آب را نداشته باشد، ييمنطقه توانا كي ياهيكه خاك و پوشش گ دهد يم

مخازن آب  اي يعيطب يها حفره اي يا رودخانه يها كانال قيكنترل از طر رقابليصورت غ حجم آب به

 .كند يم زشيساز بشر ر دست
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 كرد؟ ينيب شيرا پ البيو س ليس توان يم ايآ

 يمرا لياساس بروز س نيبرهم ند؛يآ يحساب م در سراسر جهان به يعيطب عيفجا نيتر از متداول ها ليس

كه باعث بروز  نيسنگ يها به هنگام بارش باران ياهي. نقش پوشش گشود يمحسوب م ينيب شيپ نسبتاً قابل

و  كنند يم خوردصورت است كه ذرات آب با شاخ و برگ درختان جنگل بر نيبه ا شوند، يم ها البيس

و  اهانيو برگ گ از شاخ دهيخاك جنگل هم پوش نيهمچن شود؛ يها كاسته م از سرعت آن ياديتا حد ز

 .آورد يوجود م با آب زالل را به ييها باريو جو شود يدرختان است كه باعث جذب آب م

در  يا ژهيو تياهم ها البيحجم، شدت، مدت، مكان و باالخره زمان وقوع س ان،يجر ياز چگونگ اطالع

 يها انيات و زخطر ينيب شيپ نيو همچن يآب ساتيمخصوصاً تأس يمهندس يها سازه يو نگهدار يطراح

از  يو ناش ارهچه از نوع به ها البيكشورمان، س ييوهوا آب طيشرا ليدل دارد؛ به لياز س يناش ياحتمال

حوضه  يها اغلب رود يسطح انياز رگبار باشند، بخش عمده جر يناش يذوب برف و چه از نوع ناگهان

 .دهند يم ليرا تشك يمركز

 

 زنده هستند عتيدهنده طب فشان نشان و آتش ليس زلزله،

را  عتيطب كيناميد ند،يآ يوجود م كه به ييها دهيمعتقد است پد ستيدرولوژيه كياساس  نيبرهم

كه  دهند ينشان م يفشان همگ و آتش ليدارد. زلزله، س كيناميزنده است و د عتيطب دهند؛ يم ليتشك

 .ستيخالف نبا آن م يباشد و كس ديبا كيناميد نيو ا كند يم تيزنده است و فعال عتيطب

نشده است، به  تر شيمخرب ب يها ليس يو حت افتد يكه اتفاق م ييها ليتعداد س كه نيا انيبا ب يتراب سياو

است كه خودمان بر سر  ييها بال ريتأث شود، يم ليكه باعث وقوع س يزيباشگاه خبرنگاران جوان گفت: چ

 .ميا خودمان آورده

از نقاط كشور  يها در برخ واقع شده است و بارش خشك مهيندر منطقه خشك و  رانيادامه داد: ا يتراب
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 .ديايوجود ب به البيكه س شود يشدت بارش موجب م نيو هم كند يرواناب م جاديا

 

 شوند يم ها البيس ديموجب تشد يانسان عوامل

سوخت  نيتأم يشود، افزود: انسان برا البيس ديموجب تشد تواند يم زين يعوامل انسان كه نيا انيبا ب يو

به چرا  هيرو يطور ب ها را به خود دام ازيمورد ن ييمواد غذا نيتأم يبرا نيو همچن كند يدرختان را قطع م

 يها توجه مقررات و البته هشدار ن،يو در انتها به قوان كند يم يدستكار ها ليرا در مس نيو زم برد يم

 نيتر شيهمانند تمام جهان ب رانيفان در او طو لي. سكند يم تر شيرا ب ليخسارت س ها نيو همه ا كند ينم

طرح  يبرا افتهي صيدرصد اعتبارات ساالنه تخص نيتر شيخسارات و تلفات را دارند و در كشور ما ب

 .شود يم لياز س يناش تصرف جبران خسارا ،يعيطب يايكاهش اثرات بال

رد توجه مردم است، مو تر شيكه ب يزياست، گفت: چ يعيطب دهيپد كي ليس كه نيا انيبا ب يتراب

و  ميقرار داد ليو خودمان را در معرض س مياست. خسارات را ما باال برد يعيطب ياياز بال يخسارات ناش

شود و در برابر  تر شيب ساتيها و تأس در سازه يمنيشده تا ا  موجب يعلم و تكنولوژ شرفتيپ كه نيبا ا

و  يعيطب و منابع ستيز طيمح بيز آن طرف تخراما ا م،يداشته باش يتر شيب تيمثل زلزله مصون يخطرات

 شود. تر شيو ب تر شيب لياز س يخسارات ناش شود، يموجب م نيدر زم يدستكار

 

 يسطح يها رواناب انيانداختن جر ريدر به تأخ ياهيمؤثر پوشش گ نقش

آن مانع  يمؤثر است و جلو يسطح يها رواناب انيانداختن جر ريدر به تأخ ياهيادامه داد: پوشش گ يو

 ياديها با سرعت ز رواناب شود، يو نابود م دهيتراش نيسطح زم ياهيپوشش گ ي. وقتكند يم جاديا

 دياست و با هنامناسب اتفاق افتاد يو شهرساز عتيطب بي. حال تخرشود يم جاديا ليو س كنند يحركت م

و  ميرا قبول كن عتياست كه حق و حقوق طب نيكرد و تنها راهش هم ا دايپ يراه تيوضع نيحل ا يبرا



   

 

 

152 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 استفاده كرد. هياز قوه قهر توان ينم يعيطب يها دهيمهار پد يبرا

 م،يساخت ابانيها خ آن يو جا ميبست اي ميها را منحرف كرد ه از در ياريكرد: متأسفانه ما بس حيتصر يتراب

شده است  ليت سشدن خسار تر شيدست موجب ب نياز ا يشوند؛ لذا اقدامات ييبازگشا ديدوباره با ها نيا

 بود. ميخواه ليس عاز وقو يو اصالح شوند، شاهد كم شدن خسارات ناش ييو اگر دوباره بازگشا

 

 ستين رياخ يها ليعلت وقوع س مياقل راتييتغ

 راتيياز تغ يناش دهد، يرخ م رانيكه در ا ييها البيو س رياخ يها معتقد است بارش ستيدرولوژيه نيا

به توافق  رانيموضوع در ا نياست كه هنوز كارشناسان سر ا يا مسأله مياقل رييگفت: تغ ي. وستين مياقل

 نگرفته. ايدر كشور صورت گرفته  مياقل راتييتغ ايكه آ اند دهينرس

كه وجود  ياظهار كرد: شواهد باره نيدر ا ست،يو ژئومورفولوژ يبهشت دياستاد دانشگاه شه ،يقهرود اما

 رييشواهد تغ يعنيكرده است؛  رييتغ رانيا ميبار اقل90حدود  شيال پهزار س10از  دهد يدارد كه نشان م

را قبول دارم،  ها البيس شيافزا ريبلندمدت در دوره اخ يدوره زمان كيوجود دارد. در  رانيدر ا يمياقل

تا  40دما در  زانيكه م دهد يانجام دادم كه نشان م ييها يبررس مياقل ريياما درباره ارتباط آن با تغ

دما در اواخر اسفندماه  كه نيكه احتمال ا يمعن نياست، به ا افتهي شيافزا يتا حد رانيدر كل ا ستگاهيا48

 است. اريبس د،يايب ليكند و بارش باران شروع شود و س دايپ شيافزا ماه نيفرورد ليو اوا

 

 متر يليم30آستانه بارش باران در تهران به  كاهش 

دارد و  ليكرد: تهران س انيناطق كشور ازجمله تهران باز م يدر برخ ليدرخصوص وقوع س يو

 متر يليم70تا  60گذشته  يها سال يآستانه بارش باران در تهران ط نياست. همچن يهم موضع شيها ليس

 يها نيزم حيطدر تهران تس گري. مسأله دشود يم جاديا ليباران در تهران س متر يليم30بود، اما اكنون با 
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زده است؛ مثالً  بيموضوع به تهران آس نيو ا ستين ها يسمت زهكش به ها بيش كه يطور مناطق است، به

قرار دارد كه  قاتيواحد علوم تحق ياست، دانشگاه آزاد اسالم ليحاضر كه محل عبور س درحال ييجا

در  كه ياست، درحال دهو سطح آن را صاف كر يداريفرحزاد و حصارك را خر نيدانشگاه تپه ب نيا

 نيآب را از ب ميساختمان مرز خط تقس نياما اكنون ا فتاده،ياتفاق ن ليرحزاد و حصارك سگذشته در ف

 برده است.

 

 شمال كشور يها ليس تر شينامناسب، منشأ وقوع ب يزهكش 

را  ييها ليس نيگلستان كرد و گفت: در گذشته هم در گلستان وقوع چن ليبه س زين يا اشاره يقهرود

شمال  يها لياز س يوجود آمده باشند. علت وقوع بخش اكنون به ها ليس نيه اك ستين گونه نيو ا ميداشت

حركت و  لياند و با س ها خشك شده از درخت يچراكه بعض ست؛يها ن رفتن جنگل نيكشور هم از ب

 .كنند يم جاديرا ا ليس ليمس

 يها ليفزود: سنامناسب است، ا يشمال كشور هم زهكش يها ليس تر شيمنشأ وقوع ب كه نيا انيبا ب يو

بزرگ است و از اراك تا  اريمتفاوت است؛ بخش دز بس كند، يم ريجنوب كشور كه رود كارون را درگ

 .ميسد ندار ياديز زانيمناطق م نيخرمشهر امتداد دارد، اما ما در ا

 

 ها البياز وقوع س يريسدها در جلوگ نقش

اطراف  يها شده، اما در كشور جاديا راتييتغهمه  نيا رانياست كه چرا در ا نيا شود يم جاديكه ا يسوال

 نيمهم است، ا يريپذ بيكه از لحاظ آس يزيگفت: چ خصوص نيدر ا يقهرود ست؟ين نيچن نيا رانيا

كرد و بعد  دايران رواج پيدر ا يسدساز يا عنوان مثال در دوره اما به م؛يهست رييدر مرز تغ ميرياست كه بپذ

و حجم  كنند يم اءيسدها را اح يها وجود ندارد. اكنون برخ در آن يبرها شده و آ يكه سدها خال دنديد
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 ايهستند كه آ فيبالتكل نيكجا جمع كنند، بنابرا دانند ياصالً نم  شود، يم جاديها ا را كه در آن يآب

 م؟يرها كن اي ميكن يساز رهيذخ

 يبرخ يها . ارتفاعميدار يبلند اريبس يها كوه م،يكه در مرز گذار هست نيدر كنار ا نيادامه داد: همچن يو

رخ  يراتييتغ يو وقت ميبراساس ارتفاع را هم دار مياقل ريياست و ما تغ رانيهزار متر در ا سه يها باال از كوه

 ريپذ بيما را آس ت،يرياست كه مد درست نياست؛ بنابرا تر شيشدتش ب رانيدر ا راتييتغ نيا دهد، يم

 نيآماده چن ديبا نيهم يو برا ميرا دار راتييتغ نيما باز هم ا يتيرياما معتقدم با هر نوع مد كند، يم

 .ميباش يراتييتغ

 

 است؟ دشوندهيآب تجد ايآ 

 هينظر نياست كه ا دشوندهيتجد يما آب كاال يها هيگفت: طبق فرض يبهشت دياستاد دانشگاه شه نيا

مرطوب است و در  يها مياقل يبرا هينظر نيدارند، غلط است؛ ا يخشك يميكه اقل ييها كشور يبرا

 ايوارد در وبارهبه باران شده و وارد رودخانه و د ليو تبد رود يبه كوهستان م ها ايآب در گريد يها كشور

و به  شود يم رانياز باران وارد ا يبخش گريد يها ميناقص است. از اقل كليس نياما در كشور ما ا شود، يم

و كارون  درودي. ما جز سفشود يمنجر بارش م يو برخ شود يرد م يو برخ كند يدو رشته كوه برخورد م

 يها آب را جزو كاال دينبا ها يزير برنامهدر  ليدل نيهم به م،يندار يكامل كلينقاط كشور س ريدر سا

 .ميريدر نظر بگ ريدپذيتجد

 

 است؟ يفراتر از نرمال نشانه دوره ترسال يالبيس يها بارش ايآ 

همچنان رخ  ايدر كشور ما ادامه دارد و آ يتا چه زمان  ليوقوع س كه نيدرباره ا گريد شناس مياقل كي

 كند. ديرا تشد مياقل رييفرض تغ تواند يم رنرماليغ يا دهيگفت: تكرار وقوع پد دهد، يم
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نشانه  توانند يفراتر از نرمال م يالبيس يها بارش ايآ كه نيا بر يمبن يدر پاسخ به سؤال يكرم ناصر

 يا و بارش ساالنه النيب چيه نيو همچن يميرخداد منفرد اقل چيباشند، گفت: ه يسالدوره تر دنيفرارس

گفت  توان يهرگز نم بارش عدم ايدو سال بارش  اي كيو با  ستين يميدوران اقل چيه انيپا اينشانه آغاز 

 است. افتهي انيپا ايآغاز شده  يدوران

مبتذل  عهيشا كي نيها باشد، گفت: ا ابر يبارورساز جهيها در نت بارش نيممكن است ا كه نيا انيبا ب يكرم

ها ضرب در  ابر يبارورساز ياند. اگر همه امكانات بشر برا انداخته راه يمجاز يفضا يها است كه ترول

شاهد آن  رانيماه در ا كي نيكند كه در ا جادياز بارش را ا يحجم نيچن تواند يهزار هم بشود، نم

 .ميا بوده

در كشورمان مهمان  بار كيهر چند وقت  ريكه در چند سال اخ دهيپد نيكه با ا ديشياند ديبا حال

 يحل راه تواند يم اياست، آ نيوارد آمدن خسارت به زم يكرد. انسان كه خود عامل اصل ديچه با شود، يم

 ر؟يخ ايكند  دايخودساز پ دهيپد نياز ا يريجلوگ اي تيبهبود وضع يرا برا
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خبرگزاري همشهري آنالين  – افتي انيدر كالت پا رانيا ينيرزميسد ز نيساخت نخست

 23/09/1399مورخ 

 

سد  نيساخت نخست پروژه انياز پا يخراسان رضو يزداريو آبخ يعيكل منابع طب  اداره يزداريآبخ معاون

 در شهرستان كالت خبر داد. رانيا ينيرزميز

 يكه در راستا ييها محمود روشندل افزود: از جمله اقدام رنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

درشهرستان  ينيرزميدر استان انجام شده، احداث سد ز يدار و آبخوان يزداريآبخ يها طرح ياجرا

قنوات  يدب شي. عالوه بر افزاشود يآب كنترل م يرسطحيز يها انيجر قيطر نيكالت است كه از ا

بود و  ميخواه زياشتغال در منطقه ن تيو تثب يشاهد توسعه كشاورز ه،يدر ثان تريل 30سد معادل  نيحوزه ا

 خواهد شد. يريهم جلوگ انيياز مهاجرت روستا

و مشاركت سازمان  ياست با مصالح بتن انريسد در نوع خود در ا نيكه نخست ينيرزميسد ز نيافزود: ا يو

و انتقال آب به  يعيكل منابع طب كه ساخت سد و حفر چاه با اداره يساخته شده به طور يجهاد كشاورز

و افتتاح  يبردار هآماده بهر ينيرزميسد ز نياكنون ا انجام شده است. هم يقنات توسط جهاد كشاورز

 است. الير ارديليم 10اه حفر چاه معادل به همر ينيرزميسد ز نيساخت ا نهياست. هز

 يخراسان رضو كه نيادامه داد: با توجه به ا يخراسان رضو يزداريو آبخ يعيكل منابع طب اداره معاون

است و  ينيرزميز يهدف ساخت سدها نيتر ياساس ،يرسطحيز يها است، حفظ آب ياستان مرز كي

 طالعاتشده و م ييدر استان شناسا ينيرزميسد ز ياجرا يبرا يمرز يها در حوزه گرينقطه د 31تاكنون 

اعتبار مورد  توان يدر هر منطقه، نم ينيرزميساخت سد ز نهيآن در حال انجام است. با توجه به تفاوت هز

 .شود يم نيتام يزداريآن از محل اعتبارات آبخ نهيهز ياعالم كرد ول نهيزم نيدر ا قيدق ازين

هزار هكتار عرصه  200و  ونيليهشت م يهكتار مساحت خراسان رضوهزار  300و  ونيليم 11مجموع  از

و  ونيليم كي زانيم نياستان است. از ا نيا يزداريو آبخ يعيكل منابع طب اداره يتيو حوزه فعال يعيمنابع طب

 .شود يم انتيو ص فاظتح يبردار به صورت مشاركت هزار خانواده بهره 72 تيهزار هكتار با فعال 350
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آنالين مورخ  55پايگاه خبري تحليلي  – سال جان گرفت 36بعد از  زدينان ار اچهيدر

23/09/1399 

 

 90از  شيب زديدر استان  رياخ يگبه دنبال بارند كه نيا انيبا ب زيمهر يزداريو آبخ يعياداره منابع طب سيير

 36ارنان بعد از  اچهيشده است، گفت: زنده شدن در يريشهرستان آبگ نيا يخاك يبندها تيدرصد ظرف

 است. يگرانبها از جنس رحمت اله يا هيو هد زيمردم مهر ياجابت دعا يسال خشكسال

 نيبه فارس در ا زيهرشهرستان م ينيرزميآب ز يها سفره يكنون تيدر خصوص وضع يباقر يدعليس

 يبندخاك يها تيدرصد ظرف 90از  شيب يزييپا رياخ يها يبارندگ انيشهرستان اظهار كرد: در جر

 شد. يريآبگ زيدهستان ارنان از توابع شهرستان مهر

در  يزييپا يبارندگ زانياستان، م يافزود: بر اساس اطالعات بدست آمده از اداره كل هواشناس يو

 تيظرف تيمتر گزارش شده كه در منجر به تقو يليم 60از  شيچنار و ارنان ب تنگه يجباران سن ستگاهيا

 شده است. زيدر شهرستان مهر ينيرزميآب ز يها سفره

هزار مترمكعب  200در دهستان ارنان  كه نيا انيدر ادامه با ب زيمهر يزداريو آبخ يعياداره منابع طب سيير

مترمكعب حجم  ونيليسه م تيبا ظرف يبندخاك 40 زيشهرستان مهر وجود دارد، افزود: جمعاً در يبند خاك

 شده است. جاديا يريآبگ

 زديكننده در استان  دواريرا از اتفاقات خوب و ام يسال خشك 36ارنان بعد از  اچهيزنده شدن در يو

 كوه ارنان واقع شده است. هيهكتار در حاش 250به مساحت  اچهيدر نيدانست و گفت: ا

شهرستان  يدهستان ارنان از توابع بخش مركز يگردشگر ياز جاذبه ها يكيكوه ارنان  يها نگاره سنگ

 است. حيمس الديسال قبل از م 1500است كه قدمت آن مربوط به  زديدر استان  زيمهر

است در دامنه  يشناس نيدوره نئوژن از دوران سوم زم يآهك يرسوب يكوه از جنس سنگ ها يسنگها
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كم عمق و كم آب وجود دارد كه  ييچشمه و رشته قنات ها يارنان تعداد هيوهپاك ي، غرب يضلع شرق

وجود  ييكوه سنگ نگاره ها نيا هيمزرعه و باغ شده است ودرقسمت كوهپا يتعداد شيدايموجب پ

 .گردد يباز م الدياز م شيكه قدمت آن به هزاره چهارم پ اردد

 
 

 راني: عصر امنبع
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روزنامه دنياي اقتصاد  –ي كاهش اثرات تنش آب يراب وروي ونيليم 150درخواست 

 23/09/1399مورخ 

 

شور از مشكالت ك يبخش يدولت يدارند با جذب منابع ارز يحوزه آب سع گذاران استي: س اقتصاد يايدن

در معرض  رويشهر كشور طبق گزارش وزارت ن 170را حل كنند. از آنجا كه  يمساله تنش آب رامونيپ

صندوق  زشاز منابع ار وروي ونيليم 150جذب  يشركت آبفا برا ريقرار دارند، درخواست اخ يتنش آب

 است. يبررس راستا قابل نيدر هم يتوسعه مل

از  راياخ دهد، يهشدار م يخود نسبت به موضوع تنش آب يها هاست در گزارش كه مدت رويوزارت ن 

توسعه  قيرا از طر يتنش آب نهيباال در زم سكير يدارا يشهرها تيبخش آبفا تالش دارد وضع قيطر

 آب شرب بهبود بخشد. نيتام يها رساختيز

انجام  يها ماقدا حيكشور با تشر يآبفا يبردار و نظارت و بهره يراستا روز گذشته معاون راهبر نيهم در

 يداريپا يبرا ياز صندوق توسعه مل وروي ونيليم 150گفت: درخواست برداشت  يشده درباره تنش آب

 مطرح شده است. يتنش آب يدارا يشهرها

خدمات  يمنظور ارتقا افزود: به يكشف درضاي(پاون)، حم رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش پا طبق

الزم را  يها آب و فاضالب كشور همواره اقدام يشركت مهندستنش و كمبود آب  طيدر شرا يآبرسان

 يها تنش ابلدر مق يآور تاب شيافزا ياصل كرديها شامل دو رو اقدام نيدر دستور كار قرار داده كه ا

 مصرف است. تيريو مد يآب

 وعيخصوص است و با توجه به ش نيالزم در ا يها اقدام نيتر ادامه داد: موارد عنوان شده از مهم يو

ممكن در  تيموجود و حداكثر ظرف ساتياز همه تاس 99مصرف آب در تابستان  شيكرونا و افزا روسيو

 نيا يرسان خدمات طياستفاده شده و شرا يبند رهيآب و عدم ج ياز قطع يريمنظور جلوگ ها به استان
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 به حداقل برسد. يداريشد تا مشكالت ناپا يبررس يمتعدد يها جلسه يها ط شركت

 يدر دست اجرا يها پروژه شرفتيكشور خاطرنشان كرد: پ يآبفا يبردار و نظارت و بهره يراهبر معاون

مختلف رصد شده و  يها جلسه يبه صورت مستمر ط يدر خصوص كاهش تنش آب ياستان يها شركت

 و يداريپا ياعتبارات متمركز مل فيها از محل رد استان دار تياولو يها پروژه يالزم برا يمنابع مال

و  يدرخصوص بازساز نيهمچن ،ي. به گفته وشود يم نيدر مواجهه با تنش تام يشهرها يفيك يارتقا

 الزم انجام شده است. يزير برنامه زين ساتيتاس يفيو ك يكم يارتقا

 يياجرا اتياتمام عمل ايها در حال اجرا  پروژه نياز ا يتعداد نكهيخاطرنشان كرد: با توجه به ا يكشف

 ازيبه موقع اعتبارات مورد ن نيارائه خدمات و خروج از تنش، تام يداريپا نيور تضممنظ هستند، به

 مذكور دچار وقفه نشود. يها تياست تا روند فعال يضرور

به  توان يها م مكاتبه نيادامه داد: از جمله ا نه،يزم نيبا اشاره به مكاتبه متعدد انجام شده در ا يو 

 يداريدر خصوص پا 1400در بودجه  ياز صندوق توسعه مل وروي ونيليم 150درخواست برداشت مبلغ «

، »كرونا وعيش خصوصتومان اعتبار در  ارديليم 800درخواست «، »مواجه با تنش يشهرها يفيك يو ارتقا

از صندوق  ييروستا يها مجتمع يآبرسان تيمكاتبه الزم جهت جذب اعتبار مناسب درخصوص تقو«

 اشاره كرد. »يتوسعه مل

 يرسان اطالع نهيانجام شده در زم يها كشور با اشاره به تالش يآبفا يبردار و نظارت و بهره يراهبر معاون

با  يگسترده استان يرسان اطالع نهيدر زم روين ريو دستور وز شنهاديگفت: با توجه به پ ،يگسترده استان

ر به عموم افراد كشو بدر صنعت آب و فاضال رگذاريمهم و تاث يها تيهدف بازتاب خدمات و فعال

 نيو همچن يرسان اطالع يكارگروه مل ليآب و فاضالب كشور نسبت به تشك يجامعه، شركت مهندس

جلسه كارگروه  ينسبت به برگزار يآب و فاضالب اقدام كرده و به صورت هفتگ يسخنگو نييتع

 يت خبرشركت آب و فاضالب استان مورد نظر و نشس رعامليكارگروه و مد يمذكور با حضور اعضا
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 .كند يبا اصحاب رسانه اقدام م

 يدر دسترس نقاط ضعف و تنگناها يافزود: همواره تالش شده است تا با توجه به منابع مال يو

شده و در ادامه پس   ييشناسا ياستان يها به خصوص در بخش آب شرب در همه شركت يرسان خدمات

 يشنهاديبا اشاره به موارد خاص پ يكشف نقاط ضعف پوشش داده شود. نيا يجلسه كارشناس ياز برگزار

 يدر برخ يو اختالل در خدمات آبرسان يقطع عتايخاطر نشان كرد: طب 1400بودجه  حهيشركت در ال نيا

در  يشكستگ جاديبرق، ا يقطع ،يبه مسائل فن توان يآن م لياست كه از جمله دال ريموارد اجتناب ناپذ

زمان  نيدر كمتر زينموارد  نيوجود تالش شده است تا همه ا نيخطوط لوله و ... اشاره كرد، اما با ا

 به حداقل برسد. ايممكن رفع شده 

 تيريمد يآب يها تنش طيدر شرا يآور تاب شيمنظور افزا مهم به يكردهاياز رو يكي نكهيا انيبا ب يو

آب و  يمصرف، شركت مهندس تيريمد نهيالزم در زم يها مصرف است، گفت: در خصوص اقدام

 و يفن يراهكارها ياجرا ن،ياستانداردها و قوان نيتدو يها تابعه در بخش يها ضالب كشور و شركتفا

كرده است كه از  يريگيرا اجرا و پ يموارد متعدد يبخش فرهنگ ساز زيمصرف و ن تيريمد يعمل

 ييرااج نامه نييآ هيو ته ييو روستا يمصرف آب شرب شهر يساز نهيقانون به بيبه تصو توان يجمله م

 بر آب زاتيتجه يبرچسب آب برا فيمصرف و تعر زاتيتجه ازيمورد ن ياستانداردها نيمرتبط، تدو

 اشاره كرد.

مصرف آب  يالگو نيو فاضالب كشور افزود: تدو  شركت آب يبردار و نظارت و بهره يراهبر معاون

كاهنده مصرف در  اتزينصب تجه ،يآب و فاضالب استان يها مختلف و ابالغ به شركت يها استان يبرا

سبز  يفضا ياريمصارف آب يپساب، جداساز يبازچرخان يها پروژه ياجرا ،يو ادار ياماكن عموم

 تيريجامع مد تيسامانه و سا جاديشرب، ا قابل ريغ يها شده و چاه هيفاضالب تصف صيبا تخص يشهردار

 نيانجام شده در ا ياه اقدام گريها از د مصرف در استان تيريمد يساز مصرف آب كشور و فرهنگ
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 است.   نهيزم

چالش را در  نيا يدارا يشهرها يرو شيپ يها سكيقصد كاهش ر يتنش آب ريدر مس يطيدر شرا رانيا

و  يتيريآب، چهار اقدام مد يتحت عنوان تحول در ساختار حكمران رسد ينظر م گرفته است كه به شيپ

 .رديمساله قرار گ نيبا ا مرتبط يدر دستور كار نهادها ديبا ياتيشش اقدام عمل

 يو تحول در الگو يمحل يها انجمن رينظ يخارج از حوزه حكمران يبه نهادها فيوظا يبرخ ياعطا 

سازگار  ريدر مس رسد ينظر م است كه به ياقدامات نيتر از مهم يو كشاورز يمصرف آب در سطح صنعت

 . رديمورد توجه قرار گ ديبا يآب ديجد طيشدن كشور با شرا
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 23/09/1399خبر فوري مورخ  لييسايت خبري تحل – پربرف است رانيستان ازم

 

مهرماه  ياز ابتدا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال ياطالعات مركز مل نياساس آخر بر

درصد و نسبت به  20بلند مدت  نيانگينسبت به م زانيم نيكه ا ميبارش در كشور داشت متريليم 61تاكنون 

 بوده است. شتريسال گذشته حدود سه درصد ب

اظهار كرد: در  يزييپا يها بارش  ينيب شيكشور  درباره علت وقوع خطا در پ يسازمان هواشناس سيير

از فصل  كه يهمراه است. زمان  تيبا عدم قطع ايدن يدر همه كشورها يهواشناس يها ينيب شيدرجه اول پ

قطع درصد  طور هب رد،يگ يصورت م يو خشكسال يترسال ايها  بارش تيوضع ينيب شيپ زييپا يبهار برا

 تيدر مدت زمان كوتاه) قابل ديشد يها (بارش يحد يها بارش گريد ي. از سوكند يم دايپ شيخطا افزا

 در بلند مدت را ندارند. ينيب شيپ

 راحمد،يو بو هيلويبوشهر، كهگ يها آذرماه در استان يط رانيا يها از بارش يبخش نكهيبا اشاره به ا يو

كشور در  يها كرد: عمده بارش حيبودند، تصر يبا دوره بازگشت طوالن يحد يها خوزستان و... بارش

 شيمدت افزا لندها نسبت به ب بارش زانيسبب شده است كه م يحد يها بارش نيچند استان بوده و هم

ها از  كه بارش ميشو يخطا همراه شود. با دقت به آمار متوجه م يما با درصد ها ينيب شيپ جهيو درنت ابدي

گلستان،  ،يخراسان شمال ،يخراسان رضو ،يشرق جانيها ازجمله آذربا از استان يمهر ماه تاكنون در تعداد

 بوده است. الو بلوچستان كمتر از حد نرم ستانيهرمزگان و س الن،يگ

حدود  رانيها در ا ها، مجموع بارش از استان يدر تعداد يبارش با وجود كم نكهيا انيدر ادامه با ب تاجبخش

 راحمديو بو هيلويها ازجمله كهگ از استان يبلند مدت است، گفت: در تعداد نيانگياز م شتريب متريليم 10

 يگذاشته است. برا ياديز ريتاث ها ارشب نيانگيم كه بر ميداشت يا نشده ينيب شيقابل مالحظه و پ يها بارش

درصد  67درصد و در استان بوشهر  66درصد، در استان خوزستان  87ها  استان بارش نيمثال در هم
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 است. افتهي شيافزا

در چند استان  ديشد يحد يها از بارش يناش زييدر پا يكشور ترسال يسازمان هواشناس سييگفته ر به

رخ  يصورت ناگهان و به ستندين ينيب شيدر بلندمدت قابل پ يحد يها بارش نيا بوده است كه البته

 هستند. مياقل ريياز تغ يخود ناش يحد يها بارش نيهمچن دهند يم

 تياكنون وضع وستيپ يوقوع نم در چند استان كشور به يحد يها اگر بارش نكهيبا اشاره به ا يو

 يها دهيپد ينيب شيپ يطور كل كرد: به حيتصر شد، يگزارش م بلندمدت نيانگيكمتر از م رانيها در ا بارش

 يحد يها دهيوجود پد نيخطا دارد اما با ا ياست و همواره درصد يكار سخت زيكشورها ن ريدر سا يحد

 هستند. ينيب شيقابل پ يتا حدود تياز آغاز فعال شيروز پ 12تا  10

ها در  بارش تياز وضع يهواشناس يها ينيب شيخود درباره پ يها از صحبت يگريدر بخش د تاجبخش

كشور سردتر  يو نوار شمال يشرق مهيهوا در ن يسال دما يانيسه ماه پا يزمستان اظهار كرد: ط يط رانيا

صورت برف خواهد بود  كشور به يشمال مهيدر ن ژهيو ها به بارش نيهمچن شود يم ينيب شياز حد معمول پ

 داشت. ميان خواهزمست يو چند بارش برف خوب در كشور ط

ماه قابل مالحظه نخواهد بود و كمتر  يها در د بارش نكهيا انيبا ب انيكشور در پا يسازمان هواشناس سيير

ها در محدوده نرمال قرار  كه در بهمن و اسفند بارش رود يگفت: انتظار م شود، يم ينيب شياز نرمال پ

 .رنديگ
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 شتيمع؛ رود ليهل يها آب از سرشاخهطرح انتقال  يمردم جنوب كرمان از اجرا يگران

 24/09/1399روزنامه سبزينه مورخ  – افتد يبه خطر م رود لينفر با انتقال آب هل ونيليم كي

 

 نيبه مركز ا رود ليهل يها طرح انتقال آب از سرشاخه يروزها نگران اجرا نيجنوب استان كرمان ا مردم

 انيمجر ييو هدف نها كند يها را نابود م آن يو كشاورز شتيطرح مع نيا نديگو يم ياستان هستند. اهال

آب شرب مركز  بوداست و رفع مشكل كم عيان و رساندن آب به صناطرح تحول اقتصاد است يدر راستا

نفر از  ونيليم كي ست،يز طيفعال مح ،يشدن طرح است. به گفته رفعت يياجرا يبرا يهياستان تنها توج

از  ميصورت مستق به شان شتيو بلوچستان مع ستانيدلگان در س ياهال نيمردم جنوب استان كرمان و همچن

نفر  ونيليم كي نيو امرار معاش ا يزندگ رود ليهل يها كه با انتقال آب سرشاخه شود يم نيتأم يكشاورز

 يها طرح به نام مردم و به كام صنعت خواهد بود و صرف بخش ني. مردم معتقدند اافتد يبه خطر م

 مردم استان كرمان. يآب خواهد شد، نه رفع مشكل كم يصنعت

 

 مطرح بود شيها پ از سال رود ليطرح انتقال هل موضوع

طرح انتقال آب  نيگفت: ا لنايبه مركز استان به ا رود ليدرباره طرح انتقال آب هل ستيز طيفعال مح كي

فروش  يآگه 70موضوع مدنظر مسئوالن بوده. در دهه نيهاست ا بلكه سال ست،ين روزيبحث امروز و د

 نيشد كه آب ا سؤالباغ  هفت رهيمد ئتياز ه ي. همان زمان وقتشد يم غيتبل شهيباغ هم شهر در هفت باغ

 خواهد شد. نيتأم رود ليآب از هل نيگفته شد ا د؟يكن يم نيرا از كجا تأم يريطرح در منطقه كو

 

 شود يطرح عمل نيا كردند يجنوب كرمان فكر نم مردم

 از كرمان فاصله دارد و آب آن از رابر و بافت سرچشمه لومتريك230 رود ليادامه داد: هل يرفعت فرود
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 رود ليمردم تصورشان از موضوع انتقال آب هل 70فاصله دارد. در دهه لومتريك150كه با كرمان  رديگ يم

طرح جنبه  نيحاال ا يول شود؛ ينم يانتقال در حد حرف است و عمل نيبود كه ا نيبه شهرستان كرمان ا

 به خود گرفته. ياتيعمل

 

 يبه صنعت يكرمان از كشاورز يتحول اقتصاد طرح

كه به كرمان اختصاص  يبرگزار شد و در شب يشيتهران هما الديدر برج م 90دهه ليت: اواگف يو

اقتصاد استان  ديها گفتند با در كرمان صحبت كردند؛ آن يمسئوالن استان درمورد تحول اقتصاد  داشت،

دند، بو دهدعوت كر شيهما نيهم كه در ا يكند. كارشناسان رييتغ ياست به صنعت يكشاورز هيكه بر پا

 .ستيصرفه ن ندارد و به لحاظ مصرف آب مقرون به ياقتصاد هيتوج يبود كه كشاورز نيشان ا صحبت

 

 مسئوالن يو نگران ينيزم ريز يها سطح آب كاهش

مسأله عمده  نيو ا افتهيدر استان كاهش  ينيرزميز يها است سطح آب يافزود: مدت ستيز طيفعال مح نيا

 ليو زرند است و از همان اوا رجانياستان ازجمله رفسنجان، س يالشم يشهرها يمسئوالن برا ينگران

 يمسئوالن كشور 93كند. سال دايسوق پ شدن يسمت صنعت بود كه اقتصاد منطقه به نيشان ا دغدغه 90دهه

كرمان كالنشهر  كه نيآب استان بحث انتقال آب به كرمان را مطرح كردند. با توجه به ا يدر جلسه شورا

 نيكند و هم نيشهرستان را تأم نيدولت است كه آب مردم ا فهيدارد، وظ يدنيآب آشام بوده و كمبود

رابر مطرح شود كه با  شهرستانشمال  يها در دل كوه يلومتريك 38موضوع باعث شد، طرح حفر تونل

سمت كرمان  پمپاژ، آب به يها دستگاه قيكوه از طر بيو عبور از ش رود ليهل يها انتقال آب سرشاخه

 شود. تيهدا
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 نبود شيب يا آب شرب مركز استان بهانه نيتأم 

 نيمردم بود؛ اما در ا يآب شرب برا نيعنوان كرد: آن روزها بحث انتقال آب به مركز استان تأم يرفعت

شهرستان كرمان ازجمله هدفمندكردن مصرف آب  يدنيآب آشام تيبهبود وضع يبرا ياقدام چيمدت ه

. هر ستمواجه ا يآب شهرستان كرمان با مشكل كم كه يرفته؛ درحالمصرف صورت نگ يالگو رييتغ اي

دارد. او معتقد است شهرستان كرمان نه تنها  ريمغا ينظر ،يچند كارشناسان آب ازجمله پروفسور خوانجان

 از آب است. ييايكمبود آب ندارد، بلكه در

 اديكرمان، آنقدر سطح آب ز يميمناطق بافت قد نيماهان و همچن ه،يكوهپا رچ،يگفت: در مناطق س يو

 يسطح يها آب يآور . با جمعشود يجمع م نيمناطق باال آمده و در سطح زم يآب در برخ نياست كه ا

را  يآب كرد و مشكل كم تيسمت شهرستان كرمان هدا آب را به توان يو با توجه به بافت خاك منطقه م

را به نام مردم منتقل كنند،  رود ليهل يها آب سرشاخه خواهند يم كه نيشهرستان برطرف كرد. ا نيدر ا

 بهانه است. كيبرطرف كردن كمبود آب شرب مردم تنها  رسد ياست و به نظر م يمصرف صنعت يبرا

 

 كرمان را استخراج و به سواحل مكران منتقل كنند معادن 

معروف   خود به موضوع معادن استان كرمان كه به بهشت معادن يها از صحبت يگريدر بخش د يرفعت

ها را استخراج و  . آنستين يمعادن كرمان را توسعه بدهند، حرف خواهند ياشاره كرد و افزود: اگر م  هستند،

باشند.  ايدر كنار در ديو با تندبر هس آب عيصنا نيا رايو بلوچستان منتقل كنند؛ ز ستانيبه سواحل مكران در س

 خواهد بود. زيتر ن صرفه كنند كه به يوارد چرخه اقتصادرا  عيصنا نيا يالملل نيصورت ب به توانند يجا م آن

 

 مردم در بخش صنعت استفاده شود يآب شرب و كشاورز ستين قرار

به  يآب يب ليدل به يو دامپرور يدر حوزه كشاورز ريدر دو دهه اخ كه نيا انيبا ب ستيز طيفعال مح نيا
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مردم به اندازه  نيشده است، عنوان كرد: امردم جنوب استان كرمان ضربه وارد  شتيبه مع ياندازه كاف

خواهد  تر يبود، بحران نچهاز آ طيشرا رود ليهل يها نابود شده و با انتقال آب سرشاخه شان شتيمع يكاف

 لومتريك400  حدود مودنيو با پ رديگ يسرچشمه م رفتياز رابر ، بافق و ج رود ليهل يها شد. آب سرشاخه

كه  ينيريش آب ستيو قرار ن شود يم رياست، سراز رانيا نيريش الب آبتا نيتر كه بزرگ انيبه جازمور

 بخش صنعت استفاده شود. رمناطق است، د نيمردم ا يشرب و مصارف كشاورز يبرا

 

 مردم در خطر است شتيمع

و  ستانيدلگان در س ياهال نينفر از مردم جنوب استان كرمان و همچن ونيليم كيكرد:  حيتصر يرفعت

 يها كه با انتقال آب سرشاخه شود يم نيتأم ياز كشاورز ميصورت مستق به شان شتيبلوچستان مع

كه  يمپروراندا رفتي. با احداث سد جافتد ينفر به خطر م ونيليم كي نيو امرار معاش ا يزندگ رود ليهل

 هيشدند و در حاش يميمجبور به كوچ اقل رفته، نيكمبود آب در جنوب استان از ب ليدل به شانيها دام

منطقه  نيدر هم يو كشاورز يدامدار قياز طر يكه روزگار ي. افرادكنند يم يبزرگ كارگر يشهرها

 شان يزندگ حتاجيما نيتأم يكه از رودبارجنوب و كهنوج برا يزنان ستندي. كم نكردند يم يگذران زندگ

 كنند. يارگرك ينيزم بيو س ازيتا در مزارع پ كنند يم يرا ط رفتيسمت ج به يلومتريك100  ريمس

 

 كارگران منطقه يو كوچ اجبار مهاجرت

 ديام يحت گريو د شود ينابود م زين رفتيج يكشاورز يحت رود ليهل يها ادامه داد: با انتقال سرچشمه يو

 .رود يم نياز ب رفتند، يشهرستان م نيكار به ا يكه برا تر يكارگران مناطق جنوب

به بازگشت  ديگنج هستند، ام اطراف رودبارجنوب و قلعهكه در  ييروستاها يعنوان كرد: اهال يرفعت

 نيمنطقه را تضم تيكه وجودشان امن ييمحل سكونتشان را دارند. روستاها يو آباد يچرخه زندگ
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 مواد مخدر نشوند. انيبه محل جوالن قاچاق چ ليها از سكنه تبد نشدن آن يكه با خال كند يم

دو استان كرمان و  نيب اچهيدر نيا ست؛ين يمنطقه كوچك نايگفت: تاالب جازمور ستيز طيفعال مح نيا

 جاديخاص را ا ييآب و هوا دوريكر كيوسعت  نيبه ا يا و بلوچستان قرار گرفته است. منطقه ستانيس

 تيهدا انيسمت تاالب جازمور به فارس جيعمان و خل يايدر جنوب در ييكه در منطقه بادها كند يم

و  رفتيج يشهرها يدر ارتفاعات شمال شوند، يتاالب بارور م نيرطوبت ابا  يبادها وقت نيو ا شوند يم

و  رود ليآب هل رفت،يكه بعد از احداث سد ج شوند يم يعنبرآباد در فصل تابستان هم موجب بارندگ

 نياز ب ياهيپوشش گ افت،يكاهش  يها در جنوب استان خشك شد، چرخه بارندگ از رودخانه ياريبس

 شد. جاديابرها اختالل ارفت و در بارور شدن 

  

 هزار چاه در جنوب استان حفر شده است26هزار چاه استان 35 از

 ياظهار داشت: انتقال آب از جنوب كرمان به بخش مركز زياستان كرمان ن ستيز طيحفاظت مح ركليمد

شدن  كم يبر رو دشانيتأك تر شيندارد. مردم اگر معترض هستند، ب انيبه تاالب جازمور يربط چياستان ه

هزار 35از  كهاند  چاه حفر كرده انيتاالب است. آنقدر در جنوب استان و در حوزه جازمور نيآب ا

 ها در حوزه جاز قرار دارد. درصد آن70هزار چاه در جنوب استان و 26كه در استان وجود دارد،  يچاه

 

 گذارد ياثر م دست نييپا يبر منابع آب رود ليآب هل انتقال

 يكيولوژيزيف يها است، افزود: سازه اديدر جنوب استان برداشت منابع آب ز كه نيا انيب با يشاكر مرجان

در  يموريت ريام دانياست. ما بعد از سد شه ريمسأله انكارناپذ نيدارد و ا ريتأث دست نييقطعاً بر منابع پا

 ليس شدن يجار از ينگران ليدل تا دو بار به كيكه از سال گذشته  ميرا دار رفتيجنوب استان سد ج

تاالب  يرسماً برا اياسماً  يا ه حقابه رها شد يخروج نيسد باز شدند و ا نيا يها چهيدر  ياحتمال
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 باشد، نبوده است. انيجازمور

 

 شده است يريدرصد آبگ100طور  به ها يبا بارندگ انيجازمور تاالب

 رفتيسد ج يها چهيدر كه نيون ابد يطور متوال بود، به اديز ها يگفت: در دوسال گذشته كه بارندگ يو

از سمت  زين يآب خوب يورود نيشد. همچن يريدرصد آبگ100طور  به انيباز شود، تاالب جازمور

 ستين نيشود و ا يم هيتغذ يمختلف  يتاالب از منابع آب ني. اميا سمت تاالب داشته و بلوچستان به ستانيس

شدن  از خشك تر شيمردم حنوب كرمان ب ينگرانشود.  نيتأم رود لياز هل اش يدرصد منابع آب100كه 

 زگرديتاالب خشك و كانون ر نيا رود ليبا طرح انتقال آب از هل نديگو ياست كه م انيتاالب جازمور

 .شود يم

 

 شود يبررس ديبا يانتقال آب در مناطق جنوب راتيتأث 

در  رود ليهل يرشاخه هااستان كرمان عنوان كرد: البته طرح انتقال آب س ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 كياگر  نديگو يمثال دارند كه م كي ها يستيز طينخواهد بود. مح ريتأث يآب جنوب كرمان ب تيوضع

به هم  ايدر دن زيچ و همه ديآ يوجود م طوفان به نيزم از كره گريد ييبال بزند، در جا ايماليپروانه در ه

و  يصورت منطق به ديدارد، با يمناطق جنوب در يريطرح انتقال آب چه تأث نيا كه نيمربوط است. ا

 شود. يبررس يكارشناس

 

 ها ممكن است خشك شود از چشمه يبرخ آب 

 نيتونل احداث شود و ا دياستان با يجنوب يها انتقال آب به مركز كرمان در كوه يعنوان كرد: برا يو

ها  از گسل يكسريشدن  بتن باعث بسته زشيها خواهد شد. ر از گسل يرفتن برخ نيمسأله باعث از ب
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 ريت آب تأثيكم ياتفاق بر رو نيها خشك شوند كه ا از چشمه يكار ممكن است، بعض ني. با اشود يم

مناطق مجوز حفر  نيكمبود به مردم ا نيجبران ا يطرح برا يعنوان متول به رويوزارت ن ديكه با گذارد يم

 چاه بدهد.

به  رود ليهل يها طرح انتقال آب سرشاخه كه ياناستان كرمان گفت: زم ستيز طيحفاظت مح ركليمد

وارد شهر كنند  ييها لوله قيآوردند قرار بود آب را پمپاژ و از طر ستيز طيمركز استان را به اداره كل مح

خواهند تونل احداث  يبعد اعالم كردند م يهم كرده بود، ول شرفتيدرصد پ30تا 20كار  نيا باًيو تقر

 دانيمخزن كه سد شه نيعمان به پشت ا ياياستفاده كرده و با انتقال آب در يخزنعنوان م كنند و از سد به

 است، آب را به مركز استان منتقل كنند. يموريرتيام

 يدر اراض يده آب زانيخواهد داشت و م يدرپ يمشكالت متعدد زيها ن افزود: حفر تونل در كوه يو

وجود آورد؛  را به يآب هم مشكالت يفيممكن است در منابع ك يحت دهد، يرا كاهش م يكشاورز

ازجمله آهن است و ممكن است فلزات  ياديعناصر ز يكه حاو كنند يم جاديتونل ا يچراكه در كوه

چراكه  رد؛يقرار گ يآب منطقه مورد بررس تيفيك ديرا جذب و به مخزن منتقل كند و با يگريد نيگسن

 تواند يامالح م يآب همراه با برخ نيمصرف اقرار دارد و  ييو روستا يمراكز مسكون دست نييدر پا

 داشته باشد. يا نشده ينيب شيپ يامدهايپ

 

 دينگاه نكن يرعلميو غ يصورت بخش آب به به

ها  نگاه كرد و از مردم و رسانه يبخش توان يكرمان هم اظهار داشت: درخصوص آب نم استاندار

 كنند. ينگاهشان را علم ميخواه يم

بزرگ ما آب  ياكنون شهرها آب به بازار گفت: هم نهيدر زم ينگر ندهيه به لزوم آبا اشار وند ينيز يعل

و فكر  ميبه مسائل نگاه كن يفن دياست. با يمهم يا كمبود آب مسأله م،يباش نگر ندهيآ ديندارند و با
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 هك نيمگر ا م،يندار يهرا چيآب ه تيريمد يبرا ست،ياكنون مناسب ن هم طيشرا م،يباش ندهيآ يها نسل

 .ميشو يمواجه م يآب يصورت با بحران ب نيا ريدر غ ميرا كه در دستوركار است، اجرا كن ييها برنامه

 

 در مناطق مختلف كرمان رمجازيهزاران حلقه چاه غ وجود

 يصورت علم را در كرمان به يسال مسأله خشك دياظهار داشت: با زيمجلس ن ياقتصاد ونيسيكم سيرئ

 يصورت علم ها كامالً به و طرح ندينب بيآس يكه كشاورز ميمراقبت باش ديبا انيم نيدر ا م،يكن تيريمد

 اجرا شود.

اما از  ست؛ين حيصح م،ينگاه بسته به مسأله آب داشته باش ميبخواه كه نيافزود: ا يميپورابراه محمدرضا

 ها بتواند مشكالت را رفع كند. طرح يشود تا اجرا دهيتمام جوانب سنج ديبا گريد يسو

از هدر رفت منابع موجود شد و افزود:  يريدانست و خواستار جلوگ يدر كرمان را جد يسال خشك يو

هدر رود  ينيرزميز يها شده آب در مناطق مختلف استان كرمان موجب رمجازيوجود هزاران حلقه چاه غ

 فاجعه است. نيو ا
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خ روزنامه دنياي اقتصاد مور – تهران يآب به سدها يورود يدرصد 10كاهش 

24/09/1399 

 

تهران  يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ري: مد اقتصاد يايدن

وگو با  در گفت ياريت. محمد شهراس افتهيدرصد كاهش  10تهران  يآب به سدها يگفت: ورود

، 99سال  آذر 21تا  يآب يسال جار يتهران از ابتدا يآب به سدها يورود نكهيمهر با اعالم ا يخبرگزار

تهران در مدت مشابه سال  يآب به سدها يورود زانيم نيمترمكعب بوده است، گفت: ا ونيليم 164رقم 

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 10آب امسال،  يورود با سهيمترمكعب بود كه در مقا ونيليم 183گذشته 

 ميآب را شاهد بود يورود شيو طالقان افزا ريركبيتهران شامل سد ام يغرب يافزود: در سامانه سدها يو

و ماملو كاهش داشته است. به  انيشامل سد الر، لت يسامانه شرق يآب به سدها يورود زانيكه م يدر حال

در مدت  زانيم نيمترمكعب است كه ا ونيليم 624سد تهران  5مخزن  رهيخذ زانيمقام مسوول م نيگفته ا

 .دهد يرا نشان م يمترمكعب كسر ونيليم 75 ها، يمترمكعب بود كه بررس ونيليم 699مشابه سال گذشته 

 ونيليم 108، 99آذر  21تا  يجار يسال آب يرا از ابتدا ريركبيمخزن سد ام رهيذخ زانيم ياريشهر

 رهيمترمكعب بود. رقم ذخ ونيليم 116رقم در مدت مشابه سال گذشته،  نيو اظهار كرد: ا مترمكعب اعالم

بوده است كه در  عبمترمك ونيليم 161و  258، 62، 36 بيالر، طالقان و ماملو امسال به ترت ان،يسد لت

 ونيليم 207و  265، 75، 35شده،  ادي بيسدها به ترت نيآب مخزن ا رهيمدت مشابه سال گذشته ذخ

 يا شركت آب منطقه يآب و برق يآب ساتياز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمترمكعب است. مد

 2 م،يآذر امسال شاهد بود 21 ات يآب يسال جار يكه از ابتدا ييها يداد: با وجود بارندگ حيتهران توض

 .ميدرصد از مدت مشابه سال گذشته، عقب هست

سد ماملو  ش،يدرصد افزا 43سد طالقان  ش،يدرصد افزا 16 ريركبيآب به سد ام يورود زانيگفت: م يو
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. مينبود يچندان راتييشاهد تغ انيدرصد كاهش داشته است و در سد لت 13درصد كاهش و سد الر  54

كرونا  چالشاز زمان  يطور كل كرد: به حيكرونا تصر طيموجود شرا يها تيبا اشاره به محدود ياريشهر

راستا از مردم تقاضا  نيكه در ا ميبود يمسائل بهداشت ديتشد ليآب به دل مصرف ميرژ شيشاهد افزا

 كنند. تيريمصرف آب را مد تيريمد ،يمسائل بهداشت تيضمن رعا ميدار
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؛ دارد ازيدالر اعتبار ن ونيليم400استان كشور به  نيآب در پهناورتر نيحل مشكل تأم

 25/09/1399ه سبزينه مورخ روزنام – درصد مردم چابهار81به  ييسقا يرسان آب

 

. بودجه در برند يرنج م يهداشتهاست از نبود آب شرب سالم و ب و بلوچستان سال ستانيس نانيروستانش

مردم سراوان  ندهيكه نما تومان است؛ حال آن ارديليم787هزار و 13كل استان  ينظر گرفته شده برا

دارد. آمارها  ازيدالر اعتبار ن ونيليم400استان كشور به  نيآب در پهناورتر نيحل مشكل تأم ديگو يم

 كند؛ يم تيبه آب سالم حكا يچستان در دسترسو بلو ستانيكننده مردم س نگران تياز وضع ياعالم

 ييصورت سقا به گريدرصد د81دارند و  يدرصد مردم چابهار به آب سالم دسترس19عنوان مثال تنها  به

گذشته  يها اگر در سال دي. شارداز چابهار ندا يكم  شهرها هم اوضاع دست ري. در ساشوند يم يرسان آب

توسعه سواحل مكران اختصاص داده شده بود،  يبرا يارز دولت يمانتو ارديليهزار م123 ارانهيدرصد 20

 متفاوت بود. طياكنون شرا

خاكش  يجا يبر جا دهيشده و رد نمك تفت يسال خشك ريگ نيهاست كه زم و بلوچستان سال ستانيس

ده موز و خرما را خشكان يها را سوزانده و باغ يكشاورز يها ني. خاك شور و نبود آب، زمشود يم دهيد

هم ندارند  اهر يكه حت يو بلوچستان شده؛ مردمان ستانيمردمان س يايبه آب سالم حاال رؤ ياست. دسترس

  است كه هر روز بر تعداد ي. چند سالدهد يم ليها تشك را آزادراه شانيها درصد جاده و تنها شش

شهرها و  يراه يانسان حقوق يها به حداقل افتني نان و نام دست يا كسب لقمه ديكه به ام يها خانواده

 .شود يافزوده م شوند، يم گريد يروستاها

 

 خواهند شد يخال ستانيس يدرصد روستاها90 يزود به

 شيمنوال پ نيهم به تي: اگر وضعديگو يباره به بازار م نيدر ا ستان،يمردم س ندهيدهمرده، نما اهللا بيحب
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كه محمدباقر  يخواهند شد. استان يور خالاستان كش نيپهناورتر يدرصد روستاها90 گريرود، چند سال د

همچنان در كسب  شوند، دهيد ژهيصورت و به 1400مجلس، وعده داده بود كه در بودجه سيرئ باف،يقال

 نيهم  مجلس با يشنهاديپ حهياگر ال نديگو يم ها نينش گونه كه بهارستان است. آن ريفق يا منابع بودجه

 ني. دولت بودجه پهناورترماند يم ياستان حل نشده باق نيابحران آب در    برسد، بيبه تصو تيوضع

است  يدرحال نيتومان در نظر گرفته؛ ا ارديليم787هزار و 13را حدود  يشنهاديپ حهياستان كشور در ال

 ارديليهزار م10 اي  دالر ونيليم400استان به  نيآب ا ني: حل مشكل تأمديگو يمردم سراوان م ندهيكه نما

كه  يدارد. اعتبار ازيدرصد بودجه كل استان اعتبار ن76معادل  يعني)، يهزار تومان25دالر  يتومان (برمبنا

سالم  يدنياستان از آب آشام نيتمام مردم ا گريسال د تا پنج ابد،ي اختصاصاگر  يفاضل به گفته ملك

 مند خواهد شد. بهره

 

 انتقال آب به زاهدان در امسال يطرح اضطرار انيپا

 تيبه آب سالم حكا يو بلوچستان در دسترس ستانيكننده مردم س نگران تياز وضع ياعالم آمارها

صورت  به گريدرصد د81دارند و  يدرصد مردم چابهار به آب سالم دسترس19عنوان مثال تنها  به كند؛ يم

 رعامليمد نياز چابهار ندارد. با وجود ا يشهرها هم اوضاع دست كم ري. در ساشوند يم يرسان آب ييسقا

استان دارد. به  نيآب ا نيبه مشكل تأم يا ژهي: دولت نگاه وديگو يم رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

شاهده  ندهيو سال آ رسد يانتقال آب به زاهدان امسال به اتمام م يطرح اضطرار ،يگفته حسن رضو

 بود. مياز طرح كامل آن خواه يبردار بهره

 لومتريك300تا  200و بلوچستان  ستانيه كرد و گفت: در سشده اشار اقدامات انجام گريبه د نيهمچن او

عمان  يايانتقال آب از در يبرا ها يبررس نيانجام شده؛ همچن ياستان انتقال آب درون يبرا يگذار لوله

 اعتبار است. نيتأم يانجام شده، اما مشكل اصل
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  انتقال هر مترمكعب آب  ،ديآ يبرم رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد يها كه از گفته گونه آن

 يبخش خصوص گذار هيآن بدون وجود سرما نيدولت دارد كه تأم يبرا نهيهزار تومان هز10پنج تا  نيب

 نيا ياجرا يبار مال همتوج م،يرا هم به آن اضافه كن يساز نيريش نهيمشكل است. حاال اگر قرار باشد، هز

 بود. ميپروژه خواه

 

 شود يدر انتقال آب از عمان نم يارگذ هيحاضر به سرما يخصوص بخش

و بلوچستان را انتقال آب از  ستانيعالج حل بحران آب در س يها از راه يكياز كارشناسان  ياريبس

آن مانع ورود دولت به آن شده است. كارشناس  يباال يها نهيكه هز يراهكار دانند، يعمان م يايدر

عمان  يايهر مترمكعب آب از در يساز نيريقال و شگفته بود: انت تر شيپ رويسابق منابع آب وزارت ن

و  نيبه آب شرب سالم اول يمعتقد است دسترس يفهم تيهدا نيا  دارد. هر چند كه نهيهز دالر كيحدود 

  طرح نيا ياجرا  :ديگو يم ياما رضو ست،يآن مهم ن يمسأله اقتصاد  است و يحقوق بشر نيتر مهم

 ت.اس يبخش خصوص يگذار هيسرما ازمندين

 

 شود يم دايپ گذار هيكند، سرما دايمكران توسعه پ سواحل 

در  يگذار هيحاضر به سرما يجاده ندارد، چطور بخش خصوص يكه حت يدر استان جاست نيسؤال ا اما

 ،ييروستا يها و بلوچستان بدون احتساب راه ستانيس يها طول راه  براساس آمار موجود شود؟ يآن م

. جالب ستدرصد بزرگراه ا فقط شش يعني لومتر،يك334 زانيم نيده كه از ابو لومتريك584هزار و  پنج

  ها بزرگراه، در درصد راه22 يعني لومتريك650راه،  لومتريك992در هرمزگان از دوهزار و  دياست بدان

از  زديدرصد آن بزرگراه و در  28 يعني لومتريك943و  هزار كيراه،  لومتريك844هزار و  كرمان از شش

استان كشور كه دست  نيپهناورتر   درصد بزرگراه است.31 يعني لومتريك686راه،  لومتريك219ر و دوهزا
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آن  يها وسعت دارد، طول بزرگراه زديبرابر هرمزگان و 5/2 كه نيبا وجود ا   هم هست، نيرتريبر قضا فق

 هاست. استان نينصف ا

حوزه  نيوارد ا يبخش خصوص كه ني: اديگو يم رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد نيوجود ا با

 نيدر بحث انتقال و تأم يگذار هيسرما يها نگيهلد يانداز . در اصفهان شاهد راهستين يديشود، اتفاق جد

  با توسعه سواحل مكران و  نياز ا ي. جداميحوزه داشت نيرا در ا يموفق يها . در كرمان هم تجربهميآب بود

 عمان حل خواهد شد. يايدر حوزه انتقال آب از در يگذار هيسرمامنطقه مشكل  نيا يرونق و آبادان

 

 توسعه سواحل مكران؟ ايتر است  مهم يارز ارانهي 

درحال بدتر شدن  طيهر روز شرا چ،يه مي. توسعه كه ندادميكه سواحل مكران را توسعه ده  بود قرار

شود، هر  ليتبد ياقتصاد ياصل يها از قطب يكيكه قرار بود با توسعه سواحل مكران به  ياست. استان

كه معتقد است  استمردم سراوان  ندهينما يها از گفته يبخش نيا  شود. يافزوده م شيروز بر تعداد فقرا

بودجه  شيدنبال افزا بوده و معموالً به تفاوت يمحروم ب يها استان تينسبت به وضع ينوع ها به دولت يتمام

 اند. حب نفوذ بودهاز افراد صا يسفارش شده برخ يها استان

توسعه سواحل مكران  ي: دولت براديگو يو م زند يبودجه م حهيهم به مفاد ال يزيگر نيهمچن يفاضل

 يارز ارانهيرقم را دولت  نيبرابر ا نيچند يدرحال نيتومان اختصاص داده است؛ ا ارديليم هزار كيفقط 

 شتيمع تينتوانسته به بهبود وضع خاص شده و تاكنون يا عده بيكه نص يا ارانهي. كند يپرداخت م

 خانوار منجر شود.

 

 حاصل يب يارز ارانهيدرصد 20سواحل مكران تنها با اختصاص  رونق

ماهه اول سال  مجلس در تابستان امسال اعالم كرده، دولت در پنج يها كه مركز پژوهش يآمار براساس
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براساس اعالم بانك  نياست. همچن كرده عيتوز يتومان200تومان ارز چهارهزار و  ارديليحدود چهارم

اگر  كهپرداخت كرده است  يتومان200دالر ارز چهارهزار و  ارديليم14دولت سال گذشته  يمركز

دولت حدود  ميشو يمتوجه م م،يريهزار تومان در نظر بگ13سال را حدود  نيدالر در ا متيق نيانگيم

كه اگر  دهد يحساب كتاب ساده نشان م كيت. پرداخته اس حاصل يب يارز ارانهيتومان  ارديليهزار م123

مردمان  يبرا طيرارا صرف رونق سواحل مكران كرده بود، حاال ش حاصل يب يارز ارانهيدرصد  20

 ونيليم170بودجه اعالم كرده  يشنهاديپ حهي. دولت در الكرد يتا آسمان فرق م نيو بلوچستان زم ستانيس

   كند؛ دايكشور اختصاص پ دار تياولو يها طرح يبرا يبرا يه مل) صندوق توسع4تبصره» هـ«بند   (از وروي

و فاضالب  هيزانيآب غ ني. از تأمستين وتاد ـ يكيكشور  دار تيكه طرح اولو جاست نياما مسأله ا

 يو بلوچستان به آب شرب سالم و زنان و فرزندان ستانيمردم س يدسترس نييخوزستان گرفته تا سطح پا

 .شوند يها م هوتك ياهآب ر دنينوش يكه برا
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آب  اي/ آ زديبه  انتقال آب  بزرگ    چالش 3 |1ـ  رانيا يطرح انتقال آب به فالت مركز

خبرگزاري تسنيم مورخ  - ؟  كند يم رابيرا س "رانيا يرهايعروس كو"عمان  يايدر

25/09/1399 

 

انجام  يعمان توسط بخش خصوص يايكه خط انتقال آب به در شود يگفته م يها ـ در حال استان گروه

 پروژه مطرح شده است. نيا يبرا يندوق توسعه ملدر ارتباط با اعتبار قابل توجه ص يشده كه مسائل

كشور از جمله  يريكو يفارس به استان ها جيپروژه انتقال آب از خل زد،ياز  ميتسن يگزارش خبرگزار به

از افتخارات  نيزر يدورتر برگ لومترياز صدها ك داريمنبع آب پا كيو هرمزگان به عنوان  زديكرمان، 

انتقال آب از  ث. بحرود يشمار م به يبخش خصوص ير دولت و همكاربا ابتكا ياسالم ينظام جمهور

به  كيبه  كياستان  نيا يها كه دشت ياز زمان گريد يها و البته استان زديفارس به  جيعمان و خل يايدر

 داغ شد. شهياز هم شيب وستيممنوعه پ يها جمع دشت

 يممنوعه اعالم شده و برنامه خاموشدشت  16 زد،يدشت استان  19آمار منتشر شده از  نيآخر براساس

به اجرا در  زدي يها در تمام دشت 97و  96استان و در سال  يها در اكثر دشت 95از سال  يكشاورز يها چاه

 يعيرو است؛ صنا روبه خود يها در دشت زين عياستان با استقرار صنا نياست كه ا يدر حال نيآمده است. ا

 نباشد. رانيا ستيز طياگر به سود مح يحت شود، يم دهيشياند بر نهيهز يها حفظ آنها چاره يكه هنوز هم برا

 يدشت ممنوعه اعالم شده و برنامه خاموش 16 زد،يدشت استان  19آمار منتشر شده از  نيآخر براساس

به اجرا  زدي يها در تمام دشت 97و  96استان و در سال  يها در اكثر دشت 95از سال  يكشاورز يها چاه

 است.در آمده 

آن  يطيمح ستيز يها بيبه آس تر شيطرح پ نياز مخالفان ا يسابق راه و شهرساز ريوز ،يآخوند عباس

. آورد يوجود م را به يطيچه شرا ستيمعلوم ن ستيز طيطرح از نظر مح نيا«اشاره كرده است. او گفت: 
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كشور  يرينقاط كو هب ايرو به دنبال انتقال آب از د ميكن يخال تيسواحل خود را از جمع ميتوان يما نم

طرح  نيمخالفت خود با ا لياز دال يكي يآخوند» آباد شود. ديخود را دارد و با يزندگ ريكو رايز ميباش

 يكشور در شهرها يتيتعادل جمع جاديا«دانسته و گفته است:  رانيا يرساندن به مناطق ساحل  بيرا آس

مانند  ييها در مكان تيجمع شيو افزا يندرب يهامهم است. توسعه شهر اريمانند سواحل مكران بس يبندر

 »كرد. يريگيپ زيآن را ن ديباصرفه است و با اريبس رانيا يمل تيو امن يتوسعه مل يسواحل مكران برا

بار  نياول يبرا زديخود به  يدر سفر استان 94در اسفند سال  يها اما حسن روحان مخالفت يبرخ باوجود

كه محقق نشدن آن سبب شد تا  يا و كرمان را داد؛ وعده زدي يها س به استانفار  جيوعده انتقال آب از خل

 يايطرح انتقال آب از در: «ودگفته ب 94در اسفند  يسال بعد دوباره آن را مطرح كند. روحان 4به  كينزد

 نيدولت، اول يها ياساس بررس در دستور كار دولت است و بر رانيا يبه فالت مركز فارس جيعمان و خل

 ندگانيمجمع نما سيرئ  بينا نياز ا  شيخواهد بود. پ زدي شود يفارس وارد آن م  جيكه آب خل يستانا

با انتقال  روين ريدر انتقال آب خبر داده بود كه وز مقصد يها از استان يكيعنوان  به يرضو  استان خراسان

 ار قرار دارد.موضوع در دستور ك نيموافقت كرده و ا يرضو عمان به خراسان يايآب از در

استان  ندگانيمجمع نما سيبا رئ داريهم با اعالم موافقت در د 93خرداد سال  روين ريوز ان،يتچيچ ديحم

 زديرا به استان  فارس جياز آب خل هيمترمكعب در ثان 500استان،  نيآب در ا يبا توجه به بحران جد زدي

وقت  ريوز ،يعباس آخوند 96ماه  ريچه در تدستور الزم را صادر كرد. گر نهيزم  نيا داد و در  صيتخص

طرح  نيبود، ا رويآن وزارت ن ياصل يكه متول   طرح مخالفت كرد اما از آنجا نيبا ا يراه و شهرساز

 خود ادامه داد. ريهمچنان به مس

 استان نيبه مردم ا ندهيسال آ يرا برا زديقول انتقال آب از عمان به  يجمهور سياست كه رئ يدر حال اما 

مهم كه  يدانسته است. چالش يكاريكردن ب كن شهيو ر ياقتصاد ييشكوفا يبرا يداده است و آن را راه

 ني. با ادانند ينم زدي چون يريخشك و كو يها در استان عيحل آن را در گسترش صنا البته كارشناسان راه
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 طرح مصمم است؟ نيا يچرا دولت همچنان بر اجرا ستيحال مشخص ن

انتقال آب و افتادن  نينو يها سپرده شد و با توجه به روش يبه فراموش قنات  جاديبحث اگذشت زمان  با

و كم  عيسر يها روش نيبه استفاده از ا ليبود كه تما يعيطب ،يانتقال آب به دست مسئوالن دولت تيمسئول

انجام شد؛  زديبه استان  رود ندهيزا يها هم از سرچشمه زديخط انتقال آب به  نيباشد و نخست تر نهيهز

 خط انتقال آب به استان دارد. ريبه مس يكه هنوز هم منتقدان يا پروژه

و بحث آب  شود يو گرم و خشك شناخته م يريكو ييايجغراف ميبا اقل يا تاكنون به منطقه ربازياز د زدي

ر شه نيدر ا يكه زندگ ييها وجود تمام سال نيو حساس است. با ا ياتيح يمنطقه موضوع نيا يبرا

ن كرده و انتقال يخود را تام ازيآب مورد ن زديكوش  داشته مردمان سخت انيجر يو با فرهنگ غن يخيتار

 منطقه مورد توجه بوده است. نيبوده كه در ا ياقدامات نيتر يجزو اساس شهيآب هم

 نيا نيتر از شناخته شده يكيشده كه  يانجام م يمختلف يها به روش يرياستان كو نيآب هم در ا انتقال

 به نام قنات است. زديمردمان سختكوش  يابتكار ياقدام لهيراهكارها، انقتال آب به وس

شاهكار به  نيو ا شناسند يدر تمام جهان م تيبشر خيتار يعمران ياز شاهكارها يكيرا امروزه به عنوان  قنات

 زدياز  ياطق مختلفحساب شده و هوشمندانه خلق شده كه با وجود گذشت صدها سال، همچنان آب من يقدر

 نداشت. انيشهر جر نيدر ا يگو زند اتيما نبود، امروزه ح انينيشيپ يكند و اگر همت واال يم نيرا تام

انتقال آب و  نينو يها سپرده شد و با توجه به روش يقنات هم به فراموش جاديگذشت زمان بحث ا با

 يها روش نيبه استفاده از ا ليد كه تمابو يعيطب ،يانتقال آب به دست مسئوالن دولت تيافتادن مسئول

 زديرود به استان  ندهيزا يها هم از سرچشمه زديخط انتقال آب به  نيباشد و نخست تر نهيو كم هز عيسر

 خط انتقال آب به استان دارد. ريبه مس يكه هنوز هم منتقدان يا انجام شد؛ پروژه

خط، آب را به  تيكه با تمام ظرف يم شد و با وجودانجا زديمردم استان  يخط انتقال برا نيا بيهر ترت به

 دارد.  زديآب شرب مردم  نيدر تام يمهم ارياما نقش بس كند يمنتقل نم زدي
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تاكنون  كيمطرح شد كه هر  زديانتقال آب به استان  يبرا يمختلف يها طرح هم طرح نيا ياز اجرا پس

 مانده است. يباق جهيبدون نت يمختلف ليبه دال

كرد به همراه  دايپ ريينتقال آب از بهشت آباد كه بعدا منشا انتقال آب از بهشت آباد به خرسان تغدوم ا خط

ها مطرح شده  سال نيبوده كه در طول ا يعمان از جمله موارد يايفارس و در جيخطوط انتقال آب خل

 است. دهينرس جهيخطوط انتقال آب هنوز به نت نياز ا كي چيه يول

مورد توجه بوده، بحث  زديانتقال آب به  يكه برا ييها پروژه نيتر از مهم يكيه دهه گذشت كيطول  در

مطرح بوده و در كنار آن امروزه  ياريبس يكه در ارتباط با آن اما و اگر ها يا خط دوم است، پروژه

 كه قابل توجه است. شود يدر ارتباط با آن مطرح م يمباحث

مختلف است به  يها پروژه در طول سال يليخط انتقال، تعط نيمهم در ارتباط با ا ارياز نكات بس يكي

در  يگريخط انجام شده و اقدام خاص د نيا لومتريك 60كه در طول هشت سال گذشته تنها  يا گونه

 رابطه با آن صورت نگرفته است.

از مورد توجه مسئوالن قرار گرفته بود كه  گريد يرهاياز مس زدياما بحث انتقال آب به  نيب نيا در

خود  يياز آنها در مراحل نها يكيفارس بوده كه  جيعمان و خل ياياز در زديآنها، انتقال آب به  نيمهمتر

 .شود يمحقق م كينزد يا ندهيدر آ زديو انتقال آب به  برد يبه سر م

گذشته  يها در طول سال نيمسئول يخط انتقال از سو نيا يكه در ارتباط با عدم اجرا يليدل نيمهمتر

 خط انتقال بوده است. نيمسائل مرتبط با سرچشمه انتقال ا يگريموضوع اعتبار و د يكي شد يم مطرح

مورد توجه مسئوالن قرار گرفته بود كه از  گريد يرهاياز مس زدياما بحث انتقال آب به  نيب نيا در

خود  ييمراحل نهااز آنها در  يكيفارس بوده كه  جيعمان و خل ياياز در زديآنها، انتقال آب به  نيمهمتر

 .شود يمحقق م كينزد يا ندهيدر آ زديو انتقال آب به  برد يبه سر م

مهم در ارتباط با آن وجود دارد، نكته  ارياما دو نكته بس رساند يم زديخط انتقال گرچه آب را به  نيا
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قال مطرح شده در ارتباط با آن است و نكته دوم حجم اتن يها آب و شائبه نيبودن ا ينخست خصوص

است و  ونيليم 40خط  تيگرچه كه ظرف كند يمنتقل م زديمترمكعب آب را به  ونيليم 20است كه تنها 

 صورت گرفته است. زدياستان  يبرا تيظرف نيا شيدر ارتباط با افزا يصحبت ها

از  يمختلف يها خط در صحبت نيا تياست كه مالك نيبه آن توجه شود ا ديكه با يمهم اريبس نكته

 نيا يخط از سو نيا يها نهيشده كه هز انينسبت داده شده و ب يمعدن يها از شركت يكيبه  نيمسئول

 شركت است. نيفروش آن هم بر عهده هم ايشده و حق استفاده  نيتام يشركت معدن

موضوع اصال  نيكه ا يانجام شده در حال يشركت خصوص كي يگذار هيعمان با سرما يايدر خط

 داياختصاص پ زديانتقال آب به استان  يبرا ياز محل صندوق توسعه مل وروي ونيليم 450صحت ندارد و 

 شده است. نهيپروژه هز نيكرده بود و در ا

 يها در نشست ياسالم يو اشكذر در مجلس شورا زديمردم  ندهيكه محمدصالح جوكار نما يا نكته

به آن واكنش نشان داد و انتقاد  زدي ييدانشجو يها تشكل نيبا مسئول دارياستان و در د ندگانيمجمع نما

 مسئله داشت. نيبه ا ياريبس

خط دوم انتقال آب  نكهيبا انتقاد از ا ياسالم ياشكذر و بخش ندوشن در مجلس شورا زد،يمردم  ندهينما

گذشته به بهانه نبود  يها عمان دارد در طول سال ياياز خط انتقال در شتريب اريبس تيكه ظرف يبا وجود

شركت  كي يگذار هيرماعمان با س يايكه خط در شود يم انيشده  اظهار داشت: امروز ب لياعتبار تعط

از محل صندوق  وروي ونيليم 450موضوع اصال صحت ندارد و  نيكه ا يانجام شده در حال يخصوص

 شده است. نهيپروژه هز نيكرده بود و در ا داياختصاص پ زديانتقال آب به استان  يبرا يتوسعه مل

قطعا كل  شد، يم زديمبلغ اعتبار صرف پروژه خط دوم انتقال آب به  ني: در همان زمان اگر اافزود يو

اما  ميداشته باش زديرا در استان  يشتريب اريو امروز آب بس ميكن ياتيعمل ميتوانست يخط را م نيخط ا

عمان آن هم با  يايانتقال آب در يرا برا افتهي صينكردند و اعتبار تخص يكار نيمسئوالن وقت استان چن
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 اياست و حق مصرف  يخط خصوص نيكه ا شود يم انياختصاص دادند و امروز هم ب ونيليم 20 تيظرف

 شركت است. نيخط به عهده هم نيفروش ا

كرد: نكته قابل توجه در  حيتصر ياسالم يمجلس شورا يكشور و شوراها يامور داخل ونيسيكم سيرئ

در  زدياز استان  شتريب اريخط است كه بس نياز جمله كرمان از ا رگيد يطرح سهم استانها نياربتاط با ا

 اريكه اعتبار بس يكند درحال ياز پروژه خط انتقال آب را كسب م زانيم نيكمتر زدينظر گرفته شده و 

 پروژه استفاده شده است. ياستان برا نياز ا ينيسنگ

 ياز صندوق توسعه مل افتهيمبلغ اختصاص  از آن توسط يانتقال آب ولو بخش يبرا ازياعتبار مورد ن اگر

مناطق استان  گريكنند و د يشركت معرف كي تيآب را در مالك نيمسئوالن ا ديشده باشد چرا با نيتام

 بهره باشند؟ ياز آن ب زدي

مورد استفاده قرار گرفته باشد و  زديبه بحث انتقال آب به استان  وروي ونيليم 450 نيكه ا يصورت در

 يايمترمكعب آب در پروژه خط در ونيليم 20صرفا  يپروژه خط دوم آن را برا ياجرا يجا مسئوالن به

كه با مشكل  ينمردم استا يكرده باشند قطعا از سو هيمجموعه خاص هز كي يعمان و آن هم تنها برا

 .ستيآب روبرو هستند قابل بخشش ن

از صندوق  افتهياز آن توسط مبلغ اختصاص  يانتقال آب ولو بخش يبرا ازيعالوه آنكه اگر اعتبار مورد ن به

مناطق  گريكنند و د يشركت معرف كي تيآب را در مالك نيمسئوالن ا ديشده باشد چرا با نيتام يتوسعه مل

 آب باشند. دياستفاده كنند ملزم به خر آنكه بخواهند از  يدر صورت نكهيا ايبهره باشند؟ و  ياز آن ب زدياستان 

 

 آبطرح انتقال  اتيجزئ

و نبود  يمعدن عيصنا يا توسعه ميعظ يها طرح ،يفوالدساز عي، سنگ آهن و صنا معادن مس عيوس حجم

و هرمزگان) و  زديكرمان، يمنطقة طرح (استان ها يدر حوضه ها يو سطح ينيرزميمنابع آب، اعم از ز
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طرح   نيا شيدايپ  يبلند مدت از علل اساس يبا دوره ها ييها يخشكسال نيمجاور، همچن يها حوضه

، انتقال گندله و  يمس قبل از فراور يمحصوالت معدن ييدهد جابجا يمطالعات نشان م ن،ياست. عالوه برا

و  عيفارس به صنا جيشده از خل ييكنسانترة سنگ آهن از معادن به بندرعباس، گرانتر از انتقال آب نمك زدا

 فوق است. عيصنا يآب ازيتنها راه حلِّ ن رسفا جيو انتقال آب خل يينمك زدا نيشده است. بنابرا اديمعادن 

متر مكعب در سال است كه   ونيليم 650 زانيو انتقال آب مجموعاً به م يساز نيريطرح، ش يكل هدف

 ونيليم 130 زان،يم نيو از ا رديگ يمترمكعب در سال را در بر م ونيليم 180حدود  يساز نيريفاز اول ش

مصرف آب شرب  يامتر مكعب بر ونيليم 50و  ابدي يانتقال م زديو كرمان  يمترمكعب آن به استانها

 استان هرمزگان استفاده خواهد شد.

 لومتريك 100حدود  زانيم نيكه از ا ميفارس تا چادرملو دار جيخط انتقال آب از خل لومتريك 1000 حدود

خواهد داشت.  يرا درپ يطيمح ستيز يها بيو آس بيتخر يكه به نوع شود يتصرف م زدي ياز اراض

 .ستين يپوش قابل چشم زيبه استان) ن ياحتمال ي(مانند مهاجرت ها ياثرات اجتماع

 

 فارس جياز خل يطرح آب انتقال يو اجتماع يطيمح ستيز يها دغدغه

 زديمتر مكعب آب طرح مذكور به استان  ونيليم 130طرح،  نياساس گزارش ارائه شده در فاز اول ا بر

خواهد شد و  ليتبد يآب به پساب صنعت زانيم نيا تايكه نها افتياختصاص خواهد عيانتقال و به صنا

مسلّماً از  زيفارس) ن جيبه همراه خواهد داشت و البته مبدأ انتقال آب( خل ييها يمسلّماً آلودگ

خط انتقال  لومتريك 1000حدود  ن،يطرح مصون نخواهد بود. عالوه برا نياز ا يناش ياحتمال يها يآلودگ

 شود يتصرف م زدي ياز اراض لومتريك 100حدود  زانيم نيكه از ا ميفارس تا چادرملو دار جياز خل آب

(مانند  يخواهد داشت. اثرات اجتماع يپ را در يطيمح ستيز يها بيو آس بيتخر يكه به نوع

 يبرا اياست كه آ نيا يپرسش اساس ن؛ي. بنابراستين يپوش قابل چشم زيبه استان) ن ياحتمال يها مهاجرت
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 شده است؟ دهيشياند يا دست چاره نياز ا ييبرطرف شدن دغدغه ها

شود كه از امكان  تيريمد يبه صورت ديانتقال با نيا كنيانكار است ل رقابليبه انتقال آب غ زدي ازين گرچه

 كند. يريدر استان جلوگ ديجد عيصنا شيافزا

 يبرا ايفاز اول پروژه صادر شده  يبرا صرفا يساز نيريش يمجوزها ايسؤال مطرح است كه آ نيا اما

قابل توجه آب  نةيباتوجه به هز ن،ياست؟ عالوه برا دهيمجموع سه فاز مطرح شده مجوز صادر گرد

 نيآنان به ا جبارآب استفاده كنند و در صورت ا نيخواهند داشت از ا ليتما زانيتا چه م عيصنا ،يانتقال

 شده است؟ دهيشياجبار اند نياز ا يناش يها مخالفت يتبعات اجتماع يبرا يچاره ا ايامر آ

و منابع  ستيز طياز جمله مح ربطيذ يها با  ارگان يتعامل قابل توجه يطيمح ستيارتباط با مسائل ز در

نحو ممكن انجام  نيشده تا كار به بهتر ميتنظ ييپروتكل ها زين نهيزم نيصورت گرفته و در هم يعيطب

مانند  ييها ت اول استانيتوجه داشت كه دغدغه و اولو ديبا يداشته باشد ول يكمتر يبيشود و اثرات تخر

 آب است. نيو كرمان در حال حاضر تأم زدي

آب صرفا به  نيگفت ا ديبا زين يآب انتقال يدر پ گر،يبابت توسعة اكتشاف معادن د يارتباط با نگران در

مثل معدن مس  يتوسعة  معادن يآب برا نيااز  زديدر  ستيكند و قرار ن يم دايمس سرچشمه اختصاص پ

 آباد استفاده شود. يعل

با وزارت  يا نامه درنظرگرفته شده است؛ هرچند  تفاهم عيصنا ازيبرطرف كردن ن يپروژه صرفاً برا نيا 

 يكارشناس متيبا ق يآب شرب وجود داشت، آب انتقال نياگر مشكل تأم نكهيبرا يمنعقد شده مبن روين

درنظر گرفته  يمنظور سهم نيگرچه به ا زين يفروخته شود و در ارتباط با كشاورز روينشده به وزارت 

 كنند و مورد استفاده قرار دهند. يداريآب را خر نيتوانند ا يكشاورزان م ينشده است، ول
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خبرگزاري فارس مورخ  – به ابهامات پاسخ دهد ايآموزش جغراف يبه جا رويوزارت ن

25/09/1399 

 

خشك با  مهيمناطق خشك و ن يشناس ميو اقل ايو آموزش جغراف نييتب يبه جا رويرفت وزارت ن يم انتظار

 يدرصد 24هدررفت  به روينپرداختن وزارت ن ليبه دال ،يحوضه ا نيضرورت انتقال آب ب نييهدف تب

 شد. يم رهاشا زين يشبكه انتقال آب شهر يدرصد 35 ياز فرسودگ يمنابع آب شرب استان سمنان ناش

 

 به ابهامات پاسخ دهد ايآموزش جغراف يبه جا روين وزارت

وزارت  زيبرانگ تعلل تامل ": پس از انتشار گزارش فارس با عنوان ستيز طيگروه مح -فارس  يخبرگزار

) نكي(ليحاتيبا ارسال توض رانيمنابع آب ا تيري، شركت مد "»نسكيف«مطالعات سد  جيانتشار نتادر  روين

رضا  فيحن ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد هيجواب يگزارش پاسخ داد. در پ نياز نكات ا يبه برخ

است كه در  پاسخ داده يارسال هيشده در جواب جاديشبهات و ابهامات ا يگلزار در گفتگو با فارس، به برخ

 ادامه آمده است:

در شبانه روز است كه  تريل 211در استان سمنان عدد درست  ي. در خصوص سرانه آب شرب شهر1

عمد در  ريغ ياز خطا يشك ناش يدرج شده كه ب تريل ونيليم 211در متن گزارش به اشتباه 

 و نگارش مصاحبه بوده است. نيتدو نديفرا

در سراسر جهان كه  نيمتخصص يها هيبا استناد به نظر نيهمچنآب كشور و  ي. بر اساس سند مل2

انتقال  افت،ينمود  زين يارسال هيقرار داشته و در جواب زين رويو استناد وزارت ن ديياتفاقا مورد تا

آب شرب مردم ساكن در مقصد انتقال و مشروط به  نيصرفا با هدف تام يحوضه ا نيآب ب

در دسترس و با شرط  ياز منابع آب نهياستفاده به يبرا يو كارشناس يفن يهمه روش ها يرااج
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 اياست كه آ نيا يطرح انتقال مجاز خواهد بود. پرسش اساس يبه مردم مبدا اجرا بيعدم آس

آب  نيو اجرا به استان سمنان، صرفا با هدف تام يواقعا ده ها طرح انتقال آب در دست بررس

 400از  شيب ايشود؟ آ ياستان سمنان انجام م يآبدر منابع  نهيبه تيريشرب و پس از اعمال مد

انتقال آن از حوضه  يبرا يزيدر حال مطالعه و برنامه ر رويكه وزارت ن يمترمكعب آب ونيليم

مردم كل استان  يهزار نفر 700دست باال  تيشرب جمع يباشد، برا يبه سمنان م يالبرز شمال

 سمنان است؟ 

مناطق  يشناس ميو اقل ايو آموزش جغراف نييتب يبه جا يارسال هيرفت تا در متن جواب ي. انتظار م3

نپرداختن  ليبه دال ،يحوضه ا نيضرورت انتقال آب ب نييخشك با هدف تب مهيخشك و ن

 35 ياز فرسودگ يمنابع آب شرب استان سمنان ناش يدرصد 24به هدررفت  رويوزارت ن

 شد. ياشاره م زين يشبكه انتقال آب شهر يدرصد

 8دوره  كي يهزار هكتار ط 55به  34سطح باغات استان سمنان از  شيتعجب است كه افزا. محل 4

نگاه آنقدر  نيشده است. ا اندهينما يمصرف منابع آب تيريساده و فاقد اثر بر مد يساله، اتفاق

در مورد آن، صرفا اتالف  ياضافه ا حياست كه  هرگونه توض يكارشناس ريساده انگارانه و غ

 است. "ه كور نخ كردنمهر"وقت و 

از  الير ارديليم 1175در خصوص  ياندك "رانيمنابع آب ا تيريشركت مد"رفت تا   ي. انتظار م5

 ياثر ساخت سدها ينيب شيو عدم امكان پ يضعف نگاه مهندس ليكشور كه به دل يمنابع مال

 يم هيارا يحاتيباد هوا شد توض رويوزارت ن ياز سو هياروم اچهيدر زيحوضه آبر ياشاره شده رو

 كردند.

از  يآب شرب هموطنان سمنان ازين شهيهم يبار برا كي ،يارسال هيرفت تا در جواب ي. انتظار م6

 ونيليم 5,7مردم سمنان چقدر است؟ اگر با انتقال  يآب ازيشد. واقعا ن ياعالم م رويوزارت ن يسو
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و انتقال آب  انيليو كس هيروز يشود، ساخت سدها يم نيتام ازين نيا نسكيمترمكعب از سد ف

 ست؟يچ يبرا نيكاسپ اچهيدر

كه قابل  يبه نحو يفاضالب شهر هيدر تصف يضمن اعتراف به ناتوان هيجواب نياز ا گريد ي. در بخش7

استان سمنان  يعيباشد، در كمال تعجب برنامه اداره كل منابع طب ياستفاده در بخش كشاورز

از  شيتا پ ستينادرست اعالم شد!! اوال ضرور هكتار 1200توسعه زراعت چوب تا سطح  يبرا

 يمصاحبه رسم كيمطرح شده در  يداده ها ينادرست اي ياعالم نظر در خصوص درست ههرگون

 شتريب يها يوزارتخانه خود را مامور به بررس يبردن آن، الاقل روابط عموم رسواليبا هدف ز

 يانجام شده برا يزيبرنامه رصحت خبر  افتيدر يكنم برا يم هي. دوم آنكه توصديكرد يم

  76590شده كد خبر  هياستان سمنان با استفاده از پساب تصف درتوسعه كشت زراعت چوب 

 5014279كد خبر  نيكشور و همچن يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ تيمنتشر شده در سا

 .دييمهر و ... را مطالعه بفرما يمنتشر شده در خبرگزار

 فيآحاد جامعه از وظا هيكل يآب شرب برا نيتام« آمده است كه؛  هيجواب نيا از گريد ي. در بخش8

 يبرا »يحوضه ا نيبودن انتقال آب ب رياجتناب ناپذ« بر  گريد ييو در جا» بوده رويوزارت ن يذات

 نيتام يبرا رويوزارت ن تيحس مسول نيشده است. نخست آنكه چرا ا ديآب شرب تاك نيتام

تنها بر استان سمنان متمركز شده است؟ مگر مردم  ظيو غل دياندازه شد نيشرب مردم تا ا بآ

 نيشوند شهروند ا يآب شرب طعمه گاندوها م نيتام يكه برا يو كودكان ستانيس ياريدشت

خوزستان كه از نعمت آب شرب  يروستا 500از  شيو ب هيزانيچرا مردم غ ستند؟يكشور ن

 ريقرار ندارد؟ مگر غ يآب شرب بهداشت نيتام يراب رويوزارت ن تيولومحرومند در ا يبهداشت

شش استان  انيمنتشر شده، استان سمنان حتا در م يرسم ياست كه بر اساس گزارش ها نياز ا

 ازمنديهرگز ن يآب شرب هموطنان سمنان نيكشور هم قرار ندارد؟ دوم آنكه تام يدچار تنش آب
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و بر  ستين يحوضه ا نيقال آب ببا هدف انت ستيز طيمح بيگزاف و تخر يها نهيصرف هز

 10 يياستان سمنان، صرفا با صرفه جو يفعل نياساس مطالعات و اظهارات نخبگان و مسول

خواهد  نيتام ياضاف نهيآب استان بدون هز يكسر هيمصرف كل نهيبه تيريو اعمال مد يدرصد

 شد.

 ير بخش كشاورزسوال بردن نحوه مصرف آب د ريبا هدف ز هيجواب نياز ا گريد ي. در بخش9

 نسك،يساخت سد ف نيمخالف ياستان مازندران و كاستن از بار انتقادات مستند ابراز شده از سو

 يدر مازندران برنج را به صورت خشكه كار يهم اكنون معدود كشاورزان«  نكهيضمن استناد به ا

در  يپر آب يالقاتالش شد تا با ...» ابديكنند كه خوب است توسعه  يم ديباال تول ندمانو با را

اثر بر بخش  يو ب تياهم يو انتقال آب آن به سمنان ب نسكياستان مازندران، احداث سد ف

 "برنج يخشكه كار"خصوص الزم به ذكر است كه  نيشود. در ا اندهيمازندران نما يكشاورز

در سطح استان گلستان و در  يشيدر حال حاضر صرفا در مرحله آزما ديجد يبه عنوان روش

به  هيبا هدف توص يقطع جيباشد و هنوز منتج به نتا يو پژوهش م يمحدود در حال بررس يسطح

آنكه حتا اگر  گريكننده برنج نشده است. نكته د ديتول يدر سطح سه استان شمال دكنندگانيتول

هزار هكتار  420از  شيكشور، ب يبرنج در سه استان شمال يكارخشكه  جيبا توسعه و ترو يروز

آب  ميكشت برنج بروند، حجم عظ ريز يسه استان به شكل خشكه كار نيا يزاريشال ياز اراض

 ريآب ز يسفره ها يايو اح يبازساز م،يترم يبرا ديبرنج غرقاب با ديتول يمصرف نشده برا

و  نينه انتقال به سمنان، تهران، قزو ابدي صيتخص يالبرز شمال رانيو ستمياكوس يايو اح ينيزم

 .گريد يجا ايالبرز 

باال متاثر  يواقع شدن در تراز ارتفاع ليمالده به دل يروستا« ذكر شده؛  هي. آنطور كه در متن جواب10

 10/04/1399مورخ  5024/د237/1نامه شماره  يكه ط ستيدر حال نيا». باشد ياز سد نم
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 رعامليمد 27/03/1399مورخ  14/200/382/99نامه شماره  نيشهر و همچن يفرماندار مهد

تُم  يمالده مانند مردم روستاها ياستان سمنان، حتا دفن اموات مردم روستا يا منطقهب شركت آ

مورد خاص با دخالت  كيمنطقه ممنوع اعالم شده است و در  يميدر گورستان قد ميو تالج

به عمل آمده  يريدر گورستان منطقه جلوگ ياز دفن متوف يانتظام يرويو ن رزاديشهم يبخشدار

 است.

كه اقدام به فروش  ينياز مالك چكداميتا كنون ه« ذكر شده كه؛  هيجواب نياز ا گريد ي. در بخش11

كنم روابط  يم هيخصوص مجددا توص نيدر ا»!! نداشته اند متيبه ق ينموده اند اعتراض نيزم

 ديخر متيمنتشر شده در خصوص اعتراض مردم به ق يخبر يگزارش ها رويوزارت ن يعموم

وزارت متبوع شما  يو البته مشكوك است كه روابط عموم بي. عجدينما يررسرا ب ياراض

ما را ارزان تر از  يها نيزم«  نكه؛يبر ا يمبن ميتالج يروستا ياسالم ياعتراض عضو شورا

 باشد!! دهينشن اي دهيدر رسانه ها داشت ند يرا با آنكه انعكاس گسترده ا »دنديموكت خر

نگاه دوگانه و  نييآب آن به استان سمنان، هدف تب . در خصوص گنجاندن سد نمرود و انتقال12

طرح  فيو توص فيبه تعر يازياستان سمنان بوده است و ن نيمسول يمطلوب قانون از سو ريتفس

استان  نيمسول انيشده م جادينبود. الزم به ذكر است كه اختالف ا يحوضه ا نيانتقال آب ب يها

 انيشده م جاديرود، كامال مشابه اختالف او تهران در خصوص انتقال آب سد نم سمنان يها

است. سد نمرود اگرچه در  نسكياستان مازندران و سمنان در خصوص انتقال آب سد ف نيمسول

استان  يدر داخل مرزها ياسيس يايوجود دارد اما به لحاظ جغراف يمركز ريكو زيحوضه آبر

تابع قانون و خواهان اعمال استان سمنان كامال  نيخصوص مسول نيا درتهران واقع شده است. 

كه صرفا در  نسكيهستند اما در خصوص سد ف "زيحوضه آبر"بر اساس  يمنابع آب تيريمد

قانون  نيقرار دارد، ا نيكاسپ اچهيرود تجن و در زياستان سمنان و در حوضه آبر ييايحوزه جغراف
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 فيات كودكانه و سخاسپه رو هستند و با اقدام يمنابع آب تيريمد يانگاشته و مدع دهيرا ناد

 يم "مازندران يشركت آب منطقه ا"نصب شده در منطقه با عنوان  يتابلوها بياقدام به تخر

 .ندينما

 5,7مصرف تنها  يمشخص برا يو نبود استراتژ يآب ازين يداده ساز« عبارت  يارسال هي. در جواب13

» ندارد  يل كم آبوجه مشك چيسمنان به ه« و  عبارت »  نسكيمتر مكعب آب سد ف ونيليم

مجدد و  ديخصوص الزم به ذكر است كه ضمن تاك نيدانسته شد. در ا»  رمنصفانهيغ«  يقضاوت

انتقال آب به استان سمنان، از  يطرح ها ياجرا هيتوج يبرا »يآب ازين يساز داده«آشكار بر 

 يآمادگ لهينوسيباشد، بد يمتن م نيخارج از مجال و حوصله ا قتيحق نيا نييكه تب ييآنجا

نبود «  انيالزم به ذكر است كه ب نيدارم. همچن يرا اعالم م يمناظره زنده در رسانه مل يخود برا

در دست مطالعه و اجرا  يحوضه ا نيانتقال آب ب يطرح ها هيدر خصوص كل »شخصم ياستراتژ

 .نسكيبه استان سمنان بوده و نه صرفا مربوط به طرح انتقال آب سد ف

در  رويدولت دوازدهم و وزارت ن كرديرو« تعجب  تيدر نها يارسال هياز جواب گريد ي. در بخش14

ذكر شده است!!! موجب » تقاضا  تيريمد كرديبخش آب كشور، عمدتا رو يگزار استيس

« تحقق آنچه كه  يبرا روياز اقدامات انجام شده وزارت ن يامتنان خاطر خواهد بود تا بخش

به  يسطح ي. نگاهدييفرما نييو تب حيالع مخاطبان توضشده را جهت اط ذكر» تقاضا  تيريمد

 انگريب يبه روشن 1399مصوب در سال  ريآن با مقاد سهيو مقا 1400بودجه سال  يشنهاديپ حهيال

 يدرصد 67 شيها و افزا يهمان سدساز اي "آب نيبرنامه تام"بودجه  يدرصد 80 شيافزا

 باشد.  يبه شهرها مو انتقال آب  يهمان لوله كش اي "برنامه عرضه آب"
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در قانون  يو آبخواندار يزداريآبخ يضرورت توجه به دانش بوم| »يزداريمعجزه آبخ«

 25/09/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – برنامه هفتم توسعه

 

 در قانون برنامه هفتم توسعه يو آبخواندار يزداريآبخ يضرورت توجه به دانش بوم| »يزداريآبخ معجزه«

مسئول به  يمتعدد آن، الزم است توسط دستگاه ها يبا توجه به آثار و كاركردها يزداريآبخ يبوم دانش

 مه توسعه هفتم بدان توجه شود.شناخته شده و در قانون برنا تيرسم

از صاحبنظران علت  ياريبس ؛»يزداريمعجزه آبخ پرونده«ميتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يآنها نسبت به مشاركت جوامع محل يتوجه يدر حال توسعه ب يتوسعه را در كشورها يطرح ها يناكام

 ديجد يدانش فن هك يدانند. هنگام يآنان م يبوم گرفتن دانش دهيو ناد هيتوص نيا نيدر تدو انييو روستا

 ريسراز ييخود به جامعه روستا ياجتماع يهمراه با ارزش ها ،يعيمنابع طب يفن تيريمد يدر قالب الگوها

است كه به  يدر حال نيكند. ا يفراهم نم ييشناخت دانش و معرفت روستا يرا برا يا نهيشود، زم يم

در حال  يتوسعه در كشورها يبرنامه ها قيمهم عدم توف ياز علت ها يكي ،يالملل نيب ياعالم سازمان ها

 است. يتوسعه، عدم توجه و شناخت دانش بوم

پژوهشگران  يدانش محور يتوان با انحصار طلب يرا م ديجد يدانش و فناور يتوجه يب نيا ياصل علت

در اغلب  يست. توسعه كشاورزو دانش آنها مرتبط دان انييكردن روستا يتلق يعلم ريو دانشمندان و غ

و به  دينما يج ميرا ترو شرفتهيمدرن و به اصطالح پ يجهان، استفاده گسترده از دانش و فناور يكشورها

كند. از  يآنها را اغلب فراموش م يطيمح طيو شرا انيو استعدادها، تجارب و دانش بوم ازهاين يكل يكل

 نهيدر زم نيمروج هيتوص يريركت مردم در بكارگمشا زانيدهد كه م يها نشان م يبررس گر،يد يسو

اساس هر اندازه  نياست. بر ا اطها در ارتب هيتوص نيبودن ا يبوم زانيبا م يزداريحفاظت خاك و آبخ

داشته  يشتريو انطباق ب يسازگار يمردم محل يبا دانش بوم يزداريحفاظت خاك و آبخ يها هيتوص
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 است. شتريآنها ب يريو بكارگ رشيباشند، امكان پذ

 يخاص يياياست كه از حوزه جغراف يو سنت ياز بهره برداران بوم يگروه ينظام معرفت شناس يبوم دانش

آن، به طور  ينيع جيمكرر و مشاهده نتا يو به واسطه كاربردها افتهيانتقال  نهيبه س نهيسرچشمه گرفته، س

از دانش  يريبهره گ كهدهد  ين منشا ريمطالعات اخ گريد يدائم در حال گسترش و تكامل است. از سو

مشاركت بهره برداران  شيتواند منجر به افزا يم زيآبخ يحفاظت خاك در حوزه ها يبوم يو فناور يبوم

 منابع آب و خاك شود. تيريمد يها وهيدر اصالح و بهبود ش

آن  نيياست كه خود در تع يحول اهداف ييروستا ييهمنوا ازمنديتوجه داشت مشاركت ن ديبا نيهمچن

باشند. با  يخود م گاهيجا تيو تثب زيدارند و در پس آن به دنبال كنترل عوامل مخاطره آم ينقش اساس

 يها يشكل گرفته و بحث، تبادل نظر و بررس جيبه تدر يالزم در عمل، تفكر گروه اراتياخت افتيدر

 افتيآنان با در تيگردد و در نها يم يگروه يموجود و خواسته ها تيمنجر به شناخت از وضع يگروه

زنند كه  يم يدر جهت اهداف يدست به اقدامات گروه تيبهبود وضع يبرا يدرون يقو يها زهيانگ

 تحقق اهداف مورد نظر بود. نهيآنان در زم شتريب ييمتوجه همنوا

است كه به صورت  يمتعدد يآثار، كاركردها و دستاوردها يدارا يگفت دانش بوم ديباره با نيا در

 اشاره كرد: ريتوان به موارد ز يمختصر م

 ييشده در جامعه روستا نهيو نهاد داريپا يكاركرد ،يزداريحفاظت خاك و آبخ يدانش بوم .1

غالب  يتيخود دارند و حفاظت خاك ذهن يزراع نيبا زم يعاطف يرابطه ا ،ياست. خبرگان بوم

 دهد. ير مقرا ريتحت تأث نيدر آنها است كه همواره رفتار آنان را در ارتباط با زم

شده توسط  نييتب يكه گزاره ها يكل نگر هستند به نحو يدگاهيد يدارا يبهره برداران بوم .2

است كه در  يآنان، اغلب شامل اهداف متعدد يشنهاديپ يبوده و راهكارها ييآنها چند معنا

 شود. يمنجر م زيعمل به حفاظت خاك ن
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بهره  يو دائم مير و تجربه مستقحضو جهيو حفاظت خاك نت يزداريآبخ يبوم اتيدانش و عمل .3

 يعيطب طيكنند، به طور معمول و در شرا يم انيدانند و ب يبرداران است، بهره برداران آنچه را م

 است. يكامال كاربرد يزداريحفاظت خاك و آبخ يدانش بوم نيآزموده اند. بنابرا يو جد

 ن،ياطر بهره برداران زمخود دارند. احساس تعلق خ نيبه زم يقيتعلق خاطر عم يخبرگان بوم .4

 يو اقتصاد ياجتماع يها تيفعال ريدهد كه در سا يم ليآنان را تشك ياعتقاد يها شهياز ر يكي

درباره خاك  يمذهب يدگاهيد يزداريآبخ يدانش بوم نيباشد. همچن يگذار م ريآنها همواره تاث

 شود. يرا شامل م نيو زم

را  يمشاركت مردم يها نهيزم يحفاظت ياه هيدر توص يزداريآبخ ياستفاده از دانش بوم .5

افراد خانواده، اقوام  يو همكار ياريحفاظت خاك اغلب با هم يبوم اتيكند. عمل يمساعدتر م

 شود. يانجام م يو افراد بوم يزراع گانيهمسا ك،يخانواده، اقوام نزد

ظت خاك، توسط نهادها و حفا يزداريآبخ يو دستاوردها الزم است دانش بوم ديآثار، فوا نيتوجه به ا با

و سازمان جنگل ها مراتع و  يمثل سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد كشاورز ربطيذ يو دستگاه ها

شود  يتوجه جد انبرنامه هفتم توسعه بد نيدر تدو نيشناخته شود و همچن تيكشور به رسم يزداريآبخ

 .ابديبودجه مشخص بدان اختصاص  فيو رد
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آب در خاك منجر  يرينفوذپذ يژگيو فيبه تضع يخوار و رودخانه يخوار كوه

 30/09/1399روزنامه سبزينه مورخ  -ليبحران س ديعامل تشد ها يكاربر رييتغ؛ شود يم

 

بود كه  ياهياز ابر س دهيبود، اما انگار آفتاب شانزدهم آذر سر برآمدن نداشت. آسمان آن روز پوش صبح

 ياست. تا حوال شيچه در پ دانستند يم ترها يميداشته بود. قد نگه شيزييپا شيروز را در گرگ و م ييگو

بود.  مالحظه يوقفه و ب يب د،ينفس بار كي. ميآسمان داشت كه دل آسمان پاره شد، همه چشم به 9ساعت

 اند. خراب شده ياديز يها خبر آوردند شهر را آب گرفته و خانه كه نيسر آرام شدن نداشت تا ا

با خود  ستيو هرچه هست و ن نديآ يم اند، مالحظه يو ب رحم يب قدر نيهم يدشتستان گاه يها باران

 ليطعمه س شانيها مرد و زن دسترنج تمام زندگ اند و ده شده زانشانيغدار عزحاال دو خانواده دا برند؛ يم

 بيهمراه شد با تخر تهگذش يها در دهه ينيندارند، رشد شهرنش يعيعامل طب شهيهم ها البيشده است. س

 ريمس ابد،ي يخود م يانرژ هيتخل يبرا يراه شهيهم كه هم عتي. طبيعيطب و منابع ستيز طيو تجاوز به مح

در  هيرو يب يوسازها و ساخت ياراض يكاربر ريي. به باور كارشناسان، تغرديگ يم شيما را در پ يها انهخ

 يها هيدر حاش يو حت يدر مناطق جنگل راتيين تغياست. اغلب ا ليعوامل وقوع س نيتر از مهم يكيآن 

و در  فيخاك تضع يرينفوذپذ تيخاص كند، يم رييتغ ياراض يكاربر يكه وقت افتد يرودخانه اتفاق م

 .شود يم ديتشد ليس طيشرا نيا

 

 مثابه بحران به ليس

و به  كند يم فيتعر ها ستميدر بستر اكوس يعيطب داديرو كيعنوان  را به ليس ستيز طيمح يدكترا كي

هم مثل زلزله،  لينقش دارند، س ليدر بروز، وقوع، شدت و تواتر س ي: عوامل مختلفديگو يم سنايا

 يبرا يعيمعمول و طب يا دهيو پد شود يمحسوب م يعيطب يها جز بحران يطيل محآتشفشان و عوام
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 است. نيزم كره

 تيريمد يشده برا يمناسب و كارشناس يبر لزوم استفاده از راهكارها ديضمن تأك يديجمش محسن

عبارتند از: نام برد،  ليوقوع س يعيعنوان عوامل طب ها به از آن توان يكه م يافزود: عوامل مختلف ها البيس

و تجاوز از  نيسرزم تياز حد ظرف شيب يبردار استفاده و بهره ،ياهيها، پوشش گ مراتع، جنگل بيتخر

 .شود يمنجر م يسطح يها ها در برابر جذب رواناب آن ييآن كه به عدم كارآ يآور حد تاب

 رمجاز،ي، برداشت غدام يبه علل مختلف ازجمله چرا ياهيگ يها پوشش ني: اگر اديافزا يكارشناس م نيا

برود،  نياز ب يو اقتصاد ياهداف صنعت ياز چوب برا هيرو يمنطقه و برداشت ب يها جنگل هيرو يقطع ب

 ليو مقابله با بحران س ها خود را در برابر رواناب ييكارآ رانه،يشگيپ اي يا كه پوشش مقابله شود يباعث م

 از دست بدهد. البيو س

 هيرو يب يوسازها و ساخت ياراض يكاربر رييتغ ليدر وقوع س يل بعد: عامكند يخاطرنشان م يديجمش

كه  افتد يرودخانه اتفاق م يها هيدر حاش يو حت يدر مناطق جنگل راتييتغ نياست. اغلب ا يدر آن اراض

 ديل تشديس طيشرا نيو در ا فيخاك تضع يرينفوذپذ تيخاص كند، يم رييتغ ياراض يكاربر يوقت

 .شود يم

عنوان  از جنگل كه به يو در نقاط مختلف كند يعمل م عتيطب يتنفس ستميعنوان س ها به جنگل :ديگو يم او

 ني. همچنميرا شاهد يخوار جنگل دهيو پد يمسكون ،يصنعت يها ساختمان شود، يمحسوب م يعيمنابع طب

 رييجزو تغ يائمو د يفصل يها و بستر رودخانه ميوساز در حر و ساخت يخوار رودخانه ،يخوار كوه

و  شود يآب در خاك م يرينفوذپذ يژگيو فيشود كه منجر به تضع يمحسوب م رمجازيغ يها يكاربر

 .دهد يم شيرا افزا ليس بيو احتمال و قدرت تخر كند يم فيرا تضع يذات تيخاص نيا

ها اشاره  رودخانه ميو حر يشن و ماسه از بستر حواش هيرو يبرداشت ب ليازقب يبه موارد متعدد يديجمش

 يخاك يبسترها ز،يآبخ يها ها و در حوضه ها و دشت مثل دامنه كوه يعيطب ي: در اراضديافزا يو م كند يم
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 ياسفنج يبسترها نيا يركارشناسيغ يها يكاربر رييو تغ هيرو يب يها كه با برداشت ميشكل دار ياسفنج

و منجر به  افتد يراه م يباليس يها انيجر جهيرفته و در نت نيها را دارند، از ب كه حكم جاذب رواناب

 .شود يخسارت م

تعادل  ها منجر به عدم رفتن پوشش جاذب رواناب نياز ب جهيخاك و درنت شيكارشناس ادامه داد: فرسا نيا

 نديفرآ ني. در ارود يمواد معلق در آب باال م جهيو در نت شود يم البيس يها انيو جر ليس يها در غلظت

موجود در  يوال و گل ودنآلود ب گل يصورت كل و به رود يباال م البيس يآب يها انيكدورت جر زانيم

مواد معلق  نيو ا يآب يها غلظت نيخواهد شد. هر چقدر ا لياز س يخسارت ناش ديمنجر به تشد البيس

 .كند يم دايپ شيهم افزا البياز س يخسارات ناش زانيباال رود، م البيس يها انيدر جر يو معدن يآل

 

 ها ليمس  مسأله 

 تيو هدا يسطح يها آب يآور جمع يكه برا ييرهايمس اي ها ليمسدود كردن مس اي رييبه مسأله تغ يو

رخ  ليس طيشرا نيدر ا ي: وقتدهد يو ادامه م كند يدر نظر گرفته شده، اشاره م ايدر ايها به رودخانه  آن

و  شود يو... م يرزشاوك ،يشهر يو وارد فضاها شود يمنحرف م البيس ريمس يعيصورت طب به دهد، يم

 .آورد يوجود م را به يو مال يخسارت جان

و به  كند يبر آن مانع غلبه م اي نديخود بب ريدر مس ياگر مانع عتيمعتقد است طب ستيز طيمح يدكترا نيا

 ليس انيمدل از رفتار جر نيكه ا آورد يمنحرف شده و سر از ناكجا آباد درم اي دهد يخود ادامه م ريمس

 .ميها هست رودخانه ريوساز در مس است كه شاهد تعرض و ساخت ييدر جا

 

 نيسرزم شيسند آما ميتنظ ضرورت

: كند يم ديتأك يتيريمد يسطوح باال رانيگ ميتوسط تصم نيسرزم شيسند آما هيبر لزوم ته ديبا تأك يو
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با آن  متناسب ها يكاربر نييو تع نيسرزم يعبارت است از: سنجش استعدادها نيسرزم شيسند آما

كه  ديكن يم نييعرا ت ييجا كي د،يده يكه انجام م يشيكه براساس مطالعات آما  صورت نياستعدادها؛ به ا

 نيمع يصنعت ساتياختصاص داده شود، مكان تأس يبه كشاورز ايساخته شود  مارستانيب ديمثال با جا نيا

 شود. ينيب شيپ تواند يم يگريوساز د هر ساخت ايشود 

 يها مثال در بستر رودخانه يبرا م،ينيب يم ينيسرزم شي: در نبود سند آماكند يم حيصركارشناس ت نيا

 شده است. يبه منطقه مسكون ليو قلب رودخانه تبد ميوساز صورت گرفته و حر ساخت يفصل

 يول فتاد؛ين يهم اتفاق خاص يوساز انجام گرفت و چند سال اضافه كرد: ممكن است ساخت يديجمش

بعد از دوره  مينيب يم م،يكن يرا استخراج م ها البيدوره بازگشت س يزارها و محاسبات فناف از نرم يوقت

 نيساخته شده از ب سالچند  نيا يو هر آنچه ط شوند يم يجار يالبيس يها انيساله جر15مثالً  ايساله  10

 تر شيخسارت هم ب زانيباشد، م تر شيب يالبيس يها دهيهر چقدر كه در دوره بازگشت پد ني. بنابرارود يم

 است.

 

 گريد يعيخاك و عوامل طب جنس

 يها : خاكديافزا يو م كند يبه نوع و جنس خاك اشاره م يالبيس يها انيجر گريعوامل د حيدر تشر  يو

 جهيكند و سخت است كه در نت اريها بس هستند كه نفوذ و جذب آب در آن ييها ازجمله خاك يرس

و  شود يم يالبيس يها انيباعث جر يرس يها اهش نفوذ آب در خاكك نيو هم دهد ينفوذ رخ نم دهيپد

را شاهد  لياز س يو خسارات ناش ليس دهياست، پد يرس  آن منطقه يها كه بخش اعظم خاك يدر مناطق

 .ميهست

داشته باشد.  ليدر بروز س يادينقش ز تواند ياست كه م يگريعامل د نيزم بيكارشناس ادامه داد: ش نيا

از آب  ياديهنگام، حجم ز نابه يها و نزوالت آسمان درصد دارند با بارش20 يباال بيكه ش ييها نيزم
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خود  ريمس نين در سطح زميو بنابرا كند ينم دايو منافذ خاك را پ نيزم يكردن راه در درزها دايامكان پ

 .شود يم بيباعث تخر يالبيس يها انيصورت جر كرده و به دايرا پ

 

 نظارت تياهم

برعملكرد  ها يهمچون شهردار يياجرا يها دستگاه يبر نقش نظارت ديبا تأك يمنيص حوزه امتخص نيا

وساز  بحث صدور مجوز ساخت ها يشهردار يها تياز مأمور يكي: كند يم حيتصر ينيسرزم راتييتغ

 .كند يم جابيا يعيمخاطرات طب نياست كه ا

دام  يچرا يدر صدور مجوز برا يستيهم با يعيبسازمان منابع ط ها، يبر شهردار : عالوهديافزا يم يديجمش

با  يا مقابله تينرود كه در اثر آن خاص نيدام از ب هيرو يب يمنطقه در اثر چرا ياهيدقت كند تا پوشش گ

 نشود. بيتخر ياهيرا از دست ندهد و پوشش گ البيس

 

 يقانون فهيوظ ستيز طياز مح حفاظت 

: ديافزا يو م دهد يكه در كشور ما رخ م داند يم يعيطب يها بحران نياز چند يكيرا  ليكارشناس، س نيا

با  يستيكه با ابدي  يم انيجر يعيصورت طب و به ديآ يآب باال م يدب ،يدر اثر بارش نزوالت جو ليس

 كرد. تيريرا مد ها البيدرست س يها استيو س ماتيتصم

  نسل  كه   ستيز طيمح  حفاظت يماسال  يدر جمهور ،يقانون اساس 50كرد: با توجه به اصل حيتصر يو

. شود  يم  يتلق  يعموم  فهيباشند، وظ  داشته  يرشد  رو به  ياجتماع  اتيح  در آن ديبعد با  يها امروز و نسل

  مالزمه  آن  جبران  رقابليغ  بيتخر اي  ستيز طيمح  يبا آلودگ  كه  آن ريو غ  ياقتصاد  يها تيفعال رو نياز ا

 است.  كند، ممنوع دايپ
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 و بلندمدت يراهبرد تفكر 

و صنعت  عيصاحبان صنا نان،يكار آفر ان،يدر كشور، ذهن و عمل كارفرما دياصل با نيافزود: ا يديجمش

بلندنظر و  ،يريگ ميشود كه در حوزه تصم يمهم تلق ديمسأله با نيا يياجرا يها شود. در دستگاه نهينهاد

 فكر كنند. يراهبرد

 يقانون اساس 110هم مطابق با اصل  يكرد: مقام معظم رهبر حيتصر ستيز طيآموخته مح دانش نيا

در قالب  ستيز طيمح يكل يها استياند كه براساس آن، س را ابالغ كرده ستيز طيمح يكل يها استيس

مطرح شده است؛  يموضوعات 9و بند 7بند ل،يس دهيابالغ شده كه درخصوص پد ياصول كامل و جامع

و  ريتبخ ،ينيرزميز يها از آب يبردار عوامل كاهش بهره تيريمد ،يخواندارآب ،يزداريازجمله آبخ

 باشد. رگذاريتأث ليس دهيدر كاهش پد تواند يكه م ها ندهيكنترل ورود آال

 

 و راهكارها ييزا ابانيب داتيتهد 

 ييزا ابانيمطرح شده است. ب ييزا ابانيبحث ب ستيز طيمح يكل يها استيدر س ني: همچنديافزا يم يو

 مياقل رييهستند كار شود و تغ يابانيكه ب ييها مياقل يرو يستيمطرح است. با ياساس ديتهد كيعنوان  به

و  ياهيپوشش گ تياستفاده كرد كه منجر به تقو ياهيگ يها از گونه ستيكار با نيا ي. برارديصورت بگ

 از خاك شود. يپوشش ايو احداث بستر  جاديا

را  يزداريآبخ م،يكن تيرا تقو ياهيپوشش گ ديبا ها البيس تيريمد يرا: بدهد يكارشناس ادامه م نيا

 يها و احداث اماكن شهر از احداث سكونتگاه يدرست يابي مكان م،يآن كار كن يكرده و رو تيتقو

مجوز  پست،در نقاط  ها ليها و مس ليس ريمنطقه در مس يكيدرولوژيبراساس مطالعات ه م،يداشته باش

 مختلف داده نشود. يو شهرها يتصنع يها ساخت شهرك

هستند،  ليكه مستعد س يمخرب، در مناطق يها البيدوره بازگشت س ينيب شيپ ي: براكند ياظهار م يو
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 يها البيدوره بازگشت س م،يكن يساز مدل يتخصص يافزارها انجام گرفته و با نرم يمحاسبات فن ديبا

الزم است  ني. همچنميها را داشته باش البيس تيريمد يالزم برا يو آمادگ ميكن ينيب شيمخرب را پ

 اجرا شود. ها البيكاهش س يها برا دامنه يبر رو يزداريآبخ يها طرح

منطقه كاركرد  ياهيكه خاك و پوشش گ دهند يرخ م يزمان ليس يناش يها : بحرانديگو يم يديجمش

حجم  ايا از دست بدهد خود ر تيخاك توان و ظرف ينداشته باشند. وقت يالزم را در جذب نزوالت جو

 جاديرواناب ا يرودخانه كشش گذرده يعيكانال طب جهيجذب خاك باالتر باشد، در نت تيبارش از ظرف

 شده را نخواهد داشت.

 

 يياجرا يها هماهنگ دستگاه پروتكل

كه در  داند يالزم م يياجرا يها دستگاه جيو بس يهماهنگ يپروتكل جامع را برا كي هيته يديجمش

معتقد است  نيهمچن يكرد. و تيريرا مد ليشده بحران س نييتع شياز پ يها حران بتوان با نقشمواقع ب

پوشاك،  وخوراك  ها، زده ليمناسب و اسكان موقت س يشامل بحث سرپناه، جا تواند يپروتكل م نيا

 دست باشد. نياز ا يو موارد زدگان ليتردد س ،يو محصوالت بهداشت زيآب تم

متناظر،  يها دستگاه يها تينامه از ظرف نظام نيدر ا ني: همچنديافزا يم يمنيمتخصص حوزه ا نيا

امدادرسان و اورژانس در گام اول  يها امداد نجات دستگاه زاتيتجه ،يانسان يروين آالت، نيماش

 .شوند يم ييشناسا

اد استعداد، چه تعد يياجرا يها از دستگاه كيمشخص شود هر  دينامه با نظام ني: در اكند يم حيتصر يو

نامه  نظام نيمطابق با ا يبحران طيها مشخص شود كه در شرا آن يدارند، پراكندگ رساختيامكانات و ز

 شوند. اتيوارد عمل



   

 

 

204 
 1399 ذرآ  -) 37هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ندارد/  يتبسم گريروزها د نيا رود ندهيزا |رانيرود ا نيتر پرآب يبرا يا هيمرث

سنيم مورخ خبرگزاري ت – ديانجام رود ندهيو زا يكه به مرگ كشاورز يماتيتصم

30/09/1399 

 

كه به مرگ  يماتيندارد/ تصم يتبسم رگيروزها د نيا رود ندهيزا |رانيرود ا نيتر پرآب يبرا يا هيمرث

 ديانجام رود ندهيو زا يكشاورز

 كيبه  يرودخانه دائم نيا ليو تبد رود ندهيزا يهاست كه با معضل خشك ها ــ اصفهان سال استان گروه

 رود ندهيزا ياياح يبرا ياريبس ماتيها و تصم مختلف قول يها روبرو است و در دوره يرودخانه فصل

 .مطرح شده است

مختلف با  يها در دولت رود ندهيزا يخشك انيپا ياز اصفهان، داستان ب ميتسن يخبرگزار گزارش به

 ياجرا يدر راستا ييها كارگروه ليتشك ياست، در دولت قبل متفاوت روبه رو بوده يها يريگ ميتصم

و مصرف  عيتوز ن،يتام يگذار استيس يآب به عنوان مرجع هماهنگ يعال يبه شورا جمهور سيدستور رئ

و  يكم يسامانده رود، ندهيرودخانه زا يايها اح كارگروه نيا ياصل تيآب كشور مطرح شد كه محور

دستورات  نيها بود اما ا رودخانه ريسا يرودخانه كارون بزرگ و درصورت لزوم بحث و بررس يفيك

 .افتد يق ميوبه تع ديجد يقرار داشته و هربار با قول يادار يها يو خم بروكراس چيهنوز در پ

 رود، ندهيزا يحقوق ميرژ يايستاد اح نيا يكل فهيدوره قبل مجلس وظ ندگانياز نما يكيگفته  براساس

بوده  رود ندهيزا ياياح يبرا ييها و اتخاذ روش ابيرودخانه از سراب تا پا يها و سامانده حقابه ياياح

رودخانه تشنه  نيا رشدن آب د يجارشاهد  رود ندهيزا يايستاد اح ليبا تشك ميبود دوارياست كه ام

 اچهيدر نيا يبودجه دولت كه برا نييو تع هياروم اچهيدر ياياح ژهيكارگروه و لياما بعد از تشك ميباش

قاطع چشم به دستان   يريگ ميتشنه تصم رود ندهيموثر بود، هرسال با اعالم بودجه سال بعد رودخانه زا
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 است. داشته ها يدولت

رودخانه  ياياح يبرا 1400بودجه  صيزمزمه تخص كهيمشخص شده و درحال 1400ه روزها كه بودج نيا

موضوع  نياما متاسفانه ا شود، يم دهيشن رانيا يمهم فالت مركز يها از رودخانه يكيبه عنوان  رود ندهيزا

 شده است. ردهسپ يبه فراموش رانيا يشاهرگ فالت مركز ياينشده و بازهم اح دهيد ها تيدر اولو

با بلندمدت،  سهيدرمقا رود ندهيحجم سد زا يدرصد50سال و باوجود كاهش 13ز گذشت حدود ا پس

منبع  نيا يايبودجه اح نيياصفهان و تع رود ندهينجات زا يها برا دست بار نياست تا ا دهيزمان آن رس ايگو

 خاك بلند شود. نياستان اصفهان از هم تيپراهم

 

 آباد اهتمام بورزند ال آب بهشتبودجه انتق يريگيبر پ ديبا ندگانينما

استان اصفهان و كشور دانست و اظهارداشت: متاسفانه به هر  ديرا ام رود ندهيشهر اصفهان زا يشورا سيرئ

اصفهان و كشور هست  ديكه ام رود ندهيزا ينشده، رودخانه دائم يجار رود ندهيآب در رودخانه زا يليدل

 كيبوده است به  يرداشته و آب در آن جا شيزا شهيهمرودخانه كه  نيمواجه شده و ا يبا خشكسال

صورت  قيعم يوگو گفت كي دياتفاقات با نيشده است، دررابطه با عوامل ا ليتبد يرودخانه فصل

مصرح، مهم و مشخص  يها تياز مامور يكياز نظر من  م،يبكن ديامروز چه با نكهياما درخصوص ا رديبگ

شدن  يجار يممكن برا يها نهيمز جاديو ا زيعز رود ندهين به زافكر كرد رانيهمه دلسوزان اصفهان و ا

 رودخانه تشنه است. نيآب در ا

 شود، ياصفهان حل م يطيمح ستيمباحث ز رود ندهيشدن آب در رودخانه زا يدنبال جار ادامه داد: به يو

حق  يدم و اداو نشاط مر يانبساط شاد نهيزم تيحق و حقوق كشاورزان به آنان عودت داده شده و درنها

 يبرا ردشگرانمهم گ يها از مالك يكيكرونا  روسيو وعيچراكه قبل از ش شود يفراهم م ستانيتور

 است. بوده رود ندهيانتخاب اصفهان، رودخانه زا
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تونل  تيظرف ميبتوان ديكرد: ابتدا با انيب رود ندهيزا ياياح ياتيعمل يها بااشاره به راه ينصر اصفهان رضايعل

 ونيليم 100ساالنه  توان يكار انجام شود، م نيچراكه اگر ا ميبرسان جهيرا هرچه زودتر به نت سوم كوهرنگ

توسط  يبه صورت جد دياست كه با ياز موضوعات يكي نيكرد و ا يجار رود ندهيمتر مكعب آب به زا

و به  يرقانونيو غ هيرو يب يها دولت موظف است از برداشت يشود ازطرف يريگيپ رويدولت و وزارت ن

موضوع هم دنبال  نيكرده و اگر ا يرياز ابتدا تا انتها جلوگ رود ندهيرودخانه زا ميتجاوز به حر ينوع

 .ميكن تيريمد يخوب را به رود ندهيزا ميتوان يبشود، ما م

از تونل  يمكعب ونيليم 100 يصحبت از آبده نكهيافزود: براساس اخبار و اطالعات واصله دركنار ا يو

نظر  و به شود يهم انجام م يرقانونيمتر مكعب برداشت غ ونيليم 100بالغ بر  شود، يمطرح مسوم كوهرنگ 

الزم است؛ باتوجه به  اتاقدام نيتر از مهم يكي رود ندهياز زا هيرو ياز برداشت ب يريكه جلوگ رسد يم

به طول حدود  يآباد با تونل به بحث پروژه انتقال آب از بهشت ديآب، ما با يعال يمصوبه دولت و شورا

شده و بحث  جاديا ديتونل حتما با نيمشخص شده است كه ا قايمصوبه دق نيو در ا ميورود كن لومتريك65

 مطرح نبوده است. چوقتيهم ه يگذار لوله

 نيكرد: دو شركت مهندس حيآباد تصر شهر اصفهان دررابطه با معضل تونل بهشت ياسالم يشورا سيرئ

 يمبن ييها است كه زمزمه يپروژه كار كردند اما متاسفانه مدت نيا يرو يالملل نيمشاور ب4و  يرانيمشاور ا

وجود  يكند و اختالفات دايآب انتقال پ نيلوله ا قياحداث تونل مطرح شده كه ازطر يجا به يگذار بر لوله

 يها فيشده و در رد بيطرح تصو نيگذشته بوده و ا يها يدنبال جبران بارگذار دارد كه دولت هم به

 داده شده است. صيطرح تخص نيبه ا يبودجه هم مقدار

 شانيكشور ارتباط برقرار كردند، ا ستيز طيمح ريبا مد ياستان رانيكه مد يادامه داد: در هر زمان يو

طرح را اعالم  نيا دييعدم تا ستيز طيو دوستان ما در مح دادند يرا م ستيز طيمح هيدييوعده ابالغ تا

 .ميكن دنبالرا  علت آن ديصورت گرفته است كه با يتعلل دييتا نينكردند بلكه در ابالغ ا
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 يكي كنم يدانست و گفت: فكر م ستيز طيمح يبرا انيآباد را بدون ضرر و ز پروژه بهشت ياصفهان نصر

و  يطيمح ستيباشد چراكه مطالعات ز هيقض نيا يجد يريگياستان پ ندگانيمهم نما يها از رسالت

سخن  يوقتو ما  دهد ينشان نم ستيز طيطرح را به مح نيازجانب ا يخسارت اي انيضرر و ز چيه يمشاور

 يطيمح ستيمشكالت ز جاديوجه معتقد به ا چيبه ه م،يآور يبه زبان م رود ندهيشدن آب به زا ياز جار

سال  انيچراكه سال ميا نگرفته دهيجوار را ناد هم يها از حق و حقوق استان چكداميه نينبوده و همچن

را در  يگذار هيسرما نيتر زرگمثال در زمان جنگ ب يو برا ميا داشته يار هم بوده و ارتباط خوبدركن

 .مياستان خوزستان داشت

 نيبه استان خوزستان رفته و ا هنيدفاع از م يجوانان و نوجوانان استان اصفهان برا يافزود: روز يو

مسئله آب  يگرفتن حقوق متقابل و با همكار بوده است و اگر امروز هم با درنظر مانهيصم يليارتباطات خ

 مشكالت حل خواهد شد. م،يببر شيرا پ

 رود ندهيبر برداشت آب از زا يمبن 1400در بودجه يشهر اصفهان بااشاره به موارد يشورا سيرئ

شده  يجمهور معرف سيازطرف رئ يريوز يوقت ميو معتقد مياعتماد دار رانمانياظهارداشت: ما واقعا به مد

بحث آب  رسد ينظر م و به رديگ يشكل م يرسالت مل كي شود، يمردم مواجه م ندگانينما يا راو ب

 1400اما متاسفانه در بودجه رديمورد توجه قرار گ دياست كه با يبحث مل كيهم  رود ندهياصفهان و زا

 .شود يم هديد ديجد يها يبارگذار ليو تحم رود ندهيدرقالب برداشت و انتقال آب از حوزه زا يموارد

 ارديليم9به حوزه كارون بروجن،  رود ندهيتومان جهت برگرداندن آب از حوزه زا ارديليم50ادامه داد:  يو

از  يتومان جهت آبرسان ارديليم10به شهرستان نطنز و بادرود،  رود ندهيتومان جهت انتقال آب از زا

استان  يآباد كه برا از بهشت بانتقال آ يبرا ارديليم كياز اصفهان و حدود  ريشهرستان غ14به  رود ندهيزا

نظر من  به م،يدار يمشخص تيهركدام از ما مامور نكهياصفهان درنظر گرفته شده است و باتوجه به ا

 آباد و انتقال آب است. به بهشت يدر بحث بودجه مجلس پرداختن جد ندگانيامروز نما تيمامور
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نداشته  يو تالش كاف يارياصفهان امروز هوش انندگيخاطرنشان كرد: اگر نما ينصر اصفهان رضايعل

منتظر بودجه  ديهم حل بشود، با ستيز طيسازمان مح هيدييو تا يطيمح ستياگر مباحث ز يباشند، حت

مشكل بودجه  عبر رف ندگانياهتمام نما يبرا يمعتقدم كه امروز فرصت مناسب ليدل نيو به هم ميباش 1401

 آباد است. بهشت

پرچالش كشور  زيآبر يها حوزه يايدولت به اح ژهيبااشاره به نگاه و رود ندهيزا يايد احكارگروه ستا ريدب

برخوردار است اما دولت  يمحدود يپهناور بودن از منابع مال نيكشور ما درع نكهياظهارداشت: باوجود ا

 يها ر سالانجام داده و د ژهيو يبررس رود ندهيپرچالش بخصوص حوزه زا زيآبر يها از حوزه يبرخ يبرا

مورد توجه قرار  شتريكه دارد، ب ييها رود را به واسطه مشكالت و چالش ندهيداشته زا يگذشته همواره سع

 شده است. يطراح ينقشه راه رود ندهيزا ياياح يكارگروه مل ماتيراستا براساس تصم نيدهد و درهم

 نديو بعد از انجام فرا دهيرس بياست كه به تصو يياجرا يها نقشه راه شامل برنامه نيادامه داد: ا يو

اعتبار الزم را  نيكه تام شوند يمربوط به هر محور مكلف م يياجرا يها الزم دستگاه ياتيعمل يها پروژه

 يمتول رويوزارت ن دخانهرو يسامانده يو برا يكشت جهاد كشاورز يالگو يمثال برا يانجام دهند برا

 ياياح رخانهيدب اريمتمركز دراخت ياعتبار فيرد چيموضوع ه نياعتبار الزم هستند اما دررابطه با ا نيتام

 رود وجود ندارد. ندهيزا

 ريدانست و گفت: در چند سال اخ روياز مسائل مهم وزارت ن يكيرود را  ندهيزا ياياح ياحسان مهرزاد

و  رويمسائل روز وزارت ن نيتر از مهم يكيرود به عنوان  ندهيزا زيشاهد بودم كه بحث حوزه آبر

حوزه  يها برنامه نمتمركز كرد يبرا يياجرا يها از دستگاه ياديمرتبط بوده و توان ز يياجرا يها دستگاه

 كار گرفته شده است. به رود ندهيزا

 هيرود جلوتر از بق ندهيدرحوزه زا يافزود: قاعدتا من در ستاد آب كشور ازلحاظ اطالعات موضوع يو

كه مردم در آن قرار دارند آگاه هستم اما موضوعات  ييگناو مشكالت موجود و تن تيبوده و از وضع
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مختلف حل  لامور مسائ يريگيحوصله و پ يوجود دارد كه با كم نديفرا نيدر ا زين يو اجتماع ياسيس

 كار گرفته است. كاهش مشكالت تمام تالش خود را به يبرا رويو وزارت ن شود يم

 

 پروژه است نيتوقف ا يبرا يا آباد، بهانه تونل بهشت يطيمح ستيز مسئله

 يو اجتماع ياسيدررابطه با وجود مسائل س يمردم اصفهان در مجلس وانمود كردن عوامل دولت ندهينما

موجود  يها مسئله در پروژه نيماجرا دانست و اظهارداشت: كمتر نيا يرا مشكل اساس رود ندهيموضوع زا

بعنوان  ياسيو س يد كردن وجود مسائل اجتماعما وانمو يبودجه است و مشكل اساس رود ندهيدر بحث زا

 نيحل ا يبرا نكهيا يجمهور به جا سيو رئ رويكالن وزارت ن رانياست و مد رود ندهيزا يايمانع اح

 يدولت فعل رانيمد نيهم كهيدرحال دهند يارجاع م يو اجتماع ياسيرا به مسائل س مسئله تالش كنند، آن

مواجه  رانيمد يتيكفا يحوزه با ب نياجود آوردند و متاسفانه در و مشكالت را به نيقبل ا يها و دولت

 .ميهست

 يمتاسفانه عزم يهستند ول تيشده و درحال فعال دانيواقعا وارد م ازدهميدوره  ندگانيادامه داد: نما يو

 يا رسانه يو فضاها يافكار عموم ديو شا شود ينم دهيد رود ندهيزا يهست، برا هياروم اچهيدر يكه برا

ها با  استان ريسا كهيرصورتد كند ينم جاديهست، فشار الزم را ا ياصفهان و مردم اصفهان اريكه دراخت

و درمقابل متاسفانه از  كنند يم يهم پافشار ستيكه حق ن يزيچ يرو يدرست و نادرست حت يابزارها

 .دهند يخود را انجام نم فيوظا يدرست به رانينجابت مردم اصفهان استفاده شده و مد

 طيتوسط سازمان مح هيدييو تعلل ابالغ تا ستيز طيسازمان مح دييبر تا رويوزارت ن ديتاك يانيطغ يمهد

و من معتقدم كه بحث  ميداشت ستيز طيسازمان مح سيبا رئ يا را بهانه دانست و گفت: ما جلسه ستيز

 ستيز طيحم كهيطرح است، درصورت نيمتوقف كردن ا يبرا يا آباد فقط بهانه بهشت يطيمح ستيز

 ديرود هم با ندهيزا يايدر بحث اح رد،يبگ دهيرا ناد هيكرده و بق يموضوع پافشار كي يفقط رو دينبا
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 درنظر گرفته شود. يطيمح ستيتمام ابعاد ز

فقط  ستيز طياست و سازمان مح يطيمح ستياز مسائل ز يكيهم  يافزود: خشك شدن گاوخون يو

 يريتاث چيكوه است و ه ريمتر ز400تونل فقط  نيا كهيدرحال كند يم يآباد پافشار مسئله تونل بهشت يرو

 روين ريوز ديفقط بهانه است و تاك يطيمح ستيمسئله ز كنم يها ندارد و من فكر م از چشمه چكداميبر ه

 آباد است. توقف پروژه بهشت يهم بهانه دوم برا ستيز طيسازمان مح هيدييبر ابالغ تا

توافق  كي هياروم اچهيمثل در رويستاد در وزارت ن ليبا تشك ميانتظار داشت نكهيباوجود ا م،يتسن گزارش به

 يا جهيشود اما نت دهيد هيقض نيا يبرا يفيرود هم شكل گرفته و در بودجه هم رد ندهيزا ياياح يبرا يمل

 دييرا تا ينيسرزم تيريمد لهم مشك يدانشگاه صنعت يعلم ئتيعضو ه نكهيو باوجود ا ميمشاهده نكرد

بود اما اكنون  انباريز رانيا يمركز ميهمه اقل يمتاسفانه برا يا به آب منطقه يا آب حوزه ليكرده و تبد

 .شود يم يكم لطف رود ندهيرا به عهده گرفته، بازهم به زا تيريمد زين رويكه وزارت ن
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خبرگزاري ميزان مورخ  – ديمترمكعب رس ونيليم 178,61سد استان تهران به  5 يورود

30/09/1399 

 

 يسد استان تهران از ابتدا 5 يورود نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

استان  يها سد يحجم ورود يدرصد 36 شيز افزااست، ا دهيمترمكعب رس ونيليم 178,61به  يسال آب

 آذرماه تاكنون خبر داد. يتهران از ابتدا

استان  يها مخازن سد تيوضع نيدر خصوص آخر انيقربان يبه نقل از پاون، احمدعل - زانيم يخبرگزار

كه  هديمترمكعب رس ونيليم 615استان به  نيسد ا 5آذرماه اظهار كرد: مجموع حجم مخازن  29تهران تا 

 675 زين ماهآذر يمترمكعب بوده است. حجم مخزن نرمال انتها ونيليم 686رقم در سال گذشته  نيا

 .دهد يمترمكعب كاهش را نشان م ونيليم 71مترمكعب است كه نسبت به سال گذشته  ونيليم

مترمكعب  ونيليم 66,57آذرماه  29آذرماه تا  ياستان تهران از ابتدا يها سد ياضافه كرد: حجم ورود يو

 .دهد يرا نشان م يدرصد 36 شيمترمكعب آب بود و افزا ونيليم 48,92رقم در سال گذشته  نياست كه ا

 ياستان از ابتدا نيا يها سد يتهران با اشاره به ورود يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

مترمكعب  ونيليم 178,61تهران گانه استان  پنج يها سد يتاكنون، خاطرنشان كرد: ورود يجار يسال آب

 8كاهش  گذشته، يسال آب يها يمترمكعب بود و نسبت به ورود ونيليم 195,07است كه سال گذشته 

 دارد. يدرصد

 نيآذرماه ادامه داد: در ا 29تا  يجار يسال آب ياز ابتدا كياستان به تفك نيا يها سد يبا اشاره به ورود يو

مترمكعب،  ونيليم 31مترمكعب، سد الر  ونيليم 39 انيمترمكعب، سد لت ونيليم 44,61با  ريركبيمدت، سد ام

 آب داشته است. يورود كعبمترم ونيليم 29,65مترمكعب و سد ماملو  ونيليم 34,04سد طالقان 
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