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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 آئينه مطبوعـات و سـايت  شماره ين تمشهو  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       بـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه    آنچه كه در قالب ارايه اخ

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  

اده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشناسان و محققين قرار د

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.  اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز درستي 
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 01/10/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - كشور چقدر آب دارند؟ يسدها

 

 زانيآذرماه امسال، م 28تا  رانيمنابع آب ا تيريشركت مد يآمار ارائه شده از سو نيخراساس آ بر

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 370و  ارديليم 26كشور به  يآب در مخزن سدها ريذخا

 52دهنده  مترمكعب بوده كه نشان ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تيمجموع ظرف سنا،يا گزارش به

 مخازن است. يگدرصد پرشد

آذرماه برابر با هفت  انيآب تا پا يحجم ورود ،يزيپائ يها مطلوب بارش زانياساس، به تبع م نيا بر

 مترمكعب بوده است. ونيليم 180و  ارديليم

 انگريمترمكعب بوده، ب ونيليم 10و  ارديليقبل از آن كه هفت م يعدد نسبت به مدت مشابه سال آب نيا

 كشور است. يآب به مخازن سدها يورود يدو درصد شيافزا

آب در مخزن سدها  ريذخا زانيآذرماه م 28كه تا  دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نيآخر ن،يهمچن

 شيدرصد افزا كي يدارا 98-99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 370و  ارديليم 26به 

 است.

آب از سدها با كاهش مواجه بوده و تا  يكشور، خروج يهابه سد يورود زانيآمار، به تبع م نياساس ا بر

 م،يا كشور را شاهد بوده يآب از سدها يمترمكعب خروج ونيليم 980و  ارديليمدت هفت م نيا

 .استبرخوردار بوده  يدرصد 16قبل، از كاهش  يبا مدت مشابه سال آب سهيكه در مقا يا گونه به
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – رانته يبه سدها يدر آب ورود يدرصد 8 كاهش

01/10/1399 

 

 178/ 61 زانيبه پنج سد استان تهران به م يآب ورود شيموجب افزا تختيدر پا رياخ يها ي: بارندگ رنايا

درصد كاهش را نشان 8آب نسبت به مدت مشابه سال قبل  زانيم نيگرچه ا مترمكعب شد، ونيليم

كرد: مجموع  مموضوع اعال نيا دييتهران با تا يا شركت آب منطقه يبردار . معاون حفاظت و بهرهدهد يم

 ونيليم 686رقم در سال گذشته  نيكه ا دهيمترمكعب رس ونيليم 615استان به  نيسد ا 5حجم مخازن 

مترمكعب  ونيليم 675 زيآذرماه ن يافزود: حجم مخزن نرمال انتها انيقربان يه است. احمدعلمترمكعب بود

مقام  ني. به گزارش پاون، ادهد يمترمكعب كاهش را نشان م ونيليم 71است كه نسبت به سال گذشته 

 ونيليم 66/ 57آذرماه  29آذرماه تا  ياستان تهران از ابتدا يسدها يمسوول خاطرنشان كرد: حجم ورود

را  يدرصد 36 شيمترمكعب آب بود و افزا ونيليم 48/ 92رقم در سال گذشته  نيمترمكعب است كه ا

تاكنون، خاطرنشان كرد:  يجار يآب  سال يابتدا ازاستان  نيا يسدها يبا اشاره به ورود ي. ودهد ينشان م

 ونيليم 195/ 07گذشته مترمكعب است كه سال  ونيليم 178/ 61گانه استان تهران  پنج يسدها يورود

 دارد. يدرصد 8گذشته، كاهش  يسال آب يها يمترمكعب بود و نسبت به ورود
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 01/10/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – روند يكه فنا م ييپساب ها

 

 يو توسعه شركت آب و فاضالب خراسان شمال يت بهره بردارسرپرست معاون ي/خراسان شمالسنايا

 شود. يم دياستان تول نيا يخانه ها هيهزار متر مكعب پساب در تصف 826گفت: ماهانه 

شوند  يم ديكه در بجنورد و آشخانه تول يياظهاركرد: پساب ها سنا،يدر گفت و گو با ا اشكزران

 را دارند. يحسط يبه آب ها هيتخل يالزم برا ياستانداردها

و امر زراعت چوب  رمثمريغ يدرخت ها ياريآب يپساب برا نيتوان از ا يم گريد يافزود: از سو يو

 شده وجود نداشته است. ديتول ياستفاده از پساب ها يبرا ياستفاده كرد اما تاكنون درخواست خاص

راعت چوب در بجنورد استفاده از پساب به منطور توسعه ز يدرخواست برا كي رايادامه داد: اخ يو

 است. يدرخواست در حال بررس نيوجود داشته كه ا

شده به  ديداده شود تا پساب تول يفراخوان يآت يتا در روزها مياظهاركرد: عالوه بر آن در صدد هست يو

 ارائه شود. انيمتقاض

 ي، گفت: طشود يم ديهشت هزار مترمكعب در شبانه روز پساب تول زين نيدر اسفرا نكهيا انيبا ب يو

خط انتقال پساب به هفت روستا را انجام داده  لومتريك 17استان  يگذشته شركت آب منطقه ا يها سال

است،  ادهاجازه د يكه سازمان جهاد كشاورز يامور كشاورز يپساب برا نيكه مردم آن مناطق از ا

 استفاده كنند.

 

 برد يشود و رودخانه با خود م يم ديكه در بجنورد تول ييها پساب

استان در  نيفاضالب در ا ساتيتاس نكهيبا اشاره به ا يعامل شركت آب و فاضالب خراسان شمال ريمد

 يشده مربوط به شهرها ديشده است، گفت: عمده پساب تول جاديا نيسه شهر بجنورد، آشخانه و اسفرا
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 آشخانه و بجنورد است.

شود اما  يم دياست كه پساب در بجنورد تولاظهاركرد: مدت ها  سنا،يدر گفت و گو با ا يساق نيغالمحس

 .مياختصاص نداده ا يگريخراسان آن را مورد استفاده قرار دهد، به بخش د يميشركت پتروش نكهيا يبرا

 شده، نشده است. اءيآب اح نيتاكنون حاضر به استفاده از ا زيشركت ن نياظهاركرد: اما ا يو

شود  يم زيو در داخل رودخانه سرر ديشده(پساب) تول هيآب تصف جهيكرد: در نت حيمقام مسئول تصر نيا

 .رديگ يو مورد استفاده قرار نم

گفت:  رد،يقرار گ عيمورد استفاده صنا ديدر مصرف آب با ييصرفه جو يپساب برا نكهيبا اشاره به ا يو

 به استفاده از پساب ندارند. يليكنند، تما يكه از آب استفاده م يياما از آنجا

همچون اصفهان خود  يخاطرنشان كرد: در استان يشركت آب و فاضالب خراسان شمالعامل  ريمد

شده وجود  دياستان پساب تول نيكنند اما در ا يم يگذار هيپساب جهت مصرف سرما ديتول يبرا عيصنا

 .رديگ يمورد استفاده قرار نم يدارد ول

استفاده  يتواند برا يم زيجاجرم ن ياينيخراسان، شركت آلوم يميكرد: عالوه بر شركت پتروش ديتاك يو

 كار ندارد. نيبه انجام ا يليكند اما متاسفانه تما يگذار هياز پساب سرما
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قابل  عيدرصد فاضالب صنا70 ؛مترمكعب فاضالب در كشور ارديليم40ساالنه  ديتول

 02/10/1399خ روسبزينه مروزنامه  – است افتيباز

 

 وندي: نرگس آذرپ سندهينو

خود قرارداده، اكنون  ريتأث را در جهان تحت ياريمردم بس ياست كه زندگ يجد يمعضل نيريآب ش كمبود

شدن است و  ابيدرحال كم يشيطور افزا منابع آب به ايدن خشك مهيخشك و ن ياز كشورها ياريدر بس

كه به نفع اقتصاد بوده  يباشد، منابع ديدر فكر فراهم ساختن منابع آب جد رانيده مدموضوع باعث ش نيهم

را  يمحصوالت كشاورز ديتول شيبه افزا ازين تيجمع شيمؤثر باشد. سرعت افزا يو هم در توسعه كشاورز

كه فاضالب  رديگ يمورد توجه قرار م نييپا تيفيشود، آب باك ابيخوب كم تيفيآب باك يباال برده و وقت

و قابل استفاده مجدد در  افتيقابل باز بدرصد پساب فاضال70دسته است. بنابر اعالم كارشناسان  نياز ا

كه فقط  شود يم ديمترمكعب فاضالب در كشور تول ارديليم40تا  30است. اكنون ساالنه  ديچرخه تول

 نيرا مجدداً استفاده كرد. همچن از آن يتر شيدرصد ب توان يم كه يدرحال شود، يم افتيپنجدرصد آن باز

 اناتيجر تيفيدر ك يبد ريشده و تأث ستيز طيمح يودگموجب آل عتيفاضالب خام در طب يرهاساز

 نيدارد و ا ياريبس تياهم ياريآب ياستفاده از پساب فاضالب برا نيبنابرا گذارد؛ يم ينيرزميو ز يسطح

 باالتر به كار برد. تيباالتر را به توان در مصارف با اولو تيفيباك يها آب شود يموجب م

عوامل  يرگذاريبا اشاره به تأث رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

 رگذاريآب ازجمله عوامل تأث يبودن بها نييساخت و پا اظهار داشت: عوامل انسان يآب متعدد بر بروز كم

 است. يآب بر كم

 ،يعيطب ياز خشك يناش يكيزيازجمله علل ف يبه عوامل متعدد يآب گفت: بروز كم سنايبه ا ييزهرا بنفشه

نبود  ت،يريو ضعف مد يها، عوامل سازمان آب در آبخوان رهيذخ تيو نبود ظرف ييآب و هوا راتييتغ
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 دارد. يبستگ يو تخصص يفن يها تيمناسب و نبود ظرف يقانون يساختارها

 

 يآب علت بروز كم نيتر ساخت مهم انسان عوامل

عنوان كرد و  يآب بر كم رگذاريتأث ليدال گريرا از د ياسيو س ياجتماع ،يعوامل اقتصاد نيهمچن يو

 يبرا يناكاف يگذار هيسرما ،يسبك زندگ ن،يسرزم شينبود برنامه آما ،ينامناسب اراض يگفت: كاربر

 ها رساختياز حد ز شيو توسعه ب يگذار هيبر آن سرما و انتقال آب و عالوه نيتأم يها رساختيتوسعه ز

 عوامل است. نيازجمله ا

آب را  يبودن بها نييپا رو،يوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

و  ياسيس يها تيموضوع با محدود نيدانست و افزود: ا يآب بر كم رگذاريتأث يازجمله عوامل اقتصاد

 دنبال بهمسئوالن  شود، يكه باعث م يكيدروليه يها رساختيتوسعه ز ايآب  صياز تخص يناش ياجتماع

 توسعه منابع آب باشند، در ارتباط است. يها برنامه ياجرا

عنوان و اظهار  عتيبا طب رمرتبطيساخت و غ را مربوط به عوامل انسان يآب علت بروز كم نيتر مهم ييهراز

 قابل مشاهده است. يراحت عوامل در كشور به نيمتعدد ا يها رساختيكرد: ز

 

 است يجهان نيانگيم سوم كي رانيدر ا ها بارش

 نيبه ا ياست، عنوان كرد: سازگار يجهان نيانگيم سوم كي رانيبارش ا كه نيبا اشاره به ا ريوز نيهمچن

از منابع آب  يبردار هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره يرا مبنا رانيا يمياقل طيشرا ديمعناست كه با

 رقابليو غ يآب كم يميسرنوشت اقل فتنكنار هم قرار گر يمعنا  به يآب با كم يسازگار نيقرار داد. بنابرا

 است. يميسرنوشت اقل رييتغ ايمقابله  ريها نظ انتخاب ريو در سا يسازگار يو انتخاب انسان يبه پرآب رييتغ

بردن  نيمقابله، از ب يبا دقت انتخاب شده است، گفت: كارگروه برا يواژه سازگار كه نيبر ا ديبا تأك يو
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در  يا دوره ايساالنه  راتيياست كه تغ يثابت شيكم و ب تيوضع يآب نشده، كم جاديا يآب كم رييتغ يحت اي

 .دهد ينم رييتغ تاًيآن را ماه زيها ن بارش زانيم

 

 رانيخاص ا يمياقل سرنوشت

خاص خود است؛  يميسرنوشت اقل يهم دارا رانياز سرنوشت وجود دارد. ا يافزود: انواع انياردكان رضا

نامتوازن  يو زمان ييايها در آن به لحاظ جغراف بارش عيبارش دارد. توز يجهان نيانگيم سوم كيكه  يمياقل

حداقل با  يمياقل شتسرنو نياتكاء كرده است. ا يآب كم بر يمبتن ستيدر ل يخيطور تار است و به

 بدل كرد. يآن را به پرآب توان يو نم ستين رييامروز قابل تغ يفناورانه بشر يابزارها

سازگار  تيوضع نيخود را با ا ديعرصه از جهان با نياست كه ساكنان ا نيا جهيادامه داد: نت روين ريوز

منابع آب را  يداريتا پا رنديو ابزارها را به كار گ ها نشيو متناسب با آن، ب رنديرا بپذ يآب كنند. اصل كم

 تداوم بخشند. نيسرزم نيرا در ا يكرده و زندگ نيتضم

 

 رديگ يرا دربر م انيرانيبحران آب فرد فرد ا مسأله

 ستيفقط از آن جهت ن يواژه مل ياست، گفت: معنا يمل يديمفهوم كل نيدوم كه نيا انيبا ب روين ريوز

معناست  نياستوار است؛ به ا ياز اصول قانون اساس يكيشده و بر  بيدولت تصو ئتيكه كارگروه در ه

 رانيا يايمؤثر بر مسأله را در همه جغراف گرانيكه همه باز يكرديرو قياز طر رانيكه مسأله آب در ا

 است. ليقابل تعد رد،يدربر گ

 رد،يگ يرا دربر م انيرانيفرد فرد ا يعنيكنندگان آب  مسأله آب همه مصرف هك نيبر ا ديبا تأك انياردكان

همه با  كرديكه رو ابدي يو بهبود م ليتعد يبرا يتر بستر مناسب يطياظهار كرد: مسأله آب فقط در شرا

 .رديهم در دستوركار قرار گ
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ها به  كه همه دستگاه يدر كشور يواژه مل يهمه با هم و محقق شدن معنا كرديادامه داد: تحقق رو يو

 ،ياقتصاد ،يحقوق يو ضعف سازكارها ينگر يدهه بخش نياند و به مدد چند عادت كرده ينگر يبخش

 افتني تيواول يهمه با هم به معنا كردياست، رو يدشوار اريكار بس يبخش انيم يها تيو فعال ياسيس

كنندگان آب بدون  از مصرف يگروه چيهو  ييبه تنها يا وزارتخانه چياست. ه يبخش انيم تيفعال

 مسئله آب را بهبود بخشند. ستنديها قادر ن گروه ريمشاركت سا

 

 يآب با كم يسازگار يبرا رو شيپ اقدامات 

مردم و  يدانش و متقاعدساز ديگفت: تول يآب با كم يسازگار يبرا رو شيبا اشاره به اقدامات پ روين ريوز

در محدوده توان  رييتغ رقابليغ يميعنوان سرنوشت اقل و نقش آن به يآب كم تيدرباره واقع گذاران استيس

آن به گفتمان  ليو تبد يآب با كم يسازگار يها و ابزارها دانش درباره معنا ضرورت ديموجود، تول يبشر

نشان دادن  ،يآب با كم يسازگار ريدر مس گرانيمنافع همه باز يساز منابع آب، هماهنگ تيريدر مد

 نيو همچن يآب با كم يمشوق سازگار يها استيو وضع س ستيز يها وهيابزارها خلق ش ديتول يها تيظرف

 .هاست تيفعال نيازجمله ا يآب كم زانيم اساستوسعه كشور بر يابيو ارز شينظام سنجش، پا يسازمانده

 ستيز وهيو ش گرانيمختلف، منافع باز ياز سازكارها يانواع ليدل آن است كه به تيگفت: واقع انياردكان

 ياقتصاد و جامعه به كسان يشكل گرفته است و حت يآب ناسازگار با كم ستيجامعه براساس ز تياكثر

پنج  يبر مبنا يآب كم اب يراهبرد سازگار برد شيكنند. پ شهيرا پ يآب با كم يكه ناسازگار دهد يپاداش م

 است. انيرانيا يآب ناسازگار با كم يامروز ستيز يشده، مستلزم شناخت سازكارها اديمحور 

 

 آن ياقتصاد آب و توهم ارزان يسامان نابه

 تيسازگار با فعال يسازمان ينبود ساختارها ت،يريو ضعف مد ياظهار كرد: عوامل سازگار يو
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منابع آب، بست  يداريمشترك در قبال پا تيمسئول بر يمبتن يو قانون يحقوق ينبود ساختارها ،يبخش انيم

 يها استين سيتدو ،يآب با كم يمعطوف با سازگار يبخش انيم كرديمتناسب با رو يفن يها تيظرف افتنين

در  ييو پاسخگو تيو فقدان شفاف ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد داتيبدون تمه يداريپا بر يبلندمدت مبتن

 هستند. يآب با كم يناسازگار ليمنابع آب ازجمله دال تيريمد ينظام نهاد

 يسامان عنوان كرده است: نابه يآب با كم يمسأله سازگار يو اجتماع يبا اشاره به عوامل اقتصاد روين ريوز

 يگذار هيطلب، سرما پرآب يسبك زندگ ،ينامناسب اراض يآن، كاربر ياقتصاد آب و توهم ارزان

 يها حوضه يآب از منابع يبردار بهره يزير برنامه ،يآب با كم يسازگار يها رساختيتوسعه ز يبرا يناكاف

ازجمله عوامل  يطيمح ستيبه مسائل ز يتوجه با كم ها رساختيبه كمك ز يبراساس فرض فراوان زيآبر

 با منابع آب است. يناسازگار يو اجتماع ياقتصاد

است.  يجهان يدر حدود دو برابر استانداردها رانيبر اعالم آبفا، سرانه مصرف آب شرب مشتركان در ا بنا

 يجار اما در سال كنند، يشده آب مصرف م نييتع ياز الگو شياز مشتركان، ب ياديدرصد ز قتيدرحق

قرمز رنگ  يوستيپمصرف تجاوز كرده با ارسال  يمصرفشان از الگو زانيكه م يبه مشتركان رويوزارت ن

ام تم نهياصالح شود، چراكه هز دينامناسب اقتصاد آب با تيبه همراه قبوض آب تذكر داده است. وضع

 از مشتركان است. يافتيدر نهيهر مترمكعب آب سه تا چهار برابر هز يشده برا

 

 خشك يسال آب يبرا  نهيبه تيريمد 

 ايآ كه نيدرخصوص ا رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

دارد، گفت: به  يآب يها و رفع تنش ها يسال خشك انينشان از پا يجار يسال آب رينظ كم يها بارش

كم بارش  يها و تكرار نشدن سال ها يسال سال پربارش را نشانه توقف خشك كي توان ينم وجه چيه

 .دانست
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 اي كيبا  تيواقع نيواقع شده و ا خشك مهيمنطقه خشك و ن كيدر  رانيا كه نيا انيبا ب ييزهرا بنفشه

 يبودن بها نييكشورمان، عوامل انسان ساخت و پا ميبر اقل وهگفت: عال كند، ينم رييچند سال پربارش تغ

صورت  به ديطور كه با آن ران،يبوده، در واقع ما با آب كم در ا يآب بر كم رگذاريآب ازجمله عوامل تأث

 .ميا شده، رفتار نكرده تيريمد

 

 رفتار با آب اصالح 

اصالح رفتار ما با آب است، حال اگر  يدرست برا يالگو كي يآب با كم يادامه داد: سازگار ييزهرا

با  يسازگار بر يمبتن يكه الگوها يطيدر شرا م،ياز نرمال در كشور داشت شيب يچند سال بارش اي كي

قرار  ارمانياخت درنرمال  تياز وضع شيكه ب ياز منابع آب ميتوان يشوند، م يساز ادهيدر كشور پ يآب كم

ها، همچنان  بخش ياما اگر روند مصرف در تمام م؛يممكن استفاده كنصورت  نيتر نهيگرفته، به به

در  سال كيخوب  يها از بارش ينرمال ناش طياز شرا شيب يو اسراف گونه باشد، اگر آب ضابطه يب

 يدر كشور هيرو نيكه ا ميده يماز دست  زيرا ن ديجد يآب ريذخا يور بهره نيتر باشد، با كم ارمانياخت

 .ستين يمنطق ران،يمثل ا خشك مهيخشك و ن

 

 رو شيپ يو راهكارها يسال خشك چالش 

 شيها، با افزا از استان يدر برخ رويشده توسط وزارت ن نيتدو يآب با كم يسازگار يها اساس برنامه بر

مخازن آب  يكسر زانيم 1405در گام اول تا افق  ،ينيرزميآب و كنترل برداشت از منابع آب ز يور بهره

 يابالغ يزير مصارف آب آن استان تا آب قابل برنامه زانيصفر خواهد شد و در گام دوم، م ينيرزميز

بحث  ،يسال هاست با توجه به چالش خشك است كه سال نيا تي. واقعافتيكاهش خواهد  رويوزارت ن

 ژهيو مطرح شده است؛ به ع،يها و استفاده از آب حاصل از آن در صنا و فاضالب يپساب صنعت هيتصف
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است كه  ييها از استان چستان،و بلو ستانيو س يجنوب خراسان زد،ي يها اصفهان، پس از استان كه نيا

لمس كرده و  شياز پ شيرا ب دهيپد نيا ريسال اخ رو بوده و در پنج روبه يسال خشك دهيها با پد سال

 .شود يبه بخش صنعت مربوط م زيآن ن يسهم آب مصرف نيتر شيب

همه فصول،  يمطمئن برا يمنبع جاديا ،يآب يها از آب، كاهش تنش نهيو استفاده به يآب مقابله با كم يبرا

و حفظ  يبهداشت عموم شيفاضالب، افزا كننده افتيدر يمنابع آب ريها و سا رودخانه يكاهش بار آلودگ

استفاده  يها تيزم ازصورت مستمر  به رمتعارفيغ يها و استفاده از آب يكم شدن آلودگ ست،يز طيمح

 .ديآ يشمار م شده به  هياز فاضالب تصف

است.  ديو قابل استفاده مجدد در چرخه تول افتيدرصد پساب فاضالب قابل باز70اعالم كارشناسان  بنابر

 باره نيدر ا ع،يمصرف آب در صنا يساز نهيبه تيبا اشاره به اهم ست،يز طيكارشناس مح جه،يعلو متق ريام

كه فقط پنجدرصد آن  شود يم ديمترمكعب فاضالب در كشور تول ارديليم40تا  30اظهار كرد: ساالنه 

 نياز آن را مجدداً استفاده كرد. به گفته ا يتر شيدرصد ب توان يم كه يدرحال شود، يم افتيباز

 ،يتر انرژ صرف كماستفاده شود تا م نهيزم نيدر ا افتهينو و ارتقاء  يها يكارشناس، الزم است از فناور

 همراه داشته باشد. را به يور ش بهرهيپساب و افزا افتيدرصد باالتر باز تر، نييپا يها نهيهز

 

 رانيدر ا يآب با كم يسازگار برنامه 

 يآب با كم ياعالم كرده بود: امسال همه كشور برنامه سازگار يجار در مهرماه سال روين ريوز نيهمچن

 خواهد داشت.

امر  نيسال ا انياستان خبر داد و گفت: تا پا 11 يبرا يآب با كم يشدن برنامه سازگار يياز نها انياردكان

برنامه  نيا نيداد: تدو حيدر كشور توض مياقل رييبا اشاره به تغ يكل كشور محقق خواهد شد. و يبرا

را مشخص خواهد  ههر منطق ازيروش مصرف آب مطابق ن زياست و ن يدر حفظ منابع آب يكمك مؤثر
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و  ميالعاده تر دار العاده خشك و فوق فوق يها سال يمعنا به يحد طياز شرا يقطع ميكرد؛ چراكه عال

است كه  نيكند، ا كيبخش نزد نانياطم طيسمت شرا تحت تنش بودن به طيما را از شرا تواند يآنچه م

 .ميها را كاهش ده كرده و هدررفت آن در شبكه تيريمصرف آب را مد

و  مياقل رييكشور گفت: با وجود تغ يجنوب يشهرها يها كن نيريش آب يدرباره طراح نيهمچن روين ريوز

وجود دارد. منابع و مصارف  يدسترس ايآب در يخشك بودن كشور در شمال و جنوب به منابع خداداد

 .شده است يبررس اياستفاده از آب در يبرا يجنوب هيو حاش ياستان كشور در منطقه مركز17
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لرستان » قره چم«/ باغداران  رانيانارستان متمركز ا نيتر در بزرگ ليس يرانيو يايبقا

 02/10/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – جان و نان ندارند گريد

  

و  ست يرانيو بست يپا ليسال از س كياز  در كوهدشت هنوز پس» قره چم«انارستان -ها استان گروه

 سبز از انار و نان نشدند. گريد ليدر س دهيدرختان خشك

دشت است و كوه و  كند ياز كوهدشت، جاده انارستان تا چشم كار م ميتسن يگزارش خبرگزار به

رودخانه  يزمستان به حوال يروزها نيبا كوهدشت فاصله دارد. سكوت سرد اول لومتريك 60كه  يريمس

 د.ان سپرده ابيكه تن به خروش رودخانه س ييها و صخره رسد يم مرهيس

سمت  به لومترياز حدود هفت ك رفت و پس الميسمت ا به ياز كوهنان ديقره با به منطقه چم دنيرس يبرا

از  ينان خرمن يجا و به  شده گزاري. انارستان ررانند يجاده نم نيدر ا گري. باغداران دديچيپ يفرع يراه

 است. بار آورده به لياز خشم س دهيخشك يها و شاخه اهيخاك س

 ختهيرا افسارگس يرودخانه در بخش كوهنان نيهم تاختند و ا به 98سال  يها ار نه انگار كه بارانانگ حاال

ساله  50 يها و درخت ديانارستان را در هم كوب زودرشتير يها سنگ كرد قلوه انيكرد. رودخانه كه عص

 رم كردند. ليس انيدر طغ
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 ليخشم س يها خوشه

 كيشان در  كندن عمر جان كيكه  يكرد، وقت دهيداران را خمقامت افراشته باغ ديكه خروش رودخانه

برهوت بود از  نيزم كيساخته نبود. هر چه بود  يو از دست آنان كار شد يم ستيزدن ن  هم چشم به

 .كرد يكه از كمانِ كمرشان آه را بلند م ييگل و ثمرها يخروارها

 كيقره.  سروقت انارستان چم ميا وباره آمدهد يدريح ياست. با خانواده آقا گذشته ليماه از س 21 حاال

 نزار. نيدر زم بست يسرپا نگرفت و همان دست ماند پا گريد لياز س كه پس يخال نيزم

 

 انار و نان يخا يجا

 ري. نفشكند يقامت انارستان را م د،يسا يفرورفته در هم كه تن م يها صخره وتاب چيبه پ ابيس رودخانه

. هنوز اند دهيدر هم غلت زودرشتير يها سبز نشدند. درختچه گريكه د ييااناره يخال يبر جا شود يم

مردمان  يبرا اندوهجز زانوان  ست يزيچه چ لياست و رهاورد س ليس يبه رهاوردها ختهيآنان آم شهير

 زاگرس؟
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حدود «است: دكشيخورش يها انار و صخره دهيپوس يها درچشم آب و درخت چشم يدريح يآقا

 يها سال  لياما س شدند، يم ياريآب دكشيتوسط سدبند خورش ليس از شيدرخت انار پهزار اصله 100

نمانده جز جور  يزيطور كامل نابود كرد. حاال از آن انبوه درختان چ منطقه را به نيكه آمد انارستان ا رياخ

 صورت سدبند كار كردند، اما كارشان به يآمدند و رو ياز طرف جهاد كشاورز لياز س باغ. پس

 .»رسد يباغات نم يپا است و آب به سدبند شكسته يها وارهياست. هنوز د نبوده شده يكارشناس

 

 دكشيخورش يشينما سدبند

است و  يوال آب انارستان كه هنوز هم انبوه از گل يها سمت كانال به ميا راه افتاده يدريح يبا آقا همراه

 ليس انهي. تازاند دهييسا ريبا نياند و سر به زم هطاقت از كف داد يآب يراه آب را سد كرده. درختان در ب

 است. از قامت آنان را با خود برده يبخش

جان  گريساله هم د 50دارد كه  اگر آب نباشد، انارستان  ديو تأك ستادهيپشت به كانال آب ا يدريح يآقا

ها  عرض آن ديآب را ندارد. با يتوان نگهدار دكشيسدبند خورش يشده برا احداث يها چهيدر«ندارد:

اند و آواره  غربت شده ياه. حاال كه رمق از انارستان رفته، پسران باغداران رديرس يحداقل تا چهار متر م

 »تهران. يها دانيدور م يكارگر
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 زيخاك زرخ اهيس روزگار

آب «دور نخواهد شد: اش يزندگ يهرگز از جلو ديگو يكه م دهيرا آن روز به چشم د ييها يرانيو او

. رودخانه آن روز رفتند يم غمايبه  صدا يب ديكوب يها كه م باغداران را با خود برد، به درخت يزندگهمه 

 .»شد يو تمام نم برد يرا با خود م زياصالً به انارستان مجال نداد. همه چ

 يتو گذارد يو م دارد يخشك را برم يها . شاخهزند يدست به خاك انارستان م يدريح يآقا

مرمت  يشكل اصول است. اگر سدبند را به شده اهياست و حاال روزگارش س زيره زرخق خاك چم«مشت:

 يارهاان داراني. خرميكن ديتن انار مرغوب تول 80منطقه  نيكه از هر هكتار انار ا ميده يكنند ما قول م

شان را ارمغان سفر دورودراز ها اقوتيوصددانه  نديآ يهم م رانيدورافتاده ا ياز شهرها يقره حت چم

 .»كنند يم

 
 

 خانمان يب يها سقف

ها غرق در آب شدند و از سقف  آب برد. خانه ريرودبار را ز يروستا 11و  ابيس رتنگيز  نيفرورد ليس

 يگر نابود . نظارهختندياطراف گر يها تپه يبه بلند كن انيبن لي. مردم از هراس سديچك يخانمان يآنان ب

 داروندارشان شدند.
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 اي ليآب هم بود كه در س ين عالوه بر دسترنچ چندساله كشاورزان پمپاژها و موتورهاباغات انارستا در

 ماند. ياز الشه آنان سنگ و شن و ماسه بر جا ايمحو شدند و 

كرده و  ريانارستان پ يرا به پا اش ياست كه جوان ابيس رتنگيباغداران ز نياز هم يكي نژاد يحق يآقا

رفت. حاال من  نيقره از ب چم لياصله درخت انارم در س 500«ته را ندارد:بربادرف يها طاقت رنج گريحاال د

 .»ديرفته ما برس ازدست يخدا به داد زندگ يخاطر رضا است. به كه جان از كف داده ييها ام و دست مانده

 

 لياز س باغداران پس يكس يب

 ميگو با خبرنگار تسنو كوهدشت در گفت يسابق جهاد كشاورز ريمد يريام يعل فرج 1398 بهشتيارد 

كوهدشت از جمله باغات،  يكشاورز يها ربخشيبه ز يتوجه خسارات قابل ليبود كه بر اثر س گفته

 .است وارد شده يپمپاژ كشاورز يها ستگاهيمزارع و ا نيب يها جاده ها، هيابن ور،يزراعت، دام و ط

 يرا براساس برآوردها يرزكشاو يها به بخش ليخسارت س زانيكوهدشت م يسابق جهاد كشاورز ريمد

 نيا يكشاورز يهكتار از اراض 100به هزار و  ليكرد كه س ديتومان عنوان و تأك ارديليم120حدود  هياول

 تن است. 400هزار و  ياراض نيا يديمحصول تول زانيم يبيطور تقر شهرستان خسارت وارد كرده و به

 يخاطر رضا به:«كوبد يهم م و به برد يرا باال م شيها . دستقاپد يهوا م يرا تو شيها غصه نژاد يحق يآقا

 ليس يكس يب يرضاست كه برا اياست. حاال آ ما وقف باغات انار شده ي. زندگديكن يما كار يخدا برا

 »م؟يكن دهييرا در گوشه خانه سا ياستخوان زندگ

ش هم . سر در گوچرخند يدور پدر م يبا شرم و كنجكاو يدريح يتر دختران آقا طرف آن يكم

را دور انگشتان او  شان سواني. گكشند يپدر سرك م يها حرف اني. به مخندند يلب م ري. زگذارند يم

به  شان يقرص است. هنوز قامت شش و هفت سالگ مانده يباق يها . دل آنان به ستون درختدهند يتاب م

 .است دهيباغداران نرس يجراحت قلب پدر و باق

 يازياز فاطمه ن گزارش
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خبرگزاري  – است يانيدر مراحل پا هياروم اچهيدر ياياح يطرح منطقه برا نيبزرگتر

 03/10/1399ايسنا مورخ 

 

به  ديو ام ريگفت: توجه دولت تدب يغرب جانير آذربااستاندا يامور عمران يمعاون هماهنگ -رنايا -هياروم

 يآب نيانتقال آب به نگ يعنياستان  نيدر ا خيطرح تار نيسبب شده تا بزرگتر هياروم اچهيدر ياياح

 .رديخود قرار گ يانيدر مراحل پا جانيآذربا

با اشاره به  سدها) ابيپا يآب اراض ني(تام 11روز چهارشنبه در نشست كارگروه ماده  يرحمان نيديآ

دولت تمام تالش خود را  ر،ياظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخ ه،ياروم اچهيدر يايروند مناسب اح

 اچهيدر يايدر اح يجمهور استيانجام داد و امروز شاهد تحقق وعده ر هياروم اچهيدر ياياح يبرا

 .ميهست هياروم

 اچهيدر نيا ياياثر بخش در اح اريرا بس هياروم اچهيكشت در محدوده حوضه در يالگو رييتغ ،يو

و مدون، كشاورزان را به  ژهيبرنامه و كيبر اساس  ديبا يغرب جانيآذربا يدانست و افزود: جهاد كشاورز

 سوق دهد. يكاهش آب مصرف يبر در راستا كشت و كاشت محصوالت كم آب يالگو رييتغ

 يها تيها و محدود مياز تصم يا اشاره به برخب يغرب جانياستاندار آذربا يامور عمران يمعاون هماهنگ 

 يآب اراض نيتام ياستان برا يآب پشت سدها يدر برداشت و آزاد ساز هياروم اچهيدر يايستاد اح

 طيو در شرا هيومار اچهيدر ياياح يطرح ها ياجرا ليها در اوا ميتصم نياز ا يسدها، گفت: برخ ابيپا

 زانيقرار گرفته و م يمطلوب تيدر وضع اچهيكه در يفعل طير شرااست د ازيگرفته شده و ن ژهيو و يبحران

 نظر كند. ديها تجد تياز محدود يدر برخ يايستاد اح افته،ي شيافزا زيها ن يبارندگ

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

بر اساس  ياز منابع آب نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يروزها
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 يايبه اح اچه،يدر نيا آبتراز  شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيس

 .انجامديكامل آن ب

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

 روند خشك شدن آن متوقف شد. د،يو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا افتي يكاهش م

در  اچهيدر نيا ياعالم شده ول هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيتراز  هرچند

آن  زگردير يها انوندرصد ك 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  احتدرصد از مس 80حدود  يالديم 2015ال تا س يالملل نيخشك شدن كرد و بنا بر آمار ب

 شد.
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روزنامه دنياي اقتصاد  – مترمكعب ارديليم 50كشور از مرز  يآب سدها رهيعبور ذخ

 04/10/1399مورخ 

 

منابع آب  تيريشركت مد يشد. براساس آمارها حيتشر رويوزارت ن يكشور از سو يآب تيوضع : پاون

متر مكعب گذشته است. معاونت آب  ارديليم 50از مرز  99زييپا يكشور تا انتها يآب سدها رهيذخ ران،يا

 آذرماه 29را تا  يمهم در بخش شرب و كشاورز يسدها تيوضع نيگزارش آخر رويوزارت ن يو آبفا

 يمخازن كل سدهاست. گزارش معاونت آب و آبفا يدرصد پرشدگ 52دهنده  امسال منتشر كرد كه نشان

درصد بوده  14 رود ندهيآب در مخزن سد زا رهيذخ زانيآذرماه امسال م 29تا  دهد ينشان م رويوزارت ن

 ست.ا ذشتهنسبت به سال گ يسد در دوره مورد بررس نيآب مخزن ا يدرصد 43كه نشانگر كاهش 

دهنده  مترمكعب است كه نشان ارديليم 587 هياروم اچهيسد حوضه در 13موجود در مخزن مجموع  آب

در  رود ندهيدرصد كاهش دارد. سد زا 19 زيمخازن بوده و نسبت به سال گذشته ن يدرصد پرشدگ 35

. دهد يمرا نشان  يدرصد پرشدگ 14مترمكعب آب موجود در مخزن  ارديليم 178با  زياستان اصفهان ن

مترمكعب آب موجود در مخزن، نشان از  ارديليم 625با  يسد دوست يرضو در استان خراسان نيهمچن

در استان  دره نيريدارد. سد ش شيدرصد افزا 14داشته كه نسبت به سال گذشته  يدرصد 51 يپرشدگ

كه  ستزن امترمكعب آب موجود در مخ ارديليم 53 يدارا يدروگرافيه نيبراساس آخر يشمال خراسان

. كند يم تيبا مدت مشابه سال گذشته حكا سهيدر مقا يدرصد 15 شيو افزا يدرصد 86 ياز پرشدگ

 15 يمترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگ ارديليبا پنج م گانيحوزه قمرود و گلپا يسدها

 يب آب دارامترمكع ارديليم 99نسبت به سال گذشته، سد پانزده خرداد با  يدرصد 67و كاهش  يدرصد

مترمكعب  ارديليم 146با  زين يبا مدت مشابه سال گذشته و سد كوچر سهيدر مقا يچهار درصد شيافزا

را نسبت به مدت  يدرصد 6 شيمخزن بوده و افزا يدرصد پرشدگ 71آب موجود در مخزن نشانگر 

 .دهد يمشابه سال گذشته نشان م
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و  »لوت ريجوان كو اچهيرد«ي؛ طيمح ستيو ز ياسيس يمعما كيبه  عتيپاسخ طب

سايت  -!؟ شود يم جاديلوت ا ريفارس در كو جيخواهرخوانده خل اي/ آريكارشناسان متح

 05/10/1399خبري مشرق مورخ 

 

 يكه حت يو علف آب يب نيكرده و سرزم رييآن كامال تغ يها لوت و كلوت رياز كو يخشك بخش صحنه

 كياما امروز صاحب  شناسد يم زرعي لم ابانيب كيماركوپولو هم در سفرنامه مشهور خود آنرا بعنوان 

 ده است.بزرگ ش اچهيدر

دهه  يسال قبل! در حوال 60 يبه حوال گردد يماجرا برم ميدان يكه ما م جايي تا –جامعه مشرق  سيسرو

 شود يم ادينوآورانه  يها دهيا يدارا يبا عنوان فرد يبه نام مهندس هومان فرزاد كه از و ي، فرد40

 ليتشك يبرا رانيا طنقا نيتربه گود رانيا ياهايانتقال آب از در": كند يرا مطرح م يبيعج شنهاديپ

 !"ديجد يها اچهيدر

 تعجب به آن بنگرند. دهيآنقدرها بلندپروازانه بود كه همه با د زيعنوان طرح ن يحت

 نيا رامونيپ يا ها قبل در مصاحبه سال رانيا يرشناسيو پدر كو دانيجغراف "يكردوان زيپرو" پروفسور

 ماجرا گفته بود:

 گفت يشود. م يمن گفتم نم نوشت يكه م يزيو هر چ داد يطرح م 1345مهندس هومان فرزاد از سال "

. ريدشت كو يكيلوت است و  ابانيب يكياست،  انيچاله جازمور يكي م،يسه چاله پست دار رانيدر ا

 ني. در اميكن يخال ريو دشت كو انيلوت، جازمور ابانيدر ب مياوريو ب ميفارس پمپاژ كن جيآب از خل

 نقدريهم ا نجايخزر است؛ ا يايشمال از در يو همانطور كه بارندگ ديآ يدر م اچهيتا در 3صورت 

. ميرو يم يبا كشت م؛يبرو نيبا ماش ستيقم، الزم ن ميبرو ميخواه ياز تهران م گريكه د شود يم يبارندگ

 ]1[". شود يگفتم نم -من يول-
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در  يا ذكر شده است كه عده زين يمينگاران قد روزنامه يدر خاطرات برخ ياشاره پروفسور كردوان نيا

 يليطرح به هر دل نياما ا كردند يرا دنبال م رانيا يمركز ريفارس به كو جيطرح انتقال آب از خل 40دهه 

 .دينرس جهيبه نت

آن با  دهيا رسد يبوده است كه به نظر م يا مد نظر عده زيتر ن در زمان قبل يطرح حت نيا شود ي(گفته م

 شده باشد) جاديستكند سوئز اتوجه به تجربه كانال د

از  يكيلوت،  ابانيفارس به ب جيانتقال آب از خل يتئور رسد ياست كه به نظر م حيالزم به توض نجايا در

لوت همانطور كه ركورد  ابانيكه ب ميدان يم رايبوده است ز ريو دشت كو انيجازمور نياز ب ها نيتر يجد

 هست. زيران نينقاط ا نياز گودتر يكيحال  نينقطه جهان را با خود دارد در ع نيتر گرم

 ها... افتاد مشكل ياند: كه عشق آسان نمود اول ول گفته مياز قد اما

 

 !؟نديگو يچه م رانيانتقال آب به نقاط گود ا يها درباره طرح ني*كارشناسان و منتقد

 ند.سه حوضه دار نيبه ا يزيطرح و آبر نيبه ا يجد يها قلت ان شناسان طياز مح يبرخ

بالفاصله  رانيبه نقاط گود ا اهايانتقال آب از در يها برا طرح همواره در هنگام آغاز زمزمه نيا منتقدان

 اند. را مطرح كرده يمختلف يطيمح ستيز يها دغدغه

 مرحوم هومان فرزاد توجه كرد. يدر رد تئور يپروفسور كردوان يها به ادامه صحبت توان يم نهيزم نيا در

 :ديوگ يم يكردوان

 ديبود، با اي. اگر فقط به خاطر درستيخزر ن يايشمال تنها از بركت در ي. چرا كه بارندگشود يگفتم نم"

متر و آن طرف  يليم 2000 يكه بندر انزل يباشد. در حال كسانيخزر  يايدور تا دور در يبارندگ زانيم

است و كوه تالش كه  البرزكوه  آن ست،ين ايدارد. به در يمتر بارندگ يليم 100در تركمنستان كمتر از 

كند.  يم جاديا يرود و بارندگ يكند، باال م يبا آن برخورد م يبريپرفشار س يآورد و هوا يرطوبت را م
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لوت باشد كه بخواهد  ابانيب ايباشد و  ريكه پشت دشت كو ميندار رانيا يدر قسمت مركز يكوه نيما چن

را  جيآب خل د،يهست كه شما كانال درست كن نيا مكانود. اش يبه بارندگ ليو تبد اورديرطوبت را باال ب

از تهران  گريكار انجام شود، د نيشود. اتفاقاً اگر ا ياما آب و هوا عوض نم د؛ياوريلوت ب ابانيهم در ب

شود.  ي. چرا كه همه جاده آبلمبو مديبرو يگرياز جاده د دي. باديتوان ينم گريمشهد، د ديبرو ديخواه يم

 "زار. باتالق نمك شود ياست، م ما قابل استفاده يبرا كه االن يريشود.كو يم آبلمبوم هم تمام ق يحت

 
 ديرو يدر آن نم ياهيگ چيكه ه رانيلوت در ا رياز كو يينما

خزر به دشت  يايانتقال آب از در يبرا يروحان يدولت آقا ماتيتصم انيماجرا و در جر گريسمت د در

 :ديگو يم ستيز طيسازمان حفاظت مح يكل اسبق بازرس ريمد ؛ينبو داحمديس زيسمنان ن

كه در آن  يهر اتفاق نيبنابرا ستيبسته است و آزاد ن ها، انوسيآزاد و اق ياهايخالف در خزر به اچهيدر"

پمپاژ شود  يمتر 2300تا ارتفاع  ديانتقال با يحجم از آب برا نيا شود؛ يمنجر م ستمياكوس رييبه تغ فتديب

خزر را نابود خواهد كرد؛  التيش وجا خواهد گذاشت  به ياريخاو يها يماه يبر نابود ميقمست يريكه تأث

 يآن مورد بررس يامدهايوجود دارد كه پ يمهاجم به فالت مركز يها ياحتمال انتقال ماه گريد ياز سو

آن زمان جا خواهد گذاشت؛  بنادر ما به يرو ميمستق ريطرح، تأث نيشدن ا يياجرا  قرار نگرفته است؛ 
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دور  هياروم اچهيشدن خزر به در ليكند، تبد جاديا اولگ يرو يگريد ديسد جد كي هياست كه اگر روس

كشور ارزشمند هستند،  يبرا يو نظام ياجتماع ،ياقتصاد يها كه از جنبه ياز ذهن نخواهد بود؛ بنادر

 "داد.  ميآمده و آنها را از دست خواه نييشدت پا سطح آب به ايخشك شده 

 ايسابق و  يشورو لياز انفجار چرنوب رانيا ي: انتقال آب خزر به سمنان برادهد يهشدار م نيهمچن وا

 يدنبال آن ط طرح اجرا شد و به نيتر است؛ اگر ا شركت بوپال هند خطرناك ييايميانفجار مخازن مواد ش

 عيصنا نيا نفعان يكه ذ دينشستند بدان نيبر در استان سمنان به زم آب نيسنگ عيصنا ندهيدو سال آ يكي

 ]2اند. [ طرح انتقال آب خزر به سمنان موافقت كرده يهستند كه امروز با اجرا يبر همان كسان آب

نژاد در  يكار آمدن احمد يكه پس از رو ستياز لطف ن ينكته هم خال كيباره البته اشاره به  نيا در

 ريفارس به كو جيبحث انتقال آب از خل رامونيرا پ يديپر تأك يها دولت نهم، استاندار وقت كرمان اشاره

 طرح بود. نيا ريگيكرمان است) مطرح كرد و پ هيلوت (كه همسا

 ماند. يها باق خود در قالب زمزمه يشگيطرح مذكور همچنان بر اساس سرشت هم ،يليبه هر دل اما

مطرح بوده؛  رانيد ادر نقاط گو دينوپد يها اچهيدر جاديكه بحث ا ييها شود كه در تمام طول سال دقت

 اند. داشته يصنعت ايكاربرد شرب و  يانتقال آب انجام شده است كه جملگ يها پروژه يبرخ

 

تر  بزرگتر و پر آب اي خشكد يلوت م ريكو دينوپد اچهي/ درريكو هيبا مردمان حاش عتيطب نيريش ي*شوخ

 !؟شود يم

در  نكهيداستان ما ادامه داشت تا ا بيجع دهيا رامونيده ساله پ نيچند يوگوها ها و گفت زمزمه نيا

 لوت رخ داد... ريو البته در كو رانيدر ا يبياتفاق عج 98سال  نيفرورد

 يشهرها يدر  برخ لياز وقوع س يدر سراسر كشور بود كه جدا يا سابقهيو ب ميعظ يها آن بارش و

 رمق زد. ياسالم رانيا يپر آب را برا يكشور؛ سال
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 كيها به ناگاه شاهد تولد  لوت پس از آغاز بارش ريكو يشگيه گردشگران همپرآب و پر بار ك آنقدر

 ]3لوت شدند...[ ريبزرگ و مواج در عمق كو اچهيدر

 نامند يهم م "جوان شهداد اچهيدر"لوت كه آنرا  ريكو يها انهينهبندان و در م_شهداد ريدر مس يا اچهيدر

گاها  زيانتقال برق را ن يرهايكرده است و ت بيتخر زياز جاده را ن يو البته آنقدرها بزرگ هست كه بخش

 آب برده است. ريمتر به ز نيتا چند

رود  انيطغ ليبه دل يو بخش سابقهيب يها از آب آن با رواناب يكه بخش دينوپد اچهيدر نيا شود يم گفته

به خود  زيا نتوانسته است پرندگان مهاجر ر يگذشته حت يها ماه يشده؛ ط نيتأم يشور در خراسان جنوب

 جذب كند.

و  آب يب نيكرده است و سرزم رييآن كامال تغ يها لوت و كلوت رياز كو يصحنه خشك بخش اكنون

اما امروز  شناسد يم زرعي لم ابانيب كيماركوپولو هم در سفرنامه مشهور خود آنرا بعنوان  يكه حت يعلف

 نسبتا بزرگ شده است. اچهيدر كيصاحب 

 

 پاسخ دهد!؟ پردازان دهيو ا شناسان طيمح يشگيه است به آن سؤال همداد حيترج عتيطب ايآ

 كار ناتمام... كيانجام  يلوت حلول كرده است برا ريروح مرحوم مهندس هومان فرزاد در كو ديشا اي و

 شده كه شنا كردن هم در آن ممنوع است! ليلوت تشك ريدر دل كو يا اچهيهست حاال در هرچه

 جاديا يفصل يها از آب يبا حجم دينوپد ي اچهيدر نيمسئله هم مشخص است كه ا نياند و ا زده بهت همه

 ريكو يكودك نوپا"از  ديجد يشود؛ با سر و شكل هيفارس تغذ ياياز در يشده كه اگر مثال با آب انتقال

 دينوپد ي اچهيدر ندهيچند سال آ يحاضر در منطقه ط يبود و اگر نشود كه با گرما ميمواجه خواه "لوت

 ما خشك خواهد شد. ي قصه

 ستيز طيو كارشناسان مح رشناسانيكو دانان،يجغراف يها به پژوهش يوافر ازين انيم نيالبته در ا صد
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 اچهيدر جاديا"ساله   ده نيچند يبه معما عتيچند و چون پاسخ طب ،ياقتراح علمان كيوجود دارد كه در 

داده با  حيترج اياست  ساندهقانون را به اثبات ر كي عتيكه طب نديو به ما بگو نديازمايرا ب "لوت ريدر كو

 داشته باشد!؟ نيريش يشوخ كي يريكو هيمردمان حاش

 گزارياز ر عيوس يمساحت يكه بر رو دينيلوت را بب ريدر كو دينوپد اچهيدر يها از عكس يادامه تعداد در

 .را رقم زده است.. ريكو اتياز ح ديجد يشده و فصل ليتشك يشن يها و تپه
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*** 

1- http://www.esfahanmet.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&l
ang=1&sub=14&PageId=3497&codeV=1&tempname=ArdestanNewS
kin 

2- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/28/2123360 
3- mehrnews.com/xQxjs 
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خبرگزاري ايسنا  – هياروم اچهيبه درحقا نيتام يهوشمند باغات و مزارع برا ياريآب

 06/10/1399مورخ 

 

ارع هوشمند باغات و مز ياريآب دهيا ياز اجرا ران،يا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد - رنايا - تهران

آن به  ليتحو يبرا يكشاورز يدر اراض يآب مصرف يور بهره شيبا هدف كاهش مصرف آب و افزا

 خبر داد. هياروم اچهيدر

 نيدر نخست دهيا نيگفت: ا يارواح يعل ست،يز طياز سازمان حفاظت مح رنايگزارش روز شنبه ا به

برتر  دهيمشاركت مردم به عنوان ا با هياروم اچهيدر ياياح يها و محصوالت نوآورانه برا دهيجشنواره ا

از  اياش نترنتيا ندگانيو توسط شركت پو رانيا يطرح حفاظت از تاالب ها تيانتخاب شد كه با حما

مهاباد و ملكان در حوضه  يو مزارع چغندر و جو در شهرستان ها بيدر باغات انگور، س 1399خرداد ماه 

 شد. يياجرا لوتيبصورت پا هياروم اچهيدر

كرده و پس  يري) خاك را بطور مستمر اندازه گكيماتر ليرطوبت (پتانس زانيحسگرها م نيود: اافز يو

تلفن همراه كشاورزان قابل  ينصب شده بر رو شنيكياپل قياز طر ياز ارسال به كنترل كننده مركز

 مشاهده است.

آب مورد  يم واقعو حج ياريروش، كشاورزان زمان مناسب آب نيا يساز ادهياظهار داشت: با پ يارواح

 يبهره ور شيدرصد و افزا 20 زانيدر مصرف آب به م ييداده كه منجر به صرفه جو صيرا تشخ ازين

 .ابدي شيدرصد افزا 16 زانيمحصول به م ديموجب شد تول لوتيآن در پا يشود كه اجرا يمصرف آب م

هوشمند باغات و مزارع به  ياريآب وهيكرد ش يدواريابراز ام رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد

حجم آب  ليو تحو يكشاورز يجهت كاهش مصرف آب در اراض ياتيعمل ياز راهكارها يكيعنوان 

خصوصا وزارت جهاد  يدولت يديدست اندركاران كل يشده به تاالب ها مورد توجه جد ييصرفه جو

 .رديقرار گ يكشاورز
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 ضرورت دارد يتاالب انزل يايدار كردن بودجه اح فيرد :النيگ ستيز طيمح ركليمد

 06/10/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  –

 

 ارديليم 558هزار و  بودجه دو يبرا ياختصاص فيرد نييگفت: عدم تع النيگ ستيز طيمح ركليمد

 خود عمل نكنند. فيمسئول به وظا يها شود دستگاه يسبب م يتاالب انزل ياياح يتومان

 طيمناطق چهار گانه حفاظت مح النيدر گ نكهيا انيصبح شنبه در جمع خبرنگاران با ب ييكفا ساسان

درصد از  19,5وع، گانه به اضافه شش منطقه شكار ممن 15گفت: مناطق  ميمنطقه دار 15را در  ستيز

 .شود يرا شامل م النيخاك گ

ها در خصوص حفاظت از  از دستگاه يعيوس فيط نكهيبا اشاره به ا النيگ ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 تيفور ديكشور با ق يها تاالب يهستند، افزود: امسال كارگروه مل ليدخ يتاالب انزل ژهيبه و يستيمنابع ز

 شد. بيتاالب تصو يايبرنامه اح

 يتاالب انزل ياياح يبرنامه هفت ساله برا كي يتومان بودجه ط ارديليم 558ادامه داد: دو هزار و  يو

 هستند. فيتكل يخصوص دارا نيدستگاه در ا 40از  شيمنظور ب نيا يشد و برا شنهاديپ

فاضالب  هيتصف ستميس حيتومان از مبلغ مذكور مربوط به تصح ارديليم 100دو هزار و  نكهيا انيبا ب ييكفا

نشده و رسوبات  يكه موضوع فاضالب سامانده يو صومعه سرا است، عنوان كرد: تا زمان يرشت، انزل

 .ميبرس يمطلوب جهيبه نت ميتوان يوارد تاالب شوند نم

 ست،يكمتر ن هياروم اچهياز در يتاالب انزل تياهم نكهيبر ا ديبا تاك النيگ ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ستيز طيو نظارت بر آن بر عهده سازمان مح يدارد و سامانده يالملل نيب تيالب اهمتا نياضافه كرد: ا

 است.

نداشته باشد و كد دار نشود  ياختصاص فيرد يتومان ارديليم 558افزود: اگر بودجه دو هزار و  ييكفا
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 .كنند يعمل نم يخود به درست فيرابطه به وظا نيمسئول در ا يها مطمئناً دستگاه

كرد:  حياست، تصر ستيز طيكرد بودجه مذكور بر عهده مح نهينظارت بر نحوه هز نكهيه به ابا اشار يو

 ندگانيمشخص است و مجمع نما زيهر سازمان ن فهيشده و وظ فيپروپوزال تعر كيبودجه  نيا يبرا

 .دياين شيدر خصوص آن پ يدولت، مشكل رييمشخص كنند تا با تغ فيبودجه رد نيا يبرا دياستان با

 

 
 : مهرمنبع
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 06/10/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  - كشور چقدر آب دارند؟ يسدها

 

آب در مخازن  رهيذخ زانيآذرماه امسال م 29تا  دهد ينشان م رويوزارت ن يمعاونت آب و آبفا گزارش

سدها نسبت  نيآب مخزن ا يدرصد 10درصد بوده كه نشانگر كاهش  32سد استان تهران  مجموع پنج

 به سال گذشته است.

درصد  52دهنده  نشان  يجار آذرماه سال 29تا  يمهم در بخش شرب و كشاورز يسدها تيوضع نيآخر

هران سد استان ت 5آمار، آب موجود در مخازن مجموع  نيمخازن كل سدهاست. بر اساس ا يپرشدگ

 زيمخازن بوده و نسبت به سال گذشته ن يدرصد پرشدگ 32مترمكعب است كه نشان دهنده  ونيليم 612

 درصد كاهش است. 10 ياراد

درصد  21 زانيمترمكعب آب موجود در مخزن كه م ونيليم 17با  زين ليدر استان اردب يامچيسد  نيهمچن

با مدت مشابه سال گذشته است.  سهيادرصد كاهش آب در مق 5 يدارا دهد، يرا نشان م يپرشدگ

از  انمترمكعب آب موجود در مخزن، نش ونيليم 409با  يدلوار يسعليدر استان بوشهر سد رئ  نيهمچن

 دارد. شيدرصد افزا 55بوده كه نسبت به سال گذشته  يدرصد 59 يپرشدگ

رمكعب آب موجود مت ونيليم 75 يدارا يدروگرافيه نيبر اساس آخر يكمال صالح در استان مركز سد

با مدت مشابه سال  سهيدر مقا يدرصد 7و كاهش  يدرصد 79 يدر مخزن است كه خبر از پر شدگ

 .دهد يگذشته را م

 ونيليم 122) با 2و  1( ها مهيو بلوچستان، سد چاه ن ستانياستان س يدر سدها رو،ياساس اعالم وزارت ن بر

مترمكعب  ونيليم 238با  3 مهيو سد چاه ن يدرصد 41 يمترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگ

با  زين 4 مهين  اه. سد چدهند ينسبت به سال گذشته نشان م يدرصد 15كاهش  ،يدرصد پرشدگ 75 انگريب

دو  شيمخزن بوده و افزا يدرصد پرشدگ 54مترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر  ونيليم 446
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 را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. يدرصد

 58 يمترمكعب، پرشدگ ونيليم 139آب موجود در مخزن سد استقالل استان هرمزگان با  نيچنهم

. دهد يبا مدت مشابه سال گذشته خبر م سهيدر مقا يدرصد 101 شيرا نشان داده و از افزا يدرصد

درصد بوده و  40 يمترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگ ونيليم 40با  انيو ن ليسد شم نيهمچن

 .دهد يرا نشان م يدرصد 32اهش ك

آب در  يدرصد 15مخزن از كاهش  يمترمكعب موجود ونيليم 506با  النيدر استان گ دروديسف سد

مخزن در  نيا يدرصد پرشدگ 48كه نشانگر  دهد يآذرماه سال گذشته خبر م 29سد نسبت به  نيمخزن ا

 82 يمترمكعب نشانگر پرشدگ ونيليم 775با  زيدر استان فارس ن ياست. سد سلمان فارس يجار سال

 .دهد يرا نشان م شيدرصد افزا 5بوده و  يدرصد

 يدرصد پرشدگ 52دهنده  مترمكعب بوده كه نشان ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تيمجموع ظرف 

 مخازن است.

 سناي: امنبع
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ي خبر خبرگزار – است رانيجان ا ي؛ بال»ساخت انسان« يها ليس ستاد دانشگاه:ا كي

 07/10/1399فوري مورخ 

 

شوند   ليس رياستان در كشور درگ نيبارش باران در مناطق مختلف كشور باعث شد تا چند شيهفته پ چند

 برسد. انينفر هم به پا 9 يها زندگ خانه بيخرو متاسفانه در كنار ت

 ييها ليحاال هم فراموش شده باشند، س نيدر جنوب كشور از هم شيمرگبار چند هفته پ يها ليس احتماال

 .ميها روبرو شو از آن يدتريو شد شتريبا موارد ب ديبا ندهيآ يها اند در سال كه كارشناسان هشدار داده

گاه نه  ييها بارش شوند؛ يم  دهيدر مناطق كشور د 98 نيبودند كه از فرورد يناما ادامه بحرا ها ليس نيا

 يا است كه مطالعه يبحران در حد ني. خطر اشوند يم ليتبد ديشد اريبس ييها ليكه به س ديچندان شد

 يدهاياز تهد يكي انرا به عنو لياقتصاد و صلح انجام شده بود س يتوسط موسسه جهان شيپ يكه چند

 كرده بود. يمعرف رانيا يطيمح ستينه زچهارگا

 ريكه ام ينباشند، به طور يعيعوامل طب يطيمح ستيز ديتهد نيا جاديا يمقصر اصل رسد يبه نظر م  اما

گذاشته  ها ليس نيا يساخت را رو انسان لياسم س ن،يدر اروا ايفرنيآقاكوچك، استاد تمام دانشگاه كال

 هستند. يات عوامل انساناتفاق نيا ياست و معتقد است عامل اصل

از  يتعجب ندارد. اما متاسفانه برخ يكند، اصال جا جاديا ليس ديشد يليخ يكه بارندگ نيا: «ديگو يم او

هستند كه عامل  ييها ليس ها نيقرار داد، ا» ساخت انسان« يها ليدر گروه س توان يرا م رياخ يها ليس

 جاديكه فاجعه ا 98 نيدر فرورد رازيش ليمثال س يبرا دارد. يقابل توجه اريآن نقش بس جاديدر ا يانسان

به  يبارندگ نيتا چن ميانتظار داشته باش ديساله رخ داد،  نبا 5با دوره بازگشت  يبارندگ كيبا  بايكرد، تقر

نقش داشته و مطالعات هم  ليآن س جاديدر ا يكند. قطعا اثرانسان جاديحد ا نيبه ا يا فاجعه ،يعيطور طب

 »بوده است. هاثر قابل توج نياند كه ا نشان داده
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 يانجام داده، معتقد است كه برا رانيا رياخ يها سال يها ليس يرو يكه مطالعات مختلف آقاكوچك

 .يتيريمد راتييتغ جاديراهكار وجود دارد؛ ا كيهم تنها  يانسان ديتهد نيمقابله با ا

 : ديبخوان نجايوگو با آقاكوچك را ا گفت مشروح

 

ها  بارش نيا زانيواقعا م ايآ شوند، يم ليتبد ليبه س رانيها در ا از بارش يليخ مينيب ياست كه م يسال چند

 است؟ گريد يمشكل از جا اي افتدياتفاق ب نيبوده كه ا ديانقدر شد

به وجود آمدند، اگر  يقابل توجه ياز بارندگ 98 نيلرستان در فرورد ليمثل س رياخ يها لياز س يبرخ

 يسال. بارندگ 60بود با  دوره بازگشت حدودا  متر يليم110ر لرستان بارش روزانه حدود اشتباه نكنم د

 باران آمد. متر يليم160تا  100مناطق  يبود و در برخ بيترت نيبوشهر هم به هم رياخ

 رياخ يها لياز س يتعجب ندارد. اما متاسفانه برخ يكند، اصال جا جاديا ليس ديشد يليخ يكه بارندگ نيا

آن  جاديدر ا يهستند كه عامل انسان ييها ليس ها نيقرار داد، ا» ساخت انسان« يها ليدر گروه س توان يمرا 

 كيبا  بايكرد، تقر جاديفاجعه ا هك 98 نيدر فرورد رازيش ليمثال س يدارد. برا يقابل توجه ارينقش بس

 ،يعيبه طور طب يبارندگ نيچن تا ميانتظار داشته باش ديساله رخ داد،  نبا 5با دوره بازگشت  يبارندگ

اند  نقش داشته و مطالعات هم نشان داده ليآن س جاديدر ا يكند. قطعا اثرانسان جاديحد ا نيبه ا يا فاجعه

 اثر قابل توجه بوده است. نيكه ا

وارد  بيناكارآمد آس تيريبه اندازه مد تواند ينم يخشكسال چيو ه يطوفان چيه ،يليس چينظر من ه به

كند.  ليتبد يفاجعه انسان كيرا به  يمعمول ليس كي تواند ينم قيناال انيريبه اندازه مد يعامل چيكند. ه

وجود  ييو اجرا يتيريمد راديا كي شود، ياما اجرا نم ميرودخانه دار ميقانون عدم تعرض به حر يوقت

وسازها در  ساخت  از يليما كم شده است و خ يها در مناطق شهر عرض همه رودخانه بايكه تقر نيدارد. ا

 ليبه دل اي ميتوان ينم ياست. وقت ييو اجرا يتيريمشكل مد كيها با مجوز رخ داده هم  رودخانه ميحر
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وجود دارد، چراكه اگر  يتيرياشكال مد يعني م،يحفاظت كن مانيها از جنگل ميخواه ينم يمنافع مال

 .كشد يها طول م آن دهه ياياز دست برود اح يجنگل

 

 ست؟يچ شود، يم ليس جاديكه باعث ا يعوامل انسان نيز اشما ا منظور

مناسب،  يها رساختيبدون ز يمثال توسعه نامتوازن شهر شود؛ يم ميتقس ياديبه موارد ز  يانسان عوامل

آب  يآور جمع ستميكه س نيساخته شده است، بدون ا يشهرها شهرك صنعت يمثال در اطراف برخ يبرا

و هم  اردد ريتاث ليشدت س شيكه هم در افزا ست ييجنگل زدا شيفزاا گريشود. عامل د جاديا يشهر

 10كه  در حدود  دهد يما نشان م يها ، داده98 نيگلستان در فرورد ليخاك. مثال در مورد س شيفرسا

است  ييباال يلينرخ خ نيرفته است. ا نياز ب زده ليباالدست منطقه س يها درصد از جنگل11سال، حدود 

مربع  لومتريك300معادل  رييتغ دارمق نياست. ا يا نهيبر و پرهز زمان ارياز جنگل كار بس آن بخش يايو اح

 است.   يقابل توجه زانياست كه م

 داشته باشد. ليدر كاهش شدت و مدت س ياديز يليخ ريتاث تواند يبودن جنگل م قطعا

 ها نيگ است. ابزر يليمشكل خ كيكشور  يرودخانه هم در همه جا ميبحث تعرض به حر نيهمچن

بحث  يگذار باشد. حت ريآن تاث ليمدت س ايدر شدت  تواند ياست كه م ياز دخالت انسان ييها نمونه

 دهند. شيرا افزا ليشدت س توانند ينشوند، م تيرياگر درست مد ييسدها هم وجود دارد، سدها

 

 تيريممكن است مد چطور رد،يگ يرا م ليس يجلو شهيوجود دارد كه سد هم ينگاه كي رانيدر ا اما

 كند؟ اديرا ز لينادرست آن شدت س

. ستياما بحث فقط ساختن سد ن رد،يگ يآب را م يكه مشخص است باالخره سد جلو ياز نظر تئور دينيبب

و  ميآن در نظر گرفته شود.  اگر قرار باشد سد بساز يطيمح ستيالزم باشد و اثرات ز دياول از همه سد با
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حتما  ميكن اديز  را يحفاظت از آن ناگهان آب خروج يبرا ميكه  مجبور شوشود  تيريمد  يبعد  طور

 كند. ديرا تشد ليس تواند يصورت سد م نيشود. به ا يچند برابر م  ليدست خسارت س نييدر  پا

. شود يمهم م اريسد بس تيريبحث مد ليدل نيها افتاده است، به هم سال نيمختلف در ا ياتفاق  در جاها نيا

 يدست برا نييپا ازيو ن سكياز ر يمنطق نيو هم تخم يجو يها ينيشبيسد هم استفاده از پ تيريدر مد

 يها نهيبه همه گز ديبا ست،يجواب ن نيبهتر يمهم است. لزوما سدساز يريگ ميمخزن و تصم تيريمد

 آن منطقه خاص در نظر گرفته شود. يممكن برا يها نهياز گز بيترك نيممكن نگاه شود و بهتر

 

» ساخت انسان« يها ليتا حداقل خسارت س ميعوامل را كاهش بده نيا ميتوان يچگونه م ،يطور كل به

 كند؟ دايكاهش پ

وارد  بيناكارآمد آس تيريبه اندازه مد تواند ينم يخشكسال چيو ه يطوفان چي،هيليس چينظر من ه به

كند.  ليتبد يفاجعه انسان كيه را ب يمعمول ليس كيتواند ينم قيناال رانيبه اندازه مد يعامل چيكند.ه

وجود  ييو اجرا يتيريمد راديا كي شود، ياما اجرا نم ميرودخانه دار ميقانون عدم تعرض به حر يوقت

وسازها در  از  ساخت يليما كم شده است و خ يها در مناطق شهر عرض همه رودخانه بايكه تقر نيدارد. ا

 ليبه دل اي ميتوان ينم ياست. وقت ييو اجرا يتيريمدمشكل  كيها با مجوز رخ داده هم  رودخانه ميحر

وجود دارد، چراكه اگر  يتيرياشكال مد يعني م،يحفاظت كن مانيها از جنگل ميخواه ينم يمنافع مال

 .كشد يها طول م آن دهه ياياز دست برود اح يجنگل

به  ديبا ميبحران باش تيريدنبال مد شهيكه هم نيا يعوض شود، به جا ديما با يتيرينظر من نگرش مد به

 تيرياز مد دي. به طور خالصه باميها و ...توجه  كن رودخانه ميها، حر مثل حفاظت از جنگل يمسائل اساس

است  يكار نيبهتر نيا نو بازدارنده حركت كرد. به نظر م رانهيگ شيفعال، پ تيريبه سمت مد يواكنش

 انجام داد. توان يكه م
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 ست؟يچ رانيدر ا يتيريمد راتيينوع تغ نيمنظور از ا تر ينيطور ع به

 رانيبه  مد ازين دي.شاشوند يموجود درست اجرا نم نيكه چرا قوان نيا گردد،به يبرم نيمقدار به قوان كي

با  مييبگو ميتوان ياست نم يها عوامل نيبا  نوع تفكر متفاوت.به هرحال ا ميدار ديجد

  لي. به نظر من بحث از  مساميرا حل كن  كالتممشيتوان يبهتر م ينيشبيپ اي يساز هي،شبيساز مدل

 است.  يتيرينگرش مد يخارج است. مساله اصل يتا حد يكارشناس

 

 ها كمتر است؟ خسارت نيا جاديدر ا ينيشبيپ ايبحران  تيريمثل مد يسهم عوامل دييگو يشما م يعني

هم  ندهينبوده و در آ قيدق چوقتيدر گذشته و حال ه ينيشبيطور است. به هر حال پ نيبه نظر من ا بله،

 تيعدم قطع شهيوجود دارد اما به هرحال هم يادياند و امكانات ز بهتر شده ها ينيشبيممكن است نباشد. پ

 دارد. يها نقش كمتر هرودخان ميها و حر مثل حفاظت از جنگل يدر برابر مسائل كل ينيشبيدارند. پ

هم   كايآمر يزونايمثال آر يبرا ست،يهم ن انريو خشك است و مختص ا خشك مهيمناطق ن  يژگيو نيا

پرباران و   يها  دوره يو گاه يخشك نسبتا طوالن يها  مناطق معموال دوره نيشكل است. در ا نيبه  ا

 آباد، ليمثل مس ييها سمبا  ا  يمناطق  رانيا يو جنوب يمناطق مركز ني. اتفاقا در همشود يم جاديا يالبيس

ها نشان  اسم نيباران نبارد، اما ا كقطرهيها  مناطق سال ني. ممكن است در امي..دارو . ليمس مهيم آباد، ليس

 .ستين يديموضوع جد نيو ا زاست ليمناطق س نيا دانستند يما هم م انيشيپ يكه حت دهد يم

 

به سواالت درباره  قيعدم وجود پاسخ دق ديرس يبه نظر م رياخ يها سال يها ليدرباره س يگريد مشكل

 ست؟يموضوع چ نيبود، علت ا يا دثه در منطقهعلت حا

كار كند گرفتن فقط  ليبخواهد درباره مسئله س ياستاد ايرابطه وجود دارد، هر دانشجو  نيبحث در ا چند

سخت و محدود به آمار  يهفتخان رستم است. دسترس كيخودش  يمخزن سد و ... برا ،يآمار بارندگ
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قرار  ريمطالعات تحت تاث يعنيدر دسترس نباشد  يبه راحت آمار ياست. وقت يتيريمشكل مد كيبازهم 

سد مقصر بود، سهم  كيتا چه حد  البيس كيدر  مييبگو مينتوان شود يخودش باعث م نيو ا رنديگ يم

 و ... ستيچ يعيطب راتييتغ

 

مقدار  كي كنم ياز آن فكر م رياست. غ يدر دسترس نبودن آمار واقعا مشكل بزرگ و اساس بحث

 يو چه برا ليس يمهم چه برا يلياز عوامل خ يكياست. مثال  فيضع رانيما در ا يا هيت پامطالعا

مهم همه از نظر اطالعات برف  يها و سرشاخه رانيا يها كوه شتريبرف است. متاسفانه ب يخشكسال

مع ها وقت گذاشتند و آمار برف ج ها در كوه سال يريوز برزيبه اسم مهندس فر ييآقا كي.اند ناشناخته

آمار جمع و  نيكمك نكرده است كه ا يچون سازمان ستيآمار هم در دسترس همه ن نيكردند، اما ا

 تيريمدمقاله درباره  200حدود  ديسال گذشته شا كياست. در  ياتيح يليبحث خ نيمتمركز شود. ا

 شتريد. در بدست هم آمار نباش كيبه اندازه انگشتان  ديدر مورد برف شا يمخزن سد منتشر شده باشد، ول

. اگر برف را خوب ميكن تيريمد ميخواه يكه م كند يم يمناطق برف است كه آب را وارد همان مخازن

 م؟يكن يصحبت م نانيسد با اطم تيريچگونه درباره مد مينشناس

واقعا  يا هيحواسشان باشد كه چه مطالعات پا ديبا يپژوهش رانياست، مد يتيريمسئله مد كي نيهم ا باز

 ت.اس ازين

 

 ست؟يچ مينرفت ياطالعات نيكه دنبال چن نيعلت ا ديكن يم فكر

. ستيچند استاد و دانشجو ن اي كياست و خطر هم دارد و كار  نهيپرهز اريمطالعات برف بس نيهم مثال

موضوعات باعث  يبند تياولو وهيش اي. نبود منابع خواهد يم يمل يگذار هيبرف مطالعه شود سرما نكهيا

و  ينيشبيمثل پ يمختلف يها بحث يمسائل رو نيو ا ميفتيعقب ب يا هيمسائل پا يبرخ شده است تا در
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 .گذارد يم ريتاث رتيمد

 ميديد  يا مطالعه ما كه هنوز چاپ نشده است، براساس اطالعات ماهواره كيلرستان در  ليدرباره س مثال

ف موجب شد  ظرف چند بر يرو يبرف بوده است. بارندگ يرو يبارندگ ل،يس ديتشد لياز دال يكي

آب  ايبرف  مرع ديگو يبه ما نم يا ماهواره ريكند. اما تصاو ديرا تشد ليآب شده و س ياديروز برف ز

 .ستيدارد كه متاسفانه در دسترس ن اجياحت ينيزم يآمارها هابه نيمعادلش چقدر است، ا

 

 ياتفاق د،يبار يها باران نم كه سال رانيآمده، مخصوصا در جنوب ا ليچند سال س نيكه در ا يمناطق در

 است؟ يديموضوع جد اي شد يم دهيد يخياست كه قبال هم از نظر تار

هم  كايآمر يزونايمثال آر يست،برايهم ن رانيو خشك است و مختص ا خشك مهيمناطق ن يژگيو نيا

ان و پربار  يها  دوره يو گاه يخشك نسبتا طوالن يها مناطق معموال دوره نيشكل است.درا نيبه ا

 آباد، ليمثل مس ييها با  اسم  يمناطق  رانيا يو جنوب يمناطق مركز ني. اتفاقا در همشود يم جاديا يالبيس

ها  اسم نيقطره باران نبارد، اما ا كيها  مناطق سال ني. ممكن است در اميو ...دار ليمس مهيم آباد، ليس

 .ستين يديموضوع جد نيو ا زاست ليسمناطق  نيا دانستند يما هم م انينيشيپ يكه حت دهد ينشان م

پرخسارت كه  يها يو خشكسال ليهمه س ني. با اندهيچه برسد به آ م،يندار يخاص يهم آمادگ االن

 بدتر خواهد شد. طينباشد، متاسفانه به نظر من شرا ندهيآ يبرا ياگر برنامه قو مينيب يم

 

 م؟يداشت ليس زانيم نيقبال هم هم م،يهست يديشد يها ليشاهد س يما چند سال اما

 نياند.ا شده دتريشد  ها ليس نيا ك،يبا گذشته نسبتا نزد سهياما در مقا م،يندار يدور آمار يليگذشته خ از

در معرض  يشتريشده است و افراد ب اديز تيكه جمع نيداشته باشد. اول ا ليدل نيچند تواند يموضوع م

 نيهمه ا بي.تركشود يم دهيد مهم اكنون ه اياطق دنمن يليدر خ ميراقلييتغ راتيتاث نيهستند. همچن ليس
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 شود.  ليس يفراوان ايشدت  شيمنجر به افزا تواند يعوامل در كنار هم م

 

نداشته است؟  يريتاث رانيا رياخ يها ليموضوع در س نيا ديكن يفكر م د،ياشاره كرد مياقل رييتغ به

 اند؟ نشان داده يزيمطالعات چه چ

احتماال  ندهياند كه در آ داشته است. مطالعات نشان داده رياالن هم تاث نيهم مياقلرييتغ ادياحتمال ز به

در آن  يشتريبخار آب ب شود ياتمسفر باعث م شيچراكه گرما كند، يم دايپ شيافزا ديشد يها يبارندگ

 . ممكنستيمكان خشك ن كيمرطوب شدن  يبه معنا نيشود. اما ا  اديز ديشد يبماند و احتمال بارندگ

در  ها يكند و بارندگ دايپ شيها افزا شدت آن ينكند ول يرييمنطقه تغ كيدر  ياست متوسط بارندگ

 رخ بدهند. يتر زمان كوتاه

 نيشوند.به ا اديز ديشد يها يحال بارندگ نيدرع يتر هم بشود ول منطقه خشك كيممكن است  يحت

از  رايانسان ميراقليينجام دادكه اثرات تغا يمطالعات توان ي.ممييگو يم يكيدرولوژيچرخه ه ديتشد  دهيپد

 يدر مناطق جنوب دميندمن   يانجام شده است، ول اياز مناطق دن يليكار در خ نيجدا كرد. ا يعياثرات طب

 انجام  شده باشد.      رانيا

 كشورها شتريب يها ندهيبار نما كيكه هرچند سال  نيمهم است. ا يليخ يمياقل راتييتغ هينظر من قض  به

است و  يجد يليكه مشكل خ دهد ينشان م زنند، يمسئله حرف م نيو درباره ا  شوند يدور هم جمع م

 خطر را احساس كردند.   نيكشورها ا يليخ

 يهستند؛ چه كس يتيريهمه مسائل مد ها ني. استيكار  كارشناسان  ن يو اجرائ ييمشكالت قضا  نيا حل

تا حاال چند  ييقضا ستميت پس ناظرها كجا هستند؟ ساگر بدون مجوز اس دهد؟ يمجوز قطع درخت  م

 عاتما براساس اطال يجنگل گرفته شود؟ وقت بيتخر يكرده است تا جلو مهيجر اينفر راگرفته 

قطعا  ستين  يهم درباره اقدامات جد يخبر چيو ه شود يها كم م كه وسعت جنگل مينيب يم يا ماهواره
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از كجا شروع كرد چون هم بحث دستگاه  ديبا دانم يواقعا نمرفت. من  يتيريبه دنبال مسائل مد ديبا

 دارد. ابه جرم ر يدگيرس تياست كه  مسئول ييو نظارت است و هم بحث دستگاه قضا يياجرا

 

 م؟يهست ندهيدر آ ها ليس شيما آماده افزا اياساس آ نيا بر

پرخسارت كه  يها يسالو خشك ليهمه س ني. با اندهيچه برسد به آ م،يندار يخاص يهم آمادگ االن

 بدتر خواهد شد. طينباشد، متاسفانه به نظر من شرا ندهيآ يبرا ياگر برنامه قو مينيب يم

 

آمد خسارت كمتر شود؟ و  لياگر س يكه سال بعد ميچه كار كن دينظر شما به طور كوتاه مدت با به

 ست؟يراهكار بلندمدت چ

انجام داد.  يكار خاص توان ير من در كوتاه مدت نمكننده  صحبت كنم؛ اما به نظ ديندارم  ناام دوست

است  كه  نيا تيكرد. واقع توان يدر كوتاه مدت  نم يبحران كار اساس تيريبه جز بحث بهبود مد  ديشا

  يا هيپا صالحاتا نيبه خصوص در سطوح باالست و ا رانيو خود مد تيريدر مد يبازنگر يمشكل اساس

 سطح باال شروع شود. رانيمداز  ديبا يتيرينگرش مد رييو تغ

از  ريمد رييكنند. تغ رييتغ ديبا رانيخود مد ايشود و  جاديا  ياساس رييتغ رانيدر نگرش مد ديبا يعني نيا

در دراز مدت  يو اصالحات ساختار يتيرينگرش مد رييبا تغ ي. ولكند ينم جاديا يامروز به فردا هم تحول

 دهد.   يجواب م

 

 يبرا يچه اتفاق رديصورت بگ يتيريمد رييتغ نيمثال اگر ا د،يدر شمال كشور گفتها  جنگل بياز تخر شما

 شود؟ يم جاديا يمراتع آن منطقه هم انقالب زانيدر م ريمد رييبا تغ ايآ افتد؟ يمنطقه م نيا

 يياجرا اي ييقضا ستميس يعني شود يكه قانون اجرا نم ني. اميحفاظت از جنگل قانون دار يمابرا باالخره



   

 

 

44 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

. اگر شود يجنگل چگونه قطع م نيمشخص شود كه ا ديكنند. باالخره با ينم  يريگيدارند كه  پ راديا

و چگونه  يد چه كسانيد ديآن گرفته شود. با يجلو ديبا دهد، يدرباره قطع كردن درختان مجوز م يكس

 برند.   يدارند منفعت م

 يهستند؛ چه كس يتيريهمه مسائل مد ها ني. استيكار كارشناسان  ن يو اجرائ ييمشكالت قضا  نيا حل

تا حاال چند  ييقضا ستمياگر بدون مجوز است پس ناظرها كجا هستند؟ س دهد؟ يمجوز قطع درخت  م

 عاتما براساس اطال يجنگل گرفته شود؟ وقت بيتخر يكرده است تا جلو مهيجر اينفر را گرفته 

قطعا  ستين  يهم درباره اقدامات جد يخبر چيو ه شود يها كم م كه وسعت جنگل مينيب يم يا ماهواره

از كجا شروع كرد چون هم بحث دستگاه  ديبا دانم يرفت. من واقعا نم يتيريبه دنبال مسائل مد ديبا

فقط  يعنيدارد.  ابه جرم ر يدگيرس تياست كه  مسئول ييو نظارت است و هم بحث دستگاه قضا يياجرا

 نقش دارد. نهيزم نيداستان هم در ا ييخش قضاو ب ستيمربوط به آب و جنگل ن رانيبحث مد

 ني: خبرآنالمنبع
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – افتيدرصد كاهش  32در مازندران  يزييپا يبارندگ

07/10/1399 

 

استان نسبت به مدت  نيدر ا يزييپا يبارندگ زانيم يدرصد 32مازندران از كاهش  ياسهواشن - رنايا - يسار

 ماه امسال در حد نرمال خواهد بود. يدر د يكرد كه بارندگ ينيب شيحال پ نيمشابه سال قبل خبر داد و در ع

پارسال  زييپا متر  و در يليم 205,5 يمازندران در سال جار يزييپا يبارندگ زانيگزارش ، م نياساس ا بر

 بود. 287,6گذشته هم 

بلند  يبا دوره آمار سهياستان در مقا يزييپا يبارندگ زانياعالم كرد كه م نيمازندران همچن يهواشناس

 متر اعالم شده است. يليم 217,4هم  يدوره آمار يبارندگ زانيدارد. م يمدت كاهش پنج درصد

در  يمختلف هواشناس يداده ها يكه معموال براشود  يساله گفته م نيچند نيانگيبه م يآمار دوره

 است. رييسال متغ 40تا  10 نيمازندران ب

 يزييبارش پا زانيم نيشتريدهد كه ب يمازندران هم نشان م يهواشناس زهييپا يبارندگ يآمار يداده ها جدول

 متر بوده است. يليم 67مهر هم و ماه  52,3ماه آبان  يبارندگ زانيمتر بود. م يليم 86,2امسال مربوط به ماه آذر با 

با دوره  سهيدر مقا يكاهش بارندگ زانيم نيشتريامسال ب زيياعالم كرد كه پا نيمازندران همچن يهواشناس

 درصد بوده است. 63هم مربوط به سوادكوه با  شيافزا نيشتريدرصد و ب 54با  باريمربوط به جو يآمار

متر اعالم شده است كه نسبت به  يليم 501هم حدود  يماهه سال جار 9مازندران در  يبارندگ زانيم

 21ندارد ، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  يچندان رييبلند مدت تغ يمدت مشابه دوره آمار

 دهد. يدرصد كاهش نشان م

را در محدوده نرمال ، بهمن ماه را  يسال جار يدر ماه د يبارندگ تيوضع نيمازندران همچن يهواشناس

 كرده است. ينيب شياز نرمال پ شترياز نرمال و ماه اسفند را هم ب كمتر
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – كرد ايگرگان را اح جيهزار هكتار از مساحت خل 2برف و باران 

07/10/1399 

 

 يجو داريروزه سامانه ناپا 2 تيبه سبب فعال ييايدر دياز وزش تندباد شد يكوالب ناش - رنايا - گرگان

گرگان در حوزه  جيخل يهزار هكتار از پهنه آب 2حدود  يموقت شيتوام با برف و باران موجب افزا

 استان گلستان شد. ياستحفاظ

گرگان در بندرتركمن و بندرگز در  جيخل يرانه هادر ك لومتريك 70از  شيتندباد با سرعت ب وزش

هزار هكتار از مناطق  2شد و  يپهنه آب نيدر ا ديو كوالب شد ايگذشته سبب مواج شدن در يروزها

 آب رفت . ريگرگان را به طور موقت به ز جيخل هيخشك شده حاش يساحل

) ساحل يآب يها ستمياكوس در يآب (مرز مشترك آب و  خشك داغ رنا،ياساس مشاهدات خبرنگار ا بر

و  يميقد ياز داالن ها ياريو بس افتهي شيمتر افزا 400تا  300 نيگذشته ب يگرگان نسبت به روزها جيخل

 از آب شد. زيگرگان در سواحل گلستان لبر جيبه خل يخشك منته مهين

و حداكثر تا  ندهيهزار هكتار محدود به چند روزآ 2  نيآب در ا يمعتقدند: حداكثر ماندگار كارشناسان

 .شود يخشك م گريمناطق بار د نيمجدد آب، ا ياست و با پسرو يهفته جار انيپا

 يايدر يدر جنوب شرق ييايجغراف تياز لحاظ موقع يپهنه آب نيا ياز سواحل لومتريك 65تا  60 حدود

 است. يغرب - يامتداد شرق يبندرتركمن، بندرگز، نوكنده واقع و دارا يخزر و حوزه شهرستان ها

موجب  يسامانه سرد و بارش تيپنجشنبه و جمعه گذشته فعال يگلستان در روزها ياعالم هواشناس طبق

در بندرتركمن  يمتر يليم 18,6و  يدر كردكو يمتر يليم 12,1در بندرگز،  يمتر يليم 19,9بارش 

 گرگان) شد. جيخل يرامونيپ ي(شهرها

 .ديمتر برف بار يسانت 4,3متر و در كالله  يسانت 7در مراوه تپه  متر، يسانت 10 نودشتيمدت در م نيدر ا نيهمچن
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از آن سبب  يناش يگرگان و پسرو جيبه خل يتر گفته بود: كاهش منابع آب ورود شياستاندار گلستان پ 

تاكنون هشت هزار هكتار خشك شود كه ادامه  يپهنه آب نيا يهزار هكتار 40شده تا از مجموع مساحت 

 كند. يم دياستان گلستان را تهد يشهاروند همه بخ نيا

چون گز و  ييبندرگاه ها جاديا نهياز آب فراوان زم يبا برخوردار نيشيپ يگرگان كه در سده ها جيخل

 گريشده و د ياست گرفتار خشكسال يمناطق افزود، چند سال نيتركمن را فراهم كرد و بر رونق و شكوه ا

شتاب  نيكند بنابرا يدست و پنجه نرم م يبا چالش ها يپهنه آب نيو ا ستياز آن همه شكوه ن يخبر

 آن جزو دغدغه مردم منطقه است. يايبه اح دنيبخش

خزر بر  ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يخوشروان مجر ونيكارشناسان از جمله هما يبرخ

 جيخل يتباط آبار ابد،يخزر ادامه  يايآب در يپسرو يمعتقدند: اگر روند فعل يمناطق ساحل ستيز طيمح

به طور  ندهيدهه آ كيگرگان تا  جيخل طيشرا نيو با ا شود يكامال قطع م 1402گرگان و خزر تا سال 

 كامل خشك خواهد شد.

و  يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يمعاون پژوهش و فناور زادهيعل دياز جمله حم يگريد كارشناسان

 ياز جمله رهاساز يطيمخرب مح تير فعالفشا ريگرگان ز جيكه هر چند خل نديگو يم يعلوم جو

 .كند ينم ديرا تهد يپهنه آب نيا يقرار دارد اما خطر خشكسال يو كشاورز يفاضالب خانگ

عنوان   و لپو زاغمرز در استان مازندران به انكالهيبه همراه تاالب م 1354گرگان در سال  جيخل ثبت

و  جيخل نيرامسر ثابت كرد ا ونيكنوانس يها بجهان در فهرست تاال يالملل نيمجموعه تاالب ب نينخست

 يايدر ستياست كه عالوه بر حفظ چرخه ز يطيمح  ستيمجموعه ارزشمند ز كياطراف آن  ينواح

 دارد. ميمستق ياثرگذار يجوامع محل شتيخزر در مع

و  يواناستخ انيماه ان،يآبز ريبوده و در تكث تياهم يدارا يكيو اكولوژ يگرگان از لحاظ اقتصاد جيخل

 دارد. ينقش مهم يو جذب پرندگان مهاجر زمستان يغضروف
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 07/10/1399خبرگزاري همشهري آنالين  – برابر شد 2 هياروم اچهيوسعت در

 

 785هزار و  2از  شيبه ب اچهيوسعت در نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيرئ

از صد درصد  شيب 93شده در سال  حجم ثبت نينسبت به كمتر زانيم نيگفت: ا دهيمربع رس لومتريك

 است. افتهي شيافزا

 271و  هزار كيبه  هياروم اچهيتراز در نكهيفرهاد سرخوش با اعالم ا رنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

 يآب نينگ يايدر اح 93از سال  ديو ام رياست، اظهار داشت: اقدامات دولت تدب دهيرس متر يسانت 24متر و 

 .ابدي شيافزا متر يسانت 20متر و  كياز  شيثبت شده ب زانيم نيسبب شده تا تراز آن نسبت به كمتر جانيآذربا

و  ارديليم 3از مرز  زين جانيآذربا يبآ نيگفت: حجم آب نگ زين هياروم اچهيآب در زانيدر رابطه با م يو

 5از  شيب ايستاد اح يو قبل از آغاز اقدامات عمل 1394مترمكعب گذشته كه نسبت به سال  ونيليم 260

 است. افتهي شيبرابر برابر افزا

 شيدر سال گذشته ب نكهيبا اشاره به ا يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

شده است، افزود: شاهد  ريسراز اچهيآبه به در مترمكعب آب به عنوان حق ونيليم 425و  ارديليم كيز ا

 بود. ميخواه يآت ياه هفته يآبه آن ط شدن حق ريبا سراز هياروم اچهيدوباره تراز در شيافزا

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

 سييامسال و توسط ر انيتا پا يغرب جانيافزود: طرح انتقال آب از جنوب آذربا رسد، يم يبردار بهره

 .شود يافتتاح م يجمهور

آب آن در فصل گرما سبب  ريتبخ زانيبسته است و م يحوضه آب كي هياروم اچهيدر نكهيا انيبا ب يو

 نيا يريتبخ زانيسبب جبران م هياروم اچهيانتقال آب به در يها گفت: طرح شود، يكاهش تراز آن م

 .ابدي شيمتر افزا كيساالنه تراز آن حدود  شود يم ينيب شيشده و پ اچهيدر



   

 

 

49 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 07/10/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – زييپا انيپا  آب تا ريذخا تيوضع

 

 رهيذخ زانيآذرماه امسال م 29  تا دهد ينشان م رويوزارت ن ي: گزارش معاونت آب و آبفا اقتصاد يايدن

 نيآب مخزن ا يدرصد 10درصد بوده كه نشانگر كاهش  32سد استان تهران  5آب در مخازن مجموع 

 يآب و آبفا نت(پاون)، معاو وريوزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش پا سد نسبت به سال گذشته است. به 

آذرماه  29  را تا يمهم در بخش شرب و كشاورز يسدها تيوضع نيآخر يدر گزارش رويوزارت ن

 مخازن كل سدها است. يدرصد پرشدگ 52دهنده  منتشر كرده كه نشان يجار سال

ست كه نشان مترمكعب ا ونيليم 612سد استان تهران  5آمار، آب موجود در مخازن مجموع  نياساس ا بر

 نيدرصد كاهش است. همچن 10 يدارا زيمخازن بوده و نسبت به سال گذشته ن يدرصد پرشدگ 32دهنده 

 درصد 21 زانيمترمكعب آب موجود در مخزن كه م ونيليم 17با  زين ليدر استان اردب يامچيسد 

 نيته است. ابا مدت مشابه سال گذش سهيدرصد كاهش آب در مقا 5 يدارا دهد، يرا نشان م يپرشدگ

مترمكعب آب موجود در  ونيليم 409با  يدلوار يسعلياست، در استان بوشهر سد رئ يگزارش حاك

 دارد. شيدرصد افزا 55بوده كه نسبت به سال گذشته  يدرصد 59 يمخزن، نشان از پرشدگ

د در مترمكعب آب موجو ونيليم 75 يدارا يدروگرافيه نيبر اساس آخر يكمال صالح در استان مركز سد

با مدت مشابه سال گذشته را  سهيدر مقا يدرصد 7و كاهش  يدرصد 79 يمخزن است كه خبر از پرشدگ

 يعنوان سدها به انو بلوچست ستانيمنطقه زابل استان س يها مهيآمار، در سدها و چاه ن ني. بر اساس ادهد يم

 41 يدر مخزن نشانگر پرشدگمترمكعب آب موجود  ونيليم 122) با 2و1( مهيمنطقه، چاه ن نيدر ا يعيطب

نسبت به  يدرصد 15كاهش  ،يدرصد پرشدگ 75 انگريمترمكعب ب ونيليم 238با  3 مهيو چاه ن يدرصد

درصد  54مترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر  ونيليم 446با  زين 4 مهين  . چاهدهند يسال گذشته نشان م

 سال گذشته دارد. نسبت به مدت مشابه يدرصد 2 شيمخزن بوده و افزا يپرشدگ
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مترمكعب،  ونيليم 139: آب موجود در مخزن سد استقالل استان هرمزگان با ديافزا يگزارش م نيا

با مدت مشابه سال گذشته خبر  سهيدر مقا يدرصد 101 شيرا نشان داده و از افزا يدرصد 58 يپرشدگ

 40 يزن نشانگر پرشدگمترمكعب آب موجود در مخ ونيليم 40با  انيو ن ليسد شم ني. همچندهد يم

با  النيدر استان گ رود ديگزارش، سد سف ني. بر اساس ادهد يرا نشان م يدرصد 32درصد بوده و كاهش 

آذرماه  29سد نسبت به  نيآب در مخزن ا يدرصد 15مخزن از كاهش  يمترمكعب موجود ونيليم 506

 است. يجار مخزن در سال نيا يدرصد پرشدگ 48كه نشانگر  دهد يسال گذشته خبر م

 5بوده و  يدرصد 82 يمترمكعب نشانگر پرشدگ ونيليم 775با  زيدر استان فارس ن يسلمان فارس سد

شركت  هياست، بر اساس آمار دفتر مطالعات پا يگزارش حاك ني. ادهد يرا نشان م شيدرصد افزا

كعب بوده كه مترم ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تيمجموع ظرف ران،يمنابع آب ا تيريمد

 مخازن است. يدرصد پرشدگ 52دهنده  نشان



   

 

 

51 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 08/10/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  - شده است؟ شتريب رانيا يها ليس ايآ

 

 شيافزا كينسبت به گذشته نزد رانيا يها ليتعداد س رسد يگفت:به نظر م ايفرنيتمام دانشگاه كال استاد

 كرده است. دايپ

 نيا ك،يبا گذشته نسبتا نزد سهياما در مقا م،يندار يدور آمار يليآقاكوچك گفت: از گذشته خ ريام

شده است  اديز تيكه جمع نيداشته باشد. اول ا ليدل نيچند تواند يموضوع م نياند.ا شده دتريشد  ها ليس

هم اكنون هم  ايدن طقمنا يليدر خ ميراقلييتغ راتيتاث نيهستند. همچن ليدر معرض س يشتريو افراد ب

 شود.  ليس يفراوان ايشدت  شيمنجر به افزا تواند يعوامل در كنار هم م نيهمه ا بي.تركشود يم دهيد

 ندهياند كه در آ هداشته است. مطالعات نشان داد رياالن هم تاث نيهم ميراقلييتغ اديافزود: به احتمال ز او

 يشتريبخار آب ب شود ياتمسفر باعث م شيچراكه گرما كند، يم دايپ شيافزا ديشد يها ياحتماال بارندگ

. ستيمكان خشك ن كيشدن  طوبمر يبه معنا نيشود. اما ا  اديز ديشد يدر آن بماند و احتمال بارندگ

 ها يكند و بارندگ دايپ شيها افزا نشدت آ ينكند ول يرييمنطقه تغ كيدر  يممكن است متوسط بارندگ

 رخ بدهند. يتر در زمان كوتاه

حال  نيدرع يتر هم بشود ول منطقه خشك كيممكن است  يداد:حت حياستاد دانشگاه توض نيا

 يمطالعات توان ي.ممييگو يم يكيدرولوژيچرخه ه ديتشد  دهيپد نيشوند.به ا اديز ديشد يها يبارندگ

انجام شده  ايدناز مناطق  يليكار در خ نيجدا كرد. ا يعياز اثرات طب رايانسان ميلراقييانجام دادكه اثرات تغ

 انجام  شده باشد.      رانيا يدر مناطق جنوب دميمن  ند ياست، ول

 ني: خبرآنالمنبع
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – بزرگ مازندران پر آب شد يسدها تيدرصد ظرف 77

08/10/1399 

 

 زانيمازندران گفت كه با وجود كاهش قابل توجه م يا شركت آب منطقه رعامليمد - رنايا - يسار

سد بزرگ استان  2درصد از  77 تيدر استان نسبت به سال گذشته ، در حال حاضر ظرف يزييپا يبارندگ

 ه است.پر آب شد

استان را هم  يسدها يتمام يريآبگ نيانگيم رنايروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يخشكي ميابراه

مازندران  يآب موجود در پشت سدها زانيم نيانگيدرصد اعالم كرد و افزود : هم اكنون به طور م 58

 مشابه سال گذشته است. يهمانند روزها بايتقر

مازندران جمع شده  يمتر مكعب آب پشت سدها ونيليم 263 ييروزها نيچنداد : پارسال در  حيتوض يو

 متر مكعب است. ونيليم 257 يمتر مكعب ونيليم 6بود كه امسال با كاهش اندك 

متر بود  يليم 205,5 ياستان در سال جار يزييپا يبارندگ زانيمازندران ،م يهواشناس ياعالم رسم طبق

 زانيپنج درصد كاهش داشت. م يدوره آمار نيانگيبا م سهيو در مقا درصد 32پارسال  زييكه نسبت به پا

 متر بود. يليم 218هم حدود  يدوره آمار نيانگيو م 287,6پارسال در مازندران  زييپا يبارندگ

 ونيليم 112 يسار ييرجا ديمازندران گفت : در حال حاضر در سد شه يعامل شركت آب منطقه ا ريمد

 ييروزها نيبا چن سهيشده وجود دارد كه در مقا رهيمترمكعب آب ذخ ونيليم 123و سد البرز سوادكوه 

 است. شتريمتر مكعب ب ونيليم150حدود   97در سال 

مشابه  تيوضع 97سال  زييآب پشت سدها در پا يساز رهيذخ تيو وضع يبارندگ زانياز لحاظ م مازندران

 يقبل ياز كم بارش ياديبخش ز نيفرورد يآسا ليس يمرحله بارندگ 2با  98سال  يداشت ول يخشكسال

 سه كرده و نگران بودند.يمقا 97سال  زييامسال را با پا زييپا تياز كشاورزان مازندران وضع ياريجبران شد. بس
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داد :هم  حيدارد ، توض يمازندران مصرف كشاورز يدرصد آب پشت سدها 90كه  نيا انيبا ب يخكشي

 يسردهنه ها ميرودخانه ها و ترم يروبيو كشاورزان ؛ال يرزو مشاركت جهاد كشاو ياكنون با همكار

 رودخانه ها در حال انجام است. ياز آب جار نهيبا هدف استفاده به يكشاورز

دست سد البرز هنوز به  نيشبكه در پائ جاديو ا يكانال كش يكه هنوز طرح ها ييافزود : از آن جا يو

هزار هكتار آن از  30هم اكنون  يكشاورز يار اراضهزار هكت 54نشده است ، از  ييصورت كامل اجرا

 شوند. يسد مشروب م نيآب ا

و سد البرز در سوادكوه دارد.  يدر سار ييرجا ديسد بزرگ شامل سد شه 2 يمازندران دارا استان

سد در  2 نيمتر مكعب است. ا ونيليم 142و سد البرز هم  ونيليم 162 ييرجا ديسد شه ياسم تيظرف

 هم هيدرصد بق 13آب استان را بر عهده دارند و  يساز رهيذخ تيدرصد مجموع ظرف 87مجموع حدود 

 سد كوچك است. 6مربوط به 

 رگاهي، سنبل رود ش ونيليمتر مكعب ، برنجستانك قائمشهر حدود چهار م ونيليم كينور با  ماالتيال سد

نوشهر با  يكال نيو سد صالح الد ونيليرامسر هشت م جراني، م ونيليبابل پنج م ادهي، ش ونيليم 1,5حدود 

كه در كنترل  ينقش طرسدها به خا نيا يريسد كوچك مازندران هستند. آبگ 6متر مكعب  ونيليم 2,1

 .رديگ يدرصد مورد توجه قرار م 60تا  50دارند همواره در حد  يمحل يها البيس

 مكعب است.متر  ونيليم 350آب پشت هشت سد فعال مازندران  يساز رهيذخ تيظرف مجموع

 ميهزار متر مكعب و سد فر 600به نام سد عباس آباد بهشهر با  گريسد كوچك د 2 نيهمچن مازندران

آب استان  نيدر تام يمناسب نقش يريمتر مكعب دارد كه به خاطر عدم آبگ ونيليبا سه م يصحرا در سار

دارد و  يگره نقش گردشعباس آباد است ك يخيمنطقه تار يعيطب اچهيندارند. سد عباس آباد همان در

 ييهم به خاطر جانما يسار يصحرا ميگردد. سد فر يبر م عتيآن به طب زياز سرر يتنها بخش اندك

 نشد و خشك است.  يريكه داشت هرگز آبگ ينامناسب و مشكالت
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 پرآب  يها بندان آب

 شترير بآب د رهيذخ تياز ظرف يمياز پر شدن ن نيمازندران همچن يشركت آب منطقه ا رعامليمد

متر مكعب در استان  ونيليم 370حدود  تيقطعه آببندان با ظرف 800استان خبر داد و گفت :  يآببندان ها

 شده است. يريآنها آبگ تيدرصد از ظرف 50وجود دارد كه تاكنون به طور متوسط 

 ديها تاكنهر يروبيسردهنه ها و ال يآببندان ها ،آماده ساز يريبر لزوم مشاركت كشاورزان در آبگ يو

 كامل سدها و آببندان ها انجام شود. يري،آبگ يتا قبل از شروع فصل زراع ميتالش كن ديكرد و افزود : با

تن انواع محصوالت  ونيلياز هفت م شيدارد كه ساالنه ب يكشاورز يها نيهزار هكتار زم 460 مازندران

استان از  يدرصد از آب كشاورز 20ا كامل سد ها و آببندان ه يريكند . با آبگ يم ديتول يو باغ يزراع

 شود. يم نيتام ينيزم ريو ز يسطح ياز آب ها هيو با بق قيطر نيا

مترمكعب است كه از  ونيليم600  و  ارديليم 6توان بالقوه آب مازندران در حد  ،يرسم ياساس آمارها بر

 است . ينيرزميز يآب ها هيو بق يسطح يمترمكعب آب ها ونيليم900  و  ارديليمقدار چهار م نيا

 كيو  يسطح يمترمكعب آب در بخش آب ها ونيليم550  و  ارديليم كيساالنه حدود  نيانگيطور م به

سال  يط يآب سطح هيشود و بق يم يبهره بردار ينيرزميمترمكعب در بخش آب ز ونيليم350  و  ارديليم

 .زدير يم ايبه صورت هرز به در
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 گريد ها ينفر/ خشك ارديليم 7 تيبزرگ با ظرف يا خانه:ايدر يشناس ستيز يدكترا كي

خبرگزاري خبر فوري مورخ  – انسان را ندارند ازيغذا و آب مورد ن نيتوان تام

09/10/1399 

 

غذا و  نيتام يبرا يتوان گريد ها يخشك ن،يزم تيجمع شيبا افزا ديگو يم ايدر يشناس ستيز يدكترا كي

 است. اياتكا به در شيمردم و افزا هياول يازهاين نيمشكل در تام يبه معن نيانسان ندارند و ا ازيآب مورد ن

بر حسب تجربه، دانش و عالئق  يهر كس د،يآ يم انيسخن به م اياز در يان كرد: وقتكهن عنو احمدرضا

 اي ميجهان بدان يدرصد كاالها 90 ييجا جابه يبرا يريرا مس ايكند. خواه در يم فيخود آن را توص

 به آرامش و لذت از دنيرس يبرا يمكان ايانسان در سرتاسر جهان و  ارديليم ميسه و ن يغذا نيمحل تام

 بزرگ است.  ي خانه كيهمتا  يب ييبايز نيا ،يعيجاذبه طب كي

مختلف  يها را پوشانده اند، گونه نيدرصد سطح زم 70از  شيكه ب ها انوسيو اق اهايادامه داد: در يو

عالوه  ييايدر يها ستميجانداران ساكن اكوس نياند. هم داده يرا در خود جا يكروبيو م ياهيگ ،يجانور

ها برخوردار هستند  انانس اتياز ح تيدر حفظ و حما يا ژهيو تيدارند، از اهم ستنيز يكه برا يبر حق

 شود. يكه كمتر به آن توجه م

 

 حفاظت كرد؟ اهاياز در ديبا چرا

كرد:  انيب اهايعلل و ضرورت حفاظت از در حيبوشهر در توض يكارشناس و پژوهشگر جهاددانشگاه نيا

 يانسان فهيوظ كيها،  ساكن آن بدون در نظر گرفتن منافع انسان دانستمنيو ز اهايتالش در حفاظت از در

 يكردن كسان داريب يباشد برا يكمك دهد يما قرار م اريدر اخت اياز آنچه كه در يآگاه دياست. اما شا

 . آورند يبه شمار م "چندم دست يتياولو" اي "انتها يب يدان زباله"پهناور را  يها آب نيكه هنوز هم ا
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و  اهايانسان به در يمشهود و ملموس زندگ يخط بخواهم وابستگ كيطرنشان كرد: اگر تنها در خا كهن

اشاره كرد.  يانرژ ديغذا، بستر حمل و نقل، استخراج سوخت و تول نيبه تام توان يكنم م انيرا ب ها انوسياق

 برخوردار است.  يباالتر تياز اهم رديگ ياما آنچه كمتر مورد توجه قرار م

 شيب دكنندهيتول ييايدر يها ستمياظهار كرد موجودات ساكن در اكوس ايدر يشناس ستيز يكتراد نيا

 نيزم يرو اتيتا چه حد ح ميتا بدان ست ينكته كاف نيهستند. دانستن هم نيكره زم ژنيدرصد اكس 50از 

 . اهايدرون در اتيوابسته است به ح

. شود يمطرح م يو عموم يمجامع علم يدر تمام يجهان شيكرد: امروزه بحث از گرما حيتصر يو

 ني. دانستن اگردد يباز م نيدر اتمسفر زم يا گلخانه يگازها شياز آن به افزا يكه بخش بزرگ يبحران

 30از  شي(ب يليفس يها از كربن حاصل از سوختن سوخت يكه بخش بزرگ ستياز لطف ن ينكته هم خال

 .اهاستيبزرگ بشر به در نيد ها نيشود و ا يمجذب  ها انوسيتن كربن در سال) توسط اق ارديليم

بشر به  ياتكا شيافزا يعني نيزم تيجمع شيكرد: افزا انيب يجهاددانشگاه ييايدر يپرور يدفتر آبز ريمد

 نيمشكل در تام يبه معن نيانسان ندارند. ا ازيغذا و آب مورد ن نيتام يبرا يتوان گريد ها ي. خشكايدر

 كند.  يم داينمود پ شتريب ايبه در يكه نعمت دسترس نجاستيمردم است. ا هياول يازهاين

خود  يغذا نيتام ينفر برا ارديليم 7رو تا  شيكه در دو دهه پ شود يم ينيب شياحمدرضا كهن پ ي گفته به

در  نيريمنابع آب ش ،ياپيپ يها يخشكسال جهيو در نت يمياقل راتييوابسته باشند. تغ ها انوسيو اق اهايبه در

و  يوشو، كشاورز دن، شستينوش يكه برا يكند. آب يشهروندان را روز به روز محدودتر مدسترس 

 شيراه حل پ اهايشود و دوباره در يتر و همزمان پر تقاضاتر م ابياست هر روز كم ازيصنعت مورد ن

 بحران هستند. نيعبور از ا يما برا يرو

 ايكه از در يهمه بركت نيا يگفت: در ازا سنايبه ا ستيز طيو فعال در حوزه مح ايدر يشناس ستيز يدكترا

 شيافزا ليمخرب تنها به دل يبردار بهره يها . روشميا نداده ايبه در يزيچ بيما جز آس شود، يم يآدم بينص
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 . رديگ يمورد توجه قرار م يياياست كه در استفاده از منابع در يزيدر كوتاه مدت آن چ يبهره اقتصاد

و  اهايهمچون در يپهناور يها طيبر مح تواند يم يانسان يها تيواقعا فعال ايآ نكهيدر پاسخ به ا يو

سوال با شواهد موجود در اطرافمان كار  نيبله. پاسخ دادن به ا ديگو يداشته باشد؟ م يمنف ريها تاث انوسياق

ا ر ييايدر ستيز طيمح راندوستدا يبرخ يگذشته نگران يها مثال از آنچه در ماه كي. ستين يدشوار

كه در كبد  يا واكسن ها از ماده ييكارا شي. در ساخت و افزاآورم يشما م يموجب شده است برا

 Covidكرونا ( روسيواكسن و ديتول ياست كه برا يمعن نيبد ني. اشود يها وجود دارد استفاده م كوسه

ر هم در خطر از آن در حال حاض ياريسب يكه گونه ها يانيهاست. ماه كوسه شتريبه كشتار ب ازي) ن19

 .ديبه آن هست بيو در مقابل آس ايدر ينمونه شما شاهد بهره بردن از نعمت ها نيانقراض هستند. در هم

 ،يو صنعت يشهر يها خطوط انتقال سوخت، فاضالب ،يشد: اكتشافات نفت ادآوري شناس ستيز نيا

 نيهستند. ا ايه درما ب يتوجه يب قيمصاد گريها مورد د و ده يپرور يو آبز يكشاورز يها پساب

 كند.  يقابل بازگشت م ريغ يو گاه يجد يها بيرا دچار آس ييايدر يها ستميها اكوس تيفعال

از مناطق  ييها مانگرو نمونه يها و جنگل ييايدر يها علف ،يمرجان يها اضافه كرد: آبسنگ كهن

داده اند.  ير خود جارا د يكروبيو م يجانور ،ياهيگ رينظ يب يهستند كه گونه ها ييايارزشمند در

تنها  ني. اشندبا ندهيمشكالت ما در حال و آ يگره گشا توانند يدارند و هم م اتيكه هم حق ح ييها گونه

و بهره  ميبه خرج ده تيجد ييايدر يها ستميو اكوس ايممكن است كه در حفاظت از در يدر صورت

 .ميبه انجام برسان ستيز طيو دوستدار مح داريرا به شكل پا ييايخود از منابع در يبردار

 

 چگونه؟ اياز در حفاظت

 نيپاسخ به ا يبرا ديمحافظت كرد؟ گفت: شا اهايتوان از در يچگونه م نكهيپژوهشگر در پاسخ به ا نيا

تا " ميبگو ديپرسش بدهم با نيبه ا يجمله بخواهم پاسخ كيبلند باال نوشت؛ اما در  يستيپرسش بتوان ل
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 تيرا اولو ستيز طيمح د،يآ يم شيپ ستيز طيكه تضاد منافع انسان و مح ييآنجا كه ممكن است در جا

 . "ميقرار ده

به كار برد،  انيپرورش آبز يرا برا يمختلف يتوان روش ها يم ايغذا از در نيتام يداد: برا حيتوض يو

رار را مورد توجه ق يمواقع ما اغلب سود مال نيمخرب آن. در ا يو برخ ستيز طيسازگار با مح يبرخ

 يا ندهيجبران در آ بلقا ريبزرگ و غ اريبس انيز يمختصر در ابتدا ول يجز سود يا جهينت نيو ا ميده يم

نفت و گاز  عياند مانند صنا قرار گرفته ايكه در مجاورت در يعيدر مورد صنا اينخواهد داشت.  كينزد

 يب نيندارد. با ا يتياهم ايدر حال حاضر گو يحداكثر يبه جز بهره بردار زيچ چيه فارس، جيخل هيحاش

 برد.  ميبه ارزش آنها خواه يپ شانيكه تنها پس از نابود ميهست ييها هيسرما يها در حال نابود يتوجه

 يبرا ياست كه پاسخ ييها پر از موهبت ايبوشهر اظهار كرد: در يو پژوهشگر جهاددانشگاه كارشناس

ادا  زيرا ن ايخود به در نيد يستيمواهب با نياز ا يداربر انسان است اما در كنار بهره يازهاياز ن ياريبس

حفاظت از  يدر صورت تنهااست. دولتمردان  ييايدر يها ستميما حفظ تعادل و سالمت اكوس فهي. وظميكن

جامعه  تيخود قرار خواهند داد كه اكثر تيرا اولو ييايدر ستيز طيو به طور مشخص مح ستيز طيمح

 . ميدار شيدر پ ينقطه راه طوالن ني، و متاسفانه تا اخواسته را داشته باشند نيا

عادت ناپسند مشترك اغلب ما  اها،يحفاظت از در يكهن به عنوان كالم آخر عنوان كرد: برا احمدرضا

قبل از آن كه  ميلحظه شروع كن ني. از همميلحظه كنار بگذار نيرا هم "از فردا شروع خواهم كرد"كه 

 است...  انسان اتيحفظ ح اها،يه حفظ درشود. چرا ك ريد نياز ا شيب

 سناي: امنبع



   

 

 

59 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 –ي نيرزميز يآبها نيدر حوزه قوان ازهايبر تطابق خواستها و ن يمرور كرد؛ يمهر بررس

 10/10/1399خبرگزاري مهر مورخ 

 

عدم  ،ينيرزميز يها وضع شده در حوزه آب نيقوان امديپ نيتر يكارشناس حوزه آب گفت: اصل كي

 ندارند. يآبده يبرا يها، رمق و توان آبخوان گريبوده و د ينيرزميز يآبها شتريب يتاب آور

پهنه  يو صنعت ياقتصاد ،يوسعه كشاورزت يتنها به عنوان بستر اصل مهر؛ گروه جامعه: آب نه يخبرگزار

 ينقش ران،يا يو توسعه انسان يداريپا زانيدر م كننده نييعنوان عامل تع بلكه به زمان،يگسترده كشور عز

به شكل متعادل و  يمنابع آب حيصح تيريكه غفلت از مد ستيدر حال نيدارد. ا يپوش چشم رقابليغ

 يدر طول چند دهه گذشته، جدا از تبعات اقتصاد ينيرزميز كياستراتژ يها در حوزه آب ژهيمتوازن بو

 ) شده است.يشتي(مع يو انسان ياجتماع يها منجر به بروز تبعات و چالش

 ديگرفتن مصارف از منابع (آب تجد يشيوجود آمده، پ به يعامل بحران آب نيتر يكه اصل ستين دهيپوش

و  كياستراتژ ييگذشته، آب نه كاال يها دوره ها در و دولت استمداراني) است؛ چرا كه از نگاه سريپذ

 نيدر جهت تأم دهبوده است كه بارها در معرض استفا يقدرتمند يو انسان يكه اهرم اجتماع ،ياقتصاد

 يها چاه يها دارندگان پروانه ري(نظ يبهره بردار ازاتيبرخوردار از امت يتياقل يها آمال و خواسته

 صيو تخص تيريوردار و عموم مردم بوده است. نحوه مدبرخ ريغ يتي) نسبت به اكثريكشاورز

 يآب يورشكستگ ليدل نيتر يها و مصارف مختلف، اصل آب به بخش تيو نامنطبق با ظرف رمنصفانهيغ

(كاهش حجم آبخوان و  يفيو ك يبا افت همزمان كم ،يكشاورز رينظ ييها كشور است كه در بخش

ساكنان  شتيو مع نيزم رانيتمدن ا ندهي) آريدار زنمو_مانده ينيرزميز يها همزمان شور شدن آب

 يها يبا دشمن ژهيساكنان كشور را بو يتمام ييغذا تيكشور را به خطر انداخته و امن زيحاصلخ يها دشت

 قرار داده است. يدر معرض خطر جد ياقتصاد يها ميو تحر يخارج
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) در كنار مشاع يدن منابع آب سطحدر مقابل آشكار بو ينيرزميمنابع آب ز يبودن (پنهان رملموسيغ

كرده و  شتري) بيسطح يها آن را (نسبت به آب تيرينظارت بر عملكرد و مد يها يدگيچيبودن آنها، پ

 ستيدر حال نياحوزه دوچندان نموده است  نيمتناسب، كارا و بروز را در ا نيقوان انيو جر بيلزوم تصو

و ممنوعه شدن  ي(ورشكستگ رانيا يها در دشت ينيمرزيز يها امروز آب تيو وضع نيكه با مرور قوان

است كه  افتيقابل در ي)، به روشنريز ريتصو -كشور يمحدوده مطالعات 609از  يمطالعات ي محدوده 409

روز  يازهاينه تنها مطابق با ن ياديز يها آب در چند دهه گذشته، در بخش نيقوان راتييتغ يخيتار ريس

 بيدر جهت تخر يناموفق بر آب شده است و خود عامل يت و حكمرانتخلفا دينبوده بلكه موجب تشد

 موجود شده است. يبحران تيآنها و دامن زدن به وضع شتريب

 يها در رابطه با چاه ياقدام قانون نياول يباستثنا ،ياسالم يمجلس شورا يها گزارش مركز پژوهش مطابق
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آن، دولت  يشدن آن) كه برمبنا يو نحوه مل ) قانون آب23ماده ( ليذ 2(تبصره  1347در سال  رمجازيغ

 نيقوان ريسا كرد؛ يرا بدون پرداخت خسارت مسدود م رمجازيغ يها دادستان، همه چاه ندهيبا حضور نما

 بوده است. ينيرزميز يها جان آب مهين شهيبر ر يا شهيدر عمل ت كيوضع شده، هر

 يكه تبصره قانون يرقم خورد به صورت 1361عادالنه آب در سال  عيقانون توز بيانحراف با تصو نياول

دو قانون  نيب رمجازيمحفوره غ يها چاه"به شرح  ينامناسب رييقانون، تغ ني) ا3ماده ( ليبه تبصره ذ 47سال 

بر مجاز شدن تخلف  يمبن ام،ياشتباه ضمن صدور پ نيداشت. ا "كنند يم دايمذكور امكان مجاز شدن پ

و مصالح عامه شده و  يمجاز و منافع مل يها حقوق دارندگان چاه عييتض طيشرا جاديمتخلفان موجب ا

 يها و اطالق آنها به عنوان چاه رمجازيهزار حلقه چاه غ 150از  شيب يبرا يصدور پروانه بهره بردار نهيزم

 مجاز شد.

 
 ايو  ياز خشكسال يجبران خسارات ناش يبرا يمنابع مال نيقانون تأم بيبا تصو 1383ادامه، در سال  در
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وجه (به عنوان حقالنظاره آب)  افتيهرگونه در 1384سال  ي) آن، از ابتدا3و به استناد ماده ( يسرمازدگ

نبوده،  زهيها نه تنها مكان تيفعال نيكه ا يطيممنوع شد، در شرا يو دامدار يبخش كشاورز يها تياز فعال

 يقانون؛ ب نيا بيآس ني. بزرگتردشون يم يمصرف آب بهره بردار يو با مصرف باال يبلكه با روش سنت

 مصرف بود. يساز نهيو به يبهره بردار يها اصالح روش يشدن بهره برداران برا زهيانگ

جبران  يبرا يمنابع مال ني) قانون تأم3ماده ( بيتصو ؛ينيرزميز يها آب كرهيبر پ يبعد يكارا ضربه

شدن برداشت از منابع آب  گانيجب راكه مو رود يبشمار م ،يسرمازدگ ايو  ياز خشكسال يخسارات ناش

(حق النظاره)  وارضآب بها و ع نييشد كه مطابق آنها، تع يقبل نيو كنار رفتن مقررات و قوان ينيرزميز

از ارزش  يو سپس، براساس درصد گرفت يتمام شده آب صورت م متيابتدائا براساس ق يآب كشاورز

 .شد يمحصول كاشته شده محاسبه م

بر  انهينظارت سال فيآن، تضع يخدمات و آثار اقتصاد تيگرفتن اهم دهيش آب و نادبه ارز يتوجه يب

آب و حفظ  تيريحذف مشاركت بهره برداران در مد ،يو اجتماع يگرفتن عدالت اقتصاد دهيها، ناد چاه

بهره برداران از جمله  يريپذ تيمسئول فيبر منابع آب و تضع يو عدم مطالبه نظارت قو يآب مصرف

هرگونه وجه از بهره برداران  افتيچرا كه عدم در د،يآ يحساب م قانون به نيا بيتصو ياصل ياامدهيپ

در  شيمجاز) با افزا يها (اضافه برداشت چاه هيرو يب يموجب باال رفتن تقاضا و بهره بردار ،يكشاورز

 طياران با شرانشدن بهره برد ربه تبع آن سازگا نيشد و همچن رمجازيغ يها و تعداد چاه ركشتيسطوح ز

برداشت متناسب با توان  تيبر رعا يمبن يكارگزاران دولت يها هيو عدم توجه آنها به توص يمياقل

 موجب شد. زيها را ن آبخوان

 يماده به قانون وصول برخ كيالحاق "جا ختم نشد بلكه قانون  نياشتباهات قانون گذاران به هم متأسفانه

 يها چاه يموجب شد تا عالوه بر صدور پروانه برا "نيرد معدولت و مصرف آن در موا ياز درآمدها

 رمجازيحفر شده غ يها بر تعداد چاه ،ينيرزميز يها شدن آب گانيفراهم شود كه با را يبستر رمجاز،يغ
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 نيي(به رغم تع گريد رمجازيهزار حلقه چاه غ 100از  شيقانون حفر ب نيافزوده شود. دستاورد روشن ا زين

 مترمكعب است. ارديليم 5/5به  كي) با برداشت نزديقبل رمجازيغ يها چاه فيتكل

 نييقانون تع« بيموجب تصو كهيبه صورت افتيقانون گذاران كماكان ادامه  يو سنت خطاها روند

وضع شده در  نيقوان نيتر از نامطلوب گريد يكيبه عنوان  ،»يآب فاقد پروانه بهره بردار يها چاه فيتكل

 شد. 1389در سال  ؛ينيرزميز منابع آب تيريحوزه مد

 رمجازيغ يها چاه يبرا ينيرزميقانون؛ با استمرار شائبه مجاز شدن تخلفات در حوزه آب ز نيا بيتصو با

، موجب شد تا عموم متخلفان با تصور اخذ مجوز پس از گذشت 1385سال  انيمحفوره تا پا يكشاورز

آنها در حد  تعدادكه  يا اقدام كنند، به گونه ديجد رمجازيغ يها محدود، نسبت به حفر چاه يمدت زمان

 را نشان داد! يرشد دو برابر يفاصل دو دوره آماربردار

 گريكه د يباشد بطور ينيرزميز يها آب شتريب يآور وضع شده، عدم تاب نيقوان امديپ نيتر ياصل ديشا

حفر شده در بستر زمان،  يها تعداد چاه شيرغم افزا يندارند و عل يآبده يبرا يها، رمق و توان آبخوان

 ).ريها رو به كاهش گذاشته است (نمودار ز از چاه يبرداشت و خروج زانيم
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از خاطر برد  دياست، اما نبا ياسالم يبر عهده مجلس شورا يقانون گذار ياصل تيو مسئول فهيوظ اگرچه

بال تحقق خواست كه به دن يندگانينقاط كشوراست، نما يمردم اقص ندگانيكه مجلس، متشكل از نما

 يمردم تيرا در حداكثر مقبول شيخود هستند و هدف و صالح خو يدهندگان حوزه انتخاب يرأ تياكثر

اند و  آب در كشور بوده ينامطلوب قانون گذار انيناخواسته محرك جر ايكه خواسته  ي. مردمپندارند يم

 اخذ شده! نيمدت و بلندمدت پس قوان انيم راتيالبته غافل از تأث

ها و  و بسط داده ينيرزميز يها نامبارك بحران آب يامدهايشدن پ داريخوشبختانه، با پد ايو  تأسفانهم

حفر چاه و اضافه  جيمقاومت ترو يسنگرها نيدهه گذشته، آخر كيدر  نهيزم نياطالعات شفاف در ا

 يمطالبه خواه موجود را ندارند. تينگران از وضع يمقاومت در مقابل افكار عموم ياراي گريبرداشت د

را اصالح  ينيرزميز يها آب يقانون گذار يسمت و سو تواند يم نكيمردم نهاد، ا يها مردم و سازمان

 بازگرداند. يمنافع مل يكند و به سمت سو

از دست  يو تعادل بخش يابيفرصت باز گريارزشمند كشور د يها از آبخوان ياريبس يبرا ديشا اگرچه

 رقابليو غ كياستراتژ يحال، حفظ داشته و مانده امروز، به عنوان منبع نيبا ا رسد، يرفته به نظر م

روند ست و  نيبر ا يرگذاريدر تأث تيبر دوش همه اما به نسبت سهم و مسئول يا فهيوظ ؛ينيگزيجا

شروع هر  ي خط مقدم و نقطه ،ياز دستگاه قانون گذار يو مطالبه گر يكه همراه ساز ستين دهيپوش

 خواهد بود. نهيزم نيادر  نياديتحول بن

 كارشناس آب يبهنام رسول محمد
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خبرگزاري خبر فوري  – هياروم اچهيتراز در يمتر كيحدود  شيافزا گفت: روين ريوز

 11/10/1399مورخ 

 

روستا در دولت به شبكه  962هزار و  11خبر داد و گفت: تاكنون  هياروم اچهيتراز در شياز افزا روين ريوز

نفر  ونيليم 10,2دولت دوازدهم به  انينفر ملحق و تا پا ونيليم 8از  شيب تيبا جمع داريسالم و پا يآبرسان

 .افتيخواهد  شيافزا

 ل،ياردب  ،يغرب جانياستان آذربا 4نعت آب و برق در ص يها امروز در مراسم افتتاح طرح انياردكان رضا

 يدئوكنفرانسيبا حضور و رانيا_ب_الف_هرهفته# شيوچهارم پو يمازندران و اصفهان در قالب هفته س

 نيبر ا زدهميس لتاست كه دو يدستاورد بزرگ نيبرگزار شد، اظهار كرد: ا روين ريو وز يجمهور سيرئ

 خواهند داد.و كار را ادامه  ريمس هيبق لير

و جبهه  رانيو همرزمانش به مردم  ا يمانيبه مناسبت سالگرد شهادت سردار سل تيبا تسل نيهمچن يو

  ،يغرب جانيآذربا يها پنجشنبه در استان نيا رانيا_ب_الف_هرهفته# شيمقاومت اظهار كرد: پو

 يجمهور سيدستور رئ مختلف آب و برق با يها را در بخش يمهم يها و اصفهان طرح ليمازندران، اردب

 مند خواهند بود.   ها بهره طرح نيا جهيو مردم امروز و فرداها از نت رساند يبه افتتاح م

 يمتعدد يها طرح بزرگ آب و برق و فاضالب را عالوه بر طرح 250گفت: ما امسال وعده  روين ريوز

به  ديآ يتومان م ارديليهزار م 10چند  يگذار هيبا سرما يبردار و به مدار بهره رسد يكه هر روز به ثمر م

 است.   دهيرس ثمرطرح بزرگ به  250 نيطرح از ا 190امروز،   يها كه با احتساب طرح ميمردم داد

 يها هم طرح يو تعداد يساخت و ساز يها كه عمدتا طرح گريطرح بزرگ د 60 نكهيا انيبا ب انياردكان

روستا با  57به  يكرد: امروز طرح آبرسان حيتصر شود، يامسال افتتاح م انيهستند تا پا يساز و كار

 .شود ينفر در استان مازندران افتتاح م 660هزار و  32تحت پوشش  تيجمع
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(  1369ماه سال  يد ازدهميآب و فاضالب كشور در  يشركت مهندس سيبا اشاره به تاس نيهمچن يو

 نيا جاديدر وزارت كشور در ا ها ) گفت: در آن زمان من به عنوان مسوول آب و فاضالبشيسال پ 30

كارنامه  نيزر يها از برگ يكيبودم و  ميسه رويبه وزارت ن تيمسوول نيا يشركت و واگذار

كه در  ميهست ييرقم خورد و امروز جزو كشورها رانيا ياسالم ينظام جمهور يا توسعه يها تيالفع

 .  ميقرار دار يدر تراز جهان يموضوع آب و فاضالب شهر

 يها با ساختار شركت ييو روستا يآب و فاضالب شهر يشركت ها يساز كپارچهيبا اشاره به  روين ريوز

و  يمنابع انسان ،يو به بركت آن، منابع مال ميها دار در همه استان كپارچهي يها گفت: امروز شركت يشهر

به گروه  سال كي ازفرصت كمتر  نيدر هم انياز روستاها و روستائ يشده و انبوه كپارچهي زاتيتجه

 و سالم ملحق شدند.   داريمند از آب شرب پا بهره

مازندران و اصفهان افتتاح  يها كوچك در استان اسيمق يروگاهين يها طرح ن،يگفت: عالوه بر ا يو

 جانيو آذربا لياردب يبه روستاها يرسان برق ل،يدر استان اردب عيفوق توز يها ها و شبكه پست شوند، يم

 يو زهكش ياريو شبكه آب بيس يطرح امروز،   سد كان نياما مهمتر ديآ يم يبردار رههم به مدار به يغرب

وزارت  تيو مامور يشبكه اصل زانيم نيهكتار است. ا 400هزار و  8به وسعت  يارس غرب ايكرم آباد 

 است كه با اتمام آن،   يفرع يها هم مشغول انجام سهم خود در شبكه ياست و وزارت جهاد كشاورز روين

 .ديخواهد رس انيآب به دست روستائ

آن  يتومان برا ارديليم 500است كه  يسد بزرگ و مهم نيافزود: ا بيس يدرباره سد كان انياردكان

شده را در طول سال به  ميمتر مكعب آب تنظ ونيليم 600صورت گرفته و قادر است  يگذار هيسرما

 انتقال دهد.   هياروم اچهيدر

و  يطيمح ستيبه مصارف ز ياست كه مابق ونيليم 700از  شيسد ب ميادامه داد: قدرت تنظ روين ريوز

 .ديشده خواهد رس فيتعر
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 يها ،   با وجود بارش1393تا  1274 يها سال نيسال ب 20هم گفت: در  هياروم اچهيدر خصوص در يو

و  افتي يروند ادامه م نيكه اگر ا ميرا داشت اچهيمتر به طور متوسط افت تراز در يسانت 40متعدد، هر ساله 

 خشك شده بود. 1396سال  يحوال اچهيدر شد، يدرمان شروع نم

 1394تاكنون صورت گرفته،   از سال  1393 يكه در فاصله  سالها ييها تياظهار كرد: بر اثر فعال يو

 افتهي شيافزا اچهيمربع وسعت در لومتريك 750كه  ميرا دار اچهيتراز در شيمتر افزا يسانت 71خوشبختانه 

 است.   دهيمكعب رس متر ونيليم 300و  ارديليم 3از  شيمتر مكعب به ب ارديليم 1,5و حجم آب آن از 

در ستاد  رويما به عنوان وزارت ن فهيها انجام شد و وظ توسط همه دستگاه ياديز يكارها روين ريگفته وز به

متر  ونيليم 133و  ارديليم 6جود بوده و تاكنون مو يآب يها آب از سازه يرهاساز ه،ياروم اچهيدر ياياح

هم  يمصارف كشاورز بتهشده است. ال يرهاساز اچهيدر يطيمح ستيآبه ز حق نيتام يمكعب آب برا

 درصد بوده است.   8حدودا  يكرده و سال دايمناسب كاهش پ يها به روش

   شود؛ يم اچهيوارد در ها نيه پساب افاضالب ساخته شده ك يبرا ييها خانه هيتصف نكهيا انيبا ب انياردكان

و چپرآباد  لوهيمانند س ييگفت: سدها د،يدولت به ثمر خواهد رس انيتا پا زيو تبر هيدر اروم خانه هيدو تصف

 ينيزم ريكمك به منابع ز يمجاز برا ريغ يها مجاور ساخته شده و از چاه زيانتقال آب از حوضه آبر يبرا

 محقق شده است.   يا ستهينحو شاوعده به  نيشده و ا يريجلوگ

 31متر در  يسانت 1270,8،   1394در سال   اچهيگفت: تراز در يجمهور سيدر پاسخ به سوال رئ يو

تراز به  نيا 1399سال  يو تاكنون در دهم د ديمتر رس يسانت 1270,54،  به 1395بوده و در سال  وريشهر

متر  كيبه  كي،   تراز نزد1392ارقام از سال  نيا است. با احتساب افتهي شيمتر افزا يسانت 1271,25

 است. افتهي شيافزا
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 هياروم اچهيبه سمت در "بيس يكان"مترمكعب از  ونيليم 700 ساالنه؛ رنايا ياختصاص

 11/10/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – شود يرها م

 

 يجمهور سييبه دستور ر بيس يبا اشاره به افتتاح سد كان روين ريوز يمعاون آب و آبفا -رنايا -هياروم

شود كه البته  يرها م هياروم اچهيبه سمت در "بيس يكان"مترمكعب از سد  ونيليم 700گفت: ساالنه 

 .ستين اچهيدر كريورود به پ يبرا زان،يم نيهمه ا

 ونيليم 600 زان،يم نيافزود: از ا رنايروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يزاده خامس يتق قاسم

 ستيو ز يبه موضوعات كشاورز گريمترمكعب د ونيليم 100و  زدير يم اچهيدر كرهيآب به پ مترمكعب

 .افتياختصاص خواهد  يطيمح

دارد كه با توجه به  هياول رهيمترمكعب ذخ ونيليم 160 بيس يافه كرد: در حال حاضر، سد كاناض يو

 .افتيخواهد  شيبارش ها، افزا

طرح  نياز مهمتر يبخش د،يرس يكه امروز به بهره بردار بيس ياظهار كرد: سد كان روين ريوز معاون

 بود. هياروم اچهيانتقال آب به در

از موضوعات  تيو حما يرفاه اجتماع ،يدولت در جهت توسعه اقتصاد تيا حماسد ب  نيادامه داد: ا يو

 احداث شده است. يطيمح ستيز

سد  نيشده در ا رهيآب ذخ نكهيا لياشاره كرد و افزود: به دل زيسد ن نيا يگردشگر ليبه پتانس يخامس

 خواهد كرد. فايمنطقه ا يدر توسعه گردشگر ييمصرف شرب ندارد، نقش بسزا

 سييساخته شده، امروز با دستور ر رانشهريدر پ يالير ارديليپنج هزار م نهيكه با هز بيس ينكا سد

 .ديرس يبه بهره بردار يجمهور
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 يغرب جانيخاك در آذربا شيفرسا؛ حفاظت از خاك در كشور نيصدرنش يجانغربيآذربا

 13/10/1399سبزينه مورخ روزنامه  – افتيتن در هكتار كاهش 3/5به 

 

عامل  كيآن ذرات خاك از بستر خود جدا شده و به كمك  ياست كه ط ينديخاك فرآ شيفرسا

آن در  ريو تأث شود يحمل م گريد يتوسط كشاورزان به مكان ايدهنده همچون آب، باد  انتقال

در مناطق خشك  تر شيب يپروسه منف نيا كه نياست؛ نخست ا تياهم ياز دو جهت دارا يغرب جانيآذربا

خاك  گريو از طرف د ستيها ن استان جزو آن نياما ا دهد، يرخ م زده البيس اي خشك مهيو ن

استان بر  نيبخش اعظم اقتصاد ا كه يدرحال دهد؛ يو سالمت خود را از دست م يزيحاصلخ شده بيتخر

 يها و مخازن سدها خاك موجب رسوب مواد در آبراهه شيفرسابر آن،  متمركز است. عالوه يكشاورز

عامل  اي دهد يم شيرا افزا يروبيال يها نهيهز ايكه  شود يها م آن يريآبگ تيگانه استان و كاهش ظرف13

 يمياقل طي. اكنون باتوجه به شراشود يم جانيآذربا يآب نينگ كرهينشدن آب به پ تيو هدا البيس ديتشد

 ياتيجامع عمل يها برنامه نيشكننده در حوزه آب و خاك، لزوم تدو تيو داشتن وضع يغرب جانيآذربا

 نيو قوان يزداريآبخ يها طرح زين رياخ يها است. در سال يامر ضرور كيحفاظت از آب و خاك 

حفاظت  نيقوان يدر اجرا يمناسب گاهيشده و استان جا يياجرا يغرب جانيحفاظت از خاك در استان آذربا

در كشور دارد؛ اما  يعيطب يها و حفاظت از گونه يكار جنگل ،يزداريآبخ يها طرح يو اجرا از خاك

منابع  ركليو اعتبارات مناسب است. به گفته مد ياتيعمل يها طرح ازمنديمطلوب ن تيبه وضع دنيرس يبرا

تن در هكتار 34 رياخ يها خاك در استان در سال شيفرسا زانيم ،يغرب جانيآذربا يزداريو آبخ يعيطب

 ،يباد شيسنجش فرسا ستگاهيو رصد شش ا ييزدا ابانيو ب يزداريآبخ يها طرح يبود كه با توجه به اجرا

 است. افتهيتن در هكتار كاهش 5/3به  يجار خاك در استان در سال شيفرسا زانيم
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 سال گذشته10 يط يحفاظت يطرح جامع كشاورز ياجرا

 شياز فرسا يريجلوگ يگفت: برا سنايبه ا يغرب جانيآذربا يسازمان جهاد كشاورز سيرابطه رئ نيا در

طرح جامع  ياستان نسبت به اجرا يسال است كه جهاد كشاورز10از  شيخاك و حفاظت از آن، ب

 اقدام كرده است. يحفاظت يكشاورز

و پرداخت  ييمزارع الگو يالزم، اجرا يها مدت نسبت به آموزش نيدر ا كه نيبا اشاره به ا يليجل رسول

انجام شده است، خاطرنشان كرد: كشت  ياقدامات ازيادوات مورد ن ديخر يكمك بالعوض برا

محصول سال قبل  يايبقا تيريو برهم زدن خاك مرزعه و مد يورز با حداقل خاك يمحصوالت زراع

مات مهم انجام شده سال قبل باشد، ازجمله اقدا يايپوشش بقا يدرصد سطح مزرعه دارا30 كه يطور هب

 است. نهيزم نيدر ا

باال است، كشت  اريكه در آن مراقبت از خاك بس يكشاورز يها از روش يكي كه نيبا اشاره به ا يليجل

هزار هكتار از مزارع استان با روش 50از  شيب يجار است، اظهار كرد: در سال يورز بدون خاك ميمستق

 كشت شده است. يورز خاك يب

 

 شوند يم ياريكه با پساب آب ييها مزارع و باغ ييشناسا 

 يدر بررس يدرخصوص اقدامات جهاد كشاورز يغرب جانيآذربا يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 ادآوري زيشده استان ن ياريآب يخاك در اراض يبر رو يو صنعت يشهر يها حاصل از پساب يها ندهيآال

 ،يعيطب مربوطه، اعم از آب و فاضالب، منابع يها با سازمان يخصوص جلسات نيسازمان در ا  شد:

  كرده ييشناسا شوند، يم ياريرا كه توسط انواع پساب آب ييها و مزارع و باغ  برگزار كرده يانداراست

 است.

 يارياز آب يريجلوگ يدرجهت حفاظت از خاك به كشاورزان در راستا نيخاطرنشان كرد: همچن يو
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 داده شده است. يها مزارع با فاضالب خام و مخلوط آموزش

و  يمحصوالت كشاورز يارينامتعارف در آب يها با عنوان كاربرد آب يادامه داد: سازمان طرح يليجل

در كارگروه  يپژوهش يها طرح تيعنوان اولو اثرات و تبعات آن ارائه كرده كه متأسفانه به يبررس

 .افتيجهت انجام طرح اختصاص ن يرار نگرفت و اعتبارق ديياستان مورد تأ يپژوهش

 

 است افتهيكاهش  يغرب جانيخاك در آذربا شيفرسا زانيم

خاك در  شيفرسا زانياظهار داشت: م باره نيهم در ا يغرب جانيآذربا يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

 است. افتهينسبت به گذشته كاهش  ييزدا ابانيو ب يزداريآبخ يها طرح ياستان با اجرا

 يخاك است، اظهار كرد: برا شيدر فرسا يخود عامل اصل البيس كه نيبا اشاره به ا يقاسم يهاد

شود كه  ييمنطقه اجرا ميدر استان با توجه به اقل يزداريآبخ يها است طرح ازين البياز س يريجلوگ

تومان  ونيليم650 ااستان تنه يزداريآبخ يها طرح يجراتومان اعتبار ا ونيليم150و  ارديليم كيمتأسفانه از 

 است. افتهي صيتخص

 هيدر حاش يكار و نهال يكار هزار هكتار بوته534دوهزار و  ريدر چند سال اخ كه نيبا اشاره به ا يو

 ريبادشكن غ لومتريك162حاضر  شد: درحال ادآوريشده است،  يياجرا ييزدا ابانيجهت ب هياروم اچهيدر

 زنده در استان اجرا شده است.

 

 يغرب جانيهزار هكتار از مراتع آذربا240در  يزداريطرح آبخ ياجرا 

خاك در استان در  شيفرسا زانيم كه نيبا اشاره به ا يغرب جانيآذربا يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

و  ييزدا ابانيو ب يزداريآبخ يها طرح يتن در هكتار بود، اظهار كرد: با توجه به اجرا34 رياخ يها سال

تن در 5/3به  يارج خاك در استان در سال شيفرسا زانيم ،يباد شيسنجش فرسا ستگاهيرصد شش ا
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 است. افتهيهكتار كاهش 

 يحفاظت از خاك و استفاده حداكثر ،يزداريو آبخ يعيطب منابع ياصل يها از رسالت يكيادامه داد:  يو

 ياهيپوشش گ تيو تقو يكار جنگل ،يزداريآبخ يها طرح ياست كه اجرا يجار يها از نزوالت و آب

 است. ريچند سال اخ نياستان ازجمله اقدامات مهم ا يعيطب منابع

 جهيها در جهت حفاظت نت طرح ياجرا ،يسنت يبدون كنار گذاشتن كشاورز كه نيبا اشاره به ا  يو

با هدف حفاظت از  يزدارياز مراتع استان طرح آبخهزار هكتار 240در   نخواهد داد، ادامه داد: تاكنون

 آن اجرا شده است. شياز فرسا يريخاك و جلوگ

و حفاظت از خاك  يزداريآبخ يها طرح يمهم است، عالج واقعه قبل از وقوع است، در كنار اجرا آنچه

 يكشاورز ريياقدام كرد و آن هم تغ  در جهت برطرف كردن خأل بزرگ قانون حفاظت از خاك ديبا

در كنار  تاس ازيقابل اجرا است. ن يها از طرح تيبرداران و حما به بهره  حيبه مدرن، آموزش صح يسنت

 نينو يها وهيرا با ش يبرداران بخش كشاورز مربوطه، كشاورزان و بهره يها ها، دستگاه طرح نيا ياجرا

سرعت  نشده، به هيدر استان ته خاك را كه تاكنون يها يآشنا كنند و اطلس آلودگ ياريو آب يكشاورز

ضمن  نينو يها وهيبتوانند با ش ها ببا پسا ياريآب بيو معا اياز مزا يكنند تا كشاورزان ضمن آگاه نيتدو

 كنند. يريجلوگ  ياتيعنصر ح نيخاك ا شيرا حفظ و از فرسا يكشاورز تيخاك قابل يحفظ مواد آل
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دما  شيافزا رانيرو در ا  شي/ دو دهه پندهيسال آ 20بارش كشور در  عيتوز يالگو رييتغ

 14/10/1399خبرگزاري فارس مورخ  – داشت ميخواه

 

 شوند يكه در كشور جزو مناطق پربارش محسوب م يآب كشور گفت: مناطق قاتيموسسه تحق سيير

 زانيته شود و برعكس مناطق با بارش كم به مها كاس بارش آن زانياز م ندهيسال آ 20ممكن است در 

 ها اضافه شود. بارش آن

 داشت ميدما خواه شيافزا رانيرو در ا  شي/ دو دهه پندهيسال آ 20بارش كشور در  عيتوز يالگو رييتغ

 ليكه در طول دوران تحص يجمالت نياز پرتكرارتر يكيفارس،  يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

سو  كيمنابع آب از  ي، كمبود جد98از سال  شيبوده است. تا پ» است اتيح هيآب، ما«له جم م،يا دهيشن

مسئله  نيو ا وردهآ ديدر كشور را پد يخشكسال جاديا نهيزم گريد يمنابع از سو نينامناسب ا تيريو مد

 .كرد يكشور مطرح م هيعل يتيامن يديرا به عنوان تهد

 يها ليهمراه با س يخشكسال هيدر سطح كشور، برطرف شدن ساگسترده  يها از آن و با وقوع بارش پس

ها در رقم زدن  بارش زانياز م ينقش بزرگتر ينامطلوب منابع آب تيريكننده شد تا ثابت شود مد رانيو

 خواهد كرد. فاينامناسب كشور ا طيشرا

 ازين يتخصص يها تيجامع منابع آب كشور در قالب فعال تيريراستا حركت به سمت مد نيهم در

 تيريمد طيشرا يكنون طيشرا نييراستا و به منظور تب ني. در همديآ يانكار كشور به حساب م رقابليغ

 نيا رامونيتا پ ميآب كشور رفت قاتيموسسه تحق سيير پور، انيمنابع آب كشور به سراغ محمدرضا كاو

 .مينيموضوع به بحث بنش

 است: ليگفتگو به شرح ذ نيا مشروح

 شود نييتع يمتناسب با حفظ منابع آب ديبا ننفعا يذ ي*خط مش
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از مباحث مطرح شده در  يكي يران مختلف حكم ينهادها نيمنابع آب و ارتباط ب تيريمد ة: مسئلفارس

 يتا چه اندازه رو يران مدل حكم نيو به نظر شما ا ستينظر چ نيا رامونيشما پ دگاهيبحث آب است. د

 است؟ رگذاريمنابع آب، تأث تيريمد

وجود  يكنندگان محدود مصرف ةجامع نيو در ا ميكوچك داشت ةجامع كيما  يزمان كي: پور انيكاو

 نيا زيآب را انجام دهد. در گذشته ن تيريمد فهيوظ توانست يم يكدخدا هم به راحت كي ديداشت و شا

ابط رو يكردند و الگو شرفتيپ ارياما جوامع بس شد يانجام م ها رآبيتوسط م يبه صورت محل فهيوظ

 تر دهيچيمتنوع شدند. هر چه موضوع پ اريدر بحث بس نفعان يو ذ گرانيشد؛ نوع محصوالت، باز دهيچيپ

آب واقعاً به عنصر آب  ةمقول ي. از طرفميكن نييروابط را تب نيا گاهيكه جا ميهست نيا ازمندين شود يم

كه  مينيچرخه را بب كي ديبا ميشو يما وارد بحث آب م ي. وقتگردد يآب برم ةبلكه به چرخ گردد يبرنم

 رييتغ ةمسئل نياست. عالوه بر ا رييدرحال تغ يانسان يرفتارها ريتحت تأث ستمياكوس نيبوده و ا ستمياكوس

 يا مسئله كي. پس ميرا دار يمصرف يالگوها رييآب و تغ بارش و روان عيتوز راتييتغ ،يسال خشك م،ياقل

هم قرار  نفعان يذ يها حركت ريتحت تأث دهيپد نيا گريد رفاست و از ط ريياست كه از درون درحال تغ

 .رديگ يم

 

 د؟يباز كن شتريرا ب نفعان يمسئله حركت ذ ني: ممكن است، افارس

. اگر مثال وزارت راه و رديگ يها را در برم ها و دستگاه از سازمان يتنوع نفعان ي: درواقع ذپور انيكاو

. گذارد يم ريبداند كه بر منابع آب آن منطقه تأث ديبا ند،ك يمنطقه مستقر م كيرا در  يشهر ،يشهرساز

 ياحداث شهر برا راكهچ ميرا از دست ده يبخش كشاورز ةتوسع د،يشهر جد كيدر اثر احداث  ديشا

 يها بعد از چند سال تمام حوزه جهيو در نت آورد يفشار م ينيرزميآب خود به منابع آب ز نيتأم

بحث  نيبه ا يكار، ممكن است توجه يكه در ابتدا ستيدرحال ني. ادرو يم نيآن منطقه از ب يكشاورز
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 ونيليم 3تا  2كه روزانه  هيمثل عسلو ديآ يمنطقه م كيبه  يصنعت بزرگ يوقت قتي. درحقمينداشته باش

محصول خود مصرف آب  ديتول يبزرگ كه برا يها شگاهيو پاال ها روگاهيمترمكعب مصرف آب دارد، ن

مختلف ارتباط  يها ها و بخش آب به جنبه ة. پس مقولميگذار يم ريبر منابع تأث گونه نيدارند و ا ييباال

كنند و سپس در كنار هم  يآب بررس ةرا در مقول داقدامات خو ةجينت ديها با بخش نيا ةدارد. هم

 كنند، زياجرا كردن پره يفكر كردن و بخش يو بخش ينگر يداشته باشند؛ از بخش زيآم مسالمت يستيز هم

گفتمان  كيو بعد بتوانند در  نندينب گريد ةحوز كيبردن  نياز ب يتوسعه در بخش خود را به معنا

 خود را انجام دهند. ياصل ةفيو وظ رنديآب قرار بگ يمشترك تحت عنوان حكمران

 

ها در كالم ساده  حرف ني. اديمطرح كرد ينگر يتحت عنوان خارج شدن از بخش ي: االن مبحثفارس

 نيچن د،يكه به آن اشاره كرد ينفعان يو موضع ذ ميكه دار ييها مدل سازمان نيبا ا اياساً آاس ياست ول

 يتئور كيصرفا  ايكند  ريپذ را امكان ياتيعمل نيهست كه بتواند چن ييها مدل يعنيممكن است؟  يزيچ

 است؟

ه و كشورها هم مطرح شد ايسال در دن يها است كه سال يزيآب چ يران : باالخره بحث حكمپور انيكاو

 يمل يداستان در شورا نيا ةهستند. در كشور ما تجرب ها يران حكم نيا يساز ادهيپ يبرا ييدنبال الگوها

 يزير برنامه تيريسازمان مد سيصمت، رئ ريجهاد، وز ريوز رو،ين ريشورا وز نيشده است. در ا دهيآب د

هم  نيمجلس و متخصص يكشاورز آب و يها ونيسيو از كم ستيز طيسازمان حفاظت مح سيكشور، رئ

هم وجود داشته  گريد ياست كه مشابه آن در كشورها يكار راه نيكه ا ديآ ي. به نظر مشود يدعوت م

 يها دگاهيخارج از د اندكه بتو يتخصص ةمجموع كيشورا  نيبه نظر بنده كنار ا ياست. در حالت كل

است كه  نياست. اعتقاد ما ا ازي، مورد نآب ارائه بدهد يمل يرا به شورا دهاياطالعات و تهد يبخش

كنندگان هم وارد آن  و مصرف نفعان ياز ذ يديجد يها فيشود و ط تيتقو ديشورا با نيا يها تيظرف
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جوامع است و رفع مشكالت  تياز ظرف دهو استفا ينگاه ما به سمت جوامع محل دگاه،يد نيبشوند. در ا

تمام  رغم يو بحران خوزستان است كه عل 98سال  ليهم س در نظر گرفته شود. مثال بارز ديهم حتما با

 يبه داستان خوزستان ورود كرد و با فراخوان يمانيكردند، سردار سل يياجرا يها كه دستگاه ييها تالش

 يها آورد كه بتوانند به دستگاه يتيظرف كيرا در قالب  همهمنطقه زد،  يجيبس يروهايتمام ن يكه برا

و  جيمردم ما شاهد نتا ةو هم ستيدور ن يليتجربه خ نيرا حل شود. ا ليحث سكمك كنند تا ب يياجرا

 ياريو توانستند با  كردند يها كمك م به دولت يمحل يها تيآن بودند كه چگونه ظرف يآوردها دست

 كشور در آن زمان بود، حل و فصل شود. ياساس كالتاز مش يكيكه  ليس گريد كي

 

 ع آب، الزم توسعه كشورمناب تيريو تحول در مد ريي*تغ

حل نشد و امسال هم شاهد  يخوزستان در آن مقطع رفع شد اما به طور اساس لي: بحران سفارس

 يسر كياز كارشناسان اعتقاد دارند كه  يا . عدهميبود يدفع آب سطح ستميو نبود س يگرفتگ آب

. ستيمسئله ن يحل اساس يناف نياما ا ديدر بحران از آن استفاده كن ديتوان يكه م ديدار يمحل يها تيظرف

 ست؟يچ باره نينظر شما در ا

است كه  يآب عنصر م،يو منابع دار يكه هم از لحاظ ساختار يادي: با توجه به مشكالت زپور انيكاو

نظر من   اما به ميهست يمحل يها تيآن را فراموش كرد و هم اكنون ما در حال استفاده از ظرف توان ينم

 ييها دستگاه ايدن يرها. در تمام كشوميبه آن نگاه كن يصورت علم به ديهستند كه با ييها مقوله ها نيا

و  رديها قرار بگ آن اريو امكانات در اخت يكنند و منابع مال قياست كه تحق نيها هم آن ةفيكه وظ ميدار

در ما هستند.  يدانشگاه يها حوزه ها نياز ا يبخش كيمملكت بشود و  رانيگ ميتصم يتخصص يبازو

كردند كه  انيرا متوجه دانشگاه تيولمسئ كي جمهور سيرئ يكه آقا ديهم مشاهده كرد 98سال  ليس

از متخصصان حاصل شد.  ياديبود كه توسط تعداد ز يهزار صفحه گزارش فن 7 اي 6حاصل آن حدود 
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ه آمد رونيها ب گزارش نياز ا ياساس يدستگاه درخصوص پارامترها يپلن برخ در حال حاضر اكشن 

 يو سع ميده رييتغ ديخود را با يها دگاهيد م؛يدار يو علم يتخصص يها تيبه ظرف ازياست. در كل ما ن

حل مسائل  يبرا رانيگ ميبه شدت به تصم ها ي. االن فناورميبه موضوع نگاه كن يكه به صورت علم ميكن

 جاديسمت ا و به ميآب وارد آن شد قاتيتحق ةكه ما در موسس ييها . حوزهكنند يخود كمك م

 .ميكن يكمك كنند، حركت م رانيگ ميو تصم سازان ميكه بتوانند به تصم ييها سامانه

 

 رييتغ ازمنديمنابع آب در كشور تا چه اندازه ن تيريبه نظر شما مد ديكه داشت يا : با توجه به اشارهفارس

 است؟ تيريمد ةو نحو دگاهيد

را  يبخش توانست يم رآبينفر م كيبود كه  يزمان كيمنابع آب،  تيري: در بحث مدپور انيكاو

متنوع صحبت  يازهايو ن تيجمع ونيليم 80از  شيبزرگ با ب ةجامع كيكند اما االن از  تيريمد

با  روينو تحول در سازمان وزارت  رييتغ نيو تحول دارد. ا رييبه تغ ازيبخش هم ن نيا نيبنابرا م؛يكن يم

 شروع شده است. يها و حركات جرقه

نگاه  كپارچهيصورت  را به زيآبر يها كه حوضه ميدر كشور داشت يسنت دگاهيد كيمثال  يبرا

 گرفت يم ميتصم كيهر استان  كرد، يكارون كه از چند استان عبور م ايكرخه  ةمثالً حوض م؛يكرد ينم

افتاد كه  رود ندهياصفهان و زا يكه برا يمثل اتفاق شدند يدچار مشكل م دست نييپا يها و حوزه

 نيدر ا ياجتماع يها كه به صورت بحران يشدند و بعد اتفاقات نفع يورود كردند و ذ يباالدست يها وزهح

 يكيو  ميخود را عوض كن دگاهيد ديكه ما با ديآ ي. پس به نظر مميچند سال در كشور مشاهده كرد

به  نشستند و راجع زيم نياكه دور  ينفعان ياست. ذ يا به نگاه حوضه ياز نگاه استان دگاهيد رييتغ نيهم

سرنوشت چند  دهند يكه هر كدام انجام م يبدانند هر فعل كنند، يو رودخانه صحبت م زيآبر ةحوض

 ةكه نفع هم ميگفتمان مشترك برس كيبه  ديبا نيبنابرا دهند يقرار م ريمجاور خود را تحت تأث ةمجموع
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 را در نظر داشته باشد. نفعان يذ

و آب را  رندياصل را در نظر بگ نيا ديحل مشكل خود دارند، با يكه برا يناز گفتما ريتوجه كنند غ همه

و مقررات هم هست كه حتما  نيكرده و  به آن احترام بگذارند. خب بحث قوان يموجود زنده تلق كي

 يميقد اريبس اًو مقررات است كه بعض نيبه آن توجه شود چراكه عامل حاكم بر روابط ما، قوان ديبا

 بشود. جاديا يراتييمنابع آب تغ تيريل حاضر تالش شده است كه در قانون جامع مدهستند. درحا

 

و با توجه به  گردد ياز انقالب باز م شيمنابع آب در كشور به پ تيريمرتبط با مد ي: قانون فعلفارس

 تيريبر قانون جامع مد يمبن ييها زمزمه راًيشده است، اخ يكه در آن زمان بوده طراح يمحدود يتقاضا

 قرار دارد؟ يا طرح درحال حاضر در چه مرحله ني. ارسد يمنابع آب به گوش م

 ييمثال، امروز روستاها يآب بود. برا ةعادالن عيمنابع آب، قانون توز تيري: قانون جامع مدپور انيكاو

 ياست كه هنوز در گذشته زندگ نيا ةدهند نشان نياز سكنه هستند كه هنوز حق آب دارند و ا يخال

كه شهر نبوده حاال  ييجا كيكرده است. مثال  ريياز اصول ما تغ يليخ رياخ يها سال ياما در ط ميكن يم

 نيبه ا ايكه نه تنها در كشور ما بلكه در تمام دن ميرا هم دار مياقل رييبه شهر شده است. بحث تغ ليتبد

مورد توجه قرار گرفت و  وريموضوع در وزارت ن نيمختلف ا يها . به هرحال از جنبهشود يمورد توجه م

. نظرات كارشناسان مختلف اعم از كنند يمموضوع كار  نيا يرو يميت كي دانم يكه من م ييتا جا

تا  كنند يرا اخذ م گريد يها و بخش ستيز طيوزارت كشور، مح ،يكارشناسان وزارت جهاد كشاورز

از دستبرد به منابع،  يا مجموعه دير بامورد نظ ةبتوانند در مجموعه اعمال كنند. الزم به ذكر است، مجموع

كه  ييو قضا ياقدامات حقوق ةنحو ةعالو بستر و رودخانه به ميو مجاورت با منابع، حر يستيز هم ةنحو

 انجام داد را شامل شود. توان يموضوع م يبرا
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 كند يم رييتغ ندهيسال آ 20بارش كشور در  عيتوز ي*الگو

 د،يموضوع هست نيخودتان كارشناس ا كه نيبا توجه به ا د،ياشاره كرد مياقل رييها به تغ : در صحبتفارس

 ةاز دور يعني ست؟يچ مياقل رييتغ نيمنظور از ا م،ينيب يرا به وفور م مياقل رييتغ ةواژ نيدر مقاالت ا

 ر؟يخ اي ميمدت شد يطوالن يترسال ةدور كيوارد  يسال خشك

پدران و پدربزرگان خود  يعنينان به نسل قبل خود بهتر است جوا هيقض كيزيدرك ف ي: براپور انيكاو

عنوان  . بهافتد يهمراه خود دارد و در بستر زمان اتفاق م يخيتار ريس كي مياقل رييمراجعه كنند. چراكه تغ

متوسط  دينبا مياقل رييتغ بحثشده است اما در  متر يليم 200حدود  ريسال اخ 30 نيبارش ا نيانگيمثال م

 يمتفاوت نيانگيسال بعد م 10داشته باشد و  نيانگيم كيسال اول  20 ديچراكه شا ديريسال را بگ 30 نيا

 داشته باشد.

آن با  يآمار ياست و پارامترها كيناميآن هم د ياست و رفتار آمار كيناميد ةديپد كي مياقل رييتغ

 دياالن هم نبا ميشتبارش دا ةنيشيعدد ب كيمنطقه  كيدر  شيسال پ 50اگر  نيبنابرا كند، يم رييزمان تغ

كار  يجهان يها مدل بدر قال يادي. مطالعات زميرا داشته باش شيسال پ 50بارش همان  ةنيشيانتظار ب

كه از  ي. براساس اطالعاتميكن يها كار م مدل نيا يآب هم رو قاتيتحق ةكه ما در موسس شود يم

كرده  رييدما و بارش كشور تغ ياه نيانگيسال گذشته م 100در حدود  ديآ يبه دست م ها ليگزارش تحل

 .ميداشت ياست و رشد پلكان

خودمان  يكشور ةدر محدود ندهيسال آ 20آب در افق  قاتيتحق ةكارشده در موسس يها اساس مدل بر

كه در  يمناطق يعني م،يبارش را در كشور دار عيتوز راتييتغ نيچن داشت؛ هم ميدما را خواه شيافزا

ها كاسته  بارش آن زانياز م ندهيسال آ 20ممكن است در  شوند يوب مكشور جزو مناطق پربارش محس

. فتدياز اتفاقات در كشور ب يها اضافه شود و تنوع بارش آن زانيشود و برعكس مناطق با بارش كم به م

 .شوند يهم م ياست و به مرور زمان به روزرسان ينيب شيها تنها پ مدل نينكته اشاره كرد كه ا نيبه ا ديبا
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، به اتمام دوره 98و  97سال  2 نيحوزه با استناد به تفاوت بارش ب نياز كارشناسان ا ي: برخسفار

 ست؟ينظر شما چ كنند، ياشاره م يو ورود به ترسال يخشكسال

اگر چه  ديكن يرا مشاهده م يافت مشهود د،يكن سهيمقا 98را نسبت به  99 يها : اگر بارشپور انيكاو

 ةورود به دور ةكنند انيب نيا يسال گذشته باالتر باشد ول 30 نيانگيبه م نسبت 99 نيانگيممكن است م

 .ميشده باش يمينوسان اقل كيممكن است وارد  يول ستين يترسال

 يبر و طوالن زمان اريبس يندهايفرآ نيزم شيو گرما شيدوران سرما دينگاه كن نيزم ةخچيبه تار اگر

و  ميكن يرا بررس رو شيواقعاً اطالعات پ ديمنتها ما باصدها سال طول بكشند  يها و حت بودند كه ده

 30خزر در  يايدر آبتراز سطح  ميكن ينيب شي. مثال اگر پميريبگ ميها تصم و افق ها ينيب شيبراساس پ

كه درصورت  ميمالحظه كن رهايو آبگ ساتيدر گذاشتن تأس ديآمدن است با نييدرحال پا ندهيسال آ

الزم را  ياست كه هشدارها نيما ا ةفي. وظميشو يكمتر دچار خسارت م ندهيمطالعات در آ نيتوجه به ا

 .رنديبگ ودموضع خ يرا برا ميتصم نيبهتر ميكمك كن سازان ميتا به تصم ميبده

 

 ست؟يآن چ رامونيپ يها منابع آب و بحث تيريمد يآب رو قاتي: نقش مركز تحقفارس

االن تحت  يآب داشته است ول قاتيت عنوان مركز تحقتح ييها آب قبال نام قاتيتحق ة: موسسپور انيكاو

بخش صنعت آب است. در  ازيبه ن ييگو موسسه پاسخ نياست. هدف ا تيموسسه در حال فعال كيعنوان 

 يطوالن ةخچيارآب در كشور، ت نيتأم ةخچي. تارميداشت داريمنابع آب پا نينهضت تأم 70و  60 يها دهه

 نيبه تأم ازين ،يجوامع شهر شرفتيرنگ شدن نقش روستاها و پ ز زمان كم. اگردد يبرم 1330و به سال  ستين

آب  قاتيتحق ةمورد توجه قرار گرفت. موسس يآب ريشهرها مطرح شد و بحث مخازن و ذخا يبرا داريآب پا

موسسه ساخته شده است و  نيكشور در ا يبآ ةپروژ 130از  شيكرد. مدل ب يباز ينقش خوب نديفرآ نيدر ا

 .ديكن يآب را مالحظه م قاتيتحق ةكار موسس جياز نتا ييردپا ديكشور كه برو يجااالن هر 
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راستا ما  نيمطرح شد و در هم مياقل رييو سپس بحث تغ تيريمنابع آب بحث مد نيبعد از بحث تأم منتها

با  يشامل بحث سازگار فيوظا نيكه ا ميكن يدنبال م ثيح نيآب از ا قاتيتحق ةرا در موسس يفيوظا

 ةبحث توسع ها، يبودن فناور يميمشكالت قد ،ينيرزميز يها آب يبخش بحث منابع و تعادل ،يآب كم

 ينسل دانشگاه ريجوان كشور نظ يها تشكل جاديو كمك به ا يريكارگ در كشور و به ديجد يها يفناور

 است. انيبن دانش يها و شركت

انتقال فاضالب درحال  ستميا قرار دارد. سمهم  در دستور كار م اريبه عنوان مسئله بس زيفاضالب ن بحث

به  ايآن را اصالح كرد. در بحث فاضالب دن توان يمورد م  ياست  و با اتكا به منابع مال يميحاضر قد

آب و  ديتول يبرا يمنبع نعنوا رفته است و فاضالب به ديجد يها تيو ظرف ها يسمت استفاده از تكنولوژ

. بحث استفاده از منابع آب شود يآب دنبال م قاتيتحق ةكار در موسس ني. اشود يدر نظر گرفته م يانرژ

 ميباال انجام ده ةنيانتقال با هز ديجا با آن نيتأم يو برا ميكه آب ندار يخصوص در مناطق به رمتعارفيغ

 مد نظر ماست. گريازجمله موارد د

 رجانيمثال در س اي ودش يم دايمعادن آهن پ نيتر بزرگ ريخاص است، مثال وسط كو اريما بس كشور

 ديبا اي ديكن يخام فروش ديشو يمجبور م طيشرا ني. در استيآب ن يدر اعماق كم هست ول يمعادن آهن

حوضه رفت  داخلحوضه به  رونيبه سمت انتقال آب از ب ديبا كار نيا يو برا ديكن جاديا ساتيجا تأس آن

موجود در كشور  يها تيكه با استفاده از ظرف ميهست نيدارد. در كل ما دنبال ا يدر پ ياديكه مشكالت ز

 .ميشو هيقض نيوارد ا زوريعنوان كاتال دانش است، به يانسان يرويكه شامل ن

 

 يها مانند آب يرمتعارفيمخازن غ ايآب بود  يابيمنظورتان باز ديكه فرمود رمتعارفي: منابع غفارس

 ژرف؟

 يها تيبه ظرف ازيموسسه در حال انجام است و ن مخازن آب ژرف در يرو ييابتدا ي: مطالعاتپور انيكاو
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به  ندهينسل آ يازهايبه ن ييگو پاسخ يكه برا ميبدان ديآمد با رونيآن ب جيدارد و اگر نتا ديشد يمطالعات

 يا كشور ما به گونه يكيزيژئوف تيدرواقع وضع م،يدار ياديما منابع آب ز ها نيآن توجه شود. در كنار ا

 .ميرا دار ها دهياز پد ياست كه تنوع

نباشد كه از كنار آن رود  ايدن يجا چيدر ه ديدر كشور است كه شا يمنحصر به فرد ينمك يگنبدها مثال

 يرو يكم ريكه تأث ييها ي. از تكنولوژكند يكه منابع آب آن را شور م كند يبزرگ موند عبور م

 يها در برنامه يانيا. به عنوان سخن پكرد جاديا دارياستفاده كرد و منابع آب پا توان يدارد م ستيز طيمح

 يها تياز ظرف ميو بتوان ميكن جاديرا ا يدانشگاه يقاتيتحق يها كه خوشه ميرو يم يموسسه به سمت

 در كشور انجام شود. ياديبن يتا كارها مياستفاده كن يليتكم التيتحص انيو دانشجو يعلم ئتيه ياعضا

 ينجف آباد يتياز محمد عنا مصاحبه
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و بلوچستان فراهم  ستانيدر س البيآب و س مترمكعب روان ونيليم 300استحصال  نهيزم

 15/10/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – شد

 

كنترل و  نهيو بلوچستان از فراهم شدن زم ستانيس يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد -ها استان گروه

و  ستانيو كم آب س يريآب در استان كو و روان البيمترمكعب س ونيليم 300از  شياستحصال ب

 بلوچستان خبر داد.

با انجام  رياخ يها در زاهدان اظهار داشت: در سال ميوگو با خبرنگار تسن پاكزاد در گفت عبدالباسط

كنترل و  نهيزم ،يو بتون يبند خشكه سنگ هزار آب 20از  شيب ياجرا ژهيبه و يزداريآبخ اتيعمل

 چيبدون ه هو بلوچستان را ك ستانيدر س البيآب و س مترمكعب روان ونيليم 300از  شيب يساز رهيذخ

 .ميدر فراهم كرد رفت يهدر م يا استفاده

 گرياستان را از د يهزار هكتار از اراض 70در سطح  يهالل جاديتان او بلوچس ستانيس ييمنابع طعب ركليمد

 18در سطح  البيپخش س نهيزم نيها عنوان كرد و گفت: عالوه بر ا آب استحصال روان نهياقدامات در زم

مراتع و پوشش سبز  شيروامر باعث  نياستان فراهم شده كه ا ييمنابع طبع يها هزار هكتار از عرصه

 شده است.منطقه  ياهيگ

از  يناش البيآب و س مترمكعب روان ارديليم كيخاطرنشان كرد: در حال حاضر ساالنه ببش از  يو

در استان  يا استفاده چيمنطقه بلوچستان در جنوب استان بدون ه ژهيدر سطح استان به و يفصل يها بارش

 .رود يو بلوچستان  از دسترس خارج و هدر م ستانيس يريآب و كو كم



   

 

 

84 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا  – است افتهي شيمتر افزا 1,2از  شيب هياروم اچهيدر تراز رنا؛يا ياختصاص

 16/10/1399مورخ 

 

به  هياروم اچهيتراز در نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير -رنايا -هياروم

 ني، تراز ا1394از سال  ديو ام ريگفت: با اقدامات دولت تدب ده،يرس متر يسانت 25متر و  271و  هزار كي

 است. افتهيش يافزا متر يسانت 21متر و  كيثبت شده،  زانيم نينسبت به كمتر اچهيدر

 2از  شيبه ب اچهيوسعت در نكهيبا اعالم ا رنايو گو با خبرنگار ا سرخوش روز سه شنبه در گفت فرهاد

هزار و  كي هياروم اچهيدر يوسعت ثبت شده برا نياست، گفت: كمتر دهيمربع رس لومتريك 794هزار و 

از  شيب 1394حجم ثبت شده در سال  نينسبت به كمتر زانيم نيا نكيمربع بود كه هم ا لومتريك 335

 است. افتهي شيدرصد افزا 100

 ارديلياز مرز سه م زين جانيآذربا يآب نيگفت: حجم آب نگ زين هياروم اچهيآب در زانيدر رابطه با م يو

 5از  شيب ايستاد اح يو قبل از آغاز اقدامات عمل 1394مترمكعب گذشته كه نسبت به سال  ونيليم 290و 

 برابر شده است.

و  ارديليم كياز  شيدر سال گذشته ب نكهيبا اشاره به ا هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

دوباره تراز  شيشد، افزود: شاهد افزا ريسراز اچهيآبه به در مترمكعب آب به عنوان حق ونيليم 425

 بود. ميخواه يآت يهفته ها يآبه آن ط شدن حق ريبا سراز هياروم اچهيدر

به  جيو به تدر يجار سال يط هياروم اچهيرمهم انتقال آب به د يها طرح نكهيبا اعالم ا سرخوش

 سييامسال و توسط ر انيتا پا يغرب جانيافزود: طرح انتقال آب از جنوب آذربا رسد، يم يبردار بهره

 .شود يافتتاح م يجمهور

آب آن در فصل گرما سبب  ريتبخ زانيبسته است و م يحوضه آب كي هياروم اچهيدر نكهيا انيبا ب يو
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 نيا يريتبخ زانيسبب جبران م هياروم اچهيانتقال آب به در يها گفت: طرح شود، يكاهش تراز آن م

 .ابدي شيمتر افزا كيساالنه تراز آن حدود  شود يم ينيب شيشده و پ اچهيدر

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

بر اساس  ياز منابع آب نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا يادياصله زخوب خود ف يروزها

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

 .انجامديكامل آن ب

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

 روند خشك شدن آن متوقف شد. د،يو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا افتي يكاهش م

در  اچهيدر نيا ياعالم شده ول 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  احتدرصد از مس 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيخشك شدن كرد و بنا بر آمار ب

 شد.
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 يطوالن انيهامون پس از سال يالملل نيتازه تاالب ب يها نفس |رانيا يها بحران در تاالب

خبرگزاري تسنيم  - آورد؟ يدوام م رانيا نيريآب ش اچهيدر نيبزرگتر اي/ آيخشكسال

 17/10/1399مورخ 

 

 يوبدو سال گذشته حاال حال نسبتا خ يها يهامون به صدقه سر ترسال يا اچهيها ـ تاالب در استان گروه

 گوشش است. خيب يچنان خطر خشك دارد اما هم

عنوان  به يهامون در زمان پرآب يالملل نيو تاالب ب اچهياز چابهار، در ميتسن يگزارش خبرگزار به

از  يكيجهان و  يالملل نيتاالب ب نيتاالب هفتم ني. اشود يمحسوب م رانيا نيريآب ش اچهيدر نيبزرگتر

پوزك، هامون  هامون" يها كوچك به نام اچهياست. هامون از سه در انريدر ا كره ستيز يها گاه رهيذخ

مشترك  اچهيو در وندنديپ يآب به هم م يشده كه در زمان فراوان ليتشك "رمنديو هامون ه يسابور

 .دهند يم ليرا تشك رانيافغانستان و ا انيهامون م

كشور افغانستان  يآن از سو آبه حق صيعدم تخص ليبه دل ريو چند سال اخ ستيهامون در ب اچهيدر

از آن موجب شده بستر  يعيوس يها رو  بوده و خشك شدن بخش  رو به يآب يهمواره با  با بحران ب

شود و موجب به  زگرديمنشأ پراكنده شدن ر ستانيمنطقه س ديشد يخشك تاالب  در هنگام وزش بادها

است. امروز هم بار  سطح منطقه در  يو اقتصاد ياجتماع ،يطيمح ستيوجود آمدن مشكالت مختلف ز

 .ستيسال حال و روز هامون و مردمان اطرافش مساعد ن يانيپا يها شدن به ماه كيبا نزد گريد
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شعار عمل  يجا ها/ مسئوالن به قاتل خاموش تاالب »يآب سنبل« :ستيز طيبك فعال مح

 20/10/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  – كنند

 

 يها بندان ها و آب ها، رودخانه است نفس تاالب يكه چند سال بندهيو فر بايمهاجم با ظاهر ز ياهيگ »يآب سنبل«

 .دهد ياستان جوالن م نيات فراوان همچنان در ارغم اقدام را تنگ كرده و متأسفانه به النيگ

 
خصوص  به يجنوب يكايآمر يريگرمس ريو ز يريدر مناطق گرمس يآبز ياهيگ يآب دهيارك اي يآب سنبل

براق و  م،يضخ يها برگ يدارا اهيگ ني. اكند يم يزندگ نيريش يها حوزه آمازون است كه در آب

وخال بر  خط خوش يچند سال گذشته همانند مار يه طاست ك يمتر يسانت 20تا  10شكل  يمرغ تخم

بار در سال  نينخست يچنبره زده است و برا يانزل يالملل نيخصوصاً تاالب ب النيگ يها و رودخانه ها تاالب

 رشت مشاهده شد. نكيدر تاالب ع 90
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مدت دو  ظرف شود يم يآب ستميوارد اكوس يكه وقت استيمهاجم دن اهانيگونه گ 10از  يكي يآب سنبل

 ديسه هزار دانه تول تواند يگل م 20بوته آن با  كيداده و  شيبرابر افزا 2 زانيخود را به م تيهفته جمع

 زنده بماند. تواند يسال م 27پنج تا  نيكرده و هر دانه آن ب

 يها از استان يكيعنوان  به يخيو تار يگردشگر يها و جاذبه يعيدارا بودن مواهب طب ليبه دل النيگ

 يها در اكثر فصول سال، مقصد سفر مسافران از سراسر كشور است. اما در كنار جاذبه ريشگر پذگرد

استان با  نيبه ا يداشته، متأسفانه مسافران ورود يارزان النيكه خداوند به گ يعيو مواهب طب يگردشگر

 اش بندهيفر ييبايبا ز لگونين منياهر نيا يول باستيها ز كه اگرچه ازنظر آن شوند يمواجه م يفرش سبز

 را به شماره انداخته است. النيگ ستيز طينفس مح

و ادوات و  زاتيو با استفاده از تجه يياجرا يها و دستگاه ستيز طيفعاالن مح ياريبا هم نكهيا رغميعل

 نيكامالً از حضور ا النياكثر نقاط آلوده گ 94گزاف در سال  يها نهيو صرف هز اريبس يانسان يروين

شده موجب شده بعد  يساز محدوده پاك يفصل شيبه پاال يتوجه يب يبود ول شده يساز م پاكمهاج اهيگ

 يو حت النيگ يها ها و رودخانه تاالب شتريمهاجم در ب اهيگ نيدوباره ا يياز چند سال، شاهد خودنما

 .ميسواحل خزر باش

را در تاالب  يسنبل آب زهيمكان يآور جمع تيداده شد كه قابل يماه گذشته خبر از ساخت دستگاه در

دستگاه  نيدارد و ا يكه عمق آب كم كند يرشد م يدر نقاط يتوجه داشت سنبل آب ديدارد اما با يانزل

ساخته  يدستگاه اهين گيبا ا يمقابله اصول يبرا ديدارد و با يمتريسانت 50به عمق حداقل  ازيشده ن ساخته

 داشته باشد. اتيام عملانج تيقابل زيلجنزار ن يشود كه در اعماق كم و حت

 

 يمقابله با سنبل آب يبرا يارديليم 12اعتبار  صيتخص

 طياست سازمان حفاظت مح يخاص يها پروتكل تيرعا ازمنديمهاجم ن يها كه مبارزه با گونه ييآنجا از
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برعهده  يطيمح ستيمقابله با هرگونه آفت ز يرا برا ياتياقدام عمل فهيوظ ،ياصل يبه عنوان متول ستيز

 ارد.د

 يدر تاالب انزل يسنبل آب عيشده در خصوص رشد سر جاديا يها تيحساس ليبه دل نكهيوجود ا با

 يبا فراخوان يشهر انزل يشورا ياز اعضا يكي ياند و حت كرده ياعالم آمادگ ياريمردم نهاد بس يها گروه

خاص خود  يلمتو يبخاطر داشت كه هر كار ديشد اما با اهيگ نيا يجمع آور يخواستار همت مردم برا

 ديحقوق شهروندان را بر عهده دارد و به قول معروف با يمطالبه گر فهيشهر تنها وظ يرا دارد و شورا

 .ميكه راه به تركستان نبر ميمراقب باش

اظهار  ،يمقابله با سنبل آب يدر راستا النيگ يبرا يشنهاديبا اشاره به اعتبار پ  النيگ ستيز طيمح ركليمد

 منظور شده است. النيدر گ يمقابله با سنبل آب يتومان اعتبار برا ارديليم 12بار  نيستنخ يكرد: برا

 يمهاجم اشاره كرد و آن را ناكاف اهيگ نيمبارزه با ا يبه اقدامات انجام شده در راستا ييكفا ساسان

 ميمواجه هست يآب يها پهنه يمهاجم در برخ اهيگ نيا يبا رشد تصاعد النيدانست و افزود: متأسفانه در گ

با رشد  النيشود. در گ دامگونه مهاجم اق نياز گسترش و پراكنش ا يرينسبت به مقابله و جلوگ ديكه با

از  يرينسبت به مقابله و جلوگ ديكه با ميمواجه هست يآب يها پهنه يمهاجم در برخ اهيگ نيا يتصاعد

 گونه مهاجم اقدام شود نيگسترش و پراكنش ا

 يبا استفاده از مهندس يساخت دستگاه دروگر سنبل آب يصورت گرفته برا يها با اشاره به تالش يو

مدون و  يبند و برنامه زمان يبوم يها تيبا تالش مضاعف و استفاده از قابل ديمعكوس، ادامه داد: با

 يرا از سنبل آب النيگ يآب يها سطوح آلوده پهنه ميتا بتوان ميداشته باش يمنطق يمناسب، اقدامات عمل

 .ميكن يساز اكپ

بار در  نينخست يبرا اهيگ نياضافه كرد: ا ،يو اجتماع يفرهنگ يكارها شتريبا اشاره به لزوم انجام ب ييكفا

در  زين يو برخ ريها تكث را در گلخانه اهيگ نيا يشد و متأسفانه افراد دهيرشت د نكيدر تاالب ع 90سال 
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 يآب يها انداختن آن در پهنه تيو در نها اهيگ نيو فروش ا ديو خر رسانند يسطح شهرها به فروش م

 در استان است. يسنبل آب يپراكنش و سطح آلودگ شيافزا ليدل نياستان، مهمتر

دارد، ادامه داد:  يهزار هكتار عرصه آب 31از  شياستان ب نيا نكهيا انيبا ب النيگ ستيز طيمح ركليمد

 يگونه مهاجم سنبل آب يو تصاعد سابقه يد ببا رش ريدر چند سال اخ يآب يها پهنه نياز ا ييها بخش

با خطر  دهد يارائه م يحلم نفعان يها به ذ سازگان بوم نيكه ا يو خدمات يستيتنوع ز ات،يمواجه شده و ح

 مهاجم آلوده شوند. گونه نيبه ا زياستان ن يآب يها پهنه ريكه سا رود يآن م ميروبرو شده و ب يجد

 انيقادر است فضا و آش يرجنسيغ ريبا تكث ياشاره كرد و گفت: سنبل آبمهاجم  اهيگ نيا داتيبه تهد يو

 ها گرگونهيخود مانع استفاده د عيرا اشغال كرده و با رشد سر يآبز اهانيگ ريمورداستفاده سا كياكولوژ

 ادآوريمهاجم را  اهيگ نيتوجه مقابله با ا تيامر اهم نيدر آب شود كه ا يو مواد مغذ ژنياز نور، اكس

 .شود يم

 ايعنوان كود  از آن به توان يمعتقدند م يبرخ اهيگ نيدر ادامه اضافه كرد: در خصوص استفاده از ا ييكفا

است  قيو تحق يو در دست بررس ستيشده ن ثابت ستيز طيمح يامر برا نيا يدام استفاده كرد ول يغذا

 .كند يم تيراستا حما نيدر ا ياز هر راهكار، پروژه و طرح النيگ ستيز طياما مح

 

 دغدغه مردم نيمهمتر يتاالب انزل ياياح

است تا با استفاده از  ياقدامات فرا استان ازمندين يطيمح ستيخصوصاً در حوزه ز ياجتماع يها تيفعال

 ندگانيبرداشت و نما يارزنده و اصول يراستا گام نيخارج از استان بتوان در ا ييها تيارتباطات و ظرف

از  ييو رها جهينتدر حصول  عيو تسر ليتسه يبرا يتر نيسنگ فهيوظ يماسال يمردم در مجلس شورا

 مردم و جامعه را بر عهده دارند. ينيچن نيمشكالت ا

 نيدانست و به گفت: ا يانزل يالملل نيتاالب ب يبرا يجد ديرا تهد يدر مجلس سنبل آب يانزل ندهينما



   

 

 

91 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

در دستور كار  ديبا آفت مذكور با يكيارزه مكانرا به مخاطره انداخته و مب يانزل يالملل نيآفت تاالب ب

 .رديقرار بگ

 
آفت  نيدر دستور كار قرار دارد، افزود: مقابله با ا يمقابله با سنبل آب نكهيا انيبا ب يمال ايدن احمد

مشخص ممكن  يچند صد نفره در بازه زمان يبا استفاده از گروه ايو  كيصورت ارگان به يطيمح ستيز

 شود. تيريمقابله مد نيا حيصح يا وهيه شب ديو با ستين

از  يانزل يالملل نيتاالب ب يايو اح يمقابله با سنبل آب يدر راستا جادشدهيا يها تيبا اشاره به حساس يو

 ديبا يبا سنبل آب كيولوژيمقابله ب يكرد: برا حينهاد و شهروندان، تصر مردم يها ها و انجمن رسانه يسو

 ارائه شود. صالح يذ جعمرا يو از سو يقطع يندهايو فرا جياس نتابر اس يعلم يها يساز هيشب

نجات تاالب  رديدولت قرار گ يدر دستور كار جد ديبا ينجات تاالب انزل نكهيبر ا ديبا تاك يمال ايدن

 انيو عدم جر يسكون نسب نكهيادامه داد: با وجود ا رد،يدولت قرار گ يدر دستور كار جد ديبا يانزل
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ها و  از تاالب اظتحف يسنبل كمك كرده اما برا يآب موجود در تاالب به رشد تصاعد يعيمتعادل و طب

 .شود يالزم حاصل نم جهيصورت نت نيا ريدر غ رايكمك گرفته شود ز ياز جوامع محل ديبا ستيز طيمح

ستان و كل ا يمردم شهرستان انزل ياجتماع يها دغدغه نياز مهمتر يتاالب انزل ياياح نكهيا انيبا ب يو

 نيا يو تنش آب يو مسلماً كم آب كند يمخزن بزرگ آب عمل م كيبه عنوان  ياست، افزود: تاالب انزل

 گذاشت. هدخوا ريمنطقه تأث ينيزم ريز يها بر كاهش و خشك شدن آب سفره يالملل نيتاالب ب

 

 حرف نزنند عمل كنند مسئوالن

را داشته و با  يمواره نقش پررنگ و ماندگاره يو فرهنگ ياجتماع يها نهاد در حوزه مردم يها سازمان

افكار  جيبرخوردار بوده و در بس يا اند كه از توان بالقوه همواره نشان داده شده يزير برنامه شياقدامات از پ

 توانمند هستند. اريبس يحضور و مشاركت اجتماع يبرا يعموم

 يتاالب انزل يساز و پاك 94سال رشت و تاالب شفت در  نكياز تاالب ع يآب سنبل يساز پاك اتيعمل

ها  نهاد و با مشاركت سازمان امور زندان مردم يها در همان سال توسط سازمان يسنبل آب يها ياز كلون

 طيمح يها گروه نيا زيبرانگ نيبندان دارها، از اقدامات تحس تاالب و آب انيو بوم ادانيص ان،يدانشگاه

 اتيعمل يرفتن تاالب با طراح نيو نقش آن در از ب اهيگ نيمضرات ا يياست كه ابتدا با شناسا يستيز

دادشان از  شهيتوانستند كارستان كنند اما هم يياجرا يها با پشتوانه دستگاه اهيبردن گ نيو از ب يآور جمع

 .آورد يحساب نم ها را به آن تيالفع يمسئوالن به آسمان رفته و معتقدند كس يمهر يب

 ◌ٴ نهيدرزم يكارنامه قابل قبول مشيساله كه به همراه كه ت 10ا سابقه ب يستيز طياز فعاالن مح يكي

 ياياح يگذاشته است در گفتگو با گفت: برا يبرجا يو شفت از سنبل آب نكيع يها تاالب يساز پاك

كه به  ميمسئوالن را مجاب كرد يو با هزار بدبخت تيحساس جاديبا ا 94رشت در سال  نكيتاالب ع

 داشته باشند. ژهيو توجه يموضوع سنبل آب
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تاالب را شروع  نيا يساز نفر كار پاك 12رشت با  نكيتاالب ع يايافزود: در زمان اح يديبازد مانيپ

 يها در گزارش يما گذاشته شد و حت اريتراكتور در اخت كيتنها  النيگ ستيز طيمح يو از سو ميكرد

آمده  دانيدل به م يرا كه با پا ييها عكس بچه نكيتاالب ع يساز شده در خصوص پاك عملكرد ارائه

 نهاد زده نشد. مردم يها انجمن ياز همكار يبودند حذف كردند و در جلسات خود حرف

باشند و تنها به  كار ينهاد پا مردم يها مانند سازمان زيمسئوالن ن رود يانتظار م نكهيبر ا ديبا تأك يديبازد

و نه به دنبال كسب  ميمسئوالن هست بيما نه رق جلسات و حرف زدن بسنده نكنند، ادامه داد: يبرگزار

 دگاهيتنها خواسته ما عوض شدن د ماا ميشو يخسته نم زين ها يدولتمردان و از نامهربان نيدر ب يگاهيجا

 نهاد و استفاده از تجارب آنان است. مردم يها مسئوالن نسبت به سازمان

 

 دمردم نها يها سازمان اتياستفاده مسئوالن از تجرب عدم

معاون اول  ياز سو يمقابله با سنبل آب يتومان اعتبار برا ارديليم 12 صيبا اشاره به خبر تخص يو

و از  رديصورت گ يپول نظارت درست نيكرد ا نهيبر نحوه هز ميدواريگفت: ام الن،يدر گ جمهور سيرئ

كرد  نهيناظر بر هز زينهاد ن مردم يها كه سازمان ميخواه يمردم در مجلس م ندگانيو نما النياستاندار گ

 هدر نرود. المال تياعتبار باشند تا پول ب نيا

با استفاده از  ينقاط آلوده سنبل آب يساز بعد از پاك يماهانه و فصل شيبا اشاره به لزوم پا يديبازد

كه در سراسر كشور حضور  ييها تاالب، اضافه كرد: در تمام كارگاه هيحاش انيو بوم يجوامع محل تيظرف

خود را  اتيتجرب خواهند يمو از ما  اند ادكردهيموفق  يعنوان الگو به نكيتاالب ع يساز از پاك ميداشت

 .ميبياما ما در شهر و استان خود غر ميها قرار ده آن اريدر اخت

كرد:  حياست تصر دهيبه مرز بحران رس يانزل يالملل نيتاالب ب يآلودگ تيوضع نكهيبا اشاره به ا يو

 كيو معتقدم با تاكت گردد يمردم بازم يبه عدم آموزش و ناآگاه يطيمح ستيز بخش عمده مشكالت
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موفق  ميتوان يالزم م يها رساختيز يساز فراهم نيو همچن يآغاز از مبدأ و استفاده از مشاركت مردم

 .ميشو

و  هيجرين مانند يياشاره و اظهار كرد: در كشورها زين گريد يا به ماده يسنبل آب ليبه تبد نيهمچن يديبازد

 يآلودگ لياما به دل كنند ياستفاده م يدست عيصنا ديتول يبرا يشده سنبل آب خشك يها چاد از برگ

مهاجم و  اهيگ نيبودن ا ندهيپاال تيو خاص يصنعت يها و فاضالب ييايميبه انواع سموم ش يتاالب انزل

 يخوراك دام و حت ،ياهيعنوان كود گ به يكاربر ليسموم در خود، هرگونه تبد نيا يساز رهيذخ

آن آهك  يدفن شده و رو قيعم يدر گودال ايسوزانده شود و  ديبا اياست و  رممكنيغ يدست عيصنا

 شود. ختهير

شدت سطح آب را پوشانده و  به ع،يو رشد سر ريتكث ليبه دل اهيگ نيا نكهيگزارش، با توجه به ا نيبنابرا

 يها موجبات خشك شدن پهنه يلجن عال ديجهت تول و به شود يبه داخل آب م ژنيمانع ورود نور و اكس

 يقلبش برا هكس ك نهاد و هر آن مردم يها و انجمن يمتول يها دستگاه آورد يرا فراهم م يآب

آلوده  يها از پهنه اهيگ نيا يو نابود يآور نسبت به مقابله و جمع تر عيهرچه سر ديبا تپد يم ستيز طيمح

 بدتر شود. يكنون تيضعاقدام كرده و نگذارند اوضاع از و

 ،يهزار هكتار آن در قالب سه تاالب انزل 24از  شياست كه ب يهزار هكتار پهنه تاالب 31 يدارا النيگ

 است. دهيرامسر به ثبت رس ونيو بوجاق تحت عنوان كنوانس هيركاليام

 : مهرمنبع
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 20/10/1399خبرگزاري تابناك مورخ  – شهرضا اريفرونشست مجدد دشت مه

 

داردكه  تيحكا ينيرزميمنابع آب ز يبحران تيماه از وضع يد 19شهرضا در شامگاه  اريدشت مه ريتصاو

ت و فرونشس ديتشد تاًيتنش موثر و نها شيو افزا يمنجر به كاهش فشار آب منفذ يستابيافت ممتد سطح ا

 شده است. يجنوب اريترك و شكاف در دشت مه جاديا

 
منابع آب  يبحران تيشهرضا از وضع اريدشت مه ريتصاو ن،يگزارش تابناك به نقل از خبرآنال به

 شيو افزا يمنجر به كاهش فشار آب منفذ يستابيكه افت ممتد سطح ا يدارد به نوع تيحكا ينيرزميز

 ماهيد 19در شامگاه  يجنوب اريترك و شكاف در دشت مه جاديو ا فرونشست ديتشد تاًيتنش موثر و نها

 شده است.

حجم  يو كسر ينيرزميافت سطح آب ز ديدر حال حاضر باعث تشد ينيرزميمنابع آب ز يبحران تيوضع
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كشور  يمحدوده مطالعات 609محدوده از  408كه حدود  يا هادر استان اصفهان شده به گونه مخزن دشت

مخزن  يمتر مكعب كسر ارديليم 6با حدود  انهيقرار گرفته و سال يبردار توسعه بهره تيممنوع تيدر وضع

 مواجه شده است.

مترمكعب در سال است كه بر اساس  600كمتر از  ريدپذيسرانه آب تجد زانيم رود ندهيحوضه زا در

صد در100از  شيب ر،يدپذيتجد يها برداشت از آب زانيآب و م شاخص فالكن مارك در رده كم

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

 اريمه يدر دشتها دهيپد نيمنتج از ا يو درز و شكافها نيفرونشست زم دهيپد زياستان اصفهان ن در

شده است  يبرخواراصفهان، اردستان و فالورجان مشاهده و بررس گان،يكاشان، گلپا ،يارجنوبيمه ،يشمال

 .دخواهد ش ليرو تبد شيپ ياز معظالت ومخمصه ها يكيبه  كينزد يا ندهين شك در آوبدو

خارج از توان  ينيرزمياز منابع آب ز هيرو ياستان اصفهان، برداشت ب يفرونشست در دشت ها عامل

مصرف  يدر بخش كشاورز زيآب ن نيدرصد ا 90از  شيسه تا چهار دهه گذشته است. ب يآبخوان ط

 شده است.

مقدار  نيشتريب ياست كه دارا لومترمربعيك 3700منطقه حدود  نيفرونشست در ا ريتحت تأث دهمحدو

فرونشست با نرخ ساالنه  ريباشد. مساحت محدوده تحت تأث يدر سال م متريسانت 18فرونشست ساالنه تا 

به  زدي اناصفه ريمحدوده راه آهن مس نيباشد كه در ا يمربع م لومتريك 25حدود  متريسانت 10از  شيب

 قرار دارد. لومتريك 98طول 

 متر در سال قراردارد. يسانت 4-5در محدوده فرونشست  زياصفهان ن يبهشت ديشه فرودگاه

 نفر است. 3160متر حدود  يسانت10از  شيمتأثر از فرونشست با نرخ ب تيجمع
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 95 از شيب استان فارس: ياز منابع آب شركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار ريمد

خبرگزاري ايرنا  – است يممنوعه و بحران يفارس از نظر منابع آب يها درصد دشت

 21/10/1399مورخ 

 

استان فارس اعالم كرد:  ياز منابع آب شركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار ريمد -رنايا -الرستان

 ها يابيارز نيشده است كه بر اساس آخر يياستان شناسا نيدر سطح ا يو محدوده مطالعات يدشت آب 134

 هستند. يبحران ايعه و ممنو يدرصد آنها از نظر منابع آب95 يباال يعنيدشت  127

 رويوزارت ن ياظهار داشت: بر اساس دستور العمل ابالغ رنايدر گفت و گو با ا كشنبهي ارياكبر باز يعل

شود  يموجود در هر استان انجام م يدشت ها تياز وضع يابيمطالعه و ارز يهرساله و با شروع سال زراع

شناخته شود ممنوعه  يفيكو  يافت كم يو دشت داراباشد  هيتغذ زانياز م شتريبرداشت ب زانيو چنانچه م

 شود. ياعالم م

هر  يآب ياعالم شده دشت ها رويوزارت ن يكه از سو يفيو بر اساس مطالعات و تعار يبند ميتقس در

آزاد،  يبه سه دسته شامل دشت ها ينيرزميز يسفره ها يفيو ك يافت كم زانيبر اساس م يمنطقه ا

 شود. يم يددسته بن يممنوعه و بحران

در  ديوجود دارد اما با دينوع دشت گرفتن مجوز امكان حفر چاه جد نيا ف،يآزاد كه بر اساس تعر دشت

شدن به دشت ممنوعه و  ليكه از تبد رديصورت گ يدشت ها به گونه ا نينظر داشت كه برداشت از ا

 شود. يريجلوگ يممنوعه بحران

در آنها، اجازه حفر چاه  ينيرزميتوجه به افت سطح آب زبا  زيممنوعه ن يها در دشت يعنيممنوعه  دشت

 .رديشده انجام پذ نييتع نيطبق قوان ديشود و برداشت ها با يداده نم ديجد

داشته و برداشت از  يديافت شد ينيرزميسطح آب ز زينوع دشت ها ن نيكه در ا يممنوعه بحران دشت
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 انجام شود. ديشده با نييتع يو به اندازه ها طايكه مجوز دارند با احت يياز چاه ها يدشت ها حت نيا

توان از  يتنها م يحفاظت ريبازگرداند و با اتخاذ تداب هيتوان به حالت اول ينوع دشت ها را نم نيا تيوضع

 كرد. يريدشت ها جلوگ نيا تيبدتر شدن وضع

انجام داده  رويزارت نو ينيرزمياز منابع آب ز يبردار  كه دفتر حفاظت و بهره يبر اساس مطالعات نيهمچن

از  شيكه  ب يممنوعه هستند، به گونه ا تيوضع يدشت دارا 408دشت كشور هم اكنون  609از مجموع 

 ممنوعه قرار گرفته است. يها كشور در دشت ينيرزميمنابع آب ز تيدرصد ظرف 90

و  ستيتوازن برقرار ندشت  هيو تغذ هيتخل انيمناطق م نيعادالنه آب در ا عياساس ماده چهار قانون توز بر

 موجود است. لياز پتانس شتريب يبردار بهره زانيم

 

 مجاز در فارس ريهزار حلقه چاه غ 23

 نكيكرد: هم ا انيب نياستان فارس همچن ياز منابع آب شركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار ريمد 

 يمورد از آنها جزو چاه ها 700هزار و  9شده كه  ييدر استان فارس شناسا رمجازيهزار حلقه چاه غ 23

 بوده است. 1385آنها قبل از سال  تيفعال يعني يميقد

مجوز  زيو شرب ن يمختلف صنعت، كشاورز يحلقه چاه در بخش ها 500هزار و  73 نكهيا انيبا ب اريباز

 يها چاه ها از سفره نيا قيمتر مكعب آب از طر ارديليگرفته اند، گفت: ساالنه افزون بر هفت م تيفعال

 شود. يبرداشت م ينيرزميز

متر  ارديلي)م1,7و هفت دهم ( كي ديبا رويوزارت ن يكرد: بر اساس استاندارد و برنامه راهبرد انيب يو

 متر مكعب برسد. اريليكاهش و به حدود پنج م يآب مصرف زانيم نيمكعب از ا

بارش سال  تيوضع نكهيبا ا استان فارس ياز منابع آب شركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون

 لينرمال اعالم كرده اما به دل يمتر به طور نسب يليم 300حدود  نيانگيدر استان فارس با م يجار يزراع
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دشت ها  نيچنو هم ينيرزميآب ز ياز سفره ها هيرو يب ي، برداشت ها يدهه خكشسال كياز  شيب

در  يو كم آب يهولناك خشكسال هيچنان سااستان هم يدر مناطق جنوب ژهيشور به و يها نيو زم يآبرفت

 منطقه ملموس است. نيا

بر ضرورت  يدر بخش كشاورز يآب مصرف زانيم نيشتريوبا توجه به ب نهيمصرف به نيهمچن اريباز

و  يگلخانه ا يباز به كشت ها يو در فضا يكشت از سنت يالگو رييو تغ اريآب نينو ياستفاده از روش ها

 كرد. دياستان فارس تاك يز جمله مناطق جنوبدر منطقه ا يبانيسا اي

و  27و براساس مواد  يگلخانه ا يتوسعه كشت ها يدستورالعمل الزم را برا زين رويگفت: وزارت ن يو

ابالغ  وريحوزه دام و ط يصنعت يو شهرك ها يگلخانه ا يعادالنه آب در مجتمع ها عيقانون توز 28

 كرده است.

در حوزه  يصنعت يآب  مجتمع و شهرك ها نيتام يبرا يتينه محدودگو چيه نكهيا انيبا ب اريباز

استان فارس  يشركت آب منطقه ا تيدر استان فارس وجود ندارد، بر ضرورت توسعه و حما يكشاورز

 كرد. ديتاك يكشاورز يو مجتمع ها يگلخانه ا ياز كشت ها

د دارد كه چنانچه دشت مورد وجو زيامكان ن نيا يفارس گفت: حت يمسئول در شركت آب منطقه ا نيا

را  ازيچاه ها سهم مورد ن تيتواند از ظرف ينداشت م ياستفاده از منابع آب يالزم را برا صيتخص زينظر ن

 .دآب را به مزرعه خود انتقال ده ديلوله و حفر چاه جد قياز طر ايكند و  يداريخر

 يشهرها ژهيز مناطق فارس بوا ياريبس ينيرزميز يسفره ها يخاك و كاهش منابع آب شيفرسا خطر

به شدت  يسطح يو انباشت آب ها عيوس يكند و به لحاظ وجود دشت ها يم دياستان را تهد نيا يجنوب

 يدشت ها يدر سطح توپوگراف يقرار دارد كه سبب فرو رفتگ يخندق شيو خطر فرسا بيدر حال تخر

 شده است. منطقه
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شده  نهيهز هياروم اچهيانتقال آب به در يها طرح  يمان براتو ارديليهزار م15تاكنون 

 21/10/1399خ روسبزينه مروزنامه  – 1400در سال  هياروم اچهيدر ياياح جشن؛ است

 

پرنده،  پستاندار،  از نوع  يگونه جانور313پناهگاه  ره،يجز102پرآب با  يها در سال ، هياروم اچهيدر

 نيهمچن و  ييآب و هوا راتييتغ  علت به 1390دهه ليدر اوا اچهيدر نيبود. ا يو ماه ستيخزنده، دوز

از دست داد و  اخود ر يجانور يها از گونه يو برخ ياز سطح آب يو خشك شدن، بخش بزرگ يآب  كم

رفت كه  شيپ ييتا جا هياروم اچهي. بحران درشوند يم دهيندرت د ها هم كه هستند، به آن از  يامروز برخ

مهر 18 برود.  نياز ب شهيهم يبرا اچهيدر نيا ادند، د شدند و كارشناسان احتمال  ديآن ناام يايمردم از اح

چهار  و  متر 170و  هزار كيو تراز آن به  تادشمارش اف  به هياروم اچهيدر يها بود كه نفس 94سال

 شيدر سفر پ يحسن روحان بود.  سابقه يساله ب50 خيكه در تار ديرس دهم كيو مساحت آن به  متر يسانت

خشك   هياروم اچهيگذاشت در مينخواه كه نيا انيبا ب جانيانتخابات در جمع مردم آذربا  يبرگزار از 

 نياول در  د،يداد كشور را بر دوش من قرار  يياجرا تياگر بار مسئول كه دهم يگفت: به شما قول م شود، 

دل مردم  در  ها ديسخنان ام نيدر دستوركار قرار خواهد گرفت. با ا هياروم اچهيروز دولت، حل مشكل در

 يها بود كه كار هياروم اچهيدر يايستاد اح ليهم تشك ازدهميمصوبه دولت  نياول منطقه زنده شد.  نيا 

آغاز و قدم به قدم آب  يكار آمدن حسن روحان يرو ياز همان ابتدا اچهيدر نجات   يآن برا ييجراا

به  ياكنون شاهد بازگشت دوباره زندگ هم كه نيشد تا ا يجار اچهيخشك شده در  يها  در رگ اتيح

 .ميهست  يا روزهيف  نينگ نيا

اظهار  يغرب جانيآذربا رانشهريدر پ بيس يدر مراسم افتتاح سد كان جمهور سيسال، رئ بعد از هفت اكنون

  . ميرا برگزار كن هياروم اچهيدر يايجشن اح  ندهيآ در دست اجرا سال  يها كرد با اتمام طرح يدواريام

 



   

 

 

101 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 هياروم اچهيدر ياياح يدر دست اجرا يها طرح 

 يستاد برا نيا يكه از سو ياقدامات جهياشاره به نت با  هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

اقدام در قالب 432حدود  صورت گرفته است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  هياروم اچهيدر ياياح 

ها طرح  آن نيتر و بزرگ نيتر مهم كه  ردقرار دا  هياروم اچهيدر يايكار ستاد اح وژه در دستوربسته پر53

مترمكعب آب  ونيليم600حدود  است كه  اچهيبه در يغرب جانيدر آذربا رانشهريپ  بيس يانتقال آب سد كان

  است.  رينظ  يكشور ب خياست كه در تار يبزرگ اريطرح كار بس ني. ادهد  يانتقال م اچهيرا به در

 اچهيدر  ياياح ريدر هموار كردن مس يو جهاد كشاورز روين يها از عمكلرد وزارتخانه يشيتجر مسعود

 ياريآب چون سامانه  ،يمختلف يها طرح يبا اجرا يكرد و افزود: وزارت جهاد كشاورز يقدردان هياروم 

جامع   تيريطرح مد ،يو زهكش ياريآب يكه فرعفشار، انتقال آب با لوله، شب تحت ياريآب ياجرا ن،ينو 

بر  آب كم  يها گونه بر با  پرآب يها باغ ينيگزيها، جا و گلخانه يشيها رو و توسعه باغ ييجو زراعت صرفه 

 كرده است. ييجو صرفه هياروم اچهيمترمكعب آب به نفع در ونيليم232از  شيب

 يروبيال  ه،ياروم اچهيدر زيحوضه آبر خانه هيتصف19 ليهم با احداث و تكم رويادامه داد: وزارت ن او

از  ريغ از برداشت  يريجلوگ رود، نهيميبه س رود نهيطرح اتصال زر يو اجرا زيحوضه آبر يها رودخانه 

  است.  كرده   ليرا تسه هياروم اچهيورود آب به در رمجاز،يغ يها و حفر چاه يمجاز از منابع آب سطح 

 

 هياروم اچهيتراز آب در يمتر يسانت69 شيافزا

تومان فقط  ارديليهزار م15از  شيتاكنون ب  كه نيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيرئ

انتقال  يها كامل از طرح يبردار گفت: با بهره شده است،  نهيهز اچهيدر نيانتقال آب به ا يها طرح  يبرا

 خواهد شد. هياروم اچهيدر كرهيپ دمترمكعب آب وار  ونيليم120و  ارديليم كيبه  كيآب، ساالنه نزد 

 قيو از طر يغرب جانيمترمكعب آب از جنوب آذربا ونيليم640از  شيسرخوش افزود: ساالنه ب فرهاد
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 جانيآذربا يها فاضالب استان يها خانه هيتصف يمترمكعب از تمام ونيليم302 ب،يس يكان انتقال  كانال 

 خواهد شد. هياروم اچهيدر كرهيوارد پ رانشهريپ لوهيس دياز س زيمترمكعب ن ونيليم180و  يغرب و   يشرق

است،   يبردار در آستانه بهره يغرب جانيطرح انتقال آب از جنوب آذربا جيپك كه نيبا اعالم ا سرخوش

 دارد. يكيزيف شرفتيدرصد پ95از  شياكنون ب طرح هم نيگفت: ا 

درصد  80 زيخط انتقال آب پس از تونل ن ريادامه داد: مس هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

حال  در  يشده و قسمت خاك تمام باًيتقر يكه خط انتقال بتن مياعالم كن ديدارد. با يكيزيف شرفتيپ 

 اچهيدربه  يغرب جانيرباانتقال آب از جنوب استان آذ جيروز پك متياو ق است.  يروبيو ال يساز آماده

 تومان ذكر كرد. ارديليم هزار 12از  شيرا ب هياروم

متر و 271و  هزار كي، برابر با 1399 يد14 خيدر تار هياروم اچهيگفت: تراز آب در سرخوش

در  هياروم اچهينجات در يبوده كه نسبت به زمان مشابه در سال شروع به كار طرح مل  متر يسانت25

  داشته است.  شيافزا متر يسانت69، 1393 سال

خواهد  تر  مشخص  ي، زمان1393تراز نسبت به زمان مشابه در سال شيافزا زانيم نيا تياظهار كرد: اهم او

ساالنه  طور متوسط   متنوع بارش، به ريبا مقاد 1393تا  1374 يها سال نيب هياروم اچهيدر ميبود كه بدان

 1396 در سال رفت، يم  شيپ ابقبه همان روال س و اگر اوضاع كرده يافت تراز را تجربه م متر يسانت40

  وجود نداشت.  يا هياروم اچهيدر گريد

بر دوهزار و  مذكور، بالغ خيدر تار اچهيگفت: وسعت در  هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

داشته است.  شيافزا مربع  لومتريك 724، 1393مربع بوده و نسبت به زمان مشابه در سال لومتريك794 

 دهيخطر بروز پد شور،ك  يزداريها، مراتع و آبخ اقدامات سازمان جنگل سطح در كنار  نيمرطوب بودن ا

  را رفع كرده است.  1399سال در  يگردوغبار نمك

مترمكعب  ونيليم290و  ارديليم سه شيتا دو روز پ زين اچهيافزود: حجم آب موجود در در سرخوش
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 ونيليم690و  ارديليم كيبر   ، دوبرابر شده و بالغ1393مشابه در سال بت به زمان برآورد شده است كه نس 

  است.  افتهي شيافزا مترمكعب 

 

   جانيدولت به مردم آذربا وعده

با حضور  يغرب جانيو برق آذربا صنعت آب  يها از طرح يبردار بهره نييهم كه در آ روين ريوز

 ونيليم133و  ارديليم شش يرهاساز كنفرانس حضور داشت، از  ودئيصورت و كشورمان به جمهور سيرئ

  تاكنون خبر داد.  93از سال هياروم اچهيمترمكعب حقابه در

ها هر سال  با وجود بارش 93تا  74 يها سال نيدر دو دهه گذشته ب هياروم اچهيگفت: در انياردكان رضا

. شد يكامالً خشك م ديبا 96سال اچهيدر نيروند ا نيافت تراز داشت و درصورت ادامه ا متر يسانت 40

 هياروم  اچهيتراز در متر ينتسا71تاكنون  هياروم اچهيدر يايدولت به اح ژهيبا توجه و 93افزود: از سال يو 

  است.  دهيرس يمطلوب تيبه وضع اچهيدر يايو اح افتهي شيافزا

 

 هياروم اچهيدر يايبا اح رانيدولت مردم ا يروشن چشم 1400 سال 

كه دولت در  ياظهار كرد: كار يغرب جانيدر آذربا بيس  ياز سد كان يبردار بهره نييدر آ جمهور سيرئ

  است.  رانيا يخيبزرگ و تار يها كشور انجام داد، از كار غرب  در منطقه شمال ستيز طيمح نهيزم

 يها تالش دوارمياست، گفت: ام هيمارو اچهيغرب وابسته به در مردم شمال يزندگ كه نيبر ا ديبا تأك او

 ياياح ندهيسال آ  لياوا ميغرب كشور به ثمر برسد تا بتوان منطقه شمال ستيز طيدولت در بخش مح

  . ميريرا جشن بگ هياروم اچهيدر

و  يغرب جانيدولت به مردم آذربا هياول يها از وعده يكي هياروم اچهيدر يايادامه داد: اح جمهور سيرئ

 غرب كشور بود. و كل منطقه شمال يشرق 
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خبرگزاري ايرنا مورخ  رد؟يگ يفاجعه كاهش آب خزر دامن كدام كشورها را م

21/10/1399 

 

تا  9 نيخزر ب يايتراز آب در 21قرن  انيتا پا دهد ينشان م چرين هيدر نشر يا چاپ مقاله - رنايا - تهران

و مباحث  استياقتصاد، س ك،يژئوپلت ست،يز طيبر مح ياديز ريتاث تواند يمكه  ابدي يمتر كاهش م 18

خزر  هيحاش يورهااز كش كياست كه كدام  نيمنطقه بگذارد، اما مساله مهم ا يكشورها ياجتماع

 .ديضرر را خواهند د نيشتريب

 
 جيچاپ شد كه نتا چرين هيدر نشر »اهايسطح تراز آب در گريطرف د«با عنوان  يمقاله ا 2020دسامبر  در

تا  9قرن حاضر  انيخزر تا پا يايمختلف، سطح آب در يوهايبر اساس سنار دهد يآن نشان م يها پژوهش

انجام شده  يدو هلن ياز دانشمندان آلمان يپژوهش كه توسط جمع نيخواهد آمد، ا نييمتر پا  18

 يايسه دهه گذشته سطح در يط ديگو يگزارش م نيروبرو است، ا» فاجعه«خزر با  يايكه در ديگو يم
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و عدم  يزمستان در مناطق شمال يخزر ط ياينبستن در خيآب،  اديز ريافت كرده اما تبخ يخزر مقدار

كاهش  اياز سطح آب در ترم 9قرن حداقل  انيباعث خواهد شد كه تا پا يورود يها آب زانيتعادل در م

 متر برسد. 18به  تواند يم يرقم حت نيو ا ابدي

خزر به صورت  يايسطح در ديگو يو م دهينام يطيمح ستيز ديرا تهد ييويسنار نيشده چن ادي گزارش

بخش  يها آب نكهياست، با توجه به ا شيو شتاب كاهش آب در حال افزا ديآ يم تر نييپا يا ندهيفزا

ا يدرصد از مساحت سطح در 24آب حدود  يمتر 9و تركمنستان خزر كم عمق است، با افت  هيروس

خزر خشك خواهد شد در  يايدرصد از سطح در 34متر آب افت كند،  18اهد شد و اگر كوچك خو

خزر در فصول مختلف سال به شمال و جنوب مهاجرت  يايدر انياز پرندگان و آبز ياريكه بس يحال

خزر در فصل گرم  يها مانند فك يمختلف يها كه پناهگاه گونه يشمال يها و خشك شدن بخش كنند يم

 .ندازديجانداران را به خطر ب نيا يزندگ تواند ي، ماست بستانتا

 

  ميخزر برنامه ندار يايكاهش سطح تراز آب در يبرا

روز  يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يخوشروان مجر ونيهما

 چريدر ژورنال ن 2020كه در دسامبر  يگفت: مقاله ا رنايا ستيز طيباره به خبرنگار مح نيدر ا كشنبهي

پرداخته  21 رنق يتراز تا انتها نيا ينيب شيخزر و پ ياينوسانات سطح تراز آب در يچاپ شد به بررس

متر سطح  18تا  9 نيقرن حاضر ب انيشده تا پا ينيب شياست كه پ نيمقاله ا نياست، نكته قابل توجه در ا

 طيخزر اثرات مح هيحاش يكشورها يبرا تواند يافت م نيخزر افت خواهد كرد و ا يايتراز آب در

 يدارد رقم م ياتفاق در زمان نيداشته باشد، ا ياجتماع يو حت ياسيس ،ياقتصاد ،يكيژئوپلت ،يستيز

با  يسازگار يها قرار گرفتند برنامه ها انوسيو اق اهايدر هيكه در حاش ايدن يكشورها ريخورد كه سا

باال آمدن  يخود را برا يخود دارند و نحوه سازگار يامه كارها را در برن انوسيسطح تراز آب اق شيافزا
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متفاوت  تيوضع ايو اورآس انهياما در منطقه شمال خاورم دكنن يم يزيها برنامه ر انوسيسطح تراز آب اق

 .ميخزر هست يايو معكوس است و ما نگران كاهش سطح تراز آب در

خزر  يايمانند در يدرون قاره ا ياهايكه در ياطقدر من ژهياست كه به و نيافزود: نكته قابل توجه ا يو

 شيگرما ريكه در كمربند تاث انهيو خاورم قاياز شمال آفر ييمانند بخش ها ميمحصور دار يها اچهيدر اي

و  يكاهش بارندگ است،منطقه حاكم  نيبر ا يعيدر سطح وس ييخشكزا نديقرار گرفته اند و فرا نيزم

 يكه منته ييرودخانه ها يشود و خروج يم يا باعث كاهش بارندگه اچهيدر نيا زيرطوبت حوضه آبر

و  ابدي يم شيدرجه حرارت سطح آب افزا ابد،ي يكاهش م يا ندهيشود به شكل فزا يها م اچهيدر نيبه ا

شود  يموضوع سبب م نيكه ا شتخواهد دا يريرشد چشمگ نيريش يآبها ينسبت به ورود ريتبخ تيقابل

 رخ دهد. عيخزر به شكل وس يايدر يها و حت اچهيسطح تراز آب در ندهيفزا كاهش اي ييقهقرا ريكه س

 يبه خوب هياروم اچهيدر در 1395و بعد تا سال  1390تا  1380 يسال ها نيرا ب طيشرا نيادامه داد: ا يو

 ييرا تا مرز خشكزا اچهيو در رديرا بگ هياروم اچهيچطور توانست جان در يكه نشان داد خشكسال ميديد

 يها اچهيجان در اندتو يم يناگهان يها البيكه وقوع س مينيب يحال م نيببرد اما در ع شيمل پكا

 كشور رخ داد.  ياز تاالب ها گريد ياريو بس هياروم اچهيدر يكه برا يرا نجات دهد اتفاق يداخل

 

  رديگ يخزر شتاب م يايكاهش سطح آب در روند

خزر از  يايمساله كامال متفاوت است چون آب در كيخزر  ياياظهار داشت: اما مساله در خوشروان

 يم نيمناطق تام نيدرصد آب خزر از ا 90از  شيشود، ب يم نيتام يشمال يرودخانه ولگا و رودخانه ها

 يشمال كيالنتقرار دارند كه از رطوبت آت ييآب و هوا ريهستند كه تحت تاث يمناطق يشود، مناطق شمال

كه در آن مناطق در  ييها خي زانيتواند م يم ابديكاهش  ليت به هر دلرطوب نيكند و اگر ا يم هيتغذ

 كاهش دهد. يگريآب رودخانه ولگا را به طور چشم يو ورود ابديكاهش  رديشكل بگ ديفصل سرد با
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 21قرن  يكردند كه ط ينيب شيافتد و دانشمندان هم پ ياست كه اكنون دارد م ياتفاق نيافزود: ا يو

 يو با توجه به برداشت آب ابدي يولگا به شدت كاهش م زيدر زمستان در حوضه آبر خي يها هيضخامت ال

 يشود، آب قابل مالحظه ا يرودخانه ها م ريآب شرب از رودخانه ولگا و سا نيو تام يكشاورز يكه برا

 ييكه در حال حاضر دارد متاسفانه دچار خشكزا ينوسان كليخزر وارد نخواهد شد و خزر با س يايبه در

 است. يقابل توجه و مهم اريكه نكته بس ابدي يمتر سطح تراز آن كاهش م 18تا  9 نيشود كه ب يم يعيوس

سبب كاهش سطح  نيزم شيشده بود كه گرما ينيب شيگفت: قبال توسط دانشمندان روس پ خوشروان

هد كه د يكردند نشان م يو آلمان يكه دانشمندان هلند ينيب شيشود اما پ يخزر م يايتراز آب در

 شيپ يخواهد بود كه دانشمندان روس ياز زمان شتريب اريخزر بس يايسرعت كاهش سطح تراز آب در

سال  80 يكه ط ابديكاهش  متريسانت 10خزر در سال حدود  يايدر نكهيا يبه جا يعنيكرده بودند  ينيب

كه  ندهيسال آ 80در  نيكه ا ديدر سال خواهد رس متريسانت 20متر كاهش برسد، به سرعت  8به  ندهيآ

سرعت  كه نديخواهند بگو يدو دانشمند م نيا يعنيمتر خواهد شد،  18است حدود  21قرن  يانتها

برخوردار  يتصاعد قابل مالحظه ا كياز  نيزم شيگرما ريخزر تحت تاث يايكاهش سطح تراز آب در

 است.

 

   نديب يرا م بيآس نيشتريكشور ب كدام

 نيافزود: نكته قابل توجه ا يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياينات دراثر نوسا يالملل نيطرح ب يمجر

 يبرا يچه اتفاق ميكاهش را داشته باش نيخزر درست باشد و ا يايدر يبرا ينيب شيپ نياست حاال اگر ا

 ران،يخزر شامل ا يايدر هياست كه پنج كشور حاش نيا تيخواهد افتاد؛ واقع يمناطق ساحل ستيز طيمح

 يكشورها اوال به لحاظ طول ساحل نياز ا كيهر  ميرا دار جانيو آذربا هي، قزاقستان، روستركمنستان

 نياز ا كيهر  يمورفولوژ طيشرا نكهيسواحل را به خود اختصاص داده اند و دوم ا نياز ا يسهم مشخص
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 كشورها متفاومت است.

آنها  يو منطقه خشك ساحل ييايرد يكم ژرفا هيكه بستر ناح يياساس قطعا كشورها نيادامه داد: بر ا يو

 نيشتريمناطق قزاقستان ب يبرخ يو حت هيبرخوردار است مانند تركمنستان و روس يميمال اريبس بياز ش

در بخش  يتند انسبت بيكه ش جانيآذربا يو جمهور رانيمانند ا ييو كشورها ديرا خواهند د بيآس

كه در سواحل  ميخواهد بود اما فراموش نكنكمتر  شانيريپذ بيآس زانيخود دارند م يخشك و كم ژرفا

 يمشرف در استان گلستان و بخش شرق يمانند منطقه ساحل يبيكم ش اريكشور ما هم مناطق بس يشمال

 اريبس اريمناطق بس نهايشود وجود دارد ا يگرگان م جيو خل انكالهيم رهياستان مازندران كه شامل شبه جز

از تاالب  يعيبخش وس دهيرس 28 يخزر به منها يايآب دراالن كه تراز  يهستند حت يريپذ بيآس

 رود. يم شيپ يفعال ييگرگان هم به سمت خشكزا جيخشك شده و خل شانيگم

 

  ميده يدرصد از مساحت خزر را از دست م 34تا  23

 اريبس يساحل يتاالب ها م،يدار ياررزشمند اريبس يستيز طيمح ياظهار داشت: ما بخش ها خوشروان

كه هر  باكناريو تاالب ز اشهريبوجاق، تاالب ك يپارك مل انكاله،يگرگان، تاالب م جيند خلمان يمهم

ست يدچار خشك شدن كامل خواهند شد و خدمات ز فتدياتفاق ب نيكه ا يدر صورت نهاياز ا كي

 خواهد كرد.  يجد يو خسارت ها انيخواهد رفت و كشور را دچار ز نياز ب يآنها به طور كل يطيمح

در  ابديكاهش  21قرن  انيخزر تا پا يايدانشمندان عنوان كردند كه اگر سطح تراز آب در نيت: اگف يو

 نيو اگر ا ميده يخزر را از دست م يايدرصد از سطح در 23متر باشد ما  9كاهش  زانيكه م يصورت

 نيا جالبداد و  ميدرصد از سطح تراز آب خزر را از دست خواه 34از  شيمتر برسد ب 18كاهش به 

 يدرصد آن در بخش شمال 90از  شيخواهد رفت ب نيخزر از ب يايكه از سطح در يدرصد 34 نياست ا

 يرويكه به عنوان پمپ ن ييشود و در جا يكه رودخانه ولگا وارد خزر م ييدر جا يعنيخزر است  يايدر
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 خزر است. يايمحركه در

كه  ميافزود: فراموش نكن يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

 يعيوس يها خبندانيافتد،  ياست كه اتفاق م يشمال هيناح قيخزر از طر يايآب در در يتمام چرخه ها

ها  خي نياكند زمان ذوب شدن  يپمپ عمل م كيبه شكل  ميمناطق دار نيكه در فصول سرد سال در ا

 يم جاديا ييايدر يها انيجر يريشكل گ يرا برا يفعال طيخزر شرا يايورود آب سرد به درون آب در

به صورت فعال  يجنوب يبخش ها يتوانند تا نواح يم يها برخالف عقربه ساعت حت انيجر نيكند و ا

 يايتراز آب در حبا كاهش سط قتياولشان برگردند، در حق يبه جا يعنيحركت كنند و به سمت شمال 

داد و از دست  ميخزر از دست خواه يايرخه آب را از درما چ يبخش شمال يها خيرفتن  نيخزر و از ب

و  يانيم يكه در بخش ها ياهانيجانوران و گ ازيمورد ن يرفتن مواد مغذ نياز ب يعنيدادن چرخه آب 

 ريجانداران كه تحت تاث نياز ا يعيرفتن سطح وس نياز ب يعني نيكنند و ا يم يخزر زندگ يايدر يجنوب

خزر به  يايدر نينش هيساكنان حاش يرا برا ياديز اريبس يمشكالت اقتصاد تواند يم يعياتفاق طب نيا

 وجود آورد.

 

  يخزر در خطر نابود جانداران

تواند  يشود م يم ايدر نيخزر وارد ا يايدر يبخش شمال قيكه از طر يادامه داد: مواد مغذ خوشروان

 ايدر نيدر ا كيبه صورت اندم باشد كه ييفوك ها يپرندگان مهاجر و حت ان،يماه ازيمورد ن يغذا

 نيا يزندگ يروتواند بر  ينباشد م يبه اندازه كاف يمواد مغذ نيا يكنند و اگر در هر حالت يم يزندگ

 شود. يعيگونه ها در سطح وس نيا يرفتن و نابود نيبگذارد و باعث از ب ميجانوران اثر مستق

كه توسط  ميخزر دار يايدر هيدر حاشرا  يمهم اريما مناطق حفاظت شده بس نكهيگفت: ضمن ا يو

تاالب ها تحت  نيا شتريولگا كه ب يدر بخش دلتا ژهيشده اند به و دهيپوش يعيوس يساحل يتاالب ها
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ما به  يآب رودخانه ا يورود يكه وقت نجاستيا يرامسر هستند، نكته اساس ونيو حفاظت كنوانس تيحما

كه به  يستميتاالب ها خشك خواهند شد و خدمات اكوس نيبرود تمام ا نياز ب اي ابديمناطق كاهش  نيا

 خواهد رفت. نيدادند به طور كامل از ب يما م

 
 

  رديگ يخزر در خطر قرار م يستمياكوس خدمات

اظهار داشت: خدمات  يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

 ريخدمات تحت تاث نيكه ا يانسان دارد و در صورت يبرا ياساس اريمنافع بس كيخزر  يايدر ستمياكوس

امر  نيبرود و ا نيخدمات از ب نيتواند ا يم رديخزر قرار گ يايعوامل حاصل از كاهش سطح تراز آب در

 كند. يسواحل خزر وارد م هيبر جوامع حاش ينيسنگ اريخسارت بس
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 يشمال يدر بخش ها ژهيداشت به و تيمخزر اه يايكه قبال در در يخدمات نياز ا يكيادامه داد:  يو

به  ياديص تيخزر ظرف يايدر ياست كه با خشك شدن بخش شمال يپرور يو آبز ياديآن، بحث ص

تحت  يرود، مواد مغذ يم نيهم به طور كامل از ب يپرور يآبز يبرا طيو شرا ابدي يشدت كاهش م

 زانيكاهش م نكهيشود ضمن ا يمال ماع طيبر مح يبد اريبس يطيمح ستيو آثار ز رديگ يقرار م ريثتا

 طيمتاثر از مح يخدمات فرهنگ يشود كه حت يشده باعث م ريتبخ شيكه سبب افزا يرطوبت و بارندگ

 يو تفرجگاه ها يگردشگر يبر رو ميو به صورت مستق رديقرار گ ريخزر هم تحت تاث يايدر ستيز

را از  يشود عمال گردشگران ساحلاز سواحل خشك  يعيكه بخش وس ياثرگذار باشد چون وقت يساحل

 منطقه به خطر خواهد افتاد. ييغذا تيامن تيداد و در نها ميدست خواه

 هيحاش يكشورها يبرا يمهم اريبس ييمنبع غذا كيخزر  يايكه در ميگفت: فراموش نكن خوشروان

دهد  يمكه رخ  ياديمشكالت ز ريتحت تاث ييمنبع غذا نيرفتن ا نيشود و در صورت از ب يمحسوب م

 جباتكه چقدر مو ميديآرال رخ داد و د اچهيدر يبرا يالديم 80اتفاق در دهه  نيگرفت، ا ميقرار خواه

 فتد،يدر آن منطقه اتفاق ب ياديز اريبس يها يماريكرد و سبب شد كه ب جاديرا در منطقه ا يفقر و قحط

 نيد به همراه آورد بنابرارا با خو يعيوس يو مهاجرت ها ابدي شيكودكان افزا نيب رينرخ مرگ و م

منطقه رقم  نيدر ا يطيمح ستيرا به لحاظ ز يگريتواند دوباره حادثه د يخزر م يايكاهش تراز آب در

 بزند.

 

  ييايدر يترددها يكاهش تراز آب خزر بر رو ريتاث

داشت:  مهم و قابل توجه است اظهار ارياتفاق بس نيحاصل از ا ياقتصاد ياثرات اجتماع نكهيا انيبا ب يو

دارد چون  يشود، اثرات اقتصاد يدر منطقه م يكيخزر باعث اثرات ژئوپلت يايكاهش سطح تراز آب در

 يها رصتاز دست رفتن ف يعنيچالش  نيدچار چالش شود و ا ييايدر يشود كه ترددها يباعث م



   

 

 

112 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

لگا دن كه با و و كيبالت يايولگا، در نيآبراهه ب قيچون ما از طر ايدن يحت هيحاش يتجارت با كشورها

 نيو اگر ا ميكن يتبادل م ايدن يكشورها رياز كاال را با سا ياديآزوف در ارتباط است حجم ز يايدر

 خواهد رفت. نيفرصت از ب نيا گريمنطقه خشك شود د

 دونكنارينوشهر، آستارا و فر رآباد،يام ،يبنادر ما مانند بندر انزل يحوادث حت نيادامه داد: با وقوع ا يو

بنادر پهلو  نيتواند در كنار اسكله ا ينم يكشت چيه گريخود را از دست خواهند داد و د يباربر تيظرف

 اريحادثه بس كي نيرفت، ا هدخوا نيبنادر به طور كامل از ب نيا يارزش اقتصاد تيو در نها رنديبگ

تان هم تحت مانند تركمنستان و قزاقس يزينفت خ يكشور ما و كشورها يبرا ژهيخواهد بود به و يتلخ

 شتريكنند چون ب يم دايپ ايمناطق دن ريبا سا يتبادل انرژ يبرا ياديقرار خواهند گرفت و مشكالت ز ريتاث

و مشكالت حاصل از  يانرژ نيتام ،يادين مشكالت صيشود بنابرا يجابجا م يكشت قيسوخت آنها از طر

بگذارد و  ريمنطقه تاث ير روتواند ب يم ياست كه به لحاظ اقتصاد يعدم تبادل كاال مشكالت مهم

 قرار دهد. ريدر ساحل را تحت تاث يخدمات اقتصاد ريصنعت و سا ،يكشاورز

 است  ريد يگلخانه ا يكاهش گازها يبرنامه ها ياجرا يامروز هم برا يحت

كاهش  يبرا سيجدا از معاهده پار ييبرنامه ها اياست كه در دن نيگفت: نكته قابل توجه ا خوشروان

 ابديبرنامه ها تحقق  نياست كه اگر ا نيا تيشود اما واقع يم دهيتدارك د يگلخانه ا يازهاانتشار گ

 يايتراز آب در سطحتواند به ثبات  ينم ركرديد نيهمراه خواهد بود و ا يزمان ركرديد كيمتاسفانه با 

 نيكه ا ينيب شيافت سطح بر اساس پ نيافت سطح تراز كمك كند، ا ندهيخزر و كاهش روند فزا

 ادامه خواهد داشت. 21قرن  يدانشمندان انجام دادند تا انتها

 

 انجام شود  حيصح يرسان اطالع

 يدر مناطق ساحل نفعانيذ يرسان يگزارش به آن اشاره شد كاهش آگاه نيكه در ا يگريافزود: نكته د يو
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در آن صورت  ينرسا يآگاه ديخزر وجود دارد با يايدر در يمشكل ياست وقت يمهم ارياست كه نكته بس

 .ميآن مشكالت داشته باش تيريمد يمناسب را برا يالزم راهكارها يآگاه جاديبا ا ميو بتوان رديگ

كه  ميدياما د ابدي يم شيخزر افزا يايشد كه سطح تراز در يم ينيب شيپ نياز ا شياظهار داشت: تا پ يو

تواند خطرات  يست و تداوم آن مخزر به افت خودش ادامه داده ا ياياشتباه بود و سطح تراز آب در

 به همراه داشته باشد. يجد اريبس

 

 ما از خزر محدود است  اطالعات

و  سكير يابيارز يكه در راستا يكاهش مطالعات ما است ما مطالعات گر،يادامه داد: نكته د خوشروان

سطح تراز آب  ريباشد نسبت به تاث يو اجتماع  يمشكالت اقتصاد ،يساحل يها ستمياكوس يريپذ بيآس

 يطيست محيو ز ياقتصاد ،يكه مربوط به اثرات اجتماع يمطالعات يمحدود است حت اريخزر بس يايدر

 نيكم است كه ا اريبس زيتا حال حاضر ن 1978 يسال ها نيخزر ب يايمربوط به نوسانات گذشته در

به  يند صدمات جدتوا يبحران م نيو ا ميمواجه شو يبحران جد كيشود با  يكمبود اطالعات باعث م

 ما وارد كند. ياسيو س ياقتصاد ،ياجتماع يها رساختيز

كه  يافراد نيكرد: ا ديتاك يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

كردند  ينيب شيقرن پ انيتراز آب خزر را تا پا ديمطالعات را انجام دادند و افت شد نيدر آلمان و هلند ا

 يفرهنگ يو حت يعاجتما ،ياقتصاد ،يطيمح ستياست و شاهد عوارض ز يگر محقق شود اتفاق شوما

 بود. ميخزر خواه يايدر هيدر حاش يعيدر سطح وس

 

 افت تراز آب خزر  يبرا ويسنار دو

 ميكن يتا كنون بررس يالديم 1930خزر را از سال  يايگفت: اگر كارنامه نوسانات سطح تراز در يو
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 يعني 1978كه تا سال  ميآغاز كرد 1930خزر از سال  يايرا در در يروند پسرو كيكه  ميشو يمتوجه م

 شيو بر خالف پ كبارهياما به  ميخزر را از دست داد يايمتر از سطح آب در 3از  شيسال ب 48مدت  يط

و در سال  افتي شيسطح تراز آب خزر افزا افتي يكاهش م ديخزر با يايشد در يكه م ييها ينيب

تاكنون، اگر متوسط  افتيخزر ادامه  يو مجددا روند كاهش ميداشت شيمتر افزا 2,5حدود  1995تا  1978

 بايتقر ميهست 2021االن كه ما در سال  ميريدر سال در نظر بگ متريسانت 10كاهش سطح تراز آب خزر را 

متر سطح تراز آب خزر  8 بايشود كه تقر يم متريسانت 800قرن خواهد بود معادل  انيكه پا گريسال د 80

 داد. ميسرعت از دست خواه نيرا با ا

به  ياز سال ها سرعت افت سطح تراز آب خزر حت يدر برخ يكه گاه مياظهارداشت: اما فراموش نكن يو

كه سطح تراز  ميهم داشت يشيروند افزا يگاه ييدر  دوره ها ياست حت دهيدر سال رس متريسانت 20از  شيب

 يايسطح تراز آب در راتييسرعت تغ يبه صورت ناگهان نيداشته است بنابرا شيل افزادر سا متريسانت 30

كه مطرح كردند اول افت تراز به صورت  ييويدانشمندان در دو سنار نيتواند متفاوت باشد حاال ا يخزر م

در  مترينتسا 20دوم  يويسنار دند،يرس 8در سال در نظر گرفتند كه بعد به عدد  متريسانت 10متوسط بود كه 

در  يشمال كيرطوبت آتالنت زانيو م ابدي شيافزاشكل  نيبه هم نيزم شياگر روند گرما يعنيسال است 

در كاهش  يتصاعد هندس كيبا  ندهيسال آ 20تا  10 يدر ط ابديروند كاهش  نيولگا به هم يبخش شمال

 نيبود كه ا ميخواههمراه  ديشد يخزر و كاهش بارندگ يايدر يها در بخش شمال خيضخامت  زانيم

 . ابدي شيافزا يا ندهيطور فزا هسرعت كاهش سطح تراز آب خزر ب شوديباعث م

 يم ميتاكنون دقت كن 1390 يسال ها نيخزر ب يايسطح تراز آب در راتييگفت: اگر به نمودار تغ يو

سال نسبت به  كي يط كبارهيخزر به  يايسطح تراز آب در يعنيافتد،  ياتفاق دارد م نيكه ساالنه ا مينيب

دارد خودش را نشان  هدر منطق راتييتغ نكهيا يعني نيا ابد،ي يم شيبرابر افزا 4تا  3 نيسال گذشته ب

 دهد. يم
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  يساسان يخزر علت انقراض امپراتور يپسرو

در  يعني خبندانيدهد، بعد از عصر  يخزر رخ م يايكه در در ستيبار ن نياتفاق اول نيافزود: ا خوشروان

هزار سال گذشته  10 يكرد اما ط شيخزر شروع به افزا يايسطح تراز آب در شيهزار سال پ 18حدود 

 يپسرو اكه آنر افتيمتر كاهش  100كه سطح تراز آب خزر تا  ميداشت يگسترده ا اريبس يپسرو

و  كه هزار يدربند بوده پسرو يپسرو ميكه داشت يپسرو نياز آن زمان تا حاال بزرگتر م،ينام يمنقشالق م

 يتقارن زمان انيساسان يبا امپراتور يعنيهم عصر است،  انيسال قبل اتفاق افتاده و با دوره ساسان 500

 دارد.

را در بر  رانيو فالت ا انهيبوده كه منطقه خاورم يعيوس ينشاندهنده خشكسال يپسرو نيادامه داد: ا يو

 نيگردد در واقع ا يموضوع بر م نيه همهم ب انيساسان يانقراض امپراتور لياز دال يكي يگرفته و حت يم

خزر در آن زمان  يايدرو سطح تراز آب  ديايب نييدر منطقه پا ييغذا تيباعث شده بود امن يخشكسال

متر  7حدود  ياز سطح تراز فعل يعني ديمتر رس 35 يبه منها كينزد يسال قبل به تراز 500هزار و  يعني

حدود  يسطح تراز كيرخ دهد ما با  21قرن  يشده تا انتها ينيب شيكه پ ياتفاق نيتر اما اگر ا نييهم پا

 يمعادل سطح تراز پسرو يسطح تراز بايتقر يعني ودب ميمتر همراه خواه 36 يمتر تا منها 45 يمنها نيب

گرگان به طور  جيداد، خل ميقره بغاز را به طور كامل از دست خواه جيسطح تراز ما خل نيدربند ، با ا

به  ياديروند و مشكالت ز يم نيبوجاق از ب يمستقر در پارك مل يود، تاالب هاش يكامل خشك م

 وجود خواهد آمد.

 

  ست؟يچ راهكار

 ست؟يراهكار چ نكهيدرباره ا يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

 طيمح طيخودمان را با شرا دياست، ما با يگارنكته ساز نيدر اول يعيطب نديفرا نيمقابله با ا يگفت: راهكار برا
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و  ميكن زيخزر پره يايدر يمنابع آب يروما از هر گونه دخل و تصرف بر  نكهيا يعني يسازگار م،يسازگار كن

خزر رو به  يايدهند كه در يها نشان م ينيب شيكه پ يطيآنهم در شرا ميخزر نباش يايبه فكر انتقال آب در

 در منطقه خواهد شد. يو اقتصاد ياسيش خودش باعث منازعات سكاه نيرود و ا يكاهش م

 

  ميخزر را انتقال نده آب

در منطقه  يشود منازعات يباعث م ابديكاهش  ينيسرزم يدر آبها ديافزود: اگر سطح ص خوشروان

خود را از دست بدهند و  يخزر در محدوده آبها يايروس ها تراز آب در يمثال وقت رد،يصورت گ

 ريسا بيآزاد باعث ترغ يشوند و ورود آنها به آبها يآزاد م ينداشته باشند  وارد آبها ينيزمسر يآبها

در  ماندهيباق انيآن ماه يرفتن حت نيباعث از ب يريگيمازاد ماه نيمنطقه خواهد شد و ا نيبه ا گانيهمسا

 سكيكاهش ر نيرارا به همراه داشته باشد بناب يتواند منازعات يشود كه م يخزر م يايدر يحوضه آب

خزر همراه باشد و  يايرد طيمح يمنطق يبا سازگار ديخزر با يايدر ييحاصل از خشكزا يريپذ بيآس

 خزر است. يايمنابع آب در ياز هر گونه دخل و تصرف بر رو زيآنهم پره

 

 خزر  يبه منابع آب ورود ياز دست انداز زيپره

از  زينكته پره نيگفت: دوم يمناطق ساحل ستيز طيحخزر بر م ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

كه  ميخزر است، فراموش نكن يايبه در ياز حد از منابع آب ورود شيب يو بهره بردار يدست انداز

 يم نيتامدرصد منابع آب خزر را  80خزر كه  يايدر يشمال يرودخانه ها يبر رو يشمار يب يسدها

 يآب رودخانه ها م يموجب كاهش حجم ورود يهره بردارب نيشود و هم يم يكنند دارد بهره بردار

مشكل  نيتواند ا يخزر م يايو خشك شدن در نيزم شيهمزمان با گرما ابديروند تداوم  نيشود و اگر ا

 دهد. شيافزا يا ندهيرا به شكل فزا
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 در محدود خزر  ياز هرگونه اقدام مهندس زيپره

و  ينيمانند كانال خز يارتباط يدر كانال ها يروبيمانند ال ياز هر گونه اقدام مهندس زيادامه داد: پره يو

 دايافت پ متريسانت 10 يخزر سال يايكه در يشوند آنهم در زمان يروبيكانال ها ال نيآشوراده چون اگر ا

هر  ديبا نيداد بنابرا ميدست خواه زا ندهيسال آ 10 يكانال ها را ط نيا يناوبر تيكند ما عمال قابل يم

و داشتن  يانجام شود و بدون آگاه حيخزر با مطالعات صح يايدر حوضه در يامات مهندسگونه اقد

 نيمهمتر در ا نهايبگذارد، از همه ا يبه جا ينيسنگ اريممكن است خسارت بس يدانش مناسب هر اقدام

كند چون  تيخزر هستند حما يايدر سطح در تمطالعا يكه متول ياز مراكز پژوهش ديدولت با طيشرا

 70خواهد افتاد كه ما در دهه  يواقع نشوند اتفاق يمال تيمراكز كه االن وجود دارند مورد حما نيا اگر

به مناطق  ينيسنگ اريخزر باال آمد و خسارات بس يايكه سطح تراز آب در يدر زمان يعني ميتجربه كرد

 ديبا طيشرا نياالن در ابود پس  ياندك و ناكاف اريما درباره خزر بس يوارد كرد اما دانش و آگاه يساحل

 يايدر يطيمح طيمتناسب و سازگار با شرا ديها با يريگ ميو تصم ميداشته باش يحيصح يرسان يآگاه

 خزر باشد.

 

 كه قرار بود در خزر انجام شود اما نشد  ياقدامات

ساس كه قرار بود در گذشته در خزر انجام شود اشاره كرد و گفت: بر ا ياز اقدامات يبه برخ خوشروان

متر كاهش سطح تراز آب خزر را  3حدود  يالديم 1978تا  1930 يسال ها نيمطالعات صورت گرفته ب

دادند متوجه  جامكه روس ها ان يمطالعات د،يرس 26 يبه منها بايتقر 29 يسطح تراز از منها يعني ميداشت

خزر را  يايدر و اگر مساحت افتهيخزر كاهش  يايمكعب آب در لومتريك 15شدند كه ساالنه حدود 

 نيكه از ا ميدر سال افت سطح تراز داشت متريسانت 4معادل  ميريمربع در نظر بگ لومتريهزار ك 400معادل 

 شد. يم ريقره بغاز تبخ جيخل وسطخزر ت يايمتر مكعب آب در ارديليم 5 يعنيمربع  لومتريك 5 زانيم
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قره بغاز  جيخل يرا بر رو يآمدند سد رنديآب را بگ ريتبخ يجلو نكهيا يبرا 1978افزود: در سال  يو

تا دو سانت در  كيتوانستند حدود  يكار م نيشود با ا جيخزر به آن خل يايساختند كه مانع ورود آب در

كاهش سطح  ندهيشد تا شتاب فزا يباعث م نيسال سرعت كاهش سطح تراز آب خزر را كم كنند و ا

آب  ياست كه ورود نيكه افتاد ا يزمان اتفاق جالب نيا يتراز كم شود اما باز مطالعات نشان داد كه ط

 355هم حدود  ريمكعب در سال بود و تبخ لومتريك 300خزر معادل  يايرودخانه ها و بارش به حوضه در

 30هم حدود  عيو صنا يساز نيريش يكارخانه ها يروس ها معموال برا نيمكعب بود، همچن لومتريك

ما در آن زمان بحث كاهش  نكهيدهد به رغم ا ينشان م نيكه ا كردند يمكعب آب استفاده م لومتريك

و  عيصنا يبه آن برا يمنته يرودخانه ها ايساختن سدها ؛ استفاده از آب خزر  م؛يسطح تراز آب داشت

 نرسد. رمكعب آب ساالنه به خز لومتريك 30شد  يباعث م يساز نيريش

 لومتريك 30ادامه داد: اگر  يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

سانتمتر از سطح تراز آب  10شود گفت معادل  يم بايتقر ميده ميخزر تعم يايمكعب را به سطح در

كاهش سطح تراز  ياكرد كه بر شنهاديپ "كلوويم "به نام  يبار فرد نياول رد،يگ يخزر را در بر م يايدر

بود كه  ييراهكارها ساخت سدها نياز ا يكيكه  ميرا به كار ببر ييراهكارها ميتوان يخزر م يايآب در

فكر بودند  نيروس ها به ا يعنيجدا كند  يو جنوب يانيخزر را از بخش م يايدر يتوانست بخش شمال يم

قطع كنند تا  يو جنوب يمركز يرا به بخش ها يكار بتوانند بحث ورود آب از بخش شمال نيكه با ا

 نشد. ييمطرح شد اما اجرا يالديم 60در دهه  هينظر نيخود را حفظ كنند البته ا يبتوانند بخش شمال

 يالديم 2100ها نشان دهد كه تا سال  ينيب شيكه اگر پ ميفراموش كن دياظهار داشت: اما نبا خوشروان

 برنامه در دستور كار روس ها قرار نيمتر افت كند ممكن است ا 18تا  9 نيخزر ب يايسطح تراز آب در

 يايدر يو جنوب يانيبخش م ستيز طيمح يبر رو ياديز اريبس ريتواند تاث يبشود م نطوريكه اگر ا رديگ

هم  يگريدهد، البته دانشمند د شيرا در سواحل ما به شدت افزا ييبگذارد و نرخ خشكزا يخزر به جا
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 يخزر شاخه ها يايدر مقابله با كاهش سطح تراز آب يكرده بود برا شنهاديپ 1957در سال  "دبرو "مانند 

 ايدهند  ريمس رييرا به سمت رودخانه ولگا تغ چوراو پِ نايرودخانه دو يرودخانه اُنگا و شاخه شمال ييباال

شود با كاهش سطح تراز مقابله شود  يباعث م نيكنند كه ا تيرا به سمت خزر هدا يبريس يرودخانه ها

 بايمعادل تقر نيكه ا افتيمتر كاهش  2,5ب خزر سطح تراز آ 1964تا  1930است از سال  نيو جالب ا

حجم آب  نياز خزر خارج شد كه ا ريبر اثر تبخ ايخزر نشد  يايدر دمكعب آب بود كه وار لومتريك 960

 ساالنه رودخانه ولگا است.  يبرابر حجم آبده 4

راهكار را  5 ستميقرن ب يالديم 70و  60گفت كه روس ها در دهه  ديبا يجمع بند كيگفت: اما در  يو

رودخانه ها در بخش  نيو اُب سد بسازند، ا يسئ يني يرودخانه ها يبود كه بر رو نيا نيكردند اول يمعرف

آرال  اچهيرا به در هاسد نيسدها ساخته شد آب پشت ا نكهيخزر قرار دارند بعد از ا يايدر يشمال شرق

 ريبه خزر برسانند، دوم انحراف مسآب را  ياُزبو يميآبراهه قد قيمنتقل كنند و از آنجا از طر

خزر قرار دارند با انحراف  يرودخانه ها كه در حوضه شمال نيولكادو و پچورا بود كه ا يها رودخانه

راهكار ساخت سد بر  نيو سوم كنندتوانند كاهش آب رودخانه ولگا را جبران  يبه سمت خزر م ريمس

 بود. يانيو م يجنوب خزر و جدا كردن آن از مناطق يايدر يبخش شمال يرو

و خزر است تا آب  اهيس يايآزوب، در يايدر انيم ديكانال جد كي جاديراهكار ا نيافزود: چهارم يو

و اُب كه جزو سه  يسئ ينيشامل لنا ،  يبريس يرودخانه ها نكهيبه خزر منتقل شود، پنجم ا اهيس يايدر

 ارد كنند. خزر و يهستند را به بخش شمال يبريرودخانه مهم در منطقه س

 لومتريك 5توانند  يكار م نيقره بغاز بود كه با ا جيخل يراهكار ساخت سد بر رو نيگفت: ششم خوشروان

ها كه قرار بود انجام شود  يزيبرنامه ر نيتمام ا انياست از م نيا تيرا كاهش دهند اما واقع ريمكعب تبخ

سد شكست  نيد البته بعد از چند سال اسد ساخته ش نيا 1978كه سال  يفقط مورد ششم اجرا شد به طور

بر خالف  ايسطح در 1995تا  1978سطح تراز آب خزر باعث شد از سال  شيافزا يعيچون روند طب
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و االن  ابدي شياست افزا ياديز اريدر سال كه سرعت بس متريسانت 14 بايآن زمان با سرعت تقر يها ينيب شيپ

خزر دارد با  يايدر ميكن يرا آغاز م 21دهه سوم قرن  ميرشود گفت كه دا يو م ميهست 21كه ما در قرن 

در  متريسانت 10رقم  نياتفاق با هم نيرود و اگر ا يبه سمت كاهش سطح تراز آب جلو م يا ندهيروند فزا

 . ميباش 21قرن  يخزر در انتها يايسطح تراز آب در يمتر 10تا  8منتظر كاهش حداقل  ديبا ابديسال ادامه 

 داهللا پورعب ايمي: كاز
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؛ 1400بودجه حهيدر ال يزداريآبخ يضرورت اختصاص اعتبار مناسب به طرحها

 22/10/1399سبزينه روزنامه  – كشور تشنه بودجه است يزداريآبخ

 

 البيآب و كنترل س ديخاك، تول شيدر كنترل فرسا تيبا اهم اريموضوع بس كي يزداريآبخ مسأله

در كشور موجب شد،  يزداريآبخ يها اتيعمل ياجرا يبرا ياست؛ اختصاص بودجه از صندوق توسعه مل

 فتهداشت، اما طبق گ ينيمدت نمود ع آن در كوتاه راتيو تأث رديبخش صورت بگ نيدر ا ياقدامات خوب

 يدر بودجه عموم ديو با ستين ريپذ امر امكان نيا يبرا يوسعه ملمسئوالن امر امسال برداشت از صندوق ت

 دولت به آن توجه شود.

و دز است و با  رود ندهيدر كشور سرچشمه سه رود بزرگ كارون، زا يارياستان چهارمحال و بخت اكنون

درصد 10در گذشته حدود  دهد، يم ليمساحت كشور را تشك درصد كياستان تنها  نيا كه نيتوجه به ا

از برف بود،  دهياستان پوش نيو زمستان ا زييگذشته در فصول پا انيسال يط كرد، يم ديآب كشور را تول

. كردند يم هيرا تغذ ينيزم ريو ز يمرور در فصل تابستان منابع آب سطح استان به نيا يعيطب يها خچالي

از  ياريبس ،ياريچهارمحال و بخت يباال بيعلت ش بهبارش از برف به باران و  يالگو رييمتأسفانه با تغ

دارد و اكنون  يدرپ زيخاك را ن شيمسأله فرسا نيا شود، يصورت رواناب از استان خارج م ها به بارش

 قرار گرفته است. يبحران تياستان در وضع نيا ينيرزمياز منابع آب ز ياريبس

 يبرا ياجازه برداشت از صندوق توسعه مل يمقام معظم رهبر ريبا تدب ريدر چند سال اخ خوشبختانه

در  يخوب اريبودجه اقدامات بس نيدر كشور آغاز شد، خوشبختانه با ا يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل

در  كه يصورت صورت گرفت، به ياريمختلف كشور ازجمله چهارمحال و بخت يها بخش در استان نيا

 نيبه ا يخسارت چندان لياما س م؛يدر شهرستان كوهرنگ بود يا رش نقطهبا نيتر شيشاهد ب 98سال ليس

 استان وارد نكرد.
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 يها احداث سازه البيها و س كنترل رواناب لياز دال يكيگفته كارشناسان حوزه آب و خاك،   به

 ياجرا يايكرد. مزا داينفوذ پ نيها در داخل زم بارش نياز ا يها بود و حجم خوب در دشت يزداريآبخ

 تر شيب توجه ازمندياز گذشته بر همگان اثبات شده است و ن تر شيب يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل

كننده  نگران ياريچهارمحال و بخت ژهيو خاك در كشور و به شيمسأله است، نرخ فرسا نيمسئوالن به ا

رد، از دست رفتن خاك دا ازيسال زمان ن100از  شيب زيخاك حاصلخ متر يسانت كي جادياست، قطعاً ا

 .دهد يقرار م زيتبعات خود ن ريتأث را تحت ديو تول يكشاورز زيحاصلخ

 

 شود يتوجه جد يزداريمجلس به مسأله آبخ يبودجه عموم در

از  ياريدر سفر به استان چهارمحال و بخت ياسالم يمجلس شورا يكشاورز ونيسيكم سيرئ راًياخ

در كشور خبر داد و به  يزداريآبخ اتيبه عمل ينبودن اختصاص بودجه از صندوق توسعه مل ريپذ امكان

 .ستا يمهم اريدر سرچشمه رودها امر بس يزداريآبخ اتيآب انجام عمل ديگفت: در بحث تول سنايا

اص بودجه اختص يزداريبه آبخ يگذشته از صندوق توسعه مل انيكرد: در سال ديتأك نژاد يسادات دجواديس

با  نژاد يشود. سادات دهيمسأله د نيا يدر بودجه عموم ديو با ستين ريپذ كار امكان نياما امسال ا افت،ي

است، گفت:  رود ندهيزا وبزرگ ازجمله كارون  يسرشاخه رودها ياريچهارمحال و بخت كه نياشاره به ا

دارد، در سال گذشته  ييباال تياستان اهم نيآب در ا ديتول يبرا يزداريآبخ اتيقطعاً انجام عمل

اما امسال  افت،ياختصاص  يدر كشور از صندوق توسعه مل يزداريآبخ اتيعمل يدالر برا ونيليم100

 صندوق حذف شد. نيبرداشت بودجه از ا

مسأله  نيبه ا ديبا ياسالم يشد: مجلس شورا ادآوري ياسالم يمجلس شورا يكشاورز ونيسيكم سيرئ

شود. قطعاً  تيصورت گرفته در كشور تثب يزداريداشته باشد تا اقدامات آبخ يتوجه جد 1400در بودجه

موضوع  ديبا نرا داشته باشد. مسئوال يريناپذ تبعات جبران ندهيدر آ تواند يمسأله م نيبه ا يتوجه يب
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در  يمل هيسرما نياگر ا رايقرار دهند؛ ز تيو اشتغال در كشور در اولو ديحفظ تول يخاك و آب را برا

 .ستين ريپذ امكان يجبران آن به راحت گريبرود، د نياز ب يتوجه يب هياس

 

 يزداريآبخ اتيانجام عمل ياختصاص بودجه برا تياهم

هم  ياريچهارمحال و بخت يزداريو آبخ يعيطب كل منابع و حفاظت از خاك اداره  يزدارياداره آبخ سيرئ

اظهار كرد: در  ،يزداريبه بحث آبخ يبودجه از صندوق توسعه مل افتنياختصاص ن راتيدرخصوص تأث

 كرد يم دايپ اصبحث اختص نيبه ا يا هيتملك سرما يها يياز اعتبارات دارا يزيناچ اريگذشته بودجه بس

 ازهاين يپاسخگو يبودجه استان يمالت يسنگ يها احداث سازه يها نهيهز شيكه عمالً باتوجه به افزا

 دارد. نهيهزار تومان هز500حدود  يو سنگ يكيمترمكعب سازه مكان كير احداث حاض درحال ست،ين

نكند  داياختصاص پ يزداريآبخ اتيبه انجام عمل ياگر بودجه در سطح مل كه نيا انيبا ب فرد ياحمد اريبخت

 اتيعمل يبه سمت اجرا دياتفاق رخ ندهد، به اجبار با نيعنوان كرد: اگر ا م،يشو يبا چالش مواجه م

خاك باال است،  شيكه نرخ فرسا يدر مناطق يكار و بته يكار جنگل ،يكار ازجمله نهال كيولوژيب

 .ميبرو

 يها خاك ندارد و قطعاً سازه شيدر كنترل فرسا يدرصد100 رياقدامات تأث نيادامه داد: اما ا فرد ياحمد

 يمالت يو سنگ يكيمكان يزداريآبخ يها مسأله دارند، احداث سازه نيدر ا يباالتر ريتأث يزداريآبخ

 شوند، يم نيها و نفوذ آب در زم كنترل رواناب الب،يها، كنترل س موجب كنترل رسوب در دشت

 .كنند يرا كنترل م البيها سرعت س سازه نيا نيهمچن

با  ياريچهارمحال و بخت يزداريو آبخ يعيطب كل منابع و حفاظت از خاك اداره  يزدارياداره آبخ سيرئ

در حوضه  ياقدامات خوب ياعتبار از صندوق توسعه مل صيدر چند سال گذشته با تخص كه نيبه ا اشاره

ر در استان احداث يدر دو سال اخ يكيسازه مكان500كرد: حدود  انيدر استان انجام گرفت، ب يزداريآبخ
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احداث  ياباال بر نهيالعبور بودن، كمبود اعتبارات و هز علت صعب نقاط به يشده است، اما در برخ

با مشكل  ندهينكند در آ داينقاط بود و اگر بودجه اختصاص پ ريتر از سا كار كم نيا يزداريآبخ يها سازه

 .ميشو يمواجه م

سمت  به ديبا ياز صندوق توسعه مل يزداريآبخ اتيكرد: درصورت حذف بودجه عمل ديتأك يو

 ها باال است. خاك در آن شيكه نرخ فرسا ميبرو يدر مناطق يكار و نهال يكار جنگل

در  يزداريبحث آبخ يبرا ياز صندوق توسعه مل افتهيخاطرنشان كرد: با بودجه اختصاص  فرد ياحمد

درصد 20كنترل شد و حدود  يزداريآبخ يها سازه يها با اجرا درصد رواناب30حدود  ريچند سال اخ

 ترل شد.كن زيدرصد رسوبات ن10 نينفوذ داده شد و همچن نيها در زم بارش

 ياريچهارمحال و بخت يزداريو آبخ يعيطب كل منابع و حفاظت از خاك اداره يزدارياداره آبخ سيرئ

تن در هكتار است و 20در هر هكتار حدود پنج تا  ياريخاك در چهارمحال و بخت شيگفت: نرخ فرسا

 تن در هكتار است.15 ريخاك در كشور ز شينرخ فرسا نيانگياست كه م يدرحال نيا

 

 ضرورت است كيمواجهند،  يآب كه با كم يمناطق يبرا يزداريآبخ 

با اشاره به  زين ياسالم يمردم بروجن در مجلس شورا ندهيو نما يآب و كشاورز ونيسيادامه عضو كم در

 نيتر مهم نيواقع شده، بنابرا خشك مهيمنطقه ن كيدر  رانياظهار كرد: كشور ا يزداريمسأله آبخ تياهم

 است. يزداريآبخ اتيمحدود در كشور انجام عمل يحفظ منابع آب ينكته برا

و  نيزم يها هينفوذ آب در ال يمعنا به يزداريآبخ كه نيا انيبا ب يجعفر يرقليام نيو المسلم االسالم حجت

علت  است و به رانيبام ا يارياست، عنوان كرد: چهارمحال و بخت ندهياستفاده در آ يها برا در آبخوان

ها از دسترس خارج  بارش يمدر آن انجام نشود، تما يزداريآبخ اتيكه دارد اگر عمل يخاص يتوپوگراف

 .شود يم زيخاك ن شيمسأله باعث فرسا نيو ا
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 قيبه طر توان يم راياز خارج شدن آب از دسترس است، ز تر شيخاك ب شيفرسا بيافزود: آس يجعفر

 يبرا يزداريلذا آبخ ست،ين ريپذ امكان يراحت منابع خاك به يايكرد، اما اح اءيرا اح يمختلف منابع آب

 ضرورت است. كيمواجه هستند،  يآب كه با كم يمناطق

گذشته به دستور مقام  انيعنوان كرد: در سال ياسالم يمجلس شورا يآب و كشاورز ونيسيعضو كم نيا

در كشور  يزداريآبخ به بحث يهمان صندوق ارز اي ياز صندوق توسعه مل يا بودجه يمعظم رهبر

صندوق  نيبه ا ندهيآ انيسال يط ديكار امسال ممنوع است و پول برداشت شده با نياما ا افت،ياختصاص 

 بازگردد.

كند، در تالش  داياختصاص پ يزداريبه مسأله آبخ يكشور، اعتبار يدر بودجه جار ديكرد: با ديتأك يو

امر مورد غفلت واقع  نيا ميو نگذار مياختصاص ده يا كار بودجه نيا يبرا 1400بودجه حهيدر ال ميهست

 شود.

قطعاً در  شود، يمدت مشخص نم در كوتاه يزداريبه مسأله آبخ يتوجه يب يها بيشد: آس ادآوري يجعفر

 .شود يبار م فاجعه يخاك و از دسترس خارج شدن منابع آب شيعواقب فرسا ندهيآ انيسال
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – را تكرار كرد 2016در سال  نيزم يركورد گرما 2020

22/10/1399 

 

سال ثبت  نيگرمتر 2020، سال  يكه در سطح جهان دهد ينشان م يجامع هواشناس يها داده -رنايا-تهران

 دارد. 2016برابر با سال  يطينظر شرا نيشده است و از ا

 2020سال  ييگرما ياست كه ركوردشكن نيمسئله نگران كننده ا وز،ياطلس ن ينترنتيا گاهيگزارش پا به

كه  يبروز كرد كه اثر خنك كننده داشت. درحال »نويال ن« دهيسال پد نيرخ داده كه در ا يطيدر شرا

 ظاهر شد.» گرم كننده نويال ن« دهيدر پشت پد 2016سال  يركورد گرما

 
در  نيسطح كره زم يمتوسط دما دهد ياروپا صورت گرفته، نشان م هيكه توسط اتحاد ادشدهي يبررس

 1900تا  1850 يها ثبت شده در سال ياز متوسط دما شتريب گراديسانت 1,25حدود  2020جهان در سال 
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 گراديتدرجه سان 0,6 زين 2010تا  1981ثبت شده از سال  يرقم نسبت به متوسط دما نيبوده است. ا

 دهد.  ينشان م شيافزا

مربوط به  ينگران نيشتريبوده است. ب گراديدرجه سانت 0,4و  1,6 بيدر مورد قاره اروپا به ترت شيافزا نيا

 2010تا  1981 يبا بازه زمان هسيدر مقا 2020ثبت شده در سال  يقطب شمال است كه در آن متوسط دما

 است. افتهي شيافزا گراديدرجه سانت 0,6از  شيب

رخ  ريسال اخ 6در  يشوند همگ يجهان محسوب م يسال ها نيكه گرم تر يسال 6 ،يبررس نياساس ا بر

 سال گذشته قرار دارند.   21در  يشوند همگ يجهان محسوب م يسال ها نيكه گرمتر يسال 20اند و  داده 

به بعد  يالديم 1980دهه ثبت شده است كه از سال  نيتر گرم 2020تا  2011: دهه ديافزا يم يبررس نيا

 را ادامه داده است. يآشكار يروند صعود

است كه بخش  نيدهد ا يمورد توجه قرار م ژهيسال را به و نيگرم تر ديحال آنچه كه ركورد جد نيا با

كه اثر خنك » نويال ن« دهيبروز پد ليتر از متوسط را به دل نييپا يهوا يدما نيزم يكره جنوب مياز ن ييها

مواجه » گرم كننده نوين ال«كه با  ندهيآ يسال ها يبرا يخوب يالگو نيكننده داشت، تجربه كردند و ا

 شود. يهستند، محسوب نم
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 نيانگيم يبرابر 3 شيافزا ها خبرداد: سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر س ركليمد

 23/10/1399ايرنا مورخ خبرگزاري  – يزداريآبخ يطرح ها يقنوات با اجرا يآبده

 

كشور گفت:  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار انو آبخو البيدفتر س ركليمد -رنايا -تهران

به سه  كيدر كشور نزد يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيها با انجام عمل قنات يآبده نيانگيطبق آمارها م

 است. يكه رقم قابل توجه افتهي شيبرابر افزا

با  رياخ يها در سال نكهيا انيبا ب »پور نيابوالقاسم حس« ،يشنبه وزارت جهاد كشاورز گزارش روز سه به

كشور  يقنوات در استان ها يآبده تيشاهد تقو يدار و آبخوان يزداريآبخ نهيانجام شده در زم يها اقدام

نام برد و  يدار و آبخوان يزداريآبخ يها طرح ياجرا يكاركردها گريرا از د ها البيمهار س م،يهست

 يها آذرماه امسال در استان يها البيمترمكعب از س ونيليم 800به  كيها نزد طرح نيا يافزود: با اجرا

 كشور مهار شد. زيخ ليس

در محدوه غرب، جنوب غرب و جنوب  ديشد ياظهارداشت: در آذرماه امسال دو نوبت بارندگ يو

 يدار و آبخوان يزداريآبخ يها از آن توسط سازه يناش البيمترمكعب س ونيليم 800كشور رخ داد و 

در  يارد و آبخوان يزداريآبخ يها سازه قياز طر ها البيس ن،يمهار و مانع از خسارات شد و عالوه بر ا

 مناطق قرار گرفت. نيا يمنابع آب تيتقو يراستا

از  يمشكالت ناش ،يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يو آبخواندار البيدفتر س ركليمد

نشدن  هيبودن شهرها و تخل رياز نفوذناپذ يكشور را ناش يجنوب غرب يدر معابر شهرها يگرفتگ آب

شهرها توسط  نيآب در ا يآب، زهكش ها و كانال ها هيتخل ريكرد: مس حيها دانست و تصر بارش

 انجام شده مورد تجاوز قرار گرفته است. يسازها وساخت 

متناسب با توسعه  ديرا ندارند و با البيس هيشهرها توان تخل نياز ا يبرخ يگفت: سامانه زهكش پور نيحس
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 روز شوند. به يشهر

امكان جذب بارش در سطح  رينفوذپذ يكرد و افزود: در شهرها ديتاك رينفوذپذ يبر ساخت شهرها يو

از نظر جذب بارش ها و  رينفوذپذ يمسووالن به سمت ساخت شهرها ميدواريشهر وجود دارد و ام

 سبز استفاده شود. يتوسعه فضا يها برا باليس تيها حركت كنند و از ظرف البيس

 125كشور با اشاره به وجود  يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يو آبخواندار البيدفتر س ركليمد

 يوسعت، تاكنون مطالعه و اجرا نيكشور، گفت: از ا يدر استان ها زيآبخ يهكتار عرصه ها ونيليم

سرعت و  شهكتار انجام شده و اثرات آن در مهار و كاه ونيليم 30در سطح  يزداريآبخ يها تيفعال

طرح ها شده  نيموجب استقبال مردم از ا ،ياهيپوشش گ يايخاك، اح شيكاهش فرسا الب،يغلظت س

 است.

قنوات حدود سه  يآبده نيانگيطور م به يو آبخواندار يزداريآبخ اتيبا عمل نكهيپور با اشاره به ا نيحس

به  شتريب ازمندتوجهيدر كشور ن يدار و آبخوان يزداريآبخ اتي، افزود: توسعه عملداشته است شيبرابر افزا

 و در برنامه هفتم توسعه است. 1400طرح ها در بودجه سال  نيا

 اتيهزار هكتار عمل 200و  ونيليم كيامسال  انيقرار است تا پا يزيطبق برنامه ر رنا،يگزارش ا به

دهد كه  يموجود نشان م تيشده و وضع ييهزار هكتار آن اجرا 800شود كه تاكنون  يياجرا يزداريآبخ

 جلوتر است. يوزارت جهاد كشاورز ينيب شياز برنامه پ يفعل اتيعمل
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 بودجه از مجلس؛ ستيز طيو حقوقدانان مح نيدرخواست مجمع پژوهشگران، فعال

 24/10/1399خبرگزاري مهر مورخ  – ديرا حذف كن سد مخرب 7ساخت 

 

سد با نگاه انتقال  7خت خواستار حذف بودجه سا ستيز طيو حقوقدانان مح نيپژوهشگران، فعال مجمع

 شد. 1400آب به سمنان در بودجه 

مجمع «تحت عنوان  ستيز طياز صاحبنظران، كارشناسان و فعاالن مح يگزارش خبرنگار مهر، جمع به

 قيتلف ونيسيكم سينادران، رئ اسيبه ال يا با ارسال نامه »ستيز طيو حقوقدانان مح نيپژوهشگران، فعال

سد  ختهفت طرح سا يبودجه مطالعه و اجرا يها فيخواستار حذف رد ياسالم يبودجه مجلس شورا

 نامه آمده است: نيشدند. در ا 1400بودجه سال  حهيبا نگاه انتقال آب به سمت سمنان در ال

را  ييها فيكل كشور رد 1400سال  يدولت محترم در بودجه سنوات ديطور كه مستحضر همان احتراماً«

 يايبه در يمنته يها رودخانه يها خزر و سرشاخه ياياز در يا حوضه نيآب ب انتقال يمطالعه و اجرا يبرا

با نگاه انتقال  زين گريد يطرح ساخت سدها نيمازندران به سمت استان سمنان در نظر گرفته است و همچن

مذكور  يها هفت طرح، طرح نيهستند، ا يدر دل مناطق جنگل ييسدها ايآب به سمت سمنان است و 

 هستند؛

 خزر به سمنان يايو انتقال آب در يساز نيريش يمطالعه و ساخت برا. 1

 ندهي. مطالعه و ساخت سد زارم رود (سرشاخه تجن) با نگاه انتقال آب آن به سمنان در آ2

 (سرشاخه رود تجن) و انتقال آب آن به سمنان نسكي. ساخت سد ف3

 ندهينتقال آب آن به سمنان در آچرگت (سرشاخه رود تجن) با نگاه ا اي. احداث سد چهاردانگه 4

 از آب آن به سمنان ي(سرشاخه رود تالر) و انتقال بخش انيلي. ساخت سد كس5

 چاشم (سرشاخه رود تالر) و انتقال آب آن به سمنان ي. مطالعه و احداث سد خاك6
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 يبابل رود در دل مناطق جنگل ي. مطالعه و احداث سد سجاد رود رو7

آنها را مردود  يها، به صورت اساس طرح نيمطالعات موجود ا يبرخ يكارشناس يها يمجمع با بررس نيا

 ميشو يم ادآوريو  ميده يها را ارائه م طرح نيا يقانون يها رتياختصار در نامه، مغا لياما به دل داند، يم

 نيساكن مبدأ و مقصد ا دمگشته و كشاورزان و مر يمجر يها ها فقط متوجه شركت طرح نيا يمنافع ماد

 آن هستند. يها، متضرر اصل طرح

از جهت تعدد و مبالغ داشته  يا در بودجه امسال جهش فوق العاده يمخرب يها طرح نيچن ميشو يم متذكر

 يها خصوصاً استان گر،يد يها از استان ياريرا مطالبه كرده است كه در بس يهنگفت كاذب يها نهيو هز

مجمع فراهم  نيا يبرا يها فرصت و مطالعه مكف د آندر مور نكهيبه جهت ا يول شود يم دهيد يشمال

 .كنم يم ينشد، از ذكر آن خوددار

كه قبالً در  يستيز طيشمار مح يخزر به سمنان عالوه بر خسارات ب يايو انتقال آب در يساز نيريش طرح

ه استان منتشر شد، سبب مخالفت عامه مردم س 95 نيها متخصص زبده كشور در فرورد ده ياز سو يا هيانيب

از  8بند  ريشده و مغا نتشرها م و گلستان) شده است كه مكرراً در رسانه النيكشور، (مازندران، گ يشمال

 ،ياسيسرنوشت س نييمشاركت عامه مردم در تع لين يدولت برا فهيبر وظ يمبن يقانون اساس 3اصل 

 است. شيخو يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد

آن و خسارات عمده به منابع  يبردار ساخت و بهره يباال نهيطرح و هز نيا يبازده منف ليبه دل يثان در

 انيو آبز يساحل ستمياكوس يكوهستان، مراتع و آلودگ ران،يشمال ا يها و جنگل ستيز طيو مح يعيطب

خط  ريمس يكشاورز يها نيزم بيو تخر يساحل انيو مكش نوزادان آبز ها كن نيريش پساب آب لهيوس به

و  شود يم المال تيحقوق عامه و ب عييكه موجب تض آن نييپا دهيدر مقابل فا ،يلومتريجاه كانتقال صد و پن

 مردود است. شود، يم يو قوم ياستان نياختالفات ب كيسبب تحر

و  تيريو گزارش سازمان مد 1393در آذرماه  ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش يها گزارش
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 40اصل  ريطرح مغا نيا گذارند، يطرح صحه م نيا يبر ضرر اقتصاد 1395 نيفرورد 28 خيبه تار يزير برنامه

تجاوز  اي ريغ بهاضرار  لهيرا وس شياعمال حق خو تواند ينم كس چيه كند يم حيهست كه تصر يقانون اساس

 ريو غ ياقتصاد يها تيفعال كند يم حياست كه تصر يقانون اساس 50اصل  ريقرار دهد و مغا يبه منافع عموم

از اصل  5بند  ريكند، ممنوع است و مغا دايآن مالزمه پ جبران رقابليغ بيتخر اي ستيز طيمح يبا آلودگ كه آن

 متيپمپاژ و ق يبرا يانرژ اديمصرف ز ليطرح به دل نياست. ثالثاً ا ريبر منع اضرار به غ يمبن يقانون اساس 43

 است. يقانون اساس 43 از اصل 8بند  ريتا مقصد مغا يو ارسال يديشده گزاف آب تول تمام

امام  اهللا تيحضرت آ رانيا ياسالم يجمهور يرهبر يابالغ ستيز طيمح يكل يها استيطرح با س نيا

 دارد: رتيمغا ريبه شرح ز يقانون اساس 110از اصل  1(حفظه اهللا)، منطبق با بند  يا خامنه

 يعدم مشاركت مردم لي: به دل1بند  ريمغا

 ينسل نيعدالت و حقوق ب تيعاعدم ر لي: به دل3بند  ريمغا

و  يساز نيريش قيخزر از طر يايدر ساحل در رمجازيغ يها يانتشار انواع آلودگ لي: به دل4بند  ريمغا

 ها پساب هيتخل

 نيسرزم شيآما يها برنامه تيعدم رعا لي: به دل5بند  ريمغا

درختان ممنوع القطع سرخدار،  يها شگاهيبا عبور از رو كيعدم حفاظت از منابع ژنت لي: به دل6بند  ريمغا

 شمشاد و اُرس و...

پمپاژ آب به  يبرا اديز اريبس يليفس يكربن با صرف انرژ صنعت كم تيعدم رعا لي: به دل8-1بند  ريمغا

 متر 2300 يارتفاعات باال

 ٪100عدول از پوشش  ليساله ششم توسعه، به دل قانون پنج 38از ماده » ر«طرح با بند  نيا نيهمچن

دور از مشاركت  و به يطيمح ستيو مناطق چهارگانه ز يو دولت يمل اراضي و مراتع و ها جنگل تحفاظ

 دارد. رتيجنگل، مغا يداريحفاظت و ناپا بيو كاهش ضر يجوامع محل
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كشور است كه  ينظام مال يو ارتقا ريپذ رقابت ديقانون رفع موانع تول 12بند ب از ماده  ريطرح مغا نيا

 را اجرا كند. شود يمنجر م يا گلخانه يكه به كاهش گازها ييها طرح كند يمكلف م صراحت دولت را به

آب است، از  يا حوضه نينامه كه ساخت سد و انتقال ب نيا 7و  6و  5و  4و  3و  2عنوان  يها طرح

هستند،  زهايآب در آبخ يعيطب رگاهيذخ نيو مؤثرتر نيكه خود بهتر يكه در دل مناطق جنگل ييآنجا

 يقتصادو ا يفرهنگ ،ياجتماع ،يطيمح ستيگسترده ز يمنف يامدهايبوده و سبب پ يمنطق ريغ كامالً

و بر هم زدن چرخه بازگشت و جبران  يآب ستميدر اكوس يستيز طيها سبب خسارات مح طرح ني. اشود يم

با  رياست و مغا ينيرزميز يها و آب يسنت يكه شامل رودخانه و نهرها شوند يم زيآب در حوضه آبر

 يها سهم حقابه ازبرداشت آب  ليبوده و به دل يقانون اساس 43از اصل  5و بند  50و  40و  3اصول 

هستند و  قهيدر مض زياكنون ن و هم شود يم ليها تحم كه بر آن يرودخانه و خسارات دست نييكشاورزان پا

 هياران با انتقال آب چشمه روزبه كشاورزان و باغد زيو خسارات آن قبالً ن كنند ينوبت از آب استفاده م به

است، بنابر استفتائات اخذشده از مراجع معظم،  شهودرودخانه تالر مازندران به سمنان م يها از سرشاخه

. باشد يمقدم م يدارندگان حقابه ها تيبر الو يكشور مبن يقانون مدن 158ماده  ريو مغا ستين زيشرعاً جا

 كند يتجن را مطالبه م يها سرشاخه يساخت سد بر رو يجه برانامه، بود نيا 4و  3و  2عنوان  يها طرح

متر  ونيليم 130از  شيو با قبض ب شود يم رهيذخ يسار ييرجا ديدر سد شه نآن هم اكنو يها كه آب

سد را با مشكل  نيفرمان ا يمنحن اي ييرجا ديمنابع سد شه يدرولوژيه تيريمكعب در باالدست، مد

 ياز آب را برا يسدها در باالدست، سد خال نيپس از ساخت ا ندهيآ يها انو تابست كند يروبرو م ياساس

 به وجود خواهد آورد. ييرجا ديسد شه

امام  اهللا تيحضرت آ رانيا ياسالم يجمهور يرهبر يابالغ ستيز طيمح يكل يها استيها با س طرح نيا

 دارد: رتيمغا ريح زبه شر يقانون اساس 110از اصل  1(حفظه اهللا)، منطبق با بند  يا خامنه

 يعدم مشاركت مردم لي: به دل1بند  ريمغا
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 ينسل نيعدالت و حقوق ب تيعدم رعا لي: به دل3بند  ريمغا

 نيسرزم شيآما يها برنامه تيعدم رعا لي: به دل5بند  ريمغا

 حساس و ارزشمند يها ستميو اختالل در اكوس كيتوان اكولوژ تيعدم رعا لي: به دل6بند  ريمغا

 مصرف آب يالگو يساز نهيو به ديتول يعدم اصالح الگو لي: به دل8-2بند  ريمغا

 ينيرزميز يها آب يفياختالل در تعادل و حفاظت ك لي: به دل9بند  ريمغا

 يها برا حقوق عامه مازندران با گرفتن آب از آن عيينامه، تض نيذكرشده در ا يها كه طرح ييآنجا از

در  يو مشاركت كشاورزان و جوامع بوم تياست و رضا يرف صنعتبه جهت مصا گريد يانتقال به استان

سالم و شور  آبو هم  گردد ياز مردم سلب م ايبه در يمنته نيريهم آب ش كه ينحو آن وجود ندارد، به

 نيا يدولت در اجرا مداران استياست. اعمال نفوذ س التيو رونق ش ها يكه محل پرورش ماه ايدر

از منابع  يبردار در بهره كند يم حيدارد كه تصر رتيمغا يقانون اساس 48ل ها مشهود است و با اص طرح

ها و مناطق  استان انيم ياقتصاد يها تيفعال عيها و توز در سطح استان يمل يو استفاده از درآمدها يعيطب

و استعداد رشد خود،  ازهايهر منطقه فراخور ن كه يطور در كار باشد، به ضيتبع ديمختلف كشور، نبا

 و امكانات الزم در دسترس داشته باشد. هيسرما

 ضرران يو ذ نفعان ياز ذ يو نظرپرس يفقدان مطالعات مشاركت مردم ليها به دل طرح نيهمه ا نيهمچن

اصل  رينشده لذا مغا دهيجا از مطالعات د چيدر حوضه مبدأ در ه يو شهر ييروستا يطرح، نظر شوراها

مشخص  نهيهز همه نيباا يهستند. آب يازسنجيها فاقد مطالعات ن طرح ني. همه اباشد يم يقانون اساس 100

شود و  نيتأم ديكنندگان با مصرف ايكننده  كدام نقاط، كدام مصرف، كدام مصرف يبرا قاًينشده است دق

 يو دارا ريخ ايدارد  يهماهنگ يداريو پا يشناخت بوم نيمصارف با مواز نيمشخص نشده است ا

آب، كاهش  يتقاضا تيريمد ندطرح مان نيا نيگزيجا يها نهي. گزستندين يستندمستدل و م يابي نهيگز

و  5و  1 يبا بندها رينشده و مغا دهيها د آب در مطالعات آن يمصرف، حذف مصارف نامولد، بازچرخان
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 رانيا ياسالم يجمهور يرهبر يمصرف از سو ياصالح الگو يكل يها استيس هيابالغ 10و  8و  7

ها  طرح نياست. همه ا يقانون اساس 110اصل  زا 1(حفظه اهللا)، منطبق با بند  يا امام خامنه اهللا تيحضرت آ

اصل  ريو صنعت كشور مغا يدر كشاورز يو مردم يو سهم بخش خصوص تيگرفتن مالك دهيناد ليبه دل

 است. يقانون اساس 44

و  يرقانونيغ يها طرح نيضمن اعتراض به چن ست،يز طيو حقوقدانان مح نيمجمع پژوهشگران، فعال لذا

 تيو عنا يدگيرس يتقاضا ،ياسالم يمجلس شورا قيتلف ونيسياز كم ح،يو مطالعات صح هيبدون توج

 نيرا دارد. همچن 1400بودجه سال  يها فيو رد حيمواد لوا يها در هنگام بررس و حذف بودجه آن ژهيو

شركت در  يمجمع آمادگ نين امخرب، كارشناسا يها طرح نياز ا يشتريب يايروشن شدن زوا يبرا

 »محترم را دارند. ندگانيجلسات مشترك با نما
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 ونيليم 4ساالنه  ياجرا ضرورت مطرح كرد: انايدر گفتگو با ا يجهاد كشاورز ريمعاون وز

تن در هكتار با انجام  9خاك به  شيفرسا كاهش؛ در كشور يزداريآبخ اتيهكتار عمل

 29/10/1399ايانا مورخ خبرگزاري  – يزداريآبخ اتيعمل

 

هكتار عرصه كشور ما كه در  ونيليم 125كشور گفت: از  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

به  دنيرس يانجام شده و برا يزداريآبخ اتيهكتار، عمل ونيليم 30است تا كنون در  يآب شيمعرض فرسا

 .ميده مانجا يزداريهكتار، اقدامات آبخ ونيليدر سال حدود چهار م دينسبتا مناسب، با تيوضع

 

 در كشور يزداريآبخ اتيهكتار عمل ونيليم 4ساالنه  ياجرا ضرورت

كشور در گفتگو با خبرنگار  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيو رئ ريمنصور معاون وز مسعود

و به لحاظ  خشك مهيكشور خشك و ن كيكشور اظهار كرد: ما  ياهيپوشش گ طيدر رابطه با شرا انا،يا

 .ميجنگل هست با پوشش كم ييجزو كشورها يپوشش جنگل

از  نيبنابرا م،يچهارم سرانه متوسط جنگل را در كشور دار كياز كشورها،  ياريافزود: نسبت به بس يو

 خواهد داشت. يشتريب تيوجود دارد، جنگل اهم مان ستميكه در اكوس يجهت و به لحاظ شكنندگ نيا

 2از  شي، در حال حاضر ب2019در سال  يا ماهواره ريتصاو نيكه براساس آخر نيبا اشاره به ا منصور

زاگرس   هكتار جنگل ونيليم 6كشور وجود دارد، ادامه داد:  يدر نوار شمال يركانيه  هكتار جنگل ونيليم

 .ميدار يشگاهيور هيهكتار جنگل در پنج ناح ونيليم 14,3مجموع و غرب كشور، در  يدر شمال غرب

 

 ندهيسال آ ياز ابتدا يركانيه يها جنگل يطرح حفاظت ياجرا

كرد: حفاظت به  حيجنگل بحث حفاظت است، تصر يكارها برا نيتر از مهم يكيكه  نيبا اشاره به ا يو
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ها  كار در همه جنگل نيو ا ميتصرف و قطع درخت را در جنگل نده ب،يمعنا است كه اجازه تخر نيا

 دارد. تيعموم

دارد،  يخاص طيتوسعه و حفظ، شرا يها برا كه هر كدام از جنگل نيا انيبا ب يجهاد كشاورز ريوز معاون

ها مجاز  برداشت چوب بوده كه قبال در قالب طرح مان يمعضل اصل يركانيه يها عنوان كرد: در جنگل

 قانون برنامه ششم ممنوع شد. يو بر مبنا 96ود و از سال ب

قاچاق چوب و قطع  دهياست كه از پد نيعامل ا نيتر مهم ،يركانيه يها افزود: در حفاظت از جنگل يو

 .ميرا ادامه ده ايو اح يساز يكار غن دي. البته در كنارش هم باميكن يريدرختان جلوگ

 نيتر از مهم يكيكه در حوزه زاگرس،  نيا انيكشور با ب يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگلل سيرئ

مداوم در  يها يخشكسال لياست، خاطرنشان كرد: عالوه بر آن، به دل راشكوبيمشكالت، كشت ز

 زغال ديمعضل قطع درخت و تول نيمناطق زاگرس وجود دارد، همچن يدر برخ ها يماريكشور، آفات و ب

 .ميمناطق را شاهد هست نياز ا يدر برخ

 ديگفت: به موجب قانون با يركانيه يها حفاظت از جنگل يبا اشاره به اقدامات انجام شده برا يو

كه  يو سرپا باشد كه با تالش ستادهيبر عدم برداشت چوب درختان ا يكه مبتن ميو اجرا كن هيرا ته يطرح

 يينها يركانيه نطقههكتار از كل م ونيلياز سه م شيب يليتفص مهيسال مطالعات ن انيانجام شده، تا پا

 .ميشو يم يياجرا يخواهد شد و وارد مطالعات تفصل

 يشده كه از ابتدا نيهم تدو يو حفاظت ريناپذ بر اقدامات اجتناب يمبتن يادامه داد: شرح خدمات منصور

 داد. ميپوشش خواه يركانياقدامات الزم را در حوزه ه ،يطرح حفاظت يبر مبنا ندهيسال آ

جنگل هستند اما از  هيحاش ايكه در درون  ميدار ياديز يكه در حوزه زاگرس روستاها نيبا اشاره به ا يو

 شوند، يسوخت ناچار به قطع درخت و سرشاخه م نيتام يسوخت مناسب برخوردار نبوده و برا

 آن،منعكس شد كه طبق  يجمهور سيبه رئ يجهاد كشاورز ريوز هياز ناح يشنهاديخاطرنشان كرد: پ
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موافقت كرد و در  يجمهور سيشود كه رئ لياز زاگرس تشك تيو حما انتيص  يعال يتقاضا شد شورا

 شود. ليشورا تشك نيتا ا ميهست يريگيحال پ

زاگرس، اذعان كرد:  يها در حوزه جنگل يساز يبا اشاره به توسعه و غن يجهاد كشاورز ريوز معاون

كه  ميدار يو توران يرانيزاگرس و ا ،يركانيجنگل در ه يساز يهزار هكتار توسعه و غن 70امسال حدود 

 ميرا فراهم خواه يتربه طيمرتبط شرا يها دستگاه يو هماهنگ يشورا، از لحاظ منافع اعتبار نيا ليبا تشك

 كرد.

 

 سال انيها تا پا طرح كاداستر جنگل اتمام

 يها دهيحرا با پد يها در جنگل كه نيكشور با اشاره به ا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 نييو تع تيحرا، تثب يها جنگل يخاطرنشان كرد: در گام اول برا م،يستيو قطع درختان مواجه ن يخشكسال

 .ميحدود را انجام داد

فات، كشت كه معضل آ يياست اما از آنجا يساز يو غن ايمراقبت، اح ازمنديحرا ن يها افزود: جنگل يو

 يجنگل يها ستمياكوس رينسبت به سا يبهتر طيندارد از شرا يچوب يبردار و بهره يخشكسال راشكوب،يز

 برخوردار است.

انجام شده، كاداستر تمام  يگذار گفت: امسال با هدف يجنگل يدر رابطه با كاداستر اراض منصور

دولت و انفال بر  تيمالك تيو تثب يبه لحاظ حقوق يروشن ريو تصو رسد يبه اتمام م يجنگل يها عرصه

 داشت. ميسال خواه انيرا تا پا ياراض نيا

ما  كرديرو نيعنوان كرد: اول م،يا گرفته شيرا در پ ياساس كرديمراتع چند رو يكه برا نيبا اشاره به ا يو

 .ميبرو يمرتعدار يها طرح يدام، به سمت اجرا يپروانه چرا ياست كه به جا نيدر حفاظت از مراتع ا

درصد از عرصه مراتع  36تا  35گذشته حدود  يها كه در سال نيبا اشاره به ا يجهاد كشاورز ريوز معاون
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 يعنيمراتع،  يزيدارد، در وهله اول مم  ميها تصم سازمان جنگل ليدل نيكرد: به هم انيطرح بود، ب يدارا

 ونيليم 7برساند كه حدود  امبه اتم ندهيحداكثر تا اواسط سال آ ايرا امسال  حق يدامداران ذ ييشناسا

 مانده است. يدامدار باق

 ونيليم 15خاطرنشان كرد: امسال  د،يسرعت بخش يمرتعدار يها طرح هيبه ته ديكه با نيا انيبا ب يو

 سال محقق شود. انيتا پا دوارميشده كه ام يگذار هكتار هدف

هكتار از مراتع با مرتعداران، عنوان كرد: با  ونيليم 14 يعقد قرارداد برا يگذار با اشاره به هدف منصور

 شود، يشده در طرح م ينيب شيپ يفن اتيعمل يقرارداد، مرتعدار موظف به حفاظت از مرتع و اجرا نيا

 .شود يعمال اهداف بخش با كمك و مشاركت مردم انجام م نيبنابرا

كه مرتعدار ضمن حفظ  ميبرو يسمت ديطرح با نيگفت: در ا يقيتلف يدر رابطه با طرح مرتعدار يو

 مرتع كاهش دهد. تيبه اندازه ظرف جيدام را به تدر زانيها، م از انقراض گونه يريو جلوگ ياهيپوشش گ

 ديبا ،ييدارو اهانيو گ يسبز مثل درختكار يبر اقدامات اقتصاد يمبتن يادامه داد: طرح مرتعدار منصور

 لحاظ شده و دام مازاد خارج شود. دهد، ياجازه م يمياقل طياكه طرح و شر ييجا

 

 يعيمنابع طب يها در عرصه ييدارو اهانيهزار هكتار گ 50توسعه  يبرا يگذار هدف

 حيدر مراتع تصر ييدارو اهانيگ ديكشور در رابطه با تول يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 در حال انجام است. يمل ياشخاص و اراض يدر دو بخش اراض ييدارو اهانيگ ديكرد: تول

برداشت  نيهمچن م،يا كرده يگذار هدف ييدارو اهانيهزار هكتار گ 50توسعه  يافزود: امسال برا يو

 .ميا كه به صورت خودرو در مرتع وجود دارد را در دستوركار قرار داده يمحصوالت فرع يو فن ياصول

محصوالت  در حال  نيها و ضوابط مربوط به حمل و صادرات ا العملادامه داد: دستور منصور

 شود. يريمحصوالت جلوگ نيچون ا يجياست تا از انقراض تدر يروزرسان به
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شود كه از خام خارج  تيتقو ديدر كشور با ييدارو اهانيگ يبند و بسته يكه فراور نيبا اشاره به ا يو

كار محل و نقشه  نيتوسعه ا يها برا شود، اذعان كرد: سازمان جنگل يريمحصوالت جلوگ نيشدن ا

نوع گونه،  ،يمكان تيسازمان، موقع نيمتناسب با هر منطقه را مشخص كرده و طرح مدنظر ا يها گونه

 لحاظ شده است. ياريو آب ينحوه مراقبت و نگهدار ،يبردار زمان كشت، زمان بهره

 

 يركانيه يها در جنگل يحفاظت و نگهدار اتيعمل ياجرا

 تيرينقطه عطف در مد كي يچوب يبردار كه توقف بهره نيا ايبا ب يجهاد كشاورز ريوز معاون

 نييمانند، تع نيگزياقدامات جا ديتوقف، با نيبوده است، اظهار كرد: در كنار ا يركانيه يها جنگل

 يهداشتاند، اقدامات ب ها حضور داشته جنگل نيدر ا يبردار كه قبال در قالب بهره ييها شركت فيتكل

 انجام شود. ها يكش روها و فنس آب ،يجنگل يها از راه يدفع آفات در جنگل، مرمت و نگهدار يبرا

 يياجرا يليدر قالب مطالعات تفص يركانيمنطقه ه يدارياست كه طرح پا نيما ا يافزود: هدف اصل يو

 يپوشش حفاظت تيطرح تقو نيجنگل است كه در ا يحفاظت و يدوره، فاز اول، طرح فن نيشود و در ا

با  طقمنا يبرخ يپوشش حفاظت تيبه جنگل و تقو يمنته يها راههيب يمسدودساز ،يركانيه يها جنگل

 .ميا كرده ييرا اجرا نينصب دورب

 ييدر حال نها انيبن دانش يها ها گفت: در حال حاضر با شركت جنگل ييدر رابطه با رصد هوا منصور

و  يهفتگ يها كه در دوره ميها داشته باش هم از جنگل ييپوشش هوا ميكه بتوان ميهست يكردن طرح

 نيكه از ا دهدرا گزارش  راتييكمتر از پنج متر رصد كرده و تغ يها ما در مساحت يماهانه جنگل را برا

 .ميداشته باش يشترينظارت ب ميجهت بتوان

اقدامات  فيو تكل ميچوب ناامن كن انيقاچاقچ يمنطقه را برا ديبا يركانيه يها افزود: در جنگل يو

 شدن است. ييكه بسترش در حال نها ميرا روشن كن يحفاظت ريناپذ اجتناب
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 از جنگل انتيدر جهت ص يعيمنابع طب يو فناور يدفتر مركز نوآور يانداز راه

از قاچاق  يريسازمان در جلوگ نيا ييكشور در رابطه با توانا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

و  ينيتقن ،يياجزا اجرا رياز جنگل، ضرورت دارد كه سا انتيقاچاق چوب و ص نهيچوب گفت: در زم

 ،ييقضا يها دستگاه نيمقوله مشاركت كنند، بنابرا نيتر از همه، مردم در ا كشور و مهم ييقضا

 يامر همكار نيدر ا ديهمه با يدولت ياه و دستگاه يعمران يها عموم مردم، طرح يبرا يساز فرهنگ

 كنند.

با ما  ديبرداران با و بهره يكرد: جوامع محل انيها ب از جنگل انتيبر لزوم مشاركت مردم در ص ديبا تأك يو

 مشاركت كنند. يعيمنابع طب يها همراه باشند و در طرح يجيو ترو يبه لحاظ فرهنگ

به كار گرفته شود،  نينو يها يو فناور ها يتكنولوژ ديعرصه گسترده است و حتما با نيادامه داد: ا منصور

 يجمهور استير يفناور يكه تفاهمش با معاونت علم يعيمنابع طب يو فناور يمركز نوآور يانداز با راه

 .ميرو يسمت م نيمنعقد شد به ا

 يحفاظت ياست، خودروها ها نيو دوربدر پهپادها  كه ييها ياستفاده از تكنولوژ يافزود: اثربخش يو

با  رايكه اخ يروز به يافزارها و نرم شود يانجام م  ماهواره ريتصاو قيكه از طر ييهوا شيپا GPSمجهز به 

 .ميدهرسالت را بهتر انجام  نيكه ا كند يكمك م م،يتفاهم كرد رانيا ييمركز فضا

به موقع حادثه است،  صيتشخ قياتفاق در حر نيتر كه مهم نيبا اشاره به ا يجهاد كشاورز ريوز معاون

كه بتواند در اعالم و  يا دهيدر صورت داشتن ا ميخواهشمند  انيبن دانش يها خاطرنشان كرد: از شركت

 يها تياز ظرف ميبتوان اها وارد مذاكره شوند ت سازمان جنگل يبه ما كمك كند، با مركز فناور قياطفا حر

 .ميها استفاده كن آن

 يها است كه همه بخش نيها و مراتع مستلزم ا حفظ و توسعه جنگل يكشور برا تيود: موفقافز يو

 مقررات كمك كنند. تيو رعا يانسان يروين نيساختار، تام تيبودجه، تقو نيكشور در تام
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 كشور يها در عرصه يزداريآبخ اتيهكتار عمل ونيليم 30 انجام

 يحفاظت از خاك عنوان كرد: برا تيدر خصوص اهم يمقام معظم رهبر شاتيبا اشاره به فرما منصور

ها،  حل راه نياز بهتر يكينشان داده كه  يدانيها و مشاهدات م و پژوهش قاتيحفظ آب و خاك تحق

 است. يزدارياقدامات آبخ

خاك و آب است، گفت: براساس مطالعات  شيفرسا ديكه كشور ما در معرض شد نيا انيبا ب يو

در كشور ما اتفاق  يآب شيتن در هكتار فرسا 15,4ساالنه  ،يزداريپژوهكشده حفاظت خاك و آبخ

 است. ييكه عدد باال افند يم

است كه  نيا يزداريآبخ ياثربخش نيكشور ادامه داد: اول يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 ييتن در هكتار كاهش داشته باشد كه عدد باال 9در هكتار در سال به  شيتن فرسا 15 شود يباعث م

 است.

از خسارت و  توان يكرد اما م يريجلوگ توان ينم لياز وقوع س ،يكه به فرموده رهبر نيبا اشاره به ا يو

 شيرساهكتار عرصه كشور ما كه در معرض ف ونيليم 125كرد: از  حيكرد.، تصر يريمشكالتش جلوگ

نسبتا مناسب،  تيعبه وض دنيرس يانجام شده و برا يزداريهكتار كار آبخ ونيليم 30است تا كنون در  يآب

 .ميانجام ده يزداريهكتار كار آبخ ونيليدر سال حدود چهار م ديبا

 يزداريآبخ اتيعمل يبه اجرا يخاطرنشان كرد: در حدود سه سال گذشته كه از صندوق توسعه مل منصور

كمك  ديهمه با نيدر سال انجام شده است، بنابرا يزداريهكتار آبخ ونيليم 1,5تا  1كمك شده، در حد 

 دهند. صيتخص يريشگيرا به امر پ يكنند منابع

به شدت كاهش  ليس يبياثرات تخر ،يزداريكه با كار آبخ نيبا اشاره به ا يجهاد كشاورز ريوز معاون

 نيفرونشست زم دهياز پد شود، يم تيتقو ينيرزميآب ز يها سفره ات،يعمل نيادامه داد: با ا كند، يم دايپ

 ديام  سارها، هقنوات و چشم يايشده و با اح يريجلوگ يگذار و رسوب شيفرسا شود، يم يريجلوگ
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 بود. ميمعكوس خواه يها و شاهد مهاجرت كند يم دايپ شيبه مردم و جوامع مجاور افزا يزندگ

كارها  نيو ا ميانجام ده يزداريهكتار كار آبخ ونيليم 1,2كه  ميكرد يگذار ادامه داد: امسال هدف يو

 اثربخش است. اريبس

خاطرنشان كرد: در  م،يداشت يمخرب يها البينقاط كشور س يدر برخ 98كه در سال  نيا انيبا ب منصور

هزار هكتار را  280استان در وسعت  11در  زيحوزه آبخ 24مازاد اعتبار گرفته و  ميماه توانست نيفرورد

كه اثراتش را  ميداد نجاما يزداريآبخ اتيتومان عمل ارديليم 260بالغ بر  يبا اعتبار م،يكرد يگذار هدف

 .دنديهم د ريماه اخ كي يها يمردم در بارندگ

انجام  يزداريآبخ اتيرا پشت سرگذاشت، با عمل 98 نيفرورد 5كه حادثه  رازيافزود: دروازه قرآن ش يو

 حوزه نزد. نيبه ا يخسارت چيه ديسال جد يشد و بارندگ منيا ،يشده در چهار ماه اول سال جار

 شتريب صيتخص ن،يريكرد: با كمك خ يدواريكشور ابراز ام يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 .ميباش ها البيكند و شاهد كاهش اثرات مخرب س دايپ شيافزا يزداريآبخ يسرعت كارها يمنابع اعتبار

 جاديو ا كيولوژياذعان كرد: اقدامات انجام شده در حوزه ب يزداريبا اشاره به اقدامات مختلف آبخ يو

 يها سفره تيبه تقو اتيعمل نيكه ا شود يمحسوب م يزداريآبخ اتياز عمل يبخش ياهيپوشش گ

 .كند يكمك م ينيرزميز

 

 زگرديمقابله با ر يكاشت در راستا دست يها هكتار عرصه جنگل ونيليم ميو ن كي

است كه  يدر كشور ما خارج زگردهاياز منشا ر ياظهار كرد: بخش زگردهايدر رابطه با مقابله با ر منصور

را در  ياقدامات فرامرز ميموجود، بتوان يها ونيها و كنوانس پروتكل الملل، نيدر قالب روابط ب دوارميام

 .ميانجام ده ربطيذ يبا كشورها نهيزم نيا

است كه فقط  شدن يابانيهكتار در معرض ب ونيليم 30در كشور حدود  دهد يها نشان م افزود: پژوهش يو
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 .ستين يمل يشامل اراض

كرد: در  انيمناسب ندارند، ب طيشرا زارها مياز د ياريكه بس نيبا اشاره به ا يجهاد كشاورز ريوز معاون

 توانند يم ه،يو به هم خوردن بافت خاك و پوشش اول بيبه خصوص در جهت ش اريو ش شخم زارها، ميد

 باشند. زگرديمنشا ر

هكتار  ونيليم 7و حدود  يبحران يابانيب يها هكتار عرصه ونيليم 14هكتار،  ونيليم 30 نيادامه داد: از ا يو

 يريشدن جلوگ يابانيدر معرض ب يها است كه از گسترش عرصه نياست، هدف ما ا يهم فوق بحران

 .ميكن

 تيشده و از وضع يابانيكه ب ييها عرصه ديكشور گفت: با يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 يها اقدامات در قالب احداث بادشكن نيشوند كه ا اياح ييزدا ابانيب اتيبا عمل اند، دهيرس يابانيبه ب يمرتع

مرتع انجام  تيريو مد طقمنا يبه خصوص در برخ البيپخش س ،يو بذرپاش ينهالكار رزنده،يزنده و غ

 .ميده يم

 يابانيكاشت ب دست يها هكتار عرصه جنگل ونيليم ميو ن كياز  شيكه تا به حال ب نيبا اشاره به ا يو

 بود زگردير نهيدر زم يجد يها از بحران يكيخاطرنشان كرد: در استان خوزستان كه  م،يا كرده جاديا

شده  جاديا ياهيگگردوغبار پوشش  يها هزار هكتار از كانون 300از  شيانجام و در ب ياقدامات خوب

 است.

هزار هكتار، 120از  شيشده كه در ب يگذار كه امسال هدف نيا انيبا ب يجهاد كشاورز ريوز معاون

و كاهش اثرات  ييزا ابانيمقابله با ب ونيكرد: كشور ما عضو كنوانس ديتأك م،يانجام ده ييزدا ابانياقدامات ب

 تيو عضو يكشاورز هادج ريوز استيدر كشور كه به ر تهيكم نيا ليبا تشك دوارمياست و ام يخشكسال

 .ميانجام ده ييزدا ابانيب ياجرا يالزم را برا يها يهماهنگ ميمختلف است، بتوان يها دستگاه

 



   

 

 

145 
 1399 دي  -) 38هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ييزدا ابانيدر ب يپاش مالچ نيگزيجا يها نمونه لوتيطرح پا ياجرا

 ينفت هيبر پا  استفاده از مالچ ييزدا ابانيب يمتداول برا يها پوش از انواع خاك يكيكه  نيا انيبا ب يو

 كي نيو در ا ميو تنفس داد مينكرد يپاش سال مالچ كي ،يپاش از مالچ يريجلوگ ياست، اذعان كرد: برا

 .ميموجود رفت يها به دنبال نمونه ست،يز طيسال با كمك سازمان مح

 استير يفناور ينمونه را معاونت علم كيكشور ادامه داد:  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 جياجرا كرده و دنبال نتا لوتيو بلوچستان به صورت پا ستانيهكتار در استان س 200در سطح  يجمهور

 .ميا دهيرا داشته باشد، نرس ديكه همه آن فوا يقطع نيگزياما هنوز به جا ميهست

و  ميروان را دار يها كه هجوم شن ييها كرد: در مكان حيزارها تصر با اشاره به استفاده از مالچ در شن يو

به كمك دانشگاه، مراكز  يپروتكل نيبنابرا م،يناچار به استفاده از مالچ هست كنند، يآهن را قطع م راه و راه

در  ،يابانيهكتار عرصه ب ها ونيليم وعشد، تا از مجم ميهشكده نفت تنظها و سازمان، پژو انجمن ،يعلم

 انجام شود. يهزار هكتار مالچ پاش 30حدود 

 

 در زراعت چوب رمتعارفيغ يها از آب استفاده

قاچاق به صورت  دهيبا پد تواند يدر رابطه با طرح زراعت چوب خاطرنشان كرد: زراعت چوب م منصور

شوند، عمال  نيتام يچوب با استفاده از محصوالت چوب عيكه صنا ي؛ زمانمبارزه كند ميرمستقيغ

 نخواهند داشت. يگاهيفروش محموالت قاچاقشان پا يبرا انيقاچاقچ

قبل  يها نسبت به متوسط سال يبرابر 10كشت چوب با جهش  زانيشده امسال م ينيب شيافزود: پ يو

چوب برسد كه هم  يها تحت كشت گونه يها هزار هكتار توسعه عرصه 30همراه باشد و به حداقل 

 .شود يرا شامل م يمل يو هم اراض زارها ميد ياراض

 نيزارع ن،يچوب، اضافه كرد: عالوه بر ا نيزارع ينهال برا نيبا اشاره به تأم يجهاد كشاورز ريوز معاون
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 استفاده كنند.  ان كه پنج سال تنفس دارد،ارز التياز تسه توانند يم

زراعت چوب  يآب برا نيچوب اشاره كرده و در رابطه با تأم نيچوب از زراع ينيتضم ديبه خر يو

در  رمتعارفيغ يها ها و آب استفاده از پساب رو،يانجام شده و با كمك وزارت ن يها يريگيگفت: با پ

 دستوركار قرار گرفته است.

كه  ينظام يها ها و مكان پادگان يها مسلح مكاتبه شده تا در عرصه يروهايافزود: با ستاد كل ن منصور

 وجود دارد، زراعت چوب انجام شود. رساختيآب و ز

كشور خاطرنشان كرد: زراعت چوب باعث حفظ خاك و  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

و  شود يحاصل م ديفوا نيدر چرخه كاشت و برداشت ا نياست، بنابرا يهوا شده و كامال اقتصاد فيتلط

 .كند يفراهم م ،يمجر يرا برا ياقتصاد طيشرا

 يكار پتوسيو اكال ياست كه در دو دهه گذشته صنوبركار نيدر زراعت چوب ا گريافزود: اقدام د يو

 10با جهش  شود يم ينيب شيو پ ميدرختان هست نيدر مناطق مخلتف انجام شده كه در حال برداشت ا

 .ميكنسنوات قبل استحصال  يها مترمكعب چوب را از زراعت چوب ونيليم كياز  شيامسال، ب يبرابر

 

 اعتبار در برنامه هفتم ينيب شيپ ازمندياز خاك ن حفاظت

 تيتقو ازمنديسازمان ن نيها اظهار داشت: ا سازمان جنگل يقانون يها و تنگناها با اشاره به چالش منصور

 مختلف است. يها كمك دستگاه ازمنديو ضرورت بوده و ن يانسان يروين زات،يساختار به لحاظ تجه

سازمان كه حدود  نيا يها تيفعال يبرا يادامه داد: امسال در بودجه استفاده از صندوق توسعه مل يو

 ينيب شيبرنامه هفتم پ و 1400در بودجه  نيگزيمنابع جا ديحذف شده و با م،يكرد يچهار سال استفاده م

انجام شود،  يزداريدر حوزه آبخ ديكه با يكار زانيبه لحاظ م ميكه در حفظ خاك دار يشود تا چالش

 جبران شود.
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 يعمران يها تيو فعال ميدر حال توسعه هست يكه ما كشور نيبا اشاره به ا يجهاد كشاورز ريوز معاون

عنوان  كرد: ما به انيب شود، يانجام م يآهن، برق و آب و سدساز در حوزه معدن، صنعت، راه، راه يمتعدد

در مرحله  يعيطب عبا مناب ديچون ضرورت كشور است اما با ميستيكارها ن نيمخالف ا يعيمنابع طب

 يبر قانون، خسارت يحداقل خسارت را به دنبال داشته و مبتن ها اتيتعامل داشته باشند تا عمل يسنج امكان

و  ينيب شيطرح، پ يدر منابع اعتبار شود، يم جاديا ريناپذ اجتناب ياز كار عمران يكه خواه ناخواه ناش

 جبران شود.
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ماندن  تمام مهين؛ اند از آب تشنه مانده ييايدر كنار در يكشاورز نيهزاران هكتار زم

 29/10/1399سبزينه مورخ روزنامه  – سال 30با گذشت  رفتيشبكه آب سد ج

 

سد  نيا يقرار گرفته، اما هنوز شبكه آب كشاورز يبردار دهه است مورد بهره سه كه يدرحال رفتيج سد

اند؛ جنوب استان  از آب تشنه مانده ييايدر كنار در يكشاورز نينشده است و هزاران هكتار زم جاديا

عنوان  به مانكر يجنوب يها از شهرستان شود، يدر كشور محسوب م يكشاورز يها از قطب يكيكرمان 

آب  نيمنبع تأم نيتر اما مهم رود؛ يم ركشتيسال ز يها فصل يمامكه در ت شود يم ادي رانيهندوستان ا

تنها  يبر رو» نراب«سد در تنگه  ني. ارفتياست، نه سد ج ينيرزميدر جنوب كرمان آب ز يكشاورز

احداث شده است و ازجمله  رفتيشهر ج يلومتريك40و در  رود ليهل يعنياستان كرمان،  يرودخانه دائم

آب  نيبرق و تأم ديتول رفتياز احداث سد ج هي. هدف اولشود يمحسوب م رانيمدرن ا يآب يها سازه

پس از  يآب كشاورز نيتأم نهيبوده؛ اما مسئوالن معتقدند حداقل در زم دست نييپا يكشاورز يها نيزم

 رپوششيز دست نييپا نيهكتار زم ارانهكتار از هز600تر از  سال انتظارات برآورده نشده و كم30

 .شوند يهم نم يروبيقرار گرفته كه بعضاً ال ييها كانال

 

 رفتيدر كنار سد بزرگ ج يآب يب

در جنوب  انيباتالق جازمور يطيمح ستيحقابه ز صيتخص عدم ليدل هاست كه به سال گريد يسو از

 يو از نوع دو قوس يبتن رفتي. سد جشود يم يريآبگ البياست و تنها درصورت بروز س دهيكرمان خشك

مترمكعب  ونيليم410متر در كف دارد و حجم آن 17معادل  يمتر و ضخامت134است كه ارتفاع آن 

 شهيشود؛ اما هم دست نييپا يها نيزم يزيخ موجب حاصل ديبا عتاًيطب يسد ني. وجود چنستا

 را يسال خشك ياند. برخ بوده بانيدست به گر يآب يو ب يسال استان كرمان با خشك يجنوب يها شهرستان
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كامل  يريكه سد آبگ ييها اما اگر به سال دانند؛ يم يدر توسعه كشاورز رفتيسد ج ياثر يب يعامل اصل

 فايا ياريآب نهيدر زم يسد نقش مؤثر نيعمالً ا يرسان نبود شبكه آب ليدل به د،ينگاه كن زيشده است ن

 نكرده است.

 

 ها به حال خود رها شده است سال رفتيآب سد ج شبكه 

از وزارتخانه مربوطه   كه نيبر ا ديضمن تأك ياسالم يو عنبرآباد در مجلس شورا رفتيمردم ج ندهينما

احداث نشده است، به مهر گفت:  رفتيسد ج يرسان آب يها ها شبكه كه چرا بعد از سال پرسد يسؤال م

برداشت  مجازريهم آب غ رود ليو از هل ديچاه حفر نكن د،يبرداشت نكن رمجازيآب غ مييگو يبه مردم م

 تياست و با وضع بيعج اريامر بس نيسد احداث نشده و ا يرسان آب يها اما در مقابل شبكه د؛ينكن

 ندارد. يموجود تناسب

نشده و به حال خود رها شده  ليتكم يرسان آب يها چرا شبكه نديبگو ديافزود: مسئوالن با ياعظم اهللا حيذب

 است. 

 

 شود نييتع ديكشاورزان با حقابه

 يريگيپ ديكشاورزان با يها گفت: بحث حقابه ياسالم يو عنبرآباد در مجلس شورا رفتيمردم ج ندهينما

 كرد. يريگيپ تر شيب يور را در جنوب كرمان با بهره يكشاورز توان يشود و درصورت رفع مشكالت م

شده، بعد  فيتعر رفتيساخت سد ج يكه برا يو عنبرآباد در مجلس افزود: اهداف رفتيمردم ج ندهينما

 هيبر تغذ عالوه يسد در بخش كشاورز نيسال از ساخت سد برآورده نشده است، هدف از ساخت ا30از 

كرد و  ارهاش رفتيسد ج يميتنظ اچهيبه در يآب بوده است. و يها شبكه جاديا ينيرزميآب ز يها سفره

ها  هكتار با كانال هزار كيتر از  ماما اكنون ك شد؛ يمحقق م ديهزار هكتار با30 ياريگفت: تاكنون آب
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 .شود يم ياريآب

كه سد افتتاح شده، فقط  71سد است، از سال يميتنظ رهيمترمكعب ذخ ونيليم مياكنون ن افزود: هم يو

درجه سه و چهار  يها و بعد از آن احداث كانال ستين يكاف زانيم نيكانال ساخته شده و ا لومتريك36

به  ليدل نيهم بخش هم انتظارها برآورده نشده و به نياست كه متأسفانه در ا يعهده وزارت كشاورز به

 .رديگ يتعلق نم يا كشاورز حقابه

آب  نيها از افتتاح سد اما كشاورزان از ا كرد: بعد از سال انيو عنبرآباد در مجلس ب رفتيمردم ج ندهينما

 يدر مجلس شورا رفتيمردم ج ندهيماچرا اهداف محقق نشده است. ن ستيو مشخص ن كنند ياستفاده نم

هم كه  يمحدود يها انالانجام نشده و به حال خود رها شده است، ك ياريآب يها كرد: شبكه انيب ياسالم

 دارد. ازين يروبياست و به ال يساخته شده، مملو از گل و ال

 

 محقق نشده است رفتيسد ج اهداف 

را كه در بخش  ياهداف رفتيگفت: سد ج خصوص نيدر ا زيجنوب كرمان ن يجهاد كشاورز سيرئ

 ياز اراض ياظهار داشت: بخش كوچك يبرخور ديمشخص شده بود، محقق نكرده است. سع يكشاورز

 ندارد. يتوجه قابل ريو چون نامنظم است تأث شود ياز آب سد مشروب م يكشاورز

 ونيليم330 رياخ يها ليسد بعد از رسوب س يكنون تيسد اشاره كرد و گفت: ظرف تيبه ظرف يو

نداده است.  يصورت كامل رو اتفاق به نيكه ا شد يسد احداث م ريز ييها كانال ديمترمكعب است، با

 نياندك است و هم اريكه بس شود يسد مشروب م ردستيز يها نيهكتار از زم600 كيحاضر نزد درحال

 .شود ينم يرسان صورت مناسب آب هم به ها نيزم

 نهيزم نيعمالً اهداف برآورده نشده و مسئوالن مربوطه در ا يسال سال خشك15د: در اضافه كر يبرخورد

 كامل نشد. يرسان آب يها اقدام كنند؛ چون بعد از احداث سد شبكه ديبا طيشرا نيبهبود ا يو برا
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 اند مانده آب يب كشاورزان

اما حقابه  كنند، ينم افتيآب در كه نيبا وجود ا نديگو يهستند و م مند هيگال نهيزم نيدر ا زين كشاورزان

از  يكشاورز در بخش كوچك 10از كشاورزان اظهار داشت: حدود  يكي. شود يم افتيها در از آن ياديز

نشده و بعضاً خود  يروبيچون كانال ال رسد ياما آب به ما نم م،يهست تيمشغول فعال ليانچيمنطقه م

حجم آب هم اندك است. اقبال  گريد ينجام دهند؛ از سورا ا يروبيپول جمع كنند و ال ديكشاورزان با

 كه يدرحال يكشاورز يها نيو زم شنود يحرف ما را نم ياما كس م؛يا گفت: بارها اعتراض كرده يكمال

 با مزارع فاصله دارد، درحال خشك شدن هستند. لومتريسد چندك

 نهيكشت در مزارع هز يرا برا مان يما كل زندگ رسد، ينم يكشاورز يها نيبه زم يافزود: آب يو

تومان  ونيليم200ادامه داد: كشاورزان ساالنه  ي. وميا كار را هم به پشتوانه سد انجام داده نيو ا ميا كرده

انجام  يخوب به يروبياما چون ال دهند؛ يكار را انجام م نيو خودشان ا كنند يجمع م يروبيال يبرا

از  يكيوجود ندارد، به  يا از كشاورزان گفت: چون برنامه گريد يكي. رسد ينم ها نيآب به زم شود، ينم

هم به كشاورزان داده  يو خدمات شود يخشك م يبه كل شانيها نيزم زين يو برخ رسد يكشاورزان آب م

 .شود يم افتياما حقابه از كشاورزان در شود؛ ينم

تومان خسارت  اردهايليو مكه سرما جنوب كرمان را فراگرفت  ريگفت: در چند روز اخ يساالر محمد

ادامه داد:  ي. وزد يبه كشاورزان خسارت نم نيچن نيوارد كرد؛ اما اگر آب وجود داشت، برودت هوا ا

به  يده آب زانيم اهو يزمان كاهش دما قاًيرفته و دق نياز ب يسرمازدگ ليدل ها و مزارع به اكثر گلخانه

 .افتي شيها كاهش و خسارت افزا مزارع و گلخانه

و گوجه است كه بخش  اريخ ،يفرنگ گندم، بادمجان، توت ركشتياز مزارع ز ياريگفت: بس يو

 خشك شده. يتوجه قابل
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 حقابه نهيهز شيدرخصوص افزا ابهام

 يبرا يها چه خدمات سال نيدر ا ندياز مسئوالن خواست بگو ،يرفتيكشاورز ج گريد ،يهاشم دمحمديس

ها مملو از  كه كانال دينيكنند و بب ديها بازد ادامه داد: مسئوالن امروز از كانال ياند. و انجام داده يرسان آب

ها  قبض نيا ييبر چه مبنا ميدان يو نم شود يكشاورزان صادر م يبرا يهنگفت يها است. قبض يگل و ال

 است؟ افتهي شيحقابه كشاورزان افزا رياخ يها سال يافتاده كه ط ي. چه اتفاقشود يم ميتنظ

هنگفت را  يها قبض نيا ديكند، چطور با نينان شب خود را تأم تواند يكه نم يكرد: كشاورز انيب يو

را  نيسنگ يها نهيهز نيا دياست، چرا با يمتعلق به كشاورزان و مردم بوم رود ليپرداخت كند؟ هل

ناقص  زين يانرس شبكه آب نيشود، همچن يروبيو ال ينوساز ديها با عنوان كرد: كانال ي. وميپرداخت كن

 اند. احداث كرده يسنت يها از مناطق كشاورزان كانال يساخته شده است و برخ

كنند و  يبانيپشت ميخواه يمواجه هستند، از دادستان و فرماندار م ياديكرد: مردم با مشكالت ز انيب يو

بر تعداد  دياجازه ده ديدارد، نبا اديز كاريشوند، جنوب كرمان ب كاريو ب نندينگذارند كشاورزان خسارت بب

 يرسان شبكه آب ليتكم يبرا مجلس ندگانيو نما يمسئوالن محل يها يريگيپ ديد ديها افزوده شود. با آن

 خواهد داشت. ندهيآ يها در ماه يا جهيدهه چه نت بعد از گذشت سه رفتيسد ج
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 30/10/1399ايرنا مورخ خبرگزاري  – بخشند يم يكه زندگ يا دهيخشك يها قنات

 

به خواب  نيكوهساران در عمق زم ايها  ل دشتدر د جان يو ب دهيسال خشك يها سال - رنايا - الميا

 وجود ندارد. رمقشان يب يها در رگ ياتيح چياند و ه رفته

 نهيپ يها و حاصل تالش دست خيمانده از دل قرون تار يبه جا يادگاراني اي شترشانيب رنا،يگزارش ا به

اند كه  خالق بوده ياز سو يو نعمت عتياز دل طب يا هيهد ايخاك خورده پدرانمان هستند  يها نهيبسته و س

 اند.  شده يدچار رخوت و خاموش يآب كم ايخاك  شيبه علت فرسا

اند و  مردمان اعصار گذشته بوده يو آبادان اتيمحل ح يكه روزگار ميگو يرا م ييها و چشمه ها قنات

 يمختلف ليبه دال ديكه در طول روزگاران مد يريو عشا ييروستا يمردمان باصفا يزندگ يبرا يمكان

 اند. متروكه شده

ها، مصرف  قنات ختنيخاك، فرونشست و فرور شيفرسا ،يكاهش نزوالت جو ،يآب چون كم يليدال

 نيو ارتزاق ا نيتام يكه محل اصل ينيرزميز يها آب، كاهش منابع سفره يراصوليو برداشت غ هيرو يب

 .روند يبه شمار م يمنابع آب نيا يدگيخشك يها اند از جمله علت ها بوده ها و چشمه قنات

و موجودات  ستمندانيهمه ز اتيح يو عامل اصل هيكه آب ما ميو باور دار ميا دهياند و شن گفته همواره

 .ستيگزافه ن يليهست تمث زين اتيو ح يالمثل هرجا آب هست آبادان زنده است و ضرب

مصرف  ،يكاهش محسوس نزوالت جو ،يآب يها به علت وجود تنش رياخ يها در دهه الميا استان

و برداشت  رمجازيآب مجاز و غ يها حفر چاه شيافزا ،ينيرزميز يها سفره تيريو خارج از مد هيرو يب

 ها مواجه شد. ها و چشمه خشك شدن چاه جهيو درنت يمنابع آب يها با كاهش جد آب از چاه اديز

 يها شدن دشت ريبه شهرها و با انييو مهاجرت روستا يكشاورز يها تيامر موجب كاهش فعال نيا

 يدر روستاها يكشاورز ييايشد و رونق و پو يآب يب اي يآب مستعد كشت و زرع به علت كم زيحاصلخ
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 مشكل آب با چالش روبرو شد. يدارا

و  يجهاد يها و گروه المي(ع) استان انيرالمومنيسپاه ام يسازندگ جيبا ورود بس رياخ يها سال يدر ط اما

بخش  يخوداشتغال يها از طرح تيچون حما يبا انجام اقدامات يسازمان جهادكشاورز يبا همكار

سهم  تاناس يبه كشاورز ياقدامات در رونق بخش گريمزارع و د نيب يها احداث جاده اي يكشاورز

 داشته است. ييبسزا

 يها قنوات و چشمه يمرمت و بازساز ا،ياح يتالش برا يسازندگ جياقدامات بس نياز مهمتر يكي

و زراعت در  يموجب رونق كشاورز يمنابع آب نيآب استان است كه به آب رساندن ا كم اي كدهيخش

 ها شده است. ها و قنات چشمه نيو باالدست ا دست نييپا

 زيحوزه و ن نيو توسعه و رونق ا يدر بخش كشاورز داريپا ييزا با هدف اشتغال يسازندگ جيبس

را در سال  يقاتيتوف زيراستا ن نيو در ا كند يم ييها ها و چشمه قنات ياياقدام به اح ،ييزدا تيمحروم

 كرد. اشاره يچشمه كوثر در شهرستان ملكشاه يايو اح يبه بازساز توان يكسب كرده است كه م يجار

 ياه و گروه يسازندگ جيبود اما با همت بس دهيدراز رنگ فوران آب را به خود ند انيچشمه سال نيا

كه به علت نبود آب  يا كشاورزان منطقه شد و از چشمه بخش يو زنده شده و زندگ ايدوباره اح يجهاد

) ريكث ري(خ ثرو به كو ديو بركت ) به آب رس ري( چشمه فاقد هر گونه خ رهيخ يبه آن ب يمردمان محل

 نام داد. رييتغ

 قيچشمه از طر نياز ا يبردار بهره نييآ رانيا- ب- الف يها در قالب پروژه يسال جار مهرماه

برگزار و از  ياز فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالم يو جمع يجمهو سييبا حضور ر وكنفرانسيديو

 .دآب ش نيتام يآباد ملكشاه ملك يروستا يهكتار از اراض 150 دهيچشمه خشك نيا يايمحل اح

و  رآباديقنات ام يايقنوات خود در حال اح ييايپروژه اح نياستان در مهمتر يسازندگ جيبس اكنون هم

قنات هم رونق  نيبودن ا يخيطرح باتوجه به تار نيا يدشت گالن در شهرستان مهران است كه با اجرا
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و  يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم يها و هم باتوجه به برنامه رديگ يشكل م ياراض نيدر ا يكشاورز

 خواهد شد. ليدتب يستيو تور يحيمكان تفر كيبه  يگردشگر

 

 ها با هدف مهاجرت معكوس به روستاها قنات ياياح

 ياراض يايخصوص گفت: در طرح اح نيدر ا المي(ع) انيرالمومنيسپاه ام يسازندگ جيسازمان بس مسوول

متعلق به دوران  يخيسلسه قنات تار كي يسازندگ جيو گالن از توابع شهرستان مهران بس رآباديدشت ام

 دشت مشروب شود. نيدست ا نييپا يكرده است تا اراض يو بازساز ايرا اح هيقاجار

 جيهكتار با مشاركت بس 500هزار و  كيطرح به گستره  نيشد: ا ادآوريزاده  ملك يعل سرهنگ

انجام گرفته است و تا  يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيو م يسپاه، جهادكشاورز يسازندگ

 .رسد يم يبردار به بهره 1400سال  يابتدا

خانوار ساكن در  700آن،  دست نييپا يآب اراض نيقنوات و تام نيا ياياضافه كرد: از محل اح يو

 15قرار دارد،  نيزائران اربع ريجاده گالن در مس نكهيباتوجه به ا نيو  همچن شوند يمند م منطقه بهره

 .شود يم يسمت درختكار 2جاده در  نيا هياز حاش لومتريك

قابل كشت و  يها و اراض آب دشت نيو تام دهيخشك ايآب  كم يميقنوات قد ياياح نكهيا انيبا ب يو

آب  نيپروژه، تام نيشد: عالوه بر ا ادآوريسازمان قرار گرفته است،  نيزراعت استان در دستور كار ا

 يز چم انواقع در دهست يو باغ يزراع نيهكتار زم 190و پل شكسته با  ابيپار يروستاها ياراض

در حال  زيهكتار ن 135از توابع شهرستان دهلران با  يبرد يروستا ميدابراهيدشت س يو اراض يشاهملك

 انجام است.

و  يدر ملكشاه يز و گالن در مهران، دهستان چم رآباديدشت ام يزاده اظهار داشت: اراض ملك سرهنگ

در دست اقدام سپاه با مشاركت سازمان  يطرح ها نيدهلران از مهمتر يبرد ي(ع) روستاميدابراهيدشت س
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 است. يجهادكشاورز

 ييعوامل اجرا نيو اجرا و تام يآن با سازمان جهادكشاورز يها و مسائل فن طرح يافزود: محل اجرا يو

 است. يسازندگ جيبس يجهاد يها آن با گروه

 ديمهاجرت معكوس از شهر به روستا، تول دار،ياشتغال پا الميسپاه استان ا يسازندگ جيبس مسوول

و حركت به سمت اقتصاد  يسالم، توسعه رونق كشاورز ييغذا تيامن نيو سالم، تام فتيمحصوالت باك

 ها دانست. پروژه نيا يايرا از مزا يمقاومت

 

 سازد يدشت را مشروب م نيا يهكتار از اراض 500هزار و  كي رآباديقنات ام ياياح

و دشت گالن  رآباديقنات ام يايهم در مورد اح يسازمان جهادكشاورز يو مهندس يآب، خاك، فن ريمد

و  شرفتيآباد شهرستان مهران با همت قرارگاه پ ريام يخيكانال و قنات تار ياياظهار داشت: طرح اح

كار قرار  ستوردر د يعيو اداره كل منابع طب يسازمان جهاد كشاورز يسپاه پاسداران و همكار يآبادان

 گرفته است.

و عمق  12متر، عرض  250طرح به طول سه هزار و  نيشد: كانال انتقال آب ا ادآوري يگوهر لياسماع

 منطقه را به عهده دارد. يهكتار از اراض 500هزار و  كيآب  نيمتر، تام 5,1

درصد عنوان كرد و  70پروژه را  يكيزيف شرفتيپ زانيمتر برآورد و م 300هزار و  كيطول قنـات را  يو

 شده است. نهياعتبار هز الير ارديليم 32طرح  نيا يگفت: تاكنون برا

 را دارد يحيو تفر يمكان گردشگر كيشدن به  ليتبد ليپتانس رآباديام يخيتار قنات

بر و دشت گالن  رآباديهم گفت: قنات ام المياستان ا يو گردشگر يدست عيصنا يفرهنگ راثيم ركليمد

 دارد. يخياست و ارزش تار هياساس مطالعات انجام گرفته و نوع ساختار آن متعلق به زمان قاجار

 يها از فرصت يكيشدن آب در آن به  يو جار ايبعد از اح يخياثر تار نيزاده افزود: ا شنبه عبدالمالك
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 خواهد شد. ليمهران تبد يريدر منطقه گرمس يحيو تفر يگردشگر

 يبرا ييها آب است) برنامه يچاه كه محل خروج نيآخر يقنات (دهانه خروج نيافزود: در مظهر ا يو

 ازمنديآن ن يشده است كه البته اجرا نيو تدو يطراح يگردشگر يرفاه يحيمجتمع تفر كي جاديا

 است. يزداريو آبخ يعيو منابع طب ياراض نيمالكان خصوص ا يهمكار

در دشت  يكشاورز يها تيقنات و رونق گرفتن فعال نيشدن آب در ا يكرد: جار ديتاك زاده شنبه

 يگردشگر يبرا يمكان به محل نيا ليبه منظور تبد گذاران هيجذب سرما يمناسب برا يفرصت رآباديام

 است.

هزار هكتار و باغات هفت هزار هكتار  340از  شيب المياستان ا يو آب ميد يزراع ياراض رنا،يگزارش ا به

 است.
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